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© quyền thuộc về www.moitruongcec.vn | được xây dựng bởi www.thietkewebthoidai.com Bỏ qua nội dung Trong Quy chế này, các điều khoản sau đây được hiểu: Nước thải công nghiệp là nước thải có nguồn gốc từ quá trình công nghệ của cơ sở sản xuất và dịch vụ công nghiệp (cơ sở công nghiệp), nhà máy xử lý nước thải kết nối tập trung. Các nguồn nước thải là: hệ thống thoát nước đô thị, khu dân
cư; sông, suối, kẽ hở, kênh rạch; kênh, chiến hào; hồ, ao, đầm phá; để sử dụng được xác định.2. QUY CHUẨN KỸ THUẬT 2.1.  Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp khi đổ vào nước thải nhận được từ nguồn Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi đổ vào nguồn nước thải được tính như sau: Cmax = C x Kq x KfWho:Cmax là giá
trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả về nguồn C là giá trị của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp quy định tại bảng 1; Kq là trọng lượng tiếp nhận nước thải được quy định tại mục 2.3 tương ứng với lưu lượng dòng chảy từ sông, suối, kẽ hở, kênh rạch; kênh, chiến hào; công suất của hồ, ao, đầm phá; dự kiến sử dụng các vùng nước ven biển; Kf
là trọng lượng lưu lượng nước thải quy định tại mục 2.4 tương ứng với tổng lưu lượng nước thải từ các cơ sở công nghiệp khi đổ vào nguồn nước thải; Áp dụng giá trị persable tối đa Cmax = C (không áp dụng Kq và Kf) cho các thông số: nhiệt độ, màu sắc, pH, coliform, Tổng hoạt động phóng xạ α, tổng phóng xạ β.Nước thải công nghiệp xả vào hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư không có nhà máy
xử lý nước thải tập trung, áp dụng cmax = Giá trị C quy định tại cột B Copy2.2 Giá trị C của các thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp được quy định tại bảng 1LINK TẢI QCVN 40:2011/BTNMT - Quy định về nước thải công nghiệp Vui lòng gửi email hoặc gọi trực tiếp đến công ty Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn những sản phẩm và dịch vụ môi trường tốt nhất!
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