
 

 

 

 
 

 

 انواع سپتیک تانک پلی اتیلن تفاوت

 تفاوت انواع سپتیک تانک پلی اتیلن

سپتیک تاًک  -1 .سپتیک تاًک پلی اتیلي در اّلیي تقسین تٌذی تَ دّ دستَ کلی تقسین هی ضْد

 سپتیک تاًک پلی اتیلي دّ ّ سَ الیَ -2پلی اتیلي دّجذارٍ 

الیَ یکی اًْاع هختلف سپتیک سپتیک تاًک پلی اتیلي دّ: سپتیک تاًک پلی اتیلي دّالیَ  -1
تاًک ُای پلی اتیلي هی تاضذ کَ پلی اتیلي هْرد استفادٍ در ساخت ایي ًْع سپتیک تاًک اس 

ایي ًْع سپتیک تاًک تیطتز تَ رًگ سفیذ تْدٍ  . MDPE ًْع چگالی هتْسط هی تاضذ یؼٌی

ار خاک تذّى ایي ًْع سپتیک تاًک تحول ب. ساًتیوتز هی تاضذ 2ّ ضخاهت تذًَ آى حذاکثز 



 

 

سپتیک تاًک پلی اتیلي دّالیَ در هْاردی کَ هذفْى کزدى سپتیک  .ساسٍ ًگِثاى را ًذارد

 .تاًک ضزّرت ًذاضتَ تاضذ هی تْاًذ هْرد استفادٍ قزار گیزد

سپتیک تاًک پلی اتیلي دّجذارٍ یکی دیگز اس اًْاع : سپتیک تاًک پلی اتیلي دّجذارٍ  -2
ساًتی هتز در  15ساًتیوتز آغاس ّ تا  6ضخاهت تذًَ آى اس  هختلف سپتیک تاًک هی تاضذ کَ

ایي ًْع سپتیک تاًک تحول تار خاک تذّى ساسٍ . ُز دیْارٍ سپتیک تاًک اداهَ دارد

سپتیک تاًک پلی اتیلي دّجذارٍ اس لْلَ پلی اتیلي دّجذارٍ تْلیذ ّ تَ . ًگِذارًذٍ را دارد 
دّجذارٍ هی تْاًذ اس لْلَ اسپیزال ،  سپتیک تانک پلی اتیلن .تاسار ػزضَ هی گزدد

سپتیک تاًک پلی اتیلي تا لْلَ اسپیزال دارای تیطتزیي . کارّگیت ّ کْرتیْب تْلیذ گزدد

هقاّهت حلقْی ّ لْلَ کْرتیْب هْرد استفادٍ در تْلیذ سپتیک تاًک پلی اتیلي دّجذارٍ 
 .حلقْی هی تاضذدارای کوتزیي هقاّهت 

هتزی  6ضؼف اصلی سپتیک تاًک پلی اتیلي کْرتیْب اّال ػذم تْلیذ در ضاخَ ُای تیص اس 

 2تطْر هثال سپتیک تاًک پلی اتیلي تا قطز . است کَ تاػث ایجاد جْش در تذًَ هی گزدد

ّ  6هتز دارای جْش در تذًَ سپتیک تاًک تیي دّ لْلَ کْرتیْب تَ طْلِای  7هتز ّ طْل 
ر هی تاضذ کَ هتاسفاًَ ایي ًْع سپتیک تاًک تٌِگام تارگذاری در ًقطَ جْش دارای هت 1

 .ضؼف ضذیذ خْاُذ تْد

ضؼف دّم لْلَ کْرتیْب در استفادٍ توٌظْر تْلیذ سپتیک تاًک، اهکاى سْراخ ضذى سپتیک 

در . تاًک اس فاصلَ تیي هارپیچِایی است دّر جذارٍ اّل سپتیک تاًک چزخاًذٍ ضذٍ است
ٍ تیي لْلَ هارپیچی دّر جذارٍ اّل سپتیک تاًک ضخاهت تذًَ سپتیک تاًک پلی اتیلي فاصل

ساًتی هتز هی رسذ کَ هتاسفاًَ در صْرت فطار تا سٌگ تیش اهکاى  1کْرتیْب حذاکثز تَ 

لذا سپتیک تاًک پلی اتیلي تا لْلَ کْرتیْب تٌِگام ًصة . سْراخ ضذى دستگاٍ ّجْد دارد
 .تسیاری است ًیش دارای پیچیذگی ُای

کیلْ  2هقاّهت حلقْی لْلَ اسپیزال هْرد استفادٍ در تْلیذ سپتیک تاًک هی تْاًذ اس هقاّهت 

تزای تْلیذ سپتیک تاًک . کیلًْیْتي تز هتزهزتغ اداهَ یاتذ 64ًیْتي تز هتز هزتغ آغاس ّ تا 

لْلَ پلی  ساًتیوتز خاک تز رّی هخشى سپتیک تاًک تذّى ساسٍ ًگِذارًذٍ هی تْاى اس 10تا 
تٌِگام جْش ػذسی . کیلًْیْتي تز هتزهزتغ استفادٍ ًوْد 8اتیلي اسپیزال تا هقاّهت حلقْی 

ُا در سپتیک تاًک پلی اتیلي تذلیل ًْع خاظ ساسٍ اسپیزال اهکاى ایجاد جْش هقاّم 
ّلی در سایز اًْاع سپتیک تاًک پلی اتیلي اػن اس . اکستزّژى ّ یا الکتزّفیْژى هیسز است

تاًک پلی اتیلي کْرتیْب ّ سپتیک تاًک پلی اتیلي کارّگیت فقط اهکاى ایجاد جْش  سپتیک

 .اکستزّژى در ػذسی سپتیک تاًک پلی اتیلي هیسز خْاُذ تْد
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