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مقدمه:

دانشجو در پایان این درس باید با شناخت فرایندهای نوین تصفیه آب ،اصول و کاربردهای آنها ،سیستمهای مناسب را در موارد الزم
طراحی نماید.
اهداف کلی:

با توجه به آالینده های جدیدی که بطور فزاینده در اثر تخلیه فاضالبهای آلوده شهری ،صنعتی و پسابهای کشاورزی به منابع آب
سطحی و زیرزمینی وارد می شوند و غلظت آنها نیز افزوده می شود .از آنجا که ممکن است فرایندهای متداول تصفیه آب توانایی
رسانیدن کیفیت آبهای خام آلوده را به حد استاندارد ملی و بین المللی نداشته باشند .در این درس با توجه به آالینده های موجود
در منابع آب ،سیستم ها و فرایندهای نوین تصفیه آب از نظر اصول و مبانی طراحی مورد بررسی قرار می گیرند.
سر فصل درس 43( :ساعت)
اهداف رفتاری:

-

دانشجویان در پایان کالس باید قادر باشند:
استانداردهای کیفی آب آشامیدنی ،تحوالت آن و ضرورت بکارگیری سیستم های نوین تصفیه آب و ارتقای سیستمهای موجود را
بداند.
رویکردهای نوین در طراحی صافی ها ،بهینه سازی مصالح بستر ،استفاده از ترکیبات جاذب جدید را بشناسد.
سیستم های غشایی را طراحی نماید.
کاربرد سیستم های غشایی را بداند.
غشاء ،مکانیزمهای انتقال و عبور مواد از غشاء را بطور عملی تعریف نماید.
غشاها را بطور علمی طبقه بندی نماید.
مکانیزم های فیلتراسیون را بداند.
شکل های ظاهری غشاها را بشناسد.
جریان عبوری از غشا و مقاومت غشاء را تعریف نماید.
پالریزاسیون غلظت و گرفتگی غشاء و روش های کنترل گرفتگی را بیان نماید.
اثر عوامل مختلف بر سطح غشاء را بشناسد.
کاربردهای اختصاصی غشاهای UF, MF, NF, ROدر تصفیه آب را بیان نماید.

روش های دفع آب تغلیظ شده را ارائه نماید.
کاربرد سیستم های تبادل یونی را بداند.
سیستم های تبادل یونی را طراحی نماید.
سیستم های اختصاصی حذف آالینده های معدنی(نیترات ،فلوراید ،آرسنیک ،آهن ،منگنز ،سلنیوم و کروم) را طراحی نماید.
سیستم های اختصاصی زدایش بو و طعم را طراحی نماید.
مالحظات کلی در تعیین مکان تصفیه خانه آب(شامل :ظرفیت تصفیه خانه ،انتخاب گزینه های تصفیه ،مطالعات مقدماتی و
پایلوت ،جانمایی تصفیه خانه ،معیارهای کلی طراحی ،معیارهای طراحی فرایند) را بیان کند.
جنبه های مدیریت و برنامه ریزی پروژه ،تجزیه و تحلیل هزینه ها ،ارزیابی هیدرولیکی ،اثرات زیست محیطی تصفیه خانه،
استراتژی کنترل فرایند (بصورت موردی در رابطه با سیستم های غشایی) را بداند.
مالحظات کلی در بهره برداری و نگهداری سیستم های نوین تصفیه آب را بداند.
نرم افزارهای مورد استفاده در طراحی و بهینه سازی سیستم های تصفیه آب(سیستم های غشایی) را بشناسد.
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طراحی یک سیستم تصفیه آب برای جمعیت معین با توجه به کیفیت ارائه شده توسط استاد
ارائه دو موضوع منطبق با هر یک از رئوس مطالب
برگزاری آزمون کتبی از مطالب ارائه شده
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