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مقدمه:

دانشجو در اين درس با طراحی واحدهای مختلف تصفیه آب به منظور حذف آالينده های فیزيكی ،شیمیايی ،و میكروبی آب آشنا
می شود ،و قادر به طراحی و بكارگیری فرايندهای تصفیه آب می گردد.
اهداف کلی:

كسب مهارت و ايجاد توانايی الزم در دانشجو تا بتواند در طراحی تصفیه خانه های بزرگ آب همكاری نمايد ،تصفیه خانه های
كوچك را طراحی كند و عملیات راهبری تصفیه خانه ها را بداند.
اهداف رفتاری:

-

دانشجويان در پايان كالس بايد قادر باشند:
هدف از تصفیه آب ،و مراحل آن را بداند.
واحدهای فرايندی و عملیاتی تصفیه آب را بشناسد.
مالحظات اساسی در طراحی تصفیه خانه آب را بیان كند.
آبگیر و طراحی آن را انجام دهد.
حوضچه های انعقاد و لخته سازی را طراحی نمايد.
يك حوضچه ته نشینی طرح نمايد.
معیارهای طراحی هر يك از حوضچه های ته نشینی را بداند.
طراحی فیلترهای تند و كند و تحت فشار را انجام دهد.
اصول و اهداف ضد عفونی آب ،و انواع روشهای ضد عفونی و مزايا و معايب هر روش را بیان كند.
هدف از جداسازی آهن و منگنز ،و روش های جداسازی اين تركیبات از آب و معايب هر يك را بیان كند.
روش تعويض يونی جهت سختی زدايی ،و اهداف استفاده از اين رزين ها ،انواع رزين ،و مزايا و معايب روش تعويض يونی را بیان كند.
محاسبه مقدار آهك و كربنات سديم و طراحی يك واحد سختی زدايی با كمك اين تركیبات را انجام دهد.
با علل حضور طعم و بو در آب ،و روشهای حذف آن ،و طراحی روش های حذف طعم و بو از آب آشنا گردد.
با نرم افزارهای طراحی تصفیه خانه آب آشنا شود.
بازديد از يك تصفیه خانه متعارف آبهای سطحی
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اصول و اهداف ضد عفونی آب ،انواع روشهای ضد عفونی و مزايا و "
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عوامل موثر بر آن ،معیارهای تعیین محل آب گیر)
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از معیارها بر راندمان حذف ذرات معلق ،ضمائم حوضچه های ته
نشینی ،برآورد مقدار لجن تولید شده
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مربوطه ،محاسبه مقدار آهك و كربنات سديم ،طراحی يك واحد
سختی زدايی با كمك آهك و كربنات سديم)
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روش های حذف طعم و بو از آب
"
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بازديد از يك تصفیه خانه متعارف آبهای سطحی
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