
 

 

 



 

 اـصل هـرفـس

 ؟ یستـک چـانـک تـپتیس  

 انکـتیک تـنی سپـخصات فـدول مشـج -

 کـک تانـی سپتیـات فنـمشخص -

 انکـیک تـزای سپتـاج -

 کـتیک تانـلکرد سپـیزم عمـانـمک -

 کـک تانـرد سپتیـاربـوارد کـم -

 کـک تانـت سپتیـرفیـه ظـاسبـمح -

 کـیک تانـه سپتـدمان تصفیـران -

 



 

 ؟ تـلنی چیسـیک پلی اتـسپتیک تان

سپتیک  .انسانی است –فاضالب های بهداشتی پرکاربردترین واحد مورد استفاده در تصفیه فاضالب به ویژه ساده ترین وسپتیک تانک 

ازاین سـپتیک  . بیولوژیکی تصفیه می گردد شناور سازی و ،فرایندهایی ازقبیل ته نشینی تانک مخزنی است که درآن فاضالب به کمک

کارخانجات  ،کارگاه های عمرانی وساختمانی ،مجتمع های مسکونی واداری ،ر گسترده ای در واحدهای مسکونی و ویالییتانک ها بطو

 .ومجتمع های تفریحی و ورزشی استفاده می شود ،رستوران ها ،هتل ها ،تولیدی و صنعتی

درحال حاضر اغلب از آنها استفاده می  ،ویژه زایایسپتیک تانکهای پلی اتیلنی هستند که به سبب م ،یکی از بهترین انواع سپتیک تانک

 . شود

 : لی اتیلنی عبارتند ازمهمترین مزایای سپتیک تانکهای پ

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

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

 ازسوی خاک اطراف سپتیک تانک انک به سبب جدار بسیار مقاوم در برابرفشارهای واردهامکان مدفون ساختن سپتیک ت-3

 نصب و راه اندازی ،سرعت باال در ساخت-4

 امکان دفن در زیرزمین با هدف انتقال ثقلی فاضالب به سپتیک تانک وجلوگیری ازاشغال فضاهای مفید-5

 نصب سبکی وزن وسهولت درحمل و-6

 راه اندازی اولیه نصب و یک تانک حتی چند سال پس ازامکان جابجایی سپت-7

 ساله سپتیک تانک در برابر خوردگی 55گارانتی -8

 تخلیه لجن بودن دریچه های بازدید و تخلیه لجن ازسپتیک تانک به سبب دارا سهولت بهره برداری و-9

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

 



 

 گروه صنعتی ناب ت فنی سپتیک تانک پلی اتیلنیدول مشخصاـج

 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 2.01 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

نهـا دارای وزن  آبـوده کـه مـواد اولیـه تولیـد       جوشـها در  85 در بدنـه و گریـد   155 جنس این سپتیک تانکها پلـی اتـیلن گریـد   

 .ی باشدمکیلوگرم بر مترمکعب  945مخصوص

مـی   Bصنعتی ایران مقطع این سپتیک تانکها از نـوع دوجـداره طـر      اتموسسه استاندارد و تحقیق 9116-1براساس استاندارد  

 .باشد

وعملیات نصـب اتصـاالت وجوشـکاری هـا طبـا اسـتانداردهای        (ATVA127)طراحی استاتیکی این مخازن بر اساس استاندارد

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

 .اساس شرایط نصب وبهره برداری در برابر هرگونه خوردگی ونشت از جداره گارانتی می گردند

 

 



 

 لنـپلی اتی کـزای سپتیک تانـاج
 .چنانکه در شکل زیرمشاهده می شود هرسپتیک تانک از اجزای مختلفی تشکیل شده است

 : ای مهم هر سپتیک تانک عبارتند ازاجز

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

درصـد حجـم کـل     65-75که بیشترین حجم سپتیک تانک را به خود اختصـاص داده ومعمـوال   : مخزن اولیه سپتیک تانک -2

 .سپتیک تانک مربوط به این بخش است

 . به مخزن زالل سازی می شود که باعث جلوگیری از ورود لجن و چربی و روغن های شناور شده: دیواره جدا کننده -3

درآن فاضالب عاری از مواد قابل ته  درصد حجم کل سپتیک تانک را شامل شده و 35این مخزن تقریبا : مخزن زالل سازی -4

 .نشینی و شناوری تجمع می یابد

که عمـدتا متـان    تصفیه فاضالب از طریا این مجرا گازهای تولید شده ناشی از فرآیندهای بی هوازی(: تهویه)خروج بیو گاز -5

 .است از سپتیک تانک خارج می گردد

 .شامل بافل و لوله خروجی سپتیک تانک می باشد: سیستم خروجی فاضالب -6

ـ   -7 ه زانـویی نصـب شـده اسـت و از     سیفون فاضالب تعبیه شده در ورودی و خروجی سپتیک تانک پلی اتیلن که به شـکل لول

سـیفون کاسـه   والنی مدت از سرویس های بهداشتی و خشـک شـدن   بو به داخل ساختمان بهنگام عدم استفاده ط بازگشت

 . توالت جلوگیری می کند

 



 

 کـک تانـکانیزم عملکرد سپتیـم

این بخش که توسط یک دیواره جدا کننـده از بخـش   . ابتدا فاضالب از طریا لوله ورودی وارد بخش اول سپتیک تانک می شود
 ،با ورود فاضالب به ایـن بخـش  . کل حجم سپتیک تانک را شامل می شودحجمی معادل دو سوم از  ،دوم مخزن جدا شده است

چربی روغن و. مواد معلا و ذرات خارجی به سبب وزن بیشتر خود به سمت پایین حرکت کرده و در کف مخزن ته نشین می شوند
وبر روی سطح شناور می به سمت باالحرکت نموده  ،ها نیز به دلیل اینکه دارای وزن مخصوص کمتری نسبت به فاضالب هستند

تجمع مواد ته نشین شده در کف مخزن باعث ایجاد توده ای از لجن شده ومیکروارگانیسم هـا وبـاکتری هـا در آن تک یـر     .گردند
واکنش های بیولوژیکی که در جریان تک یرورشدآنها اتفاق می افتد باعث می شود کـه مـواد آلـی آالینـده     . یافته و رشد می کنند

 .فاضالب تصفیه گرددتجزیه شده و 

بیوگاز تولید شده کـه  . انجام این واکنش همچنین سبب تبدیل حجم قابل توجهی از لجن به بیوگاز و کاهش حجم لجن می شود
 .خارج می گردد عمدتا متان است از طریا لوله خروج بیوگاز از سپتیک تانک

در ایـن  . دوم سپتیک تانک می شـود  وارد بخش ،ار جدا کنندهدر ادامه پساب بخش اول با عبوراز مسیر ارتباطی تعبیه شده در دیو
در نهایت پساب زالل شده از . برروی سطح شناور می گردند ،بخش ذرات بسیار ریز چربی و روغنی که در فاضالب باقیمانده باشد

به . دارد نیاز به تخلیه لجن انباشته شده در سپتیک تانک پس از حدود دو سال. سپتیک تانک خارج می شودطریا لوله خروجی از 
میکروارگانیسم هـا و بـاکتری هـای     زیرا این لجن حاوی. کمی از لجن را در سپتیک تانک باقی گذاشت ،هنگام تخلیه بهتر است
 .راه اندازی مجدد بخش بیولوژیکی سپتیک تانک می شود زمان تخلیه کامل آنها باعث طوالنی شدن موثر در تصفیه بوده و

 



 

 ک تانکـسپتی وارد کاربردـم

برخی از اصـلی  . شده است بهداشتی و صنعتی ،ویژگیهای سپتیک تانک سبب کاربرد گسترده آنها در بخش های مختلف خانگی 
 :ترین موارد کاربرد سپتیک تانک ها عبارتند از

رستوران ها بـه  هتل ها و  مجتمع های تجاری و اداری ،پیش تصفیه و تصفیه مقدماتی فاضالب بهداشتی واحدهای مسکونی -1
 دلیل قوانین شهرداری و سازمان حفاظت محیط زیست

چربی و روغن های موجود در فاضالب رستوران ها و سالن هـای غـذاخوری جهـت جلـوگیری از      ،حذف ذرات قابل ته نشینی-2
 درشت قابل ته نشین پرشدن سریع چاه جذبی و گرفتگی لوله ها به سبب تجمع چربی و ذرات

 متعادل سازی و پمپاژ فاضالب در سیستم های تصفیه فاضالب-3

 ک ـاسبه ظرفیت سپتیک تانـمح

 جدول سرانه تولید فاضالب

 ردیف محل واحد محدوده مقدارمعمول

 نفر  85 -155 101
 واحدهای مسکونی

 شهری
1 

 2 ویال های تفریحی نفر 125 -255 121

 ساعته 8نفرپرسنل  35 -65 21
 3 اریساختمان های اد

 ساعته24نفرپرسنل  75 -155 1.

 ساعته 8نفر کارگر 35 -65 21
 کارخانه ها وکارگاه های

 صنعتی
 
4  

111 
 
125- 95 

 ساعته 8نفرکارگر
 با استحمام

.1 

 
85-45  

 
ساعته8نفرپرسنل   

  
 کارگاه های ساختمانی

 
5 

111 

 
125-85  

 
ساعته 24نفرپرسنل  

 

7 

 
 کنفربدون فالش تان 5 -12

 سرویس بهداشتی
 عمومی

6 
 نفربا فالش تانک 25-12 12



 

بنابراین در اینجا روش محاسبه ظرفیت سپتیک تانـک  . معموال از سپتیک تانک ها برای فاضالب های بهداشتی استفاده می شود

 .برای فاضالبهای بهداشتی آمده است 

 .رابطه زیر محاسبه نمودظرفیت سپتیک تانک را می توان از  BS6297براساس استاندارد های 

V=25552C×P 

تعـداد   Pروز برحسب لیتـر و   سرانه تولید فاضالب در هر شبانه  C،حداقل حجم سپتیک تانک بر حسب لیتر Vکه در رابطه فوق 

سپتیک تانک مورد نیاز ابتدا باید حجم فاضالب تولیـدی   تعیین ظرفیتبنابراین جهت . نفرات تحت پوشش برحسب نفر می باشد

 .انه را محاسبه نمودروز

در جدول مقابل سرانه تولید فاضالب به ازای هر .حجم فاضالب بهداشتی معموال به تعداد افراد تحت پوشش بستگی مستقیم دارد

 .نفر در شرایط مختلف آمده است

عدد حاصل . ضرب نمود بنابراین برای محاسبه حجم فاضالب تولیدی روزانه باید تعداد نفرات را در سرانه آنها مطابا جدول فوق 
 .شدن بیشتر مطلب به م الهای زیر توجه نمایید برای روشن. برابر حجم فاضالب تولیدی روزانه می باشد

 .واحدی را محاسبه نماییم 84می خواهیم ظرفیت سپتیک تانک مورد نیاز برای فاضالب بهداشتی یک مجتمع مسکونی: 1م ال
تعداد افراد تحت  ،نفر در نظر بگیریم5/3چنانچه بعد هر خانوار را . لیتر می باشد 125ر جدول فوق سرانه هر نف 1طبا سرانه ردیف 

بدست می آید کـه   125در  294تولیدی روزانه از حاصلضرب عدد  بنابراین حجم کل فاضالب. نفر خواهد بود 294پوشش معادل 
 .لیتر خواهد شد 35285معادل 

 :واهد بود بابنابراین ظرفیت حداقل سپتیک تانک برابر خ

C=25552294×125=37285 

متر مکعـب   45لیتر یا  45555باتوجه به ظرفیتهای استاندارد سپتیک تانکها در این مورد استفاده از یک سپتیک تانک به ظرفیت 
 .توصیه می گردد

این کارخانـه  . نماییمرا محاسبه  یک کارخانه تولیدیمی خواهیم ظرفیت سپتیک تانک مورد نیاز برای فاضالب بهداشتی : 2م ال 
نفر کارگر مشغول کـار   85و پرسنل اداری و در شیفت دوم  نفرکارگر 155در دو شیفت فعال می باشد که در شیفت اول مجموعا 

نفـر   235جمع کل پرسنل  .لیتر می باشد 55جدول فوق سرانه هر نفر پرسنل یا کارگر در هر شیفت  4طبا سرانه ردیف  .هستند
. لیتر خواهـد شـد   11555بدست می آید که معادل  55در 235کل فاضالب تولیدی روزانه از حاصلضرب عدد  است بنابراین حجم

 :بنابراین ظرفیت حداقل سپتیک تانک برابرخواهد بود با
C=25552235×55=13555 

 .لیتر توصیه می گردد 15555با توجه به ظرفیتهای استاندارد سپتیک تانکها در این مورد استفاده از یک سپتیک تانک به ظرفیت

 



 

 

 پلی اتیلن دوجداره ناب زیست ک تانکـسپتی ضخا مت بدنه

 

 



 

 کـیه سپتیک تانـراندمان تصف
 غلظت آالینده ها 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 

 

اجسام شناور وآشغال های موجود در فاضـالب   ،روغن و چربی  ،(ss)سپتیک تانک بخش عمده ای از مواد معلا قابل ته نشینی 

ایـن آالینـده هـا دیگـر پارامترهـای آالینـده نظیـر         بـه دنبـال حـذف   . درصـد حـذف مـی کنـد     65-85را با راندمانی در حـدود  

COD،₅BOD وTSS بخشی از جامدات حذف شده از فاضالب که دارای چگـالی بیشـتری نسـبت بـه آب     . نیز کاهش می یابد

مـواد جامـد حـذف شـده از      بخـش دیگـری از   .هستند در قسمت کف مخزن تجمع یافته و الیه ای از لجن را تشکیل می دهند

 فاضالب که دارای چگالی کمتری نسبت به آب هستند بر روی سطح فاضالب الیه ای را تشکیل می دهند که این الیـه عمـدتا  

دراین الیه ها به سبب شرایط مساعد انواع باکتری هـا  . شناوراز جمله ذرات پالستیک می باشد چربی و دیگراجسام ،حاوی روغن

حل شدن برخی ازجامدات در فاضالب وعبور . یا بصورت محلول در می آورند از این جامدات را هضم کرده و بخشی رشد یافته و

از مخزن ته نشینی  فاضالب مربوط به سپتیک تانک کمتر ₅BODسپتیک تانک باعث می شود که معموال راندمان حذف  آنها از

 .درصد است 45-65سپتیک تانک  ₅BODاما بطور کلی راندمان حذف. اولیه باشد



 

 

انجام واکنش های بیولوژیکی گازهایی از جمله متان تولید می شود که این گازها بصورت حباب از کف مخزن به سمت باال  در اثر

 .صعود کرده و مانع از ته نشینی بخشی از مواد می شوند

در واقـع  . مـی شـوند   سـپتیک تانـک  چسبیدن این حباب ها به ذرات جامد گاهی باعث معلا ماندن ذره شده و سـبب گـذر آن از  

چرا که وجود ایـن دیـواره   . رفع همین اشکال است ،مهمترین علت اینکه در داخل سپتیک تانک یک دیواره میانی تعبیه می شود

باعث جلوگیری از  عدم تولید حباب گاز نیز. نتیجه حباب گازی تولید نشود در لجن تجمع نیافته و باعث می شود که در مخزن دوم

 .اد اختالل در فرآیند ته نشینی ذرات شده و راندمان تصفیه را افزایش می دهدایج

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

فاضـالب  رانـدمان تصـفیه    به سبب پیشـرفت فرآینـدهای تصـفیه در آن    ،هرچه زمان ماند فاضالب در سپتیک تانک بیشتر باشد

ظرفیت سپتیک تانک را بیش ازحالت استاندارد در  ازاین رو گاهی برای افزایش راندمان تصفیه سپتیک تانک. نیزبیشتر خواهد شد

بطوریکه به  .خطی نیست( ظرفیت سپتیک تانک)راندمان با افزایش زمان ماند البته بدیهی است که نمودار افزایش. نظر می گیرند



 

بنابراین . درصد افزایش پیدا می کند 25-45راندمان تصفیه آن تنها در حدود ،در ظرفیت سپتیک تانک درصدی 155ازای افزایش 

 .راندمان تصفیه اقتصادی نیست معموال بزرگتر کردن سپتیک تانک با هدف افزایش

 

 


