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تعداد واحد2 :

دانشكده بهداشت
نوع واحد :نظري
پیش نیاز :میكروبیولوژي محیط ،شیمی عمومی ،فیزیک عمومی ،شیمی محیط
هدف :آشنا نمودن دانشجویان با عملیات فیزیكی و فرایندهاي شیمیایی و بیولوژیكی که اساس عملیات کنترل و
تصفیه در زمینههاي مختلف مهندسی بهداشت محیط و بخصوص آب و فاضالب را تشكیل میدهد.
شرح درس:

تاکنون فرایندها و عملیات مختلف تصفیه جهت کنترل و حذف آالیندهها و عوامل مشكلساز در آب و فاضالب و
محیطهاي دیگر معرفی و مورد استفاده قرار گرفته است .در این درس شناخت این فرایندها ،مكانیسم آنها ،قابلیت
کاربرد و عوامل موثر بر این فرایندها جهت استفاده در تصفیه کنترل آالیندههاي زیست محیطی مورد بررسی قرار
میگیرد .همچنین مطالبی در رابطه با انواع راکتورها ،طراحی و کاربرد آنها ارائه میگردد .با شناخت و درک این
فرایندها کارشناس بهداشت محیط میتواند با توجه به آالیندههاي موجود در آب و فاضالب و هوا ،فرایندها و
عملیات مناسب تصفیه را پیشنهاد دهد.
سر فصل درس 13( :ساعت)
-

معادالت شیمیایي ،انواع معادالت شیمیایي ،محاسبه نسبت مولي ،سینتیک و سرعت واكنشها ،قانون بقای جرم و محدودیتهای آن

-

معادله سینتیک درجه صفر ،درجه اول ،واكنشهای قابل برگشت ،واكنشهای آنزیمي ،درجه حرارت و سایر عوامل موثر در واكنشها

-

انواع راكتورها و طراحي آنها ،راكتورهای با جریان پیوسته و ناپیوسته ،راكتورهای بسته ،با جریان پیستوني ،اختالط كامل

-

ناپایدار كردن مواد كلوئیدی ،انعقاد و لختهسازی ،پروسههای مختلف انعقاد ،جذب و خنثي سازی ،پل زني بین ذرات ،فشرده نمودن الیه
دوگانه ،در برگیری ذرات در رسوبات

-

مواد منعقد كننده ،و كمک منعقد كننده

-

تهنشیني و انواع آن ،شناور سازی

-

جذب سطحي ،روابط بین كشش سطحي و جذب ،علت و انواع جذب ،واكنشهای مربوط به جذب سطحي و تعادل در واكنشها ،معادالت
مربوطه ،سرعت واكنشها در جذب سطحي ،عوامل موثر در جذب سطحي

-

تبادل یوني و معادالت مربوطه ،سرعت واكنشها و تعادل در واكنشها

-

فرایندهای غشایي ،پروسههای جداسازی ،اسمز معکوس و دیالیز و الکترودیالیز

-

اكسیداسیون شیمیایي ،اصول و تئوری ،عوامل موثر در واكنشهای اكسیداسیون

-

اصول فرایندهای بیولوژی تصفیه ،معادالت مربوط به رشد ،تعیین ضرایب بیوسینتیکي
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تهیه مطالب مرتبط با سرفصل و ارائه در کالس
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