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نشر عطرانناشر: 

خانه تصفیه. برای احداثاستخانه و تصفیه فاضالب ترین مراجع طراحی تصفیهترین و اصلیمهندسی فاضالب متکف یکی از مهمکتاب 

. در کتاب مهندسی فاضالب شناسایی شودتصفیه، تصفیه کامل و تصفیه پیشرفته فاضالب و انجام عمل تصفیه فاضالب باید تمام عملیات پیش

 طور کامل شرح داده شده است.خانه فاضالب بهو همچنین واحدهای مختلف یک تصفیهمتکف تمام این موضوعات 

فته است. تحوالت جدید مورد توجه قرار گر 10تا  5در چاپ پنجم کتاب متکف درک بیشتر از اهمیت فرآیندهای پیش تصفیه در فصل 

شرح داه شده است. تصفیه   14و  13های حاضر در فصلحاله است. مدیریت لجن و بیوسالیدها در ارائه شد 12عفونی در فصل در مورد ضد

های شده است. تأکید چاپ پنجم، ارائه طرح عملی و داده ارائه 17در فصل هم شده است. مدیریت انرژی  بیان 15جریان برگشتی در فصل 

و منتقدان خارجی خواسته  AECOMها و کاربردها است. از مهندسان فرآیند آوریحال بحث تئوریک عمیق در مورد فنعملیاتی و در عین

امثال آن در هیچ منبع واحدی موجود نیست. که شد تا منبع اطالعات عملی دنیای واقعی را به کاربر ارائه دهند

شود، مطالب ها تدریس میها و دانشگاههسازی در اکثر دانشکدهای مقدماتی مربوط به آنالیز فرآیند و مدلحاضر دورهجا که در حالاز آن

منظور شده است. مطالب مربوط به  1در فصل  11-1و  7-1های مربوط به اصول آنالیز فرآیند از چاپ چهارم خالصه شده و اکنون در بخش

ای برای موضوع، عنوان مقدمهاند و بهسازی داشتهای در زمینه مدلعنوان منبع مرجع برای دانشجویانی که قبالً دوره جداگانهآنالیز فرآیند به

اند، حفظ شده است.برای دانشجویانی که احتماالً دوره مقدماتی را نداشته
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2017سال انتشار: 

Elsevier Scienceناشر: 

از سوی دیگر در سراسر جهان است.  شرب سالمآب  نیکاهش تأم یعلت اصل ،خطرناک ییایمیش باتیتوسط ترک یآب یهاطیمح یآلودگ

 لینوظهور پتانس های یفناور و  نینو یهایخواهد بود. نوآور دیهنجار جد کیشده  هیمتعارف مانند فاضالب تصفریاستفاده از منابع آب غ

را  هیکنند، راندمان تصفیاستفاده م یو آل یکه از نانومواد هوشمند با منشأ معدن هاییروشفاضالب دارند.  تصفیه  یندهایفرآ یبرا یادیز

 دارند. یکمتر یانرژ ازیکاهش داده و ن

موادی به  لی، تبدهاجذب آن شود که شامل داده میآب شرح  هیتصف یندهایدر فرآ شرفتهیکتاب سنتز، ساخت و کاربرد نانومواد پ نیادر 

 نی. اشودمی یآب یهاو فلزات از محلول نی، فلزات سنگیآل یهاندهیخطرناک، آال یهارنگ یو جذب و جداساز بی، تخربا سمیت کمتر

دهد یم شینانو را افزا یبر فناور یآب مبتن هیو درک تصف داده حیمختلف توض یهاندهیآال ینانومواد را برا مختلف یهااستفاده از دسته کتاب

.تبدیل شود قابل استفاده مجدد کمتر وای با سمیت آب به مادهتا 

 :توان به موارد زیر اشاره کرداز جمله کاربردهای مطرح شده در این کتاب می

 یبرا ونیداسیالکترو اکس یندهایفرآ ،ونیلتراسیف کرویدنبال آن روش مو به ونیبا استفاده از الکتروکوآگوالس دیآب آلوده به فلورا هیتصف

 ینانومواد برا باشده  یبانیپشت یمرهایوپلیب ،با استفاده از نانومواد شرفتهیپ ونیداسیاکس یندهایفرآ ،یفاضالب رنگ هیرنگ و تصف بیتخر

 و در فاضالب نیبردن فلزات سنگ نیب از برای اکسید آهننانوذرات  ،فاضالب هیتصف یبا دوز کربن فعال برا یسینانوذرات مغناط ،آب هیتصف

از فاضالب.  کیبردن آرسن نیاز ب یمواد نانو برا




