




ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

�صديقنا العزيز
�سديق �سركة بى �سى بى للمنتجات اخلر�سانية اجلاهزة املحدودة

اإحدى توابع �سركة منور الهند�سية املحدودة                                              حتية واإجالاًل,,,,,,,

ومنا لك اأن تفرح
ما  اإ�سرتيت  قد  واأنك   ,, منور  تانك  ل�سبتك   ,, اإختيارك  فى  وفقت  قد  اأنك  جازمني  نح�سب 
اأنواع البعو�ض والذباب  يدفع  عن اأ�سرتك ما هو غري مرغوب فيه من االآفات واحل�سرات من 
وال�سرا�سري التى تنقل وافرًا من االأمرا�ض , كما اأن قد اأمنت منزلك من الت�سدع الناجت من 
ت�سرب املاء املنعدم اإىل اأ�سا�ض منزلك الذى ما قديحدث اإن كان هناك ت�سقق فى هيكل ال�سبتك 
�سابقة  امل�سلحة  اخلر�سانة  من  م�سنوع  منور,,  تانك  �سبتك  ,,اإن  حوائطه  فى  �سعف  اأو  تانك 
ال�سنع وموؤمن �سد الت�سقق وخمترب �سابقًا وحوائطه ال تلني وال تنك�سر حتت االأحمال وفى نف�ض 
الوقت تعطيك اأداًء كاماًل وجيدًا وطوياًل مع الزمن فى عملية حتليل الف�سالت , فلك منا التهنئة 
احلارة مبا و�سلت اإليه من قرار �سليم , وفقنا اهلل واإياكم ملا فيه اخلري كل اخلري واهلل امل�ستعان .

و�سكرًا ,,,

املخل�صون   
�صركة بى �صى بى   

للمنتجات اخلر�صانية اجلاهزة املحدودة   

    
    

التوقيـــــع من مقـــــدم هذه الر�ســـــــالة     
    

..........................................     

مرفق ن�سرة عن طريقة التعامل من �سبتك تانك منور .
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�صديقنا العزيز – اخلري يعم
املطابخ  قرب  تتم  الب�سرية  الف�سالت  مع  التعامل  طرق  �سارت  فقد  احل�سارة  تفر�سه  ملا 
ودورات املياه اإذ كان فى املا�سى عادًة ما تكون دورة املياه فى اأق�سى ركن من الدار )احلو�ض( 

ولكن بحمداهلل اأ�سبح ذلك من املا�سى الذى ال رجعة اإليه.
منور  �سركة  توابع  اإحدى  اجلاهزة  اخلر�سانية  للمنتجات  بى  �سى  بى  �سركة   , نحن  اأما 
الهند�سية املحدودة فقد عن منا اأن نكون �سريكًا لك فى هذه احل�سارة واأن نعمم هذا اخلري 

ونقدم احلل مل�سكلة التخل�ض من الف�سالت بالطريقة التى متثل الو�سع احل�سارى.
�سف اإىل ذلك امل�سكلة التى ظلت توؤرقنا جميعًا مهند�سني ومقاولني ومالك مبانى, اأال وهى 
فى  االأ�سا�سى  ال�سبب  ويكون  االأ�سا�سات  اإىل  املياه  ت�سرب  عن  الناجت  املبانى  ت�سدع  م�سكلة 
هذا الت�سرب غالبًا من ال�سبتك تانك الذى يتم �سنعه فى املوقع اأو كما يدعى بال�سبتك تانك 
التقليدى ومبا اأننا جميعًا على علم باأن الرتبة الزراعية Expanding الطينيةال�سوداء متثل 

معظم اأرا�سى ال�سودان وهى من النوع القابل للتمدد
مبجرد و�سول املاء اإليها ولذلك راأينا منذ اأمد بعيد اأن نقوم بدرا�سة امل�سكلة واأن ن�سع حاًل 
ميثل م�ستقباًل اآمنًا Pre-cast concrete و�سمانًا وذلك بت�سنيع " �سبتك تانك منور" من 

خر�سانة خم�سو�سة وم�سلحة جاهزة   
 حتى تكون عملية ال�سب كوحدة واحدة وكذلك ل�سهولة مراقبة عمليات االإختبار �سد ت�سرب 
املاء وهو على �سطح االأر�ض على عك�ض التقليدى الذى يتم ت�سنيعه فى الغالب على مراحل 

اإن�سائية �سريد ذكرها الحقًا فى هذه الن�سرة.

الأوجه الهند�صية لتق�صيم ال�صبتك تانك اإىل غرف
ال�سبتك تانك من حيث هو عبارة عن حو�ض اأو وعاء اأما �سبتك تانك منور فهو عبارة عن 
من  وي�سنع  مدرو�سة  معينة  بطريقة  فوا�سل  به  امل�سلحة  اخلر�سانة  من  اأ�سطوانى  حو�ض 
اخلر�سانة امل�سلحة , اإذ كل املواد االأخرى قد برهنت على عدم جدواها , يتم داخل احلو�ض 
ف�سل املواد الدهنية التى تظل طافية فى االأعلى واجلزء ال�سلب يرت�سب فى القاع حيث يكون 
م�سدر الإنتاج البكرتيا الالزمة لعملية التحليل اإىل �سوائل وغازات وبذلك تقلل من احلجم 

ويتم ت�سريف املياه الناجتة بعد عملية التحليل عرب بئر عادًة ما ت�سمى ببئر ال�سايفون .
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وبذا يتكون �صبتك تانك منور من اأربعة غرف
غرفتني اإحداهما ثلث  احلو�ض , واالأخرى وهى االأكرب تو�سع فى اإجتاه دخول املاء املنعدم 
الذى يحمل الف�سالت ويتم فيها تولد البكرتيا الالهوائية وتتحلل الف�سالت اإىل ثالث مواد :

مواد �صلبة وغازات وماء

ت�صميم �صبتك تانك منور
بداأت عملية التفكري بح�سابات هند�سية ت�سميمية دقيقة ت�سدت لالآتى:

ال�سغط الداخلى الناجت من املاء   
ال�سغط اخلارجى الناجت من الرتبة 

اأنه ميكن اأن يدفن ال�سبتك تانك على عمق ي�سل اإىل 3 اأمتار . 
حمل االأوزان فى حالة مرور اأو وقوف عربات عليه .

قد اإقت�سى ذلك اأن ي�سمم احلو�ض ويتم ت�سليحه بحديد الت�سليح مبقا�سات معينة .
اخللطة اخلر�سانية تكون خر�سانة حافظة اإحتوائيًا للماء مما يقت�سى اأن تكون اخللطة

 بدرجة عالية من املكون االأ�سمنتى . 

الغرفة االأ�سغر فى هذه الغرفة تتم ما نق�ض من التحليل وهذا يفرز املاء املنعدم كاماًل 
من الف�سالت ال�سلبة التى بدورها تنزل اإىل االأ�سفل ل�سمان تر�سيب اأعلى درجة فى تلك 

الغرفة وو�سول �سائل املاء على درجة من النظافة .

احلامل  املياه  من  الوارد  ت�ستقبل  االأوىل  من  الغر�ض  البال�ستيك  من  اأخريني  غرفتني 
للف�سالت ثم تدفع به   باإجتاه القاع فى الغرفة االأكرب ثم هنالك غرفة خروج والغر�ض 
منها نقل ماء �سبه ال�سافى من الروا�سب اإىل مو�سع التخل�ض االأخري اإن كان بئرًا اأو ما 
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املزايا الهند�صية ل�صبتك تانك منور جاهز ال�صنع
1 -  يتم ت�سليحه ح�سب ح�سابات هند�سية دقيقة مع زيادة فى تخانات احلديد .

اإحتمال  اأن  يعنى  مما  زمنى  فا�سل  دون  معدودة  دقائق  وفى  واحدة  كقطعة  ي�سب    -  2
الت�سريب معدوم .

ي�سهل مراقبته واالإطمئنان على  االأر�ض مما  باملياه وهو على ظاهر  3 - يتم جتربته مبلئه 
عدم الت�سريب .

4 -  مت طالوؤه مبادة عازلة الأمالح االأر�ض .
5 -  يتم تركيبه بعد عملية احلفر الالزمة فى عدة �ساعات مقارنًة بعدة اأ�سابيع فى احلو�ض 

التقليدى .
6 -  ميكن اإ�ستبدال احلو�ض  اإذا لزم بحجم اآخر اأو حتويله من مكان الآخر داخل اأوخارج 

املنزل من دون حدوث اأى
تلف "ل�سبتك تانك منور" وحتى بعد االإ�ستعمال ولو بعد زمن .

7 -  يعتمد ت�سميمه على ال�سكل االأ�سطوانى الدائرى لتفوقه على االأ�سكال الهند�سية االأخرى 
من حيث

 القوة واملتانة   وحتمل �سغط الرتبة ) االأركان والزوايا احلادة دائمًا تكون نقاط �سعف لبداأ 
الت�سققات ( . 

8 -  ي�سنع حتت اإ�سراف مهند�سني ذوى تخ�س�ض وخربة . 
9 -  يتم ت�سنيعه باأحجام خمتلفة ويراعى فى ت�سميمه العالقة بني كمية املاء

 امل�ستعمل للفرد وال�سعة  وفرتة التخمري مع و�سع اإعتبار لفائ�ض االإ�ستعمال
والعادات والتقاليد للبيت ال�سودانى من كرثة الزوار وامل�ست�سافني .

درجة  واإختبار  املكعبات  اإختبار  منها  اخلر�سانة  جودة  ل�سمان  اإختبارات  عمل  يتم   -  10
الت�سغيلية .
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اأحجام و�صعات �صبتك تانك منور
 يتم اإنتاج االأحوا�ض على خم�سة اأحجام , وقد �سممت هذه االأحجام باإعتبار اأن االإ�ستهالك 
اليومى يرتاوح بني مائة وع�سرون لرت اإىل مائة وخم�سون لرت كحد اأق�سى ح�سب ن�ض منظمة 

ال�سحة العاملية وفقًا للتوزيع التاىل:

وما يزيد عن هذه االأحجام يتم توزيعه على التواىل اأو التوازى , الأى عدد من االأحوا�ض واأكرب 
عدد من املبانى ذات الكثافة ال�سكانية العالية .

�سممت هذه االأحوا�ض وفق معايري ال�سحة العاملية التى حددت ذلك .
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اإر�صادات
1.الرتكيب:-

 �صبتك تانك منور     يتم اإنزال احلو�ض داخل احلفرة وو�سع الغطاء العلوى له
بعد طالئه مبادة      ويجب الـتاأكد من عدم اإغالق الفتحة املوجودة اأعلى املق�سم

عازلة                         وهى عبارة عن فتحة ن�سف دائرة لنقل الهواء بني الغرفة الكربى وال�سغرى .
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2.التو�صيالت :-
بطريقة  الفتحتني  داخل  املوا�سري  تو�سيل  ويجب  واخلروج  للدخول  بفتحتني  مزود  احلو�ض 

علمية ومدرو�سة كما يلى :
 1. تركيب ما�سورة من بال�ستيك مثاًل فى الداخل واخلارج منها فى �سكل تى    كلتا املا�سورتني 
داخل احلو�ض وتثبيتهما مبادة ال�سقة ل�سمان عدم اإنف�سالهما  عن بع�سها البع�ض الحقًا .

2. طالء املا�سورة الداخلة واخلارجة مبادة ال�سقة وو�سع رمل نظيف خاىل من االأتربة على 
املادة الال�سقة ل�سمان متا�سك املا�سورة مع اخلر�سانة لعدم الت�سريب .

التى  تو�سيل ما�سورة بطول 30�سم مع   .T3وتثبيتها مبادة ال�سقة اأ�سفل احلو�ض  اإىل   )) 
على  الطافية  والروا�سب  الدهون  بوا�سطة  واملخرج  املدخل  قفل  عدم  ي�سمن  الطول  وهذا 

ال�سطح كما مينع تعكري الروا�سب اأ�سفل احلو�ض نتيجة اإن�سياب املاء باإندفاع .
4. رفع م�ستوى املا�سورة الداخلة اإىل احلو�ض عن املا�سورة اخلارجة اإىل البئر مب�ستوى ال

    يقل عن 5�سم كحد اأدنى ل�سمان عدم وجود ماء وروا�سب داخل املجارى واملنهوالت .

3. الت�صغيل الإبتدائى
حيث اأن ال�سبتك تانك قد مت ت�سميمه ليعمل فى حدود منا�سيب ت�سريف حمدودة لذا وجب 
ملئه باملاء النظيف قبل االإ�ستعمال الأول مرة , كما يجب �سب جردل اأو جردلني من حمتويات 
�سبتك تانك م�ستعمل فى الغرفة االأوىل لل�سبنك تانك اجلديد لكى تعمل على تعجيل عملية 

التخمري فى ال�سبتك تانك اجلديد .

4.  كيفية التعامل مع �صبتك تانك منور
. �سرورة اإ�ستخدام املاء بحكمة وعدم ترك املياه لتن�ساب لل�سبنك تانك دون �سرورة .

. �سيانة �سبكة املياه الداخلية ومعاجلة اأى ت�سريب فى احلنفيات .
. عدم ت�سريف مياه االأمطار داخل نظام ال�سبتك تانك .

. جتنب ت�سريف بقايا الطعام وزيوت الطعام واملواد الغذائية االأخرى  كحبوب القهوة اإىل 
ال�سبتك تانك .

. كل ما ميكن التخل�ض منه فى �سلة النفايات ال يتم ت�سريفه اإىل نظام ال�سبتك تانك .
. التقليل من اإ�ستخدام املنظفات واملواد الكيماوية االأخرى .
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5 . ال�صيانة _

يجب عمل �سيانة مرة كل ثالثة �سنوات تقريبًا ل�سمان عدم و�سول روا�سب اإىل بئر ال�سايفون 

اأهم عملية فى ال�سيانة هى اإزالة الروا�سب والرغوة والزبد , ففى ال�سودان يتم ذلك عن 
طريق �سفط املياه والدهون من ال�سبتك تانك وك�سط الروا�سب التى توجد فى اأ�سفله ويجب 
ترك جزء من الروا�سب " ملئ جردل اأو اإثنني" فى الغرفة االأوىل لتزيد من �سرعة عملية 

التخمري .

ال�سبتك تانك مزود بفتحتني )Manhole( ت�ساعدان يف  عملية اإزالة الروا�سب.

التفتي�ض الدورى للتو�سيالت للتاأكد من عدم اإنف�سالها داخل احلو�ض فى املدخل واملخرج .

التاأكد من عدم اإن�سداد الفتحة االأعلى للمق�سم ل�سمان ت�ساوى �سغط الغازات بني الغرف 
واإن�سياب املاء ب�سورة هادئة .

الغازات  تاأثري  لكى حتمى اخلر�سانة من  عازلة  تانك مبادة  لل�سبتك  العلوى  يطلى اجلزء 
التى تتجمع فيه .
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درا�صة حول ال�صبتك تانك التقليدى:_
طريقة ت�سييد ال�سبتك تانك التقليدى:_

فى الغالب يتم بناوؤه وفق اخلطوات التالية:-
 1/ حفر االأر�ض وفقًا حلجم ال�سبتك تانك.
 2/ �سب طبقة غري م�سلحة من اخلر�سانة .

 3/ بناء حائط خارجى ليكون فرم �سب للخر�سانة .
 4/ �سب القاعدة امل�سلحة .

 5/ بناء احلائط الداخلى ليكمل عملية الفرم .
 6/ �سب اجلوانب امل�سلحة املح�سورة بني احلوائط .

7/ �سب اأو بناء الفوا�سل الداخلية .
 8/ �سب الغطاء العلوى للحو�ض .

اأهم واأخطر منق�صات التعامل مع ال�صبتك تانك التقليدى 
1 . يتم �سراء مواد البناء والت�سنيع بكميات فوق احلاجة  مما يعنى �سياع

     واإهدار اأموال ميكن توظيفها .
2 . يتم �سب احلو�ض فى مراحل خمتلفة مما يجعل هناك فا�سل زمنى فى

     العملية االإن�سائية يرتتب عليها ت�سققات فى نقاط اإلتقاء اجلوانب مع القاعدة
     مما يت�سبب فى ت�سريب املياه اإىل قواعد املبانى وت�سدعها .

3 . عملية الت�سنيع حتتاج اإىل زمن طويل قد متتد من اأربعة اإىل خم�سة اأ�سابيع على
     االأقل مما يعنى �سياع الزمن وتعطيل االإ�ستفادة من امل�سنوع واملال .

4 . طريقة ت�سنيعه جتعله جزء ال يتجزاأ من االأر�ض مما يجعله عر�سًة للتلف بوا�سطة
    الظروف الطبيعية و�سغط االأر�ض .

5 . ال يراعى فى ت�سنيع احلو�ض التقليدى , العالقة الهند�سية بني ال�سعة وفرتة التخمري 
    وعدد االأفراد مما قد يوؤدى اإىل �سعف فى االأداء .
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نـــــزكـى
عزيزى الزبون من نف�ض امل�سدر نوفر لك االآتى :

 1 . منهوالت 
ل�سمان �سبكة �سرف �سحى متكاملة اأي�سًا لدينا احلل االأمثل والناجح باإ�ستخدام 

املنهوالت اجلاهزة ومتوفرة لدينا مبقا�سى 4 بو�سة و6 بو�سة باأ�سكال خمتلفة كاالآتى:_
اأ/  خط م�ستقيم .

ب/ خط م�ستقيم ذو تفريعة �سمال .
ج/ خط م�ستقيم ذو تفريعة ميني .

د/   �سكل تى .
ه/   �سكل كوع .

2 . خزانات مياه
اخلر�سانة  من  اأر�سية  خزانات  لك  نوفر  م�ستدمية  ب�سورة  مبنزلك  املياه  توفر  ل�سمان 

امل�سلحة جاهزة ال�سنع ذات �سكل دائرى الذى يتحمل �سغط الرتبة وباأحجام خمتلفة .

3 . فالتر خر�صانة جاهزة
اإكمال عملية ال�سرف ال�سحى ويتم تركيبها بني حو�ض التخمري والبئر ذات  ت�ستخدم فى 

�سعات كبرية .

4 . حاجز الدهون 
يتم تركيبه عند املطابخ اأو فى مغا�سل العربات اأو م�سانع الزيوت ليقوم بحجز الدهون ملنع 

و�سولها اإىل حو�ض التخمري .

5 . جبائر )حلقات( خر�صانة جاهزة ال�صنع
    ت�ستخدم كبديل للطوب االأحمر لتاأمني جدران بئر ال�سايفون .  

6 . منهوالت ت�صريف مياه االأمطار .
7 . منهوالت املجارى العامة .

12



Customer Information

Customer  Name …… ………………………....................................…………………..

Property Address …………….......………… Pro. For. Lnv……….............………........                                

Size of Septic Tank ……………….......……  Date……………............................……..                               

No. of Septic Tank: ……………….................................…………………………………

10 Years From The
Date of Completion

  SDC Building. Al Amarat.
  Khartoum. Sudan
  Pre Cast Concrete Products  Company Ltd
  Tel: 0183472319 – 183472318

Please See Conditions Enclosed 
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WARRANTY CONDITIONS

1st. Although we know that our “Monawir Septic Tanks” have a life time of more 
than a  (hundred) 100 years, that is, when kept under the ground where these 
were installed first, we give herewith a 3 year Servicing Warranty from the date 
of Purchase. The Date of the Purchase has to be proven by a “Certificate of 
Service Warranty” that had been duly filled-in by our Sales Office, or an Invoice 
of our Company, with a Value Added Tax Stamp on it or by Receipt of Payment, 
issued by our Company. An example of a “Certificate of Service Warranty” is 
attached.

2nd. During the Warranty Period defects in materials or workmanship shall be 
serviced free of charge any further claims excluded.

3rd. Warranty servicing does not extend the period of warranty neither for the 
whole Septic  Tank nor for the part repaired.

4th. The Warranty is not operative when:
 4th..1. All damages caused by the improper handling: example is 
when the operating instructions are not observed.
 4th..2. Damages caused by the commissioning, or by the action of 
the buyer, or by the muddling of an unauthorized third party.
 4th..3. Transport damages when the transport is not part of our ser-
vice contract.
 4th..4. Subjecting the container or the container cover or the man-
hole covers or any part to excessive loads.

5th. The Servicing Warranty does not cover any direct or indirect consequential 
damage or third party damages beyond. The legal period of 10 years.
 
6th. Servicing Warranties are not replaceable in case of loss, when any modifi-
cation is done to them.

7th. A further claims based on any title are excluded Reporting of damages have 
to be in writing addressed to our company - Sales Office.
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