
 شرکت آب و فاضالب خوزستان

 معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت

 مشخصات عوارض – استاندارد سیستم اطالعات جغرافیایی

 ه: آبفا ، بهداشت و گند زداییطبقه عارض نام فارسی عارضه : تصفیه خانه آب

 WF کد طبقه : 02636 کد عارضه : Water Purification Station نام التین عارضه :

 نوع فایل : آبفا سطحیوع عارضه: ن

 نوع المان : ضخامت : رنگ : نوع خط : الیه :

 محدوده ای شامل ساختمانها ، حوضچه ها و تجهیزات مختلف که به منظور تصفیه آب مورد استفاده قرار می گیرد .تعریف عارضه : 

 Water Purification Station نام جدول توصیفی :  اطالعات توصیفی: دارد

 واحد نوع گزینه های مجاز نام فیلد عنوان

  City  Text نام شهرستان

  Town  Text نام شهر

  Code_No  Numeric (Real) شماره / کد

Date تاریخ احداث  _  Construction  Date  

  Nominal_Capacity  Numeric (Real) ظرفیت اسمی تصفیه خانه

  Type_Treatment  Text نوع تصفیه خانه

-آب شیرین کن-ته نشینی Treatment_Process فرآیند تصفیه خانه

ادل تب-متعارف-پولساتور-اکسالتور

-اسمز معکوس-تقطیری-یونی

 -کربن فعال-الکترودیالیز

Text  

  Text دریا-زیرزمینی-آب سطحی Water_ Supply_ Source منبع تامین آب

 مترمکعب در ثانیه Capacity_In_Operation  Numeric (Real) ظرفیت در حال بهره برداری

 لیتر بر ثانیه Ultimate_Capacity  Numeric (Real) ظرفیت نهایی

 Type_Location_ Water نوع و موقعیت منبع تامین آب
Supply_ Source 

-چشمه-قنات-چاه-سد انحرافی

 آبگیر دریایی-رودخانه-آبگیر

Text  

  Height-Above_Sea_Level  Numeric (Real) ارتفاع از سطح دریا

 _Designer_ Water طراح تصفیه خانه آب
Treatment 

 Text  

  Design Completion Date  Date تاریخ اتمام طراحی

 _Moderator_ Water مجری تصفیه خانه آب
Treatment 

 Text  

  Start_Date_Operation  Date تاریخ شروع بهره برداری

  Date_Restructuring_Period  Date تاریخ بازسازی دوره ای

حجم مخازن ذخیره داخل تصفیه 

 خانه

Volume_Storge_Tank_Insid
e_Plant 

 Numeric (Real) مترمکعب 

  Number_Staff  Numeric (Real) تعداد پرسنل

 مترمربع Total_Area_Plant  Numeric (Real) مساحت کل تصفیه خانه

 مترمربع Plant_Construction_Area  Numeric (Real) مساحت ساختمانی تصفیه خانه

محدوده شبکه تحت تغذیه توسط 

 تصفیه خانه آب

Area_Network_Feedby_Wa
ter_Treatment 

 Numeric (Real)  

Water_Quality_Characterist مشخصات کیفی آب ورودی
ics_ 

  Text باکتریولوژی-فیزیکی-شیمیایی



 شرکت آب و فاضالب خوزستان

 ونت برنامه ریزی و بهبود مدیریتمعا

 مشخصات عوارض –استاندارد سیستم اطالعات جغرافیایی 

 طبقه عارضه: آبفا ، بهداشت و گند زدایی نام فارسی عارضه : تصفیه خانه آب

 WF کد طبقه : 02636 کد عارضه : Water Purification Station نام التین عارضه :

 فانوع فایل : آب نوع عارضه: سطحی

 نوع المان : ضخامت : رنگ : نوع خط : الیه :

 تعریف عارضه : محدوده ای شامل ساختمانها ، حوضچه ها و تجهیزات مختلف که به منظور تصفیه آب مورد استفاده قرار می گیرد .

 Water_Purification_Station نام جدول توصیفی :  اطالعات توصیفی: دارد

 واحد نوع مجازگزینه های  نام فیلد عنوان

Output_Water_Quality_Param مشخصات کیفی آب خروجی
eters 

-فیزیکی-شیمیایی

 باکتریولوژی

Text  

میزان کلر باقیمانده در آب 

 خروجی

Residual_Chlorine_Level_Wate
r_Output 

 Numeric (Real) میلی گرم در لیتر 

نیمه -اتوماتیک-دستی Control_System سیستم کنترل

 تیکاتوما

Text  

     

  Number_Units_Deposited  Numeric (Real) تعداد واحدهای ته نشین

  Number_Filters  Numeric (Real) تعداد فیلترها

  Text غیره-تحت فشار-تند-کند Type_Filters نوع فیلترها

  Text   هغیر-تک الیه-چند الیه-شنی Dimensions_Filters ابعاد فیلترها

  Genus_Filters    Text ترهاجنس فیل

  Parts_Manufacturer    Text کارخانه سازنده قطعات

  Text غیره-تعویض الیه ها-بکواش Method_Washed_Filters نحوه شستشوی فیلترها

  Profile_Mechanical    Text مشخصات تاسیسات مکانیکی

  Share_Power_Purchese_Date  Date تاریخ خرید اشتراک برق

  Electrical_Power_Contract  Numeric (Real) قدرت برق قراردادی

  Share_Number_Power  Numeric (Real) شماره اشتراک برق

  Title_Electricity_Tariffs    Text عنوان تعرفه برق

  Flow_Rate  Numeric (Real) ضریب کنتور

  Voltage_Reduction  Numeric (Real) ولتاژ تحویلی

  Text   غیر اتوماتیک-اتوماتیک Power_Boards نوع تابلوی برق

  Electric_Model    Text مدل الکتروموتور

  Diesel_Models_Installed    Text مدل دیزل ژنراتور نصب شده

  Diesel_Power_Generator  Numeric (Real) قدرت دیزل ژنراتور

  Profile_Generator    Text مشخصات ژنراتور

  Engine_Distant  Numeric (Real) دور موتور

مدل گیربکس ژنراتور یا سر 

 چاهی

Transmission_Model_Generat
or_Wellhead 

   Text  

نسبت تبدیل گیربکس ژنراتور 

 یا سر چاهی

Ratio_Gearbox_Generator_We
llhead 

 Numeric (Real)  



 شرکت آب و فاضالب خوزستان

 معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت

 مشخصات عوارض –سیستم اطالعات جغرافیایی استاندارد 

 طبقه عارضه: آبفا ، بهداشت و گند زدایی نام فارسی عارضه : تصفیه خانه آب

 WF کد طبقه : 02636 کد عارضه : Water Purification Station نام التین عارضه :

 نوع فایل : آبفا نوع عارضه: سطحی

 ان :نوع الم ضخامت : رنگ : نوع خط : الیه :

 تعریف عارضه : محدوده ای شامل ساختمانها ، حوضچه ها و تجهیزات مختلف که به منظور تصفیه آب مورد استفاده قرار می گیرد .

 Water_Purification_Station نام جدول توصیفی :  اطالعات توصیفی: دارد

 واحد نوع گزینه های مجاز نام فیلد عنوان

  Distant_Pump_Turbine  Numeric (Real) دور پمپ توربین

  Power_Pump_Turbine  Numeric (Real) قدرت پمپ توربین

  Number_Floors_Pump  Numeric (Real) تعداد طبقات پمپ

  Text   آبی-روغنی Method_Cooling نحوه خنک کاری

  Text   ندارد-دارد Water_Desalination آب شیرین کن

  Text   ندارد-دارد Settling_Basin حوضچه ته نشین

  Text   ندارد-دارد Softener سختی گیر

 توضیحات :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


