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شرح درس

تامین آب سالم و بهداشتی در هر اجتماع از اهمیت بسیار زیادي برخوردار می باشد .اغلب منابع آب هاي سطحی و
زیرزمینی که به عنوان منابع تامین آب مورد نیاز جوامع می باشند ،حاوي ناخالصی ها و آالینده هاي متعددي
هستند .جهت رساندن کیفیت آب به معیارها و استانداردهاي مناسب و جلوگیري از انتقال بیماري هاي ناشی از
عوامل شیمیایی و بیولوژیكی موجود در آب با استفاده از روش هاي مناسب باید این گونه آب ها را مورد تصفیه قرار
داد .در این درس مواردي چون بهسازي منابع آب ،روش هاي مختلف تصفیه آب ،واحدهاي عملیاتی و فرایندي در
تصفیه آب همراه با مقدمه اي بر طراحی این گونه واحدها ارائه خواهد شد.
سر فصل درس 13( :ساعت)
-

مروری بر منابع تامين آب

-

كلياتي راجع به تصفيه آب

-

استانداردهای آب شرب(فيزیکي ،شيميایي و باكتریولوژیکي) در ایران

-

تصفيه مقدماتي

-

آشغالگيری

-

ته نشيني تيپ  3و 2

-

حذف مواد معلق و كلوئيدی(انعقاد و لخته سازی)

-

انواع فيلترها

-

فيلترهای شني تند و كند و دیاتومه ای

-

تصفيه شيميایي

-

رسوب دهي شيميایي

-

تبادل یوني

-

روش های غشایي

-

اسمز معکوس

-

الکترودیاليز

-

حذف آهن و منگنز

-

فلوئور زني و فلوئور زدایي آب

-

حذف سيليس

-

حذف نيترات

-

حذف رنگ و بو

-

روش های حذف تركيبات آلي نظير  VOCsو THMs

-

روش های گندزدایي(ازن ،اشعه ماوراء بنفش ،كلر و تركيبات آن)

-

كلرزني

-

اصول تصفيه و بهسازی منابع آب در اجتماعات كوچک( بهسازی چشمه ،چاه ،قنات و آب انبار)

نحوة ارزشيابي

-

امتحان طول نیمسال و پایان نیمسال
ارائه یک طرح ساده تصفیه آب و ارائه راه حل مشكالت بهره برداري
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