ﻣﻨﻬﻮل ﻓﺎﺿﻼب ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﻨﻬﻮل ﻓﺎﺿﻼب ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻨﻬﻮل ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮای ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ و ﺧﻂ راه رو ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺜﻼ ً در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﻂ
ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﺿﻼب را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ از
ﻣﻨﻬﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻨﻬﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﺿﻼب ﻧﺼﺐ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﺧﻄﻮط ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد .و
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻨﻬﻮل ﻓﺎﺿﻼب را از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﺿﻼب ﺣﺬف ﻧﻤﻮد.
اﻧﻮاع ﻣﻨﻬﻮل ﻓﺎﺿﻼب ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ﻣﻨﻬﻮل ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ
ﻣﻨﻬﻮل آﺟﺮی
ﻣﻨﻬﻮل ﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻨﯽ

و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻨﻬﻮلﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ از ﻣﻮاد ﭘﻠﯿﻤﺮی
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آب ﺑﻨﺪی ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺒﮑﻪ و ﻋﺪم
ﻧﻔﻮذ ﻓﺎﺿﻼب و آبﻫﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻬﻮل ﻓﺎﺿﻼب از
ﺟﻨﺲ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ اﻣﺮوزه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ.

:ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻬﻮل ﻓﺎﺿﻼب ﭘﻠﯽ
اﺗﯿﻠﻦ
دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب و ﻻﯾﺮوﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﮑﯽ ﺳﺎزی ﻓﺎﺿﻼب ﭼﻨﺪ واﺣﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ
ﺧﺮوﺟﯽ
اﺗﺎق ﻣﻨﻬﻮل در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻣﺘﺪاد ﺧﻄﻮط ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮای
دﺳﺘﺮﺳﯽ و اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﯽ ،ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﻧﺴﺪاد در
ﺧﻂ ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
اﻣﮑﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ راﺣﺖ از آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد درﯾﭽﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ و درب
ﻣﻨﻬﻮل و ﺗﺨﻠﯿﻪ و دﻓﻊ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﺗﺼﺎﻻت ﮐﻤﺘﺮ
ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﻣﻨﻬﻮل ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﺼﺮف ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺼﺐ
ﻣﻨﻬﻮل ﻓﺎﺿﻼب ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻬﻮلﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﺿﻼب ﻧﺼﺐ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﺧﻄﻮط ﻓﺎﺿﻼب از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده

ﻣﯿﺸﻮد.ﻣﻨﻬﻮلﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب اﻣﺮوزه از ﻣﻮاد ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻬﻮل ﻫﺎ در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻬﻮل ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ و
ﻣﻨﻬﻮل آﺟﺮی ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
رﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و
ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺧﻄﻮط ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻨﻬﻮل ﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ
روی آوردهاﻧﺪ.

ﻣﻨﻬﻮل )آدم رو( ﻓﺎﺿﻼب
ﻣﻨﻬﻮل )آدم رو( ﻓﺎﺿﻼب ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﺿﻼب را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده و
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﯿﺎﻻت در ﻣﺴﯿﺮ دارد و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻨﻬﻮل را از
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﺿﻼب ﺣﺬف ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻨﻬﻮلﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ در ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮان از آﻧﻬﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻨﻬﻮلﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ از ﻣﻮاد ﭘﻠﯿﻤﺮی
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آب ﺑﻨﺪی ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺒﮑﻪ و ﻋﺪم
ﻧﻔﻮذ ﻓﺎﺿﻼب و آبﻫﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ در اﻧﻮاع ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ
ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.
ﻣﻨﻬﻮل ﻓﺎﺿﻼب ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻨﯽ ﮐﯿﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺑﺎ رﻧﺞ وﺳﯿﻌﯽ از
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ و ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل
ﺷﻬﺮی دارای ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

 -1ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﺋﯿﻦ در ﺳﺎﺧﺖ و راهاﻧﺪازی ﻣﻨﻬﻮل
اﺗﯿﻠﻨﯽ ﮐﯿﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻬﻮل ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺳﻨﺘﯽ

ﻓﺎﺿﻼب

ﭘﻠﯽ

 -2زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ در اﺟﺮای ﻣﻨﻬﻮل ﻓﺎﺿﻼب ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻨﯽ ﮐﯿﺎن ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻬﻮل ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺳﻨﺘﯽ
 -3ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺧﻮاص ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺑﻔـﺮد ﻣﻨﻬـﻮل ﻓـﺎﺿﻼب ﭘﻠـﯽ اﺗﯿﻠﻨـﯽ ﮐﯿـﺎن ﺻـﻨﻌﺖ ﭘﺎﺳﺎرﮔـﺎد ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﻨﻬﻮلﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -4ﻣﻨﻬﻮل ﻓﺎﺿﻼب ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻨﯽ ﮐﯿﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ
آﻻت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮای اﺟﺮا و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.
 -5ﻣﻨﻬﻮل ﻓﺎﺿﻼب ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻨﯽ ﮐﯿﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ و ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺮاﺣﺘﯽ دوام ﺑﯿﺎورد .

در

 -6ﻣﻨﻬﻮل ﻓﺎﺿﻼب ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻨﯽ ﮐﯿﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ
ﻧﺪارد و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺮاﺣﺘﯽ و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

 -7ﻣﻨﻬﻮل ﻓﺎﺿﻼب ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻨﯽ ﮐﯿﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺑﺮاﺣﺘﯽ در ﺧﻄﻮط
اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﺿﻼب ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺰرگ
را ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﻨﻬﻮل ﻓﺎﺿﻼب را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺑﺮدآن ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﻨﻬﻮل
ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﮐﻢ و ﻣﻨﻬﻮل ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ ﻗﻄﺮﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﻬﻮل ﻫﺎی ﺑﺎﻗﻄﺮ ﺑﺎﻻ:
. .1در ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ و ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل
 .2ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ
 .3دﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﻻ اﺳﺖ
. .4ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی وارده
ﻣﻨﻬﻮل ﻫﺎی ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﮐﻢ :اﯾﻦ ﻧﻮع

ﻣﻨﻬﻮﻟﻬﺎی ﻓﺎﺿﻼب در ﺧﻄﻮط ﻓﺮﻋﯽ ﺷﺒﮑﻪ

ﺑﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد:
 . .1ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ
 .2ﮐﻢ ﺑﻮدن دﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن
 .3ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی وارده

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﻬﻮل ﻓﺎﺿﻼب ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﮐﯿﺎن
ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﺋﯿﻦ در ﺳﺎﺧﺖ و راهاﻧﺪازی ﻣﻨﻬﻮل ﻓﺎﺿﻼب ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻨﯽ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮای اﺟﺮا و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﻨﻬﻮل ﻓﺎﺿﻼب ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد
ﺟﻨﺲ ﻣﻨﻬﻮل ﻓﺎﺿﻼب ﻃﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ) اﺳﯿﺪ و ﺑﺎزﻫﺎ
(دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﻻ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ

ﺿﺮﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ

زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ در اﺟﺮای ﻣﻨﻬﻮل ﻓﺎﺿﻼب ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻨﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺮاﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻨﻬﻮل ﻓﺎﺿﻼب ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻨﯽ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ اﺳﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ
د راﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻨﻬﻮل ﭘﻠﯽ اﺗﻠﯿﻨﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ

