
 

 

 

 عدسی محدبسپتیک تانک پلی اتیلن 

عپتیک تاًک فاضالب ُواًگًَْ کَ دس تخؼ ُای هختلف عایت تَ آى اؽاسٍ ؽذ یکی اص 
. هی تاؽذ… هِوتشیي هلضّهات جِت تقفیَ فاضالب پغاب اًغاًی ، تِذاؽتی ، فٌعتی ّ 

عپتیک تاًک فاضالب تْاعطَ طشاحی خافی کَ داسد هی تْاًذ فاضالب سا دس حالت 

 .ی اّلیَ تقفیَ ًوایذدسفذ آلْدگ50اعتاًذاسد تا 

ُواًگًَْ کَ دس تخؼ عپتیک تاًک پلی اتیلي تَ آى اؽاسٍ ؽذ یکی اص تِتشیي ًْع عپتیک 
تاًک فاضالب ، عپتیک تاًک پلی اتیلي دّجذاسٍ ّ ًَ عپتیک تاًک پلی اتیلي دّالیَ هی 

 .تاؽذ

 سپتیک تانک پلی اتیلن با عدسی محدب

. ًَ هماّم دس تشاتش خاک تذّى عاصٍ هحافع هی تاؽذعپتیک تاًک پلی اتیلي دّجذاسٍ داسای تذ

یکی اص ًماط ضعف عپتیک تاًک پلی اتیلي دّجذاسٍ تا عذعی فاف ّلتی صیش صهیي لشاس 
 .هی گیشد، ّجْد ًیشّی گؾتاّسی عطح اّل دس عذعی ُای عپتیک تاًک پلی اتیلي هی تاؽذ

ٍ عپتیک تاًک پلی اتیلي سا لزا هی تایغت فکشی اًذیؾیذ تا هیضاى عطح تواط عذعی تا تذى

تاال تشد ّ ُوچٌیي هماّهت هکاًیکی عذعی سا تیؾتش ًوْد تا عپتیک تاًک پلی اتیلي دس هماتل 

دس حمیمت هی تایغت عپتیک تاًک پلی  .تاسُای هشدٍ هماّهت تیؾتشی اص خْد ًؾاى دُذ
تا تتْاى تشاحتی  اتیلي تْاًایی تحول تواهی تاسُای هشدٍ ّ تٌؾِای ایجاد ؽذٍ سا داؽتَ تاؽذ

آًشا دسّى خاک لشاس داد ّ ًگشاى ایٌکَ دس آیٌذٍ ایي عپتیک تاًک اص عذعی یا تذًَ دچاس 

 . آعیة گؾتَ ّ کلی ُضیٌَ تَ پیواًکاس ّ یا کاسفشها تحویل ًوایذ ، ًثْد

دس ایي ساعتا ؽشکت ًؾاگغتش الذام تَ تْلیذ عپتیک تاًک پلی اتیلي دّجذاسٍ تا عذعی هحذب 
لطعا تاصاس تْلیذ عپتیک تاًک پلی اتیلي سا دگشگْى  96اعت کَ ایي هْضْع دس عال ًوْدٍ 

 .خْاُذ ًوْد

عپتیک تاًک پلی اتیلي دّجذاسٍ تا عذعی هحذب کَ ریال ؽوایل آى تَ تقْیش کؾیذٍ خْاُذ 

ؽذ داسای ضخاهت عذعی تشاتش ضخاهت تذًَ عپتیک تاًک پلی اتیلي خْاُذ تْد چشا کَ 
ًَ عپتیک تاًک پلی اتیلي تشػ خْسدٍ ّ تَ اًتِای آى جْػ اکغتشّژى عذعی اص خْد تذ

 .خْاُذ ؽذ



 

 

عاًتیوتش هی تاؽذ لزا  8ضخاهت تذًَ عپتیک تاًک پلی اتیلي دّجذاسٍ ًؾاگغتش حذالل 

 .عاًتی هتش خْاُذ تْد 8ضخاهت عذعی عپتیک تاًک پلی اتیلي تا عذعی هحذب ًیض 

 دبمزایای سپتیک تانک پلی اتیلن عدسی مح

عپتیک تاًک پلی اتیلي عذعی هحذب دس اّلیي ًگاٍ خْد گْیای اعتحکام تیؾتش تْاعطَ 
 : تَ عکغِای صیش دلت کٌیذ. طشاحی خاؿ آى هی تاؽذ 

 

 

 

اّلیي هضیت عپتیک تاًک پلی اتیلي عذعی هحذب تمْیت هیضاى اتقال تذًَ عپتیک تاًک تا 
ایي تَ ایي . اتیلي تا عذعی فاف هی تاؽذ تشاتش عپتیک تاًک پلی  1.7عذعی هحذب هعادل 

هفِْم خْاُذ تْد کَ تذًَ ّ عذعی عپتیک تاًک تذلیل ًْع طشاحی خاؿ ُش داسای هماّهت 

هکاًیکی یکغاى تشی ًغثت تَ حالت فاف هی تاؽٌذ ّ ایي هْضْع لطعا تَ عذم ایجاد 
 . هؾکل دس فْست تشّص تٌؼ دس تذًَ کوک ؽایاًی خْاُذ ًوْد



 

 

عپتیک تاًک پلی اتیلي عذعی هحذب عذم ّجْد ًیشّی گؾتاّسی عطح اّل دس دّهیي هضیت 

ایي دعتگاٍ هی تاؽذ کَ ایي هْضْع ًیض تَ تاالتش سفتي هماّهت عپتیک تاًک پلی اتیلي کوک 
 . ؽایاًی هیکٌَ

عْهیي هضیت ایي ًْع عپتیک تاًک یک دعت تْدى جٌظ تذًَ ّ عذعی عپتیک تاًک پلی 

اسچگی عپتیک تاًک پلی اتیلي دّجذاسٍ تا عذعی هحذب ًغثت تَ اتیلي ّ دس حمیمت یکپ

 .عذعی فاف خْاُذ تْد

دس آصهایؾی کَ دس ؽِش اُْاص اًجام ؽذ یک دعتگاٍ عپتیک تاًک پلی اتیلي دّجذاسٍ تا گشیذ 
هتش هکعة تا یک دعتگاٍ عپتیک تاًک پلی اتیلي  60ّ عذعی فاف تَ ظشفیت  100

ظشفیت دس هماتل ًْس خْسؽیذ لشاس گشفت ّ تعذ سعیذى تَ  دّجذاسٍ تا عذعی هحذب یا ُوَ

ًتیجَ ایي . دسجَ عاًتیگشاد تالفافلَ آب عشد داخل عپتیک تاًک سیختَ ؽذ  60دهای حذّدا 
ؽذ کَ عپتیک تاًک پلی اتیلي دّجذاسٍ تا عذعی هحذب ُیچ گًَْ دفشهگی دس عذعی آى 

عذعی فاف دس لغوت هیاًی عذعی هؾاُذٍ ًؾذ ّلی عپتیک تاًک پلی اتیلي دّجذاسٍ تا 

لزا ها تَ ُوَ هؾاّسیي ّ پیواًکاساى یا کاسفشهایاًی کَ دس هٌاطك گشهغیش . دفشهَ گشدیذ
لقذ اعتفادٍ اص عپتیک تاًک … ُوچْى عغلْیَ ، اُْاص ، تْؽِش ، عیغتاى ّ تلْچغتاى ّ 

ّجذاسٍ تا عذعی هحذب پلی اتیلي سا داسًذ پیؾٌِاد هی ًوائین حتوا اص عپتیک تاًک پلی اتیلي د

 .اعتفادٍ ًوایٌذ

 قیمت سپتیک تانک پلی اتیلن عدسی محدب

تاًک پلی اتیلي ّ  تا عذعی هحذب تایذ اتتذا ظشفیت عپتیک قیمت سپتیک تانکجِت تعییي 
 . هیضاى خاکی کَ تایذ هخضى صیش آى لشاس گیشد، هؾخـ ؽْد

دسفذ تاالتش اص لیوت  25تا  20هحذٍّ لیوت عپتیک تاًک پلی اتیلي تا عذعی هحذب حذّدا 

عپتیک تاًک پلی اتیلي تا عذعی دّجذاسٍ ّلی فاف هی تاؽذ چشا کَ ایي ًْع عپتیک تاًک 

 .کٌذتاس هشدٍ تیؾتشی سا تحول هی

تا عٌایت تَ ًحٍْ تْصیع تاس هشدٍ دس عذعی هحذب ّ اعتحکام تاالی تذًَ ایي ًْع عپتیک 
تاًک هی تْاى تْجیَ ًوْد کَ ؽشکت ُایی کَ عپتیک تاًک پلی اتیلي دّجذاسٍ تا عذعی 

هحذب اعتفادٍ هی ًوایٌذ لاعذتا سیغک ایجاد تٌؼ دس عپتیک تاًک ّ خاک هجاّس سا کاهال 

 .سعاًٌذتَ ففش هی 

 

 



 

 

 اؽکاى تِْیَ

 ّ عیغتن ُای تِْیَ هطثْعجضّات ، هماالت ّ ًشم افضاسُای تاعیغات سایگاى هشجع 

 تشق ّ الکتشًّیک ّ فٌعت عاختواى

                               www.package118.ir:                                            فشّؽگاٍ 

                                      www.servickar.ir:                               آهْصؽگاٍ سایگاى 

           www.t.me/servicpackage118:                                          کاًال ًلگشام 
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