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 111 یساز متعادل تانک کیشمات 4 -5 شکل

 111 یساز متعادل حوضچه کی حجم محاسبه شینما 5 -5 شکل

 113 یساز متعادل حوضچه کی تیظرف محاسبه نمودار 6 -5 شکل

 111 6-5 مثال 7 -5 شکل

 119 یا لهیم ریآشغالگ اتیجزئ 1 -5 شکل

 121 (9-5 مثال) یریگ دانه کی ابعاد 9 -5 شکل

 121 انیجر ینسب زیسرر کی اتیجزئ 11 -5 شکل

 131 (11-5 مثال) دانه اتاقک کی ابعاد 11 -5 شکل

 131 ینسب زیسرر اتیجزئ 12 -5 شکل

 134 یریگ دانه کی یکاربرد و سهموی یها قسمت کیشمات نمودار 13 -5 شکل

 135 سنج یدب کیشمات نمودار 14 -5 شکل

 139 یریگ دانه کی سهموی و یعمل یها بخش کیشمات نمودار 15 -5 شکل

 141 (فلوم پارشال) سنج یدب کی اتیجزئ 16 -5 شکل

 144 یریگ کف مخزن کیشمات نمودار 17 -5 شکل

 149 اولیه تصفیه سیستم از یا نمونه 1 -6 شکل

 152 یاصل فاضالب هیتصف واحد عنوان به هیاول ینینش ته تانک کیشمات نمودار 2 -6 شکل

 152 هیثانو هیتصف ستمیس کاهش واحد عنوان به PST نمودار 3 -6 شکل

 153 هیاول لجن همراه به فعال لجن از ینسبت حذف یبرا  4PST -6 شکل

 153 نگهدارنده تانک عنوان بهPST کاربرد کیشمات نمودار 5 -6 شکل

 161 لجن محفظه کننده جمع کف 6 -6 شکل

 161 لجن محفظه با PST نیادنم اگرامید 7 -6 شکل

 PST 161 یطراح از کیشمات اگرامید 1 -6 شکل

 172 ها ندهیشو با شده یطراح PST کیشمات نمودار 9 -6 شکل

 173 یشناورساز قیطر از حذف زمیمکان کیت شما نمودار 11 -6 شکل

 174 لجن دهنده ضخامت از کیشمات اگرامید 11 -6 شکل

 177 یخروج انیجر تیفیک و هوا/ جامد مواد نسبت نیب رابطه 12 -6 شکل

 117 یهواز طیشرا در فاضالب در هیتجز قابل یآل مواد تیتثب 1 -7 شکل

 191 کننده محدود( یآل مواد) یآل مواد و ژهیو سرعت شدت نیب رابطه 2 -7 شکل

 K, KS 196 کینتیک ویب بیضرا نییتع 3 -7 شکل



 Y 197 و Kdکینتیوکیب ثابت ریمقاد نییتع 4 -7 شکل

 Ks. 199 و K کینتیک ویب ثابت ریمقاد نییتع 5 -7 شکل

 Kd 211 و K کینتیک ویب ثابت ریمقاد نییتع 6 -7 شکل

 211 یهواز یکیولوژیب هیتصف یها ستمیس کیشمات یها اگرامید 7 -7 شکل

 214 یآل مواد از استفاده و یکیولوژیب توده رشد 1 -7 شکل

 223 لجن ینینش ته تیفیک یرو بر F/M ریتأث 9 -7 شکل

 229 متعارف فعال لجن ندیفرآ 1 -1 شکل

 231 کامل اختالط با فعال لجن ندیفرآ 2 -1 شکل

 ASP 231 مختلط ستمیس انواع 3 -1 شکل

 232 تثبیت و تماس از کیشمات اگرامید 4 -1 شکل

 233 گام به گام یهواده ستمیس کیت شما نمودار 5 -1 شکل

 233 کراوس ندیفرآ کیت شما نمودار 6 -1 شکل

 234 عمیق استوانه با یهواده کیشمات نمودار 7 -1 شکل

 259 گسترده یهواده سیستم جریان دیاگرام 1 -1 شکل

 261 یهواده ویژه یهواده نکتا کیشمات نمودار 9 -1 شکل

 262 یا جعبه چرخنده جزئیات 11 -1 شکل

 267 .دهد یم نشان را شده نییتع ونیداسیاکس تانک از کیشمات یطراح 11 -1 شکل

 276 مکانیکی یهواده الگون 12 -1 شکل

 276 گسترده یهواده سیستم با یهواده الگون ینوع شماتیک نمودار 13 -1 شکل

 216 جلبک و باکتری یستیهمز رابطه 14 -1 شکل

 217 گوناگون تثبیت تانک در جامد مواد حذف مکانیسم 15 -1 شکل

 292 هوازی فاضالب تثبیت تانک 16 -1 شکل

 311 چکنده یصاف ینوع نمودار 1 -9 شکل

 312 چکنده یصاف در حذف زمیمکان 2 -9 شکل

 314 چکنده یصاف یها ستمیس مختلف انواع از یا نمونه 3 -9 شکل

 311 باال نرخ با یا مرحله تک چکنده یصاف ستمیس 4 -9 شکل

 319 یا مرحله دو چکنده یصاف ستمیس 5 -9 شکل

 314 3-9 مثال ی برا کیشمات نمودار 6 -9 شکل

 321 یکیولوژیب برج کیشمات اگرامید 7 -9 شکل

 324 دوار یکیولوژیب دهنده اتصال یکیشمات نمودار 1 -9 شکل

 RBC 325 کیشمات نمودار 9 -9 شکل

 334 یآل مواد تیتثب مراحل 1 -11 شکل

 337 بسته بستر رآکتور در یهواز یب یباال به رو انیجر 2 -11 شکل



 

 331 گسترده بستر رآکتور در انیجر نمودار 3 -11 شکل

 339 مایع بستر رآکتور در انیجر نمودار 4 -11 شکل

 UASBR 341رآکتور نمودار 5 -11 شکل

 341 کامل اختالط با یهواز یب رآکتور نمودار 6 -11 شکل

 341 یتماس یهواز یب رآکتور نمودار 7 -11 شکل

 361 فعال لجن متعارف ستمیس از شده دیتول لجن تصفیه روند 1 -11 شکل

 372 استاندارد ای یمعمول نرخ با کننده هضم کی از یینما 2 -11 شکل

 373 باال نرخ با شده اختالط کامالً یا مرحله تک نمودار 3 -11 شکل

 373 کننده هضم مرحله دو یدارا یها ستمیس 4 -11 شکل

 393 لجن بستر خشکاندن نمودار 5 -11 شکل
 

 

 



 

 :پیشگفتار مولفین

تصفیه فاضالب موضوع گسترده و مهمیی اسیت کیه فاکتورهیای تکنیکیی و تصیفیه شیهری و        

ارد کیه تویوری و   بنابراین کتابهای متعددی در این زمینه وجود د. گیرد می صنعتی فاضالب را در بر

شد که نیازی به کتاب دیگر که  کند، هرگز احساس نمی های فاضالب را بیان می فیه خانهطراحی تص

هیای   طراحی تمیامی واحید  های محاسبات برای  نه تنها دیدگاههای طراحی را بحث کند، بلکه روش

های فاضالب را بیان کند، بنابراین ایده نوشتن چنین کتابی توسط نویسنده دوم کیه در   تصفیه خانه

الیان تدریس تصمیم گرفته شد که این پروژه را عملی کرده و بسیاری از مفاهیم محاسیبات  طول س

بخیش اصیلی    3کتیاب در   مفاهیم و اهداف این. طراحی را در کالس توسط دانشجویان مطرح کنیم

 :شود یزیر تقسیم م

رای تصفیه فاضیالب بیه کیار بیرده     هایی که ب کردن مفاهیم اساسی عملکرد فرآیند پررنگ (1

 .شوند یم

 خانه واحدهای تصفیه 1بندی وشی از مفاهیم طراحی برای اندازهدرک ر (2

هیای   خانیه  بات گام بیه گیام در واحیدهای تصیفیه    های طراحی با محاس نشان دادن دیدگاه (3

 .اند ی که بطور معمول به کارگرفته شدهفاضالب متداول شهر

خانه  برای تصفیه handbookا بایستی مد نظر قرار داد که این کتاب به عنوان کتاب راهنما ی

اشند که طراحی دقیق دانشجویان و دیگرکاربران این کتاب بایستی توجه داشته ب. باشد یفاضالب نم

ز عوامل مکانیکی و الکتریکی ای ا خانه فاضالب نیاز به دانش و تجربه گسترده و کامل تصفیه

ه باشند که چگونه عوامل مرتبط با خانه یا رآکتورها دارد و بایستی در نظر داشت های تصفیه واحد

مثالهای مطرح شده در این کتاب، راهنمای ضروری و مورد نیاز  .شرایط میدانی را مد نظر قرار دهند

خانه را بیان  های تصفیه چگونگی به کارگیری مفاهیم در شرایط واقعی خصوصا تعیین اندازه واحد

. باشد های تصفیه می های سیستم اولیه واحددر مورد مفاهیم اساسی و طراحی  6و  5فصل  .کند می

های طراحی برای واحدهای تصفیه متداول در فصول  هوازی و گام های بیولوژیکی هوازی و بی فرآیند

در حدود . کند فاهیم طراحی تصفیه لجن را بحث میم 11نهایتا فصل . اند دهمطرح گردی 11تا  7

بسیاری از اطالعات محاسباتی و تووری مهم . استمثال طراحی با راه حل آنها ارائه گردیده  111

. اند مطرح گردیده "توجه"مفید به صورت های طراحی  و نیز هشدار "نکات کلیدی"ر قالب د

در حین تدریس ... و  ها، گزارشات، مقاالت و راهنماهای کاربردی، متون علمی نویسندگان به ژورنال

در این کتاب بر اساس  شنهاد شده به عنوان راهنمابنابراین اطالعات طراحی پی. اند مراجعه کرده

های مذکور  رفرنس این اطالعات در. اند آوری شده هایی و نیز تجربیات مهندسین جمع چنین رفرنس

 بنابراین معموال برای تعیین مثالهای طراحی مطالعات آزمایشگاهی انجام. قابل دسترسی هستند

کنند بایستی دانش کافی و پیش  این کتاب استفاده میکسانی که از به عنوان پیش فرض . گیرد می

 .باشد های طراحی تصفیه فاضالب را داشته به میکروبیولوژی و شیمیائی جنبه زمینه تووری مربوط

                                                           
1 sizing 



 

های  امید است که این کتاب برای دانشجویان مهندسی عمران و مهندسین محیط زیست برای واحد

این کتاب همچنین برای مهندسین اجرایی و نیز . درسی مهندسی فاضالب مناسب و مفید باشد

 .بود های فاضالب مفید خواهد خانه ومتی درگیر در مباحث طراحی تصفیهمسوولین حک

G.L KARIA 

 Suratدانشکده مهندسی عمران، موسسه ملی و تکنولوژی 

R.A.CHRISTIAN 

 Suratدانشکده مهندسی عمران، موسسه ملی و تکنولوژی 



 :پیشگفتار مترجمین

فلزات سنگین و سایر مواد خطرناک در فاضالبهای شیهری و   ،عوامل بیماریزا ،با وجود مواد آلی

صنعتی، دفع نامناسب فاضالب و رها سازی آن در محیط زیست سالمت انسان و سایر موجودات بیه  

بیا افیزایش توجیه جهیانی و همچنیین      . شود ه آلودگی آب و خاک و هوا منجر میمخاطره افتاده و ب

های فاضالب  خانه های پساب خروجی از تصفیه ولین ایران به حفاظت از محیط زیست استانداردمسو

رود کیه بیا پیشیرفت و توسیعه زییر بنیایی در کشیور اییران          لذا انتظار می. است شدهتر  گیرانه سخت

ها و فرآیندهایی در تصیفیه   استانداردهای زیست محیطی تصفیه فاضالب فراگیرتر شود و از سیستم

اضالب استفاده شود که از راندمان باالتری برخوردار بوده و ضمن ارتقای کیفیت پساب خروجی از ف

فصل تشیکیل شیده    11کتاب حاضر که از  .تولید لجن اضافی در تصفیه خانه جلوگیری به عمل آید

 است حاوی مطالب بسیار ارزنده در تصفیه فاضیالب بیه روشیهای فیزیکیی کیه دربرگیرنیده طیرح       

خانه فاضیالب را تشیری     های فرآیندی یک تصفیه یاتی و روشهای بیولوژیکی که واحدی عملها واحد

های التین موجود در بازار بسییار گسیترده بیوده کیه برخیی از فصیول و مطالیب آن         کتاب. کند می

میی و فنیی   کاربردی نیستند، در حالی که مطالب کتاب حاضر ضمن داشتن مفیاهیم و محتیوای عل  

مولفین . های تصفیه فاضالب روز دنیا را دربرگرفته و بسیار کاربردی است و سیستم قوی تمام روشها

ر شفاف مراحیل و واحیدهای   کتاب با استفاده از مراجع علمی و کاربردی معتبر در دنیا به طور بسیا

و ها  ای که ضمن ارائه مفاهیم، واکنش اند، به گونه فاضالب را به رشته تحریر درآوردهخانه  یک تصفیه

رآکتورها در تصفیه فاضالب و طراحی سیستمهای تصفیه با فرآیندهای لجن فعال، صیافی چکنیده،   

را بطیور واضی     UASBو  RBCهای  هوازی و سیستم های هوازی و بی اسیون، الگوننهرهای اکسید

ر زمینه تصفیه فاضیالب  در این کتاب سعی شده است اصطالحات و لغات مترادف د. اند تشری  کرده

لذا از دریافت انتقادات و نظرات عموم خوانندگان به ویژه دانشجویان و کارشناسیان  . شود گرفته بکار

برای رفع اشکاالت در چیا   تصفیه فاضالب و همکاران دانشگاهی، آب و فاضالب و مهندسین طراح 

 . بعدی پیشاپیش تقدیر و تشکر می گردد

 پشتگلمهندس مریم خلیل زاده  سید احمد میرباقری پروفسور 

 محیط زیستآب،  -دانشجوی دکتری مهندسی عمران استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست 

 نصیرالدین طوسی دانشگاه صنعتی خواجه  نصیرالدین طوسی دانشگاه صنعتی خواجه  

 

 

 

 

 

 

 

 


