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ها و مواد مغذی است که تصفیه آن را های آلی خطرناک، فلزات سنگین، نمکفاضالب صنعتی دارای ترکیبات متنوعی مانند آالینده

ای، مقرون دلیل نیاز به انرژی باال و کمک به انتشار گاز گلخانههای موجود بهطرفی تصفیه فاضالب شهری با فناوری کند. ازبرانگیز میچالش

های بیوالکتروشیمیایی نظر، سامانههای متداول تصفیه، نه پایدار بوده و نه همیشه موثر است. از اینصرفه نیست. بنابراین استفاده از روشبه

(BESبه )ک فناوری امیدوارکننده برای تصفیه پایدار فاضالب پیچیده صنعتی، پدیدار شده است. این کتاب، پتانسیل فرآیندهای عنوان ی

های پیچیده صنعتی با اهداف بازیابی ترکیبات ارزشمند و استفاده مجدد از ترکیبی بر پایه میکروبی و الکتروشیمیایی را برای تصفیه فاضالب

زیست بدون ، شامل کارایی باال، سمیت پایین، تصفیه سازگار با محیطBESترین مزایای دهد. مهمتحلیل قرار میآب، مورد بحث و تجزیه و 

عنوان سکویی در حال ظهور برای تبدیل انرژی شیمیایی ( بهBESهای بیوالکتروشیمیایی )جویی و حفظ انرژی است. سامانهتجمع لجن، صرفه

یا هیدروژن یا مواد شیمیایی با ارزش افزوده هستند. در این کتاب، روندهای اخیر و آینده در خصوص های حاوی مواد آلی به برق فاضالب

 هایی مطرح شده است.چنین سامانه

 های کلیدی:ویژگی

 های امیدبخش انواع حلها و راههای بیوالکتروشیمیایی، مزایا، محدودیتبحث در خصوص اصول تصفیه بیولوژیکی فاضالب و سامانه

های مختلف بازیابی انرژی فاضالب؛گزینه

 سامانههای اخیر در خصوص ارائه روندها و توسعه( های بیوالکتروشیمیاییBESبرای دستیابی به تصفیه پایدار فاضالب؛ )

  پوشش دادن کاربردهایBES های ترکیبی بر پایه و فناوریBES برای تصفیه فاضالب؛

 نرژی( از فاضالب توسط سامانهجذب کربن و بازیابی منابع )غیر از ا( های بیوالکتروشیمیاییBES؛)

 سازی کامل سامانههای موجود در زمینه پیادهپرداختن به چالش( های بیوالکتروشیمیاییBESدر تصفیه )های فاضالب موجود و خانه

جدید.

 فهرست مطالب کتاب:

( تصفیه 4های بیوالکتروشیمیایی: مفاهیم اساسی و انواع؛ ( سامانه3ضالب؛ ( بازیابی انرژی از تصفیه فا2ها و تصفیه فاضالب؛ ( میکروب1

یک  –همراه با جلبک  MFC فناوری( 6؛ BESهای صنعتی و بازیابی انرژی توسط ( پساب5؛ BESفاضالب شهری و بازیابی انرژی توسط 

( پیل میکروبی جذب کربن: جذب کربن، 8برای جذب کربن و بازیابی انرژی؛   MFC –( جلبک 7سامانه ترکیبی برای تصفیه فاضالب؛  

: یک سامانه ترکیبی MBR-BES( 10شده: یک سامانه ترکیبی برای تصفیه فاضالب؛ ساخته BES -( تاالب9بازیابی انرژی و تصفیه فاضالب؛ 

( 12ه ترکیبی برای تصفیه پساب صنعتی و بازیابی انرژی؛ هوازی: یک سامانهضم بی -BES  (11برای تصفیه فاضالب و بازیابی انرژی؛ 

 MESسازی ( پیاده14برای تصفیه فاضالب؛  MESهای افزایش مقیاس ( چالش13وضعیت کنونی فاضالب در هند/ کشورها و مناطق دیگر؛ 

( پیل 17؛ BESدهای با هزینه کم برای ( توسعه الکترو16؛ BES( توسعه غشاهای با هزینه کم برای 15های فاضالب موجود؛ خانهدر تصفیه

.BES( فناوری نانو در 18زدایی میکروبی؛ نمک
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طور فزاینده درحال افزایش است. این درحالی است که به“ شیرین”تقاضای جهانی برای آب 

های متنوعی برای پاسخگویی به افزایش است. روشمیزان آب شیرین در دسترس رو به کاهش 

ها که موفقیت زیادی داشته و استفاده از کار گرفته شده است. یکی از این روشتقاضای آب به

ها است که ای از فناوریزدایی شامل مجموعهزدایی است. نمکآن درحال افزاش است، نمک

 شود.مختلف انرژی استفاده می برای تولید آب تمیز از منابع مختلف آب و از منابع

هایی که زدایی بررسی شده است. برخی از فناوریهای نمکآوریدر این کتاب بسیاری از فن

طور گسترده مورد استفاده قرار اند و امروزه بهسازی شدهدر این کتاب ارائه شده است، تجاری

تند و ممکن است در آینده های ارائه شده در آن نیز در دست توسعه هسگیرند. سایر روشمی

گرمایی و چنین منابع انرژی تجدیدپذیر )بادی، زمینمورد استفاده قرار گیرند. این کتاب هم

دهد. در تهیه این کتاب های فسیلی ارائه میعنوان جایگزینی برای سوختخورشیدی( را به

های کار در زمینه هااند. تجربه نویسندگان شامل دههکارشناسان خبره جهانی مشارکت داشته

دهد. فصول از دانشگاه تا صنعت را در دنیای واقعی پوشش می مربوطه است و دامنه وسیعی

مطالبی که در این کتاب خواهید آموخت عبارتند از:

 زداییای بر نمکمقدمه -1

های مختلف آوریهای مفصل در مورد فنبحثزدایی را مورد بحث قرار داده و همچنین چارچوبی برای این فصل تاریخچه و علل نمک

 دهد.زدایی را ارائه میهایی برای استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در نمکزدایی و فرصتنمک

 زدایی حرارتیفرآیند نمک -2

های حرارتی مبانی طراحی نیروگاهای از مبانی علوم مهندسی مانند ترمودینامیک و انتقال حرارت شروع شده و در ادامه به این فصل با خالصه

زدایی های نمکهای آینده برای فناوریاندازها و چالشزدایی حرارتی آب دریا، چشمپردازد. در انتها نیز شرح مفصلی از تاریخچه نمکمی

 حرارتی ارائه شده است.

اصطالحات و تعاریف پایه -3

کند.را تعریف می  (RO)های اسمز معکوسسیستماین فصل اصطالحات اساسی مورد استفاده در ارتباط با 

 نظریه و کاربرد -نانوفیلتراسیون  -4

  (RO)و اسمز معکوس  (UF)هایی است که بین اولترافیلتراسیون یک پیشرفت نسبتاً جدید در فناوری غشاء با ویژگی  (NF)نانوفیلتراسیون

تواند قادر به جداسازی یونی و امالح بدون بار کوچک هستند که یک فرآیند غشایی منحصر به فرد است که می  NFگیرد. غشاهایقرار می

شود.برای کاربردهای مختلف استفاده شود. در این فصل مروری بر فناوری نانوفیلتراسیون از جمله تاریخچه، تئوری و کاربرد آن پرداخته می

 روندهاسمز پیش -5

، آب از FOهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در زدایی نوظهور است که در سالیک فناوری نمک (FO) روندهاسمز پیش

شود. مطالب تکمیلی در شود، در یک غشای نیمه تراوا هدایت میطریق یک گرادیان فشار اسمزی که توسط یک محلول کششی ایجاد می

  این فصل مورد بحث قرار گرفته است.
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 نمک زدایی الکترودیالیز -6

شوند. این های نمک باردار الکتریکی از طریق غشاهای تبادل یونی جدا میزدایی است که در آن یونیک فرآیند نمک، (ED)الکترودیالیز 

قابل استفاده است.  ،های پسماند صنعتی و غیرهزدایی برای تصفیه آب دریا، فاضالب، جریانعنوان یکی از فرآیندهای موثر نمکروش به

 تر در این رابطه را در این فصل دنبال کنید.توضیحات کامل

   
 الکترودیونیزاسیون پیوسته -7

 الکترودیونیزاسیون پیوسته، ترکیبی از دو فرآیند شناخته شده دیونیزاسیون تبادل یونی و الکترودیالیز است. در این روش امکان تولید آب

های تبادل یونی مورد نیاز است، فراهم شده است. این فرآیند اولین بار از اسید خطرناک که برای بازسازی رزیندیونیزه شده بدون استفاده 

های ویژه در تولید آب دیونیزه برای فرموالسیونتجاری شده و اکنون به طور گسترده در سراسر جهان در بسیاری از صنایع، به 1987در سال 

 شود.های میکروالکترونیک/نیمه هادی استفاده میگاهدارویی، تولید برق و ساخت دست
  

 تقطیر غشایی: اکنون و آینده -8

های فنی، های طراحی سیستم، پیشرفتترین روش تقطیر غشایی، شامل اصول نظری پایه، پیکربندیای جامع از پیشرفتهاین فصل مقدمه

های های تاریخی تقطیر غشایی، جنبهکند. تمرکز بر دیدگاهمنابع ارائه میزدایی و بازیابی اندازهای آینده برای نمکها و چشممحدودیت

ها نیز های غشاء، طراحی ماژول، کاربردها و ارزیابی هزینه خواهد بود. الزامات فنی همراه با مزایا و محدودیتطراحی سیستم از جمله ویژگی

سازی سازی و صنعتیاندازهای آتی برای پیادهرود که چشم. انتظار میاز نظر مالحظات اقتصادی و اجرایی مورد توجه قرار خواهند گرفت

 زدایی و بازیابی منابع فراهم شود.عنوان یک روش امیدوارکننده برای نمکفرآیند تقطیر غشایی به

  
 زداییزدایی و نمکرطوبت-زدایینم -9

و سپس متراکم کردن آن برای تشکیل آب تصفیه شده است. این  شامل تبخیر آب از جریان آب شور  (HDH)زداییزدایی، نم و رطوبتنمک

کند. مباحث تکمیلی در این های مختلف فرآیند، توصیف میرا با تجزیه و تحلیل مصرف انرژی در بخش  HDHفصل اشکال مختلف چرخه

 باره در این فصل ارائه شده است.

  
 ذوب-زدایی انجمادفرآیندهای نمک -10

دنبال آن کاربردهای آن در دهد. مزایای فرآیند ذوب انجماد و بهزدایی ارائه میکلی از فرآیند ذوب انجماد را برای نمکاین فصل یک نمای 

ها، انواع مختلفی از فرآیندهای چنین مزایا و معایب آنو عملیات آن و هم شده است. در ادامه با تشریح اجزازدایی در این فصل ارائه نمک

زدایی مورد بحث قرار ها و دیگر فرآیندهای هیبریدی ذوب انجماد برای نمکانداز آینده، چالششده است. در نهایت چشم ذوب ارائه-انجماد

 گرفته است.

  
 زداییتبادل یون در نمک -11

زدایی از طریق های نمکهای تبادل یونی نقش کلیدی در سیستمحال، رزینشود. با اینزدایی مستقیم استفاده نمیتبادل یونی در نمک

کنند. در این فصل این موضوع کنند، ایفا مینشت می هایی که از مرحله غشانرم شدن خوراک اسمز معکوس و حذف انتخابی آالیندهپیش

 طور مبسوط مورد بحث قرار گرفته است.به

  
 منابع زدایی و بازیابیجذب فلزات سنگین با دییونیزاسیون خازنی: استفاده مجدد از آب، نمک -12

زمان آب یونیزه شده را برای استفاده مجدد تولید طور همیک فرآیند جذب الکترونی در حال ظهور است که به (CDI) یونیزاسیون خازنیدی

الکترودهای هایی در مقیاس کوچک برای بررسی الکتروجذب فلزات و سیانید توسط کند. آزمایشهای آلوده بازیابی میو فلزات سنگین را از آب

کارایی باالیی در حذف فلزات سنگین و رعایت استانداردهای آب آشامیدنی   CDIچرخه تصفیه، 158کربن فعال انجام شده است. در طول 

 داشت. مباحث تکمیلی در این مورد را در این فصل دنبال کنید.

 




