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هدف کلی درس :
آشنایی با مبانی طراحی تصفیهخانههای آب و فاضالب و طراحی واحدهای مختلف تصفیه آب و فاضالب
رئوس مطالب
هفته اول

کلیاتی در خصوص طرحهای تصفیه آب و فاضالب شهری و روش جمعآوری اطالعات در خصوص شناسایی منطقه مورد مطالعه،
آمار هواشناسی ،هیدرولوژی منطقه و منابع تامین آب ،موقعیت شهر و وضع اقتصادی و اجتماعی شهر ،منابع دفع فاضالب تصفیه شده
و تفسیر هر یک از اطالعات

هفته دوم

تعیین مبانی طرح شامل دوره طرح و عوامل موثر بر آن ،محل تصفیهخانه و عوامل موثر بر آن ،انواع روشهای تعیین جمعیت فعل و
آینده شهر

هفته سوم

درجه تصفیه مورد نیاز و استانداردهای آب مصرفی یا فاضالب تصفیه شده ،روشهای تعیین کمیت فاضالب تولیدی ،روشهای تعیین
کمیت آب مصرفی ،ضرایب حداکثر و حداقل جریان و روشهای محاسبه آن

هفته چهارم

تعیین کیفیت فاضالب تولیدی و روش محاسبه سرانه بار آلودگی و مواد معلق ،عوامل موثر بر تغییرات کیفیت فاضالب ،تعیین کیفیت
آب مورد نیاز شهر و عوامل موثر برآن ،تعیین مبانی طراحی تصفیهخانه آب یا فاضالب.

هفته پنجم

بررسی روشهای مختلف تصفیه فاضالب و آب و انتخاب بهترین روش تصفیه شامل انواع روشهای تصفیه مقدماتی و خصوصیات هر
یک ،انواع روشهای تصفیه ثانویه و خصوصیات هر یک ،انواع روشهای تصفیه لجن و خصوصیات هر یک ،بررسی مزایا و معایب هر
یک از روشهای فوق

هفته ششم

بررسی شرایط کاربرد هر یک از روشهای مختلف تصفیه فاضالب و آب ،بررسی فلودیاگرام جریان در هر یک از روشهای فوق و نهایتاً
عوامل موثر بر انتخاب بهترین روش تصفیه .در این قسمت هر یک از فرآیندهای تصفیه ،مبانی و اصول طراحی آنها ،مزایا و معایب در
مقایسه با سایر روشها و شرح آنها بررسی خواهد شد

هفته هفتم

بررسی نحوه ترسیم پروفیل هیدرولیکی و پالن استقرار تجهیزات تصفیهخانه آب و فاضالب و عوامل موثر بر آن و نحوه محاسبه افت
هیدرولیکی در هر یک از واحدهای تصفیه آب یا فاضالب و در قسمتهای مختلف شامل ساختمان ورودی ،خروجی جریان و ...

هفته هشتم

یک مثال عملی از طراحی یک تصفیهخانه آب یا فاضالب با در نظر گرفتن کلیه موارد ذکر شده در باال و تعیین و نحوه محاسبه مبانی
طراحی برای یک شهر و نهایتاً طراحی تصفیهخانه آب یا فاضالب .در این قسمت پس از تعیین مبانی طراحی و انتخاب روش تصفیه
مناسب ،کلیه واحدهای تصفیهخانه سایز شده و انواع ساختمانهای ورودی و خروجی جریان در هر واحد طراحی و محاسبه میگردد.
پس از محاسبه واحدها و طراحی دقیق تجهیزات و سایز نمودن تجهیزات و لولهها ،افت هیدرولیکی هر یک از واحدها محاسبه شده و
پروفیل هیدرولیکی و پالن استقرار تصفیهخانه تهیه خواهد شد .واحدهای مورد بررسی عبارتند از:
لوله ورودی جریان به تصفیهخانه و واحد آشغالگیری

هفته نهم

واحد دانهگیری جریان

هفته دهم

واحد تهنشینی اولیه

هفته یازدهم

واحد تصفیه بیولوژیکی

هفته دوازدهم

واحد تهنشینی ثانویه

هفته سیزدهم

واحد ضدعفونی

ایستگاههای پمپاژ فاضالب و لجن

هفته چهاردهم

واحد تغلیظ لجن

هفته پانزدهم

واحد هضم لجن و واحد آبگیری از لجن

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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