ﺳﭙﺘﯿﮏ ﺗﺎﻧﮏ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﭙﺘﯿﮏ ﺗﺎﻧﮏ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﭙﺘﯿﮏ ﺗﺎﻧﮏ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺳﭙﺘﯿﮏ در واﻗﻊ ﯾﮏ رآﮐﺘﻮر ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی و ﺗﺼﻔﯿﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و دارای دو ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ
ﮐﺮدن ﭼﺮﺑﯿﻬﺎ در ﺑﺎﻻ و ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﻮاد ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺤﻔﻈﻪ
اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد را ﺟﺪاﺳﺎزی ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ در ﻣﺤﻔﻈﻪ دوم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎی ﻫﻮازی ) در ﺳﭙﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﺑﺎﻫﻮازی ( و ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﺑﯽ
ﻫﻮازی)در ﺳﭙﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﺑﯽ ﻫﻮازی( ﻣﻮاد
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﺎﺿﻼب را ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﻮﺟﻮد

را

ﺗﺠﺰﯾﻪ

ﻧﻤﻮده

و

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﭙﺘﯿﮏ ﺗﺎﻧﮏ
ﺳﭙﺘﯿﮏ ﺗﺎﻧﮏ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮏ واﺣﺪی و درواﻗﻊ ﮐﻠﯿﺪی

ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻢ و ﺑﻄﻮر
ﻣﺪاوم در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﻟﺠﻦ در ﮐﻒ
اﻧﺒﺎره ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﺑﯽ ﻫﻮازی ﻫﻀﻢ ﻣﯿﺸﻮد)ﻣﺨﺰﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ،ﺷﻨﺎور ﺳﺎزی و
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد( ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮاد آﺑﮑﯽ و ﮔﺎزی
ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد و از ﺣﻮض ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺮوزه ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ،ﻣﻨﻬﻮﻟﻬﺎ،
راﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ و اﺟﺰای رﯾﺰ و درﺷﺖ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﺿﻼب از
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺷﻬﺮ درون آﻧﻬﺎ ﺟﺎری ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﭙﺘﯿﮏ
اﺻﻄﻼح “ﺳﭙﺘﯿﮏ” اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﺑﯽ ﻫﻮازی ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ
درون اﻧﺒﺎر )ﺳﭙﺘﯿﮏ ﺗﺎﻧﮏ ﻓﺎﺿﻼب( اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﺰﯾﻪ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ درون ﻣﺨﺰن ﺳﭙﺘﯿﮏ ﻣﯽﺷﻮد.در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺣﺪود  ۲۵درﺻﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﺳﭙﺘﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و
ﺑﻌﻀﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف اﯾﻨﺪﯾﺎﻧﺎﭘﻮﻟﯿﺲ از
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﭙﺘﯿﮏ ﺗﺎﻧﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.و در اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از
ﺳﭙﺘﯿﮏ ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﭼﺮا ﺳﭙﺘﯿﮏ ﺗﺎﻧﮏ ﮐﯿﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد؟
از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ در ﻣﺨﺎزن ﺳﭙﺘﯿﮏ واﮐﻨﺸﻬﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ زﯾﺎدی در ﻣﺠﺎورت
ﻣﻮاد اﺳﯿﺪی و ﺑﺎزی ﺻﻮرت ﻣﯿﭙﺬﯾﺮد ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﭙﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯿﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺒﮏ،
ﺑﺎدوام ،ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ارزن ﺑﻮده و
ﺑﺴﺮﻋﺖ در ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ و ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺳﭙﺘﯿﮏ ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯿﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﺑﻪ روش

روﺗﺎری ﻣﻮﻟﺪﯾﻨﮓ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻓﺸﺎری ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺸﺎر
ﺧﺎک دﭼﺎر آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﭙﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺎز ﺑﺎ ﺟﻮش
اﮐﺴﺘﺮودری ﺗﺮﮐﺪار و ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻮاد
ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﺸﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

از ﺳــﭙﺘﯿﮏ ﺗــﺎﻧﮏ در ﭼــﻪ ﻣﺤــﻞ ﻫــﺎﯾﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد؟
ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ  ،دارای روﻏﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ،ذرات ﻣﻌﻠﻖ
ﺳﺒﮏ و ﯾﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻧﯿﺰ ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ورود ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼب اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوان و ﺧﺼﻮﺻﺎ
اﻧﺴﺪاد ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ را ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺘﺮ و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت
از ﻣﺨﺎزن ﺳﭙﺘﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد

ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﭙﺘﯿﮏ ﺗﺎﻧﮏ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﭙﺘﯿﮏ ﺗﺎﻧﮏ ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺰن ﺟﻬﺖ ذﺧﯿﺮه ﻣﻮﻗﺖ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ وﯾﮋه
ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ – اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺳﭙﺘﯿﮏ ﺗﺎﻧﮏ ﺳﺒﺐ ﮐﺎرﺑﺮد
ﮔﺴﺘﺮده آﻧﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ.ﺳﭙﺘﯿﮏ ﺗﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ دﯾﻮاره ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از اﯾﻦ ﺳﭙﺘﯿﮏ ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ای در واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و وﯾﻼﯾﯽ،
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و اداری ،ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﭘﮑﯿﺞ

ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻫﺘﻞ ﻫﺎ ،رﺳﺘﻮران ﻫﺎ ،و
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ورزﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

