شيمي محيط
تعداد واحد 2 :

کد درس 22 :

نوع واحد  1 :واحد نظري  1 -واحد عملي
پيشنياز  :شیمي عمومي
هدف :
آشنایي با مفاهیم شیمي محیط  ،درک اصول قوانین مهم شیمي بخصوص شیمي آب و فاضالب  ،هوا
شرح درس :
واکنشهاي شیمیایي در محیط هاي مختلف مانند خاک  ،آب  ،هوا  ،فاضالب و غیره صورت مي گیرد .این واکنشها منجر به
تغییرات کیفي در این محیط ها خواهد شد  .این تغییرا ممکن است اثرات مطلوب یا نامطلوبي را به اجزاي زنده محیط از
جمله انسان ایجاد نماید .همچنین استفاده از روشهاي شیمیایي در حذف و تصفیه آالینده ها در محیط بسیار متداول مي
باشد  .در این درس مطالبي در زمینه مفاهیم مربوط به شیمي عمومي  ،شیمي فیزکي و شیمي ترکیبات آلي در محیط ارائه
خواهد شد .استفاده از این مباحث در تامین آب سالم  ،دفع فاضالبهاي شهري و صنعتي مواد زائد صنعتي و کنترل و پایش
مواد شیمیایي در محیط و بطور کلي بهسازي محیط مد نظر مي باشد  .در بحث عملي عمدتاً دانشجویان با مشخصه هاي
فیزیکي و شیمیایي آب و فاضالب  ،روشهاي نمونه برداري و آزمایشهاي مهم آب و فاضالب آشنا خواهند شد.
سرفصل درس :
الف ) نظري ( 71ساعت )

مفاهیم اساسي از شیمي تعادلي  :محدودیت هاي محاسبات تعادل  ،ضریب فعالتي یون  ،حل مسائل تعادلي اسید و بازها ،
مفهوم  pHو  ، pXافزایش اسید و باز به محلول  ،تیتراسیون اسیدها و بازها نقطه اکي واالن  ،دیاگرام هاي لگاریتمي
غلظت  ،حل مسائل تعادل اسید  ،باز با دیگاگرامهاي تعادلي  ،اسیدیته و قلیائیت  ،بافرها  ،سیستم کربنات  ،ظرفیت بافري
سیستمهاي آبي  ،تشکیل کمپلکس ( کمپلکس ها با لیگاندهاي متفاوت  ،حذف فلزات سنگني از سیستمهاي آب و فاضالب
از طریق خنثي سازي رسوب ) واکنش هاي اکسایش  ،کاهش ( روابط تعادلي  ،دیاگرام هاي لگاربتمي غلظت  ،دیاگرام هاي
 pHو  pEرههاي تغییر جهت واکنش هاي تعادلي
 مفاهیم اساسي از شیمي فیزیک  ،ترمودینامیک  ،گرما و کار  ،آنتالپي  ،آنتروپي  ،انرژي  ،انرژي آزاد رابطه درجهحرارت و ثابت تعادل  ،فشار بخار مایعات  ،کشش سطحي  ،مخلوطهاي دوتایي  ،محلولهایي از جامدات در مایعات
الکتروشیمي  ،قابلیت هدایت محلول  ،جریان الکتریکي و تغییر شیمیایي  ،انواع الکترودها  ،چل الکتروشیمیایي ،
حفاظت گالوانیک
 خنثي سازي ( شیمي رسوب  ،دیاگرام کارول  ،الرنسل  ،خنثي سازي  ،معادالت تعادل ) پایداري آب ( شبکه هاي الکتروشیمي  ،شیمي خوردگي  ،اندیس اشباع النژلیه ) -آشنایي با شیمي اتمسفر

-

مفاهیم اساسي از شیمي کمي
ارزیابي داده هاي کمي ( دقت و صحت ،؛ انواع خطاها  ،منحني کالیبراسیون  ،کاربرد آمار )
روشهاي نمونه برداري و محافظت نمونه آب و فاضالب
روشهاي مختلف آزمایش آب و فاضالب ( روش حجمي  ،روش وزني  ،روش هاي دستگاهي )
مفاهیم اساسي شیمي آلي  ،ترکیبات زنجیري  ،حلقوي  ،آلدئیدها  ،اسیدها  ،اترها و غیره
مفاهیم اساسي بخش هسته اي  ،ساختمان اتم تئوري هسته اي  ،مدارهاي الکترونیک  ،ایزوتوپها  ،هسته هاي
رادیواکتیو و پایه دار و ...
 ( BODتعریف  ،درجه واکنش  ، BODسرعت اکسیداسیون بیوشیمیایي  ،کاربرد داده هايBOD
نیتروژن و فسفر ( تعاریف  ،نیتروژن آلي  ،نیتریت  ،نیترات  ،پلي فسفاتها  ،فسفر آلي  ،کاربرد داده ها  ،اهمیت در
محیط )

ب ) عملي ( 7واحد  43ساعت )
آزمایش رنگ  ،رابطه رنگ و pH

 آزمایش جامدات ( جامدات کل  ،صافي ناپذیر  ،صافي پذیر  ،فرار و ثابت ) آزمایشهاي بو  ،مزه و کدورت آزمایش هدایت الکتریکي و pH آزمایش جارتست آزمایش تعیین انواع سختي ( تام  ،دائم  ،موقت  ،کلسیم  ،منیزیوم ) آزمایش تعیین مقدار دي اکسید کربن آزاد آزمایش تعیین قلیائیت ( فنل فتالئین  ،متیل اورانژ  ،محاسبه قلیائیت پنج گانه ) آزمایش  BOD5و تفسیر آن آزمایش COD آزمایش تعیین مقدار آنیون هاي کلرور  ،سولفات  ،فسفات آزمایش تعیین مقدار سدیم  ،پتاسیم آزمایش تعیین مقدار ازت تام  ،ازت آمونیاکي آزمایش نیترات و نیتریت آزمایش تعیین مقدار فلوئور آزمایش تعیین مقدار ید آزمایش تعیین مقدار آهن و منگنز راهنمایي براي اندازه گیري فلزات سنگین در آب و فاضالبمنابع درسي :
– 1- Sawyer & Mccarty (2003) ; “Chemistry for Environmental Engineering” ; Mc Graw
Hill Inc. USA.

2- Mark , M. Bengamin (2002) ; “Water Chemistry” Mc Graw – Hill Inc.
3- Larry D. Benefield (1982) ; “Process chemistry for water and waste water Treatment”
. Prentice Hall . Inc. NewJersay.
4- John Wright (2003); “Environmental chemistry” Routtedge Taylor and francis
Group USA.
5- APHA, AWWA, WEF (2000) ; “Standard Methods for examination of water and
wastewater, 20th edition” ; APHA. USA.
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