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نوع  عنوان پژوهشی ردیف
 تحقیق

 اهداف و نتایج مورد انتظار

و ساخت دستگاه پرتابل  یبررس 1
در شبکه  یانجر یرياندازه گ

فاضالب درحال  يجمع آور يها
 يبهره بردار

طرح 
 پژوهشی

در حال حاضر در تصفیه خانه ها با استفاده از سازه هایی مانند پارشال فلوم، اندازه 
گیري جریان صورت می پذیرد و براي کنترل دبی در شبکه هاي فاضالب که در 
عمق باال اجرا می شوند استفاده از تجهیز پرتابلی که بتوان در هر زمان و هر مکان 

 یانجر یريپرتابل اندازه گمی رسد. این دستگاه از آن استفاده نمود الزامی به نظر 
را  یاستفاده در نقاط مختلف شبکه را دارا بوده و سنجش پارامتر دب یتقابلباید 
 یتدستگاه قابل ینو با استفاده از ا یبهره بردار شبکه به آسان نماید تا یلتسه
شرکتهاي توضیح آنکه در حال حاضر تعدادي از بکند. یداشبکه را پ ینهبه یریتمد

خارجی تجهیزاتی با کاربرد مشابه را تولید می نمایند و هدف ضمن بومی سازي 
تکنولوژي یادشده، بررسی و ساخت دستگاهی است که با تووجه به تالطم و 

غلظت جریان فاضالب، عدد دقیقی از میزان عبوري لحظه اي و متوسط را ارائه 
 نماید.

سرانه  یفیک يپارامترها یینتع 2
 BOD ،COD ،TSS،TN ،TP یجرم

 يبردار بهره درحال يدر شهرها
بابل،  ي،طرح فاضالب شامل سار

 نوشهر یبار،بابلسر، جو

طرح 
 پژوهشی

 یاستفاده م یخارج ياستانداردها یفیک یخانه ها از مبان یهتصف یعمدتا در طراح
 یو حت یرانیجامعه ا یو سطح زندگ یاجتماع ی،گردد. با توجه به تفاوت فرهنگ

جهت  یفیک ياستانداردها يساز یکشور، بوم يتفاوت در سطح استانها ینا
انتظار می رود که با انجام این باشد. یم يمناسب ضرور يو بهره بردار یطراح

 یهدر تصف يروش بهره بردار يساز ینهحاصله جهت به يپژوهش، از پارامترها
خانه  یهتصف یفاکتورها مالك طراح ینا ینموجود استفاده شود. همچن يخانه ها

 گیرند.استان قرار  يشهرها یرسا يها
توضیح آنکه انتظار می رود با انجام آزمایشات مدون، پارامترهاي کیفی یادشده 

در شهرهاي در حال بهره برداري اندازه گیري و محاسبه شده و مقایسه این اعداد 
قرار قایسه در شهرهاي استان و همچنین با سایر شهرهاي کشور و دنیا مورد م

گیرد. سپس گزارش الزم جهت تبدیل شاخص هاي محاسبه شده به استاندارد 
 بومی تهیه گردد.

 و استفاده از روش یبررس 3
Actiflo يبااجرا(آب  یهدر تصف 

 )یقاتیتحق یلوتپا

طرح 
 پژوهشی

 يورود یازمورد ن یهر دب يبرا یطراح یققواعد کامل و دق یهته -
آب  یهتصف یهدر ثان یترل 100واحد  يو کامل برا یقدق یمشخصات طراحنقشه و  -

 .که بتوان آن را به مناقصه گذاشت يبه نحو
 مستند و قابل اثبات باشد. یدبا یقواعد طراح -
 يو راهنما يو نگهدار یرو تعم يبهره بردار ینهاجرا و هز یبرآورد مال یهته -

 .یستمس یناستفاده از ا



 يبا مشخصات و عملکرد در سطح تکنولوژ  یصنعت یمهساخت واحد ن -
Actiflo تا  یک یرکدورت ز یهتصف يبر ا یهدر ثان یترل 0,1 یبا دبNNN    500  و

 NNN 5حداکثر  یکدورت خروج

 يساز ینهبه يروش ها یبررس 4
خانه  یهدر تصف يمصرف انرژ

 فاضالب در حال بهره يها
 برداري

پایان نامه 
 دانشجویی

کننده انرژي در تصفیه خانه شناسایی شده و محاسبات و  کلیه واحدهاي مصرف
بررسی هاي الزم جهت امکان کاهش مصرف انرژي متناسب با شرایط واقعی 

موجود مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهاي کاهش مصرف انرژي ارائه شود. 
در واحدهایی که امکان تولید انرژي به هر روشی (هیدرولیک، فرایند و ...) نیز 

 ود دارد، شرایط تولید انرژي لحاظ شده و گزارش مربوطه ارائه گردد.وج

 


