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این کتاب ضمن آموزش و ارائه نمونه سوالهای متعدد در زمینه فرآیندهای تصفیه فاضالب و استفاده مجدد از آن ،یک منبع تلفیقی با
ارزش ،برای دسترسی سریع و آسان به تعداد زیادی تمرین است .طی دهه گذشته ،پیشرفتها و تغییرات بسیار زیادی در زمینه تصفیه
فاضالب صورت گرفته است .شبیهسازی و مدلسازی کامپیوتری ،بازیابی و استفاده مجدد از پساب ،فرآیندهای غشایی ،کاهش و استفاده از
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جامدات آلی ،بازیابی مواد مغذی و بهینهسازی مصرف انرژی ،درک بیشتر نظریه و اصول فرآیندهای تصفیه و استفاده از این اصول در طراحی
تأسیسات است .هدف نویسندگان کتاب عبارت است از :اول ،ارائه تئوری مربوط به فرآیندهای تصفیه فاضالب بهصورت خالصه؛ دوم ،تعریف
پارامترهای مهم طراحی دخیل در فرآیند و سوم ،طراحی گام به گام مثالهای عددی و واقعی از مراحل فرایندی.
این کتاب در دو جلد نوشته شده است .اصول ،مبانی و تصفیه پایه در جلد  ،1که فصل  1تا  10را شامل میشود ،و جلد  2شامل فصلهای
 11تا  15برای پوشش فرآیندهای پس از تصفیه است .جلد  :1اصول ،مبانی و تصفیه پایه .فصل  1شامل خالصهای از تاریخچه کلی تصفیه
فاضالب درگذشته ،حال و آینده است .فصل  2و  3مباحث استوکیومتری واکنش جنبشی ،بقای جرم ،تئوری راکتورها و بقای جریان و جرم
را پوشش میدهد .منابع فاضالب شهری ،جریان و ویژگیهای آن در فصلهای  4و  5ارائه شده است .فصل  6با نگاهی عمیقتر به اهداف
تصفیه فاضالب ،مالحظات طراحی و فرآیندهای پردازش و نمودارهای فرآیندی را ارائه میدهد .فرآیندهای پیش تصفیه در فصلهای  7و 8
پوشش داده شده است .این مرحله شامل آشغالگیر و حذف شن و ماسه (دانهگیر) است .فصل  9به تصفیه اولیه و رسوبگذاری ساده و یا
بهکمک مواد شیمیایی پرداخته است .در نهایت فصل  10به فرایند تصفیه بیولوژیکی و حذف مواد مغذی میپردازد.
جلد  :2تصفیه ثانویه ،استفاده مجدد و دفع .فصل  11شامل فرایندهای عمده گندزدایی پساب است ،درحالیکه فصل  12به دفع پساب
و استفاده مجدد از آن میپردازد .فصل  13به مدیریت لجن ،بازیابی منابع و استفاده مجدد از جامدات آلی اختصاص داده شده است .پالن
تصفیهخانه ،لولهکشی حیاط ،هیدرولیک تصفیهخانه و ابزار دقیق و کنترل در فصل  14پوشش داده شده است .ارتقای امکانات تصفیه ثانویه،
بهکارگیری زمین ،تاالبها ،فیلتراسیون ،جذب کربنی BNR ،و  MBRو فرآیندهای پیشرفته تصفیه فاضالب مانند تبادل یونی ،فرآیندهای
غشایی و تقطیر برای کانیزدائی در فصل  15مورد مطالعه قرار گرفته است.
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