




هضم لجن : لجن پیش از وارد شدن به منبع های هضم لجن 
درصد مواد آلی تجزیه پذیر می  06تا  06دارای نزدیک به 

باشد .لجن تازه از نظر حجمی نزدیک به یک درصد کل 
فاضالب را در بر می گیرد .غلیظ نمودن لجن و گرفتن آب 
اضافی آن کار تصفیه را آسان می سازد . هضم لجن که در اثر 
تعفن و کار باکتریهای بی هوازی است ، در دو مرحله ی تخمیر 

تصفیه فاضالب انسانی با دو روش طبیعی و مصنوعی انجام می 
گیرد . روش مصنوعی نیز با دو روش هوازی و بی هوازی انجام 

 می پذیرد .

 :  روش هوازی

در این روش با استفاده از اکسیژن خالص یا هوا ، تصفیه انجام 
درصد  06تا  06می پذیرد .بطوری که در تصفیه کامل ، 

خواهیم داشت .در تصفیه ناقص این مقدار به    BODکاهش 
درصد کاهش می یابد .در روش تصفیه هوازی با  06کمتر از 

توجه به استفاده از انرژی و استهالک قطعات ونیاز به کادر 
مجرب جهت نگهداری از تاسیسات ، هزینه بهره برداری باال و 
همچنین نیاز به سرمایه گذاری اولیه بیشتر میباشد ، لذا در 
شهرهای بزرگ و متوسط برای تصفیه فاضالب بیشتر از این 

 روش استفاده می شود .

 روش بی هوازی :

 تصفیه ی زیستی با کمک باکتریهای بی هوازی 

در صورتیکه به فاضالب اکسیژن نرسد ، باکتر یهای هوازی 
فعالیت ، رشد و نمو خود را از دست داده و در عوض باکتریهای 
بی هوازی فعالیت خود را شروع می کنند . روش کار این باکتر 
یها به این نحو است که اکسیژن مورد نیاز خود را از تجزیه مواد 
آلی و معدنی موجود در فاضالب بدست می آورند . به عبارت 
دیگر این باکتر یها بر خالف باکتر یهای هوازی مواد نامبرده را 
احیا می کنند .نتیجه این فعالیت تجزیه مواد آلی ناپایدار و 
تبدیل آنها به نمک های معدنی پایدار و نیز گازهایی چون گاز 
هیدروژن ، سولفوره ، گاز متان ، گاز کربنیک و گازن ازت می 

 باشد .

تولید گازهای نامبرده به ویژه گاز هیدروژن سولفوره موجب 
میشود که بوی ناخوشایند ایجاد گردد .از این رو این روش را 

 روش تعفن نیز می نامند .

مهمترین کاربرد روش استفاده از باکتر یهای بی هوازی در 
مخزنهای سر بسته ی هضم لجن می باشد و تنها در تصفیه 
خانه های بسیار کوچک مانند انباره های تعفن ) سپتیک تانک 
و ایمهاف تانک ( هم از روش تعفن برای تصفیه ی فاضالب 

 استفاده می شود .

 مرحله یکم : ) تخمیر اسیدی ( 

 تصفیه فاضالب 

در این مرحله اول لجن تازه که دارای رنگی زرد متمایل به 
خاکستری و از نظر درجه اسیدی تقریباً حالتخنثی دارد شروع 

نیز می  4و حتی به  5به تعفن نموده، درجه اسیدی آن به 
رسد و محیط آن به شدت اسیدی می شود. انجام دهنده ی 
این واکنش و واکنش ها گروهی از باکتری های بی هوازی 
هستند که به به نام باکتری های بی هوازی اسیدی نامیده می 
شوند. در این مرحله بیشتر ترکیبات آلی کربن دار مورد تجزیه 
قرار می گیرند و بر مواد آلی ازت دار کمتر تاثیرگذارده می 
شود بنابراین از این نظر شباهتی بین این دو مرحله با دو 
مرحله ی  تصفیه ی زیستی با کمک باکتری های هوازی وجود 
دارد. همچنین در ضمن این فعل و انفعال برخی مواد پروتئینی 

 می شوند. S2Hتبدیل به اسیدهای آلی و گاز 

 مرحله دوم : تخمیر متانی یا تخمیر قلیائی

دراین مرحله با فعالیت گروه دیگری از باکتری های بی هوازی 
که بنام باکتری های بی هوازی متانی نامیده می شوند آغاز می 
گردد. در ایم مرحله ، لجن حالتی خنثی تا کمی قلیائی با 

بخود می گیرد و این محیطی است که  5/7تا  7درجه اسیدی 
باکتری های تولید کننده ی گاز متان به خوبی در آن زندگی 
می کنند. در مرحله دوم هضم لجن بجز ترکیب های آلی 

 می شوند و مقدار  دار ترکیب های آلی ازت دار نیز تجزیه کربن



در تکنیک هضم لجن کوشش می شود که مرحللله اسلیلدی 
زودگذر باشد و فرایند هضم لجن بیشتر به صورت متانی و در 

 حالت قلیایی انجام گیرد. 

( و کمی گاز 2CO( ، گاز کربنیک )CHزیادی گاز متان )
( تولید می گردد. مقدار کل گای که از تجزیه های 2Nازت )

 نامبرده بدست می آید بستگی به درجه گرمای لجن دارد.

برای این کار باید به لجن خام وارد، مقداری لجن هضم شده 
اضافه نمود. باکتری های متانی خیلی در برابر تغییر ناگهانی 
درجه گرما حساسند. در صورت کاهش ناگهانی گرمای منبع 
هضم لجن ، احتمال برگشت حالت متانی به حالت اسیدی و 
کاهش مقدار گاز تولیدی زیاد است.همچنین وجود مواد سمی 
ناشی از نمک های برخی فلزها،تمرکز آمونیاک و یا منیزیم در 
لجن نیز ممکن است موجب برگشت به حالت اسیدی 
شود.لجنی که مرحله هضم متانی آن انجام شده باشد دارای 

 رنگ قهوه ای مایل به سیاه می باشد.

 05نسبت گاز متان بدست آمده از هضم لجن فاضالب شهری 
درصد کل گاز تولید شده  05تا  06درصد و گازکربنیک  76تا 

می باشد همراه گازهای تولید شده در مخزن های هضم لجن 
 تولید می شود. S2Hدرصد کمی نیز گاز هیدروژن سولفوره 

باکتری های بی هوازی که در فرایند هضم لجن فعالیت دارند از 
نقطه نظر گرمای مناسب جهت زندگی آنها به دو گروه تقسیم 

 06تا  46می شوند. باکتری های گرما دوست که درجه گرمای 
درجه برای زندگی آنها مناسب است و باکتری های معمولی که 

 درجه بهتر زندگی می کنند. 46تا  06در گرمای 





( 0جریان فاضالب میان قسمت های مختلف انباره مانند شکل )
( با کمک سوراخ های پیش بینی شلده در 0و یا مانند شکل )

 دیوارهای جداکننده ی قسمت ها انجام می گیرد. 

حجم قسمت نخستین را دو برابر قسمت های بعدی را انتخلاب 
می کنند تا اینکه تا حدودی نوسان های فاضالب را جلبلران 

 نمایند و دیگر آنکه مواد جامد بیشتری در آن ته نشین گردد.



  
 

 

سپتیگ تانک ساده ترین نوع تصفیه خانه های تک واحدی 
است که تصفیه ی مکانیکی )ته نشینی( و تصفیه ی زیستی با 
کمک باکتری های بی هوازی همزمان در آن انجام می گیرد. 

( تشکیل شده 0( و )0سپتیک تانک مانند شکل های شماره )
است از انباره های سرپوشیده ای که معموالً با بتن آرمه و در 
ابعاد کوچک آن به صورت پیش ساخته در کارخانه، یا مواد پلی 
اتیلنی تهیه می شود. فاضالب پس از ورود به انباره و به علت 
کاهش سرعت جریان آن، قسمتی از مواد معلق خود را به 
صورت ته نشینی از دست می دهد و از سوی دیگر انباره بیرون 

 می رود.

مواد ته نشین شده به صورت لجن در کف انباره با کمک 
باکتری های بی هوازی هضم می شود. به طوری که انباره هر 

 دو سال یک بار نیاز به خالی کردن پیدا می کند.

برای بهتر زالل سازی فاضالب، محموالً انباره ها را مانند شکل 
 ( از سه قسمت می سازند. 0( از دو قسمت و یا مانند شکل )0)

 مرحله دوم : انباره تعفن یک طبقه ) سپتیک تانک(



 

 سیستم آماده 

 نصب آسان 

 عدم نیاز به انرژی 

 تصفیه دائم 

سپتیک تانک ها با مصالح مختلفی از قبیل آجر و بلوک و بتلن 
پیش ساخته و فایبرگالس و پلی اتیلن ساختله ملیلشلود. در 

 جدول زیر مزایا و معایب هر روش مقایسه گردیده است:

 

 

 مقایسه انواع سپتیک تانک  مزیت های سپتیک پیش ساخته دوجداره پلی اتیلنی

با توجه به جدول فوق ، سپتیک های پلی اتیلنی ، هزینه خرید 
و نصب و همچنین هزینه نگهداری ، کمتری را دارند و نیازی 
به آب بندی و عایق کاری ندارند. )نقطه ضعف سپتیک های 

 بتنی( و مشکل زیست محیطی ایجاد نمی کنند.

در صورت طراحی صحیح سپتیک ها ، می توان پس از کنترل 
و اندازه گیری خروجی آنها و تطابق با جدول استانداردی از سه 

 طریق پس آب را برنامه ریزی نمود:

  رهاسازی در کانالها یا رودخانه ها یا آبهای سطحی 

 تغذیه در چاه های جذبی یا خاک زیر زمین 

 استفاده جهت فضای سبز 

 

 حفاظت از آب و خاک در طبیعت 

 عدم خوردگی از داخل و بیرون 

 آب بندی کامل 

  استفاده مجدد آب جهت آبیاری فضای سبز و صرفه
 جوئی در هزینه پرداخت آب

 داشتن محیطی سالم و بهداشتی 

 حفظ محیط زیست 

  عدم صدمه در حوادثی مانند زلزله )برخالف سپتیک
های بتنی و فایبرگالس که یا از بین میروند یا آببندی 

 خود را از دست می دهند(.



 45تا  06در هر صورت ورود و خروج فاضالب باید در عمق 
سانتیمتری در زیر سطح آن انجام گیرد تا مواد شناور از انباره 
ی فاضالب بیرون نرود. برای بیرون فرستادن گازهای تولید 
شده از عمل باکتری های بی هوازی در سپتیک تانک، الزم 

سانتی متر که تا سقف  06است لوله های تهویه ای به قطر 
 ساختمان مجاور امتداد می یابد پیش بینی شود.

برای اینکه سپتیک تانک با بازدهی بهتری کار کند باید به 
 نکات زیر توجه شود:

  هیچگونه ماده ی گندزدایی نباید به درون انباره وارد
نمود زیرا موجب از بین رفتن باکتری های تصفیه کننده 

 ی فاضالب می شود.

  معموالً هر دوسال یک بار الزم است لجن غیر قابل هضم
 جمع شده در کف انباره را با پمپ تخلیه نمود.

  هنگام خالی کردن انباره نبایستی تمام مواد لجنی را
بیرون آورد زیرا وجود ته مانده ی لجن در انباره کار 

 دوباره ی آنرا بهبود می بخشد.

فاضالبی که در سپتیک تانک تصفیه ی ناقص شده است، 
معموالً به زمین فرستاده می شود. برای ورود نمودن فاضالب به 

 زمین روش های زیر معمول است:

  در صورتی که سطح آب زیرزمینی پایین و امکان ایجاد
چاه جذب کننده ی فاضالب موجود باشد از چاه های 
فاضالب سنتی برای دفع پساب به زمین استفاده می 

 شود.

  در صورتیکه سطح آب زیرزمینی باال و یا زمین از
نفوذپذیری زیادی برخوردار نباشد، باید پساب را در زیر 

در این صورت پساب با کمک .سطح زمین پخش نمود
 45یک شبکه ی لوله سوراخ دار در زیر زمین و در عمق 

  سانتی متری پخش می گردد. 06تا 

 نگهداری از انباره های تعفن

 جذب فاضالب در زمین

  شیب لوله های پخش کننده دو در هزار انتخاب می
متر انتخاب می  0تا  0گردد، فاصله ی دو لوله موازی 

شود در صورتیکه زمین از نفوذ پذیری کمی برخوردار 
باشد، باید با ایجاد ترانشه هایی پر از شن و ماسه سطح 

 تماس پساب را با زمین طبیعی افزایش داد.

این انبارها را می توان برای تصفیه ی فاضالب جمعیت هایی از 
نفر ساخت تفاوت اصلی آن با سپتیک تانک در  05666تا  56

جداسازی منطقه ی ته نشینی از منطقه ی تعفن می باشد. 
ساخته می شود.  Vمنطقه ته تشینی با سطح مقطعی به شکل 

، فضای درون این انبارهای تعفن از Vبا توجه به سطح مقطع 
 سه قسمت زیر تشکیل می شود:

  قسمت روئینV  که ویژه ی ته نشینی است. فاضالب
پس از ورود به این قسمت از سرعتش کاسته شده و 
مواد معلق آن روی سطح شیب دار در دو طرف ته نشین 
می گردد. مواد ته نشین شده روی سطح شیب دار 
سرخورده و از شیار سرتاسری موجود در کف، وارد 
قسمت دوم یعنی قسمت زیرین جهت متعفن شدن می 

 گردد.

  قسمت زیرینV   که ویژه ی متعفن شدن و هضم بی
هوازی لجن می باشد. در این قسمت لجن مدت زمان 
طوالنی می ماند و مانند سپتیک تانک از حجم ان 

 کاسته می شود.

  قسمت های کناریV  که ویژه ی جمع شدن گازهای
بدست آمده از هضم بی هوازی لجن می باشند. جریان 
فاضالب و ته نشینی مواد معلق در استخر ته نشینی به 
صورت دائمی انجام می گیرد و مواد ته نشین شده ز 

سانتی متر در  05تا  00شیارهایی سرتاسری به پهنای 
اثر نیروی ثقل خود، وارد قسمت زیرین می گردد. 
فاضالب ته نشین شده از سمت دیگر بیرون می رود 
ایمهف تانک ها در دو گروه کوچک، برای جمعیت های 

تا چند صد نفر و بزرگ برای جمعیت هایی تا  56
 نفر ساخته می شوند. 05666حداکثر 

 انبارهای تعفنی دو طبقه )ایمهف تانک(



  این شرکت عالوه بر سپتیک تانک های معموللی، تلوان
ساخت سپتیک تانک های سه خانه ای، ایمهف تانلک و 

UABR  را نیز دارد و همچنین انواع چربیگیر و صافلی
نیز طبق سفارش تولید می گردد و در صورت ارائه نقشه 
توسط کارفرما یا مشاور، امکان تولید طرح های دیگر را 

 نیز دارا می باشد.

  سپتیک تانک های این شرکت کامالً آببند بوده و پس از
 5تست تحویل مشتری می شود و تحمل بار خاک را تا 

متر روی سپتیک تانک را دارد و در صورت نیاز تحلملل 
بار ترافیکی روی سپتیک نیز امکان ساخلت آن وجلود 

 دارد.

  ،مکان هایی که سطح آب زیرزمینی باال ملی بلاشلنلد
متناسب با خاک اطراف )ریز یا متوسط یا درشت دانله( 
دستورالعمل نصب به خریدار ارائه خواهد شد و خلریلدار 
در زمان سفارش باید سطح آب زیرزمینی را بله ایلن 

 شرکت اعالم نماید.

  ،با توجه به قالب های نصب شده بلر روی سلپلتلیلک
خریدار می تواند به آسانی پس از حفاری محل نصلب ، 
سپتیک را نصب نموده و ورودی و خروجی ها را متصلل 
کرده و پس از ایجاد دسترسی به درب سپتیلک تلانلک 
)جهت تخلیه دوساالنه( روی سپتیک تانک را خاکریلزی 
نموده و پس از کوبیدن خاکریزی، بهره برداری از آنلرا 

 انجام دهد.

  سال دارای   56کلیه محصوالت این شرکت بمدت
 تضمین کیفیت می باشد.

  دفتر فنی این شرکت همواره آمادگی دارند مشتری را در
زمینه اطالعات فنی و دیگر موارد )مانند محاسبات حجم 

 مورد نیاز سپتیک و ...( راهنمایی نماید.

  استانداردهای مورد استفاده جهت ساخت سپتیک تانک
 می باشند. CSA B22و  DIN1624ها 

  سانتی  06محل نصب سپتیک تانک باید با بتن مگر و یا
متر خاک کوبیده شد و با شیب صفر درصد، آماده شود و 
در صورت وجود آب زیرزمینی قبل از نصب باید با پمپ 

 آب محل نصب سپتیک را تخلیه نمود.

  هیچوقت جهت نصب یا بازرسی سپتیک به تنهایی کلار
نکنید، افتادن در سپتیک امکان مرگ انسان را دارد و 
هیچوقت وارد سپتیک)که استفاده شده باشد( نشوید و 
سر خود را از محل دسترسی سپتیک وارد سلپلتلیلک 

 ننمایید.

  زیرسازی و رگالژ محل نصب سپتیک ضلرورری اسلت
 )شیب سطح زیر سپتیک صفر درصد می باشد(.

  در صورتیکه در محل نصب امکان تردد ملاشلیلن آالت
سنگین وجود دارد توصیه می شود بلوسلیللله فلنلس 

 جداسازی صورت گیرد.

  خروجی پساب سپتیک برای تولید سبزی و گلیلاهلان
خوراکی نباید استفاده گردد.توصیه ملی گلردد بلرای 

  درختان )مثمر با غیرمثمر( و فضای سبز استفاده گردد.

  نیاز اکسیژن بیوشیمیایی، پارامتر آللودگلی آللی کله
( ملی بلاشلد. BOD5بیشترین مورد استفاده را دارد )

روزه ، عبارت است از انلدازه گلیلری  BOD  5روش 
اکسیژن محلول استفاده شده بوسیله میکروارگانیزم هلا 

/Mgروز ) 5در اکسایش بیوشیمیایی ماده آلی در مدت 
L ) 

  نیاز اکسیژن شیمیایی– ( آزمونCOD بلرای انلدازه )
 (.Mg/Lگیری محتوای آلی فاضالب به کاربرده می رود)

  پارامتر کیفی مهم در فلاضلالب  –غلظت یون هیدروژن
 ( و به راحتی قابل اندازه گیری است.PHمی باشد )

 ( مجموع مواد جامد محلولTDS به )Mg/L 

 ( مجموع مواد معلقTSS به )Mg/L 

 شاخص های اصلی آلودگی فاضالب



  حجم سپتیک 

 میزان فاضالب ورودی 

 میزان مواد جامد در فاضالب 

  میزان ضخامت کف تولید شده در سپتیک )بله علللت
 چربی ها(

 میزان لجن غیر قابل هضم در کف سپتیک 

  خودرو سنگین بر روی سپتیک عبور نکند.عبور و حرکت
می تواند لوله های ورودی و خروجی به سپتیک یا شیب 

 بندی آن ها را صدمه بزند.

  ،از ورود اشیاء غیرقابل تجزیه مانند پالستیک، کهنه بچه
 نوار بهداشتی، خودداری شود.

  ... از ریختن چربی و روغن در سپتیک آشپزخانه و
 خودداری گردد.

  از ورود رنگ و روغن موتور، سم و کود شیمیایی
خودداری گردد)امکان از بین بردن میکروارگانیسم  
هایی که مواد آلی را تجزیه می کنند، وجود دارد و در 

 خروجی خاک را نیز صدمه می زنند(.

  حتی المقدور سعی شود از مواد شوینده خیلی قوی
 جهت پاک کردن حمام، دستشویی و ... استفاده نشود.

  در صورتیکه میزان ورودی چربی به سپتیک زیاد می
باشد. توصیه می گردد از چربیگیر قبل از ورود فاضالب 

 به سپتیک استفاده گردد.

  در صورت استفاده از صافی پس از سپتیک، بخش
دیگری از فاضالب تصفیه می گردد و در مواردی که 
خروجی سپتیک مطابق استاندارد نمی باشد، می توان از 

 یک یا چند سپتیک متوالی یا صافی استفاده نمود.

  بهتر است از آب داغ جهت باز نمودن مسیلر فلاضلالب
 مسدود شده به جای مواد سوزآور استفاده شود.

 عوامل اثر گذار زمان تخلیه سپتیک توسط پمپ   جهت بهبود عملکرد سپتیک نکات زیر رعایت می شود

مواردی که نشان می دهد عملکرد سپتیک با مشکل 
  مواجه شده است

 )برگشت فاضالب )توالت یا دستشویی 

 رطوبت اطراف سپتیک های بتنی 

 افزایش نیتریت در چاه های اطراف 

  بوی نامطبوع اطراف منزل )نشان دهنده نداشتن سیستم
 تهویه مناسب سپتیک است(.

  در صورت خالی بودن سپتیک در مدت طوالنی باعث از
بین رفتن باکتری های مفید در سپتیک و عدم عملکرد 

 صحیح شود.

  در مورد محل نصب سپتیک باید موارد زیر رعایت گردد

  متر 0فاصله مناسب از ساختمان حداقل 

  عمق نصب سپتیک باید به طریقی باشد که خروجی
فاضالب ساختمان به صورت ثقلی بتواند وارد لوله 

 ورودی سپتیک شود.

  در صورتیکه خروجی پساب سپتیک وارد زمن یا خاک
متر از  06می شود، زمین مورد نظر باید حداقل 
متر از  06ساختمان فاصله داشته باشد و حداقل 

متر از کانالها  05چاههای آب فاصله داشته باشد یا 
 فاصله داشته باشد.

  هیچوقت از شعله آتش در نزدیکی سپتیک )یا در زمان
 بازدید و بازرسی( استفاده نکنید.



 

S t a n d a r d  M e t h o d s  f o r  T h e 
Examination of Water and Waste 

Water .خواهد بود 

  استفاده از سیستم سپتیک تانک و ایمهوف تلانلک بلا
بکارگیری چاه ها و یا ترانشه های جذبی در مناطقی که 
فاصله کف چاه یا ترانشه از سطح آبهای زیرزمینی کمتلر 

 متر می باشد ممنوع است. 0از 

  ضمن رعایت استانداردهای مربوطه خروجی فاضالب هلا
نباید کیفیت آب را برای استفاده های منظور شده تغییر 

 دهد.

  رقیق کردن فاضالب تصفیه شده یا خلام بله ملنلظلور
رسانیدن غلظت مواد آلوده کننده تا حد استانلداردهلای 

 اعالم شده قابل قبول نمی باشد.

  استفاده از روش های تبخیر فاضالب ها با کسب موافقت
 سازمان محیط زیست مجاز است.

  ًاستفاده ازکنارگذر ممنوع است،کنار گذرهایی که صلرفلا
جهت رفع اشکال واحدهای تصفیه ای بکار رفته و یا در 
زمان جمع آوری توام فاضالب شهری و آب باران ملورد 

 استفاده قرار می گیرند مجاز است.

  تاسیسات تصفیله فلاضلالب بلایسلتلی بلگلونله ای
طراحی،احداث و بهره برداری گرددتا پیش بینی  هلای 
الزم جهت به حداقل رسانیلدن آللودگلی در ملواقلع 
اضطراری از قبیل شرایط آب و هوایی نامناسب، قلطلع 

 برق، نارسایی تجهیزات مکانیکی و ...  فراهم گردد.

  آن دسته از فاضالب های صنعتی که آلودگی آنها بیلش
از این استانداردها نباشد می تواند فاضالب خلود را بلا 

 کسب موافقت سازمان بدون تصفیه دفع نمایند.

 مالحظات کلی:

  تخلیه فاضالب ها باید براساس استانداردهایی باشد که
به صورت حداکثر غلظت آلوده کننده ها بیان می شود و 

رعایت این استانداردها تحت نظارت سازمان حفاطت 
 محیط زیست ضروری است.

  مسئولین منابع آلوده کننده باید فاضالب های تولیدی را
بابررسی های مهندسی و استفاده از تکنولوژی مناسب و 

 اقتصادی تا حد استانداردها تصفیه نماید.

  اندازه گیری غلظت مواد آلوده کننده و جریان در
فاضالب ها باید بالفاصله پس از آخرین واحد تصفیه ای 

 تصفیه خانه و قبل از ورود به محیط انجام گیرد.

  اندازه گیری جهت تطبیق با استانداردهای اعالم شده
قبل از تاسیسات تصفیه فاضالب باید برمبنای نمونه 

مرکب صورت گیرد. در سیستم هایی که تخلیه ناپیوسته 
دارند اندازه گیری در طول زمان تخلیه مالک خواهد 

 بود.

  لجن و یا سایر مواد جامد تولید شده در تاسیسات تصفیه
فاضالب قبل از دفع بایستی به صورت مناسب تصفیه 

شده و تخلیه نهایی این مواد نباید موجب آلودگی محیط 
 زیست گردد.

  فاضالب تصفیه شده باید با شرایط یکنواخت و به نحوی
وارد آبهای پذیرنده گردد که حداکثر اختالط صورت 

 گیرد.

  فاضالب خروجی نبایستی دارای بوی نامطبوع بوده و
 حاوی کف و اجسام شناور باشد.

  رنگ و کدورت فاضالب خروجی نباید ظواهر طبیعی
آبهای پذیرنده و محل تصفیه را به طور محسوس تغییر 

 دهد.

  روش های سنجش پارامترهای آلوده کننده بر مبنای
 روش های ذکر شده در کتاب:



آئین نامه جلوگیری از آلودگلی  5این استاندارد باستناد ماده 
آب و با توجه به ماده سه آئین نامه و با همکاری وزارتلخلانله 
های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو صنایع، صنایلع 
سنگین، معادن و فلزات کشور و کشاورزی توسلط سلازملان 
 حفاظت محیط زیست تهیله و تلدویلن گلردیلده اسلت.

در این استاندارد تعاریف و اصطالحاتی که به کار رفته اسلت 
 به شرح ذیل می باشند.

آبهای جاری فصلللللی یللا آب سطحی: عبارت است از 
 دائمی، دریاچه های طبیعی یا مصنوعی و تاالبها

لیللت چاه جاذب: عبارت است از حفره یا گودالی که قاب
جذب داشته داشته و کف آن تا باالترین سلطلح ایسلتلایلی 

 متر فاصله داشته باشد. 0حداقل 

عبارت است از مجموعه ای از کانال های ترانشه جذبی:
افقی که فاضالب به منظور جذب در زمین به آنها تخلیه شده 

ملتلر  0و فاصله کف آنها از باالترین سطح ایستایی حداقل 
 باشد.

عللبللور از کنار گذر: کانالی است که فاضالب را بدون 
بخشی از تصفیه خانه یا کل آن به بخش دیگر و یلا کلانلال 

 خروجی هدایت کند.

ک نمونه نمونه مرکب: ساعته از  04عبارت است از تهیه ی
سایت تهیه شلده  4نمونه هایی که با فواصل زمانی حداکثر 

 اند.

 

 

  در صورت سفارش مشتری این شرکت طبق شکل
امکان تحویل لوله جهت نصب بر روی دریچه  4شماره 

تخلیه و دسترسی از روی زمین به سپتیک و همچنین 
 حوضچه تخلیه پساب توسط پمپ را دارد.

  در مواردی که دبی ورودی و یاBOD  فاضالب ورودی
، سپتیک تانک ها را 5زیاد باشد، می توان مطابق شکل 

به صورت متوالی یا موازی یا ترکیبی به همدیگر متصل 
نمود تا خروجی مطابق استاندارد سازمان محیط زیست 

 باشد.

  آئین نامه استاندارد خروجی فاضالب ها که توسط دفتر
بررسی آلودگی آب و خاک، معاونت محیط زیست 
انسانی سازمان حفاظت محیط زیست تدوین گردیده 

 جهت اطالع بهره بردارن آورده شده است.

  سپتیک ها و یا تانک ایمهف در موارد زیر قابل استفاده
می باشد، مجتمع های مسکونی خدماتی و اداری، 
تجاری، واحدهای صنعتی و معدنی، رستوران ها و 
پادگان ها، هتل ها، ویالها، تجهیز کارگاه طرح های 

 عمرانی، مجتمع های ورزشی، فرهنگی و آموزشی

  در صورت طراحی صحیح حجم مخازن و رعایت آئین
نامه استاندارد خروجی فاضالب ها می توان نسبت به 
حفظ آب و خاک جهت نسل های آینده و بهداشت و 

 سالمت نسل فعلی کمک نمود.

  حجم مخازن سپتیک در نقشه ها آورده شده است و
مترمکعب  56حداکثر حجم مخزن به صورت جداگانه 
، می توان 06می باشد و با استفاده از روش های ردیف 

 با ارتباط سپتیک ها به احجام صدها مترمکعب رسید. 

  مواد اولیه استفاده شده در سپتیک های دوجداره پلی
)پتروشیمی امیرکبیر( می باشد و در صورت PE08اتیلن

درخواست خریدار می توان در ساخت از مواد اولیه 
PE488 .نیز استفاده نمود 

  کلیه محصوالت این شرکت دارای شناسنامه تولید می
 باشند.

  استاندارد خروجی فاضالب ها




