
 

 

 

 

 

انواع فاضالب و نقش سپتیک تانک در تصفیو 

 فاضالب

 انواع فاضالب

 فاضالتٙای فٕؼتی -1

فاضالتٙایی ٘غتٕذ کٗ اص فٕایغ ِختٍف حافً ِی ؽٛٔذ ٚ ٔغثت تٗ “فاضالتٙای فٕؼتی 
 د تاػث آٌٛدگی تشکیثات ؽیّیایی ِختٍفی داسٔذ ٚ ٚلتی ٚاسد دسیا ٘ا ِی ؽْٛ” فٕایغ ٔٛع 

 .گشدٔذ آب ٚ ِشگ آتضیاْ ِی 

 ِٛاد ؽیّیایی ِٛجٛد دس فاضالتٙای فٕؼتی

تغتٗ تٗ ٔٛع کاسخأٗ ٘ا ٚ ِحقٛي تٌٛیذ آٔٙا تشکیثات ؽیّیایی ٚ دسفذ آٔٙا دس پغاتٙای 

 .فٕؼتی ِتفاٚت اعت



 

 

ِٛاد اص ایٓ  .آسعٕیک، عشب ٚ جیٖٛ اؽاسٖ کشد: اِا اص ِّٙتشیٓ ایٓ تشکیثات ِی تٛاْ تٗ 

طشیك پغاب کاسخأجات تٙیٗ کاغز پالعتیک ِٛاد دفغ آفات ٔثاتی اعخشاج ِؼادْ ٚاسد آتٙای 
 . جاسی جاسی ٚ ِحیظ صیغت ِی ؽٛد

اص ِّٙتشیٓ فجایغ آٌٛدگی تا جیٖٛ تٗ فاجؼٗ آٌٛدگی آب سٚدخأٗ ِیٕاِاتا دس ژاپٓ تا تشکیثات 

 پالعتیک عاصی اعتفادٖ ِی ؽٛد  اسگاْ ٚ ِشکٛسیک کٗ تٗ ػٕٛاْ کاتاٌیضٚس دس کاسخأٗ

اؽاسٖ کشد کٗ طی آْ ِشدَ اطشف سٚدخأٗ تٗ ِشك اعشاس آِیضی ِثتال ؽذٔذ کٗ  تٛاْ  ِی 
ٔاؽی اص ٚجٛد جیٖٛ فشاٚاْ دس تذْ آٔٙا تٛد ٚ ٘ضاساْ ٔٛصاد ٔالـ اٌخٍمٗ ٚ فٛت تؼذادی اص 

 .ِشدَ ٚٔتیجٗ آٌٛدگی آب تا پغاب ایٓ کاسخأٗ تٛد

 اٚسصیفاضالتٙای کؼ -2

آٌٛدیٓ تشکیثات فغفش  DDTدس ایٓ فاضالتٙا عَّٛ کؾاٚسصی ِإٔذ ٘یذسٚ کشتٕٙای ٘اٌٛژٔٗ

 . داس ٔظیش پاساتیْٛ ٚجٛد داسد

ِخقٛفا تشکیثات تشکیثات ٘اٌٛژٔٗ تغیاس خطشٔاک ٘غتٕذ ٚ ٕ٘گا٘ی کٗ تٛاَ تا کؾاٚسصی 
ؽٛٔذ تاػث ایجاد  دس الیٗ ٘ای صِیٓ ٔفٛر ّٔایٕذ یا تٗ تیشْٚ اص ِحیظ کؾاٚسصی ٘ذایت

 .فاضالتٙای کؾاٚسصی فٛق اٌؼادٖ خطشٔاک ِی ؽٛٔذ

 فاضالتٙای ؽٙشی -3

دس ایٓ پغاتٙا أٛاع ِٛجٛدات سیض . ایٓ فاضالتٙا اص ِقشف خأگی آب حافً ِی ؽٛد

ِیکشتٙا ٚ ٚیشٚط ٘ا ٚ چٕذ ٔٛع ِٛاد ؽیّیایی ِؼیٓ ٚ جٛد داسد کٗ ػّذٖ تشیٓ آْ آِٛٔیاک 
ایٓ فاضالتٙا تایذ اص ِغیش ٘ای عش تغتٗ تٗ ِحً تقفیٗ ٘ذایت . ی تاؽذٚ ٔیض ِمذاسی اٚسٖ َ

ِحیظ لٍیایی ایٓ فاضالتٙا کٗ ِحیظ ِٕاعة تشای سؽذ ٚ ّٔٛ  جٙت خٕثی عاصی . گشدٔذ

تّٕظٛس تقفیٗ فاضالب خأگی اغٍة اص عپتیک تأک . ِیکشتٙاعت اص کٍش اعتفادٖ ِی ؽٛد
 .اعتفادٖ ِی ؽٛد

 چیست و چگونو تو تصفیو فاضالب کمک میکند؟ سپتیک تانک

عادٖ تشیٓ ٚ اسصاْ  –عپتیک فاضالب  –تٗ طٛس کٍی پیؼ تقفیٗ فاضالب دس عپتیک تأک 

تشیٓ ٔٛع سٚػ طثیؼی تقفیٗ ِی تاؽذ ٚ تقفیٗ ِکأیکی کٗ ّ٘اْ تٗ ٔؾیٕی فاضالب 

اضالب تا کّک تاکتشی ٘ای تی ٘ٛاصی ِی عٕگیٓ تٛدٖ ٚ تقفیٗ صیغتی کٗ ّ٘اْ تجضیٗ ف
تاؽذ سا ّ٘ضِاْ أجاَ ِی د٘ذ طشص کاس عپتیک تأک تذیٓ فٛست اعت کٗ فاضالب دفغ 

ؽذٖ اص خشٚجی ٌٌٛٗ ٘ای ٚعایً تٙذاؽتی پظ اص ٚسٚد تٗ أثاسٖ عپتیک تأک تٗ ػٍت کا٘ؼ 
فٛست ٌجٓ دس  عشػت جشیاْ لغّتی اص ِٛاد ِؼٍك ٚ ِٛاد عٕگیٓ آْ تٗ ٔؾیٓ ِی ؽٛد ٚ تٗ

کف أثاسٖ عپتیک تأک لشاس ِی گیشد عپظ تا کّک تاکتشی ٘ای تی ٘ٛاصی کٗ فؼاي ؽذٖ 



 

 

أذ ؽشٚع تٗ تجضیٗ ِٛاد آٌی ِٛجٛد دس فاضالب ِی کٕٕذ ٚ ِی تٛاْ گفت ٌجٓ فاضالب سا 

 .٘ضُ ِی ّٔایٕذ

ِٛاد آٌی،  کاس تاکتشی ٘ای تی ٘ٛاصی تذیٓ گٛٔٗ اعت کٗ أشژی ِٛسد ٔیاص خٛد سا اص تجضیٗ
ِؼذٔی ِٛجٛد دس فاضالب تذعت ِی آٚسٔذ ٚ ایٓ تاکتشی ٘ا تش خالف تاکتشی ٘ای ٘ٛاصی 

ٌجٓ ٚ فاضالب سا احیا ِی کٕٕذ دس ٔتیجٗ فاضالب تٗ فٛست ِٛاد آٌی ٔاپایذاس تجضیٗ ؽذٖ ٚ 

پغاب حافً اص تقفیٗ سا ِی . دس اثش ایٓ فؼً ٚ أفؼاالت فاضالب تٗ پغاب تثذیً ِی ؽٛد
تٗ فاضالب ٘ای ؽٙشی تشأؾٗ ٘ای جزتی، چاٖ جارب ٚ یا تٗ آب ٘ای عطحی ِجاٚس تٛاْ 

تٗ فٛست أثاسٖ  (ایّٙاف تأک)عپتیک تأک . جٙت ِقاسف کؾاٚسصی ٘ذایت کشد

ضذ عٌٛفات کٗ اص داخً ٚ خاسج  5اعتٛأٗ ای ؽکً ٚ اص جٕظ تتٓ ِغٍح تا عیّاْ تیپ 
س ظشفیت ٘ای ِختٍف عاختٗ ِی ؽٛد ایٓ تٛعظ پٍیّش ٘ای ؽیّیایی ایضٌٚٗ گشدیذٖ ٚ د

دعتگاٖ تٗ فٛست ِٛٔتاژ ؽذٖ یا لطؼاتی کٗ دس ِحً ِٛسد ٔظش لاتً ِٛٔتاژ تاؽذ ٔقة ٚ 

 .ساٖ أذاصی ِی گشدد

اجشای عپتیک تأک تشای جّؼیت ٘ای ِحذٚد ِإٔذ یک ٚاحذ عاختّاْ ٚ یا ِجتّغ ٘ای چٕذ 
 .جّؼیتی ِٛسد اعتفادٖ لشاس ِی گیشدٚاحذی ِغکٛٔی ٚ یا ِٛعغات کٛچک ٚ عایش ِشاکض 

 2ٕ٘گاِیکٗ تقفیٗ فاضالب دس عپتیک تأک تقٛست ٔالـ أجاَ ِی ؽٛد دس حاٌت کٍی تٗ 

 .سٚػ دفغ ِي گشدد

دس فٛستیىٗ عطح آب صیشصِیٕي پائیٓ ٚ اِىاْ ایجاد چاٖ جزب : دفغ پغاب دس صِیٓ  -1

تاال تاؽذ ٚ صِیٓ اص ٔفٛر  دس فٛستیىٗ عطح آب صیشصِیٕي. وٕٕذٖ فاضالب ِٛجٛد تاؽذ
دس ایٓ فٛست .پزیشي صیادي تشخٛسداس ٔثاؽذ، تایذ پغاب سا صیش عطح صِیٓ پخؼ ّٔٛد

عأتي ِتشي  90تا  45پغاب تا وّه یه ؽثىٗ ٌٌٛٗ ٘اي عٛساخ داس دس صیش صِیٓ ٚ دس ػّك 

 .پخؼ ِي گشدد

یٗ دس عپتیه تأه پظ اص أجاَ ػٍّیات پیؼ تقف: ٚاسد وشدْ پغاب تٗ فاضالب ؽٙشی   -2
 .پغاب خشٚجي سا تٗ فاضالب ؽٙشي جٙت ػٍّیات تىّیٍي تقفیٗ ٘ذایت ّٔٛد ٘ا ِي تٛاْ  

 : عپتیک تأک تتٕی -1

ِیٍگشد  .ضذ عٌٛفات ِی تاؽذ 5عیّاْ ِقشفی دس عپتیک تأک تتٕی اص ٔٛع عیّاْ تیپ 

گٛٔٗ ای اعت کٗ طشاحی ٚ اجشای ایٓ ٔٛع عپتیک تأک تٗ . ِقشفی اص ٔٛع آجذاس ِی تاؽذ
ایضٚالعیْٛ تٗ تقٛست کاًِ سػایت گشدیذ ٚ ٘یچ گٛٔٗ تٛی ٔا ِطثٛع دس ِحیظ ایجاد ّٔی 

 .گشدد

 : عپتیک تأک پٍی اتیٍٓ-2



 

 

عپتیک تأک اص جٕظ  ) 100تا گشیذ  PE ِٛاد ِقشفی دس ایٓ ٔٛع عپتیک تأک اص جٕظ

 .دٚجذاسٖ ِی تاؽٕذ ٚ تٗ فٛست   (پٍی اتیٍٓ 

 : فایثشگالط عپتیک تأک  -3

عپتیک تأک فایثشگالط تا اعتفادٖ اص اٌیاف پٍی اعتش ٚ پٍی سصیٓ ِی تاؽذ ٚ اص ِضایای ایٓ 
 :ٔٛع عپتیک تأک ِی تٛاْ تٗ ِٛاسد ریً اؽاسٖ ّٔٛد

 اجشای عشیغ  -1

 ٘ضیٕٗ پاییٓ  -2

 کیفیت تاالتش  -3

 ٚصْ عثک تش ٚ اؽغاي فضای کّتش-4

 ػذَ ایجاد جٍثک  -5

 (ػذَ ِحذٚدیت دس عاخت)تا اتؼاد دسخٛاعتی کاسفشِا  عاخت ِطاتك-6

 طریقو نصة سپتیک تانک

دس فٛستیىٗ دس ِحً ٔقة اِىاْ تشدد ِاؽیٓ آالت عٕگیٓ ٚجٛد داسد تٛفیٗ ِي ؽٛد تٗ  •

 .ٚعیٍٗ فٕظ جذاعاصي فٛست گیشد

ٚاسد ٌٌٛٗ  ػّك ٔقة عپتیه تایذ تٗ طشیمي تاؽذ وٗ خشٚجي فاضالب تٗ فٛست ثمٍي  •

 .ي عپتیه ؽٛدٚسٚد

دس فٛستیىٗ خشٚجي پغاب عپتیه ٚاسد صِیٓ یا خان ِي ؽٛد صِیٓ ِٛسد ٔظش تایذ حذالً  •
 .ِتش اص چاٖ ٘اي آب فافٍٗ داؽتٗ تاؽذ 30ِتش اص عاختّاْ فافٍٗ داؽتٗ تاؽذ ٚ حذالً  10

ؽیة عطح صیش عپتیه ففش دس  ).صیش عاصي ٚ سگالژ ِحً ٔقة عپتیه ضشٚسي اعت •

 .(فذ ِي تاؽذ

 .ِتش 3فافٍٗ ِٕاعة اص عاختّاْ حذالً  •

 مسایای استفاده از سپتیک تانک

 .عشیغ ٚ آعاْ ٔقة ِی ؽٛد



 

 

 .فضای ِٛسد ٔیاص دعتگاٖ ِحذٚد ٚ کُ اعت

 ٔیاصی تٗ تشق ٔذاسد

 .تٗ لطؼات یذکی ٚ لطؼات خاؿ فٕؼتی ٔیاصی ٔذاسد

 .دعتگاٖ پظ اص ٔقة ٘یچگٛٔٗ ٘ضیٕٗ عشٚیظ ٚ ٔکٙذاسی تؼذی ٔذاسد

 .کشد دعتگاٖ تذْٚ فذا ِی تاؽذکاس

 .تٌٛیذ ٚ ٔگٙذاسی دعتگاٖ ٘یچگٛٔٗ اسصتشی ٔذاسد

COD ،BOD فاضالب ٚسٚدی سا تٗ ٔغثت لاتً ِالحظٗ کا٘ؼ ِی د٘ذ. 

 : سپتیک تانک پلی اتیلن دو جداره

ایٓ ِخاصْ تا اعتفادٖ اص ٌٌٛٗ ٚ ٚسق ٘ای پٍی اتیٍٓ دٚ جذاسٖ ٚ تٗ سٚػ جٛؽکاسی 
 .ِتش ِکؼة لاتً اسائٗ ِی تاؽذ 150ٌیتش تا  1000گشدیذٖ ٚ تا ظشفیت اکغتشٚدسی تٌٛیذ 

اص جٍّٗ ِضایای ِخضْ عپتیک پٍی اتیٍٓ ػالٖٚ تش ِٛاسد اؽاسٖ ؽذٖ لثً ِیتٛاْ تٗ ِٛاسد ریً 

 : ٔیض اؽاسٖ ّٔٛد

 ٔقة عشیغ ٚ آعاْ عپتیک تأک پٍی اتیٍٓ دٚجذاسٖ –

 ٚصْ کُ ٚ عٌٙٛت دس حًّ ٚ ٔمً –

 عپتیک تأک پٍی اتیٍٓ دٚجذاسٖـ لیّت ِٕاعة 

 ـ ِماِٚت تاال دس ِماتً خٛسدگی

 ـ تٙذاؽتی تٛدْ عپتیک تأک پٍی اتیٍٓ دٚجذاسٖ

 ـ لاتٍیت تٌٛیذ تا سٔگ ٘ای ِختٍف

 ـ دٚاَ ٚ ػّش طٛالٔی عپتیک تأک پٍی اتیٍٓ

 ـ تذْٚ ٔؾت تٛدْ عپتیک تأک

 ٘ضیٕٗ پائیٓ تؼّیش ٚ ٔگٗ داسی –



 

 

 عایش أؾؼاتات تٗ سٚػ جٛؽکاسیلاتٍیت اتقاي ٌٌٛٗ ٚ  –

 ـ لاتٍیت تٌٛیذ ِتٕٛع

 عثک تٛدْ عپتیک تأک پٍی اتیٍٓ –
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