
 

 

 

 

 

 

 سپتیک تاًک فاضالب

ًصة سپتیک سپتیک تاًک ، اًْاع سپتیک تاًک ، هسایای اًْاع هذلِای سپتیک تاًک ، دستْرالؼول 

تاًک ، هحاسثات سپتیک تاًک ، ًحٍْ کار سپتیک تاًک پلی اتیلي ّ ًحٍْ تؼییي ظرفیت سپتیک تاًک ّ 

 .ُر آًچَ کَ هی تایست در خصْص سپتیک تاًک تذاًین

  

 سپتیک تاًک چیست؟

ثٓضاكتی سبعج كضِ اػ يجتًغ ْبی تغیٍ صؿتگبِ جٓت توفیّ فبضالة  أنیٍ ٔ ؿبصِ سپتیک تاًک

يـکَٕی، اصاعی ٔ تجبعی، کبعسبَجبت هُؼتی، پتغٔكیًی ْب، کًپ ْبی کبعگغی ٔ يُٓضؿی ٔ تجضیم 

فبضالة جبيض ثّ فبضالة يبیغ ثًُظٕع جهٕگیغی اػ گغفتگی عٔػَّ ْبی چبِ فبضالة ٔ صع دمیمت 

عا اػ طغیك تکثیغ ثبکتغی ْبی ثی  ؿپتیک تبَک ایٍ ػًم. ثّ َوف آنٕصگی أنیّ يی ثبكض BOD5 کبْق

 .ْٕاػی اَجبو يیضْض

ؿپتیک تبَک ثّ طٕع سالهّ صؿتگبْی اؿت کّ اػ آنٕصگی ٔ اَتلبع فبضالة جبيض ثّ صاسم سبک 

 .جهٕگیغی ًَٕصِ ٔ ثب ایٍ ػًم کًک كبیبَی ثّ ثٓضاكت يذیظ ػیـت يی ًَبیض



 

 

تٕنیض پـبة يبیغ ٔ ثضثٕ يمضاع ػیبصی  صع َتیجّ فؼبنیت ثبکتغی ْبی ثی ْٕاػی صعٌٔ ؿپتیک تبَک ضًٍ

گبػ يتبٌ تٕنیض كضِ صع ؿپتیک تبَک اكتؼبل ػا ثٕصِ ٔ ثـیبع ثض ثٕ نظا يی ثبیـت . گبػ يتبٌ تٕنیض يیگغصص

دتًب اػ طغیك نٕنّ َٔت کّ اهٕال صع ثبالی ؿپتیک تبَک ٔ یب ػضؿی سغٔجی ؿپتیک تبَک تؼجیّ يیگغصص 

 .ٌ ْضایت گغصصایٍ گبػ ثّ ثبالتغیٍ َمطّ ؿبستًب

ؿپتیک تبَک کّ ثضنیم اؿتفبصِ يـتًغ جٓت توفیّ فبضالة ثّ ؿپتیک تبَک فبضالة يوطهخ گغصیضِ 

اؿت صع أنیٍ تمـیى ثُضی ثّ ؿپتیک تبَک فبضالة آيبصِ یب ؿپتیک تبَک پیق ؿبستّ ٔ صٔو ؿپتیک تبَک 

 .فبضالة ؿبست صع يذم تمـیى يی گغصص

ِ صع يذم کبعگبِ ٔ یب کبعسبَّ تٕنیض ٔ جٓت َوت ثّ يذم کبعگبِ ؿپتیک تبَک پیق ؿبستّ ثوٕعت آيبص

اػ يًٓتغیٍ يؼایبی ؿپتیک تبَک آيبصِ، يی تٕاٌ ثّ ؿغػت ثبالی تٕنیض اكبعِ ًَٕص . دًم يی گغصص

ًْچُیٍ ؿبست ایٍ َٕع ؿپتیک تبَک ثٓیچ ػُٕاٌ ٔاثـتّ ثّ پبعايتغ ؿغصی ٔ گغيی ْٕا ٔ كغایظ جٕی 

يتغيکؼت عا صع کبعسبَّ تٕنیض ٔ ثّ يذم  500یتٕاٌ ظغف يضت یک ْفتّ تب َشٕاْض ثٕص ٔ ثغادتی و

 .کبعگبِ ٔ یب پغٔػِ جٓت َوت ٔ ثٓغِ ثغصاعی ًْؼيبٌ اعؿبل ًَٕص

ؿپتیک تبَک فبضالة ؿبست صع يذم َیؼ صاعای يؼایبیی اػ جًهّ هغفّ التوبصی يی ثبكض کّ ثضنیم 

َٕاع ٔ الـبو کبعگغاٌ ٔ يوبنخ ثُبیی ٔ ٔاثـتگی ثّ پیچیضگی ْبی ایٍ کبع اػ جًهّ ؿغ ٔ کهّ ػصٌ ثب ا

كغایظ جٕی ٔ صع َٓبیت يطًئٍ َجٕصٌ اػ آثجُض ثٕصٌ کبيم صؿتگبِ ؿپتیک تبَک ثـیبعی اػ کبعفغيبیبٌ اػ 

 .سیغ ایٍ صؿتگبِ يی گظعَض

،  پهی اتیهٍ صٔالیّ، ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ صٔجضاعِ ؿپتیک تبَک فبضالة آيبصِ سٕص ثّ ؿپتیک تبَک 

، ؿپتیک تبَک ثتُی پیق ؿبستّ تمـیى  SMC ، ؿپتیک تبَک فبیجغگالؽ GRP ؿپتیک تبَک فبیجغگالؽ

  .ثُضی يی گغصص

 یب HDPE ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ صٔجضاعِ یکی اػ إَاع ؿپتیک تبَک آيبصِ اؿت کّ صع ؿبست آٌ اػ

Girid Pe ثبال ثضنیم يمبٔيت ثـیبع ػیبص یکی اػ پهی اتیهٍ ؿُگیٍ یب پهی اتیهٍ ثب صاَـیت. اؿتفبصِ يی گغصص ِ

ایٍ َٕع ؿپتیک تبَک ثوٕعت اؿتٕاَّ ػًٕصی ٔ افمی تٕنیض . ثٓتغیٍ َٕع ؿپتیک تبَک فبضالة يی ثبكض

 80ٔ یب گغیض  100پهی اتیهٍ يٕعص اؿتفبصِ صع ؿبست ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ يی تٕاَض گغیض . يی گغصص

 80ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ ثب پهی اتیهٍ گغیض  . یبع يٓى اؿتاستالف گغیض صع جٕف ْب ثؾ. صاكتّ ثبكض

صاعای ضغیت ایًُی ثبالتغی صع جٕف ْبی يٕعص اؿتفبصِ َـجت ثّ ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ ثب پهی اتیهٍ 

يی ثبكضٔ نیکٍ صع ػًهکغص تفبٔتی صع ایٍ صٔ َٕع ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ صٔجضاعِ يلبْضِ  100گغیض 

ؿبَتیًتغ ٔ صع ؿّ لبنت ؿپتیک تبَک پهی  6ثضَّ ایٍ َٕع ؿپتیک تبَک اهٕال ضشبيت . َگغصیضِ اؿت

اتیهٍ صٔجضاعِ ثب نٕنّ کبعٔگیت ، ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ ثب نٕنّ اؿپیغال ٔ ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ صٔجضاعِ 

لـًت  تٕضیخ تفبٔت إَاع يضل ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ صٔجضاعِ صع ثشق. ثب نٕنّ کٕعتیٕة تٕنیض يیگغصص

 .آٔعصِ كضِ اؿت ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ

سرػت تاالی تْلیذ  –دّجذارٍ سپتیک تاًک پلی اتیلي  –هِوتریي هسیت ایي ًْع سپتیک تاًک فاضالب 

 .ّ ػذم ًیاز تَ سازٍ ًگِثاى جِت ایوٌی هخسى زیر خاک ّ تصْرت هذفْى ّ تذّى دردسر هی تاشذ

 .قیوت تاالی سپتیک تاًک پلی اتیلي دّجذارٍ ًیس هی تْاًذ از هؼایة ایي ًْع سپتیک تاًک تَ حساب آیذ

https://septic-tank.ir/%d8%b3%d9%be%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86.html
https://septic-tank.ir/%d8%b3%d9%be%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86.html


 

 

یهٍ ؿّ الیّ َیؼ یکی اػ إَاع يشتهف ؿپتیک تبَک ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ صٔالیّ ٔ یب ؿپتیک تبَک پهی ات

 2ایٍ َٕع ؿپتیک تبَک ثیلتغ ثّ عَگ ؿفیض ٔ ضشبيت ثضَّ دضاکثغ . فبضالة پیق ؿبستّ يی ثبكض

ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ چُض الیّ تذًم ثبع سبک ثضٌٔ ؿبػِ يذبفع . ؿبَتیًتغ تٕنیض ٔ عٔاَّ ثبػاع يی گغصص

يؼیت اههی . پی اتیهٍ ؿّ الیّ يی ثبیض تٕؿظ ؿبػِ َگٓضاعَضِ تبيیٍ گغصص عا َضاكتّ ٔ ایًُی ؿپتیک تبَک

 .ایٍ َٕع ؿپتیک تبَک ػضو ٔاثـتگی صع تٕنیض ثّ كغایظ جٕی ٔ ؿغػت ثبالی تٕنیض يی ثبكض

اػ نذبظ ظبْغ ایٍ َٕع . يی ثبكض GRP ؿٕيیٍ َٕع اػ إَاع يضل ؿپتیک تبَک آيبصِ، ؿپتیک تبَک آيبصِ

ثّ ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ صٔجضاعِ ثٕصِ ٔنی صاعای يمبٔيت صاسهی ٔ ثیغَٔی ثـیبع  ؿپتیک تبَک كجیّ

کغٔی ٔ یب اؿتٕاَّ  GRP ؿطخ يمطغ ؿپتیک تبَک. ثیلتغ اػ ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ صٔجضاعِ يی ثبكض

صع يٕالؼی کّ فلبع آة ػیغ ػيیُی . ثٕصِ ٔ تذًم ثبع سبک ٔ دتی تغافیک ثضٌٔ ؿبػِ يذبفع عا صاعاؿت

 .اؿتفبصِ ًَٕص GRP ثبالؿت يی ثبیـت اػ ؿپتیک تبَک

يتغيکؼت صع هٕعت ايکبٌ دًم تٕؿظ يبكیٍ  200يتغيکؼت آغبػ ٔ تب  3اػ  GRP دجى ؿپتیک تبَک

ایٍ َٕع ؿپتیک تبَک صاعای يؼایبی  .يتغ اصايّ صاعص 16.28ٔ طٕل تب  4.5ٔ یب دتی لطغ  4ثب لطغ 

تغافیک ٔ آة ػیغ ػيیُی يی ثبكض ٔ ثؼعگتغیٍ ػیت آٌ كبیض  ثـیبعی اػ جًهّ تذًم فلبع ثبالی سبک ٔ

ثّ هفذّ  GRP جٓت اسظ اطالػبت ثیلتغ صع سوٕم ؿپتیک تبَک. لیًت ثبالی ؿپتیک تبَک يی ثبكض

 .يغثٕط ثّ ؿپتیک تبَک فبیجغگالؽ يغاجؼّ فغيبئیض

ػُٕاٌ ؿپتیک ؿپتیک تبَک فبیجغگالؽ صع هٕعتی کّ ثوٕعت یکپبعچّ صع کبعسبَّ تٕنیض كٕص تذت 

ٔ صع هٕعتی کّ ثوٕعت پُهٓبی یک يتغی فبیجغگالؽ ٔ يَٕتبژ صع يذم یب پیچ ٔ يٓغِ صع   GRP تبَک

 .لهًضاص يی گغصص SMC کبعسبَّ تٕنیض كٕص ثّ ؿپتیک تبَک

یبص يی ثغیى صاعای ثضَّ  SMC کّ يُجؼض اػ آٌ ثؼُٕاٌ ؿپتیک تبَک SMC ؿپتیک تبَک فبیجغگالؽ

اؿتذکبو ایٍ َٕع ؿپتیک تبَک ثـتگی ثّ تغکیت  .انیبف فبیجغگالؽ ٔ عػیٍ يی ثبكضفبیجغگالؽ ثب تغکیت 

يًٓتغیٍ کبعثغص ایٍ َٕع ؿپتیک تبَک تٕنیض ؿپتیک تبَک صع کبعسبَّ ٔ دًم ثّ يذم . ایٍ يٕاص صاعص

 .پغٔژِ ثّ هٕعت صيَٕتبژ ٔ يَٕتبژ ؿپتیک تبَک صع يذم يی ثبكض

اػ ؿپتیک تبَک تٕنیض ٔ يَٕتبژ كضِ صع کبعسبَّ يیـغ َیـت ٔ دتًب صع ثـیبعی اػ پغٔژِ ْب، کّ اؿتفبصِ 

يی ثبیض ؿپتیک تبَک ثوٕعت صيَٕتبژ ثّ يذم يٕعص َظغ يُتمم ٔ صع آَجب ػًهیبت تٕنیض اَجبو گیغص ٔ 

ًْچُیٍ پغٔژِ ْبیی کّ لغاع اؿت ؿپتیک تبَک ػالِٔ ثغ اَجبو ٔظیفّ سٕص ثوٕعت ایـتگبِ پًپبژ ػًم 

 1*1ثوٕعت پُهٓبی فبیجغگالؽ  SMC ؿپتیک تبَک. اؿتفبصِ سٕاْض گغصیض SMC تبَک ًَبیض اػ ؿپتیک

آة ثُضی . صع کبعسبَّ تٕنیض ٔ جٓت يَٕتبژ صع يذم پغٔژِ ثّ آَجب يُتمم يی كٕص 0.5*0.5ٔ یب  0.5*1یب 

ثـیبع پیچیضِ اؿت نیکٍ تبکٌُٕ صع ْیچ یک اػ پغٔژِ ْبیی کّ تٕؿظ ایٍ كغکت،  SMC ؿپتیک تبَک

ؿپتیک تبَک آَٓب چّ ثوٕعت ؿپتیک تبَک پیق ؿبستّ ٔ چّ ثوٕعت ؿپتیک تبَک يَٕتبژ صع يذم 

 .اجغا گغصیضِ اؿت يلکهی گؼاعف َلضِ اؿت

ضغٔعت ثغ يذبفظت صع يمبثم ثبع سبک ٔ تغافیک ٔ ثؼعگتغیٍ  SMC يًٓتغیٍ ػیت ؿپتیک تبَک

دضٔصا  SMC لیًت ؿپتیک تبَک .اكضيؼیت، لبثهیت يَٕتبژ ٔ َوت صع يذم ایٍ َٕع ؿپتیک تبَک يی ة

 .صع ثیٍ إَاع يشتهف ؿپتیک تبَک صع عصِ ْبی يیبَی لغاع صاعص



 

 

پُجًیٍ َٕع ؿپتیک تبَک کّ ثوٕعت آيبصِ تٕنیض ٔ جٓت َوت ثّ يذم پغٔژِ يُتمم يی گغصص ؿپتیک 

ػاع ػغضّ ایٍ َٕع ؿپتیک تبَک ثوٕعت اؿتٕاَّ ػًٕصی تٕنیض ٔ ثّ ثب. تبَک پیق ؿبستّ ثتُی يی ثبكض

يتغ يی تٕاَض ثبكض کّ ْغ چمضع لطغ  2يتغ ٔ  1.6يتغ ٔ  1.2لطغ ایٍ َٕع ؿپتیک تبَک . يی گغصص

دضاکثغ دجى ایٍ َٕع ؿپتیک . ؿپتیک تبَک ثتُی آيبصِ ثؼعگتغ ثبكض لیًت ؿپتیک تبَک ثبالتغ يی عٔص

 .صيتغيکؼت يی ثبف 20تبَک کّ يی تٕاَض صع کبعسبَّ تٕنیض ٔ عٔاَّ ثبػاع گغصص 

 10ؿپتیک تبَک ثتُی  .يًٓتغیٍ ایغاص ایٍ َٕع ؿپتیک تبَک ٔػٌ ثـیبع ثبالی ؿپتیک تبَک يی ثبكض

نظا ثضنیم ْؼیُّ ْبی ثبالی اجغای ؿپتیک تبَک ثتُی پیق ؿبستّ . تٍ ٔػٌ صاعص 9يتغيکؼت ثیجق اػ 

 .اؿتفبصِ اػ آٌ صع پغٔژِ ْبی ػًغای ثـیبع يذضٔص كضِ اؿت

  

 تاًک آهادٍ پلی اتیلي دستْرالؼول ًصة سپتیک

اػ ایجبص ْغگَّٕ يؼجغ، تبؿیـبت، ؿبستًبَٓبي اصاعي ٔ يـكَٕي ٔ :  1آئیٍ َبيّ ایًُی يشبػٌ يبصِ 

  .پبعكیُگ عٔي يشؼٌ ػیغػيیُي سٕصصاعي گغصص 

ؿپتیک تبَک آيبصِ ثضنیم ؿبستّ كضٌ صع يذیظ کبعسبَّ ٔ َوت ثوٕعت يجؼا تٕؿظ تیًی ثّ جؼ تیى 

ؿپتیک تبَک پیق . ، يی ثبیض صاعای يذضٔصیت ْب ٔ ؿشت گیغی ْبیی صع َوت ثبكضتٕنیض ؿپتیک تبَک

 .ؿبستّ اهٕال َجبیض ػیغ يؼجغ سیبثبٌ ْب ٔ ؿبیغ يؼبثغ ػًٕيی َوت گغصص

 :ؿبیغ يٕاعصی کّ صع َوت ؿپتیک تبَک ايبصِ ثبیض يٕعص اؿتفبصِ لغاع گیغص ػجبعتُض اػ

 َوت ثوٕعت صفُی-1

 ( ػيیٍعٔی  )َوت ثوٕعت ؿطذی -2

 َوت ثوٕعت ْٕایی-3

صع ْغ ؿّ دبنت َوت، اهٕل ٔ اؿتبَضاعصْبیی ٔجٕص صاعص کّ صع هٕعت ػضو عػبیت آَٓب يلکالتی پیق 

نظا ایٍ كغکت صع عاؿتبی ؿیبؿت . آيضِ ٔ ًَی تٕاٌ اػ ؿپتیک تبَک ثٓغِ ثغصاعی کبيم ٔ هذیذی صاكت

ثّ تضٔیٍ ایٍ صؿتٕعانؼًم ًَٕصِ تب ثب کبْق ٔ يلتغی يضاعی ٔ دًبیت فُی ًّْ جبَجّ اػ يلتغی سٕص الضاو 

 .اػ ثیٍ ثغصٌ يٕاعص يلکم ؿبػ ثبػث عضبیت يُضی ثیق اػ پیق يلتغیبٌ گغصص

ایٍ صؿتٕعانؼًم ثغ . صع ایُجب ثّ يٕاعص يًٓی کّ ثبیض صع َوت ؿپتیک تبَک عػبیت گغصص اكبعِ كضِ اؿت

ایی ٔ آيغیکبیی طی ؿبل ْب فؼبنیت صع ایٍ پبیّ اؿتبَضاعصْبی جٓبَی ٔ تجغثیبت كغکت ْبی ثؼعگ اعٔپ

ػيیُّ ٔ ًْچُیٍ تجغثیبت كغکت صع اجغای پغٔژِ ْبی سٕص َٕكتّ كضِ ٔ يطًئُب کًک كبیبَی صع جٓت 

ٔنی يـهًب ایٍ . اجغای هذیخ ػًهیبت َوت ٔ ثٓغِ ثغصاعی ایٍ َٕع يذوٕالت سٕاْض صاكت

 .گغصصصؿتٕعانؼًم جبیگؼیٍ اؿتبَضاعصْبی َوت ؿپتیک تبَک ًَی 

 :ًصة سپتیک تاًک تَ صْرت دفٌی    -1

 :صع ػیغ يٕاعص يٓى ٔالػو جٓت صفٍ ؿپتیک تبَک ْبی تٕنیضی ایٍ كغکت صع صعٌٔ ػيیٍ آٔعصِ كضِ اؿت

 :آيبصِ ؿبػی چبنّ َوت ؿپتیک تبَک (انف

ک اػ يًٓتغیٍ يغادم صفٍ ؿپتیک تبَک ػیغػيیُی، آيبصِ ؿبػی چبنّ َوت لجم اػ لغاع صاصٌ ؿپتیک تبٌ

 .صع آٌ اؿت

 :صعثبعِ آيبصِ ؿبػی چبنّ َوت عػبیت يٕاعص ػیغ ضغٔعی اؿت



 

 

 .چبنّ ثبیض ػبعی اػ لطؼّ ؿُگ ْب ٔ اكیبی ؿشت ثب اثؼبص ثؼعگ ثبكض

 .دتًب ثبیض كیت کف چبنّ هفغ ثبكض

اگغ سبک چبنّ اؿتذکبو الػو جٓت تذًم ٔػٌ ؿپتیک تبَک عا صاكتّ ثبكض، سبک يغثٕطّ يتغاکى يی كٕص 

 .ٔ صع غیغ ایُوٕعت ثبیض اػ ثتٍ ثغای کف چبنّ اؿتفبصِ کغص (95%عاکى دضٔص ثب ت)

 .ؿبَتی يتغ عیشتّ كٕص 15 -10صع هٕعت ثتٍ عیؼی کف چبنّ، ثبیض دضالم، ثتُی ثّ اعتفبع 

اػ طٕل ٔ ػغى دتًب  (چّ سبک يتغاکى كضِ، چّ ثتٍ)اثؼبص يذضٔصِ آيبصِ ؿبػی كضِ ػیغ ؿپتیک تبَک 

 .ثؼعگتغ اػ اثؼبص سٕص ؿپتیک تبَک ثبكضيتغ  1ثبیض دضٔص 

صیٕاعِ ْبی چبنّ کًی كیت صاع ثبكُض، کّ ثّ ُْگبو کبع کغصٌ صعٌٔ چبنّ سطغی اػ ثبثت عیؼف سبک ثّ 

 .صعٌٔ چبنّ ٔجٕص َضاكتّ ثبكض

صع هٕعت عػبیت يٕاعص فٕق، سبک ػیغ ؿپتیک تبَک صچبع َلـت كضِ ٔ ثبػث آؿیت صیضٌ  !اخطار 

 .يشؼٌ سٕاْض كض

 :جبثجبیی هذیخ ؿپتیک تبَک (ة

ؿپتیک تبَک تٕنیضی ایٍ كغکت ثب عػبیت اهٕل الػو صع کبعسبَّ ثبعگیغی كضِ ٔ تذٕیم يلتغی يی 

نظا الػو اؿت ُْگبو تشهیّ ثبع ٔ ًْچُیٍ اَتمبل يشؼٌ ثّ صعٌٔ چبنّ ٔ جبؿبػی آٌ صع چبنّ دتًب . گغصَض

 :اعص ثّ كغح طیم يی ثبكُضاْى يٕ. يٕاعصی عػبیت كٕص تب ؿپتیک تبَک هضيّ َجیُض

ُْگبو ثهُض کغصٌ ؿپتیک تبَک اػ عٔی ٔؿیهّ َمهیّ، دتًب اػ جبلالثی ْبی تؼجیّ كضِ عٔی ؿپتیک تبَک 

 .اؿتفبصِ گغصص

ُْگبو ثغصاكتٍ ؿپتیک تبَک اػ عٔی ٔؿیهّ َمهیّ ٔ ًْچُیٍ يٕلغ اَتمبل آٌ ثّ صعٌٔ چبنّ ًْیلّ تؼبصل 

 .ؿپتیک تبَک دفع گغصص

تٕنیضی ایٍ كغکت صاعای پبیّ ْـتُض ثُبثغایٍ گظاكتٍ ؿپتیک تبَک عٔی ػيیٍ یب صعٌٔ چبنّ ؿپتیک تبَک 

 .دتًب ثّ آعايی هٕعت پظیغص

 :ٔهم کغصٌ اتوبالت ؿپتیک تبَک (ج

انجتّ . تًبو اَلؼبثبت ٔعٔصی ٔ سغٔجی ؿپتیک تبَک ثؼض اػ جبیگظاعی يشؼٌ صع چبنّ ٔهم يی كَٕض

ٔ يتغاکى کغصٌ سبک يی تٕاٌ اَلؼبثبت عا يغدهّ ثّ يغدهّ ٔهم جٓت ؿٕٓنت صع فغآیُض سبک عیؼی 

کغص ٔنی صع هٕعت ثبػ يبَضٌ ؿغ اَلؼبثبت صع يغادهی اػ صفٍ، ثبیض يغالت ثٕص کّ اػ جبی اَلؼبثبت 

 .سبک ٔاعص ؿپتیک تبَک َلٕص

دتی صع ایٍ دتًب ثبص صلت ًَٕص کّ عٔی نٕنّ ْبی اَلؼبثبت، سبک ثب دجى ػیبص یکضفؼّ عیشتّ َلٕص ٔ یب 

 .ثشق ْب اػ آجغ ٔ ثتٍ ثبثت دفبظت اؿتفبصِ گغصص کّ يبَغ ْغ گَّٕ فلبع ثّ ایٍ يُبطك كٕص

 :پغ کغصٌ اطغاف ؿپتیک تبَک (ص

جٓت ؿٕٓنت صع پغ کغصٌ اطغاف ؿپتیک تبَک ٔ اَجبو هذیخ ػًم کًپکت، دتًب صٔع تب صٔع ؿپتیک 

 .يتغ ٔجٕص صاكتّ ثبكض 5/0تبَک فضبیی صع دضٔص 

 :پغ کغصٌ ػیغ يشؼٌ ٔ اطغاف ؿپتیک تبَک يی تٕاٌ اػ يوبنخ ػیغ اؿتفبصِ کغصثغای 

 (Coarse sand or squeegee) كٍ ٔ يبؿّ صعكت •

 (Pea gravel) كٍ َشٕصی •

 (Crushed and screened rock chips) سغصِ ؿُگ ْب •

 :در ًصة سپتیک تاًک پلی اتیلي از هصالح زیر تَ ُیچ ّجَ ًثایذ استفادٍ کرد

 آؿفبنت کُضِ كضِ اػ ؿطخ ػيیٍ •

 َشبنّ ْبی ؿبستًبَی •

 سغصِ ؿُگ ْب ثب نجّ ْبی تیؼ •



 

 

 .يیهی يتغ تجبٔػ َکُض 20  –15اَضاػِ يوبنخ عیشتّ كضِ صٔع يشؼٌ اػ 

ؿبَتی يتغی صٔع  30يٕاص يجبػ ثیبٌ كضِ صع ثبال جٓت پغ کغصٌ اطغاف ؿپتیک تبَک، صع الیّ ْبی 

الػو ثّ طکغ . کًپکت كٕص (95%دضٔص )الیّ تب صعهض تغاکى اؿتبَضاعص  ؿپتیک تبَک عیشتّ كضِ ٔ ْغ

 .اؿت کّ دتًب ػیغ ؿپتیک تبَک ْى کبيم پغ كٕص ٔ فضبی سبنی ثبلی ًَبَض

 .ُْگبو پغ کغصٌ اطغاف ؿپتیک تبَک ثّ ْیچ ٔجّ َجبیض يوبنخ، يـتمیًب عٔی يشؼٌ عیشتّ كٕص

 .ؿبَتی يتغ ثبالی تبج ؿپتیک تبَک اصايّ صاكتّ ثبكض 30پغ کغصٌ ٔ کًپکت ثب يوبنخ گفتّ كضِ ثبیض تب 

 .ثغای پغ کغصٌ ػًك صفٍ ثبلی يبَضِ، اػ سبک يؼًٕنی يُطمّ يی تٕاٌ اؿتفبصِ کغص

 .ثّ ْیچ ٔجّ ثغ عٔی يذم صفٍ يشؼٌ دغکت َکُُض (…يثم نٕصع ٔ کًپغؿی ٔ )ٔؿبیم يکبَیکی ؿُگیٍ 

ِ ثبع تغافیکی يٕجٕص ثبكض، يی ثبیـت ثب يلٕعت اگغ لغاع اؿت کّ ؿپتیک تبَک صع جبیی َوت كٕص ک

يُٓضؿیٍ يلبٔع تًٓیضاتی جٓت اجغای ثتٍ يـهخ یب افؼایق اعتفبع سبک يتغاکى عٔی ؿپتیک تبَک اتشبط 

ٔنی صع کم تٕهیّ يی كٕص کّ ؿپتیک تبَک صع جبیی َوت كٕص کّ دضااليکبٌ ثبع تغافیکی َضاكتّ . گغصص

 .ثبكیى

ؿپتیک تبَک تب ؿطخ ػيیٍ ثب ثتٍ، آجغ ٔ یب دفبظ ْبی فهؼی يذبفظت  (ثبػصیضصعیچّ )اطغاف آصو عْٔبی 

كَٕض ٔ صع هٕعتیکّ ثبع ػیبصی عٔی ؿپتیک تبَک َجبكض يی تٕاٌ اػ ًْبٌ يوبنخ يُبؿت ثغای پغ کغصٌ 

 .اطغاف ؿپتیک تبَک اؿتفبصِ کغص ٔ ثب کًپکت يُبؿت ایًُی اطغاف آصو عْٔب عا تبيیٍ ًَٕص

 :َک صع جبیی کّ آة ػیغػيیُی يٕجٕص اؿتَوت ؿپتیک تب (ِ

صع يُطمی کّ آة ػیغػيیُی صاعص دتًب ثبیض تًٓیضات ٔیژِ ای اتشبط گغصص کّ صع طیم ثّ ثغسی اػ آَٓب اكبعِ 

 :يی کُیى

 .اگغ آثی صع چبنّ َوت ثبكض دتًب لجم اػ ػًهیبت جبگظاعی تشهیّ گغصص

تب ثؼض اػ ثبعگظاعی يٕجت َلـت سبک ػیغ پبیّ ػیغ ؿبػی چبنّ ثبیض ثب اؿتذکبو ثیلتغی هٕعت گیغص 

 (ثب َظغ يُٓضؿیٍ يلبٔع). ْبی ؿپتیک تبَک َگغصص

 .ثب اؿتفبصِ اػ دبیم ْبیی يبَغ ٔعٔص آة ثّ صاسم چبنّ كٕیض

 .ثغای جهٕگیغی اػ ثهُض كضٌ ؿپتیک تبَک يی تٕاٌ اػ ٔػَّ ْبیی ثب تـًّ ْبی يشوٕم اؿتفبصِ کغص

 .يتغ ثبالی ؿپتیک تبَک ثبكض 2ف اػ ػًك آة ػیغ ػيیُی َجبیض ثی

صع چُیٍ پغٔژِ ْبیی دتًب ثّ كغکت اطالع صاصِ كٕص تب ُْگبو تٕنیض َیؼ تًٓیضات ٔیژِ ای جٓت : تٕجّ

 .هذیخ صع َظغ گغفتّ كٕص. َوت آؿبٌ 

 :(رّی زهیي)ًصة سپتیک تاًک تَ صْرت سطحی  – 2

 .، يٓیب گغصص(َوت صفُی)کف چبنّ يذم اؿتمغاع ؿپتیک تبَک دتًب ًْبَُض يغادم آيبصِ ؿبػی 

اگغ لغاع اؿت اطغاف ؿپتیک تبَک تب اعتفبع يلشوی ثب يوبنذی يبَُض سبک یب كٍ پغ كٕص ثٓتغ اؿت 

 .اػ يٕاعص ػُٕاٌ كضِ صع لـًت َوت صفُی َیؼ عػبیت گغصص

 .يٕاعص يغثٕط ثّ جبثجبیی َیؼ يثم يٕاعص لجم عػبیت گغصص

يشؼٌ عٔی آٌ اَضاستّ كضِ ٔ يذکى يی كَٕض ثبیض دتًب تـًّ ْب اػ  اگغ تـًّ ْبیی جٓت دفع کبيم تؼبصل

 .جُـی ثبكُض کّ ثّ ؿطخ ؿپتیک تبَک هضيّ َغؿبَُض

اگغ ؿپتیک تبَک صع َٕادی گغيـیغ يثم جُٕة ایغاٌ ثّ هٕعت ػيیُی يٕعص ثٓغِ ثغصاعی لغاع سٕاْض 

 .گغفتّ كٕصگغفت، ؿبیجبَی جٓت کبْق دغاعت تبثیضِ كضِ ثّ ؿپتیک تبَک صع َظغ 

 :ًصة سپتیک تاًک تَ صْرت ُْایی – 3

صع َوت ْٕایی ثبیض فَٕضاَـیٌٕ اجغا كضِ، چّ ثتُی ٔ چّ فٕالصی، تٕاَبیی تذًم ٔػٌ ؿپتیک تبَک پغ ٔ 



 

 

 .تًبو ثبعْبی صیُبيیکی ٔاعصِ عا صاكتّ ثبكض

 .الػو االجغا ْـتُضتًبو يٕاعص گفتّ كضِ صع ثشق ْبی لجم کّ يغثٕط ثّ ایٍ ثشق َیؼ يی كَٕض صع ایُجب 

  

 تؼییي حجن سپتیک تاًک از طریق هحاسثَ پساب خرّجی از هٌثغ فاضالب| تؼییي ظرفیت 

ثًُظٕع تؼییٍ ظغفیت ؿپتیک تبَک یک فغيٕل اثتضایی ٔ کهی صع کتبة يُٓضؿی فبضالة يتکبف ٔ أصی 

 .کبعثغص صاعصيؼغفی كضِ اؿت کّ ایٍ فغيٕل ثًُظٕع يذبؿجّ ظغفیت ؿپتیک تبَک يجتًغ يـکَٕی 

طجك فغيٕل دجى ؿپتیک تبَک ثغاثغ اؿت ثب تؼضاص ٔادضْبی يـکَٕی يجتًغ ضغثضع يیبَگیٍ تؼضاص 

 4.5ثؼالِٔ ػضص ثبثت % 75ضغثضع  1000سبَٕاع ضغثضع ؿغاَّ يوغف آة ْغ َفغ صع سبَٕاع تمـیى ثغ 

يتغيکؼت  4.5يؼبصل صع فغيٕل فٕق صٔ ػبيم ثـیبع يٓى ْـتُض أل ایُکّ دضالم ظغفیت ؿپتیک تبَک 

يتغيکؼت اػ َظغ يتکبف ٔ أصی دضالم ظغفیتی اؿت  4.5ایٍ ػضص یؼُی . يٕعص يذبؿجّ لغاع گغفتّ اؿت

کّ ؿپتیک تبَک َیبػ صاعص تب صعٌٔ ؿپتیک تبَک، اهم أل توفیّ فبضالة یؼُی آعايق ثغلغاع گغصص صع 

ثبػث عكض َبلن ثبکتغی ثیٕٓاػی  غیغ ایُوٕعت ثغ ْى سٕعصٌ الیّ ْبی تلکیم كضِ اػ فبضالة جبيض

 .گغصیضِ ٔ فبضالة جبيض ثّ فبضالة يبیغ تجضیم َشٕاْض كض

صعهض  25ایٍ ػضص صع دمیمت ثیبَگغ آٌ اؿت کّ . صعهض يٕجٕص صع فغيٕل يی ثبكض75ػبيم صٔو ضغیت 

ْب نظا تٍ. اػ آة يوغفی ثّ اػای ْغ َفغ تجضیم ثّ يوبعفی يی گغصص کّ ثّ فبضالة ؿغعیؼ ًَی گغصص

 .صعهض اػ آة يوغفی ثّ اػای ْغ َفغ ظغفیت ؿپتیک تبَک يض َظغ لغاع يی گیغص 75ثغای 

صع اصايّ طی جضٔل ػیغ دجى يٕعص َیبػ ثغای يذبؿجّ ظغفیت ؿپتیک تبَک صع فضبْبی يشتهف ػًٕيی، 

ثطٕع يثبل ظغفیت ؿپتیک تبَک . اصاعی، تجبعی، ثٓضاكتی ٔ آيٕػكی عا ثّ تلغیخ ثیبٌ سٕاْیى ًَٕص

 750=50*2*75اتبق صٔ َفغِ يؼبصل اؿت ثب  50ثغای يذبؿجّ ظغفیت ؿپتیک تبَک یک ْتم ثب ظغفیت 

 .نیتغ يی ثبكض 3000اتبق يؼبصل  50یؼُی ظغفیت ؿپتیک تبَک ْتم ثب  .گبنٍ آيغیکبیی

 جذّل حجن سپتیک تاًک تر اساش هیساى هصرف رّزاًَ



 

 

 

توفیّ فبضالة َیبػيُض تجغثّ صع ایٍ  يذبؿجّ ظغفیت ؿپتیک تبَک ػالِٔ ثغ صاَق صع سوٕم

ثطٕع يثبل ؿپتیک تبَک اؿتغادتگبِ يیبٌ عاْی کّ صع عٔػ تؼضاص َبيلشوی يـبفغ . سوٕم يی ثبكض

 .عا پظیغا سٕاْض ثٕص چّ ظغفیتی سٕاْض صاكت



 

 

ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ ثؼُٕاٌ یکی اػ إَاع ؿپتیک تبَک آيبصِ، انجتّ کًک كبیبَی ثّ تٕؿؼّ ظغفیت 

 .یک تبَک صع هٕعتی کّ ظغفیت ؿپتیک تبَک کى يٕعص يذبؿجّ لغاع گغفتّ ثبكض يی کُضؿپت

صع هٕعتی کّ ظغفیت ؿپتیک تبَک ثغای ْغ یک اػ إَاع ؿپتیک تبَک اػى اػ ؿپتیک تبَک يجتًغ 

يـکَٕی ، ؿپتیک تبَک يجتًغ تجبعی ، ؿپتیک تبَک يجتًغ اصاعی ، ؿپتیک تبَک کبعسبَّ ، ؿپتیک 

ؿپتیک تبَک عؿتٕعاٌ ، ؿپتیک تبَک تبالع ، ؿپتیک تبَک يجتًغ ٔعػكی ، ؿپتیک تبَک  تبَک ْتم ،

يضعؿّ ، ؿپتیک تبَک ْبیپغيبعکت ، ؿپتیک تبَک يٕؿـّ ػثبٌ ، ؿپتیک تبَک فغُْگـتبٌ ، ؿپتیک 

تبَک آكپؼسبَّ هُؼتی ٔ إَاع يشتهف ؿپتیک تبَک ثیلتغ اػ ظغفیت يٕعص َیبػ يذبؿجّ ٔ یب سغیضاعی 

ثبكض تُٓب يلکم، ْضع عفت يُبثغ يبنی يی ثبكض ٔ ْیچ يلکم صیگغی يتوٕع َشٕاْض ثٕص ٔنی كضِ 

صعهٕعتی کّ ظغفیت ؿپتیک تبَک کى يٕعص يذبؿجّ لغاع گغفتّ ثبكض دتًب ثبیض ثالفبههّ َـجت ثّ افؼایق 

 .ظغفیت ؿپتیک تبَک الضاو ًَٕص

 ًحٍْ صحیح طراحی سپتیک تاًک

ضغٔعی اؿت ثغسی يجبَی اػ جًهّ ایُکّ اعتفبع ؿپتیک تبَک َجبیض کًتغ ثًُظٕع طغادی ؿپتیک تبَک 

يتغ ثبكض ٔ یب طٕل اَجبعِ أل ؿپتیک تبَک صٔثغاثغ اَجبعِ صٔو ؿپتیک تبَک ثبكض ٔ ًْچُیٍ ایُکّ  1.2اػ 

ثبكض  H ثبكض ٔ یب نٕنّ سغٔجی ؿپتیک تبَک فبضالة ثوٕعت L نٕنّ ٔعٔصی ثّ ؿپتیک تبَک ثوٕعت

صع دمیمت ػهت ایُکّ نٕنّ ٔعٔصی ثّ ؿپتیک تبَک ثبیض دتًب ثّ هٕعت ػإَیی . لغاع گیغصيٕعص تٕجّ 

ؿغف صاسم آة ثبكض یک فهـفّ يٓى صاعص ٔ آٌ ػضو ثغگلت ثٕی ثض فبضالة ثّ صاسم يجبعی سغٔجی اػ 

 .ؿشتًبٌ ٔ َٓبیتب صاسم ؿبدتًبٌ يی ثبكض

گبػ يتبٌ ًَی تٕاَض ثّ صاسم نٕنّ ٔعٔصی ثّ تب ػيبَی کّ ؿغ نٕنّ ٔعٔصی ؿپتیک تبَک صاسم آة ثبكض، 

ًْبَطٕع کّ پیضاؿت . ثّ ایٍ ػًم اجغای ؿیفٌٕ صاسم فبضالة َیؼ گفتّ يی كٕص. ؿپتیک تبَک ثغگغصص

 .ؿیفٌٕ فبضالة اػ اَتلبع ثٕی ثض فبضالة ثّ سبعج اػ ؿپتیک تبَک فبضالة جهٕگیغی يیکُض

ای کهیضی ٔجٕص صاعص ٔ آٌ جهٕگیغی اػ صع سغٔجی ؿپتیک تبَک َکتّ  H صع سوٕم ػهت اجغای

صع دمیمت . سغٔج چغثی جًغ كضِ عٔی يشؼٌ صٔو ؿپتیک تبَک فبضالة ثّ ؿًت چبِ جظثی يی ثبكض

سغٔج چغثی اػ ؿپتیک تبَک فبضالة ثبػث کٕع كضٌ ؿٕعار ْبی چبِ يی گغصص نظا ثضیٍ ٔؿیهّ کبعایی 

 صعهض ثبالتبثؼبص 10ٔؿپتیک تبَک فبضالة دضالم يؼبصل 

  

 اتؼاد ّ اًذازٍ سپتیک تاًک ُای تْلیذی ًشاگستر

ثب تٕجّ ثّ ؿبیؼ نٕنّ ْبی تٕنیضی ایٍ كغکت کّ اغهت صٔجضاعِ پهی اتیهٍ يی ثبكض تٕنیض تًبيی ؿپتیک 

 .يتغيکؼت ثوٕعت پیق ؿبستّ صع کبعسبَّ يیـغ يی ثبكض 150يتغ يکؼت تب  3تبَک ْب اػ ؿبیؼ 

 :ت ؿپتیک تبَک فبضالة تٕنیض ایٍ كغکت ثّ كغح ػیغ يی ثبكُضصع التوبصی تغیٍ دبنت اثؼبص ٔ ظغفی

 يتغ 2.65يتغ ٔ طٕل  1.2يتغيکؼت صاعای لطغ  3ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ 



 

 

 يتغ 3.4يتغ ٔ طٕل  1.4يتغيکؼت صاعای لطغ  5ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ 

 يتغ 4يتغ ٔ طٕل  1.6يتغيکؼت صاعای لطغ  8ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ 

 يتغ 5يتغ ٔ طٕل  1.6يتغيکؼت صاعای لطغ  10نی اتیهٍ ؿپتیک تبَک پ

 يتغ 6يتغ ٔ طٕل  1.6يتغيکؼت صاعای لطغ  12ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ 

 يتغ 7.5يتغ ٔ طٕل  1.6يتغيکؼت صاعای لطغ  15ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ 

 يتغ 6.36يتغ ٔ طٕل  2يتغيکؼت صاعای لطغ  20ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ 

 يتغ 5.02يتغ ٔ طٕل  2.5يتغيکؼت صاعای لطغ  25یهٍ ؿپتیک تبَک پهی ات

 يتغ 6.02يتغ ٔ طٕل  2.5يتغيکؼت صاعای لطغ  30ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ 

 يتغ 7يتغ ٔ طٕل  2.5يتغيکؼت صاعای لطغ  35ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ 

 يتغ 8يتغ ٔ طٕل  2.5يتغيکؼت صاعای لطغ  40ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ 

 يتغ 9.4يتغ ٔ طٕل  2.5يتغيکؼت صاعای لطغ  45ٌ ؿپتیک تبَک پهی اتیم

 يتغ 10يتغ ٔ طٕل  2.5يتغيکؼت صاعای لطغ  50ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ 

 يتغ 11يتغ ٔ طٕل  2.5يتغيکؼت صاعای لطغ  55ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ 

 يتغ 12يتغ ٔ طٕل  2.5يتغيکؼت صاعای لطغ  60ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ 

 يتغ 9.85يتغ ٔ طٕل  3يتغيکؼت صاعای لطغ  70ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ 

 يتغ 10.56يتغ ٔ طٕل  3يتغيکؼت صاعای لطغ  75ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ 

 يتغ 11.26يتغ ٔ طٕل  3يتغيکؼت صاعای لطغ  80ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ 

 يتغ 12.67يتغ ٔ طٕل  3يتغيکؼت صاعای لطغ  90ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ 

 يتغ 14يتغ ٔ طٕل  3يتغيکؼت صاعای لطغ  100ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ 

 يتغ 16.9ٔ طٕل  3يتغيکؼت صاعای لطغ  120ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ 

يبثمی ظغفیت ْبی تٕنیضی ؿپتیک تبَک ثب تٕجّ ثّ يذضٔصیت صع دًم ثبع ثوٕعت صيَٕتبژ صع يذم 

 .کبعسبَّ ٔ يَٕتبژ صع يذم کبعگبِ اَجبو يی پظیغص



 

 

  

خرّجی در سپتیک تاًک از تاالی تاج هخسى ُویشَ هْرد سْال اغلة هیساى ارتفاع ّرّدی ّ 

توٌظْر استفادٍ تِیٌَ از حجن سپتیک تاًک ُوْارٍ ّرّدی سپتیک تاًک کَ هی . کارشٌاساى هی تاشذ

 10تْاًذ لْلَ پلی اتیلي ّ یا فلٌج کرتي استیل تاشذ از تاالی تاج هخسى سپتیک تاًک پلی اتیلي دارای 

 .ساًتیوتر هی تاشذ 20ّ خرّجی آى از تاالی تاج هخسى سپتیک فاضالب  ساًتیوتر فاصلَ

  

 : ًحٍْ کار سپتیک تاًک پلی اتیلي

ثضیٍ هٕعت کّ ثؼض اػ  . ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ ثّ عٔف نجٍ فؼبل ٔ ثوٕعت ثی ْٕاػی ػًم يیکُض

ف اثتضایی ؿپتیک ٔعٔص فبضالة ثّ ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ ٔ آعاو ؿبػی فبضالة ، يٕاص جبيض صع ثز

تبَک پهی اتیهٍ تّ َلیٍ كضِ ٔ ثبکتغی ْبی يٕجٕص صع تّ ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ كغٔع ثّ تجؼیّ يٕاص 

ًْچُیٍ صع طی عَٔض عكض . يیکُُض ٔ پـبة نجُی ثّ ثشق صٔو ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ ؿغ عیؼ يیلٕص 

تیک تبَک پهی اتیهٍ ثبکتغی ْب ثب ثبکتغی ْب ثّ صنیم ػضو ٔجٕص فضب ٔ َٕع ؿیـتى ثیٕنٕژیکی صاسم ؿپ

کًجٕص يُبثغ اَغژی يٕاجّ يیلَٕض ٔ ثغای تبيیٍ اَغژی كغٔع ثّ سٕصسٕعی يیکُُض ایٍ فغایُض ثبػث 

سغٔجی ؿپتیک . کبْق دجى يبیغ صاسم ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ كضِ ٔ ثّ ػجبعتی ؿپتیک عیـت يیلٕص 

 . یجبكضٔنی ثضثٕ و (فبلض جبيضات)تبَک پهی اتیهٍ آثی علیك 

پـبة . اػ آة سغٔجی اػ ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ ًَی تٕاٌ جٓت يوبعف کلبٔعػی اؿتفبصِ ًَٕص

سغٔجی اػ ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ یب ثوٕعت جظة صعٌٔ چبِ فبضالة ٔ یب ثوٕعت ػْکق ػیغ الیّ 

 .ْبی ػیغیٍ ػيیٍ تذٕیم طجیؼت جٓت توفیّ يغادم صٔو ٔ یب ؿٕو سٕاْض گغصیض

کّ ػًضتب يتبٌ یب  نٍ صاعای یک َٔت ْٕا جٓت اَتمبل گبػْبی صاسم ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ ؿپتیک پهی اتی

ٔظیفّ َٔت ْٕا صع ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ سبعج ًَٕصٌ گبػْب اػ ؿپتیک تبَک ٔ . أعتبٌ يیجبكُض، اؿت 

ػ ٔعٔص َٔت ْٕا ثّ هٕعت سًیضِ َوت يیگغصص تب ا. اَتمبل آٌ ثّ ثبالتغیٍ َمطّ ؿبستًبٌ يی ثبكض

اؿیضِ كضٌ فبضالة ٔ يبیؼبت صاسم ؿپتیک . َبسٕاؿتّ ثبعاٌ اؿیضی ثّ صاسم ؿپتیک تبَک جهٕگیغی كٕص 

تبَک ثبػث کلتّ كضٌ يیکغٔاعگبَیـى ْبی صاسم ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ كضِ ٔ ؿپتیک تبَک فبضالة ثّ 

 . ػجبعتی غیغفؼبل يی كٕص

, كٓغْبی إْاػ )اٌ سٕػؿتبٌ ٔ اؿتبٌ ثٕكٓغ اؿیضِ كضٌ يبیغ صعٌٔ ؿپتیک تبَک فبضالة صع اؿت

 . ثـیبع يٓى يیجبكض (ثٕكٓغ ٔ كٓغْبی جُٕثی صیگغ کّ صاعای ثبعاٌ اؿیضی يیجبكُض

ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ ثّ هٕعت افمی ٔ ػًٕصی ثب تذًم ثبع تغافیک ٔ ثضٌٔ تذًم ثبع تغافیک تٕنیض 

 . يیگغصص

 . پهی اتیهٍ ثّ كغح ػیغ اؿتؿبستبع كیًیبیی فبضالة صع صاسم ؿپتیک تبَک 

Oxidizable material +–S– + 2 O2 → SO4 

Oxidizable material +NO2- + ½ O2 → NO3 



 

 

صع ایٍ فغآیُض صعٌٔ ؿپتیک تبَک پهی اتیهٍ ، گبػ اکـیژٌ کبيال يوغف كضِ ٔ تجضیم ثّ اکـیض ؿٕنفٕع ٔ 

 .َک پهی اتیهٍ اػ ثیٍ يی عَٔضنظا تًبيی ثبکتغی ْبی ْٕاػی صعٌٔ ؿپتیک تب. گبػ يتبٌ يی گغصص
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