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 تعاریف تعاریف عملیات و فرایندهای کنترل آلودگی درمهندسی بهداشت محیط
 اهداف تصفیه آب و فاضالبسادات
 تقسیم بندی استانداردها از نظر بعد تقسیم بندی استانداردها از نظر اهمیت( اولیه وثانویه)
 -حد مطلوب و حد مجاز استانداردها

"

سیٌتیک ّاکٌص ُای ضیویایی
داًطجْ تایذ تتْاًذ:
هفِْم سیٌتیک ضیویایی سا تیاى
کٌذ.
هفِْم سشعت ّاکٌص سا تیاى کٌذ.
تعشیف ثاتت سشعت ّ اکٌص سا تیاى
کٌذ.
اًْاع ّاکٌص ُای ضیویایی سا تیاى
کٌذ.
عْاهل هْثش تش سشعت ّاکٌص سا تیاى
کٌذ.
تأثیش عْاهل هختلف تش سشعت
ّاکٌص ُا سا تیاى کٌذ.

"

ّاکٌص ُای ُوگي ّ ًاُوگي
داًطجْ تایذ تتْاًذ:
هفِْم ّاکٌص ُوگي ّ ًاُوگي سا
تیاى کٌذ.
هفِْم ّاکٌص ُوگي تشگطت پزیش ّ
تشگطت ًاپزیش سا تیاى کٌذ.
 عْاهل هْثش تش سشعت ایي ّاکٌص ساتیاى کٌذ.
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عنوان

مدرس
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آمادگی الزم
دانشجویان قبل
از شروع کالس

-

مطالعه مطالب
مربوطه و
آمادگی جهت
ارائه مطالب
جلسه قبل به
صورت خالصه
و شرکت در
بحث گروهی
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"

داًطجْ تایذ تتْاًذ:
تأثیش دسجَ حشاست سا تش سشعت
ّاکٌص تیاى کٌذ.
تأثیش غلظت سا تش سشعت ّاکٌص تیاى
کٌذ.
تأثیش کاتالیضّس سا تش سشعت ّاکٌص
تیاى کٌذ.
تأثیش ًْس سا تش سشعت ّاکٌص تیاى
کٌذ.
تأثیش طثیعت هادٍ ّاکٌص کٌٌذٍ سا تش
سشعت ّاکٌص تیاى کٌذ.

"

هفِْم کاتالیضّس
داًطجْ تایذ تتْاًذ:
هفِْم کاتالیضّس سا تیاى کٌذ.
اًْاع کاتالیضّسُا سا تیاى کٌذ.
تأثیش کاتالیضّسُای هختلف دس اًجام
ّاکٌص ُای ضیویایی سا تیاى کٌذ.
ّاکٌص ُای آًضیوی ّ ًقص آًضین ُا
دس فشایٌذُای تصفیَ آب ّ فاضالب سا
تیاى کٌذ.

"

اًْاع ساکتْسُا ّ الگُْای جشیاى دس ساکتْس
داًطجْ تایذ تتْاًذ:
هفِْم ساکتْس سا تیاى کٌذ.
ساکتْس تستَ ) (Batch Reactorسا
تعشیف کٌذ.
ساکتْس پیْستَ تا اختالط کاهل
) (CFSTRسا تعشیف کٌذ.
ساکتْس تا جشیاى پیستًْی یا لْلَ ای
) (PFRسا تعشیف کٌذ.

57/5/28

57/5/37

57/8/3

"

 ادامه راکتورها-
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ساکتْس جشیاى پشاکٌذٍ غیش ایذٍ آل سا
تعشیف کٌذ.
اصْل طشاحی ساکتْسُا سا تیاى کٌذ.
هْاصًَ جشهی تشای ُش ساکتْس سا اًجام
دُذ.
اصْل طشاحی ساکتْسُا ّ تشتیة
سشی یا هْاصی تْدى آًِا سا تیاى کٌذ.
ًحٍْ اًتخاب ساکتْسُا سا تطخیص
دُذ.
عْاهل هْثش دس اًتخاب ساکتْسُا سا
تطخیص دُذ.

"

 فرایندهای جداسازی را بشناسد شامل ته نشینی و انواع آن -شناور سازی و هدف از آن

"

عول اًعقاد ّ لختَ ساصی
داًطجْ تایذ تتْاًذ:
ُذف اص عول اًعقاد سا تیاى کٌذ.
ًحٍْ عول اًعقاد سا تْضیح دُذ.
هکاًیسن ُای چِاسگاًَ ًاپایذاس
ضذى رسٍ تشای عول اًعقاد سا تیاى
کٌذ.

"
"

"
"

-

عول اًعقاد ّ چگًْگی آى سا دس
تصفیَ آب تیاى کٌذ.

-

ادامه بحث انعقاد و لخته سازی

-
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 جزب سطحی Adsorptionداًطجْ تایذ تتْاًذ:
هفِْم جزب سطحی سا تیاى کٌذ.
تفاّت  Absorption ّ Adsorptionسا
تیاى کٌذ.
عْاهل هْثش تش پذیذٍ جزب سطحی
سا تیاى کٌذ.
هفِْم جزب فیضیکی سا تیاى کٌذ.
هفِْم جزب ضیویایی سا تیاى کٌذ.
هفِْم جزب الکتشیکی سا تیاى کٌذ.
عْاهل هْثش تش سشعت جزب سطحی
سا تیاى کٌذ.

"

سّش تِیَ کشتي فعال
داًطجْ تایذ تتْاًذ:
هشاحل هختلف تِیَ کشتي فعال سا
تیاى کٌذ.
اًْاع کشتي فعال (کشتي فعال داًَ ای
ّ پْدسی) سا تیاى کٌذ.
هضایا ّ هعایة اًْاع کشتي فعال سا تیاى
کٌذ.

"

فشایٌذُای غطایی
داًطجْ تایذ تتْاًذ:
هفِْم اسوض هعکْط سا تیاى کٌذ.
هفِْم Nano ّ Ultra filtration
 filtrationسا تیاى کٌذ.
تأثیش عْاهل هختلف تش فشایٌذ اسوض
هعکْط سا تیاى کٌذ.
هفِْم الکتشّدیالیض
-

"

طثقَ تٌذی ّ کاستشد هثادلَ کٌٌذٍ ُا دس
فشایٌذُای صٌعتی
داًطجْ تایذ تتْاًذ:
هفِْم هثادلَ کٌٌذٍ کاتیًْی ضعیف
ّ قْی سا تیاى کٌذ.
هفِْم هثادلَ کٌٌذٍ آًیًْی ضعیف ّ
قْی سا تیاى کٌذ.
هْاسد استفادٍ اص اًْاع هثادلَ کٌٌذٍ
ُا سا تیاى کٌذ.
 استفادٍ اص هثادلَ کٌٌذٍ ُای یْىهثادلَ کٌٌذٍ ُای هعذًی سا
تطٌاسذ.
هثادلَ کٌٌذ ُای آلی سا تطٌاسذ.
هثادلَ کٌٌذٍ ُای آهفْتش سا
تطٌاسذ.
توایل کاتیْى ُا ّ آًیْى ُای هختلف
سا ًسثت تَ هثادلَ کٌٌذٍ تطخیص
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هْاد کوک هٌعقذ کٌٌذٍ ّ ًقص آًِا
دس فشایٌذ اًعقاد سا تیاى کٌذ.
هکاًیسن ُای جزب ّ خٌثی ساصی
تاس ،پل ساصی ،تَ دام افتادى رسٍ دس
سسْتاتً ،اپایذاس کشدى هْاد کلْئیذی
سا تیاى کٌذ.
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دُذ.

"
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 اکسیداسیون شیمیایی  ،اصول و تئوری عوامل مؤثر در واکنشهای اکسیداسیون کاربرد اکسیداسیون شیمیایی در تصفیه آبو فاضالب
انواع فرایندهای بیولوژیکی تصفیه فاضالب
 رشد معلق و چسپیده معادالت مربوط به رشد تعیین ضرایب بیو سینتیکیفرایندهای
 نیتریفیکاسیون دنیتریفیکاسیون -حذف فسفر از فاضالبها
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"
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