
نگهداري و تعميرات تصفيه خانه-1بخش 



هدف -1

هدف از نگهـداري و تعميـرات در تاسيسـات تصـفيه فاضـالب، برپـاداري مـداوم و مرتـب نگهداشـتن مسـتمر           

تصفيه خانه اعم از ساختمان، ماشين آالت و تجهيزات الكترومكانيكي اسـت و مجموعـه عمليـاتي كـه در ايـن      

برنامه ريزي براي بازرسي :زمينه به كار گرفته مي شود، بدون اينكه محدود به اين عمليات باشد شامل است بر

و آزمايش تجهيزات و ماشين آالت براي انجام دادن خدمات فني توصيه شده كارخانجات سـازنده و مهندسـان   

مشاور، به طوريكه در اثر اين اقدامات كليه واحدهاي تصفيه خانه به طور صحيح و مداوم و بدون بـروز اتفاقـات   

.قابل پيش بيني به كار خود ادامه دهند

اصول و مباني نگهداري و تعميرات-2

. مباني زير خط مشي و مسئوليت هاي نگهداري و تعميرات را، ترسيم مي كند

ها بازديد-2-1

بازديدهاي مـنظم برنامـه ريـزي شـده براسـاس دسـتورالعمل نگهـداري و تعميـر تجهيـزات و ماشـين آالت           -

تصفيه خانه

هاي روزانه گذرگاه ها وحفاظ هاي مربوط و حفظ روشنايي معابر بازديد-

بازديدهاي منظم ساختمان ها و تاسيسات تصفيه خانه و شبكه جمع آوري فاضالب و تهيـه گـزارش مربـوط    -

و ارائه پيشنهادهاي ترميم و نگهداري و تعميرات 



عمليات اجرايي-2-2

:درخواست شده به شرح زير استعملياتي كه در بازديدها 

:ژه نگهداري و تعمير تجهيزات و ماشين آالت شاملاجراي عمليات توصيه شده در دستورالعمل هاي وي

اجراي عمليات روغنكاري�

...تعويض قطعات فرسوده و يا پيش بيني شده در دستورالعمل ها و�

متشكله آن تميز و مرتب نگهداشتن تمامي محوطه تصفيه خانه يا كليه اجزاي�

برقراري روشنايي تاسيسات و گذرگاه ها �

برنامه كار نگهداري و تعميرات تصفيه خانه -3

همان طور كه اشاره شد مبناي اصلي تنظيم برنامه، دستورالعمل نگهـداري و تعميـر تجهيـزات و ماشـين آالت     

مسـئول نگهـداري   . ئه شده استاست كه به وسيله سازندگان تدوين و توسط پيمانكاران فروشنده تاسيسات ارا

در مورد دستگاه هـا  . و تعميرات تصفيه خانه بايد با اطالع از آنها برنامه كار نگهداري و تعميرات را تنظيم نمايد

و تجهيزاتي كه تناوب بازديد و بازرسي آنها در دستورالعمل نگهداري و تعميرات سازندگان مطرح نشده اسـت،  

ره برداران تصفيه خانه درخواست بازديد و بازرسي دستگاه يا دسـتگاه هـا مطـرح    جز در مواردي كه از طرف به

:شود، مي توان به شرح زير برنامه ريزي كرد

.ساليانه يكبار بازرسي مي شود و در صورت لزوم نقاشي خواهد شد: تعميرات و نقاشي ساختمان�



.بازرسي مي شودهفته يكبار 12تا 4در دوره : دستگاه هاي اندازه گيري الكتريكي�

مـاه يـك مرتبـه و در    6تـا  2در سـال اول بهـره بـرداري هـر     : فونداسيون ومحل نصب ماشـين آالت �

سال هاي بعد ساليانه يكبار

هر ماه يكبار: دستگاه هاي حرارتي�

ساليانه يكبار به وسيله كاركنان آموزش ديده : تابلوهاي جريان برق فشار عادي و جريان ضعيف�

از طريق مسئوالن ورزيده و يا از طرف شركت برق منطقه اي تقاضاي : ن برق فشار قويتابلوهاي جريا�

.بازديد مي شود

عمليات نگهداري وتعميرات-3-1

عمليات عادي تعميرات و بازرسي و بازبيني فني تاسيسات و تجهيزات تصفيه خانه بايد به نحوي برنامه ريزي و 

.ه وقفه اي رخ ندهداجرا شود كه در بهره برداري تصفيه خان

تعميرات ساده كه نياز به تخصص نداشته باشد، مسلماً به وسيله كاركنان بخش تعميـرات و زيـر نظـر مسـئول     

مربوطه مورد اجرا گذارده مي شود و اگـر تعميـرات و يـا بازرسـي دسـتگاهي نيـاز بـه تخصـص هـاي خاصـي           

سنل و پيـروي از اصـول بـه كـار گـرفتن حـداقل       داشته باشد كه با رعايت صرفه و صالح و اجتناب از تراكم پر

پرسنل، نتوان يك فرد متخصص را به طو دائم به كار گرفت، از طريق دعوت متخصـص بـراي اجـراي عمليـات     

.تعمير، تشخيص و تنظيم دستگاه مي توان اقدام كرد



به شرح زير تقسيم بنـدي  اقداماتي كه در واحد تعميرات و نگهداري تصفيه خانه به مورد اجرا گذارده مي شود 

:خواهد شد

بخش عمليات مكانيكي -

بخش عمليات الكتريكي و الكترونيكي -

بخش ساختمان -

بخش انبار و لوازم و كارگاه تعميرات -

در هر يك از بخش هاي مزبور پرسنل با آموزش كافي به كار گرفته مي شوند و آموزش پرسنل شـاغل اعـم از   

آموزشي را طي كرده و يا تازه كار باشند به صورت برنامه ريزي مرتب ضرورت خواهد داشت و با اينكه قبال دوره 

استفاده از موقعيت هاي مناسب بايد نسبت به تكميل اطالعات علمي و عملي و فني آنان با يكي از روش هـاي  

:زير اقدام كرد

اجراي عمليات نصب به كارگماردن پرسنل منتخب در جوار پيمانكار نصب تاسيسات ضمن -

آموزش پرسنل ضمن عمليات راه اندازي تاسيسات در دوره بهره برداري آزمايشي-

اعزام و مامور كردن پرسنل به منظور آموزش در تاسيسات تصفيه مشابه يا بزرگتر -

ماموريت آموزشي در كالس هاي علمي و فني-

آموزش در حين كار روزانه -



بخش مكانيك -3-1-1

:بازرسي فني تاسيسات و تجهيزات بخش مكانيك شامل است بر

پمپ ها، تلمبه هاي تزريق مواد شيميايي، كمپرسورها و دمنده ها-

متعلقات، پيچ ها و مهره ها و اتصاالت-

سيستم هاي خودكار و وسايل كنترل و تنظيم-

بهم زن ها و فلوترها، جعبه دنده ها و سيستم هاي انتقال قدرت-

يرها، دريچه ها وعملكرد آنها ش-

روغنكاري و گريسكاري ماشين آالت و تاسيسات و تجهيزات شبكه و تصفيه خانه طبق برنامه -

در سرويس قراردادن تجهيزات و خارج كردن آنها از سرويس در مورد تجهيزاتي كه داراي رزرو هستند طبـق  -

برنامه تنظيم شده و با اطالع واحد بهره برداري

خت قطعات و تهيه وسايل مورد نياز در عمليات نگهداري و تعميرات سا-

تجهيزات مربوط به مواد شيميايي، مخازن آب دبي سنج ها، تنظيم برنامه براي بازديد كلي در لوله كشي ها، -

و مخازن انحالل مواد شيميايي 

كلر و لوله كشي گاز كلربازديد مرتب دستگاه هاي كلرزني، كپسولهاي كلر، تبخير كننده هاي -

بررسي و بازرسي وسايل و سيستم هاي تهويه -

بازديد دريچه هاي آدم رو -



بخش الكتريك و الكترونيك -3-1-2

بازديد، بازرسي، آزمايش وسايل و ماشين آالت و ملحقات توليد نيرو-

...بازديد و بازرسي تابلو هاي برق، ترانسفورماتورهاي مصرف و-

...كليدها، پريزها وي، نوسازي جعبه تقسيم ها،بررس-

بازديد روزانه و مرتب از سيستم روشنايي داخل و خارج ساختمان ها و محوطه تصفيه خانه و شبكه و وسايل -

كنترل برق سيستم مزبور

...بررسي و كنترل جريان برق و كليدهاي تلمبه ها، الكتروموتورها و-

ر بودن ارتباطات و حسن انجام كار و چراغ هاي عالئم كنترل و بررسي در مورد داي-

كنترل وسايل حفاظتي سيستم هاي الكتريكي و وسايل اندازه گيري مصرف نيرو-

بخش ساختمان -3-1-3

ساختمان هاي يك تصفيه خانه برحسب نقشي كه در اين مجموعه ها دارند به چند نوع دسته بندي و هر دسته 

.نگهداري و تعمير مي شوندنيز با روال خاص خود 

ساختمان هاي عمومي و محوطه تصفيه خانه و شبكه -الف

دفاتر كار، امـاكن نگهبـاني، انبـار، اتـاق هـاي فرمـان و كنتـرل، شـيرخانه هـا،          : اين گونه ابنيه عمومي از قبيل

: حوطه اعم ازآزمايشگاه ها و تعمير گاه بايد همه روزه تميز شده و آماده بهره برداري باشد، ابنيه م



از گذرگاه هاي موجود در منطقه از يا محيط هاي سرپوشيده، بايد همواره به صورت باز و بالمانع بـراي عبـور و   

.مرور وسايل نقليه و پياده و نوبتكاران، آماده نگهداري شود

ابنيه هيدروليكي -ب

حوض و مخزن و صافي و محفظه : ف ماننداين گونه ابنيه كه مستقيماً با فاضالب تماس دارند و به اشكال مختل

عمل مي كنند و يا اينكه ابنيه اي را تشكيل  مي دهند كه به طور غير مستقيم در تماس با فاضـالب هسـتند،   

.بايد همواره تحت كنترل دقيق فيزيكي قرار گيرند و هر نوع نقيصه بالفاصله با مصالح مناسب ترميم گردد

اس و حياتي تعمير وسايل و لوازم حس-3-1-4

در صورت لزوم تعميرات و رفع نقص در لوازم حسـاس صـرفاً از كارشناسـان مجـاز بـراي تعميـرات اسـتفاده        -

.خواهد شد

در صورتي كه تعمير سيستم هاي حياتي تصفيه خانه، ضرورت توقف واحـدي از تاسيسـات را ايجـاب نمايـد و     

ه اطالع مسـئوالن ذي ربـط خواهـد رسـيد و پـس از      سبب تعطيل كار تصفيه خانه شود، قبل از اقدام موضوع ب

در خاتمه تعميـرات نيـز راه انـدازي    . كسب موافقت نسبت به اجراي تعميرات، در زمان مشخص اقدام مي شود

.سيستم با حضور رئيس تصفيه خانه و تنظيم صورتجلسه تعمير به عمل مي آيد

انبار كارگاه تعميرات -3-1-5

ابزار و لوازم و فضاي كافي اجراي عمليات تعمير با توجه به وسعت كار در تصـفيه خانـه و حجـم عمليـاتي كـه      

ممكن است پيش آيد، در طرح تاسيسات از طرف مهندس مشاور پيش بيني شده و انبـار كارگـاه تعميـرات بـا     



كارگاه تعميرات يك تصـفيه خانـه بـه    لوازم و ابزار مورد نياز تجهيز مي شود و در عين حال لوازم مورد نياز در 

:شرح زير پيشنهاد مي گردد

وسايل حفاظتي مورد نياز از همه نوع�

)حداقل دو دستگاه(ميزكار مناسب �

جكها مكانيكي و هيدروليكي �

گيره هاي مختلف�

دستگاه هاي جوشكاري و برش برقي�

سي. وي. دستگاه هاي جوشكاري پي�

اتدستگاه جوشكاري و برش گازي و متعلق�

دريل هاي مختلف برقي و نيوماتيكي �

دستگاه اره برقي�

اره دستي�

)متناسب با كار تصفيه خانه(سنبه هاي واشربري مختلف �

دستگاه سنگ سنباده برقي�

جرثقيل هاي دستي مناسب براي كارهاي نسبتاً سنگين با سه پايه �

انواع پيچ گوشتي و چهار سو در اندازه هاي مورد نياز �

انبردستانواع �

انواع دم باريك�



خاربازكن و خارجمع كن�

رينگي، بكس مناسب با كار تصفيه خانه انواع آچارهاي تخت، �

آچار هاي لوله متناسب با كار تصفيه خانه�

چكش هاي فلزي�

چكش هاي پالستيكي و الستيكي�

گونياهاي فلزي�

)تسمه اي ونواري(متر فلزي �

پرگار و سوزن خط كش�

جعبه آچار�

شاقولتراز و �

انواع سوهان در اندازه هاي مختلف متناسب با كار تصفيه خانه�

انواع شابر در اندازه هاي مختلف متناسب با كار تصفيه خانه�

خط كش فلزي�

)آچار نيروسنج(آچار مجهز به كوپل متر�

كوليس هاي مختلف�

ميكورمترهاي مختلف�

اهم متر، آمپرمتر، ولت متر�

فاز مترهاي مختلف�



دستيچراغ دوره گرد�

چراغ قوه هاي مختلف�

سيم لخت كن هاي مختلف�

آچار كابلشو�

كابل سيار�

انواع قلم ها �

انواع فلكه كش ها متناسب با كار تصفيه خانه�

انواع سرمته ها�

روغندان هاي مختلف�

گريس پمپ هاي مختلف�

جعبه حديده و قالويزه متناسب با كار تصفيه خانه �

لوله برهاي مختلف�

)براي لوله هاي مسي و فوالدي( لفلوله خم كنهاي مخت�

)در تصفيه خانه هاي بزرگ( ماشين هاي ابزار در حد محدود �



انبار تصفيه خانه -4

:انبار تصفيه خانه شامل دو قسمت است

انبار لوازم يدكي-4-1

تامين لوازم يدكي و قطعات آسيب پذير مقدمتاً ضمن خريد تاسيسات برنامه ريزي مي شود و لوازم يدكي مورد 

تشكيل انبار لوازم اجازه خواهـد داد كـه خـروج و    . نياز براي حداقل يك سال بهره برداري خريداري خواهد شد

كي ماشين آالتي كه اختصاصاً براي يك مصرف لوازم يدكي طبق ضوابط انبارداري صورت گيرد و تامين لوازم يد

تصفيه خانه بخصوص طراحي شده، حائز اهميت است و مي بايستي به نحوي عمل شود، كه هـيچ گـاه كمبـود    

فـورس مـاژور بـودن و وجـود     : در تـامين قطعـات يـدكي كليـه عوامـل نظيـر      . قطعات مانع بهره برداري نشود

.ن از مدار توليد خارج شدن آنها در نظر گرفته شودتحريم هاي اقتصادي و قدمت تصفيه خانه و امكا

مسئول انبار لوازم موظف خواهد بود كه اصول انبارداري علمي را در مورد ارائه گزارش سفارش هاي لوازم يدكي 

و مواد مصرفي رعايت و برنامه ريزي نمايد، تا لوازم و قطعات يدكي قبل از اينكه نياز به وجـود آنهـا محسـوس    

.سترس عوامل تعميرات و نگهداري قرار داده شودشود، در د

انبار لوازم و مواد مصرفي-4-2

در انبار لوازم تصفيه خانه عالوه بر لوازم يدكي مورد نياز كه متناسب با دستگاه هاي تصفيه خانه انبار مي شود، 

:اند شامل اجناس زير باشدلوازم و مواد عمومي زير نيز بايد پيش بيني و به اندازه كافي انبار شود كه مي تو



انواع پيچ و مهره و ميخ ها پرچ ها رول پالك ها، رول بولتها، انواع بسته هاي مورد مصرف در تصفيه خانه -

انواع لوله ها، متعلقات و مواد مورد نياز لوله كشي و لوله گذاري�

انواع شيلنگ با قطر و طول مناسب كار تصفيه خانه�

در اندازه هاي مختلفانواع واشرها و نخ نسوز �

انواع سيم ها و كابل ها در اندازه هاي مختلف�

انواع گريس ها و روغن هاي مختلف و مواد خنك كننده مورد مصرف در تصفيه خانه�

سي مورد مصرف در تصفيه خانه. وي. انواع ورق هاي فلزي و پي�

...انواع فيوزهاي مختلف، كليد، پريز، المپ و غيره �

ژن و گازهاي ديگرگاز اكسيكپوسل هاي محتوي �

كاربيد به اندازه كافي وانواع الكترودهاي جوشكاري برق و گاز، مشعلهاي مختلف جوشكاري�

انواع شيرآالت مورد نياز�

انواع مصالح و ابزار ساختماني�

ابزار مورد نياز �

گزارش كار-5

ين منظـور ترتيـب داده شـده بـا ذكـر      اقدامات تعميرات و نگهداري تصفيه خانه بايد در دفتر خاصي كه براي ا

جزييات و علل اقدام و افرادي كه در انجام دادن كار كار شركت داشته اند ثبت شود و اين دفتر فقط يك دفتـر  

.ساده است كه با تاريخ روز مطالب آن شروع مي شود



:بايگاني مي شودشامل نكات زير تهيه و پس از ثبت در دفتر تعميرات، "برگ گزارش"گزارش كار به صورت 

شرح كاري كه بايد انجام شود، با ذكر نام درخواست كننده و يا براساس برنامه زمانبندي شده�

دستور كار، تاريخ صدور دستور�

محل كار�

مدت زمان انجام دادن كار�

اقدام كننده و دستياران�

بارلوازم يدكي يا لوازم و موادي كه به مصرف رسيده و لوازم اسقاط برگشتي به ان�

تاريخ خاتمه كار ارجاع شده و يا بازديد انجام شده�

صدور گواهي و آزمايش بعد از تعميرات در صورت لزوم �

به كار بودن و خاتمه تعميرات و برداشتن عاليم مربوط به اطالع به قسمت بهره برداري در مورد آماده ،�

اخطار توقف دستگاه 

ريتنظيم گزارش ماهيانه تعميرات و نگهدا-5-1

مجموعه عملياتي كه در زمينه نگهداري و تعميرات در تصفيه خانه صورت گرفتـه اسـت، در آخـر هـر مـاه بـه       

گزارش مزبور حاكي از جزييات اقدامات لوازم يدكي و مواد مصرف شده در . صورت گزارش مشروح ارائه مي شود

:گزارشهاي مزبور سعي خواهد كرد كهعمليات خواهد بود و رئيس نگهداري و تعميرات ضمن اقدام به تدوين 

اوالً از باال رفتن موجودي اجناس و لوازم در انبار كارگاه جلوگيري نمايد و از درخواست تامين اقـالم زيـاده بـر    

مصرف خود داري كند 



ش بيني و لوازم و متعلقات و مواد مورد نياز براي نگهداري و تعميرات را با هماهنگي با انبار لوازم طوري پي: اًثاني

درخواست نمايد كه در موقع نياز لوازم مزبور در دسترس باشد و در نهايت نيـاز تاسيسـات تصـفيه خانـه را در     

زمينه نگهداري به افراد متخصص در نظر گرفته و ترتيبي اتخاذ نمايد كه بـه طـور مرتـب كاركنـان بتواننـد از      

.ماه به كارفرما ارائه خواهد شداين گزارش در انتهاي هر . آموزشهاي الزم بهره مند گردند


