
 

 

 یـنـلپلی اتی انکـیک تـتـسپ راه اندازی و تورالعمل نصبـدس

 گروه صنعتی انب
 

 

 

 



 

   :اـصل هـرفـس

   

 ؟ یستـک چـانـک تـسپتی -

 انکـتیک تـنی سپـخصات فـدول مشـج -

 کـک تانـی سپتیـات فنـمشخص -

 انکـتیک ـزای سپتـاج -

 کـتیک تانـلکرد سپـیزم عمـانـمک -

 کـک تانـرد سپتیـاربـوارد کـم -

 کـک تانـت سپتیـرفیـه ظـاسبـمح -

 کـیک تانـه سپتـدمان تصفیـران -

 کـک تانـب سپتیـروش نص -

 

 

 

 



 

 ؟ تـلنی چیسـک پلی اتیـسپتیک تان

انسـانی   –فاضـالب اـای بادایـتی    ویژهپرکاربردترین واحد مورد استفاده در تصفیه فاضالب به  ساده ترین وسپتیک تانک 

بیولوژیکی تصفیه  یناور سازی و ،فراینداایی ازقبیل ته نشینی سپتیک تانک مخزنی است که درآن فاضالب به کمک .است

کارگـاه   ،مجتمع اـای مسـکونی واداری   ،ازاین سپتیک تانک اا بطور گسترده ای در واحداای مسکونی و ویالیی. می گردد

ومجتمع اای تفریحی و ورزیی استفاده مـی   ،رستوران اا ،اتل اا ،کارخانجات تولیدی و صنعتی ،وساختمانیاای عمرانی 

 .یود

درحال حاضر اغلب از آناـا   ،ویژه سپتیک تانکاای پلی اتیلنی استند که به سبب مزایای ،یکی از باترین انواع سپتیک تانک

 . استفاده می یود

 :لی اتیلنی عبارتند ازمامترین مزایای سپتیک تانکاای پ

 مقاومت بسیار باال در برابر خوردگی و یرایط محیطی نامناسب-1

 آب بندی کامل سپتیک تانک وعدم انتشار ایچ گونه آلودگی به خارج آن-2

 ازسوی خاک اطراف سپتیک تانک امکان مدفون ساختن سپتیک تانک به سبب جدار بسیار مقاوم در برابرفشاراای وارده-3

 نصب و راه اندازی ،باال در ساختسرعت -4

 امکان دفن در زیرزمین با ادف انتقال ثقلی فاضالب به سپتیک تانک وجلوگیری ازایغال فضااای مفید-5

 نصب سبکی وزن وساولت درحمل و-6

 راه اندازی اولیه نصب و امکان جابجایی سپتیک تانک حتی چند سال پس از-7

 برابر خوردگیساله سپتیک تانک در  55گارانتی -8

 تخلیه لجن بودن دریچه اای بازدید و تخلیه لجن ازسپتیک تانک به سبب دارا ساولت باره برداری و-9

 عدم نیاز به عملیات ساختمانی در محل برای ساخت سپتیک تانک-15

 



 

 گروه صنعتی ناب دول مشخصات فنی سپتیک تانک پلی اتیلنیـج

 طول (mm)قطرلوله
L(m) 

 مدل

 مقطع

 قطر
D(mm) 

 ظرفیت

(m3) 

 ردیف مدل

 ورودی خروجی

111 111 18.1 S1 1011 0 SP10 1 

111 111 08.2 S1 1011 3 SP13 0 

111 111 3822 S1 1011 4 SP14 3 

111 111 3831 S1 1411 2 SP12 4 

111 111 2801 S1 1411 . SP1. 2 

111 111 2811 S1 1.11 11 SP11 . 

111 111 .811 S1 1.11 10 SP10 7 

111 111 28.1 S1 1.11 12 SP12 . 

111 111 28.1 S1 0111 1. SP1. . 

111 111 .83. S1 0111 01 SP01 11 

111 111 2811 S1 0211 02 SP02 11 

111 111 .811 S1 0211 31 SP31 10 

111 111 .801 S1 0211 41 SP41 13 

111 111 10811 S1 0211 .1 SP.1 12 

111 111 .8.1 S1 3111 71 SP71 1. 

111 111 11830 S1 3111 .1 SP.1 17 

111 111 10813 S1 3111 .2 SP.2 1. 

111 111 108.2 S1 3111 .1 SP.1 1. 

111 111 1480. S1 3111 111 SP111 01 

111 111 12811 S1 3111 112 SP112 01 

 



 

 گروه صنعتی ناب ات فنی سپتیک تانکهای پلی اتیلنیـمشخص

ناـا دارای وزن  آبـوده کـه مـواد اولیـه تولیـد       جویـاا در  85 در بدنه و گریـد  155 سپتیک تانکاا پلی اتیلن گریدجنس این 

 .ی بایدمکیلوگرم بر مترمکعب  945مخصوص

می  Bصنعتی ایران مقطع این سپتیک تانکاا از نوع دوجداره طرح  موسسه استاندارد و تحقیقات 9116-1براساس استاندارد  

 .باید

وعملیات نصب اتصاالت وجویکاری اا طبق اسـتاندارداای   (ATVA127)استاتیکی این مخازن بر اساس استاندارد طراحی

(PVS2257) و(PVS 2259) سال  55با توجه به کیفیت باالی تولید این سپتیک تانکاا کلیه آناا به مدت .به انجام می رسد

ــوردگ        ــه خ ــر ارگون ــرداری در براب ــره ب ــب وبا ــرایط نص ــاس ی ــر اس ــد    ب ــی گردن ــارانتی م ــداره گ ــت از ج  .ی ونش

 لنـپلی اتی کـزای سپتیک تانـاج

 .چنانکه در یکل زیرمشااده می یود ارسپتیک تانک از اجزای مختلفی تشکیل یده است

 :اجزای مام ار سپتیک تانک عبارتند از

 .ورودی است( میانگیر)یامل لوله و بافل : سیستم ورودی فاضالب -1

درصد حجـم   65-75که بیشترین حجم سپتیک تانک را به خود اختصاص داده ومعموال : مخزن اولیه سپتیک تانک -2

 .کل سپتیک تانک مربوط به این بخش است

 . که باعث جلوگیری از ورود لجن و چربی و روغن اای یناور یده به مخزن زالل سازی می یود: دیواره جدا کننده -3

درآن فاضالب عاری از مواد  پتیک تانک را یامل یده ودرصد حجم کل س 35این مخزن تقریبا : مخزن زالل سازی -4

 .قابل ته نشینی و یناوری تجمع می یابد

تصـفیه فاضـالب کـه     از طریق این مجرا گازاای تولید یده نایی از فرآینداای بـی اـوازی  (: تاویه)خروج بیو گاز -5

 .عمدتا متان است از سپتیک تانک خارج می گردد

 .و لوله خروجی سپتیک تانک می باید یامل بافل: سیستم خروجی فاضالب -6

ه زانویی نصب یده است و سیفون فاضالب تعبیه یده در ورودی و خروجی سپتیک تانک پلی اتیلن که به یکل لول -7

سیفون بو به داخل ساختمان بانگام عدم استفاده طوالنی مدت از سرویس اای بادایتی و خشک یدن  از بازگشت

 . کاسه توالت جلوگیری می کند



 

 کـک تانـکانیزم عملکرد سپتیـم

این بخش که توسط یـک دیـواره جـدا کننـده از     . ابتدا فاضالب از طریق لوله ورودی وارد بخش اول سپتیک تانک می یود
بـا ورود فاضـالب بـه    . حجمی معادل دو سوم از کل حجم سپتیک تانک را یامل می یود ،بخش دوم مخزن جدا یده است

مواد معلق و ذرات خارجی به سبب وزن بیشتر خود به سمت پایین حرکت کرده و در کف مخزن تـه نشـین مـی     ،این بخش
به سمت باالحرکت نموده  ،چربی اا نیز به دلیل اینکه دارای وزن مخصوص کمتری نسبت به فاضالب استندروغن و. یوند

باعث ایجاد توده ای از لجن یده ومیکروارگانیسـم  تجمع مواد ته نشین یده در کف مخزن .وبر روی سطح یناور می گردند
واکنش اای بیولوژیکی که در جریان تکثیروریدآناا اتفاق می افتد باعـث  . اا وباکتری اا در آن تکثیر یافته و رید می کنند

 .می یود که مواد آلی آالینده تجزیه یده و فاضالب تصفیه گردد

بیوگاز تولید یده . توجای از لجن به بیوگاز و کااش حجم لجن می یود انجام این واکنش امچنین سبب تبدیل حجم قابل
 .خارج می گردد که عمدتا متان است از طریق لوله خروج بیوگاز از سپتیک تانک

در . دوم سپتیک تانک می یـود  وارد بخش ،در ادامه پساب بخش اول با عبوراز مسیر ارتباطی تعبیه یده در دیوار جدا کننده
در ناایـت پسـاب   . برروی سطح یناور می گردنـد  ،ت بسیار ریز چربی و روغنی که در فاضالب باقیمانده بایداین بخش ذرا

لجن انبایته یده در سپتیک تانک پس از حدود دو سال نیاز . سپتیک تانک خارج می یودزالل یده از طریق لوله خروجی از 
میکروارگانیسم  زیرا این لجن حاوی. در سپتیک تانک باقی گذایتکمی از لجن را  ،به انگام تخلیه باتر است. دارد به تخلیه

راه انـدازی مجـدد بخـش بیولـوژیکی      زمـان  تخلیه کامل آناا باعث طوالنی یـدن  اا و باکتری اای موثر در تصفیه بوده و
 .سپتیک تانک می یود

 



 

 ک تانکـوارد کاربرد سپتیـم

برخـی از  . یـده اسـت   بادایتی و صنعتی ،ویژگیاای سپتیک تانک سبب کاربرد گسترده آناا در بخش اای مختلف خانگی 
 :اصلی ترین موارد کاربرد سپتیک تانک اا عبارتند از

اتل اا و رستوران اا  مجتمع اای تجاری و اداری ،پیش تصفیه و تصفیه مقدماتی فاضالب بادایتی واحداای مسکونی-1
 دلیل قوانین یارداری و سازمان حفاظت محیط زیستبه 

چربی و روغن اای موجود در فاضالب رستوران اا و سالن اای غذاخوری جات جلوگیری از  ،حذف ذرات قابل ته نشینی-2
 دریت قابل ته نشین پریدن سریع چاه جذبی و گرفتگی لوله اا به سبب تجمع چربی و ذرات

 در سیستم اای تصفیه فاضالبمتعادل سازی و پمپاژ فاضالب -3

 ک ـاسبه ظرفیت سپتیک تانـمح

 جدول سرانه تولید فاضالب

 ردیف محل واحد محدوده مقدارمعمول

 نفر  85 -155 101
 واحداای مسکونی

 یاری
1 

 2 ویال اای تفریحی نفر 125 -255 121

 ساعته 8نفرپرسنل  35 -65 21
 3 ساختمان اای اداری

 ساعته24نفرپرسنل  75 -155 1.

 ساعته 8نفر کارگر 35 -65 21
 کارخانه اا وکارگاه اای

 صنعتی
 
4  

111 
 
125- 95 

 ساعته 8نفرکارگر
 با استحمام

.1 

 
85-45  

 
ساعته8نفرپرسنل   

  
 کارگاه اای ساختمانی

 
5 

111 

 
125-85  

 
ساعته 24نفرپرسنل  

 

7 

 
 نفربدون فالش تانک 5 -12

 سرویس بادایتی
 عمومی

6 
 نفربا فالش تانک 25-12 12



 

بنابراین در اینجا روش محاسبه ظرفیـت سـپتیک   . معموال از سپتیک تانک اا برای فاضالب اای بادایتی استفاده می یود

 .تانک برای فاضالباای بادایتی آمده است 

 .ظرفیت سپتیک تانک را می توان از رابطه زیر محاسبه نمود BS6297براساس استاندارد اای 

V=25552C×P 

 Pروز برحسـب لیتـر و    سرانه تولید فاضالب در ار یـبانه   C،حداقل حجم سپتیک تانک بر حسب لیتر Vکه در رابطه فوق 

سپتیک تانک مورد نیاز ابتدا باید حجم فاضالب  تعیین ظرفیتبنابراین جات . تعداد نفرات تحت پویش برحسب نفر می باید

 .تولیدی روزانه را محاسبه نمود

در جدول مقابل سرانه تولیـد فاضـالب بـه    .فاضالب بادایتی معموال به تعداد افراد تحت پویش بستگی مستقیم دارد حجم

 .ازای ار نفر در یرایط مختلف آمده است

عـدد  . بنابراین برای محاسبه حجم فاضالب تولیدی روزانه باید تعداد نفرات را در سرانه آناا مطابق جدول فوق ضرب نمـود  

 .یدن بیشتر مطلب به مثالاای زیر توجه نمایید برای روین. بر حجم فاضالب تولیدی روزانه می بایدحاصل برا

واحـدی را محاسـبه    84می خواایم ظرفیت سپتیک تانک مورد نیاز برای فاضالب بادایتی یـک مجتمـع مسـکونی   : 1مثال

 .نماییم

تعداد افراد  ،نفر در نظر بگیریم5/3نچه بعد ار خانوار را چنا. لیتر می باید 125جدول فوق سرانه ار نفر  1طبق سرانه ردیف 

بدسـت   125در  294تولیدی روزانه از حاصلضرب عدد  بنابراین حجم کل فاضالب. نفر خوااد بود 294تحت پویش معادل 

 .لیتر خوااد ید 35285می آید که معادل 

 :بنابراین ظرفیت حداقل سپتیک تانک برابر خوااد بود با

C=25552294×125=37285 

متـر   45لیتـر یـا    45555باتوجه به ظرفیتاای استاندارد سپتیک تانکاا در این مورد استفاده از یک سپتیک تانک به ظرفیـت  

 .مکعب توصیه می گردد

ایـن  . را محاسـبه نمـاییم   یک کارخانه تولیـدی می خواایم ظرفیت سپتیک تانک مورد نیاز برای فاضالب بادایتی : 2مثال 

نفر کـارگر   85و پرسنل اداری و در ییفت دوم  نفرکارگر 155دو ییفت فعال می باید که در ییفت اول مجموعا کارخانه در 

جمع کـل   .لیتر می باید 55جدول فوق سرانه ار نفر پرسنل یا کارگر در ار ییفت  4طبق سرانه ردیف  .مشغول کار استند



 

بدست مـی آیـد کـه معـادل      55در 235ه از حاصلضرب عدد نفر است بنابراین حجم کل فاضالب تولیدی روزان 235پرسنل 

 :بنابراین ظرفیت حداقل سپتیک تانک برابرخوااد بود با. لیتر خوااد ید 11555

C=25552235×55=13555 

لیتـر توصـیه مـی     15555با توجه به ظرفیتاای استاندارد سپتیک تانکاا در این مورد استفاده از یک سپتیک تانک به ظرفیت

 .گردد

 پلی اتیلن دوجداره ناب زیست ک تانکـسپتی مت بدنه ضخا

 

 

 

 



 

 کـیه سپتیک تانـراندمان تصف

 غلظت آالینده اا درخروجی سپتیک تانک

 غلظت خروجی

 از سپتیک تانک
(mg/lit) 

 غلظت ورودی

 به سپتیک تانک
(mg/lit) 

 ردیف پارامتر

442-307 665-555 COD 1 

017-130 286-155 
5BOD 

 
2 

37-3. 155-75 Grease&Oil 3 

1.1-4. 335-155 TSS 4 

.0-3. 88-35 TKN 5 

7-./4 

Log/L 

8-6 

Log/L 
Fecal 

Coliform 
6 

 

اجسـام یـناور وآیـغال اـای موجـود در       ،روغن و چربی  ،(ss)سپتیک تانک بخش عمده ای از مواد معلق قابل ته نشینی 

این آالینده اا دیگر پارامتراای آالینـده نظیـر    به دنبال حذف. درصد حذف می کند 65-85فاضالب را با راندمانی در حدود 

COD،₅BOD وTSS بخشی از جامدات حذف یده از فاضالب که دارای چگالی بیشتری نسبت به آب . نیز کااش می یابد

بخش دیگری از مواد جامد حـذف یـده از    .ف مخزن تجمع یافته و الیه ای از لجن را تشکیل می دانداستند در قسمت ک

فاضالب که دارای چگالی کمتری نسبت به آب استند بر روی سطح فاضالب الیه ای را تشکیل می دانـد کـه ایـن الیـه     

دراین الیه اا به سبب یرایط مساعد انـواع  . یناوراز جمله ذرات پالستیک می باید چربی و دیگراجسام ،حاوی روغن عمدتا

حل یدن برخی ازجامدات در . یا بصورت محلول در می آورند بخشی از این جامدات را اضم کرده و باکتری اا رید یافته و

 فاضالب مربوط به سپتیک تانک کمتر ₅BODسپتیک تانک باعث می یود که معموال راندمان حذف  فاضالب وعبور آناا از

 .درصد است 45-65سپتیک تانک  ₅BODاما بطور کلی راندمان حذف. ته نشینی اولیه باید از مخزن

انجام واکنش اای بیولوژیکی گازاایی از جمله متان تولید می یود که این گازاا بصورت حبـاب از کـف مخـزن بـه      در اثر

 .سمت باال صعود کرده و مانع از ته نشینی بخشی از مواد می یوند



 

در واقـع  . مـی یـوند   سپتیک تانکحباب اا به ذرات جامد گاای باعث معلق ماندن ذره یده و سبب گذر آن ازچسبیدن این 

چـرا کـه وجـود ایـن     . رفع امین ایکال است ،مامترین علت اینکه در داخل سپتیک تانک یک دیواره میانی تعبیه می یود

باعث  عدم تولید حباب گاز نیز. حباب گازی تولید نشود نتیجه در لجن تجمع نیافته و دیواره باعث می یود که در مخزن دوم

 .جلوگیری از ایجاد اختالل در فرآیند ته نشینی ذرات یده و راندمان تصفیه را افزایش می داد

 .ساعت است 24معموال حجم سپتیک تانکاا به گونه ای است که زمان ماند فاضالب در آن در حدود 

راندمان تصفیه فاضـالب   به سبب پیشرفت فرآینداای تصفیه در آن ،تانک بیشتر بایدارچه زمان ماند فاضالب در سپتیک 

ظرفیـت سـپتیک تانـک را بـیش ازحالـت       ازاین رو گاای برای افزایش راندمان تصفیه سـپتیک تانـک  . نیزبیشتر خوااد ید

خطـی  ( ظرفیت سپتیک تانـک )ن ماندراندمان با افزایش زما البته بدیای است که نمودار افزایش. استاندارد در نظر می گیرند

درصـد   25-45رانـدمان تصـفیه آن تناـا در حـدود     ،درصدی در ظرفیت سپتیک تانک 155بطوریکه به ازای افزایش  .نیست

 .راندمان تصفیه اقتصادی نیست بنابراین معموال بزرگتر کردن سپتیک تانک با ادف افزایش. افزایش پیدا می کند

 کـب سپتیک تانـروش نص

تحمل بار خاک اطـراف و   از نصب سپتیک تانک بصورت دفنی باید بررسی نمود که سپتیک تانک مورد استفاده تواناییقبل 

به سبب اعمال باراای وارده دچـار   ،کافی ندایته باید در صورتیکه سپتیک تانک مقاومت. سرباراای احتمالی را دایته باید

بـا توجـه بـه     .ت و نشت فاضالب به بیرون سپتیک تانک خوااد یـد اتصاال باعث یکستگی تغییر یکلاای نامناسب یده و

 پلی اتیلنی این یرکت به گونه ای طراحی و ساخته یده اند که توان تحمـل خـاک اطـراف و    سپتیک تانکاای امین مسئله

مـدفون نصـب    بصورتبا اطمینان کامل می توان آناا را در زیرزمین  را دارا می بایند و( ترافیک از غیر) احتمالی سرباراای

 .نمود

 :دنبال نمایید برای نصب سپتیک تانکاای پلی اتیلنی مراحل زیر را 

 نصب بصورت دفنی -1

 (روی زمین ) نصب بصورت سطحی  -2

 نصب بصورت اوایی -3

در ار سه حالت نصب، اصول و استاندارداایی وجود دارد که در صورت عدم رعایت آناا مشکالتی پیش آمده و نمی توان از 

لذا این یرکت در راستای سیاست مشتری مداری و حمایت فنی امه جانبـه از  . اره برداری کامل و صحیحی دایتمخزن ب

باعث رضایت مندی بیش از   مشتری خود اقدام به تدوین این دستورالعمل نموده تا با کااش و از بین بردن موارد مشکل ساز

 .پیش مشتریان گردد



 

این دستورالعمل بر پایه استاندارداای جاانی . ر نصب مخازن رعایت گردد ایاره یده استدر اینجا به موارد مامی که باید د

و تجربیات یرکت اای بزرگ اروپایی و آمریکایی طی سال اا فعالیت در این زمینه و امچنین تجربیات یـرکت در اجـرای   

و باره برداری این نوع محصوالت  پروژه اای خود نویته یده و مطمئنا کمک یایانی در جات اجرای صحیح عملیات نصب

 .ولی مسلما این دستورالعمل جایگزین استاندارداای نصب مخازن نمی گردد. خوااد دایت

 :ورت دفنیـنصب به ص -1

 :در زیر موارد مام والزم جات دفن مخازن تولیدی این یرکت در درون زمین آورده یده است

 :آماده سازی چاله نصب مخزن( الف

 .دفن مخزن زیرزمینی، آماده سازی چاله نصب قبل از قرار دادن مخزن در آن است از مامترین مراحل

 :درباره آماده سازی چاله نصب رعایت موارد زیر ضروری است

 چاله باید عاری از قطعه سنگ اا و اییای سخت با ابعاد بزرگ باید. 
 حتما باید ییب کف چاله صفر باید. 

  بـا تـراکم   )وزن مخزن را دایته باید، خاک مربوطه متراکم مـی یـود   اگر خاک چاله استحکام الزم جات تحمل
 .و در غیر اینصورت باید از بتن برای کف چاله استفاده کرد( 95%حدود 

  سانتی متر ریخته یود 15 -15در صورت بتن ریزی کف چاله، باید حداقل، بتنی به ارتفاع. 

  متر  1از طول و عرض حتما باید حدود ( یده، چه بتن چه خاک متراکم)ابعاد محدوده آماده سازی یده زیر مخزن
 .بزرگتر از ابعاد خود مخزن باید

     دیواره اای چاله کمی ییب دار بایند، که به انگام کار کردن درون چاله خطری از بابت ریـزش خـاک بـه درون
 .چاله وجود ندایته باید

 .و باعث آسیب دیدن مخزن خواهد شد رعایت موارد فوق، خاک زیر مخزن دچار نشست شدهعدم در صورت ! اخطار

 



 

 :جابجایی صحیح مخزن( ب

لذا الزم است انگام . مخازن تولیدی این یرکت با رعایت اصول الزم در کارخانه بارگیری یده و تحویل مشتری می گردند

اام . مخزن صدمه نبیندتخلیه بار و امچنین انتقال مخزن به درون چاله و جاسازی آن در چاله حتما مواردی رعایت یود تا 

 :موارد به یرح ذیل می بایند

 انگام بلند کردن مخزن از روی وسیله نقلیه، حتما از جاقالبی اای تعبیه یده روی مخزن استفاده گردد. 

  چاله امیشـه تعـادل مخـزن حفـ      انگام بردایتن مخزن از روی وسیله نقلیه و امچنین موقع انتقال آن به درون

 گردد

 

 ی این یرکت دارای پایه استند بنابراین گذایتن مخزن روی زمین یـا درون چالـه حتمـا بـه آرامـی      مخازن تولید

 .صورت پذیرد

 :وصل کردن اتصاالت مخزن( ج

  البتـه جاـت سـاولت در    . تمام انشعابات ورودی و خروجی مخزن بعد از جایگذاری مخزن در چاله وصل می یـوند

توان انشعابات را مرحله به مرحله وصل کرد ولی در صورت باز ماندن فرآیند خاک ریزی و متراکم کردن خاک می 

 .سر انشعابات در مراحلی از دفن، باید مراقب بود که از جای انشعابات خاک وارد مخزن نشود

  حتما باد دقت نمود که روی لوله اای انشعابات، خاک با حجم زیاد یکدفعه ریخته نشود و یا حتی در این بخش اا

 .بتن بابت حفاظت استفاده گردد که مانع ار گونه فشار به این مناطق یوداز آجر و 

 :پر کردن اطراف مخزن( د

     جات ساولت در پر کردن اطراف مخزن و انجام صحیح عمل کمپکت، حتما دور تا دور مخـزن فضـایی در حـدود

 : 3متر وجود دایته باید، طبق تصویر یماره  5/5



 

 

 ابعاد مناسب چاله: 3یکل

  پر کردن زیر مخزن و اطراف مخزن می توان از مصالح زیر استفاده کردبرای: 

  ین و ماسه دریت(Coarse sand or squeegee) 

  ین نخودی(Pea gravel) 

  خرده سنگ اا(Crushed and screened rock chips) 

 از مصالح زیر به ایچ وجه نباید استفاده کرد: 

 آسفالت کنده یده از سطح زمین 

  ساختمانینخاله اای 

 خرده سنگ اا با لبه اای تیز 

  میلی متر تجاوز نکند 25 – 15اندازه مصالح ریخته یده دور مخزن از. 

 

 نمونه ای از پر کردن اطراف مخزن: 4یکل 



 

  سانتی متری دور مخزن ریخته یـده و   35مواد مجاز بیان یده در باال جات پر کردن اطراف مخزن، در الیه اای

الزم به ذکر است که حتما زیر مخزن اـم کامـل پـر    . کمپکت یود( 95%حدود )اکم استاندارد ار الیه تا درصد تر

 .یود و فضای خالی باقی نماند

 انگام پر کردن اطراف مخزن به ایچ وجه نباید مصالح، مستقیما روی مخزن ریخته یود. 

  دامه دایته بایدسانتی متر باالی تاج مخزن ا 35پر کردن و کمپکت با مصالح گفته یده باید تا. 

 برای پر کردن عمق دفن باقی مانده، از خاک معمولی منطقه می توان استفاده کرد. 

  به ایچ وجه بر روی محل دفن مخزن حرکت نکنند...( مثل لودر و کمپرسی و )وسایل مکانیکی سنگین. 

  مشورت ماندسـین مشـاور   اگر قرار است که مخزن در جایی نصب یود که بار ترافیکی موجود باید، می بایست با

ولی در کل توصیه می . تمایداتی جات اجرای بتن مسلح یا افزایش ارتفاع خاک متراکم روی مخزن اتخاذ گردد

 .شود که مخزن در جایی نصب شود که حداالمکان بار ترافیکی نداشته باشیم

  مخزن تا سطح زمین با بتن، آجر و یا حفاظ اـای فلـزی محافظـت یـوند و در     ( دریچه بازدید)اطراف آدم رواای

ورتیکه بار زیادی روی مخزن نباید می توان از امان مصالح مناسب برای پر کردن اطراف مخزن استفاده کرد و ص

 .با کمپکت مناسب ایمنی اطراف آدم رواا را تامین نمود

 :ن در جایی که آب زیرزمینی موجود استنصب مخز( ه

 :در منطقی که آب زیرزمینی دارد حتما باید تمایدات ویژه ای اتخاذ گردد که در ذیل به برخی از آناا ایاره می کنیم

 اگر آبی در چاله نصب باید حتما قبل از عملیات جاگذاری تخلیه گردد. 

 بعد از بارگذاری موجب نشست خاک زیر پایه اای مخـزن   زیر سازی چاله باید با استحکام بیشتری صورت گیرد تا

 (با نظر ماندسین مشاور. )نگردد

 با استفاده از حایل اایی مانع ورود آب به داخل چاله یوید. 

 برای جلوگیری از بلند یدن مخزن می توان از وزنه اایی با تسمه اای مخصوص استفاده کرد. 

  ی مخزن بایدمتر باال 2عمق آب زیر زمینی نباید بیش از. 

در چنین پروژه اایی حتما به یرکت اطالع داده یود تا انگام تولید نیز تمایدات ویژه ای جات نصب آسان :توجه

 .صحیح در نظر گرفته یود. 

 

 



 

 (:زمین روی) یـسطح ورتـص به نصب – 2

  مایا گردد(نصب دفنی)محل استقرار مخزن حتما امانند مراحل آماده سازی کف چاله ،. 

  اگر قرار است اطراف مخزن تا ارتفاع مشخصی با مصالحی مانند خاک یا ین پر یود باتر است از موارد عنوان یده

 .در قسمت نصب دفنی نیز رعایت گردد
 موارد مربوط به جابجایی نیز مثل موارد قبل رعایت گردد. 
  ند بایـد حتمـا تسـمه اـا از     اگر تسمه اایی جات حف  کامل تعادل مخزن روی آن انداخته یده و محکم می یـو

 .جنسی بایند که به سطح مخزن صدمه نرسانند
       اگر مخزن در نواحی گرمسیر مثل جنوب ایران به صورت زمینی مورد باره بـرداری قـرار خوااـد گرفـت، سـایبانی

 .جاـــــت کـــــااش حـــــرارت تابیـــــده یـــــده بـــــه مخـــــزن در نظـــــر گرفتـــــه یـــــود         

 

 
 



 

 :هوایی ورتـص به بـنص– 3

  باید فوندانسیون اجرا یده، چه بتنی و چه فوالدی، توانایی تحمل وزن مخزن پـر و تمـام باراـای    در نصب اوایی

 .دینامیکی وارده را دایته باید

 تمام موارد گفته یده در بخش اای قبل که مربوط به این بخش نیز می یوند در اینجا الزم االجرا استند. 

 

 

 

 

 


