بنام خدا
فرم طرح درس

دانشکده :منابع طبیعی و محیطزیست
نام درس :كنترل آالیندههاي جوي

رشته:

مقطع :دكترا

گرایش:

تعداد واحد نظری 3 :تعداد واحد عملی …… :عنوان درس پیشنیاز.……………… :

نام مدرس :دكتر فریده عتابی

تمام وقت  نیمه وقت مدعو

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :
رئوس مطالب
هفته اول

معرفي درس ،ارائه سيالبس ،منابع درس ،توضيحات در مورد ترم پروژه

هفته دوم

آاليندههاي اتمسفري و منابع آن– انتشار ذرات معلق در اتمسفر – منابع توليد ذرات – منابع توليد گازها و بخارات شامل منابع توليد
 VOCX , So X, NOX, COروشهاي كنترل VOCS، SOX، NOx، CO

هفته سوم

معادله انرژي ترموديناميكي– دماي پتانسيل – نرخ افت دما – پايداري اتمسفر و دماي پتانسيل – نرخ كاهش ددما با ارتفاع – شرايط
پايداري اتمسفر حداكثر عمق اختالط

هفته چهارم

روشهاي كلي كنترل آلودگيهاي جوي – بهبود پراكنش و انتشار – كاهش انتشار آاليندهها از طريق تغيير فرايند و تغيير سوخت –
استفاده از تجهيزات كنترل آلودگي در پايين دست – بازيافت مواد

هفته پنجم

طراحي سيستمها و تجهيزات كنترل آاليندههاي هوا – هزينه تجهيزات كنترل آلودگي – سرعت سيال درون تجهيزات كنترل آلودگي
هوا

هفته ششم

كمينه كردن توان ورودي به دمنده در تجهيزات كنترل آلودگي هوا

هفته هفتم

راندمان و ميزان نفوذ كلي در سيستمهاي كنترل

هفته هشتم

آاليندههاي همگن و غيرهمگن – معادله موازنه جرم براي تجهيزات كنترل آاليندهها

هفته نهم

فرايند احتراق – مواد قابل احتراق – ارزش حرارتي سوخت يا گرماي احتراق – محدوده قابل احتراق

هفته دهم

واكنشهاي فتوشيميايي اتمسفر

هفته یازدهم

تشكيل اكسيژن تك اتمي و اوزون – عوامل تخريب اليه اوزون

هفته دوازدهم

نقش اكسيدهاي نيتروژن در فتواكسيداسيون شيميايي

هفته سیزدهم

نقش هيدروكربنها در فتواكسيداسيون شيميايي

هفته چهاردهم

گازهاي خروجي فلر (انواع فلر-روشهاي بازيافت گازهاي همراه) عوامل موثر بر بازدهي فلر

هفته پانزدهم

ارائه ترم توسط دانشجويان

هفته شانزدهم

ارائه ترم توسط دانشجويان

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:
منابع مطالعاتی:
-1

