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هدف کلی درس :
آشنایی با آالیندههای آب ،انواع منابع تامین آب و خصوصیات هر یک  ،انواع مصارف آب ،خصوصیات آب و انواع مراحل و روشهای تصفیه آب
رئوس مطالب
هفته اول

کلیات شامل تعریف آلودگی آب ،تعریف آالینده آب ،اهداف تصفیه آب ،جایگاه و اهمیت سیستم تصفیه آب ،تقسیم بندی آالیندههای
آب و خصوصیات هر یک ،اجزاء شبکه تامین آب شهری

هفته دوم

منابع تامین آب شامل تقسیمبندی انواع منابع آب ،مقایسه منابع آب زیرزمینی ،پدیده یوتویفیکاسیون ،پدیده استزیفیکاسیون و الیهبندی
منابع آب سطحی ،مقایسه خصوصیات انواع آب سطحی ،منابع تامین آب شهر تهران

هفته سوم

مصارف آب شامل تقسیمبندی انواع مصارف آب ،سرانه آب مصرفی و نحوه محاسبه هر یک از سرانهها ،عوامل موثر بر مصارف آب،
تغییرات مصرف آب در طول شبانه روز و عوامل موثر بر آن ،آب مورد نیاز مصارف آتشنشانی و نحوه محاسبه آن

هفته چهارم

میکروبیولوژی آب شامل تقسیمبندی انواع میکروارگانیسمهای موجود در آب و خصوصیات هریک ،خصوصیات و مشخصات باکتری-
ها ،تقسیمبندی باکتریها از نظر تنفس ،درجه حرارت و تغذیه

هفته پنجم

میکروبیولوژی آب شامل باکتریهای مهم در صنعت تصفیه آب و خصوصیات هر یک (باکتریهای آهن ،باکتریهای گوگردی،
اکیتنومیستها و باکتریهای گروه کلیفرم) ،جلبکها و خصوصیات آنها ،قارچها و خصوصیات آنها ،پروتوزوئرها و خصوصیات آنها و
...

هفته ششم

شیمی آب شامل استانداردهای آب ،ناخالصیهای موجود در آب و اثرات ناشی از هریک (محلول ،نامحلول و گازها) ،خصوصیات
فیزیکی آب شامل کدورت آب و عوامل ایجاد آن ،رنگ آبها و عوامل ایجاد آن pH ،آب

هفته هفتم

شیمی آب شامل خصوصیات شیمیایی آب ،حاللیت گازها و قلیائیت آب ،ارتباط بین  PHو قلیائیت آب ،سختی آب و ارتباط آن با
قلیائیت آب ،اسیدیته آب ،آهن و منگنز آب و اثرات آنها ،رسم نمودار کیفیت شیمیایی آب و تعیین ترکیبات احتمالی آب ،تعیین صحت
نتایج آزمایشات آنالیز آب

هفته هشتم

شیمی آب شامل رسم نمودار کیفیت شیمیایی آب و تعیین ترکیبات احتمالی امالح آب ،تعیین صحت نتایج آزمایشات آنالیز آب

هفته نهم

عملیات واحد در تصفیه آب (اساس عملکرد ،مبانی طراحی ،انواع روشهای مورد استفاده و اصول و تئوریهای مربوطه برای هر یک از
واحدهای تصفیه) .در این قسمت در مورد هر یک از واحدها و به تفکیک ،تئوری مربوط به واحد ،اساس عملکرد ،روابط و اصول
طراحی آن ،تقسیم بندی و انواع فرایندهای موجود ،اهداف واحد و کاربردهای آنها به تفکیک و به شرح ذیل بررسی خواهد شد.
عملیات واحد در واحد هوادهی

هفته دهم

عملیات واحد در واحد انعقاد و لختهسازی

هفته یازدهم

عملیات واحد در واحد ته نشینی

هفته دوازدهم

عملیات واحد در واحد ته نشینی

هفته سیزدهم

عملیات واحد در واحد سختیزدایی به صورت الیم -سودا

هفته چهاردهم

عملیات واحد در واحد سختیزدایی به صورت تبادل یونی

هفته پانزدهم

عملیات واحد در واحد ضدعفونی

عملیات واحد در واحد حذف آهن و منگنز و واحد حذف سیلیس از آب

هفته شانزدهم

.در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد
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