
 

 

هلدینگ صنایع برتر بزرگترین تولید کننده سپتیک تانک پلی اتیلن ، سپتیک تانک بی هوازی پلی اتیلن ، چربی گیر پلی اتیلن 

یلن ، سپتیک تانک پلی پروپیلن ، سپتیک تانک دوجداره پلی اتیلن ، سپتیک تانک فاضالب پلی اتیلن ، منهول فاضالب پلی ات

در منطقه خاورمیانه افتخار همکاری با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء ، شرکت کیسون ، سازمان بنادر و کشتیرانی کل کشوور 

 3111مترمکبوت مموودی و افقوی درجوا و توا  011متور مکبوت توا  3و دارای بزرگترین خط تولید مخوازن مموودی و افقوی از   وم 

 . مترمکبت در محل آماده ارائه خدمات به تمامی شرکتهای پیمانکاری رتبه دار در سطح کشور می باشد

بزرگترین پروژه ای که تاکنون توسط هلدینگ صنایع برتر در کشور ایران اجرا شده است، اجرای سپتیک تانک های پلوی اتویلن 

ضالب دوجداره، مخازن ذخیره مایبات گرم و سرد با چگالیهوای مختلو ، منهولهوای انتقوال فاضوالب بور  مویالد بوه تبوداد فا

دسوتگاه سوپتیک تانوک پلوی  8مترمکبت می باشد. همچنوین جدیودا م موموه هوزار و یوک شوت تبوداد  011دستگاه مخزن  33

 . اتیلن از هلدینگ صنایع برتر خریداری نموده است

ساختمان می توان گفوت سوپتیک تانوک پلوی اتویلن مخزنوی اسوت کوه توسوط  وداقل یوک دیوواره بوه دو بخو  نامسواوی  از نظر 

تقسیم شده است. در بخ  اول سپتیک تانک پلی اتیلن هلدینگ موواد و ذرات درشوت توه نشوین شوده و در کو  مخوزن پلوی 

 . مایع درون سپتیک تانک پلی اتیلن ت مع می نمایند اتیلن انباشته می شوند. چربی ها و روغن های شناور نیز بر روی سطح

میکروارگانیسم های موجود در فاضالب در شرایط بی هوازی بخشی از مواد آالینده را ت زیه کورده نمووده و باموا کواه  بوار 

امووا آلووودگی فاضووالب درون سووپتیک تانووک مووی گووردد. دیووواره تببیووه شووده بووین نا یووه اول و دوم سووپتیک تانووک پلووی اتوویلن ب

 .ممانبت از مبور مواد ته نشین شده و چربی های شناور نا یه اول به نا یه دوم می گردد

بدین صورت پساب زالل شده درون سپتیک تانک پلی اتیلن به بخ  دوم منتقل شده و در نهایت پسواب سوپتیک تانوک پلوی 

پسواب خروجوی مبمووالا وارد چواه جویبی موی اتیلن از طریق یک لوله خروجی از مخزن سپتیک تانک بیهوازی خار  می گردد. 

 .گردد

همچنین از سپتیک تانک پلی اتویلن هلودینگ صونایع برتور جهوت پوی  تتوفیه، تتوفیه بیهووازی فاضوالب، متبوادل سوازی و یوا 

 . ایستگاه پمپاژ فاضالب استفاده می شود



 

 

 کسپتیک تان

پلیمری از خانواده پالستیک ها با قابلیوت ذوب شودن و قالوت گیوری اسوت. ایون پلیمور از پلیمریزاسویون اتویلن  (PE) پلی اتیلن

که گازی بی رنگ و متشکل از دو اتم کربن و چهار اتم هیدروژن می باشد، بوه دسوت موی آیود. مهوم تورین مشختوه هوای پلوی 

گوویار اسووت، جوورم مولکووولی و دانسوویته مووی باشوود. جوورم مولکووولی پلووی اتوویلن اتوویلن کووه در تولیوود محتوووالت پلیمووری تووا یر 

وابستگی مستقیم به تبداد مونومر اتیلن موجود در ساختمان آن می باشد. از این نظر پلی اتیلن به چندین دسته تقسویم موی 

بک تبوداد مونوومر کمتوری را شود. پلی اتیلن سنگین درارای تبداد مونومر بیشتر در سواختمان خوود موی باشود و پلوی اتویلن سو

در ساختمان مولکولی خود دارد. پلی اتیلن سنگین مقاومت بسیار باالیی در مقابل مواد شویمیایی و خورنودگی داشوته و بطوور 

 .وسوووووووووویبی در صوووووووووونایع آب و فاضووووووووووالب و تولیوووووووووود محتوووووووووووالت موووووووووورتبط مووووووووووورد اسووووووووووتفاده قوووووووووورار مووووووووووی گیوووووووووورد

توویلن بامووا محافظووت در مقابوول اشووبه موواوراء بوونف  خورشووید در طووول اضووافه کووردن دوده در فرآینوود تولیوود محتوووالت پلووی ا

 .فرآینوود بهووره بوورداری مووی گووردد. ایوون ماموول مووانع از تخریووت محتوووالت پلووی اتیلنووی در ا وور توواب  نووور خورشووید مووی گووردد

رتور از نوو  پلی اتیلن مورد استفاده در تولید سپتیک تانوک پلوی اتویلن دوجوداره تتوفیه فاضوالب بوی هووازی هلودینگ صونایع ب

 .می باشد که توسط شرکت پتروشیمی امیرکبیر تامین می گردد HDPE 81 (EX3) سنگین

دقیقوه  001درجوه بوه مودت  81نیوتن بر میلیمتر مربع فشار در دمای  8این محتول قابلیت تحمل  DIN 8108 طبق استاندارد

 .را داراست

کیلوگرم بر مترمکبوت  488را دارا می باشد. جرم   می آن  سال تحت فشار و دمای مناست 01این پلیمر  داقل زمان ممر 

می باشد. بنوابراین سوپتیک تانوک پلوی اتویلن ملیورغم برخوورداری از اسوتحکام بواال، از وزن فووم البواده کمتوری نسوبت بوه بوتن 

 .برخوردار است

ی هووازی دوجوداره، سوپتیک تانوک هلدینگ صنایع برتر قادر به تولید و مرضه انوا  سپتیک تانک پلی اتیلن تتفیه فاضوالب بو

 .بتورت تولید در کارخانه می باشد 011تا  3آماده پلی اتیلن، سپتیک تانک پلی اتیلن دوجداره با ظرفیت های 

https://holding-bartar.com/product/cat/113.html


 

 

متور زیور  0330سپتیک تانک پلی اتیلن دوجداره تولیدی هلدینگ صنایع برتر قابلیت تحمل بار ترافیکوی را دارا بووده و توا مموق 

ستند. بازار کشورهای افغانستان، ترکیه، مرام، ارمنستان و آذربای ان هدف اصولی هلودینگ صونایع برتور در زمین قابل دفن ه

 .تولیووووووووووووووووووووووووووود سوووووووووووووووووووووووووووپتیک تانکهوووووووووووووووووووووووووووای پلوووووووووووووووووووووووووووی اتیلنوووووووووووووووووووووووووووی خوووووووووووووووووووووووووووود موووووووووووووووووووووووووووی باشووووووووووووووووووووووووووود

درجه سپتیک تانک و مخزن پلی اتیلن دوجوداره،  81در برخی از پروژه ها بدلیل تاکید کارفرما بر تحمل درجه  رارت باالتر ار 

اقدام می نماید که این موضو  باموا انحتوار گوروه موا در تولیود سوپتیک  pp ینگ صنایع برتر نسبت به استفاده از موادهلد

 .تانک پلی اتیلن، سپتیک تانک پلی پروپیلن، سپتیک تانک پلی اتیلن، سپتیک تانک فاضالب دوجداره بیهوازی گردیده است

 مکوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووان یوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووابی سوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووپتیک تانوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووک

گیرهووا باشوود، در سووطحی هموووار سوواخته شووود، سووپتیک تانووک در جهووت مخووال  وز  بادهووای غالووت دور از مسوویر نهرهووا و آب

برابر پهنای آن انتخاب موی کننود. مموق موو ر بورای انبواره سوپتیک  ۴تا  ۲ساخته شود چند نکته: طول انباره مستطیل شکل را 

الب توا کو  تانوک. فاصوله سوطح فاضوالب توا متور باشود، مموق موو ر سوپتیک تانوک مبارتسوت از فاصوله آزاد فاضو ۱3۲تانک باید 

سانتی متر باشد. برای زالل سازی بهتر فاضالب سپتیک تانک مبموالٌ سپتیک  ۴۳تا  ۰۳سق  انباره سپتیک تانک  داقل باید 

تانکها را دو یا سه مخزنه می سازند که   م قسمت اول سپتیک تانک را دو برابر   وم قسومتهای ببودی طرا وی موی کننود. 

ن امر به منظور جلوگیری از نوسانات سطحی فاضالب و طوالنی تور کوردن تخلیوه ل ون صوورت موی گیورد. ضوریت تبودیل که ای

درصد در نظر گرفته می شود. میوزان تولیود فاضوالب بوا توجوه بوه سورانه متورف آب و  ۰۳آب مترفی به فاضالب مبموالٌ برابر 

مت )به دلیل مدم  ضوور پرسونل مملیواتی در طوول روزا طرا وی موی سا ۱۱تا  ۱۲ضریت تبدیل آن به فاضالب برای زمان ماند 

 .گردد

 طووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورز سووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواخت فضوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووای داخووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول سوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووپتیک تانوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووک

سوانتی متور برقورار موی گوردد، ممکون اسوت ایون امور  ۱۱تا  ۱۳جریان فاضالب بین دو مخزن سپتیک تانک توسط لوله ای با قطر 

سوانتی متور از سوطح آزاد فاضوالب تببیوه موی  ۴۳توا  ۰۳صوله بوسیله سوراخ هایی کوه در دیوواره جداکننوده سوپتیک تانوک بوه فا

 .شند ان ام گیرد تا مواد شناور از انباره فاضالب سرریز نشود

 .سانتی متر در نظر می گیرند ۰۳درون سپتیک تانک فاصله مرکز تا مرکز لوله ها و یا سوراخها 



 

 

سوانتی متور اسوتفاده موی  ۱۳نوک، از لولوه ای بوه قطور بمنظور خرو  گازهای ای اد شده از ت زیه فاضوالب در فضوای سوپتیک تا

شود )ونت سپتیک تانکا. همچنین بورای جلووگیری از ورود و یوا افتوادن جوانوران و پرنودگان بوه لولوه تهویوه دو کوار صوورت موی 

طرف زموین بور درجه امتداد دهانه خروجی لوله تهویه را به  ۰۳گیرد: یا در انتهای آن توری نتت می کنند و یا با نتت زانوی 

 .می گردانند

 .برای بازدید درون سپتیک تانک، تمیز کاری و تبمیر کردن سپتیک تانک، تببیه دریچه آدم رو ضروری است

بمنظور جلووگیری از  رکوت اغتشاشوی فاضوالب ورودی بوه سوپتیک تانوک کوه ممکون اسوت موجوت خورو  کو  ناشوی از ممول 

ت زیه فاضالب گردد از مانع استفاده موی کننود. ایون موانع ممکون اسوت بوا نتوت سوه راهوی و تغییور جهوت دادن لولوه ورودی 

سوانتی متور و انتهوای لولوه  ۰۳انتهای لوله ورودی را  ودود داخل سپتیک تانک از  الت افقی به ممودی مملی گردد. مبموالٌ 

 .سانتی متر پایین تر از سطح آزاد فاضالب نتت می کنند ۴۱ خروجی فاضالب را 

نفور  ۴۳۳توا  ۰۳۳در  ال  اضر  داکثر جمبیتی که می توان فاضوالب  اصول از فبالیوت انهوا را بوا سوپتیک تانوک تتوفیه نموود 

ره در داخل فضای سپتیک تانک   م آن را بوه دو قسومت تقسویم موی کننود، بطوریکوه   وم توصیه شده است. با نتت دیوا

 .فضوووووووووووووووای مربووووووووووووووووض بوووووووووووووووه ورود فاضوووووووووووووووالب دو برابووووووووووووووور   وووووووووووووووم فضوووووووووووووووای قسووووووووووووووومت خروجوووووووووووووووی باشووووووووووووووود

 پی  ساخته دو جداره پلی اتیلنی مزیتهای سپتیک تانک

وو مودم صوودمه در ۶ی سوالم و بهداشووتی وو داشووتن محیطو۱ووو آب بنودی کامول ۴ووو تتوفیه دائوم 3ووو نتوت سواده ٢وو سیسوتم آمواده 0

توا  ۲های اتیلنی در ظرفیتهای پلیپلی اتیلن بدین قرار است: سپتیک تانک  واد ی مانند زلزله و دیگر مزایای سپتیک تانک

 .مترمکبوووووووووووووووووووووووووووووت و شوووووووووووووووووووووووووووووکل آنهوووووووووووووووووووووووووووووا بتوووووووووووووووووووووووووووووورت اسوووووووووووووووووووووووووووووتوانه افقوووووووووووووووووووووووووووووی اسوووووووووووووووووووووووووووووت 011

 :هوووووووووووووووووووووووووووووا مبارتنووووووووووووووووووووووووووووود ازمهمتووووووووووووووووووووووووووووورین مزایوووووووووووووووووووووووووووووای دیگووووووووووووووووووووووووووووور ایووووووووووووووووووووووووووووون سوووووووووووووووووووووووووووووپتیک تانک

 یار بوووووووووووووووووووواالی جووووووووووووووووووووداره و امکووووووووووووووووووووان موووووووووووووووووووودفون کووووووووووووووووووووردن آنهووووووووووووووووووووااسووووووووووووووووووووتحکام بسوووووووووووووووووووو -۱

 مقاوموووووووووووووووووووووووووت بسووووووووووووووووووووووووویارباال در مقابووووووووووووووووووووووووول خووووووووووووووووووووووووووردگی و موووووووووووووووووووووووووواد شووووووووووووووووووووووووویمیایی -۲

 سووووووووووووووووووووووووووووهولت و سوووووووووووووووووووووووووووورمت در نتوووووووووووووووووووووووووووووت بووووووووووووووووووووووووووووه سووووووووووووووووووووووووووووبت وزن کوووووووووووووووووووووووووووووم -۰



 

 

 قابلیووووووووووووووووووووووووووووووووووووت سوووووووووووووووووووووووووووووووووووواخت آنهووووووووووووووووووووووووووووووووووووا در اببوووووووووووووووووووووووووووووووووووواد دلخووووووووووووووووووووووووووووووووووووواه -۴

 UV دارا بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودن پوشووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ضووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود -۱

ت و شرایط محل اجورا از سوپتیک تانوک هوای پلوی البته مزایای هر یک از انوا  سپتیک تانک باما شده که با توجه به مال ظا

هوای پوی  سواخته  اتیلنی یا بتنی استفاده شود. شکل سپتیک تانک های پلوی اتیلنوی بتوورت اسوتوانه افقوی و سوپتیک تانوک

 .بتنووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووی بتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورت اسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتوانه ممووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودی اسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت

 دسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتگاه سووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووپتیک تانووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووک از نگوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواهی دیگوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور

ز شناخته موی شوود بوه منووان یکوی از رو  هوای مبموول در تتوفیه دستگاه سپتیک تانک فاضالب که به نام سپتیک تانک نی

 .فاضووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالب مووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورد اسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتفاده قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورار مووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووی گیوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورد

نکته مهم: مبموال استفاده از سپتیک تانک پلی اتیلن یوا سوپتیک تانوک پوی  سواخته بتنوی بوه ملوت رانودمان پوایین تتوفیه آن 

رای   ووم هووای متوسووط و بوواال از پکوویه هووای تتووفیه بوورای   ووم هووای پووایین تتووفیه فاضووالب مووورد اسووتفاده قوورار مووی گیوورد بوو

 .فاضوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالب اسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتفاده موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووی گوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووردد

سه نو  سپتیک تانک پلی اتیلن، سپتیک تانک فایبرگالس و سپتیک تانک بتنی پی  ساخته توسط این شرکت طرا ی و تولید 

 .موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووی گوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووردد

 :تووان بوه مووارد زیور اشواره کورد یوا مخوزن سوپتیک تانوک موی (Septic Tank) از مهمتورین ویگگوی هوای دسوتگاه سوپتیک تانوک

 مناسووووووووووووووووووووووووووووت جهووووووووووووووووووووووووووووت تتووووووووووووووووووووووووووووفیه پسوووووووووووووووووووووووووووواب وا وووووووووووووووووووووووووووودهای کوچووووووووووووووووووووووووووووک •

 هزینوووووووووووووووووووووووووووووووووووه پوووووووووووووووووووووووووووووووووووایین سووووووووووووووووووووووووووووووووووواخت، نتوووووووووووووووووووووووووووووووووووت و راه انووووووووووووووووووووووووووووووووووودازی •

 هزینووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه پووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووایین نگهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووداری و تبمیوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورات •

 بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودون ت هیووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووزات متحوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور  و الکترومکانیکووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووال •

 بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودون نیوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواز بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه متوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورف انووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورژی •

 پووووووووووووووووووووووایین بووووووووووووووووووووووودن فضووووووووووووووووووووووای اشووووووووووووووووووووووغالی بووووووووووووووووووووووه ملووووووووووووووووووووووت موووووووووووووووووووووودفون بووووووووووووووووووووووودن •

 هر ممقی متناست با پروژهقابل نتت در  •



 

 

 توضوووووووووووویحات فنووووووووووووی و تکنیکووووووووووووی سیسووووووووووووتم تتووووووووووووفیه فاضووووووووووووالب بووووووووووووا سووووووووووووپتیک تانووووووووووووک پووووووووووووی  سوووووووووووواخته

 Septic) بورای جواموع کوچوک کوه امکوان جموع آوری، انتقوال و تتوفیه فاضوالب و پسواب وجوود نودارد سیسوتم سوپتیک تانوک

System) ی تتفیه پسواب، اقتتوادی تورین رو  تتوفیه امم از سپتیک تانک بتنی پی  ساخته یا سپتیک تانک پلی اتیلن برا

 .فاضوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالب میباشووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود

اگر چه از مخازن سپتیک تانک ممدتا برای وا دهای مسکونی منفرد و دیگر وا دهای اجتمامی استفاده میشود اما مخوازن 

هوای متبودد  بزرگتر آن نیز برای م تمع های مسکونی بزرگ نیز مورد استفاده قرار میگیرد. مبموال مخازن سپتیک به محفظه

روز  ۰توا  ۱بخو ا تقسویم میگردنود و بوه نحووی طرا وی میگردنود کوه زموان مانود فاضوالب و پسواب در آنهوا بوین  ۰تا  ۲)مبموال 

باشود. ارتبوواض بووین مخووازن سوپتیک بووه وسوویله سوووراخی کووه در دیوواره جداکننووده )بافوول یووا سوپریتورا تببیووه شووده اسووت ان ووام 

 :هووووووووووووووووووا بووووووووووووووووووه صووووووووووووووووووورت ذیوووووووووووووووووول میباشوووووووووووووووووود میگیوووووووووووووووووورد. موووووووووووووووووووارد اسووووووووووووووووووتفاده سووووووووووووووووووپتیک تانووووووووووووووووووک

 تتووووووووووووفیه فاضووووووووووووالب وا وووووووووووودهای کوچووووووووووووک، ویووووووووووووال، آپارتمووووووووووووان هووووووووووووا و م تمووووووووووووع هووووووووووووای مسووووووووووووکونی -

 تتوووووووووووووووووووووووووووفیه فاضوووووووووووووووووووووووووووالب رسوووووووووووووووووووووووووووتوران هوووووووووووووووووووووووووووا و وا ووووووووووووووووووووووووووودهای غووووووووووووووووووووووووووویاخوری -

 تتووووووووووووووووووووووووووفیه فاضووووووووووووووووووووووووووالب هتووووووووووووووووووووووووول هووووووووووووووووووووووووووا و کارگوووووووووووووووووووووووووواه هووووووووووووووووووووووووووای کوچووووووووووووووووووووووووووک -

 تتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووفیه فاضوووووووووووووووووووووووووووووووووووووالب کمووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  هوووووووووووووووووووووووووووووووووووووای تفریحوووووووووووووووووووووووووووووووووووووی -

 تتفیه فاضالب شهر  های ویالیی -

ده از سوپتیک تانوک هوا بورای تتوفیه فاضوالب و تتوفیه پسواب بایود موورد توجوه باشود بوه شور  ذیول نکات مهمی که در اسوتفا 

 :میباشوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود

چوون در داخول سوپتیک تانوک شورایط بوی هووازی تشوکیل موی گوردد و درا ور ت زیوه بوی هووازی همیشوه مقوادیر قابول تووجهی  -

توامد موی گوردد بنوابراین بورای خورو  ایون گازهوا و سوایر گازهوای نسوبتا بودبو مت (H٢S) ، سولفید هیدروژن(CO٢) گازکربنیک

 .باید سپتیک تانک م هز به سیستم تخلیه مناسوت باشود لویا وجوود ونوت تخلیوه گازهوای بیهووازی ضوروری بوه نظور موی رسود

بوووا توجوووه بوووه ت موووع گرانوووول هوووا و ذرات درشوووت دانوووه در داخووول محفظوووه هوووای سوووپتیک تانوووک، بووورای هووور محفظوووه یوووک  -

خلیوه و تمیوز کوردن ایون مخوازن درنظور گرفتوه شوود بودین منظوور هلودینگ صونایع برتور بوا تببیوه دو جهت ت (Manhole)منهول

 .دریچووووووووووووووووووووه بازدیوووووووووووووووووووود و منهووووووووووووووووووووول تخلیووووووووووووووووووووه ایوووووووووووووووووووون امکووووووووووووووووووووان را فووووووووووووووووووووراهم نموووووووووووووووووووووده اسووووووووووووووووووووت



 

 

 .هووووووووووووویی مووووووووووووواده ضووووووووووووودمفونی کننوووووووووووووده ای نبایووووووووووووود بوووووووووووووه داخووووووووووووول سوووووووووووووپتیک تانوووووووووووووک وارد شوووووووووووووود -

یوه بوه محویط زیسوت را نخواهود داشوت بنوابراین در صوورتی کوه خروجی سپتیک تانوک هوا در اکثور مووارد اسوتانداردهای تخل -

 .مترمکبوت بور شوبانه روزا، تتوفیه پیشورفته تور فاضوالب نیوز بایود مودنظر قورار گیورد ۱۳  م پساب قابل توجه باشود )بوی  از 

توالح بوتن سپتیک تانک های تولیدی توسط هلدینگ صنایع برتر در ظرفیت های مختل  و بستگی به شرایط محل پروژه، بوا م

 .مرضه می گردند (FRP) مسلح، پلی اتیلن و فایبرگالس

 :تفووووووووووواوت انووووووووووووا  سوووووووووووپتیک تانوووووووووووک هووووووووووووای پلوووووووووووی اتووووووووووویلن بوووووووووووه لحووووووووووووا  نوووووووووووو  لولوووووووووووه موووووووووووورد اسووووووووووووتفاده

نکته مهم در تولید سپتیک تانک آگاهی تولید کننده از شرایط استفاده خریدار می باشد. ببنووان مثوال چنانچوه بوار ترافیکوی 

انک وجود داشته باشد نو  متریال و میزان پلی اتیلن مورد استفاده در ساخت یک دسوتگاه سوپتیک روی یک مخزن سپتیک ت

 .تانووووووک متفوووووواوت خواهوووووود بووووووود بووووووا زمووووووانی کووووووه ایوووووون شوووووورایط بوووووورای سووووووپتیک تانووووووک پلووووووی اتوووووویلن فووووووراهم نیسووووووت

رد بوه کارشناسوان همچنین چنانچه دستگاه سپتیک تانک قرار است بتورت اکسپوز روی زمین قرار گیورد موی بایسوت ایون موو 

 .فنی شرکت جهت طرا ی سازه مناست اطال  داده شود

 بهوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووره بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورداری از سوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووپتیک تانوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووک

زمان تخلیه سپتیک تانک بطور مبمول و در شرایطی کوه ظرفیوت سوپتیک تانوک خووب محاسوبه شوود و از ریخوتن موواد غیور از 

مفوونی کننوده بوه داخول سوپتیک تانوک بوه  فاضالب جلوگیری شود،  دود یک سوال مناسوت خواهود بوود. از ریخوتن موواد ضود

 .ملوووووووووووووووووووووووووووووووووت از بوووووووووووووووووووووووووووووووووین بوووووووووووووووووووووووووووووووووردن بووووووووووووووووووووووووووووووووواکتری هوووووووووووووووووووووووووووووووووا خوووووووووووووووووووووووووووووووووودداری شوووووووووووووووووووووووووووووووووود

 .تمووام ل وون نبایوود از سووپتیک تانووک تخلیووه گووردد زیوورا مقووداری ل وون بوورای شوورو  م وودد فبالیتهووای میکووروب الزم مووی باشوود

 دفوووووووووووووووووووووووووووووووع فاضوووووووووووووووووووووووووووووووالب تتوووووووووووووووووووووووووووووووفیه شوووووووووووووووووووووووووووووووده خروجوووووووووووووووووووووووووووووووی از سوووووووووووووووووووووووووووووووپتیک تانوووووووووووووووووووووووووووووووک

 :یری زمووووووووین بووووووووه دو طریووووووووق دفووووووووع مووووووووی کننوووووووودپسوووووووواب خروجووووووووی سووووووووپتیک تانووووووووک را بوووووووور  سووووووووت نفوووووووووذ پووووووووی

سانتی متر  فور کورده و پسواب سوپتیک تانوک را در آن تخلیوه موی  ۴۱ در زمین های با نفوذ پییری زیاد، ترانشه ای به ممق  .0

 کننووود. زموووین هوووای بوووا نفوذپوووییری کوووم، فاضوووالب خروجوووی از سوووپتیک تانوووک را بوووه داخووول چووواه جووویبی هووودایت موووی کننووود



 

 

ز نفوذپییری کمی برخوردار باشد باید با ای واد ترانشوه هوایی پور از شون و ماسوه دانوه بنودی شوده سوطح در صورتیکه زمین ا .٢

 .تماس فاضالب با زمین را افزای  داد

 ظرفیوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت نفوذپوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووییری زموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووین

ظرفیت نفوذپییری زمین برای فاضالب کمتر از آب است، زیرا مواد اضافی موجود در فاضوالب سوپتیک تانوک موجوت بوجوود 

سوانتی  ۰۳در  ۰۳اد ژله ای می شود. بنابر تبری ، مدت زمانی کوه الزم اسوت سوطح آب در داخول چالوه ای بوه اببواد آمدن مو 

 .سووووانتی متوووور پووووایین رود، ظرفیووووت نفوووووذ پووووییری زمووووین گفتووووه مووووی شووووود ۲3۱سووووانتی متوووور، بووووه انوووودازه  ۴۱ متوووور و ممووووق 

 .موووووووووای  را ان وووووووووام دادنکتوووووووووه: قبووووووووول از ان وووووووووام آزموووووووووای  زموووووووووین محووووووووول آزموووووووووای  را بایووووووووود خوووووووووی  کووووووووورد و آز 

 .سوووووووطح زموووووووین الزم بووووووورای جووووووویب فاضوووووووالب سوووووووپتیک تانوووووووک تتوووووووفیه شوووووووده بتوووووووورت زیووووووور محاسوووووووبه موووووووی شوووووووود

با داشتن زمان جیب در صورتیکه از لوله سووراخدار و ترانشوه جهوت دفوع فاضوالب اسوتفاده موی شوود، موی تووان از رابطوه زیور 

 .استفاده نمود

Q =۱3۰/Ta + ۵3۱ Q : حی فاضوالب وارد بور سوطح جویب کننوده بور  سوتدبی فاضالب یا بار سوط m3/m٢.d   از سوطح کو

 زمان جیب بر  ست دقیقه : Ta ترانشه

 ۴۱ -۰۳برای تداوم ممل تتفیه و تسریع واکنشهای بیولوژیکی توسط بواکتری هوای هووازی مموق ترانشوه را خیلوی کوم و  ودود 

سوانتی متور و طوول آن بورای  ۱۳نتوت موی شووند  ودود سانتی متر در نظر می گیرند، قطر لوله های پخ  که در ک  ترانشوه 

متور  ۱۳۳متر است. جن  لوله های پخ  کننوده فاضوالب مبمووالٌ سوفال موی باشود. شویت لولوه هوا اگور  ۱۳۳وا د های کوچک 

ر /. درصد انتخاب می گردد.  داقل فاصله بوین دیوواره دو ترانشوه مبمووالٌ یوک متو۱متر باشد،  ۱۳۳-۰۳۳/. درصد و اگر ۰باشد 

 انتخاب می گردد. در دفع فاضالب در صافی های شنی مبموالٌ دو ردی  لوله استفاده می شود

سانتی متر برای پخ  فاضالب در صافی و ردی  زیرین برای جمع آوری فاضالب صواف شوده تببیوه موی  ۱۳ردی  باال به قطر 

 .گردد



 

 

لیتر است که مبادل زموان جویب در  ودود  ۴۱ بور کند مقدار فاضالبی که در هر متر مربع از صافی شنی در روز می تواند م

سوانتی متور اسوت. در محاسوبات نفوذپوییری چواه سوطح کو  چواه را در نظور نموی  ۵۱دقیقه می باشود. مموق بسوتر ماسوه  ۲۰

متور بواالتر از سوطح آب زیور  ۱3۱ - ۰گیرند، همچنین برای جلوگیری از آلوودگی آبهوای زیور زمینوی الزم اسوت کو  چواه  وداقل 

 . ینی باشدزم

سپتیک تانک تشکیل شده است از مخزن سرپوشیده ای که از بوتن آرموه سواخته شوده و فاضوالب پو  از ورود بوه مخوزن و بوه 

ملت کواه  سورمت جریوان آن، قسومتی از موواد مبلوق خوود را بتوورت توه نشوینی از دسوت موی دهود و از سووی دیگور مخوزن 

ک  انباره سپتیک تانک با کمک باکتریهای بوی هووازی هضوم میشووند .  بیرون می رود . مواد ته نشین شده بتورت ل ن در 

از این فرایند غیرهوازی در تتفیه فاضالب، می توان بدون استفاده از تکنولوژی پیچیوده و پرهزینوه مبموول، تتوفیه فاضوالب 

ضالب اکسویگن نرسود، باکتریهوای را با هزینه بسیار کمتر و به نحو مطلوبتری به ان ام رساند . در این رو  در صورتیکه به فا

هوازی فبالیت رشد و نمو خود را از دست داده و در موض باکتریهوای بوی هووازی فبالیوت خوود را شورو  موی کننود. کوار ایون 

باکتریها براین اساس است که اکسیگن مورد نیاز خود را از ت زیه مواد آلی و مبدنی موجوود در فاضوالب بدسوت موی آورنود و 

 .این باکتریها برخالف باکتریهای هوازی، مواد نامبرده را ا یاء می کنند به مبارت دیگر 

نتی وه ایوون فبالیوت ، ت زیووه مووواد آلوی ناپایوودار و تبوودیل آنهابوه نمکهووای مبوودنی پایودار و نیووز گازهووایی از قبیول گوواز هیوودروژن 

لی موجود در سپتیک تانوک فاضوالب توسوط سولفوره ، گاز متان ، گاز کربنیک و گاز ازت می باشد. به این ترتیت ، ترکیبات آ 

یک دسته از میکروارگانیسم ها به اسید استیک و گازهای دی اکسید کربن و هیدروژن تبودیل و سوپ  بوسویله دسوته دیگوری 

 . از میکروارگانیسم ها به گاز متان تبدیل می شود که گاز متان  اصله خود موجت از بین رفتن باکتریهای موجود می گردد

 تانک چیست؟سپتیک 

به دلیل وجود باکتریهای بی هوازی در فاضوالب و فبالیوت آنهوا، ترکیبوات خورنوده و بودبویی نظیور گواز هیدروسوولفور تشوکیل 

می شود که وجود آنها لزوم یک طرا ی دقیق مهندسی بورای خطووض انتقوال فاضوالب را موجوت موی شوود. بوا توجوه بوه شورایط 

بودن سطح آبهای زیر زمینوی در اکثور منواطق شومالی، بوه سوپتیک تانوک موی پوردازیم. موجود در شهرهای شمالی کشور و باال 



 

 

سپتیک تانک در شهرهای شمالی می تواند راه گریزی از مبضل پیچیده دفع فاضالب های مسکونی باشد و به همین دلیل با 

سووپتیک تانووک در پووروژه هووای  پیشوورفت ایوون سیسووتم مووی توووانیم بووه شووهری سووالم توور و امووروزی توور بیاندیشوویم. از دسووتگاههای

مختل  جهت تتفیه فاضالب آپارتمانها و ساختمانهای مسکونی، ویالیی، هتلهوا، مراکوز درموانی، بیمارسوتانها، کارخان وات، 

 .فاضالبهای شهری و روستایی، مراکز آموزشی، پادگانها، پایانه های باربری و مسافربری و . . . میتوان استفاده نمود

 یک تانووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووک پلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووی اتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووویلننحوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه مملکوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورد سووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووپت

به طور کلی تتفیه فاضالب در انبواره هوای تبفون بوه طوور نواقم ان وام موی گیورد و آنهوم بورای جمبیتوی محودود. ایون تتوفیه 

نواقم تنهوا موجوت مووی شوود کوه دفووع فاضوالب بوه زمووین آسوانتر ان وام گرفتووه و دفوع آن بوه منووابع طبیبوی در روی زموین زیووان 

زد ولی در هر صورت دارای مبایت یک تتفیه ناقم موی باشود. سوپتیک تانوک از نظور کوار کمتری را به محیط زیست وارد سا

خود نیز دارای این میت است که قسمتی از مواد ته نشین شده در ک  انبار به ملت تبفن و تولیود گازهوا هموراه ایون گواز بوه 

 .سطح فاضالب در انباره آمده و موجت اختالل در کار سپتیک تانک می شود

ن ممکوون اسووت ایوون مووواد همووراه فاضووالب بیوورون آیوود. از جملووه مشووکالتی کووه در جمووع آوری فاضووالب خووام در سووطح همچنووی

روستاها وجوود دارد مودم جریوان کوافی فاضوالب در لولوه هوا موی باشود. ایون مسو له باموا موی شوود سورمت کوافی در لولوه هوا 

سیستم از کار بیفتد. پیرو همین نقطوه ضوب  سیسوتم  بوجود نیامده و به ملت کم بودن سرمت، مواد مبلق در لوله رسوب و 

های جمع آوری فاضوالب متوداول بووده کوه تتومیم بوه جموع آوری فاضوالب توه نشوین شوده از مخوازن سوپتیک گردیود. پسواب 

خروجی از مخزن که مواد مبلق خود را در مخزن از دست داده است قادر خواهد بود با سرمت و شیت کمتری بودون مشوکل 

 .بروها جریان یابددر فاضال

قابل توجه است که فاضالبروی ساختمان که ممول جموع آوری فاضوالب تولیودی و انتقوال آن را توا مخوزن سوپتیک تانوک مهوده 

دار است بر اساس فاضالبروهای متداول طرا ی موی شووند بنوابراین الزم اسوت کوه بوه مسو له  وداقل سورمت و شویت در ایون 

بتوان بوه  ول ایون مسو له فوائق شود و از طرفوی بتووان موقبیوت مخوزن را طووری انتخواب  فاضالبروها دقت شود. در صورتی که

نمود که چند خانه را بوا هوم سوروی  دهود موی تووان فاضوالب چنود خانوه را جموع آوری و بوه مخوزن سوپتیک تانوک انتقوال داد. 

جاذب سود جست و بورای منوازل و مخزن سپتیک تانک برای مناطقی که جن  زمین غیر قابل نفوذ باشد و نتوان از چاههای 



 

 

مؤسساتی که در نوا ی روستایی و یوا دور از دسوترس شوبکه هوای جموع آوری فاضوالب قورار دارنود، موی توانود یوک رو  قابول 

قبول تتوفیه فاضوالب باشود. مخوزن سوپتیک تانوک در واقوع یوک مخوزن توه نشوینی کوچوک موی باشود کوه بوه دلیول زموان مانود 

ا ر باکتریهای غیر هوازی به  الت مبلق در می آید. سرپوشیده نمودن آن بوه منظوور جلووگیری طوالنی، فاضالب در آن تحت 

از مزا مت بوی نامطبو  می باشد.نظر به اهمیتی که مخزن سپتیک در کاه  آلودگی و مواد آلوی فاضوالب دارد، اغلوت بوه 

منووزل بوسویله فاضوالب رو سوواختمان وارد منووان یوک راه  ول موقووت دفوع فاضوالب بکوار مووی رود. در ایون رو  کلیوه فاضوالب 

 .مخوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووزن موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووی گوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووردد

فبل و انفباالتی که در مخزن سپتیک تانک صورت می گیرد مبارتست از پاالی  ابتدایی فاضالب که همان ته نشینی است، 

تووری  تمواا موووادی کووه در مخوزن تووه نشووین و یوا رونشووین مووی شووند مرا لووی از تتووفیه را موی گیراننوود کووه دربواره آن نیووز مخت

بین یوک توا سوه روز بواقی موی مانود در گفتگو خواهد شد. مخزن به نحووی طرا وی موی شوود کوه فاضوالب ورودی بوه آن تقریبواا 

مدت میکور مواد مبلق بالنتبه سنگین فاضالب به صورت ل ن در ک  مخزن ته نشین شده و بیشتر موواد مبلوق سوبک و از 

سطح مایع شناور می گردد. وقتی کوه مقودار فاضوالب وارد مخوزن موی  جمله روغن و چربی به تدریه به شکل ک  غلیظی در 

شود به اندازه هم   م آن پساب از لوله خروجی دفع می شود. ل ن ته نشین شده در ک  مخوزن در ا ور فبالیوت باکتریهوای 

ل ون موی باشود و بوه  غیر هوازی ت زیه گردیده ای اد گاز می نماید. نتی ه فبل و انفباالت مزبور، کاه  قابل مال ظه   وم

سال یکبار بر  ست زمان ماند اولیه ضورورت موی یابود. در پسواب مخزنوی کوه  ۴تا  ۲همین دلیل مبموالا تخلیه ل ن مخزن هر 

صوواف نیسووت و بوووی  صووحیح طوور  و اجوورا شووده اسووت مووواد مبلووق و تیرگووی کمووی وجووود خواهوود داشووت مبوویالک هنوووز کووامالا 

مزبور ا تماالا از نظر بهداشت به ملت در برداشتن باکتریهای بیمواری زا، کیسوت مختوص فاضالب می دهد. ببالوه پساب 

از بین نرفته اند مخاطره انگیز می باشد. همزمان و متناوب با ت زیوه ل ون در مخوزن فاضوالب گواز  و تخم کرمهایی که کامالا 

ای مزبوور در  وین برخوورد بوه فاضوالب تولید می شود که به صورت  بابهای ریز به سوی سطح موایع صوبود موی نمایود. گازهو

وارده مولکولهووای آن را بووا موجووودات ریووز کووه ماموول اصوولی مملیووات ت زیووه انوود جوویب مووی کننوود. ذرات مزبووور در سووطح مووایع 

ت مع یافته و به تدریه آن را سنگین و ضخیم می کند تا آن ه که ک  میکور در ا ور افوزای  وزن انودکی ریوز سوطح موایع قورار 

ستر  الیه های شناور گاهی به میزانی است که سطح زیرین آن  تی تا درون فاضالب روی اصلی نیز ادامه می می گیرد. گ

یابد. پیدای  این وضع مبموالا همزمان با افزای  ل ن در ک  مخزن است و نتی تاا گیرگاه فاضوالب در داخول مخوزن آنقودر 



 

 

فاضوالب توازه تخلیوه شوده بواقی نموی مانود و در نتی وه در کوچک می شود که فرصت کافی برای توه نشوین شودن موواد مبلوق 

پساب مخزن مقدار قابل توجهی مواد شناور مشاهده خواهد شد. اشکال مزبور را موی تووان بوا تخلیوه و تنظیو  مونظم مخوزن 

تول موی مرتفع کرد. از طرف دیگر صبود  بابهای گاز در درون مایع مخزن تا  دودی سیر طبیبی ته نشینی مواد جامد را مخ

کند. راه  ل این مشکل ساختمان یک مخزن دو انباره است. به این ترتیوت کوه موواد مبلوق سوبک کوه از انبواره اول خوار  موی 

 .شوند با شرایط مسامدتری در محیط آرام انباره دوم ته نشین می شوند

ر  وال گسوتر  اسوت، بسویار این کار به ختوص در مواقبی که   وم ل ون توه نشوین شوده زیواد و ت زیوه بوی هووازی سوریباا د

یکنواخت تر و ک  متشکله در آن کمتر از انباره اول است. موواد مبلوق، پسواب چنوین  مو ر می باشد. ل ن انباره دوم مبموالا 

دستگاهی نیز کمتر از دستگاه یک مخزنه است. در  قیقت و با توجه به تباری  فوم سوپتیک تانوک  ووض توه نشوینی سواده 

ب با سرمتی کوم و بطوور موداوم در جریوان اسوت لویا موواد مبلوق توه نشوین شوده بتوورت ل ون در کو  ایست که در آن فاضال

انباره با کمک باکتری های بی هوازی هضم میشود، و در نتی ه تبدیل به مواد آبکی و گازی شکل می گردد و از  وض خوار  

 ۱لیوه ل ون  وداکثر یوک بوار درسوال و در نهایوت می شود لیا از مقدار ل نی که باید تخلیه شود کاسوته موی شوودبطوریکه تخ

سال یکبوار نیواز بوه خوالی کوردن پیودا موی کنود. نکتوه مهموی کوه بایود  تمواٌ رمایوت شوود ایون اسوت کوه در تموام مودت مقودار 

 .فاضالبی که از سپتیک تانک خار  می شود برابر با مقدار فاضالبی باشد که وارد سپتیک تانک می شود

 کمکووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووان یووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووابی سووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووپتیک تانوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

دور از مسوویر نهرهووا و آبگیرهووا باشوود، در سووطحی هموووار سوواخته شووود، سووپتیک تانووک در جهووت مخووال  وز  بادهووای غالووت 

 ۱3۲برابر پهنای آن انتخاب موی کننود. مموق موو ر بورای انبواره بایود  ۴تا  ۲ساخته شود چند نکته: طول انباره مستطیل شکل را 

 ۴۳توا  ۰۳اضالب تا ک  تانک. فاصله سطح فاضالب تا سق  انباره  داقل باید متر باشد، ممق مو ر مبارتست از فاصله آزاد ف

سانتی متر باشد. برای زالل سازی بهتر فاضالب مبموالٌ سپتیک تانک ها را دو یا سه مخزنه می سازندکه   م قسومت اول را 

ات سوطحی فاضوالب و طووالنی تور دو برابر   م قسمتهای ببدی طرا ی می کنند. که ایون امور بوه منظوور جلووگیری از نوسوان

درصود در نظور گرفتوه موی شوود.  ۰۳کردن تخلیه ل ن صورت موی گیورد. ضوریت تبودیل آب متورفی بوه فاضوالب مبمووالٌ برابور 

سوامت )بوه دلیول  ۱۱توا  ۱۲میزان تولید فاضالب با توجه به سرانه مترف آب و ضریت تبودیل آن بوه فاضوالب بورای زموان مانود 



 

 

 .اتی در طووووووووووووووووووووووووول روزا طرا ووووووووووووووووووووووووی مووووووووووووووووووووووووی گوووووووووووووووووووووووورددموووووووووووووووووووووووودم  ضووووووووووووووووووووووووور پرسوووووووووووووووووووووووونل مملیوووووووووووووووووووووووو

 طووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورز سووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواخت فضوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووای داخووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول سوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووپتیک تانوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووک

سووانتی متوور برقوورار مووی گووردد، ممکوون اسووت ایوون اموور بوسوویله  ۱۱تووا  ۱۳جریووان فاضووالب بووین مخووازن توسووط لولووه هووای بووا قطوور 

ان وام گیورد توا موواد  سانتی متر از سطح آزاد فاضالب تببیه موی شووند ۴۳تا  ۰۳سوراخهایی که در دیواره جداکننده به فاصله 

سوانتی متور در نظور موی گیرنود. بمنظوور  ۰۳شناور از انباره فاضوالب سورریز نشوود. فاصوله مرکوز توا مرکوز لولوه هوا و یوا سووراخها 

سانتی متر استفاده می شوود. بورای  ۱۳خرو  گازهای ای اد شده از ت زیه فاضالب در فضای سپتیک تانک، از لوله ای به قطر 

متر باالتر از ارتفا  باالترین ساختمان در نظور موی گیرنود.  ۱3۱اد مزا مت توسط بو ارتفا  لوله تهویه را  داقل جلوگیری از ای 

همچنین برای جلوگیری از ورود و یا افتادن جانوران و پرندگان به لولوه تهویوه دو کوار صوورت موی گیورد: یوا در انتهوای آن تووری 

امتداد دهانه خروجی لوله تهویه را به طرف زموین بور موی گرداننود. بورای بازدیود، درجه  ۰۳نتت می کنند و یا با نتت زانوی 

تمیز کاری و تبمیر کردن تانوک، تببیوه دریچوه آدم رو ضوروری اسوت. بمنظوور جلووگیری از  رکوت اغتشاشوی فاضوالب ورودی 

ایون موانع ممکون اسوت بوا که ممکن است موجت خرو  ک  ناشی از ممل ت زیه فاضالب گوردد از موانع اسوتفاده موی کننود. 

نتووت سووه راهووی و تغییوور جهووت دادن لولووه ورودی داخوول تانووک از  الووت افقووی بووه ممووودی مملووی گووردد. مبموووالٌ انتهووای لولووه 

سوانتی متوور پوایین تور از سووطح آزاد فاضوالب نتوت مووی  ۴۱ سوانتی متوور و انتهوای لولوه خروجووی فاضوالب را  ۰۳ورودی را  ودود 

 ۴۳۳توا  ۰۳۳بیتی که می توان فاضالب  اصل از فبالیت انها را با سپتیک تانک تتوفیه نموود کنند. در  ال  اضر  داکثر جم

نفر توصیه شده است. با نتوت دیوواره در داخول فضوای سوپتیک تانوک   وم آن را بوه دو قسومت تقسویم موی کننود، بطوریکوه 

 .  م فضای مربوض به ورود فاضالب دو برابر   م فضای قسمت خروجی باشد

 سپتیک تانکمحاسبات 

برای محاسبه   م سپتیک تانک اطال  از مقودار فاضوالب جموع آوری شوده در شوبانه روز در سواختمان ضوروری اسوت.   وم 

اگور   وم فاضوالب جموع آوری شوده  ۱3سپتیک تانک بر  ست مقدار فاضالب تخلیه شده در آن متفاوت و بشر  زیور اسوت: 

متور مکبوت باشود،  ۶توا  ۲اگر   م فاضوالب ۲3متر مکبت منظور می شود.  ۰متر مکبت باشد،   م تانک  ۲در شبانه روز تا 

متور مکبوت باشود  وداقل   وم تانووک ۶۳تووا  ۶اگور   وم فاضوالب ۰3برابور   وم فاضوالب محاسووبه موی گوردد.  ۱3۱  وم تانوک 



 

 

 :مطووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووابق رابطووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه زیوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور بدسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت مووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووی آیوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود

V=8011+1308Q کیو(Q)  ویمبادل مقدار فاضالب جموع آوری شوده در شوبانه روز(V)  مبوادل اسوت بوا  وداقل   وم سوپتیک

 تانک

جدیدترین خبر اینکه سپتیک تانک پلی اتیلن دوجداره پروژه صرافی سامان تبیوین کننوده قیموت طوال، سوکه بهوار آزادی، دالر، 

 .متر تولید و نتت گردید 31ارز، لیره و یورو در ایران به ظرفیت سپتیک تانک 

 جدول ظرفیت سپتیک تانک پلی اتیلن

متر بسته به سفار  مشتری قابل ساخت  3متر تا قطر 0متر مکبت از قطر  40مترمکبت تا  ٢تیک تانک پلی اتیلن از سایز سپ

سانتیمتر 81متر می باشد. طول سپتیک تانک نیز از  3و  ٢30، ٢3٢، ٢، 038، 033، 038، 03٢، 0می باشد. قطر مخزن سپتیک تانک 

 .متر می تواند انتخاب شود 0038تا 

 وه انتخووووووووووووووووووووووووووواب قطووووووووووووووووووووووووووور و طوووووووووووووووووووووووووووول سوووووووووووووووووووووووووووپتیک تانوووووووووووووووووووووووووووک پلوووووووووووووووووووووووووووی اتووووووووووووووووووووووووووویلننحووووووووووووووووووووووووووو

سپتیک تانک هوای پلوی اتیلنوی دارای اببواد و انودازه هوای متفواوتی طبوق جودول فووم هسوتند. در بسویاری از پوروژه هوا بودلیل 

سوت محدودینهای فضا پیمانکار م بور به تغییر ابباد و اندازه سپتیک تانک فاضالب خواهد بود. در این گونه موارد چاره چی

 و توانایی هلدینگ در زمینه تغییر ابباد سپتیک تانک پلی اتیلنی به چه اندازه است؟

 سپتیک تانک

دفع فاضالب از محیط زیست بشری همواره یکی از مهمترین چالشهای جوامع مختل  بوده است. بوه دلیول اسوتبداد فوراوان 

الب ای اد شوده توسوط خوود را بوه محیطوی بیورون از منطقوه این مواد در ای اد بیماریهای گوناگون، انسان ناگزیر است تا فاض

زندگی خود انتقال داده و با جمع آوری آن به تتفیه و دفع آن بپردازد. امروزه سیستمهای انتقوال فاضوالب متشوکل از خطووض 

ری شوده و بوه لوله، منهولها، راکتورهای تتفیه و اجزای ریز و درشت دیگری است که فاضوالب از سرتاسور شوهر درون آنهوا جوا

مکان مشختی منتقل می شود. به دلیل وجود باکتریهای بی هوازی در فاضالب و فبالیت آنهوا، ترکیبوات خورنوده و بودبویی 



 

 

نظیوور گوواز هیدروسووولفور تشووکیل مووی شووود کووه وجووود آنهووا لووزوم یووک طرا ووی دقیووق مهندسووی بوورای خطوووض انتقووال فاضووالب را 

م گورفتم بوا توجوه بوه شورایط موجوود در شوهرهای شومالی کشوور و بواال بوودن موجت می شود. من برای موضوو  تحقویقم تتومی

سطح آبهای زیر زمینوی در اکثور منواطق شومالی، بوه سوپتیک تانوک بپوردازم. سوپتیک تانوک در شوهرهای شومالی موی توانود راه 

انیم به شهری سالم گریزی از مبضل پیچیده دفع فاضالب های مسکونی باشد و به همین دلیل با پیشرفت این سیستم می تو 

تر و امروزی تر بیاندیشیم. در این تحقیق به انوا  موجود سپتیک تانک و مزایای این سیستم و نحوه دفع فاضالب و ساختار و 

اجزاء ... این سیستم خواهم پرداخت. از دستگاههای سپتیک تانک در پروژه های مختل  جهت تتفیه فاضوالب آپارتمانهوا و 

ویالیووی ، هتلهووا ،مراکووز درمووانی ، بیمارسووتانها ، کارخان ووات ، فاضووالبهای شووهری و روسووتایی ، مراکووز  سوواختمانهای مسووکونی،

 . آموزشی ، پادگانها ، پایانه های باربری و مسافربری و . . . میتوان استفاده نمود

 سپتیک تانک پلی اتیلن

به طور کلی تتفیه فاضالب در انبواره هوای تبفون بوه طوور نواقم ان وام موی گیورد و آنهوم بورای جمبیتوی محودود. ایون تتوفیه 

نواقم تنهوا موجوت مووی شوود کوه دفووع فاضوالب بوه زمووین آسوانتر ان وام گرفتووه و دفوع آن بوه منووابع طبیبوی در روی زموین زیووان 

دارای مبایت یک تتفیه ناقم موی باشود. سوپتیک تانوک از نظور کوار کمتری را به محیط زیست وارد سازد ولی در هر صورت 

خود نیز دارای این میت است که قسمتی از مواد ته نشین شده در ک  انبار به ملت تبفن و تولیود گازهوا هموراه ایون گواز بوه 

د هموراه فاضوالب سطح فاضالب در انباره آمده و موجت اختالل در کار سپتیک تانک می شود. همچنین ممکن است این مووا 

بیرون آیود. از جملوه مشوکالتی کوه در جموع آوری فاضوالب خوام در سوطح روسوتاها وجوود دارد مودم جریوان کوافی فاضوالب در 

لوله ها می باشد. این مس له باما می شود سرمت کافی در لوله ها بوجوود نیاموده و بوه ملوت کوم بوودن سورمت، موواد مبلوق 

د. پیرو همین نقطه ضب  سیستم های جمع آوری فاضوالب متوداول بووده کوه تتومیم بوه در لوله رسوب و سیستم از کار بیفت

جمووع آوری فاضووالب تووه نشووین شووده از مخووازن سووپتیک گردیوود. پسوواب خروجووی از مخووزن کووه مووواد مبلووق خووود را در مخووزن از 

قابول توجوه اسوت کوه دست داده است قادر خواهد بوود بوا سورمت و شویت کمتوری بودون مشوکل در فاضوالبروها جریوان یابود. 

فاضالبروی ساختمان که ممول جموع آوری فاضوالب تولیودی و انتقوال آن را توا مخوزن سوپتیک تانوک مهوده دار اسوت بور اسواس 

فاضوالبروهای متوداول طرا وی موی شووند بنوابراین الزم اسوت کوه بوه مسو له  وداقل سورمت و شویت در ایون فاضوالبروها دقوت 



 

 

س له فائق شد و از طرفی بتوان موقبیت مخوزن را طووری انتخواب نموود کوه چنود خانوه شود. در صورتی که بتوان به  ل این م

را با هم سروی  دهد می توان فاضالب چند خانوه را جموع آوری و بوه مخوزن سوپتیک تانوک انتقوال داد. مخوزن سوپتیک تانوک 

ی منوازل و مؤسسواتی کوه در برای مناطقی که جن  زمین غیر قابول نفووذ باشود و نتووان از چاههوای جواذب سوود جسوت و بورا

نوووا ی روسووتایی و یووا دور از دسووترس شووبکه هووای جمووع آوری فاضووالب قوورار دارنوود، مووی توانوود یووک رو  قابوول قبووول تتووفیه 

فاضالب باشد. مخزن سپتیک تانک در واقع یک مخزن ته نشینی کوچک می باشد که به دلیول زموان مانود طووالنی، فاضوالب 

هوازی به  الت مبلق در می آید. سرپوشیده نمودن آن بوه منظوور جلووگیری از مزا موت بووی در آن تحت ا ر باکتریهای غیر 

نامطبو  می باشد.نظر به اهمیتی که مخوزن سوپتیک در کواه  آلوودگی و موواد آلوی فاضوالب دارد، اغلوت بوه منووان یوک راه 

رو سواختمان وارد مخوزن موی گوردد.   ل موقت دفع فاضالب بکار می رود. در این رو  کلیه فاضالب منزل بوسویله فاضوالب

فبل و انفباالتی که در مخزن سپتیک تانک صورت می گیرد مبارتست از پاالی  ابتدایی فاضالب که همان ته نشینی است، 

 تمواا موووادی کووه در مخوزن تووه نشووین و یوا رونشووین مووی شووند مرا لووی از تتووفیه را موی گیراننوود کووه دربواره آن نیووز مختتووری 

بین یک تا سه روز باقی موی مانود در مودت . مخزن به نحوی طر  می شود که فاضالب ورودی به آن تقریباا گفتگو خواهد شد

میکور مواد مبلق بالنتبه سنگین فاضالب به صورت ل ن در ک  مخزن ته نشین شده و بیشتر موواد مبلوق سوبک و از جملوه 

ردد. وقتوی کوه مقودار فاضوالب وارد مخوزن موی شوود روغن و چربی به تدریه به شکل ک  غلیظی در سطح مایع شناور می گو

به اندازه هم   م آن پساب از لوله خروجی دفع می شود. ل ن ته نشین شده در کو  مخوزن در ا ور فبالیوت باکتریهوای غیور 

هوازی ت زیوه گردیوده ای واد گواز موی نمایود. نتی وه فبول و انفبواالت مزبوور، کواه  قابول مال ظوه   وم ل ون موی باشود و بوه 

سال یکبار بر  ست زمان ماند اولیه ضورورت موی یابود. در پسواب مخزنوی کوه  ۴تا  ۲ین دلیل مبموالا تخلیه ل ن مخزن هر هم

صوواف نیسووت و بوووی  صووحیح طوور  و اجوورا شووده اسووت مووواد مبلووق و تیرگووی کمووی وجووود خواهوود داشووت مبوویالک هنوووز کووامالا 

ر بهداشت به ملت در برداشتن باکتریهای بیمواری زا، کیسوت مختوص فاضالب می دهد. ببالوه پساب مزبور ا تماالا از نظ

از بین نرفته اند مخاطره انگیز می باشد. همزمان و متناوب با ت زیه ل ن در مخزن گاز تولیود موی  و تخم کرمهایی که کامالا 

اضووالب وارده شووود کووه بووه صووورت  بابهووای ریووز بووه سوووی سووطح مووایع صووبود مووی نمایوود. گازهووای مزبووور در  ووین برخووورد بووه ف

مولکولهای آن را با موجودات ریز که مامل اصلی مملیات ت زیه اند جیب می کنند. ذرات مزبور در سطح مایع ت مع یافتوه 

و به تدریه آن را سنگین و ضخیم می کند تا آن ه که کو  مویکور در ا ور افوزای  وزن انودکی ریوز سوطح موایع قورار موی گیورد. 



 

 

میزانوی اسوت کوه سوطح زیورین آن  توی توا درون فاضوالب روی اصولی نیوز اداموه موی یابود.  گستر  الیه های شناور گاهی بوه

پیوودای  ایوون وضووع مبموووالا همزمووان بووا افووزای  ل وون در کوو  مخووزن اسووت و نتی توواا گوویرگاه فاضووالب در داخوول مخووزن آنقوودر 

نموی مانود و در نتی وه در کوچک می شود که فرصت کافی برای توه نشوین شودن موواد مبلوق فاضوالب توازه تخلیوه شوده بواقی 

پساب مخزن مقدار قابل توجهی مواد شناور مشاهده خواهد شد. اشکال مزبور را موی تووان بوا تخلیوه و تنظیو  مونظم مخوزن 

مرتفع کرد. از طرف دیگر صبود  بابهای گاز در درون مایع مخزن تا  دودی سیر طبیبی ته نشینی مواد جامد را مختول موی 

ساختمان یک مخزن دو انباره است. به این ترتیوت کوه موواد مبلوق سوبک کوه از انبواره اول خوار  موی کند. راه  ل این مشکل 

شوند با شرایط مسامدتری در محیط آرام انباره دوم توه نشوین موی شووند. ایون کوار بوه ختووص در موواقبی کوه   وم ل ون توه 

یکنواخوت تور  می باشد. ل ن انباره دوم مبمووالا  نشین شده زیاد و ت زیه بی هوازی سریباا در  ال گستر  است، بسیار مو ر 

و ک  متشکله در آن کمتر از انباره اول است. مواد مبلق، پساب چنین دستگاهی نیز کمتر از دستگاه یوک مخزنوه اسوت. در 

  قیقت و با توجه به تباری  فوم سپتیک تانک  وض ته نشینی ساده ایست که در آن فاضالب با سرمتی کم و بطور موداوم

در جریان است لیا مواد مبلق ته نشین شده بتورت ل ن در ک  انباره با کمک باکتری های بوی هووازی هضوم میشوود، و در 

نتی ه تبدیل به مواد آبکی و گازی شکل می گردد و از  وض خار  می شود لیا از مقودار ل نوی کوه بایود تخلیوه شوود کاسوته 

سال یکبار نیاز به خالی کردن پیودا موی کنود. نکتوه مهموی  ۱و در نهایت  می شودبطوریکه تخلیه ل ن  داکثر یک بار درسال

که باید  تماٌ رمایت شوود ایون اسوت کوه در تموام مودت مقودار فاضوالبی کوه از سوپتیک تانوک خوار  موی شوود برابور بوا مقودار 

 .فاضووووووووووووووووووووووووووووووووالبی باشوووووووووووووووووووووووووووووووود کووووووووووووووووووووووووووووووووه وارد سووووووووووووووووووووووووووووووووپتیک تانووووووووووووووووووووووووووووووووک مووووووووووووووووووووووووووووووووی شووووووووووووووووووووووووووووووووود

 مکووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووان یووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووابی سووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووپتیک تانووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووک

هووا باشوود، در سووطحی هموووار سوواخته شووود، سووپتیک تانووک در جهووت مخووال  وز  بادهووای غالووت دور از مسوویر نهرهووا و آبگیر 

 ۱3۲برابر پهنای آن انتخاب موی کننود. مموق موو ر بورای انبواره بایود  ۴تا  ۲ساخته شود چند نکته: طول انباره مستطیل شکل را 

 ۴۳توا  ۰۳فاضالب تا سق  انباره  داقل باید  متر باشد، ممق مو ر مبارتست از فاصله آزاد فاضالب تا ک  تانک. فاصله سطح

سانتی متر باشد. برای زالل سازی بهتر فاضالب مبموالٌ سپتیک تانکها را دو یوا سوه مخزنوه موی سوازندکه   وم قسومت اول را 

دو برابر   م قسمتهای ببدی طرا ی می کنند. که ایون امور بوه منظوور جلووگیری از نوسوانات سوطحی فاضوالب و طووالنی تور 

درصود در نظور گرفتوه موی شوود.  ۰۳ردن تخلیه ل ن صورت موی گیورد. ضوریت تبودیل آب متورفی بوه فاضوالب مبمووالٌ برابور ک



 

 

سوامت )بوه دلیول  ۱۱توا  ۱۲میزان تولید فاضالب با توجه به سرانه مترف آب و ضریت تبودیل آن بوه فاضوالب بورای زموان مانود 

 .دمدم  ضور پرسنل مملیاتی در طول روزا طرا ی می گرد 

 طووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورز سووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواخت فضوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووای داخووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول سوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووپتیک تانوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووک

سووانتی متوور برقوورار مووی گووردد، ممکوون اسووت ایوون اموور بوسوویله  ۱۱تووا  ۱۳جریووان فاضووالب بووین مخووازن توسووط لولووه هووای بووا قطوور 

سانتی متر از سطح آزاد فاضالب تببیه موی شووند ان وام گیورد توا موواد  ۴۳تا  ۰۳سوراخهایی که در دیواره جداکننده به فاصله 

سوانتی متور در نظور موی گیرنود. بمنظوور  ۰۳انباره فاضوالب سورریز نشوود. فاصوله مرکوز توا مرکوز لولوه هوا و یوا سووراخها  شناور از 

سانتی متر استفاده می شوود. بورای  ۱۳خرو  گازهای ای اد شده از ت زیه فاضالب در فضای سپتیک تانک، از لوله ای به قطر 

متر باالتر از ارتفا  باالترین ساختمان در نظور موی گیرنود.  ۱3۱ه تهویه را  داقل جلوگیری از ای اد مزا مت توسط بو ارتفا  لول

و پرندگان به لولوه تهویوه دو کوار صوورت موی گیورد: یوا در انتهوای آن تووری  همچنین برای جلوگیری از ورود و یا افتادن جانوران

درجه امتداد دهانه خروجی لوله تهویه را به طرف زموین بور موی گرداننود. بورای بازدیود،  ۰۳نتت می کنند و یا با نتت زانوی 

کوت اغتشاشوی فاضوالب ورودی تمیز کاری و تبمیر کردن تانوک، تببیوه دریچوه آدم رو ضوروری اسوت. بمنظوور جلووگیری از  ر 

که ممکن است موجت خرو  ک  ناشی از ممل ت زیه فاضالب گوردد از موانع اسوتفاده موی کننود. ایون موانع ممکون اسوت بوا 

نتووت سووه راهووی و تغییوور جهووت دادن لولووه ورودی داخوول تانووک از  الووت افقووی بووه ممووودی مملووی گووردد. مبموووالٌ انتهووای لولووه 

سوانتی متوور پوایین تور از سووطح آزاد فاضوالب نتوت مووی  ۴۱ انتهوای لولوه خروجووی فاضوالب را  سوانتی متوور و  ۰۳ورودی را  ودود 

 ۴۳۳توا  ۰۳۳کنند. در  ال  اضر  داکثر جمبیتی که می توان فاضالب  اصل از فبالیت انها را با سپتیک تانک تتوفیه نموود 

دو قسومت تقسویم موی کننود، بطوریکوه نفر توصیه شده است. با نتوت دیوواره در داخول فضوای سوپتیک تانوک   وم آن را بوه 

 .  ووووووووووووم فضووووووووووووای مربوووووووووووووض بووووووووووووه ورود فاضووووووووووووالب دو برابوووووووووووور   ووووووووووووم فضووووووووووووای قسوووووووووووومت خروجووووووووووووی باشوووووووووووود

 :مقایسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه انووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا  سوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووپتیک تانوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووک

سپتیک تانکها با متالح مختلفی از قبیل آجر، بلو ، بتن پی  ساخته، فایبر گالس و پلی اتیلن ساخته می شوند. بوا توجوه بوه 

پلووی اتیلنووی هزینوه خریوود ،نتوت و همچنووین هزینووه نگهوداری کمتووری را داشوته و نیووازی بووه آب جودول فوم،سووپتیک تانکهوای 

 .بنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودی و مووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووایق کوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواری ندارنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود

 طریقوووووووووووووووووووووووووووه نتوووووووووووووووووووووووووووت سوووووووووووووووووووووووووووپتیک تانوووووووووووووووووووووووووووک هوووووووووووووووووووووووووووای گوووووووووووووووووووووووووووروه صووووووووووووووووووووووووووونبتی نووووووووووووووووووووووووووواب



 

 

در صوورتیکه در محوول نتوت سووپتیک تانووک امکوان تووردد ماشووین آالت سونگین وجووود دارد توصویه مووی شووود بوه وسوویله فوون   •

 .گیووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووردجداسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووازی صووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورت 

 .ممق نتت سپتیک تانک فاضالب باید به طریقی باشد که خروجی فاضالب به صورت  قلی وارد لوله ورودی سپتیک شوود •

متوور از  ۱۳در صووورتیکه خروجووی پسوواب سووپتیک تانووک فاضووالب وارد زمووین یووا خووا  مووی شووود زمووین مووورد نظوور بایوود  ووداقل  •

 .هووووووووووووای آب فاصووووووووووووله داشووووووووووووته باشوووووووووووود متوووووووووووور از چوووووووووووواه ۰۳سوووووووووووواختمان فاصووووووووووووله داشووووووووووووته باشوووووووووووود و  ووووووووووووداقل 

 .زیور سوازی و رگوالژ محول نتوت سوپتیک تانوک فاضوالب ضوروری اسوت.) شویت سوطح زیور سوپتیک صوفر در صود موی باشودا •

 .متر ۰فاصله مناست سپتیک تانک از ساختمان  داقل  •

 موارد کاربرد سپتیک تانک فاضالب

 .ختل  خانگی، بهداشتی و صنبتی شده استویگگیهای سپتیک تانک سبت کاربرد گسترده آنها در بخ  های م

 :برخی از اصلی ترین موارد کاربرد سپتیک تانک فاضالب مبارتند از

پی  تتفیه و تتفیه مقدماتی فاضالب بهداشتی وا دهای مسکونی، م تمع های ت اری و اداری، هتل ها و رستوران ها  -0

 به دلیل قوانین شهرداری و سازمان  فاظت محیط زیست

ف ذرات قابل ته نشینی، چربی و روغن های موجود در فاضالب رستوران ها و سوالن هوای غویا خووری جهوت جلووگیری  ی -٢

 از پر شدن سریع چاه جیبی و گرفتگی لوله ها به سبت ت مع چربی و ذرات درشت قابل ته نشین

 متبادل سازی و پمپاژ فاضالب در سیستم های تتفیه فاضالب )پکیه تتفیه فاضالبا -3

 کاه  درجه اسیدی فاضالب از طریق فبالیت باکتری های بیهوازی -8

 فاضالب جهت پییر  فاضالب کارخان ات توسط شهر  صنبتی BOD0 کاه  -0

 


