معرفی کتاب
عنوان :بنچمارك کردن شرکتهاي خدماترسان انجمن کارهاي آبی آمریكا ()AWWA
مدیریت عملكرد براي آب و فاضالب
ناشر :انجمن کارهاي آبی آمریكا ()AWWA
زمان انتشار2020 :

دادههاي جمعآوريشده براي بنچمارك كردن 1يا محك زدن ،يك چارچوب براي يك شركت خدماترسان (نظير يك شركت آب و
فاضالب) ارائه ميكند تا بتواند اهداف و ميزان پيشرفت خود را مورد بررسي قرار دهد .استفاده از دادههاي بنچمارك يا شروع كردن به فرآيند
اندازهگيري عملكرد ،ميتواند كليدي براي بهبود كارايي باشد .پيشرفتهاي موثر و كارآمد شركتهاي خدماترسان ،بهمنظور ارضاي توقعهاي
مشتريان ،مديريت نرخها و انطباق بيشتر با مقررات دقيق و سختگيرانه ،الزم است .بهصورت كلي ،بنچمارك كردن يك ابزار با ارزش براي
مديران سامانههاي آب و فاضالب و تصميمگيران است تا بتوانند بهصورت سيستماتيك ،كارايي خود را بهبود بخشند .انجمن كارهاي آبي
آمريكا ( )AWWA2توسعه برنامه بنچمارك كردن شركتهاي خدماترسان را در سال  1995ميالدي با هدف در اختيار قراردادن اندازهگيري
عملكرد شركتهاي خدماترسان آب و فاضالب براي پيگيري و رديابيهاي داخلي و مقايسههاي خارجي ،شروع كرد.
در اين كتاب ،شاخصهاي عملكردي براي پنج حوزه عملياتي شامل :توسعه سازماني ،ارتباط مشتريان ،عمليات كسب و كار ،بهرهبرداري
از آب و بهرهبرداري از فاضالب ،ارائه شده است .دادههاي مذكور از  38ايالت در اياالت متحده آمريكا ،دو استان در كانادا ،ساموآي آمريكا و
پورتوريكو تهيه شده است .شركتهاي خدماترساني كه از دادههاي آنها استفاده شده است ،محدوده جمعيت  10الي  500هزار نفر را تحت
پوشش قرار ميدهند .خالصهاي از دادههاي مربوط به عملكرد آنها در سال مالي  2019در اين گزارش موجود است .همچنين در موارد
ممكن ،روندهاي تاريخي از بررسيهاي قبلي  AWWAمربوط به بنچمارك كردن شركتهاي خدماترسان ،آورده شده است .اطالعات بيشتري
از اين كتاب ،در لينك زير قابل دسترسي است:
https://www.awwa.org/Store/Product-Details/productId/86710740
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معرفی کتاب

پيلهاي نمكزدایی ميكروبی براي (توليد) آب آشاميدنی با انرژي پایين
ناشرIWWA :
زمان انتشار2021 :

استفاده از روشهايي كه نياز به انرژي كمتري براي توليد آبهاي آشاميدني دارند ،بهصورت روزافزوني در حال گسترش است .يك
 MIDES1از پيلهاي نمكزدايي ميكروبي ( )MDCs2بهعنوان پيشتصفيه براي فرآيند اسمز معكوس ( )RO3استفاده ميكند .در نتيجه،
فرآيند همزمان نمكزدايي از آب شور و تصفيه فاضالب با استفاده از آن امكانپذير است .پيلهاي نمكزدايي ميكروبي ،براساس فناوري
بيوالكتروشيميايي هستند كه در آن تصفيه بيولوژيكي فاضالب ميتواند به غشاهاي تبادل يوني كه نيازي به انرژي خارجي ورودي ندارند،
متصل شود MDC .ها ،بهصورت همزمان فاضالب را تصفيه كرده و نمكزدايي را با استفاده از انرژي موجود در فاضالب انجام ميدهند .در
واقع ،يك  MDCميتواند حدود  1/8كيلوواتساعت ( )kWhبيوالكتريسيته از انرژي موجود در يك مترمكعب فاضالب ،توليد كند .در مقايسه
با استفاده از فرآيند  ROمتعارف ،بيشتر از  3 kWh/m3انرژي الكتريكي ،صرفهجويي ميشود .توسط اين فناوري نوين ،دو خط آب با كيفيت
پايين (آب شور و فاضالب) به دو خطوط با كيفيت باال (آب نمكزدايي شده و پساب) تبديل شده و مورد استفاده بعدي قرار ميگيرند.
اين كتاب ،اطالعات بهدست آورده شده در پروژه  MIDESكه مورد حمايت مالي اتحاديه اروپا بود را ارائه داده و شامل آخرين توسعههاي
مربوط به نمكزدايي آب دريا و آب لبشور با استفاده از فناوري جديد پيلهاي نمكزدايي ميكروبي است .اين پروژه در سالهاي  2016تا
 2020با هدف ايجاد انقالبي در روش نمكزدايي ،توسط توسعه يك فرآيند پايداري كه نياز به انرژي كمي براي توليد آب آشاميدني ايمن
دارند ،پيادهسازي شد .مواردي همچون الكترودهاي با ساختار نانو ،غشاهاي ضد رسوب ،طراحي و بهينهسازي رآكتور الكتروشيميايي ،ارزيابي
چرخه حيات ،الكتروشيمي ميكروبي و كنترل و مهندسي فرآيند ،از جمله مواردي است كه به آن پرداخته شده است .اين كتاب بهصورت
رايگان از لينك زير قابل دريافت است:
https://iwaponline.com/ebooks/book/826/Microbial-Desalination-Cells-for-Low-Energy
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