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وقطٍ اتًکذ پیًست تخطی اس ضُز ایالم را وطان میدَذ .جمؼیت کىًوی را تز مثىای ترزاک 100+2M

در َرز َکارار ي

جمؼیت در ديرٌ طزح را تز اساس یکی اس ريشَای گفاٍ ضذٌ تذست آيریذ .رضذ سرانوٍ جمؼیرت را ترز مثىرای سزضرماری
سالَای  1385ي  1390محاسثٍ کىیذ .آب ایه تخص اس ضُز اس طزیق سذی کٍ تزاس آب در آن  300+Nمارزی ي در فاصرهٍ

 5+0.1Mکیهًمازی ضُز قزار دارد ،تأمیه میگزدد .مصارف  4سال اخیز ایه مىطقٍ اس ضُز در جرذيل  1ارائرٍ ضرذٌ اسرت.
ضزیة تُزٌ تزداری تزای ضثکٍ فاضالب در اتاذای ديرٌ طزح  90ي در اواُای ديرٌ طزاحی  100درصذ اواخراب ضرًد M( .دي
رق آخز ي  Nسٍ رق آخز ضمارٌ داوطجًیی L ،رق آخز ضمارٌ) .طزاحی ضثکٍ آب تایذ تز اسراس ضرًات وطرزیٍ  117 -3ي
پریصورًی

طزاحی ضثکٍ فاضالب تز اساس ضًات وطزیٍَای ضمارٌ -425الف (

تراسوگزی وطرزیا  118-3ي  )163اوجرام

گیزد .تؼذ اس تذست آيردن سزاوٍ مصزف آب آن را در ضزیة ( Cراتطٍ سیز) ضرزب کىیرذ .ضرزیة تثرذیآ آب ترٍ فاضرالب را
 0/85در وظز تگیزیذ.


{

جدول  -1مصارف چهار سال اخیر (مترمکعة)

 -1طراحی خط اوتقال و شثکه توزیع
مطهًب است:
 -1-1اواخاب یا محاسثٍ کهیٍ پارامازَای نسم تزای طزاحی (ديرٌ طزح تزای اجشا مخاهف سیسا  ،جمؼیرت طرزح ،مصرزف
سزاوٍ ي حذاکثز ي حذاقآ مصزف سزاوٍ ،)...ارائٍ مقادیز آوُا (تٍ َمزاٌ فزضیا مزتًطٍ) تٍ صًر فُزسای در اتاذای گشارش.
 -2-1محاسثٍ قطز ي جى

لًلٍ اواقال اس محآ مىثغ تأمیه (سذ) تٍ مخشن ي ارائٍ جشییا طزاحی آن.

 -3-1محاسثٍ ي اواخاب وًع پمپ یا پمپَای نسم در اواقال آب اس سذ تٍ مخشن.
 -4-1تؼییه مًقؼیت ،تزاس ي حج مخشن سمیىی.
 -5-1محاسثٍ ضثکٍ تًسیغ آب  ،ارائٍ پالن مزتًطٍ تٍ َمرزاٌ ضریزآن نسم وظیرز قطرغ ي يصرآ ي آترصوطراوی ،ضساطرً؛
ضمارٌگذاری لًلٍَا ي گزٌَا ي ضیزآن ؛ جُت جزیان ،سزػت ي دتی در لًلٍَا؛ سطح تحت پًضص ،دتی مصزفی ي فطرار در
گزٌَا ي ...
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 -6-1تزسی خطًط َ فطار در سمان حذاکثز مصزف ي تؼییه وقاط ک فطار یا پز فطار ضثکٍ.
سينتىذی فطاری ضثکٍ تًسیغ ي اجزای تمُیذا جُت دسایاتی تٍ فطار مىاسة تٍ وحًی کٍ فطرار اس ضرًات وطرزیٍ
 -7-1
 117-3قزار گیزد.
 -8-1تؼییه محآ ضیزَای قطغ ي يصآ ي کىاًرَای ضثکٍ تا تًجٍ تٍ اصًل طزاحی DMA

 -9-1ارائٍ وقطٍ اجزایی پالن ضثکٍ تًسیغ (لًلٍ ،قطز ،طًل) ي ارائٍ پزيفیآ طًلی دي مسیز اس ضثکٍ (در پزيفیآ طًلی طرًل،
ضیة ،ار
 -10-1تزآيرد مقادیز لًلٍَا ي ضیزَا (قطغ ي يصآ ،آتصوطاوی ،تخهیٍ ي فطارضکه) ،جذيل طًل لًلٍ ترٍ تفکیرق قطزَرای
مخاهف
 -2طراحی شثکه جمعآوری فاضالب
مطهًب است:
 -1-2اواخاب یا محاسثٍ کهیٍ پارامازَای نسم تزای طزاحی ،ارائٍ مقادیز آوُا (تٍ َمزاٌ فزضیا مزتًطٍ) تٍ صًر فُزسرای
در اتاذای گشارش.
 -2-2وقطٍ پالن حًضٍتىذی مسیزَای اواقال مطخص گزدد.
 -3-2جذايل محاسثاتی تٍ صًر کامآ ارائٍ گزدد ي در تخص ضمیمٍ گشارش ریش محاسثا دسرای حرذاقآ  3مسریز مُر
آيردٌ ضًد.
 -4-2پالن مسیز ضامآ ضمارٌ ،وًع ي تیپ آدمريَا؛ ضمارٌگذاری ،مساحت تحت پًضص ،دتی ي قطز طزاحی ضذٌ لًلٍَا ویرش
مطخص تاضذ.
 -5-2پزيفیآ طًلی حذاقآ سٍ مسیز اصهی اس ضثکٍ فاضالب ارایٍ گزدد.
 -6-2تزآيرد مقادیز لًلٍَا ي تؼذاد مىًُلَا
زمان تحویل پروژه( :آخریه مهلت تحویل پروژه آخریه جلسه کالس درس (در پایان ترم) میتاشد)
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وحوه تحویل پروژه:
 کهیٍ مًارد خًاساٍ ضذٌ تٍ َمزاٌ گشارش پزيصٌ (در قالة فایآ  )Wordرا در درين یق فًلذر تا وام ضمارٌ داوطجًیی خرًدقررزار دادٌ ي آن را (تؼررذ اس فطررزدٌ کررزدن آن) تررٍ آدرس سیررز ایمیررآ کىیررذ .مًضررًع ایمیررآ ارسررالی تایررذ تررٍ صررًر
 proj_abfa_student IDتاضذ .پزيصٌای کٍ ایه ضزای در آن رػایت وطذٌ تاضذ مًرد تزرسی قزار وخًاَذ گزفت.
sabzzadehiman@gmail.com
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