داًطگاُ علَم پضضىی فسا
هشوض آهَصضی دسهاًی تخصصی ٍ فَق تخصصی
حضشت ٍلی عصش(عج)
عٌَاى خظ هطی :سیستم جمع آوری  ،کنترل کیفی و دفع

تخصٍ/احذ :بهداشت محیط

نهایی فاضالب(مطابق با قوانین  ،مقررات وضوابط موجود)

وذ خظ هطیP – S - EH - 4 :
تاسیخ آخشیي تاصًگشی1393/2/1 :

صفحِ 1 :اص 5

تاسیخ اتالغ1393/4/1:

تاسیخ تاصًگشی تعذی1394/2/1:

همذهِ خظ هطی(:روشچشایی ٍّذف ٍ سیاست)
ثب تَجِ ثِ لضٍم جوع آٍسی ٍ تصفیِ ٍ دفع ًْبیی پسبة ثِ سٍش ثْذاضتی  ،ثیوبسستبى ثبّذف کبّص لبثل تَجِ ثبس آلَدگی
فبضالة ٍ حفظ سالهت پشسٌل  ،ثیوبس ٍ ّوشاُ ٍایوٌی آًبى ،سیبست سیستن جوع آٍسی ٍ کٌتشل کیفی ٍ دفع ًْبیی فبضالة سا
اتخبر ًوَدُ است.

تعشیف :سیستن جوع آٍسی ٍ کٌتشل کیفی ٍ دفع ًْبیی فبضالة ثِ سیستوی اعالق هی ضَد کِ دس آى توبم فبضالة تَلیذی اص
ساُ خغَط اًتمبل تصفیِ خبًِ ّذایت ضذُ ٍ دس آى جب تصفیِ ( هیکشٍثی ) ٍ دفع ًْبیی دس چبُ جزة اًجبم هی ضَد .کٌتشل
کیفی تصفیِ خبًِ سٍصاًِ اص عشیك آصهبیطبت هخصَظ اًجبم هی گشددد .

داهٌِ واستشد .:ثخص ّبی دسهبًی ٍغیش دسهبًی

هخاعثیي :هذیشیت  .هذیش اهَس عوَهی .هسئَل ثْذاضت هحیظ .هسئَل ٍ پشسٌل تبسیسبت

ّذف:
 کبّص ثبس هیکشٍثی فبضالة . دفع ثْذاضتی پسبة استفبدُ ایوي ثشای آثیبسی فضبی سجض -حفظ سالهت  ،ایوٌی ثیوبس ّ ،وشاُ ٍ پشسٌل

داًطگاُ علَم پضضىی فسا
هشوض آهَصضی دسهاًی تخصصی ٍ فَق تخصصی
حضشت ٍلی عصش(عج)
عٌَاى خظ هطی :سیستم جمع آوری  ،کنترل کیفی و دفع

تخصٍ/احذ :بهداشت محیط

نهایی فاضالب(مطابق با قوانین  ،مقررات وضوابط موجود)

وذ خظ هطیP – S - EH - 4 :
تاسیخ آخشیي تاصًگشی1393/2/1 :

صفحِ 2 :اص 5

تاسیخ اتالغ1393/4/1:

تاسیخ تاصًگشی تعذی1394/2/1:

سٍش اجشای خظ هطی
سٍش اجشا

سدیف

اهىاًات

تجْیضات

هَسد ًیاص
1

توام فاضالب تیواسستاى اص ساُ واًالْای فاضالب سٍ ٍاسد تصفیِ



چه

ًحَُ اسصیاتی ٍ

لیست

سٍش اعویٌاى

هجشیاى

اص اجشا
هطاّذُ

پشسٌل تاسیسات

خاًِ فاضالب هی ضَد ٍ تِ سٍش َّا دّی گستشدُ تصفیِ هی گشدد

2

هشاحل تصفیِ تِ تشتیة  :آضغالگیشی – َّا دّی – تِ ًطیٌی – ولش



هطاّذُ

پشسٌل تاسیسات

صًی است .

3

فاضالب لثل اص سیضش تِ حَض آضغالگیشی هی ضَد  .یه سثذ



هطاّذُ

پشسٌل تاسیسات

آضغالگیش ٍجَد داسد وِ سٍصاًِ تَسظ ٍیٌچ تشلی تاال وطیذُ هی
ضَد ٍ آضغالْای آى گشفتِ هی ضَد .
4

فاضالب تِ هَلع تِ حَض َّادّی پوپاط هی ضَد لثل اص ٍسٍد تِ



هطاّذُ

پشسٌل تاسیسات

حَض َّادّی اص دٍ آضغالگیش دیگش عثَس هی وٌذ .

5

هذت  4ساعت دس حَض َّا دّی تا ووه پوپ َّادُ َّ ،ادّی



هطاّذُ

پشسٌل تاسیسات

سغحی هی ضَد .

6

سپس اص حَض َّادّی تِ حَض تِ ًطیٌی ٍاسد هی ضَد.



هطاّذُ

پشسٌل تاسیسات

7

دس حَض تِ ًطیٌی هذت  3ساعت تغَس آسام ٍ ساوذ هی هاًذ تا



هطاّذُ

پشسٌل تاسیسات

لجي ّای آى تِ ًطیي ضَد (لجي=هیىشٍتْا ی صًذُ  .غیش صًذُ .
هَاد آلی )

8

لجي تِ ًطیي ضذُ حَض وِ ضاهل غزای آهادُ تشای هیىشٍتْای
حَض َّادّی است اص اًتْای ظشف لیف هاًٌذ تِ ًطیٌی تِ حَض
َّادّی پوپاط هی ضَد.



هطاّذُ

پشسٌل تاسیسات

داًطگاُ علَم پضضىی فسا
هشوض آهَصضی دسهاًی تخصصی ٍ فَق تخصصی
حضشت ٍلی عصش(عج)
عٌَاى خظ هطی :سیستم جمع آوری  ،کنترل کیفی و دفع

تخصٍ/احذ :بهداشت محیط

نهایی فاضالب(مطابق با قوانین  ،مقررات وضوابط موجود)

وذ خظ هطیP – S - EH - 4 :

صفحِ 3 :اص 5

تاسیخ آخشیي تاصًگشی1393/2/1 :

9

تاسیخ اتالغ1393/4/1:

تاسیخ تاصًگشی تعذی1394/2/1:

سٍصاًِ دٍتاس تَسظ اپشاتَس ّای حاضش دس هحل ،هیضاى لجي حَض

استَاًِ

هطاّذُ

اپشاتَس تصفیِ

َّادّی اًذاصُ گیشی هی ضَد  .دسیه استَاًِ یه لیتشی  1 ،لیتش

هذسج

هصاحثِ

خاًِ فاضالب

هستٌذات

هایع حَض َّادّی تشداضتِ ٍ دس جای صاف ٍ ساوي لشاس دادُ هی
ضَد ٍ پس اص گزضت  30دلیمِ هیضاى لجي تِ ًطیي ضذُ دس استَاًِ
هذسج خَاًذُ هی ضَد  .هیضاى لجي تایذ تیي  200- 400هیلی لیتش
تاضذ ووتش اص ایي هیضاى تِ هعٌی ووثَد غزای الصم تشای هیىشٍتْا
حَض َّادّی است وِ هعوَال دس اتتذای ساُ اًذاصی تصفیِ خاًِ
وِ تِ اًذاصُ وافی لجي تطىیل ًطذُ هیضاى ون هطاّذُ هی ضَد ٍ
تیطتش اص  400هیلی لیتش ًطاى دٌّذُ افضایص هَاد غزایی است ٍ
تایذ ضیش تشگطت لجي حَض تِ ًطیٌی تِ َّا دّی تستِ ٍ ضیش
هخضى رخیشُ لجي تاص ضَد تا لجي اضافی ٍاسد هخضى رخیشُ لجي
ضَد .

10

سایش آصهایطات حَض َّادّی ٍ،سٍدی ٍ خشٍجی تِ ضشح صیش هی

 DOهتش

هطاّذُ

اپشاتَس تصفیِ

تاضذ:

هصاحثِ

خاًِ فاضالب

 (Dissolved oxyjen) DOیا اوسیظى هحلَل حَض َّادّی وِ

هستٌذات

تایذ تیي  1- 2تاضذ .
تٌظین ایي هیضاى تسیاس هْن است چَى سیستن َّاصی است ٍ تاهیي
اوسیظى وافی تشای هیىشٍتْا اّویت خاصی داسد .
ووتش اص ایي هیضاى تاعث تی َّاصی ضذى سیستن ٍاًتطاس تَی
ًاهغلَب است ٍ تیطتش اص آى تاعث عولىشد ًاهغلَب هیىشٍتْا ٍ عذم
فشصت وافی تشای تصفیِ هیىشٍتی هی تاضذ دس صهاى واّص DO
ّش دٍ پوپ َّادُ تایذ دائن سٍضي تاضذ تا اوسیظى سساًی تِ فاضالب
صَست گیشد  .دسافضایص  DOپوپْا تِ صَست ًَتت خاهَش ٍ سٍضي
هی ضًَذ ٍ یىی اص پوپ ّا وافی است وِ سٍضي تواًذ .
11

هطاّذُ

اپشاتَس تصفیِ

ولش تالی هاًذُ پساب تایذ تیي

 2- 4هیلی گشم دس لیتشتاضذ وِ

تٌظیوات آى تَسظ پیچ تٌظین تضسیك هیضاى ولش دستگاُ ولش یٌاتَس

هصاحثِ

خاًِ فاضالب

تصفیِ خاًِ اًجام هی ضَد  .ولش سٌجی تا استفادُ اص ویت ولش سٌجی

هستٌذات

ٍ لشظ  DPDاًجام هی ضَد یه لشظ ولش دس ستَى هشتَعِ
اًذاختِ ٍ تالفاصلِ عذد هشتَط تِ سًگ ایجاد ضذُ خَاًذُ هی
ضَد.

ولش سٌج

داًطگاُ علَم پضضىی فسا
هشوض آهَصضی دسهاًی تخصصی ٍ فَق تخصصی
حضشت ٍلی عصش(عج)
عٌَاى خظ هطی :سیستم جمع آوری  ،کنترل کیفی و دفع

تخصٍ/احذ :بهداشت محیط

نهایی فاضالب(مطابق با قوانین  ،مقررات وضوابط موجود)

وذ خظ هطیP – S - EH - 4 :
تاسیخ آخشیي تاصًگشی1393/2/1 :
12

صفحِ 4 :اص 5

تاسیخ اتالغ1393/4/1:

ٍ PHسٍدی ٍ خشٍجی تِ تصفیِ خاًِ هشتَط تِ فاضالب خام ٍسٍدی

 PHهتش

تاسیخ تاصًگشی تعذی1394/2/1:
هطاّذُ

اپشاتَس تصفیِ

ٍ پساب تصفیِ ضذُ خشٍجی تا استفادُ اص دستگاُ دیجیتالی اًذاصُ

هصاحثِ

خاًِ فاضالب

گیشی هی ضَد .دستگاُ دس ظشف لشاس دادُ هی ضَد دووِ هشتَط تِ

هستٌذات

 PHتش سٍی هاًیتَس ظاّش ضذُ ٍ عذد هشتَط تِ  PHفاضالب ٍسٍدی
یا خشٍجی است .
13

 ECیا ّذایت الىتشیىی ًیض تا دستگاُ دیجیتالی وِ  PHسا اًذاصُ

 ECهتش

هطاّذُ

اپشاتَس تصفیِ

گیشی هی وٌذ اًذاصُ گشفتِ هی ضَد  .عذد دووِ هشتَط تِ  ECتِ

هصاحثِ

خاًِ فاضالب

سٍی هاًیتَس ظاّش ٍ عذد خَاًذُ هی ضَد  EC .پساب ًثایذ اص 2

هستٌذات

تیطتش تاضذ  .تِ دلیل استفادُ پساب تشای آتیاسی فضای سثض ایي
همذاس ووتش اص  2لاتل لثَل است .
دس صَست تیطتش تَدى فاضالب تایذ تا آب ضشب هخلَط ضَد .
14

سًگ ٍتَی لجي  :سًگ لجي لَُْ ای ٍ تَی لجي ًثایذ هتعفي تاضذ ٍ
تایذ تَی خان تذّذ .

هطاّذُ

اپشاتَس تصفیِ

سًگ خاوستشی لجي ًطاًِ تی َّاصی ضذى ضشایظ حَض َّادّی

هستٌذات

خاًِ فاضالب

است تَی تعفي ًیض تِ ّواى صَست هی تاضذ.

هٌاتع :کتبة ساٌّوبی کطَسی ًظبم هشالجت عفًَت ّبی ثیوبسستبًی  ،دکتش حسیي هعصَهی اصل .هٌْذس فشیجب هلک احوذی.
دکتش حسیي صّشایی1386،

داًطگاُ علَم پضضىی فسا
هشوض آهَصضی دسهاًی تخصصی ٍ فَق تخصصی
حضشت ٍلی عصش(عج)
تخصٍ/احذ :بهداشت محیط

عٌَاى خظ هطی :سیستم جمع آوری  ،کنترل کیفی و دفع
نهایی فاضالب(مطابق با قوانین  ،مقررات وضوابط موجود)

وذ خظ هطیP – S - EH - 4 :

صفحِ 5 :اص 5

تاسیخ آخشیي تاصًگشی1393/2/1 :

تْیِ کٌٌذگبىً( :بم – سوت – اهضبء )

تاسیخ اتالغ1393/4/1:

تاسیخ تاصًگشی تعذی1394/2/1:

تأییذ کٌٌذًُ( :بم – سوت – اهضبء )
دکتش هحوذ ضکَّیبى ،سیبست ثیوبسستبى

اعظن علی پَس  ،کبسضٌبس ثْذاضت هحیظ
یَسف کشین صادُ  ،هذیشیت ثیوبسستبى
آهٌِ سیبسی  ،سَپشٍایضٍس کٌتشل عفًَت
فشد پبسخگَی اجشا ً( :بم – سوت – اهضبء )
هشین اخاللی  ،خذهبت
اعظن علی پَس  ،کبسضٌبس ثْذاضت هحیظ
احذ دسٍیطی  ،خذهبت

علیشضب ًیکٌبم  ،هسئَل تأسیسبت

علیشضب ًیکٌبم  ،هسئَل تأسیسبت

تصَیت( اثالغ) کٌٌذًُ( :بم – سوت – اهضبء )
دکتش هحوذ ضکَّیبى  ،سیبست ثیوبسستبى

ضوبسُ

تبسیخ

ضوبسُ

اصالحیِ

صذٍس

صفحِ
اصالح ضذُ

ضشح /اصالحیِ

اهضبء تحَیل
گیشًذُ اصالحیِ

