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ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﻬﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  125ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﻨﻬﻮل ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ )اﮔﺮ زاوﯾﻪ اﻧﺤﺮاف ﮐﻤﺘﺮ از  135درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ(
در ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ دو دﮐﻞ ،در دو اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺴﯿﺮ ،دو ﻣﻨﻬﻮل اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد و
ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺴﺎوی ﻣﻨﻬﻮل ﺣﻔﺮ ﮔﺮدد.
در ﭘﺎی ﻫﺮ دﮐﻞ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﯾﮏ ﻣﻨﻬﻮل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ
در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  15ﻣﺘﺮی دﮐﻞ ﻣﻨﻬﻮل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻣﻨﻬﻮل در ﭘﺎی دﮐﻞ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﮐﻨﺎر ﻣﺮاﮐﺰ زون ﺣﺘﻤﺎً ﯾﮏ ﻣﻨﻬﻮل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﺤﻞ ارﺗﺒﺎط ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺎل زﻣﯿﻨﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻔﺮ ﯾﮏ
ﻣﻨﻬﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﮐﻨﺎر اﻃﺎق ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻬﻮل ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻔﺎری ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﻮﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ
ﻣﻨﻬﻮل ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻨﻬﻮل در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ از ﮐﺎﻧﺎل ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ
اﻧﺸﻌﺎب ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﮐﻨﺎر ﮐﺎﻧﺎل ﻣﻮﺟﻮد ﯾﮏ ﻣﻨﻬﻮل اﯾﺠﺎد و ﺑﺎ
ﻣﺴﯿﺮ ارﺗﺒﺎط داده ﺷﻮد.
در اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺎل ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﻪ ﻃﻮﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  125ﻣﺘﺮ دارد ﯾﮏ
ﻣﻨﻬﻮل در ﮐﻨﺎر ﮐﺎﻧﺎل ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻔﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﺮدد.
در ﻋﺒﻮر از ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﺎﻧﺎل ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﻮﻟﻪ دﻓﻨﯽ در ﻣﻌﺮض ﻫﻮای
آزاد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺤﻮه
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺳﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻠﺰی در دو ﻃﺮف ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻄﻮل 1
ﻣﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ از داﺧﻞ اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ارﺗﺒﺎط ﻟﻮﻟﻪ  PEو ﻓﻠﺰی ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ دور ﺗﺎ دور ﻟﻮﻟﻪ را
ﺑﺘﻦ رﯾﺰی ﮐﺮد.
آن ﻣﻘﺪار از ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻠﺰی ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﻓﻠﺰی را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻔﺎری
ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻋﺎﯾﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺼﻮرت دﻓﻨﯽ در زﻣﯿﻦ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد.
روش ﻧﺼﺐ ﻣﻨﻬﻮل ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ

 .1ﮔﻮدﺑﺮداری ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﻬﻮل ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ.

.2اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻋﻤﻖ ﺣﻔﺎری ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﻨﻬﻮل ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﻬﻮل و درب آن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻫﻢ ارﺗﻔﺎع ﮔﺮدد.

 .1ﻧﺼﺐ ﻣﻨﻬﻮل در ﻣﺤﻞ ﮔﻮد ﺑﺮداری ﺷﺪه .
 .2ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ در دﻫﺎﻧﻪ ﺷﮑﺎﻓﻬﺎی ﻟﻮﻟﻪ و آب ﺑﻨﺪی
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻨﻬﻮل ﺑﺎ روﺷﻬﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ.
 .3ﻧﺼﺐ درﯾﭽﻪ ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻧﺼﺐ ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ.

