
 

  

 10 تصفیه خانه بزرگ فاضالب در جهان

WATER AND WASTEWATER ENGINEERING SCIENCE 
www.wwes.ir  ▪  Waterwwes@gmail.com  ▪Alireza Asaddokht  

 

 Page 1 

  

  

 

، نیمی تصفیه خانه بزرگ در دنیا  10از مجموع . صفیه خانه فاضالب در جهان می باشدهدف از این مقاله معرفی بزرگترین ت
کشورهاي چین، مصر، فرانسه و ژاپن نیز از جمله کشورهایی . تصفیه خانه در کشور آمریکا ساخته شده اند 5از آنها یعنی 

  . هستند که بزرگترین تصفیه خانه هاي فاضالب در آنها ساخته شده اند

  ./رم از این مقاله بهره الزم را ببریدامیدوا
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 :، شیکاگو ، آمریکا Stickneyتصفیه خانه فاضالب بازیابی آب  -1

مالک این تصفیه خانه بخش بازیابی آب شهري    . میلیارد گالن بر روز است 44/1ظرفیت این تصفیه خانه 
)Metropolitan Water Reclamation District) (MWRD (این تصفیه خانه در زمینی . می باشد

میلیون  4/2در جنوب غربی شیگاکو  احداث شده است و جمعیتی حدود  Ciceroهکتار در منطقه  570به مساحت 
تصفیه خانه تشکیل  2این تأسیسات از . منطقه شهري را تحت پوشش دارد 43نفر جمعیت ساکن شهر شیکاگو و 
ایستگاه . آغاز به کار نموده اند  1939خانه جنوب غربی از از سال و تصفیه  1930شده که تصفیه خانه غربی از سال 

پمپاژ خط اصلی این تصفیه خانه، بزرگترین ایستگاه پمپاژ زیرزمینی فاضالب در جهان است که جریان فاضالب را 
و  لجن حاصل از عملیات تصفیه ، خشک. فوت تا رقوم تصفیه خانه باال می آورد 300از یک تونل عمیق به عمق 

  . به صورت قرص شکل در آورده می شود
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 : ، بوستون ، آمریکا Deer Islandتصفیه خانه فاضالب  -2

 Massachusetts Waterمالک این تصفیه خانه . میلیارد گالن در روز است 27/1ظرفیت این تصفیه خانه 
Resources Authority (MWRA) براساس حکم دادگاه فدرال آمریکا مبنی بر عدم تخلیه ساالنه . می باشد

نابع آب ماساچوست آمریکا با صرف میلیون گالن فاضالب تصفیه شده با کیفیت پایین به لنگرگاه بوستون، امور م 500
مهندسی  .ساله، ارتقاء تصفیه خانه بزرگ شهر را در دستور کار قرار داد 11یک برنامه  یمیلیارد دالري و ط 6/3هزینه 
ایستگاه پمپاژ وظیفه انتقال جریان ورودي  3. مدیریت ساخت این برنامه را بر عهده گرفت ICF Kaiserمشاور 

تصفیه ثانویه در این تأسیسات با . زالل ساز اصلی فاضالب بر عهده داشتند 48یرها و از آنجا به فاضالب را از دانه گ
هاضم تخم مرغی با  12همچنین در روند تصفیه از . استفاده از هم تصفیه ثقلی و هم سیستم لجن فعال انجام می گیرد

ر آمریکاي شمالی بودند ، بهره گیري می فوت که تا زمان ساخت، بزرگترین هاضم ها د 90فوت و قطر  140ارتفاع 
. برق منتقل می گردد MW3گاز متان حاصل شده از این هاضم ها بعد از جمع آوري به ژنراتور با توان تولیدي . شود

تن از این قرص  75در روز . همچنین لجن تولیدي خشک و با هدف مصرف به عنوان کود ، به شکل قرص در می آید
  . ها تولید می گردد و به متقاضیان فروخته می شود
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عالوه بر وجود فرایندهاي تصفیه اولیه و ثانویه در تصفیه خانه، واحد گندزدایی و ضدعفونی نیز در این تصفیه خانه براي 
روند کار این واحد به این صورت است که فاضالب با . از بین بردن میکرواورگانیسم هاي باقیمانده پیش بینی شده است

کار باعث می شود تا تخلیه پساب به اقیانوس، مشکلی را براي ارگانیسم ها  این. هیپوکلریت سدیم آمیخته می شود
تونل اول با . باشدتونل بزرگ زیرزمینی می 2از جمله تأسیسات مهم مربوط به این تصفیه خانه . اقیانوسی ایجاد نکند

ه خانه و تونل دوم با فوت ، وظیفه انتقال فاضالب خام بخشی از نواحی تحت پوشش به تصفی 14مایل و قطر  5طول 
جمعیت تحت . ت رابر عهده داردل پساب تصفیه شده به خلیج ماساچوسفوت وظیفه انتقا 24مایل و قطر  5/9طول 

 . ناحیه می باشد 43میلیون نفر در  5/2پوشش این تصفیه خانه 

 

 : تصفیه خانه فاضالب دیترویت، آمریکا -3

. مالک این تصفیه خانه دپارتمان آب و فاضالب دیترویت است. است میلیون گالن بر روز  930ظرفیت این تصفیه خانه 
در . بوده که در آن سال فقط بخش هاي تصفیه اولیه وجود داشته اند 1939راه انداري اولیه این تصفیه خانه در سال 

ام عملیات و بعد از وضع قانون هاي ملی کنترل آلودگی آب که تمام تصفیه خانه هاي شهري ملزم به انج 1972سال 
تصفیه ثانویه روي فاضالب شدند، در این تصفیه خانه تانک هاي هوادهی ، زالل ساز هاي ثانویه، واحدهاي تبرید 

  . اکسیژن و تأسیسات کنترل لجن اضافی ایجاد شد
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ر این تصفیه براي تصفیه ثانویه د. احدهاي تصفیه خانه لیفت می کنند.ایستگاه پمپاژ فاضالب را از جداکننده ها براي  2 
 5/3جمعیت تحت پوشش این تصفیه خانه . خانه از فرایند لجن فعال با کمک اکسیژن خالص بهره گیري شده است

 . مایل مربع می باشد 946ناحیه بخصوص در نواحی جنوب شرقی میشیگان با مساحت  76میلیون نفر است که در 

  
  : شانگهاي  –Bailonggangتصفیه خانه فاضالب  -4

مالک این تصفیه خانه شرکت فاضالب شهري شانگ هاي می . میلیون گالن بر روز است 528ظرفیت این تصفیه خانه 
به اندازه  2008ساخته شد و در سال  1999این تصفیه خانه  که بزرگترین تصفیه خانه در آسیا می باشد، در سال . باشد

هاضم هاي بی خوازي لجن به عنوان بخشی از برنامه ارتقاء در زمان انجام ارتقاء و گسترش ، . فعلی گسترش داده شد
. عالوه بر این واحد تأسیسات خشک کردن و دفع لجن نیز به تصفیه خانه اضافه شدند. تصفیه خانه، به آن اضافه شد

بخشی از لجن هضم شده و آبگیري شده در ادامه به . انجام فرایند هضم روي لجن باعث کاهش حجم لجن می شود
بیوگاز تولیدي از هاضم ها براي فعالیت . ه خشک کردن گرمایی تصفیه  و باقیمانده آن نیز در زمین دفن می گرددوسیل

تا جون  2007هزینه عملیات گسترش و ارتقاء تصفیه خانه که از آپریل سال . واحد خشک کردن لجن استفاده می گردد
  .  پیمانکار اصلی اجرا گردید 5ر بود که توسط میلیون دال 350به طول انجامید، هزینه اي بالغ بر  2008
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  : ، هنگ کنگ Stonecutters Islandتصفیه خانه فاضالب  -5
خانه دپارتمان خدمات زهکشی هنگ کنگ مالک این تصفیه . میلیون گالن بر روز است  455ظرفیت این تصفیه خانه 

شروع به کار کرد ، از فرایندهاي پیشرفته شیمیایی به عنوان تصفیه اصلی  2001این تصفیه خانه که از سال . می باشد
یک برنامه براي ارتقاء و گسترش . این تصفیه خانه بخش هاي زیادي از شهر را تحت پوشش دارد. استفاده می کند

این . شهرت یافت، در حال حاضر در دست عملیات ساخت و ساز می باشد 2Aفاز  HATSبرنامه  تصفیه خانه که به
متر و یک واحد گندزدایی در جهت جداسازي  5/8متر و قطر  880عملیات شامل ساخت یک تونل خروج پساب با طول 

پیش بینی می . ی باشدو تصفیه فاضالب تولیدي از نواحی پرجمعیت بخصوص در نواحی شمالی و جنوبی هنگ کنگ م
  .  به اتمام رسد 2015شود این عملیات تا سال 
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 : س آنجلس ، آمریکا ، ل Hyperionتصفیه خانه فاضالب  -6

مالک این تصفیه خانه دپارتمان فعالیت هاي عمومی شهر لس . میلیون گالن بر روز است 450ظرفیت این تصفیه خانه 
در . فعالیت خود را به عنوان یک واحد آشغالگیري آغاز نموده است  1925این تصفیه خانه از سال . آنجلس می باشد

میلیارد دالر، این تصفیه خانه به  6/1استانداردهاي وضع شده، با صرف هزینه اي حدود و براي تأمین  1990دهه 
خط ورودي اصلی وظیفه انتقال فاضالب را به واحد هاي آشغالگیري و دانه  4. واحدهاي تصفیه ثانویه مجهیز گشت

این تصفیه . اولیه هدایت می شوندگروه از تانک هاي ته نشینی 4بعد از این واحدها فاضالب ، به . گیري بر عهده دارند
خانه از سیستم لجن فعال با استفاده از اکسیژن خالص با استفاده از فرایند تبرید براي عملیات تصفیه ثانویه بهره گیري 

لجن تولید شده طی این فرایندها به . بعد از این واحدها، فاضالب به تانک هاي زالل ساز ثانویه انتقال می باید. می کند
تن کود با استفاده از فرایندهاي تصفیه لجن در این تصفیه خانه تولید  500روزانه . هاضم بیهوازي هدایت می شود  20

تن از بیوسالیدهاي تولید شده در این تصفیه خانه نیز براي تولید کمپوست  45. می شود که به مصرف گیاهان می رسد
جمعیت تحت پوشش . ولید شده نیز صرف تولید برق می گرددمیلیون متر مکعب بیوگاز ت 5/7همچنین . شودمصرف می

  . میلیون ساکن کالیفرنیا می باشد 4این تصفیه خانه 
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 : ، قاهره ، مصر  Gabal el Asfarتصفیه خانه فاضالب  -7

مالک این تصفیه خانه شرکت هلدینگ کارهاي آب و فاضالب . میلیون گالن بر روز است 449ظرفیت این تصفیه خانه 
میلیون ساکن قاهره  6این تصفیه خانه در بخش شمال شرقی قاهره واقع شده است و فاضالب تولیدي حدود . می باشد

صلی شامل دانه گیري، ته نشینی ، زالل سازي ، بخش هاي این تصفیه خانه شامل هم تصفیه ا. را تصفیه می کند
متان تولیدي . کلرزنی و تغلیظ لجن  و هم تصفیه ثانویه شامل هاضم هاي بیهوازي و آبگیري مکانیکی لجن می باشد

کل برق مورد نیاز براي عملکرد تصفیه خانه می باشد، مصرف % 70برق که حدود  18.5MWدر هاضم ها براي تولید 
میلیون دالري در حال گسترش می باشد و طبق برنامه  329تصفیه خانه در حال حاضر با تخصیص بودجه این . می شود

پساب تصفیه شده این تصفیه . میلیون گالن در روز افزایش خواهد یافت 660ریزي هاي انجام گرفته ، ظرفیت آن تا 
  .  استفاده می گردد... لیمو ، گل، جوجوبا ، پنبه و هکتار مزارع و باغات که محصوالتی مانند زیتون،  40خانه براي آبیاري 
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  : ، پاریس ، فرانسه Seine Avalتصفیه خانه فاضالب   -8
مالک این تصفیه خانه امور تصفیه خانه هاي فاضالب پاریس . میلیون گالن بر روز است  449ظرفیت این تصفیه خانه 

کیلومتري شمال غرب  23، در  Acheresاین تصفیه خانه که بزرگترین تصفیه خانه در اروپا می باشد، در . می باشد
از لحاظ ظاهري به نظر می رسد این تصفیه . نموده است فعالیت خود را آغاز 1940پاریس واقع شده است و از سال 

ردیف هاي درختان کاشته شده در محیط تصفیه خانه و پوشش . خانه، یک محیط صنعتی باشد تا تصفیه خانه فاضالب
این تصفیه خانه در حال حاضر فاضالب . چمن روي تانک ها ، محیط تصفیه خانه را بیشتر شبیه پارك کرده است

پروژه مدرن سازي این تصفیه خانه با  2000از سال . د سه چهارم ساکنان این کالن شهر را تصفیه می کندتولیدي حدو
در طول فاز اول که در . به اتمام رسد 2015میایارد دالري آغاز شده است که پیش بینی می شود تا سال  3/1بودجه 

متر عرض براي استقرار تأسیسات نیتریفیکاسیون  170متر و  300طبقه با طول  3به اتمام رسید ، یک سازه  2007سال 
. این سازه شامل واحد اکسیداسیون بیولوژیکی نیتروژن آمونیاکی به نیترات  و واحد دنیتریفیکاسیون می باشد. ساخته شد

  . همچنین در این تصفیه خانه واحدهاي حذف فسفر نیز براي حذف این ماده ایجاد شده اند
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  :توکیو ، ژاپن:  Morigasakaمرکز بازیابی آب  -9
مالک این تصفیه خانه بخش فاضالب دولت محلی توکیو . میلیون گالن بر روز است 406ظرفیت این تصفیه خانه 

آغاز به کار نموده است و  1967انه در کشور ژاپن می باشد و از سال این تصفیه خانه بزرگترین تصفیه خ. می باشد
بخش در نواحی  3این تأسیسات از . میلیون از اهالی شهر توکیو را تصفیه می کند 2/5فاضالب تولیدي حدود 

Showajima  ،Omori  وNanbu )بخش . تشکیل شده است) تصفیه لجنShowajima  داراي تانک
متر ارتفاع  5/19متر قطر و  28تانک هاضم مجهز به گرم کننده که هر کدام  4و ثانویه و هاي ته نشینی اولیه 

همچنین این تصفیه خانه . برق مصرف می شود 3MWبیوگار تولیدي از این واحد براي تولید . دارند، می باشد
  . برق تولید می کند 800000kwمجهز به یک توربین آبی کوچک است که 

  
  

  
  

  : ، واشنگتن دي سی ، آمریکا  Blue Plainsتصفیه خانه پیشرفته فاضالب  - 10
به عنوان یک واحد تصفیه  1938این تصفیه خانه از سال . میلیون گالن بر روز می باشد 370ظرفیت این تصفیه خانه 

پیدا کرد و واحدهاي تصفیه  این تصفیه خانه ارتقاء 1959در سال . آغاز به کار نموده است . اوئلیه آغاز به کار نموده است
ناحیه بزرگ از شهرهاي مریلند و ویرجینیا را تحت پوشش داشته باشد  4ثانویه در آن ایجاد شد و ظرفیت آن براي اینکه 

در حال حاضر یک برنامه ارتقاء و گسترش نسبتاً ایده آل گرایانه و بلند پروازانه . میلیون گالن برو روز رسانده شد 240به 
در این فاز واحدها و تجهیزات قرار است ایجاد شوند تا براي تأمین . صفیه خانه در حال پیاده سازي می باشددر این ت

. برسانند 4mg/lبه زیر  5mg/lاز  2015استانداردهاي جدید وضع شده، میزان نیترات در پساب خروجی را تا سال 

http://www.wwes.ir
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میلیون گالن  890ن گالن ، ایستگاه پمپاژ با ظرفیت میلیو 40رآکتور جدید با ظرفیت هر یک  8همچنین در این مرحله 
این ارتقاء هزینه . ایجاد خواهند شد... ، سازه هاي هدایت کننده جریان جدید و  post-aerationبر روز، تأسیسات 

راي به دلیل نزدیکی بخش هایی از تصفیه خانه به رودخانه، یک دیواره ب. میلیون دالر را ایجاد کرده است 950اي حدود 
فوت براي جلوگیري از نفوذ آب هاي زیرزمینی در اطراف تانک هاي دنیتریفیکاسیون ساخته  50زهکشی آب با عمق 

اقدام مهم دیگري که در این پروژه به انجام رسیده است و با هدف کاهش جریان هاي اضافی وارده به . شده است
قبل . فوت و همچنین یک ایستگاه پمپاژ بزرگ می باشد 23مایل و قطر  4تصفیه خانه می باشد، حفر یک تونل با طول 

حفر  2013فوت عمق در سال  120فوت و  132از احداث تونل و براي شروع به کار حفاري، در ابتدا یک شفت با قطر 
است که در آن مواد  Cambitجالب ترین نوآوري انجام گرفته در این تصفیه خانه فرایند هیدرولیز گرمایی . شده است

 13MWعالوه بر آن . ن تحت فشار باال به اصطالح پخته می شوند و یک نوع بهتر بیوسالیدها را تولید می نمایندلج
  . برق نیز تولید می شود
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