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Сепаратор  нафтопродуктів

ІНФОРМАЦІЯ   ПРО   ЗАМОВНИКА:

Найменування організації:

Адреса підприємства:

Контактна  особа:

Займана посада:

Телефон/факс:

E-MAIL:

1.Географічне розташування об'єкту (область, район, місто):

2.Вихідні парамерти:

2.1  Поверхневі стічні води:

а)характеристика водозабірної поверхні:(відмітити)



-автостоянка;

-автозаправка;

-територія промпідприємства;

(вказати якого)

інше

(вказати діяльність)

б)загальна площа поверхонь дощового стоку, м2

-асфальтове покритя, м2;

-бетонне покритя, м2;

-дахи, м2;

-зелені насадження, м2;

в)концентрація поступаючих на очистку стічних вод

-завислі речовини, мг/л;

-нафтопродукти, мг/л;

-інші забруднення (якщо відомо), мг/л

г)загальна витрата води (якщо відомо), л/с:

Q=

2.2 Стічні води від мийки автомобілів;

а) тип автомийки:

-ручна;

-безконтактна;

-портальна;



-тунельна

б)характеристика автомийки:

-кількість постів, шт

-продуктивність одного посту, л/с

в)загальна витрата води від автомийки (якщо відомо) л/с:

Q=

г)концентрація поступаючих на очистку стічних вод від мийки:

-завислі речовини, мг/л

-нафтопродукти, мг/л;

-інші забруднення (якщо відомо), мг/л

д)чи потібний бак запасу води при наявності системи оборотнього 
водопостачання автомийки:

так
ні

-необхідний об'єм баку, м3

-кількість баків, шт.

2.3Стічні води від мийки технологічного  обладнання:

а)тип обладнання:

б)загальна витрата води від технологічного обладнання: л/с

Q=

в)концентрація поступаючих на очистку стічних вод від тех.обл.:



-завислі речовини, мг/л

-нафтопродукти, мг/л;

-інші забруднення (якщо відомо), мг/л

д)чи потрібний бак запасу води при наявності системи оборотнього 
водопостачання :

так
ні

-необхідний об'єм баку запасу води, м3

-кількість баків,шт.

3.Які  існують  споруди  очищення :

4.Необхідність установки доочищення 

так
ні

5.Необхідний ступінь очистки при скиданні  води :

а) в каналізацію:

-завислі речовини, мг/л

-нафтопродукти, мг/л;



-інші забруднення (якщо відомо), мг/л

б)в води водойми господарсько-питного призначення:

-завислі речовини, мг/л

-нафтопродукти, мг/л;

-інші забруднення (якщо відомо), мг/л

в)в води водойми рибо-господарського призначення: 

-завислі речовини, мг/л

-нафтопродукти, мг/л;

-інші забруднення (якщо відомо), мг/л

6.Тип грунтів:

-пісчані;

-супіщані;

-суглинки;

-глинисті (або важкі).

7.Глибина залягання грунтових вод, м

8.Потреба в монтажних роботах:

так

ні

9.Назва і каталожний варіант установки:



ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

Додаткові вимоги:

Опитувальний лист заповнював 
(посада, ФІБ)

Дата
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