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دهانه آبگیر به تونل انتقال آب شرب تهران
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اهداف طرح
)و پرند 19، 9، 21، 2مناطق (آبرسانی به مناطق گسترش یافته محدوده شمال و شمال غرب تهران1.
 1سال تصفیه خانه هاي شماره  50با توجه به سن باالي (فراهم نمودن امکان بررسی، بازسازي و اصالح سیستم هاي موجود انتقال و تصفیه آب در تهران2.

)تهران 2و 
)سد هاي طالقان و امیرکبیر(افزایش ظرفیت انتقال آب از منابع غربی تهران3.
افزایش ظرفیت تصفیه آب در شهر تهران4.
افزایش ایمنی و پدافند غیر عامل تامین آب تهران5.
برداري و  و بهره آبرسانی به مناطق شهري با ارتفاع باالتر از رقوم تحت پوشش تصفیه خانه هاي موجود به طریق ثقلی و در نتیجه کاهش هزینه هاي پمپاژ6.

قرار دارند و احتیاج به ) متر1550(متر پایین تر از این تصفیه خانه 300تهران  2و  1تراز تصفیه خانه هاي شماره (نگهداري سیستم هاي موجود توزیع آب
)پمپاژ دارند

کیلومتري آبگیر بیلقان  20با توجه به فاصله (حفاظت کیفی آب شرب تخصیص یافته از رودخانه کرج از نقطه نظر آلودگی هاي موجود در حاشیه رودخانه7.
له انواع آلودگی ها وارد آب می شوند همچنین در هنگام وقوع سیالب آلودگی ها در این فاص...) رستوران ها و (از سد امیرکبیر و وجود منابع آلودگی

)افزایش می یابد



اجزا طرح
)تهران-تونل کرج(سیستم انتقال آب از سد امیرکبیر به تهران1.

متر مکعب در ثانیه و قطر تمام  16به ظرفیت انتقال  0.00156با شیب طولی )کیلومتري 13.5و  16اجرا شده در دو قطعه (کیلومتر 29.5شامل تونلی به طول 
گاه حفاري متر می باشد و نوع سیستم انتقال آب تونل ثقلی بوده و سیستم حفاري آن از نوع مکانیزه حفاري تمام مقطع می باشد که با دست 3.9شده 

Double Shield TBM انجام شده است و نوع پوشش آن از نوع سگمنت بتنی می باشد
آبگیر ابتدائی تونل1.

سانتی متر، اتاقک آبگیر و دریچه  10واقع در محل سد انحرافی امیرکبیر در پایین دست سد تنظیمی امیرکبیر داراي آشغال گیر براي آشغال هاي بزرگتر از 
هاي تنظیم آبگذري

تصفیه خانه ششم آب تهران1.

کانال سرریز تصفیه خانه ششم آب تهران2.
متر در دو بخش کانال سرپوشیده و سرریز پلکانی 2100شامل کانالی در حد فاصل تصفیه خانه ششم تهران تا رودخانه کن به طول تقریبی 



مشخصات تصفیه خانه ششم آب تهران
قرار داده شده است 2و  1در ورودي تونل به تصفیه خانه ششم، حوضچه آرامش، سرریز هاي جانبی و دریچه هاي فاز 

براي اندازه گیري استفاده می  Ultrasonicمی شود در این قسمت از تراز سنج هاي  فلوم پارشالپس از ورود به هر فاز کلر و آهک زنی اولیه انجام می شود و آب وارد سازه 
شود

با ) تبرحسب اختالف تراز باالدست و پایین دس(این سازه به صورت اتوماتیک. سانتی متر تعبیه شده است 1آشغال گیر براي جداسازي آشغال هاي بزرگتر از  3سپس سازه 
حرکت شانه و انتقال آشغال ها به تسمه نقاله، زباله ها را جدا می کند

در ادامه مسیر کانال، ورودي کانال آدم رو براي دسترسی به سیستم توزیع لوله و کابل ها و بررسی نشتی مخازن قرار دارد
که به رودخانه کن می ریزد، سازه اي ایجاد شده است که کالورت آن از زیر این قسمت عبور   Bypassساله به کانال  100براي دفع خطر سیالب، سازه اي براي انتقال سیالب 

می کند
.قرار دارد که در آن کلروفریک و پلی الکترولیت به آب زده می شود که باعث جداسازي میکروارگانیسم ها می شود لساتوراپواحد  6پس از آن ورودي آب از کانال به 

ها حذف می شود و آب به مرحله بعدي تصفیه انتقال می یابد هوپردر مرحله بعد ابر لجن تولید شده توسط 



مشخصات تصفیه خانه ششم آب تهران
در نظر گرفته  Backwashقرار داده شده است که در کنار هر کدام کانالی براي انتقال آب حاصل از  آنتراسیتواحد فیلتر با الیه بندي شن، ماسه و  24در واحد فیلتراسیون 

شده است، همچنین مخازن آب دقیقا زیر واحد هاي فیلتراسیون قرار دارد
وجود دارد VIPدر باالي مخازن محلی براي ایجاد گالري و ساختمان 

در خروجی آب مخزن به سیستم آب رسانی شهري یک سرریز نیلوفري قرار داده شده است
در محل مخازن سرریز هایی مجزا براي هر بخش به منظور امکان کلر زنی مجزا وجود دارد

قرارداده شده است Backwashدر پایین مخازن پمپ هاي سانتریفیوژ با شیر یک طرفه براي سیستم 
و  ساختمان شیمیایی براي تزریق کلروفریک و آهک در محوطه وجود دارد) مرحله پیش کلر زنی و پس کلر زنی(ساختمان کلر زنی



مشخصات تصفیه خانه ششم آب تهران
در نظر گرفته  Backwashقرار داده شده است که در کنار هر کدام کانالی براي انتقال آب حاصل از  آنتراسیتواحد فیلتر با الیه بندي شن، ماسه و  24در واحد فیلتراسیون 

شده است، همچنین مخازن آب دقیقا زیر واحد هاي فیلتراسیون قرار دارد
وجود دارد VIPدر باالي مخازن محلی براي ایجاد گالري و ساختمان 

در خروجی آب مخزن به سیستم آب رسانی شهري یک سرریز نیلوفري قرار داده شده است
در محل مخازن سرریز هایی مجزا براي هر بخش به منظور امکان کلر زنی مجزا وجود دارد

قرارداده شده است Backwashدر پایین مخازن پمپ هاي سانتریفیوژ با شیر یک طرفه براي سیستم 
و  ساختمان شیمیایی براي تزریق کلروفریک و آهک در محوطه وجود دارد) مرحله پیش کلر زنی و پس کلر زنی(ساختمان کلر زنی



مراحل تکمیل نشده پروژه
)متر مکعب بر ثانیه بزرگترین تصفیه خانه کشور است 7.5با ظرفیت  1فاز (پروژه اصال آغاز نشده و فعال در دستور کار قرار ندارد 2فاز 1.
است که هنوز اجرا نشده است ریکاوريلیتر بر ثانیه این سامانه احتیاج به واحد  300با توجه به پساب 2.
سقف و محوطه سازي ساختمان اصلی تصفیه خانه انجام نشده است3.
ساختمان آزمایشگاه تکمیل نشده است4.
سیستم انتقال سیالب به طور کامل اجرا نشده است5.



کلی طرح شماتیک



پیش زمینه طرح

سد انحرافی -سد تنظیمی
دهانه آبگیر به تونل انتقال آب شرب تهران

دهانه آبگیر و سازه آشغال گیر



پیش زمینه طرح

نورودي به تونل انتقال آب به تصفیه خانه ششم آب تهرا



ورودي تصفیه خانه
نورودي به تونل انتقال آب به تصفیه خانه ششم آب تهرا

سازه داراي حوضچه آرامش و سرریز هاي جانبی و دریچه هاي 
پروژه 2و  1ورودي به فاز 



ورودي تصفیه خانه

که به رودخانه کن می پیوندد Bypassسرریز هاي جانبی سازه ورودي که به کانال 



ورودي تصفیه خانه

پروژه و کنترل کننده هاي آن ها 2و  1دریچه هاي ورودي به فاز 



ورودي هر فاز

سامانه کلر و آهک زنی اولیهUltrasonic یابمجهز به تراز  فلوم پارشالسازه 



سامانه انتقال سیالب

Bypassورودي کالورت سازه انتقال سیالب به کانال 



کانال دسترسی آدم رو



سازه آشغال گیر اتوماتیک



کانال توزیع



ها پالساتور



سامانه جداسازي ابر لجن



سیستم فیلتراسیون



سیستم فیلتراسیون

Bypassبه کانال  Backwashانتقال آب مرحله 



Backwashسامانه 



خروجی به مخازن

سرریز هاي نهایی با امکان کلر زنی مجزا



آبنما و گالري

ه سرریز نیلوفري در خروجی مخازن به سامان
آبرسانی



سامانه پمپاژ

پمپ هاي سانتریفیوژ
ربه شیر یک طرفه به منظور جلوگیري از آسیب  ض

قوچ



حضور در محل بازدید



حضور در محل بازدید



گواهی شرکت در بازدید


