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بیوراکتورھا و کاربردشان در تصفیھ آب و فاضالب با اصول و مبانی طراحی  دانشجویان  آشنایی ھدف کلی درس:  

: باشند درقا بایستی کالس متماا از پس ننشجویادا اھداف جزیی:  
کینتیک و انرژتیک  واکنشھای بیوشیمیایی از نتایج بدست آمده در مدل حذف  ماده آالینده  در بیوراکتور با استفاده از  •

 استفاده نمایند.
توجھ بھ رژیم ھیدرولیکی  راکتورھا در حالت ایده ال ، از معادالت مربوطھ جھت طراحی بیوراکتورھای ایده  با  •

 آل  برای حذف  ماده آالینده استفاده نمایند.
 با استفاده از نتایج آزمایشگاھی قادر بھ تعیین  معادالت سرعت وضرایب کینتیکی واکنش حذف ماده آالینده باشند. •
قادر بھ طراحی فرایند حذف مواد آلی درانواع  راکتورھای با رشد معلق و رشد چسبیده با استفاده از معادالت حاکم  •

 در شرایط ھوازی باشند.
 با استفاده از معادالت حاکم قادر بھ طراحی فرایند حذف مواد آلی در انواع راکتورھای بی ھوازی باشند.  •
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%۱۰مشارکت در کالس شامل پاسخگویی بھ سواالت، شرکت در مباحث مطرح شده، حضور در کالس   -۱  
 %۱۰تکالیف   -۲ 
 ۲۰ پروژه درسی  -۳ 
 %۲۰   امتحان نیم ترم -۴ 
  %۴۰آزمون پایان ترم    -۵ 

  شرح برنامھ درس  
 جلسھ  موضوع

 اول طبقھ بندی میکروارگانیزمھا، متابولیزم میکربی، منابع کربن و انرژی 
استویکیومتری  و انرژتیک باکتریایی   دوم

 سوم استویکیومتریتعیین ضریب رشد بیومس  و نیاز اکسیژن با استفاده از 
تعیین ضریب رشد بیومس  و نیاز اکسیژن با استفاده از بیوانرژتیک   چھارم

 پنجم کینتیک فرایند ھای شیمیایی و بیوشیمیایی ( انواع واکنشھا و معادالت سرعت )
 ششم راکتورھای با اختالط کامل -۲و  راکتورھای غیر مداوم-۱مدلسازی کلی راکتورھای ایده آل: 
 ھفتم راکتورھای با جریان برگشتی -۲جریان نھر گونھ راکتورھای با  -۱مدلسازی کلی راکتورھای ایده آل: 

بر اساس اطالعات  ھای شیمیایی و بیوشیمیایی  واکنشو ضرایب کینتیکی  تعیین معادالت سرعت 
 آزمایشگاھی

 ھشتم

 نھم مدلسازی راکتورھای غیر ایده آل
 دھم فاضالب : رشد معلق، رشد چسبیده ، رشد ھیبریدیفرایندھای زیستی تصفیھ 

 یازدھم مدلسازی بیو راکتورھای رشد معلق ھوازی
 دوازدھم انواع فرایند ھای رشد معلق ھوازی

 سیزدھم مدلسازی بیوراکتورھای رشد چسبیده ھوازی
 چھاردھم انواع فرایند ھای رشد چسبیده ھوازی
مدلسازی بیوراکتورھای بی ھوازی   پانزدھم

 شانزدھم انواع بیوراکتورھای بی ھوازی


