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 الفصل األول

 التحاليل المعملية المطلوبة لتشغيل محطات معالجه الصرف الصحى

والتحكم السليم لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بالحمأة المنشطة تعتمد على معرفة القائمين على  التشغيل
 .عملية التشغيل على معرفه ما هي الحمأة المنشطة ومكوناتها والعوامل التى تؤثر على نشاطها وكفاءتها

لمنشطة يعتمد على التحاليل التشغيل السليم لمحطات معالجه الصرف الصحى بالحمأة ا فيالتشغيل والتحكم 
تعتمد الحمأة المنشطة وبيانات وتعليمات تشغيل صحيحة و  الكيميائية والبيولوجية لمياه الصرف الصحيو  الطبيعيه

التشغيل وتحديد أسباب أى  فيإجراء الحسابات الخاصة بالتشغيل والتحكم  فيعلى استخدام التحاليل الكيميائيه 
لجه وكيفيه عالجها وتحديد كفاءه كل مرحله من مراحل المعالجه على حده وتحديد محطه المعا فيمشكله قد تحدث 

معرفه مواصفات المياه الخارجه من السيب النهائى للمحطه لتحديد مدى مطابقته للمعايير و  كفاءه المحطه ككل
 2841لسنه 84من القانون  66المادة  فيوالمواصفات المصرية المحددة 

التحكم في تشغيل محطات المعالجه بالحمأه المنشطة و  المعملية التى تجرى لتشغيل وسوف نوضح أهم التجارب
- :التشغيل فيالتحكم  فيوأماكن جمع العينات إلجراءها وأهميه تلك التجارب 

 .درجه الحراره .2
 .(DO)األكسجين الذائبقياس  .1
 .(PH)قياس الرقم األيدروجينى .3
 .(BOD)قياس األكسجين الحيوى الممتص  .8
 .(COD)كسجين الكيميائى المستهلك قياس األ .5
 .(TSS)تركيز المواد الصلبة العالقة قياس .6
 .(VSS)تركيز المواد الصلبة العالقة المتطايرة  قياس .7
 .(N - NH3)نيتروجين  –قياس األمونيا  .4
 .(N - NO3)نيتروجين  –قياس تركيز النترات  .8

 .(TKN)قياس تركيز النيتروجين العضوى  .21
 .قياس الكبريتيدات .22
 .الزيوت والشحوم قياس .21
 .الحمأه فيقياس نسبه المواد الصلبه  .23
 .قياس الكلور الحر المتبقي .28

 قياس درجه الحراره. 1.2

تكاثر ونمو نشاط البكتيريا يتاثر بدرجه حراره المياه كما أن المعالجه البيولوجيه تعتبر تفاعالت بيوكيميائيه فهى 
المياه يزداد معدل نكاثر ونمو ونشاط ومعدل أكسده المواد العضويه تتأثر بدرجه حراره المياه فكلما زادت درجه حراره 

بواسطه البكتيريا الهوائيه والعكس صحيح فكلما قلت درجه حراره المياه فإنه يقل معدل تكاثر ونمو ونشاط البكتيريا 
أال تزيد درجه حراره المياه الخام والسيب النهائى ويجب  فيومعدل أكسده المواد العضويه وتقاس درجه حراره المياه 
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درجه مئويه يدل على صرف مخلفات  35المياه الخام عن  فيدرجه مئويه وزياده درجه حراره المياه  35المياه عن 
صناعية على شبكه تجميع مياه الصرف الصحى ويجب أخذ االجراءات المطلوبه حيال تلك المشكله حفاظا على 

 .ومحطات معالجه مياه الصرف الصحى وكفاءتها شبكات تجميع مياه الصرف الصحى ومحطات الرفع
 (D O)قياس تركيز األكسجين الذائب . 1.1

 :هيالغرض من التهوية 

خلط مكونات حوض التهوية خلطا تاما لمياه الصرف الصحي الداخلة لحوض التهوية والحماة المنشطة المعادة  . أ
حركه وتقليب  فيوية عالقة و حوض الته في(MLSS)لحوض التهوية والمحافظة على الحمأة المنشطة 

 .وعدم ترسيبهامستمر 
 توفير األكسجين الذائب . ب

حوض التهوية بواسطه التهويه الميكانيكيه أو الهواء المضغوط وكالهما يؤدى  فييتم توفير األكسجين الذائب 
النيتروجينية و  ربونيهالغرض لتوفير األكسجين الذائب الالزم لنمو ونشاط البكتريا الهوائية ألكسدة المواد العضوية الك

أكسده وتحلل  فيوحده المعالجه البيولوجيه تستهلك البكتيريا الهوائيه أوال كميه من األكسجين الذائب  فيحيث أنه 
ثانى أكسيد الكربون كما هو و  وتحويلها الى ماده غير عضويه ومياه وطاقه (BOD)المواد العضويه الكربونيه 

ز الحمأه ميه األكسجين المستهلكه على تركيز المواد العضويه الكربونيه وتركيموضح بالمعادله التاليه وتعتمد ك
 :حوض التهويه فيالمنشطه 

أكسده وتحلل المواد العضويه النيتروجينيه الى  فييلى ذلك استهالك البكتيريا الهوائيه كميه من األكسجين الذائب 
لمستهلكه على تركيز المواد النيتروجينيه والحمأه المنشطه وتعتمد الكميه ا Nitrificationنترات وتسمى هذه العمليه 

- :حوض التهويه كما هو موضح بالمعادالت التاليه في

 

 

 

 

 

 

 
 فيحوض التهوية ويجب أن يكون متوفر  فيحوض تركيز األكسجين الذائب  فييتم قياس األكسجين الذائب  -

حوض  فين الذائب المطلوب للبكتريا جميع أماكن حوض التهوية وكاف طوال الوقت لكى يوفر األكسجي
 .التهوية وحوض الترسيب الثانوي

    بكتيريا
 + طاقه + مياه + ماده غير عضويه ماده عضويه

 أكسجينثانى أكسيد الكربون+ خاليا جديده 
 اكسجين

 أمونيا
Nitrosomonus 

أكسجين+ أمونيا   

 ماده عضويه نيتروجينيه

 مياه+ نيتريت 

أكسجين+ نيتريت   نترات 
Nitrobacter 
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التهويه على تركيز األكسجين الحيوى الممتص الداخل للتهويه وتركيز الحمأه  فييعتمد تركيز األكسجين الذائب  -
ب وكلما قلت فكلما زادت درجه حراره المياه يقل تركيز األكسجين الذائ. التهويه ودرجه حراره المياه فيالمنشطه 

درجت حراره يزداد تركيز األكسجين الذائب وكلما زاد تركيز األكسجين الحيوى الممتص الداخل لحوض التهويه 
التهويه ومما تزداد الحاجة الى زياده مده التهويه والحاجه الى أكسجين ذائب  فييزداد تركيز الحمأه المنشطه 

التهويه مما  فيالداخل للتهويه يقل تركيز الحمأه المنشطه وكلما قل تركيز األكسجين الحيوى الممتص  .أكثر
 يؤدى الى انخفاض مده التهويه وانخفاض الحاجه الى األكسجين الذائب 

نظام المعالجه بالحمأه المنشطه التقليديه تكون مده  فيتعتمد مده التهويه على نظام المعالجه بالحمأه المنشطه ف -
 4لمعالجه بالحمأه المنشطه بنظام قنوات األكسده تكون مده التهويه من نظام ا فيساعه و  4 – 8التهويه من 

 36 – 24كون مده التهويه من نظام المعالجه بالحماه المنشطه بنظام التهويه الممتده ت فيساعه و  36 –
 .ساعه

 المياه الخارجه من السيب فيو  يجب قياس األكسجين الذائب بصفة منتظمة يوميا من مخرج حوض التهوية -
 فيلتر إذا قل تركيز األكسجين الذائب / مجم  3 -1ويجب أن يكون تركيز األكسجين الذائب من  النهائى

يقلل من نشاط البكتريا الهوائية و  لتر فان ذلك يؤدى الى نشاط البكتريا الالهوائية/ مجم  2حوض التهوية عن 
أحواض التهويه ومن  فيور الرغاوى البنيه ذلك احد أسباب ظهو  تزايد أعداد الكائنات الخيطيةو  ويؤدى الى نمو

 رديئةو  مما يؤدى الى تكوين حمأة منشطة فقيرة( MicrothrixParvicella)و (Nocardia)أهم هذه الكائنات 
خروجها مع السيب النهائي ألحواض الترسيب و  يكون معدل ترسيبها بطيء جدا مما يؤدى الى انتفاخ الحمأةو 

 .حطه المعالجهلى انخفاض كفاءه ممما يؤدى ا
لتر يؤدى الى حدوث اختزال للمواد النيتروجينيه وذلك معناه / مجم  2كما أن انخفاض األكسجين الذائب عن  -

 .تحول النتريت الى غاز نيتروجينو  عدم استكمال أكسده االنيتريت الى نترات
ستهالك ذلك معناه ا لتر فان/ مجم  8حوض التهوية عن  فيحالها ازدياد تركيز األكسجين الذائب  فيأما  -

 طاقة زائدة ليس لها ضرورة
 زيادة مدة التهويه سوف تؤدى إلى نقص في كمية الغذاء المطلوب للبكتيريا مما يؤدى إلى ضعف معدل نمو -

استهالك طاقه و  تكاثر البكتيريا مما يؤدى إلى انخفاض تركيز المواد الصلبه العالقة المتطايرة في التهويهو 
لذلك يظهر مدى  .ما أن انخفاض مده التهويه سوف يؤدى الى انخفاض كفاءه المعالجهومعدات بدون داعى ك

وكذلك للمحافظة على مدة التهويه حوض التهوية  فيتأثير قياس األكسجين الذائب بصفة منتظمة يوميا 
وحدات أحواض التهوية يوميا للتأكد من العدد المطلوب من  فيالمطلوبة ولهذا يجب قياس األكسجين الذائب 

 فيالتهويه ومنعا من انخفاض أو زياده تركيزه  فيالتهويه بما يتناسب مع تركيز األكسجين الذائب المطلوب 
 أحواض التهويه

 ( PH)قياس الرقم األيدروجينى . 1.2

مرحله المعالجه  فيمحطات معالجه مياه الصرف الصحى خاصه  فييعتبر قياس الرقم األيدروجينى مهم جدا  -
هذه المحطات على  فيسواء كانت بالحمأه المنشطه أو المرشحات الزلطيه حيث تعتمد المعالجه البيولوجيه 

معالجه وأكسده المواد العضويه الى  في( Protozoa)والكائنات األوليه  (البكتيريا)نشاط الكائنات الحيه الدقيفه 
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لكائنات للمحافظة على مواد غير عضويه ويجب توافر رقم هيدروجيني مناسب لضمان نمو ونشاط هذه ا
 4-6تشغيل محطه المعالجه على الوجه األكمل ويتراوح الرقم األيدروجينى المناسب للمعالجه البيولوجيه من 

كفاءه الكائنات الحيه و  حاله زياده أو نقص الرقم األيدروجينى عن هذه الحدود يقل معدل نمو ونشاط فيف -
انخفاض أو زياده الرقم الرقم األيدروجينى عن  .محطه المعالجهو  الدقيقه مما يؤدى الى انخفاض كفاءه المعالجه

هذه الحدود يعطى مؤشر على احتمال دخول مصادر مياه صرف صناعي مع المياه الخام الوارده لمحطه 
المعالجه ويجب تحديد تلك المصادر وعمل اإلجراءات القانونية الالزمة معها حفاظا على شبكات مياه الصرف 

 .ت الرفع ومحطات المعالجهومحطا الصحى
أحواض التهويه مما  فييؤدى الى نمو ونشاط الكائنات الخيطيه والفطريات  6انخفاض الرقم األيدروجينى عن  -

يقلل من سرعه ترسيب الحمأه وطفوالحمأه بأحواض الترسيب النهائى وخروجها مع السيب النهائى مما يقلل من 
 .كفاءه محطه المعالجه

كل من المياه الخام ومدخل أحواض التهويه والسيب النهائى لمحطه المعالجه  فيأليدروجينى يجب قياس الرقم ا -
 .يوميا

 (COD)قياس األكسجين الكيميائى المستهلك . 1.2

بكميه األكسجين الالزم ألكسده المواد  (Chemical Oxygen Demand)يعرف األكسجين الكيميائى المستهلك 
 .درجه مئويه لمده ساعتين 251مؤكسده مثل داى كرومات البوتاسيوم عند  العضويه بواسطه ماده كيميائيه

لتر وسمى األكسجين الكيميائى / يعبر تركيز األكسجين الكيميائى المستهلك عن تركيز المواد العضويه بمجم 
كيميائى المستهلك حيث يتم أكسده وتحليل المواد العضويه بواسطه مواد كيميائيه مؤكسده ويستخدم األكسجين ال

 فيالمياه الداخلة ألحواض التهويه و و  كل من المياه الخام فيتحديد تركيز المواد العضويه ويتم قياسه  فيالمستهلك 
 .السيب النهائى لمحطه المعالجه

تعتبر تجربه قياس األكسجين الكيميائى المستهلك تجربه سريعه لقياس تركيز المواد العضويه بالمقارنة بتجربة 
خمسه  BODحوالى ساعتين ونصف بينما تستغرق تجربه  CODلحيوى الممتص حيث تستغرق تجربه األكسجين ا

 فيتحديد مدى تركيز األكسجين الحيوى الممتص حيث أنه  فيأيام للحصول على النتيجة حيث كما أنه يستخدم 
ه التجربه ثالثه ويتم إجراء هذ( 2.7–1)تتراوح مابين  BODالى تركيز  CODمياه الصرف الصحى يكون تركيز 

 .السيب النهائى فيحواض التهويه و المياه الخام والمياه الداخله أل فيمرات سبوعيا 

 المياه الخام يعطى مؤشر الحتمال وجود صرف صناعى  فيCODتركيز 
 (BOD-5)قياس األكسجين الحيوى الممتص . 1.2

محطات معالجه مياه الصرف  فيرى تعتبر تجربه قياس األكسجين الحيوى الممتص من أهم التجارب التى تج -
تشغيل محطات معالجه مياه الصرف الصحى وكذلك  فيالصحى حيث أنه هو أساس تصميم وتشغيل والتحكم 

 .تحديد كفاءتها
يعرف األكسجين الحيوى الممتص بكميه األكسجين الالزم ألكسده المواد العضويه الكربونيه بواسطه البكنيريا  -

 أيام 5يه لمده درجه مئو  11الهوائيه عند 
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كمعيار لتركيز المواد العضويه الكربونيه في المياه الخام مع  BODيتم قياس األكسجين الحيوى الممتص  -
المياه الداخلة لحوض التهويه لمعرفه كميه  فيBODكما يتم قياس . التركيز التصميمي لمحطة المعالجه

والتى تستخدم كغذاء للكائنات  (يوم/ كجم )و (لتر/ مجم )األكسجين الحيوى الممتص الداخلة لحوض التهويه 
كما  .التهويه فيحوض التهويه ولتحديد مدى مالئمة تركيزه مع تركيز الكائنات الحيه الدقيقه  فيالحيه الدقيقه 

تحديد و  المواصفات المصريةو  يتم قياسه أيضا في السيب النهائى لمعرفه مدى تتطابق تركيزه مع المعايير
هو  BODعلما بأن األكسجين الحيوى الممتص معالجه المواد العضويه و  لهازا فيمعالجه مدىكفاءه محطه ال

 .الغذاء األساسي للبكتيريا ويستخدم في حساب نسبة الغذاء إلى نسبة الكائنات الحيه الدقيقه

 (TSS)قياس المواد الصلبة العالقة الكليه . 1.2

من التجارب المهمة حيث أن تركيز  (Total Suspended Solids)تجربه قياس المواد الصلبه العالقه الكليه 
 .ات المعالجه وكذلك تحديد كفاءتهاتشغيل محط فيالمواد العالقه الكليه يعتبر من أساس تصميم وتشغيل والتحكم 

 األماكن التاليه فيهذه التجربه يتم أخذ عينات واجراء 

ايير والمواصفات جه لتحديد تركيزه ومدى مطابقته للمعالمياه الخام الوارده لمحطه المعال فيتجرى هذه التجربه  . أ
 .التصميميه أم ال

ازاله المواد العالقه والقابله و  ترسيب فيتجرى بعد أحواض الترسيب االبتدائى لتحديد كفاءه أحواض الترسيب  . ب
لترسيب حاله انخفاض كفاءه ا فيوأنه %  75 – 61ان كفاءه أحواض الترسيب االبتدائى تتراوح من و  للترسيب

فإن ذلك يدل على خروج حمأه مع المياه الخارجه من الهدارات باألحواض وأن ذلك يرجع %  61االبتدائى عن 
 :الى أحد العوامل التاليه

 .ده تصرفات المياه الوارده للمحطهأحواض الترسيب االبتدائى لزيا فيانخفاض مده المكث  .2
 .ت المطلوبهالحوض وعدم سحبها بالمعدال فيزياده تركيز الحمأه  .1
 .الكساحات السفليه فيحدوث كسر  .3
 .توقف حركه الكوبرى وبالتالى توقف تجميع الحمأه باألحواض .8
به نس فيتحديد كفاءه المحطه و  السيب النهائى لمعرفه مدى مطابقه السيب النهائى للمعايير والمواصفات في .5

 .معالجه المواد العالقه الكليه
أحواض التهويه  فيهويه حيث يطلق عليها قياس المواد العالقه أحواض الت فيتقاس المواد العالقه  .6

(MLSS) أحواض التهويه فيلحمأه المنشطه قياس تركيز ا فيوالتى تستخم. 
ماه المنشطه المعاده ويطلق عليها الح فيالحمأه المنشطه المعاده لمعرفه تركيزها  فيتقاس المواد العالقه  .7

(RASSS). 
منشطه الزائده ويطلق الحمأه ال فيمأه المنشطه الزائده لمعرفه تركيزها الح فيتقاس المواد العالقه  .4

 .(WASSS)عليها
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حوض التهوية  فيقياس المواد الصلبة العالقة . مراحل المعالجه السابق ذكرها فيتجرى هذه التجارب يوميا  .8
لوجية وكفاءة المعالجة البيو تشغيل فيالحمأة الزائدة من العوامل التى تتحكم و  الحمأة المنشطة المعادة فيوكذلك 

 :حسابات التشغيل التاليه فيرب م هذه التجابالحمأة المنشطة حيث تستخد
 حساب كميه الحمأه المنشطه المعاده . أ
 حساب دليل حجم الحمأه . ب

حالة تعذر قياس المواد العالقة  فيتقدير تركيز الكائنات الحية  فيتستخدم تجربه قياس المواد العالقة الكلية  -
من المواد العالقه %  81 – 41حيث أن تركيز المواد الصلبه العالقه المتطايره يمثل حوالى من يرة المتطا
 . الكليه

حوض التهوية التى تستخدم  فيحوض التهوية عن تركيز الحمأة المنشطة  فييعبر تركيز المواد الصلبة العالقة  -
 في( SSML)يختلف تركيز المواد الصلبة العالقة و  النيتروجينيهو  معالجة وأكسدة المواد العضوية الكربونية في

حوض التهوية حسب نوع المعالجة البيولوجية بالحمأة المنشطة ففي النظام التقليدي للمعالجة بالحمأة المنشطة 
نظام المعالجة  فيلتر و / مجم  1511 – 2511حوض التهوية من  فييتراوح تركيز المواد الصلبة العالقة 

 –3111حوض التهوية من  فييتراوح تركيز المواد الصلبة العالقة والتهوية الممتده األكسدةالبيولوجية بقنوات 
 .لتر/ مجم  6111

حوض التهوية للمحافظة على التركيز المناسب للمواد الصلبة العالقة  فييجب قياس المواد الصلبة العالقة  -
 .هلداخله ألحواض التهويبما يتناسب مع تركيز المواد العضويه احوض التهوية  فيالمطلوبة 

 أحواض التهويه فيحوض التهوية تظهر الرغاوى البيضاء  فيحالة انخفاض تركيز المواد الصلبة العالقة  في -
يتم عالج تلك المشكله بزيادة كمية الحمأة المنشطة المعادة وتقليل كمية الحمأة المنشطة الزائدة لزياده تركيز و 

حوض التهوية تظهر  فيحالة زيادة تركيز المواد الصلبة العالقة  فيو أحواض التهويه  فيالحمأه المنشطه 
الرغاوى البنيه يتم عالج تلك المشكله بتقليل كمية الحمأة المنشطة المعادة وزيادة كمية الحمأة المنشطة الزائدة 

 أحواض التهويه  فيوذلك لتقليل تركيز الحمأه المنشطه 
 (VSS)طايرة قياس المواد الصلبة العالقة المت. 1.2

وذلك لتقدير كمية الكائنات الحية الدقيقة ( MLVSS)أحواض التهوية  فييتم قياس المواد الصلبة العالقة المتطايرة 
حوض التهوية وتمثل الكائنات الحية الدقيقة  فيالحمأة المنشطة بطريقة أدق من قياس المواد العالقة الكلية  في

من %  81إلى  41نسبه المواد الصلبه العالقة المتطايرة حوالى من  يتراوحو  من الحمأة المنشطة% 81حوالي 
أحواض التهويه لمعرفة تركيز الكائنات  فييتم قياس المواد الصلبة العالقة المتطايرة و  المواد الصلبه العالقة الكليه

لمواد العضوية بما يتناسب مع تركيز ا MLVSSأحواض التهوية حيث يجب المحافظه على تركيز فيالحية الدقيقة 
المعالجة بالحمأة المنشطة عن طريق تثبيت تركيز المواد العالقة  فيالتشغيل  فيالداخلة لحوض التهوية ويتم التحكم 

كما يتم قياسها  .والزائده كمية الحمأة المنشطة المعادة فييتم ذلك عن طريق التحكم و  حوض التهوية فيالمتطايرة 
 فيالسيب النهائي الستخدامها و  (WAS vss)والحمأه المنشطه الزائده ( RAS vss)الحمأة المنشطة المعادة  في

 كميه الحمأه الزائدهو  الحمأه عمرو  F/M ratioحساب نسبه الغذاء الى نسبه الكائنات الحيه الدقيقه 
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 (NH3-N)قياس األمونيا نيتروجين . 1.2

ه الصرف الصحى نتيجة التحلل الالهوائى أو األكسدة ميا فياألمونيا هي أحد المركبات النيتروجينيه وتنتج األمونيا 
 حاله عدم وجود أو نقص تركيز األكسجين الذائب  فيالالهوائية للمواد العضويه 

 -:المعادلة األتيه فيكما هو موضح 
 

 

شبكات الصرف الصحى أو محطات رفع مياه الصرف الصحى ال  فيأن مياه الصرف الصحى الخام المتواجدة 
أكسجين ذائب وبالتالي يحدث تحلل الهوائى للمواد العضويه وينتج األمونيا وكلما زادت فتره مكث  تحتوى على
المياه الخام وبالتالي يجب تشغيل محطات رفع مياه  فيمحطات الرفع كلما ذاد تركيز األمونيا  فيالمياه الخام 

محطات الرفع لتقليل تركيز األمونيا  فيام الصرف الصحى بصفه مستمرة قدر اإلمكان أو تقليل فتره مكث المياه الخ
 فيأى مرحله من مراحل المعالجه  فيكما أنه يمكن أن تنتج األمونيا  .المياه الخام الوارده لمحطه المعالجه في

حالة انخفاض تركيز األكسجين الذائب نتيجة عدم تشغيل العدد المناسب  فيمحطه معالجه مياه الصرف الصحى 
السيب النهائى لمعرفه مدى مطابقة  فيالمياه الخام لمعرفه تركيزها و  فييجب قياس األمونيا  .من وحدات التهويه

والذى ينص على عدم تواجد  2841لسنه  84من القانون  66المادة  فيتركيزها للمعايير والمواصفات المذكورة 
 السيب النهائى لمحطه المعالجه  فيأمونيا 
 (NO3-N)نيتروجين  –قياس النترات . 1.2

وجود أكسجين  فيمحطات معالجه مياه الصرف الصحى على نشاط البكتيريا الهوائية  فيتعتمد المعالجه البيولوجيه 
النيتروجينيه بأكسدتها وتحللها الى مواد غير عضويه وينتج عن هذا التحلل و  ذائب لمعالجه المواد العضويه الكربونيه

المعالجه البيولوجيه تقوم البكتيريا الهوائيه  في.نترات وثانى أكسيد الكربونواألكسدة مياه وطاقهوخاليا بكتيريه جديده و 
 (.Nitrification)بأكسده األمونيا الى نيتريت ثم يتأكسد النيتريت الى نترات وهذه العمليه تسمى

زيد محطات معالجه الصرف الصحى ولذلك نجد أنه من الطبيعى أن تركيز النترات ي فيوهذا هو الوضع الطبيعي 
مخرج أحواض الترسيب النهائى عنه  فيمدخل التهويه وكذلك يزداد تركيز النترات  فيمخرج التهويه عن تركيزه  في
 مخرج التهويه  في

مخرج التهويه فان هذا  فيمخرج الترسيب النهائى أقل من تركيزه  فيأما اذا وجد من نتائج قياس النترات أن تركيزه 
حاله حدوث ذلك  فيو ( Denitrification)الى غاز نيتروجين وتسمى هذه العمليه  يدل على حدوث اختزال للنترات

حجم الكره مع حدوث فوران  فيأحواض الترسيب النهائى وتطفو الحمأه على هيئه كتل  فييحدث طفو للحمأه 
ومن أهم  نتيجه اختزال النتريت الى غاز نيتروجين مما يقلل من كفاءه محطه المعالجه ونوعيه السيب النهائى

 :الى غاز نيتروجين ما يلىالنتراتو  األسباب التى تؤدى الى حدوث اختزال للنتريت

  

 +طاقه + مياه + مادة غير عضويه ماده عضويه
 ميثان+ كبريتيد األيدروجين + أمونيا 

 ئيةبكتيريا ال هوا
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 لتر/ مجم  2عن  DOانخفاض تركيز  .2
 6انخفاض الرقم األيدروجينى عن  .1
 المياه الخام فيزياده تركيز المواد النيتروجينيه العضويه  .3
 لتر/ مجم  51انخغاض القلويه الكليه للمياه عن  .8
 حوض التهويه فيز الزيوت والشحوم زياده تركي .5

مخرج الترسيب النهائى مهم جدا لتحديد مدى تقدم  فيمخرج التهويه و  فيمدخل التهويه و  فيقياس تركيز النترات 
حاله حدوث طفو أو  فيالمعالجه البيولوجيه بالبكتيريا الهوائيهولتحديد حدوث أكسده أو اختزال للمواد النيتروجينيه 

 .أحواض الترسيب النهائى يفحمأه انتفاخ لل
 (TKN)نيتروجين  -قياس كالدال. 1.22

بكالدال نيتروجين وهو مجموع قياس األمونيا والنتيروجين العضوى ويتم تفدير النيتروجين العضوى عن  TKNيعرف 
 في العينه ثم قياس كالدال نيتروجين والفرق بينهما يساوى تركيز النيتروجين العضوى فيطريق قياس األمونيا 

 .العينه

تستخدم تجربه قياس النيتروجين العضوى لتحديد تركيز المواد النيتروجينيه العضويه والتى من أهم مصادرها 
 .مخلفات المجازر ومخلفات الدواجن

أحواض  فيحاله حدوث طفو للحماه  فيالمياه الخام الوارده لمحطه المعالجه  فييقاس تركيز النيتروجين العضوى 
ئى لتحديد تركيز النتيتروجين العضوى حيث أن زياده تركيزه يؤدى الى مشاكل عديدة لمحطات معالجه الترسيب النها

مياه الصرف الصحى خاصه بالحمأه المنشطه حيث أنها تكون أحد أسباب حدوث اختزال المواد النيتروجينيه 
أحواض الترسيب  فيطفوها وتحويل النيتريت الى غاز نيتروجين مما يؤدى الى انخفاض سرعه ترسيب الحمأه و 

 .أحواض التهويه فيالحمأه المنشطه فيالنهائى وكذلك تواجد ونمو الكائنات الخيطيه 
 قياس الكبريتيدات. 1.22

يتم قياس تركيز الكبريتيدات كمعيار لحدوث تحلل الهوائى للمواد العضويه نتيجة عدم توافر أكسجين ذائب ونمو 
المياه الخام لمعرفه مدى وجود مخلفات حيوانيه  فيإجراء تجربه قياس الكبريتيدات يتم  .ونشاط البكتيريا الالهوائية

حاله وجود  في. من عدمه( DomesticWastewater)مع مياه الصرف الصحى الخام الوارد لمحطه المعالجه 
الكبريتيدات  مخلفات حيوانيه مع مياه الصرف الصحى الخام الوارده لمحطه المعالجه سيؤدى ذلك الى زياده تركيز

أحواض فيالحمأه المنشطه  فيمما قد يؤدى الى نمو الكائنات الخيطيه ( لتر/ مجم  4أكثر من )المياه الخام  في
 .أحواض الترسيب النهائى فيالتهويه مما يؤدى الى انخفاض سرعه ترسيبها وحدوث طفو للحمأه 

ى بالمحطه لمعرفه مدى توافر التهويه الالزمة المياه الخارجه من السيب النهائ فيكما يتم قياس الكبريتيدات 
 .ع المعايير والمواصفات المصريةللمعالجه البيولوجيه وكذلك مدى تتطابق عينه السيب النهائى م
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 قياس الزيوت والشحوم. 1.21

ياه الم فيالمياه الخام لتحديد تركيزه  فيمحطات معالجه مياه الصرف الصحى  فييتم قياس تركيز الزيوت والشحوم 
المياه الخام هي المغاسل والمشاحم الخاصة بغسيل السيارات وكذلك  فيالخام ومن أهم مصادر الزيوت والشحوم 

فصل الزيوت والشحوم لمعرفه كفاءه ازاله الزيوت والشحوم و  مخرج الراسب الرملى فيمحطات الوقود كما يتم قياسه 
المياه الداخله ألحواض التهويه  فيأن زياده تركيزه و  هالسيب النهائى للمحط فيمخرج الترسيب االبتدائى و  فيو 

المياه الخام أو عدم كفاءه أحواض فصل الرمال والزيوت والشحوم ممكن أن يؤدى انخفاض  فينتيجه زياده تركيزه 
أحواض الترسيب النهائي على هيئه التراب الناعم مما يقلل من كفاءه  فيكثافه الحماه مما يؤدى الى طفو الحمأه 

 .السيب النهائى لمحطه المعالجه فيمحطه المعالجه ونوعيه المياه 

 الحمأه فيقياس نسبه المواد الصلبه . 1.22

كال من الحمأه االبتدائيه والحمأه المركزه والحمأه الجافه  فيالحمأه  فييتم تقدير النسبه المئويه للمواد الصلبه الكليه 
أه االبتدائيه لمعرفه ما إذا كان معدالت سحب الحماه من أحواض الحم فيحيث يتم تقدير نسبه المواد الصلبه 

الترسيب االبتدائى تتم بمعدالت صحيحه أو معدالت أقل من المطلوب أو بمعدالت أعلى من المطلوب حيث أنه 
هذه  فيفإذا كانت نسبه المواد الصلبه  (%3-1)ألحمأه االبتدائيه من  فييجب أن تتراوح نسبه المواد الصلبه 

%  1لحدود هذا يدل على أن معدالت سحب الحمأه من أحواض الترسيب االبتدائى صحيحه أما إذا كانت أقل من ا
فهذا معناه أن معدالت سحب الحمأه عالى ويجب تقليل معدالت سحب الحمأه بتقليل فتحات المحابس التليسكوبيه 

ذا استمر على ذلك فسوف يؤدى الى طفو او  فهذا معناه أن معدل سحب الحمأه قليل%  3أما اذا كانت أكبرمن 
 فيللمواد الصلبه بها % أحواض الترسيب االبتدائى ولذلك يجب زياده معدالت سحب الحمأه لتصبح  فيالحمأه 

 .الحدود المطلوبه

ومن هذه النسبه يتم % 21-4الحمأه المركزه حيث أن نسبتها تتراوح من  فيللمواد الصلبه % يتم أيضا قياس 
 .مضبوط أو عالى أو أقل من المطلوبذا كان معدالت سحب الحمأه من حوض تركيز الحمأه معرفه ما إ

الحمأه الجافه بأحواض التجفيف لمعرفه ما إذا كانت الحمأه يمكن  فييتم أيضا تقدير النسبة المئوية للمواد الصلبه 
 .رفعها أم ال

 قياس الكلور الحر المتبقي. 1.22

المياه التى تم  فيتقليل التلوث البكتريولوجي  فيجه مياه الصرف الصحى محطات معال فييستخدم الكلور 
المعالجه االبتدائيه والمعالجه البيولوجيه حيث يوجد حوض المزج بالكلور بعد الترسيب النهائى ويتم  فيمعالجتها 

المياه المضاف إليها  المياه الخارجه من الترسيب النهائى والداخلة لحوض المزج بالكلور لكى تمكث فيحقن الكلور 
نتاج الكلور  31هذا الحوض مده ال تقل عن  فيالكلور  دقيقه لضمان نجاح عمليه التطهير والمعالجه بالكلور وا 

المياه المعالجه ويتم جمع العينه من المياه الخارجه  فيالحر الذى يقوم بعمليه التطهير وتقليل التلوث البكتريولوجى 
العينه الخارجه  فيج بالكلور وتحليها فورا ويجب أال يقل تركيز الكلور الحر المتبقي من الهدار الخاص بحوض المز 

حاله عدم دخول مياه خام الى محطه المعالجه وعدم خروج مياه  فيلتر و / مجم  1.5من السيب النهائى عن 
 .معالجه من حوض المزجبالكلور ال يتم جمع عينه من محطه المعالجه
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 معدالت اجراء التجارب المعمليهو  تأماكن جمع العينا.1.22

جميع محطات معالجه مياه الصرف الصحى ولكن يختلف  فييتم اجراء معظم التحاليل المعمليه التى سبق شرحها 
 (يوم/3التصرف التصميمى م)معدل اجراء هذه التجارب حسب سعه المحطه 

الصحى مع مالحظه ضروره اتباع  محطات معالجه مياه الصرف فيأماكن أخذ العينات  (2-1شكل رقم )يوضح 
التحاليل تعبر عن  فيالخطوات واألساليب الدقيقه أثناء جمع العينات وأنها يجب أن تكون مماثله لكى تعطى نتائج 

 كل مرحله من مراحل المعالجه بالمحطه فيالواقع الفعلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لصحىمحطه معالجه الصرف ا فيأماكن اخذ العينات  (2 - 1شكل )

 .مياه الصرف الصحى المختلفه جهوتوضح الجداول التاليه معدل اجراء التجارب المعمليه حسب سعه محطات معال

التحاليل المطلوبة الموصى بها ومعدالتها وأماكن أخذ العينه بالمحطات التى تصرفها  (2 - 1)يوضح الجدول رقم 
 يوم / 3م 11111أقل من 

  

 عينه مياه خام

المياه الخام 

 الوارده

 المصافي

 غرفة حجز الرمال

 الترسيب االبتدائي

 عينة بعد الترسيب االبتدائي

 المعالجة البيولوجية

عينه من 
المعالجه 
 البيولوجيه

 حمأه منشطه معاده

 عينه حمأه زائده 

 الترسيب النهائي

 عينه من السيب النهائى

ب عينة بعد الترسي

 االبتدائي

 



  

اجراء التحاليل المعملية وتفسير نتائج التحاليلغيل صرف صحيفنى  تشالمسار الوظيفي    نيةدرجة ثا  -
 

 

 

 11 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –بالشركة القابضة  قطاع تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات

 (2 – 1)جدول رقم 

 مكان أخذ العينه معدالت إجرائه تباراسم االخ .

 التهويه - يوميا األكسجين الذائب 2
 السيب النهائى -

 يوميا الرقم األيدروجينى 1
 المياه الخام -
 مدخل التهويه -
 السيب النهائى -

 كل اسبوع 1 األكسجين الحيوى الممتص 3
 المياه الخام -
 مدخل التهويه -
 السيب النهائى -

8 
األكسجين الكيميائى 

 كل اسبوع 1 المستهلك
 المياه الخام -
 مدخل التهويه -
 السيب النهائى -

 يوميا المواد الصلبه العالقه الكليه 5

 المياه الخام -
 مخرج الترسيب االبتدائى -
 حوض التهويه -
 السيب النهائى -
 الحمأه المنشطه المعاده -

المواد الصلبه العالقه  6
 المتطايره

 حوض التهويه - مرتين كل اسبوع
 ادهالحمأه المنشطه المع -

 اسبوعيا نيتروجين –النترات  7

 المياه الخام -
 مدخل التهويه -
 مخرج الترسيب النهائى -
 السيب النهائى -

 اسبوعيا النيتروجين العضوى 4
 المياه الخام -
 السيب النهائى -

 مرتين كل اسبوع الكبريتيدات 8
 المياه الخام -
 السيب النهائى -
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 مره كل اسبوعيين الزيوت والشحوم 21

 المياه الخام -
 مدخل الترسيب االبتدائى -
 مدخل التهويه -
 السيب النهائى -

 اسبوع نيتروجين –األمونيا  22
 المياه الخام -
 السيب النهائى -

 السيب النهائى - يوميا الكلور الحر المتبقي 21
 حوض التهويه - حسب ظروف التشغيل الفحص الميكروسكوبي 23

تها وأماكن أخذ العينه بالمحطات التى تصرفها من التحاليل المطلوبة ومعدال (3 - 1)كما يوضح الجدول رقم 
 يوم/  3م 61111حتى  11111

 (1 – 1)جدول رقم 

 مكان أخذ العينه معدالت إجرائه اسم االختبار م

 التهويه - يوميا األكسجين الذائب 2
 السيب النهائى -

 يوميا الرقم األيدروجينى 1
 المياه الخام -
 مدخل التهويه -
 السيب النهائى -

 كل اسبوع 3 األكسجين الحيوى الممتص 3
 المياه الخام -
 مدخل التهويه -
 السيب النهائى-

 كل اسبوع 3 األكسجين الكيميائى المستهلك 8
 المياه الخام -

 مدخل التهويه
 السيب النهائى

 يوميا المواد الصلبه العالقه الكليه 5

 المياه الخام -
 مخرج الترسيب االبتدائى -
 يهحوض التهو  -
 السيب النهائى -
 الحمأه المنشطه المعاده -

 حوض التهويه - مرات كل اسبوع 3 المواد الصلبه العالقه المتطايره 6
 الحمأه المنشطه المعاده -
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 نيتروجين –النترات  7
 

 اسبوعيا

 المياه الخام -
 مدخل التهويه -
 مخرج الترسيب النهائى -
 السيب النهائى -

 سبوعياا النيتروجين العضوى 4
 المياه الخام -
 السيب النهائى -

 المياه الخام - كل اسبوع 3 الكبريتيدات 8
 السيب النهائى -

 مره كل اسبوع الزيوت والشحوم 21

 المياه الخام -
 مدخل الترسيب االبتدائى -
 مدخل التهويه -
 السيب النهائى -

 مره كل اسبوع 1 نيتروجين –األمونيا  22
 المياه الخام -
 سيب النهائىال -

 السيب النهائى - يوميا الكلور الحر المتبقي 21

 حوض التهويه - حسب ظروف التشغيل الفحص الميكروسكوبي 23

التحاليل المطلوبة ومعدالتها وأماكن أخذ العينه بالمحطات التى تصرفها أعلى  (3 - 1)كما يوضح الجدول رقم 
 يوم/  3م 61111من 

 (3 – 1)جدول رقم 

 مكان أخذ العينه معدالت إجراؤه االختبار اسم م

 يوميا األكسجين الذائب 2
 التهويه -
 السيب النهائى -

 يوميا الرقم األيدروجينى 1
 المياه الخام -
 مدخل التهويه -
 السيب النهائى -

3 
 األكسجين الحيوى الممتص

 يوميا 
 المياه الخام -
 مدخل التهويه -
 السيب النهائى-

 يوميا كيميائى المستهلكاألكسجين ال 8
 المياه الخام -
 مدخل التهويه -
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 السيب النهائى-

 يوميا المواد الصلبه العالقه الكليه 5

 المياه الخام -
 مخرج الترسيب االبتدائى -
 حوض التهويه -
 السيب النهائى -
 الحمأه المنشطه المعاده -

 حوض التهويه - يوميا المواد الصلبه العالقه المتطايره 6
 الحمأه المنشطه المعاده -

 االسبوع فيمرات  3 نيتروجين –النترات  7

 المياه الخام -
 مدخل التهويه -
 مخرج الترسيب النهائى -
 السيب النهائى -

 االسبوع فيمرات  3 النيتروجين العضوى 4
 المياه الخام -
 السيب النهائى -

 يوميا الكبريتيدات 8
 المياه الخام -
 السيب النهائى -

 مره كل اسبوع الزيوت والشحوم 21

 المياه الخام -
 مدخل الترسيب االبتدائى -
 مدخل التهويه -
 السيب النهائى -

 االسبوع فيمرات  3 نيتروجين –األمونيا  22
 المياه الخام -
 السيب النهائى -

 السيب النهائى - يوميا الكلور الحر المتبقي 21
 التهويه حوض - اسبوع الفحص الميكروسكوبي 23
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 الثانىالفصل 

 المعايير المصرية البيئية لصرف المخلفات السائله

 فيالخاص بالتخلص من المخلفات السائله االدميه والصناعية  2841لعام  84أصدرت وزارة الري القانون رقم 
 .بغرض حمايتها من التلوث –المجارى المائية المختلفة 

ير والمواصفات التى يجب االلتزام بها عند التخلص من أي مخلفات سائله يحدد الباب السادس من القانون المعاي
توضح هذه المعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات السائلة  68 – 61والمواد من  .المجارى المائية في

هذا ثم تم تعديل  2888لسنه  8بالقانون رقم  2841لسنه  84تم تعديل القانون رقم و  على المسطحات المائيه
 1118لسنه  8القانون يالقانون رقم 

 2221لسنه  22القانون رقم . 2.2

 22مــــــاده سائله على مسطحات المياه المعذبة صرف المخلفات ال. 2.2.2

معايير الترخيص بصرف المخلفات الصناعية السائله المعالجة على مسطحات المياه العذبه وخزانات المياه الجوفيه 
 -: (2-3)الصحة هى جدول ا وزارة التى وضعته

 (لتر /مجم )جنابيات وخزانات المياه الجوفيهفرع النيل والرياحات والترع وال البيــــــــــــــــــــــــان
 درجة الحرارة

 األس االيدروجينى
 اللون

 األكسجين الحيوى الممتص
 (دايكرومات) االكسجين الكيميائي المستهلك
 (رمنجناتب)االكسجين الكيميائي المستهلك 
 مجموع المواد الصلبه الذائبة
 رماد المواد الصلبه الذائبة

 المواد العالقة
 رماد المواد العالقة

 الكبريتيدات
 الشحوم والراتنجات/ الزيوت 

 (غير عضوى)الفوسفات 
 النترات

 الفيــــــــــــنول

35 
6 – 8 

 خالية من المواد الملونة
11 
81 
21 
411 
711 
31 
11 
2 
5 
2 

31 
1.112 
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 الفلوريدات
 الكلور المتبقى

 ()وتشمل مجموع المعادن الثقيلة 
 المنجنيز
 الزنك
 الفضة

 المنظفات الصناعية
 211 فيالعد االحتمالي للمجموعةالقولونية 

 1سم

1.5 
2 
2 

1.5 
2 

1.15 
1.15 
1511 

 22مـــــــاده ه على مسطحات المياه غير العذبة صرف المخلفات السائل. 2.2.1
مياه الصرف الصحى والمخلفات الصناعية السائله التى يرخص بصرفها على مسطحات المياه  فيفر يجب أن تتو 
 :(1-3)صفات االتيه بالجدول رقم المعايير والموا -غير العذبة 

 (لتر/مجم )مواصفات مياه الصرف الصحى  البيــــــــــــــــان
 درجة الحرارة

 األس االيدروجينى
 االكسجين الحيوى الممتص

 (دايكرومات)االكسجين الكيميائي المستهلك 
 (برمنجنات)االكسجين الكيميائي المستهلك 

 االكسجين الذائب
 الزيوت والشحوم
 المواد الذائبة
 المواد العالقة
 المواد الملونه
 الكبريتيدات

 السيانيد
 الفوسفات
 النيترات

 الفلوريدات
 الفينول

 مجموع المعدات الثقيلة
 المبيدات بأنواعها

 1سم 211 فيعد االحتمالي للمجموعة القولونية ال

35مئوية 
6 – 8 
61 
41 
81 

 8ال يقل عن 
21 

1111 
51 

 خالية من المواد الملونه
2 

 --
 --
51 
 --
 --
2 

 معدوم
5111 
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الخاص بمعايير صرف  1222لسنة  22قرار وزير التعميروالمجتمعات الجديدة واإلسكان والمرافق رقم . 2.1
 على شبكات الصرف الصحىالمخلفات السائله 

معايير و  مواصفاتلى شبكه تجميع مياه الصرف الصحى و األماكن الغير مصرح لهل بالصرف ع فيللتحكم 
 المخلفات السائله التى تصب على شبكه تجميع مياه الصرف الصحى

 –ت تقطير الخمر محال –محال غسيل القمح والحبوب  :ن هىالقانو  7المباني التى تسرى على أحكام المادة  :أوال
تشحيم و  مغاسل –معاصر الزيوت  –مصانع الصابون  –ورش البالط  –معامل المكرونة  –محالت البوظة 

مصانع والغزل  –مصانع األدوية والكيماويات  –ورش الطالء  –المصابغ  –مدابغ الجلود –المجازر  -يارات الس
معامل التصوير وتحميض  –مستخدمة للمواد الحمضية المصانع ال –الحديد والصلب  –مصانع األلبان  –لنسيج وا

 .األفالم
شبكات مياه الصرف  فيصرفها المخلفات السائله التى يرخص ب فيالمعايير والمواصفات الواجب توافرها  :ثانيا

شبكات  فيالمخلفات السائله من المحال العمومية أو التجاريه أو المصنع التى تصب  فييجب أن تتوافر  :الصحى
 -:لصحى الشروط والمعايير االتيهصرف اال
 درجة مئوية 83د درجة الحرارة عن أال تزي .2
 8.5وال يزيد عن  6اليدروجينى عن أال يقل األس ا .1
 لتر/ ملليلتر  4دقائق عن  21بعد أال يزيد تركيز المواد القابله للترسيب  .3
 لتر /ملليلتر  25دقيقه عن  31أال يزيدتركيز المواد القابله للترسيب بعد  .8
 لتر/ مجم  411لمواد العالقة عن أال يزيد تركيز ا .5
 لتر/ مجم  611كسجين الحيوى عنأال يزيد تركيز األ .6
 لتر/ مجم  2211عن  (ديكرومات)أال يزيد تركيز األكسجين الكيماوي المستهلك  .7
 لترمقدرة على أساس الكبريت/مجم 21أال يزيد تركيز الكبريتيدات عن  .4
 لتر/ مجم  1.1ات عن يز السيانيدأال تزيد ترك .8

 لتر/ مجم  15تركيز الفوسفات عن أال يزيد  .21
 لتر/ مجم  31تركيز النترات عن  أال يزيد .22
 لتر/ مجم 2كيز الفلوريدات عن أال يزيد تر  .21
 لتر/ مجم  1.15عن أال يزيد تركيز الفينول  .23
 لتر/ مجم  1.5أال يزيد تركيز الكروم السداسى عن  .28
 لتر/ مجم  1.1ركيز الكادميوم عن أال يزيد ت .25
 لتر/ مجم  2زيد تركيز الرصاص عن أال ي .26
 لتر/ مجم  1.1أال يزيد تركيز الزئبق عن  .27
 لتر/ مجم  1.5يد تركيز الفضة عن أال يز  .24
 لتر/ جم م 2.5أال يزيد تركيز النحاس عن  .28
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 لتر/ مجم  2أال يزيد تركيز النيكل عن  .11
 لتر/ مجم  1يد تركيز القصدير عن أال يز  .12
 لتر/ مجم  1الزرنيخ عن أال يزيد تركيز  .11
 لتر/ مجم  2أال يزيد تركيز البورون عن  .13
 لتر/ مجم 211ركيز األمونيا عن أال يزيد ت .18
 لتر/ مجم  211أال تزيد تركيز الشحوم الزيوت والمواد الراتنجيه عن  .15
ردة أو القصدير يجب أال تركيزها منف –الكادميوم  –الكروم  –الزنك  –النيكل  –النحاس  –الزئبق  –الفضة  .16

/ مجم  5يوم وال تزيد عن /  3م 51لتر إذا لم يتجاوز حجم المخلفات المنصرفة عن / مجم  21متجمعة عن 
 .يوم/  3م 51الصحى عن  لتر إذا زاد عن حجم المخلفات المنصرف إلى شبكه الصرف

لمنتجه منه وأكسيد المشتقات او  كما يجب أن تخلو المخلفات السائله من البترول األثيري أو اى مواد بتروليه .17
الكالسيوم والمذيبات العضويه أو أي مادة ترى هيئة الصرف آن تواجدها يؤدى آلي خطورة على العمال القائمين 
بصيانة الشبكة أو األضرار بمنشآت المجارى أو بعملية التنقية أو ما يؤدى تواجدها آلي تلوث البيئة نتيجة 

كما يجب آن تخلو المخلفات الصناعية السائله من أى مبيدات لصرف ناتج عمليات التنقية لمياه المجارى 
 .كيماوية أو مواد مشعه

 2222لسنه  2قانون البيئة رقم . 2.2

والخاصه بصرف المخلفات السائله على المسطحات الغير عذبه  2841لسنه  84من القانون  66تم تعديل الماده 
 2888لسنه  8القانون رقم  في 28ه بالماد

 (3-3)وط المخلفات السلئله للصرف على المسطحات المائيه الغير عذبهجدول رقم معايير وشر  .2
 (2)ملحق رقم  .1
 البيئة البحرية فيعند تصريفها  للمخلفات السائلةالمعايير والمواصفات  .3
بشأن حماية نهر النيل والئحته التنفيذية  2841لسنة  84القانون رقم  فيمع مراعاة األحكام المنصوص عليها  .8

 .أال تتجاوز مستويات الصرف للمواد المبينة بعد عن المستويات الموضحة قرين كل منها يشترط
 ،مترا من خط الشاطئ 511البيئة البحرية إال على مسافة ال تقل عن فيجميع األحوال ال يسمح بالصرف  فيو  .5

بما يحافظ على مناطق صيد األسماك أو مناطق اإلستحمام أو المحميات الطبيعية  فيكما ال يسمح بالصرف 
 .القيمة اإلقتصادية أو الجمالية للمنطقة

 -لتر / ميللجرام)الحد األقصى للمعايير والمواصفات البيـان
 (ما لم يذكر غير ذلك

ال تزيد عن عشر درجات فوق المعدل السائد وبحد  درجة الحرارة
 م34أقصى

 8-6 األس األيدروجينى
 خالية من المواد الملونة اللون
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 61 ين الحيوى الممتصاألكسج
 211 (دايكرومات)_ األكسجين المستهلك كيماويا 

 مجموع المواد الصلبة الذائبة
لتر زيادة أو نقصان عن الوسط / ميلجرام 1111

 .عليه البحرى الذى يتم الصرف
 61 المواد العالقة

 51NTU العكارة
 2 الكبريتيدات

 25 الزيوت والشحوم
 5 الفوسفات
 81 النيترات

 1.125 ينوالتالفي
 2 الفلوريدات
 3 األلومنيوم
 5 (نتروجين)األمونيا 
 1.115 الزئبق

 1.5 الرصاص
 1.15 الكادميوم
 1.15 الزرنيخ
 2 الكروم
 2.5 النحاس
 1.2 النيكل
 2.5 الحديد

 2 المنجنيز
 5 الزنك
 1.2 الفضة
 1 باريوم
 1 كوبالت

 1.2 عناصر فلزية أخرى
 1.1 أنواعهاالمبيدات ب
 1.2 السيانيد

 1.5 المنظفات الصناعية
 8111 3سم 211 فيالعد اإلحتمالى للمجموعة القولونية 
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 1222لسنه  2قانون البيئه رقم . 2.2
 22ايير وشروط صرف المخلفات السائله ماده مع

 كات الصرف الصحى العامهشب فيالمخلفات السائله التى يرخص بصرفها  فيالمعايير والمواصفات الواجب توافرها 
يشترط للترخيص بصرف المخلفات السائله من المنشآت الصناعيه أو المحال التجاريه الى شبكات الصرف  .2

- :(8-3)عايير التاليهجدول رقم الصحى العامه أال تتجاوز الحدود والم

ما لم  -لتر / ميللجرام)الحد األقصى للمعايير والمواصفات  البيـان
 (يذكر غير ذلك

 م83ال تزيد عن  درجة الحرارة
 8-6 األس األيدروجينى

 611 األكسجين الحيوى الممتص
 2112 (دايكرومات)_ األكسجين المستهلك كيماويا 

 411 المواد العالقه
 211 الزيوت والشحوم
 21 كبريتيدات ذائبه
 211 النيتروجين الكلى
 18 الفوسفور الكلى

 1.1 السيانيد
 1.15 الفينول

 لتر/ المواد الراسبه 
 3سم 4 دقائق 21بعد 
 سم 25 دقيقه 31بعد 

- :المعادن الثقيله
 3سم  25 دقيقه 31بعد 

 5 الكروم السداسى
 1 الكادميوم
 2 الرصاص

 1.1 الزئبق
 1.5 الفضه
 2.5 النحاس
 2.1 النيكل

 1.1 القصدير
 1.1 الزرنيخ
 2.1 البورون

 لتر/ حم م 5على أال يتعدى مجموعهما 
المذيبات العضويه أو أى ماده ل اإليثيرى وكبريتيد الكالسيوم و كما يجب أن تخلو المخلفات السائله من البترو  .1

ل القائميين بصيانه الشبكه أو اإلضرار أخرى ترى الجهه المختصه أن وجودها يؤدى الى خطوره على العما
الى تلوث البيئه نتيجه صرف فائض عمليات  بمنشأت الصرف الصحى أو بعمليه التنقيه أو يؤدى وجودها

مواد المشعه ومن أى التنقيه لمياه الصرف الصحى كما يجب أن تخلو المخلفات الصناعيه السائله من ال
 .مبيدات حشريه
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 الثالثالفصل 

 تشغيل محطات معالجه مياه الصرف الصحى فيحسابات التحكم 

ه الصرف الصحى بصفه عامه ومحطات المعالجه بالحمأه تشغيل محطات معالجه ميا فييعتمد تشغيل والتحكم 
- :هما المنشطه بصفه خاصه على عامليين

حيث أنه بالخبره العمليه  الخبره العمليه والمالحظه المستمره بالعين المجرده لمراحل عمليات المعالجه .2
 مطلوبه لعالجها والمالحظه المستمره يمكن التعرف على أى مشكله قد تحدث ويمكن اتخاذ االجراءات ال

التشغيل  فيتلفه ثم عمل حسابات التحكم ما هى مراحل المعالجه المخ فياجراء التحاليل المعمليه المطلوبه  .1
ومن خاللها يمكن التعرف على سير عمليات المعالجه والتعرف على أى مشكله قد تحدث وأسبابها واتخاذ 

هذا  فيالتشغيل و  فيالتحكم  فيعمليه التى تستخدم قد سبق شرح التجارب المو  االجراءات المطلوبه لعالجها
تشغيل محطات معالجه مياه الصرف الصحى بالحمأه  فيالتحكم  فيالفصل سوف يتم شرح الحسابات الخاصه 

 .المنشطه
 ((SV30دقيقه  22قياس حجم الحمأة المنشطة المترسبة بعد . 2.2

دقيقه وسرعه ترسيبها من أهم التجارب التى  31مخبار بعد تعتبر تجربة قياس حجم الحمأة المنشطة المترسبة في ال
محطات معالجة مياه  فيمن خاللها يمكن مالحظة نوعية الحمأة المنشطة ومعدل ترسيبها مما يساعد المشغلين 

أى مشكله تحدث خاصة بالحمأة المنشطة و  التعرف على نوعية الحمأة المنشطةو  الصرف الصحي بالحمأة المنشطة
 في تحديدها وعالجها  والمساعدة

مخبار سعته واحد لتر زجاجي أو بالستيك ذات  فيتجرى هذه التجربة بجمع عينة متجانسة من حوض التهوية 
فوهة واسعة مع مالحظة أن يتم جمع هذا الحجم من حوض التهوية أثناء تشغيل وحدات التهوية لكى تكون العينة 

المخبار بعد  فيخمسة دقائق ثم يتم تحديد حجم الحمأة المترسبة  متجانسة ثم يتم مالحظة معدل ترسيب الحمأة كل
من الحمأة المنشطة خالل الخمس %  41دقيقة والحماة المنشطة الجيدة هى التى يتم ترسيب حوالي  31مرور 

 دقائق األولى 

ترسيب الحمأة  حوض التهوية حيث أنه اذا كان سرعه فيكما أن هذه التجربة تبين تركيز المواد الصلبة العالقة 
دقيقه في المخبار كلما زاد تركيز المواد الصلبه العالقة في حوض  31عالى فانه كلما زاد حجم الحمأة المترسبة بعد 
دقيقه في المخبار كلما قل تركيز المواد الصلبه العالقة في حوض  31التهويه وكلما قل حجم الحمأه المترسبة بعد 

أحواض  فيتحديد فتره مكث الحمأة  فيأحواض الترسيب كما تساعد  فيالحمأة التهويه كما أنها سوف تبين كمية 
يجب على السادة مشغلي محطات  .الترسيب وكمية الحمأة المنشطة المعادة والزائدة ويجب عمل تلك التجربه يوميا

فيها الحمأه معالجه الصرف الصحى بالحمأه المنشطه عمل تلك التجربه يوميا مع مالحظة المده التى سوف تطفو 
ساعات وكلما زادت تلك المده  3في المخبار حيث انه يجب أال تقل فترف ظهور الحمأه على سطح المخبار عن 

 .ظروف التشغيل جيده ايضاو  ه جيدهكلما كانت نوعيه الحمأ
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 ((SVIحساب دليل حجم الحمأة. 2.1

 فيأحواض التهوية وترسب  فيكونت هو معيار ومقياس لمعدل ترسيب الحمأة ونوعية الحمأة المنشطة التى ت
أحواض  فيأحواض الترسيب ودليل على كفاءة المعالجة البيولوجية على أساس أن المواد العالقة التى ال تترسب 

 1الترسيب الثانوي تخرج مع المياه المعالجة 

 (لتر/ التهويه مجم فيه تركيز المواد الصلبه العالق)أنه العالقة مابين وزن الحمأه  (SVI)يعرف دليل حجم الحمأة 
على أال يقل ( 251-51)دقيقة ويتراوح دليل حجم الحمأة ما بين  31الحجم الذى تشغله الحمأة بعد ترسيبها لمدة و 

 , يكون معدل ترسيب الحمأة ممـــتازة 211 - 51وعندما يكون دليل حجم الحمأة من  .251ال يزيد عن و  51عن 
نوعية و  يكون معدل ترسيب الحمأة جيــــــــدة 251إلى  211دليل حجم الحمأة من  نوعية الحمأه ممتازة وعندما تكونو 

نوعية الحمأه رديئه و  يكون معدل ترسيب الحمأة رديئة 251الحمأه جيده وعندما يكون دليل حجم الحمأة أكبر من 
أحواض  فيفو الحمأه التشغيل وط فياحتمال حدوث مشاكل و  دليل حجم الحمأهيبين الجدول التالي العالقه بين و 

 .الترسيب النهائى والتأثير على كفاءه المحطه

SVI تأثير المشكله 

 ال يوجد 50 - 0

 قليل 100- 50

 متوسط 150 - 100

 عالى 150 <

 -:ل حجم الحمأة من المعادلة االتيةويتم حساب دلي

 

 

- :مثال

 مللي  251=دقيقة 31المخبار بعد  فياذا كان حجم الحمأة 

 لتر/ مجم  1111= التهوية  فيا كان تركيز المواد الصلبة العالقة اذ

 .فأحسب دليل حجم الحمأة

 

 

2111×  (مللي)دقيقة  31حجم الحمأة المترسبة فى   

 تركيز المواد الصلبة العالقة فى حوض التهوية
 =دليل حجم الحمأه 

 =75 

1000 x 150 

2000 
 =دليل حجم الحمأه 
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 F/M Ratioحساب نسبه الغذاء الى نسبه الكائنات الحية الدقيقة.2.2

تعرف نسبه الغذاء الى نسبه الكائنات الحية الدقيقة بأنه عدد الكيلو جرامات من األكسجين الحيوى الممتص 
(BOD)  حوض  في( البكتريا)اليومالى عدد الكيلو جرامات من الكائنات الحية الدقيقة  فيالداخل لحوض التهوية

اليوم  فياليومبمعنى آخر كم كيلو جرام من األكسجين الحيوى الممتص يدخل الى حوض التهوية  فيالتهوية 
يتم التعبير عن نسيه الغذاء الى نسبه  .حوض التهويه فيبحاجة الى كم كيلو جرام من المواد العالقه المتطايره 

 .Kg MLVSS / dayلكل  Kg BOD / dayالكائنات الحيه الدقيقه بـ 

تشغيل محطات المعالجة  فيتعتبر حساب نسبة الغذاء الى نسبة الكائنات الحية الدقيقة من أهم العوامل التى تتحكم 
ال تقل و  حية الدقيقة البد أن تكون مناسبة فال تزيدبالحمأة المنشطة حيث أن نسبة الغذاء الى نسبة الكائنات ال

بمقادير ملحوظة عن مدى معين محدد سلفا عند التصميم حيث أن لكل نظام معين من نظم المعالجة بالحمأة 
محطات المعالجة البيولوجية بالحمأة المنشطة التقليدية  فيحسب نظام ونوع المعالجة البيولوجية بالحمأة المنشطة ف

محطات المعالجة البيولوجية بالحمأة  فيأما  (1.8 -1.1)بة الغذاء الى نسبة الكائنات الحية الدقيقة تكون نس
 فيو ( 1.25-1.15)من حية الدقيقة المنشطة بنظام التهوية الممتدةفتكون من نسبة الغذاء الى نسبة الكائنات ال

معروف أن زيادة او ( 1.3-1.15)فتكون من  محطات المعالجه البيولوجيه بالحمأه المنشطه بنظام قنوات األكسده
أحواض  فيحدوث العديد من المشاكل و  تركيزهاو  نقص الغذاء يؤدى الى تغير خصائص ترسيب الحمأة المنشطة

الحمأه المنشطه تعتمد على مدى  فياإلخالل بنظام المعالجة كما أن أنواع الكائنات األوليه المتواجدة و  الترسيب
يجب  .أحواض التهويه وبالتالى على نسيه الغذاء الى نسبه الكائنات الحيه الدقيقه فيالغذاء توافر أو عدم توافر 

يعتبر  .على القائمين على التشغيلبالمحافظة على مدى ثابت معين من نسيه الغذاء الى نسبة الكائنات الحية الدقيقة
التشغيل حيث يمكن االعتماد عليها  فيتحكم حساب نسبة الغذاء الى نسبة الكائنات الحية الدقيقة من أهم عوامل ال

في التحكم في التشغيل وذلك عن طريق تثبيت هذه النسبه عند رقم معين حسب نظام المعالجه بالحمأه المنشطه مع 
العلم بأنه كلما زاد نسبه الغذاء إلى نسبه الكائنات الحيه الدقيقه فان ذلك يدل على انخفاض تركيز المواد العالقة 

يجب تقليل كميه الحمأه الزائده وكلما قلت نسبه الغذاء إلى نسبه الكائنات الحيه الدقيقه فذلك و  رة في التهويهالمتطاي
يجب حسابها بصفة و  يجب زياده كميه الحمأه الزائدهو  يدل على زياده تركيز المواد العالقة المتطايرة في التهويه
 لتهويه منتظمة للتحكم في تركيز الحمأه المنشطه في أحواض ا

تعتمد أنواع الكائنات الحيه المكونة للحمأه المنشطه والموجودة بأحواض التهويه على مدى توافر الغذاء المطلوب 
ويوضح الشكل التالي  (بروتوزوا)أو كائنات أوليه  (البكتيريا)والمناسب للكائنات الحيه سواء كانت كائنات حيه دقيقه 

 أحواض التهويه فيالحمأه المنشطه والغذاء  فية من الكائنات الحيه السائده العالقة بين الغذاء واألنواع المختلف

 :يلىيتم حساب نسبة الغذاء الى نسبه الكائنات الحيه الدقيقه كما 

 

 

  

BOD X Q 
MLVSS XV  =F / M  
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 -:أنحيث 

  BOD =(لتر /مجم )الداخل لحوض التهوية BODتركيز

 (يوم /3م) =اليوم فيكمية المياه الداخلة لحوض التهوية 

 MLVSS( =لتر/مجم)حوض التهوية  فيالصلبة العالقة المتطايرة  تركيز المواد

 V= ( 3م)حجم حوض التهوية 

- :مثال

 لتر/ مجم  311     =الداخل للتهويةBODاذا كان

 اليوم/  3م 21111    = اذا كان كمية المياة الداخلة للتهوية

 لتر/ مجم 8111 = التهوية  فياذا كان تركيز المواد الصلبة العالقة المتطايرة 

 3م 5111     =اذا كان حجم حوض التهوية

 

 

يمكن التحكم في تشغيل محطات المعالجه بالحمأه المنشطه بتثبيت نسبه الغذاء إلى نسبه الكائنات الحيه الدقيقه 
 حسب نظام المعالجه بالحمأه المنشطه في حاله ثبات متوسط كميه مياه الصرف الصحى الداخله لحوض التهويه

حوض التهويه ويتم ذلك  فيز األكسجين الحيوى الممتص وحساب تركيز المواد العالقه المتطايره المطلوب تركيو 
 :باستخدام المعادلة األتيه

 

 

 :مثال

اذا كانت محطه معالجه صرف صحى بالحمأه المنشطه التقليديه حيث أن نسبه الغذاء إلى نسبه الكائنات الحيه 
 1.3عند ( F / M)ومطلوب تثبيت هذه النسبه  1.8 – 1.1الدقيقه تتراوح مابين 

 لتر/ مجم  311= الداخل لحوض التهويه( BOD)اذا كان تركيز األكسجين الحيوى الممتص 

 يوم/  3م 21111= (Q)اذا كان كميه مياه الصرف الصحى الداخله للتهويه 

 3م 5111= ( V)اذا كان حجم التهويه 

 المطلوب MLVSSفما هو تركيز 

 

 

BOD ×Q 

V  ×F / M  
 =

MLVSSML

VSS 

311 ×21111  

1.3 ×5111 

لتر/ مجم  1111=   

 = (MLVSS)تركيز المواد العالقة المتطايرة في التهويه

311 ×21111  

4000  ×5111 
 =1.25  

 نسبة الغذاء

ية الدقيقهالكائنات الح   

= 
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 RASساب كمية الحمأة المنشطة المعادة ح. 2.2

يتمتحديد كمية الحمأة المنشطة المعادة ألحواض التهوية لتوفير العدد الكافي من الكائنات الحية الدقيقة لتحليل 
 .حوض التهوية فيوأكسدة المواد العضوية الداخلة لحوض التهوية والمحافظة على تركيز المواد الصلبة العالقة 

 -:اليوم كاالتى فيدة لحوض التهوية الحمأة المنشطة المعا ويتم حساب كمية

 

 

 :حيث أن

 QRAS    =يوم/  3كمية الحمأة المنشطة المعادة لحوض التهوية م

 Q   =( يوم/  3م)كمية المياه الداخلة لحوض التهويـة 

 MLSS  =(لتر /مجم )حوض التهوية  فيتركيز المواد الصلبة العالقة 

 MLSS RAS =(لتر /مجم )الحمأة المنشطة المعادة  فية العالقة تركيز المواد الصلب

  -:مثال

 يوم/ 3م 21111=اليوم فياذا كان كمية المياةالخام الداخلة لحوض التهوية 

 لتر/ مجم  3111= يةالتهو  فياذا كان تركيز المواد العالقة 

 لتر/ م مج 4111= الحمأة المنشطة المعادة فياذا كان تركيز المواد العالقة 

 

 

 

 (SLUDGE AGE) حساب عمر الحمأة. 2.2

في ( الحمأه المنشطه)أى متوسط زمن بقاء الخاليا البكتيريه ( SRT)أو ( (MCRTيطلق ايضا على عمر الحمأه 
م أي يمكن استخداو  وجميع التعبيرات التى سبق ذكرها صحيحة( SA)وحده المعالجه البيولوجيه أو عمر الحمأه 

 . عمر الحمأهمنهم للتعبير عن 

محطات المعالجة بالحمأة المنشطة مهم جدا حيث أن عمر الحمأة من أهم العوامل التى  فيحساب عمر الحمأة 
مراقبة تشغيل وحده المعالجة الثانوية بالحمأة المنشطةيعرف عمر الحمأة بأنه المدة التى تمكثها الحمأة  فيتتحكم 

الى أن يتم إعادتها مرة أخرى الى أحواض التهوية أو يعرف عمر  أحواض التهوية والترسيب الثانوي فيالمنشطة 
يعرف أيضا و . يعبر عن عمر الحمأة باليومو  عملية المعالجة فيالحمأة بالمدة الزمنية التى تمكثها الكائنات الحية 

ام في اليوم على كمية وحدة المعالجة البيولوجية بالكيلو جر  فيعمر الحمأة بأنة كمية المواد الصلبة العالقة المتطايرة 
يختلف عمر الحمأة حسب و  .المواد الصلبة العالقة المتطايرة الخارجة من محطة المعالجة بالكيلو جرام في اليوم

Q×MLSS 
 MLSS RAS -MLSS 

QRAS = 

3111 

3000 - 4000 
لتر/ مجم  1111=   

 21111 × =  (يوم/  3م)كميه الحمأة المنشطة المعادة 
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 6الى  3نظام المعالجة التقليدية بالحمأة المنشطة ويتراوح عمر الحمأة مابين  فينظام المعالجة بالحمأة المنشطة ف
المحطات التى  فييوم و  31 – 25عمل بنظام التهوية الممتدة فيكون عمر الحمأة من المحطات التى ت فيأيام أما 

عمر الحمأة عن طريق  فيأنه يتم التحكم و  يوم 31 – 21تعمل بنظام قنوات األكسدة يكون عمر الحمأه من 
 أحواض التهوية فيأة فزيادة عمر الحمأة يعنى زيادة تركيز الحم .الزائدةو  تشغيل طلمبات الحمأة المعادة فيالتحكم 

إما اذا كان عمر الحمأة صغير فهذا يعنى  .يتم خفض هذا العمر بزيادة كمية الحمأة الزائدةو  الترسيب النهائيو 
يتم زيادة عمر الحمأة بزيادة كمية الحمأة و  أحواض الترسيب النهائيو  أحواض التهوية فيانخفاض تركيز الحمأة 

 .وحدات المعالجة البيولوجية فيلزيادة تركيز المواد العالقة خفض كمية الحمأة الزائدة و  المعادة

من و  يمكن التحكم في تشغيل محطات المعالجه بالحمأه المنشطه عن طريق تثبيت عمر الحمأه عند رقم معين
 دهكذلك كميه الحمأه المنشطه المعاو  خالله يتم التحكم في تركيز المواد الصلبه العالقة المتطايرة في حوض التهويه

 .الزائدةو 

 االختبارات فيالحمأه المنشطه على عمر الحمأه وسوف يتم توضيح ذلك  فيتعتمد أنواع الكائنات األوليه الموجوده 
 .الميكروسكوبية للحمأه المنشطه

- :االتيةيمكن حساب عمر الحمأة من المعادلة 

 

 

 

 

 
- :حيث أن

 MCRT=  عمر الحمأة باليوم

 V=  (3م)حجم التهويه 

 Qwas=  يوم/  3الحمأة الزائدة م كمية

 WASvss=  الحمأة الزائدة فيتركيز المواد الصلبة العالقة المتطايره 

 MLVSS=   حوض التهوية  فيمتطايرة تركيز المواد الصلبة العالقة ال

 EQ= يوم/  3ة الخارجة من المحطة مكمية الميا

 Evss=   لسيب النهائيا فيالمياة الخارجة  فيتركيز المواد العالقة المتطايرة 

 :ملحوظة هامه

 .ويمكن إهمالها في تلك المعادلة كميه المواد الصلبه العالقة المتطايرةالخارجة في السيب النهائى قليله جدا

 كمية المواد الصلبة العالقة المتطايرة في التهويه كجم

 يوم/ كمية المواد الصلبة العالقة المتطايرة الخارجة من المحطة كجم 
 =عمر الحمأة 

MLVSS × V 

WASv ss  ×Q was +  Evss ×EQ 
MCRT = 
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 :مثال

 3م 8111=اذا كان حجم التهوية 
 يوم/  3م 111= اذا كان كمية الحمأة الزائدة 

 لتر / مجم  1111= التهوية  فياذا كان تركيز المواد العالقة المتطايرة 

 لتر/ مجم  21=السيب النهائي  فيالمياة الخارجة  فياذا كان تركيز المواد العالقة المتطايرة 

 لتر / مجم 4111= الحمأة الزائدة  فياذا كان تركيز المواد العالقة 

 يوم /  3م5111= اذا كان كمية المياة الخارجة من المحطة 

 

 

 

 

 
 (WAS)الحمأة المنشطة الزائدة  حساب كمية. 2.2

أحواض الترسيب النهائي يؤدى و  أحواض التهوية في(المواد الصلبة العالقة المتطايرة)زيادة تركيز الحمأة المنشطة 
أحواض الترسيب مما قد يؤدى الى خروجها مع المياة الخارجة من السيب  فيتراكم الحمأة و  الى زيادة عمر الحمأة
الجة تغير نوعية المياة المعالجةفالحماة هى المنتج النهائي لعملية المعو  ى فقد كمية من الحمأةالنهائي مما يؤدى ال

 .محطات المعالجة فيعوامل التشغيل ان عملية صرف كمية الحمأة الزائدة تعتبر من أهم و . ويجب سحبها

 :تحديد معدل صرف الحمأة الزائدةيوجد ثالثة طرق يمكن استخدامها ل

 (MLVSS)أحواض التهوية  فيى تركيز ثابت للمواد الصلبة العالقة المحافظة عل .2
 F/Mالمحافظة على مستوى ثابت لنسبة الغذاء الى نسبة الكائنات الحية الدقيقة  .1
 المحافظة على مستوى ثابت لعمر الحمأة .3

 فيمتطايرة الخارجة يتم حساب كمية الحمأة المنشطة الزائدة التى يتم صرفها على أساس ان كمية المواد العالقة ال
- :يمكن إهمالها كاالتىو  السيب النهائي قليلة

 

 
 :أنحيث 

QW   = اليوم  فيكمية الحماة الزائدة بالمتر المكعب 

 1111    ×8111  
4111  ×111   +21  ×5111 

 =عمر الحمأة 

4111111 

2651111 
يوم 8.4=  =  

MLVSS  ×V 

SRT  WASvss 
Q W = 
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MLVSS  = لتر/ حوض التهوية مجم  فيتركيز المواد الصلبة العالقة المتطايرة 

V   =3حجم حوض التهوية م  

SRT   = الحماة باليومعمر 

WASvss  =لتر/الحمأة المنشطة الزائدة مجم فيالمواد العالقة المتطايرة  زتركي 
 :مثال

 3م8111= اذا كان حجم التهوية 

 (3م/ جم  3)لتر / مجم 3111=في التهوية MLVSSاذا كان

 (3م/ جم  4) لتر/ مجم 4111= في الحمأة الزائدةVSSاذا كان

 يوم  6= عمر الحمأةاذا كان

 

 

 معالجهحساب كفاءه محطه ال. 2.2

 

 

 :(2)مثال 

 :من المعلومات األتيه( BOD)معالجه المواد العضويه  فياحسب كفاءه المعالجه البيولوجيه 

 لتر/ مجم  111= الداخل للمعالجه البيولوجيه  BODتركيز 

 لتر/ مجم  81= الخارج من المعالجه البيولوجيه BODتركيز 

 :الحسابطريقه 

 

 

 

 

  

4000 x 3000 

8000 x 6  يوم/ 3م 151=  = (يوم/  3م)كميه الحمأه الزائده  

 الخارجBODتركيز –الداخل BODتركيز

 الداخلBODتركيز

كفـــــاءه المعالجــــــه البيولوجيـــــه لمعالجــــــه 
  211×  =(BOD)المواد العضويه 

 التركيز الخارج -التركيز الداخل 

 التركيزالداخل
211×  =كفاءه أى مرحله أو المحطه   

81 – 111  

200 
=  =81  %   ×211  
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 (:1)مثال 

 من المعلومات األتيه( TSS)معالجه المواد العالقه الكليه  فيه المعالجه احسب كفاءه محط

 لتر/ مجم  811=المياه الخام  فيتركيز المواد العالقه الكليه

 لتر/ مجم  11= السيب النهائى  فيتركيز المواد العالقه الكليه 
 :طريقه الحساب

 

 

 

 

 الفحص الميكروسكوبي للحمأه المنشطه. 2.2

لفحص الميكروسكوبيللحمأة المنشطة في أحواض التهويةللتعرف على أنوع الكائنات الحية المختلفة التى يستخدم ا
كذلك على المعالجة العملية و  طبيعة الحمأة المنشطةو  توجد بالحمأة المنشطة ومعرفة تأثير كل منها على نوع

تتكون من العديد من الكائنات الحيه حيث  كما هو معروف أن الحمأه المنشطهو  البيولوجية وكفاءة محطه المعالجه
كائنات أوليه ولكن تعتمد أنواع الكائنات الحيه % 21حوالى و  (البكتيريا)كائنات حيه دقيقه % 81من حوالى تتكون 

 فيالمكونة للحمأه المنشطه على عده عوامل من أهمها طبيعه المياه الخام ومدى توافر األكسجين الذائب وتركيزه 
ومدى توافر الغذاء المناسب وكذلك عوامل وظروف التشغيل حيث يؤثر عمر الحمأه ونسبه الغذاء  حوض التهويه

كل تلك العوامل تؤثر على طبيعه الكائنات الحيه المكونة للحمأه  (F / M)الكائنات الحيه الدقيقه  الى نسبه
 المنشطه 

 :منها الحمأة المنشطة ما يلين أهم الكائنات الحية التى تتكو

 البكتيريا .2
 البروتوزوا .1
 الروتيفرا .3
 وزوا الخيطيهالبكتريا الخيطيه أو الفطريات أو البروت :الكائنات الخيطية .8
 األميبا .5
 النيماتودا .6
 Free swimmingالكائنات المتحركة .7

فأنة يمكن معرفة كفاءة التشغيل وطبيعة  ظروف معينة، فييش وينمو ويتكاثر ونظرا الن كال من تلك الكائنات يع
 . معالجه من نوع الكائنات الموجودةالنهائى لمحطه ال السيب

 فى السيب النهائىTSSتركيز -فى المياه الخام TSSتركيز 

 فى المياه الخامTSSتركيز 
 % =كفاءه المحطة 

 

 ×211  

20 – 401 

800 
=  =85 %   ×211  
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 معالجه فيوترجع أهميتها الى كونها تقوم بالدور األساسي ، ومن المعروف أن أهم تلك المجموعات هى البكتريا 
كن رؤيتها تحت الميكروسكوب العادي وكذلك ولكن البكتيريا اليم مياه الصرف الصحى فيأكسدة المواد العضوية و 

هناك أنواع عديدة من البكتريا  .أما الكائنات األوليه وهى البروتوزوا فيمكن رؤيتها تحت الميكروسكوب، الفطريات 
 .وتبعا لنوع وكمية المواد العضوية المتاحة، مياه الصرف الصحى  فييمكن تواجدها 

 الحمأه المنشطه لها فائدتين همافيالموجوده  (Protozoa)أما الكائنات الحيه األوليه 

تعتمدسرعه ترسيب الحمأه المنشطه على و أحواض الترسيب النهائى  فيزياده سرعه ترسيب الحمأه المنشطه  .2
 الحمأه فيئنات األوليه الموجوده أنواع الكا

 .أحواض الترسيب النهائى فيتتغذى على الخاليا الميته من البكتيريا  .1

هى  (الهدبية)الحمأه المنشطه فمنها البروتوزوا ذات األهداب  فيع الكائنات الحيه األوليه الموجودة وتختلف أنوا
. ما تحت الميكروسكوبوهناك نوعان منها يمكن التمييز بينه، الحماة المنشطة  فيإحدى المكونات الحية الهامة 

 : هما

 (free swimming ciliates)البروتوزوا الهدبية العائمة  .2
 ((stalked ciliatesروتوزوا الهدبية ذات العنق الب .1

ولكنها تتغذي على الخاليا ، مياه الصرف الصحى فيالبروتوزوا تتغذى على بعض المواد العضوية المتوفرة 
 فيوبالتالى تساهم ، العناصر الكيميائيه ومن أهمها النيتروجين والفوسفورو  أحواض الترسيب فيالبكتيريه الميته 
مليات الحمأة ع فيفان وجودها غير شائع  أما الروتيفرا، .ى ترويق المياهبكتريا العائمة وتساعد علالتخلص من ال

الحية الدقيقة أو طول ولكن اذا وجدت فان ذلك يشير الى انخفاض نسبة الغذاء الى الكائنات  المنشطة التقليدية،
 . عمر الحمأة

لشعر أو حزم القش كما هو موضح بالصور القادمة وهى وتبدو الكائنات الخيطية تحت الميكروسكوب مثل خصل ا
الحمأه المنشطه  فيتواجدها بكثرة و  أحواض الترسيب النهائى فيكائنات تقلل من سرعه ترسيب الحمأه المنشطه 

األمر  (SVI)المعالجة البيولوجية وهذا يؤدى بالتالي زياده دليل حجم الحمأه  فييعنى وجود ظروف غير مالئمه 
المياه الناتجة  فيى الى بطئ سرعه ترسيب الحمأه وزيادة نسبة المواد الصلبة العالقة والمواد العضويه الذى يؤد

الكائنات الخيطية يمكن أن تكون أنواعها من البكتريا أو الفطريات أو البروتوزوا أو الطحالب و . بالمروق الثانوى
 وسوف يتم عرض بعض الصور لتلك الكائنات 

 :طه نتيجة أحد األسباب اآلتيةالحمأه المنش فيالخيطية تتواجد الكائنات 

 انخفاض الرقم الهيدروجيني .2
 التهويه فيانخفاض تركيز األكسجين الذائب  .1
المياه  فيقص الحمل العضوى زياده أو ن)المياه الخام  فيونيه انخفاض أو زياده تركيز المواد العضويه الكرب .3

 (الخام
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المياه الخام حيث يجب أن  فيساسية للبكتيريا مثل النيتروجين والفوسفور انخفاض تركيز العناصر الغذائية األ .8
حيثيجب أن تكون هذه النسبه BOD (BOD:N:P )يتناسب تركيز عنصري النيتروجين والفوسفور مع تركيز 

 .دم نمو ونشاط الكائنات الخيطيهلضمان ونمو ونشاط البكتيريا وع( 2 :5 :211)
 المياه الخام فيوجين يد األيدر زياده تركيز كبريت .5
 وجود مخلفات صرف صناعى  .6
 المياه الخام فيزياده تركيز الدهون والزيوت والشحوم  .7
 المياه الخام فيزياده تركيز المواد العضويه النيتروجينيه  .4

أحواض التهويه يمكن اتخاذ قرارات صائبة بشأن  فيمن خالل الفحص الميكروسكوبي اليومي للحمأة المنشطه 
التهويه وبالتالى  فيتركيز المواد الصلبة العالقه  فيالتحكم و  تشغيل محطات المعالجه بالحمأه المنشطه فيالتحكم 
 ا الهدبية العائمة أو ذات العنق،أعداد وأنواع البروتوزو  فيفمالحظة وجود أي تغييرات . كفاءه المحطه فيالتحكم 

لقرار المناسب لتصحيح عوامل التشغيل للمحافظة على الحماة يمكن اتخاذ ا فيأو تغييرات التى تطرأ على كمياتها 
 :ءة المحطه حيث أنالتشغيل وكفا

نسبه الكائنات ونسبه الغذاء الى ( Low MCRT)( Young S A)الحمأه المنشطه ذات عمر حمأه صغير  .2
عض سيلياتيد األميبا والبروتوزوا ذات األهداب وب: ن األنواع السائدة من البروتوزواتكو ( High F/M)الحيه كبير
 .وبعض الروتيفرا( Free Swimming Ciliated)المتحركة 

 Stalked and Free: ن األنواع السائدة من البروتوزواتكو ( Mature S A)الحمأه المنشطه الناضجة  .1
swimming Ciliated وبعض الروتيفرا. 

الروتيفرا وبعض : ائدةصغير تكون األنواع الس F/Mو( High MCRT)الحمأه المنشطه ذات عمر حمأه كبير  .3
Staked Ciliated صفات ونوعيه الحمأه المنشطه وظروف التشغيل ( 2–4)والنيماتودا ويوضح الجدول رقم

 .الحمأه المنشطه فيومواصفات المياه الخارجه من السيب النهائى للمحطه واألنواع السائدة من البروتوزوا 

أحواض  فيمن البروتوزوا والبكتيريا تحت الميكروسكوب كما توضح األشكال التاليه صور األنواع المختلفة 
كما أن وجود البروتوزوا ذات العنق هو مؤشر جيد عن  .الحصول على مياه رائقة فيوتساعد ، الترسيب النهائى

 .استقرار عملية المعالجة

ه المنشطه وعالقتها الحمأ فيوتوضح األشكال األتيه صور للبكتيريا واألنواع المختلفة من البروتوزوا الموجوده 
 بسرعه ترسيب الحمأه ونوعيه المياه الخارجه من السيب النهائى 

 لكائنات الخيطيه بالحمأه المنشطهصور ل( 2 – 8)شكل رقم 
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Sphaerotilus natans (1-8)شكل رقم الحمأه بأحواض التهويه نتيجه انخفاض تركيز األكسجين الذائب فيينمو 

 
Microthrix Parvicell شكل رقم أحواض التهويه  فيالزيون والشحوم الحمأه المنشطه نتيجه زياده تركيز  فيينمو

(8-3) 
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 MLVSS الحمأه المنشطه نتيجه زياده تركيز فييوجد  (Nocardia)نوع من الكائنات الخيطيه (8 – 8)شكل رقم 
 عمر الحمأهوزياده 

 
 جود كائنات خيطيهطيئه الترسيب لو تكون حمأه منشطه ب(5 – 8)شكل رقم 

 

 
 تكون حمأه منشطه سريعه الترسيب( 6 – 8)شكل رقم 
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 االسائده والمكونة للحمأه المنشطه (Protozoa)الكائنات األوليه (7 – 8)شكل رقم 

 
ROTIFER:الحمأه المنشطه ذات فيهى تتواجد و  الرونيفراF/Mقليله وMCRT 

 (OLDSLUDGE)عاليه

Stalked Ciliated Protozoa :الحمأه المنشطه الناضجه والسريعه  فيلبروتوزوا ذات العنق والتى توجد ا
- :تشمل الكائنات األتيهو  (Mature Sludge)الحمأه المنشطه الناضجه  فياجد الترسيب وهى تتو 

 
VORTICELLA CONVALLARIAA - 
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VORTICELLA CONVALLARIAB - 

 
CARCHESIUM SP.C - 
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Epistylis – E     OPERCULARIA SP.- D 

 فيالحماه المنشطهقليله التركيز  فيالحرهوهى تتواجد  (المتحركه)الكائنات السابحه ( 4-8)شكل رقم 
- :وتشمل Young Sludgeالتهويه

 
Free swimming ciliates-2 

 
Amoeba2- 
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Ciliated protozoa -3 

 
A plant nematode4 – 

 
Flagellated protozoa5 – 
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ALGAEFILAMENTOUS6- 

 

 
حاله انخقاض الرقم  فيالحمأه المنشطه  فيالفطريات وتتواجد FILAMENTOUS FUNGI(8-8)ل رقم شك

 األيدروجينى

من يل المحطه ونوعيه المياه الخارجه الحمأه وحاله تشغ فيالعالقة بين الكائنات الحيه السائدة (2 – 8)جدول رقم 
 السيب النهائى
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 الحمأه المنشطه فيات السائدة الكائن نوعيه السيب النهائى

 TSS ه المحطه ضعيفة جدا وزياده تركيزكفاء -2
 السيب النهائى  فيBODو

 وجود بكتيريا منتشرة على سطح أحواض الترسيب النهائى -

 صوره ندف  فيعدم تكوين الحمأه المنشطه  -

 مياه السيب النهائى عكره -

Predominance of amoeba and 
flagellates bacteria 

A few ciliates present 

 كفاءه المحطه ممتازه -2

 تكوين ندف للحمأه المنشطه ممتازه -

 سرعه ترسيب الحمأه المنشطه ممتازه -

 مياه السيب النهائى رائقة -

Predominance of stalked ciliates 
Some free-swimming ciliates 
A few rotifers 

A few flagellates 

 انخفاض تركيز و  TSSز زياده تركي -3

BODالسيب النهائى  في 

 SVIارتفاع  -

 مياه السيب النهائى عكره -

Predominance of rotifers 
Large numbers of stalked ciliates 
A few free-swimming ciliates 

No flagellates 

م جمع العينه من حوض التهويه يتم عمل الفحص الميكروسكوبي للكائنات الموجوده بالحمأه المنشطه حيث يت
( البروتوزوا)الكائنات األوليه وفحصها تحت الميكروسكوب لتحديد األنواع السائدة من ( حوض السائل الخليط)
(Protozoa ) وما اذا كانت العينه بها كائنات خيطيه أم ال واذا كانت العينه بها كائنات خيطيه فهل عددها محدود

 .أم كثيف

ميكروسكوبي للحمأه المنشطه وتحديد األنواع السائده من البروتوزوا والكائنات المختلفة من خالل الفحص ال
المتواجدة معهايمكن معرفه طبيعه ونوعيه الحمأه المنشطه بأحواض التهويه ومعرفه ظروف التشغيل وكفاءة المحطه 

 سيب النهائى للمعايير والمواصفاتومدى مطابقة ال
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 الرابعالفصل 

 تحديد مشاكل التشغيل المحتمله فيحاليل المعمليه استخدام الت

هذا الفصل على أهم المشكالت التى تحدث بمحطات معالجه مياه الصرف الصحى بالحمأه  فييتم التعرف 
أنه يوجد مشكالت تحدث وتظهر بأحواض التهويه وأخرى تحدث وتظهر بأحواض الترسيب النهائى و  المنشطه

بعض المحطات على سبيل المثال وكيفيه استخدام التحاليل المعمليه  فيت وسوف يتم شرح أمثله عمليه حدث
 لعالجهاتحديد سبب هذه المشاكل واالجراءات التى اتخذت فيالتشغيل والفحص الميكرسكوبى  فيوحسابات التحكم 

 انخفاض كفاءه أحواض الترسيب االبتدائى. 2.2

 : مثال

 بحيره  -لتقليديه بشبراخيت محطه معالجه الصرف الصحى بالحمأه المنشطه ا
 :المشكلهأوال 

وجود حمأه سوداء على السطح وغازات خلف الكساحات بأحواض الترسيب االبتدائى وخروج هذه الحمأه مع المياه 
 .األحواض وأن هذه المياه عكره جداالخارجه من هذه 

 :التشغيل فينتائج التحاليل المعمليه وحسابات التحكم ثانيا 

 لتر/ مجم  821= المياه الخام  يفTSSتركيز  -
 لتر/ مجم  381= المياه الخام فيBODتركيز  -
 لتر/ مجم  116= المياه الخارجه من أحواض الترسيب االبتدائي  فيTSSتركيز  -
 لتر/ مجم  325= المياه الخارجه من أحواض الترسيب االبتدائي  فيBODتركيز  -
 % 4.7النسبه المئويه للمواد الصلبه -

 

 

 

 

 %  75 - 61تتراوحمن TSSبأن كفاءه أحواض الترسيب االبتدائى بالنسبه الزالهعلما 

 % 81 – 31تتراوح من  BODوبالنسبه الزاله

 :االستنتاج وتحديد سبب المشكلهثالثا 
تبين أن المشكله بسبب وجود بعض الحمأه السوداء وغازات كريهه خلف الكساحات العلويه على سطح األحواض 

أه بمعدالت أفل مما هو مطلوب مما أدى الى زياده تركيز الحمأه بهذه األحواض وارنفاع نسبه نتيجه سحب الحم
وطفوها وخروجها مع المياه %  5-3حين أنها تتراوح من  في%  4.68الحمأه االبتدائيه الى  فيالمواد الصلبه 

 الخارجه من هذه األحواض

821  -  116 

821   
TSS =  ×211نسبه ازاله    =88.47 %  

381- 325  

381 
BOD =  ×211نسبه ازاله    =28.1 %  
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 :التى أتخدت لحل المشكله والنتيجهاالجراءات رابعا 

تم زياده معدالت سحب الحمأه من أحواض الترسيب االبتدائى بزياده معدالت السحب من المحابس التليسكوبيه 
وبعد يومين زادت كفاءه هذه األحواض واختفت الحمأه من على أسطح أحواض الترسيب االبتدائى وازدادت كفاءه 

الحمأه االبتدائيه وكانت  فيالمواد الصلبه وانخفاض نسبه  TSSBODازاله كال من  فيأحواض الترسيب االبتدائى 
- :التحاليل المعمليه كما يلىنتائج 

 لتر/ مجم  816= المياه الخام  فيTSSتركيز  -
 لتر/ مجم  341=المياه الخام  فيBODتركيز  -
 لتر/ مجم  215=المياه الخرجه من الترسيب االبتدائي فيTSSتركيز  -
 لتر / مجم 131= بتدائي المياه الخرجه من الترسيب اال فيBODتركيز  -

- :كما يلى TSS&BODنسبه ازاله كال من 

 

 

 

 

 

 % 3ئيهالحمأه االبتدا فينسيه المواد الصلبه 

 فيوانخفاض نسبه المواد الصلبه TSS & BODيالحظ ارتفاع كفاءه أحواض الترسيب االبتدائى ازاله كال من
 الحمأه االبتدائيه للحد المسموح به

 يضاء بأحواض التهويهوجود رغاوى ب. 2.1

بمختلف مياه الصف الصحى بالحمأه المنشطهجميع محطات معالجه  فيتظهر الرغاوى البيضاء بأحواض التهويه 
التهويه كما هو موضح بالشكل رقم  نظرا لعدم وجود حمأه منشطه باحواض( Start Up)بدايه التشغيل  فينظمها 

(5-2 ) 

 :مثال

 منوفيه –بجنزور  محطه معالجه مياه الصرف الصحى 
 المشكله  أوال

وجود رغاوى بيضاء بحوض التهويه بعد تشغيها بسبعه أشهر وووجود ندف بيضاء مزغبه غير منتظمه الشكل 
 -5)يوضح الشكل رقم وخروجهامع المياه الخارجهمن هدارات حوض الترسيب النهائى والمياه الخارجه غير رائقه 

 وجود رغاوى بيضاء بالتهويه(1

816 -215 

816 
TSS =  ×211نسبه ازاله    =78.23 % 

341 – 131  

131 
BOD =  ×211نسبه ازاله    =38.87 %  
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 بدايه التشغيل فيوجود رغاوى بيضاء بأحواض التهويه  (2-5)رقم شكل 

 
الحمأه وانخفاض عمر F / Mزياده و  MLSSوجود رغاوى بيضاء نتيجه انخفاض ( 1-5)يوضح الشكل رقم 

 بالمحطه
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 التشغيل فيعمليه وحسابات التحكم نتائج التحاليل المثانيا 

 :وكانت النتائج كما يلىلمطلوبه تم اجراء التحاليل المعمليه وحسابات التشغيل ا .2
 لتر/ مجم  8.1= التهويه  فيذائب تركيز األكسجين ال .1
 لتر/ مجم  511= التهويه  فيتركيز المواد العالقه  .3
 لتر/ مجم  811= التهويه  فيتركيز المواد العالقه المتطايره  .8
 لتر/ مجم  411= الحماه الزائده  فيتركيز المواد العالقه المتطايره  .5
 ساعه/  3م61= طلمبه الحمأه الزائده تصرف  .6
 (اليوم فيساعات  6طلمبه الحمأه الزائده تعمل )يوم/  3م 361= كميه الحماه الزائده  .7
 لتر/ مجم  371= الداخل للتهويه  BODتركيز  .4
 لتر/ مليليتر  41= دقيقه  31حجم الحمأه المترسبه بعد  .8

 3م 8811= حجم حوض التهويه  .21
 يوم/  3م 3511= حطه تصرف المياه الوارده للم .22
 لتر / مجم  61= السيب النهائى  فيتركيز المواد العالقه  .21
 لتر/ مجم  71= السيب النهائى  فيتركيز األكسجين الحيوى الممتص  .23
 

 

 (251-51)جب حيث أنه يتراوح من مما ي اكبرSVIأن وهذا معناه 

 

 

 (تهوية ممتدة) 1.3-1.15هذا النظام تتراوح من  فياكبر حيث أنه  F / Mمعناه أن وهذا

 

 

 يوم 31-21هذا النظام تتراوح من  فيوهذا معناه أن عمر الحمأه صغير حيث أنه 

بعمل فحص ميكروسكوبى للحمأه المنشطه بحوض التهويه تبين وجود أعداد كثيره من البكتيريا السبحيه 
Flagellated Bacteria اميباو 

 االستنتاج وتحديد سبب المشكله ثالثا

التشغيل تبين أن سبب المشكله وهى وجود رغاوى بيضاء بحوض  فيل النتائج المعمليه وحسابات التحكم من خال
نتيجه أن كميه الحماه  F / Mانخفاض عمر الحمأه وارتفاع و  التهويه يرجع الى انخفاض الحمأه المنشطه بالتهويه

 .المنشطه الزائده عاليه جدا

41 ×2111 

500 
 رعمر الحمأة صغي(261)=  =دليل حجم الحماه

371  ×3511 

411×8811 
F / M =  =1.36  =1.8 تقريبا 

8811×811 

361 ×411 
 يوم MCRT =  =6.8)) عمر الحمأه
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 كله والنتيجه االجراءات التى أتخدت لحل المشرابعا 

 فيدقائق  5تم تخفيض كميه الحمأه الزائده وذلك بضبط التايمر الخاص بتشغيل طلمبه الحمأه الزائده لتعمل 
أيام اختفت الرغاوى البيضاء بحوض  6يوم وبعد مرور /  3م 211الساعه لتعمل ساعتين خالل اليوم بتصرف 

 -:يلىكانت النتائج كما و  التهويه وظهر اللون البنى الذهبى
 لتر/ مجم  3.2= التهويه  فيذائب تركيز األكسجين ال .2
 3111=التهويه  فيتركيز المواد العالقه  .1
 لتر/ مجم  1411= التهويه  فيتركيز المواد العالقه المتطايره  .3
 لتر/ مجم  7111= الحماه الزائده  فيتركيز المواد العالقه المتطايره  .8
 هساع/  3م61= تصرف طلمبه الحمأه الزائده  .5
 يوم / 3م211= كميه الحماه الزائده  .6
 لتر/ مجم  361= الداخل للتهويه  BODتركيز  .7
 لتر/ مليليتر 111= دقيقه  31حجم الحمأه المترسبه بعد  .4
 3م 8811= حجم حوضى التهويه  .8

 يوم/  3م 3511= تصرف المياه الوارده للمحطه  .21
 لتر/ مجم  28= السيب النهائى  فيتركيز المواد العالقه  .22
 لتر/ مجم  26= السيب النهائى  فييز األكسجين الحيوى الممتص ترك .21

 

 

 الحدود المسموح بها فيSVIهذا دليل على سرعه ترسيب الحمأه وأن 

 

 

 جيدة F / Mوهذا معناه أن 

 

 

تم عمل فحص ميكروسكوبى للحمأه المنشطه بأحواض التهويه تبين خلوها من الكائنات السبحيه وأن الكائنات 
 البروتوزوا ذات العنق السائده هى

  

111 ×2111 

3111 
 61.5= =دليل حجم الحماه 

361  ×3511 

1411 ×8811 
F / M =  =1.2 

1411 ×8811 

7111 ×211 
 يوم MCRT = =28)) عمر الحمأه
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 brown foamThick Scummyظهور رغاوى بنيهكثيفه بأحواض التهويه . 2.2

 (محطه معالجه مياه الصرف الصحى بمحله صفط تراب محافظه الغربيه)مثال

 (مأه منشطه بنظام قنوات األكسدهنظام المعالجه ح)
 أوال المشكله

( 8 -8)بدايه ظهور الرغاوى البنيه و( 3-8)م ضح بالشكل رقكما هو مو ظهور رغاوى بنيهكثيفه بحوض التهويه 
 .وجود رغاوى بنيه كثيفه بحوض التهويه

 
 بدايه ظهور الرغاوى البنيه بحوض التهويه (3-5)شكل رقم 

 
 وجود رغاوى بنيه كثيفه بحوض التهويه (8-5)شكل رقم 

  



  

اجراء التحاليل المعملية وتفسير نتائج التحاليلغيل صرف صحيفنى  تشالمسار الوظيفي    نيةدرجة ثا  -
 

 

 

 81 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –بالشركة القابضة  قطاع تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات

 التشغيل  فيالتحاليل المعمليه وحسابات التحكم  ثانيا

- :التحاليل المعمليه وحسابات التشغيل المطلوبه وكانت النتائج كما يلىتم اجراء  .2
 لتر/ مجم  2.4= التهويه  فيذائب تركيز األكسجين ال .1
 لتر/ مجم  7111= التهويه  فيتركيز المواد العالقه  .3
 لتر/ مجم  6511= التهويه  فيتركيز المواد العالقه المتطايره  .8
 لتر/ مجم  21611= الحماه الزائده  يفتركيز المواد العالقه المتطايره  .5
 ساعه/  3م61= تصرف طلمبه الحمأه الزائده  .6
 (اليوم فيطلمبه الحمأه الزائده تعمل ساعه واحده )يوم /  3م 61= كميه الحماه الزائده  .7
 لتر/ مجم  361= الداخل للتهويه  BODتركيز  .4
 لتر/ مليليتر 811= دقيقه  31حجم الحمأه المترسبه بعد  .8

 3م 8811= ضى التهويه حجم حو  .21
 يوم/  3م 3511= تصرف المياه الوارده للمحطه  .22
 لتر / مجم  86= السيب النهائى  فيتركيز المواد العالقه  .21
 لتر/ مجم  81= السيب النهائى  فيتركيز األكسجين الحيوى الممتص  .23

 

 

 .أن سرعه ترسيب الحماه عاليه جدا وهذا معناه

 

 

 1.3-1.15هذا النظام تتراوح من  فيث أنه قليله حي F / Mوهذا معناه أن 

 

 

 

 يوم 31-21هذا النظام تتراوح من  فيوهذا معناه أن عمر الحمأه كبير حيث أنه 

 .الروتيقراو  بعمل فحص ميكروسكوبى للحمأه المنشطه بحوض التهويه تبين وجود أعداد كثيره من النيوكارديا
 االستنتاج وتحديد سبب المشكله ثالثا

التشغيل تبين أن سبب المشكله وهى وجود رغاوى بنيه كثيفه  فيالنتائج المعمليه وحسابات التحكم من خالل 
نتيجه أن  F / Mبحوض التهويه يرجع الى زياده تركيز الحمأه المنشطه بالتهويه وزياده عمر الحمأه وانخفاض 

 .لحماه المنشطه الزائده قليله جداكميه ا

811 ×2111 

7111 
 54=  =دليل حجم الحماه 

361  ×3511 

6511  ×8811 
F / M =  =1.18 

6511 ×8811 

28111  ×61 
 يوم MCRT =  =38)) عمر الحمأه
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 حل المشكله والنتيجه االجراءات التى أتخدت ل رابعا

تم زياده كميه الحمأه الزائده وذلك بزياده ساعات تشغيل طلمبه الحمأه الزائده وضبط مفتاح ساعات التشغيل لتعمل 
أيام اختفت  5يوم وبعد مرور /  3م 181اليوم بتصرف  فيساعات تشغيل  8الساعه لتعطى  فيدقيقه  25

- :ج كما يلىكانت النتائو  الرغاوى البنيه بحوض التهويه

 لتر / مجم  1.4= التهويه  فيتركيز األكسجين الذائب  .2
 لتر/ مجم  3211= التهويه  فيتركيز المواد العالقه  .1
 لتر/ مجم  1531= التهويه  فيتركيز المواد العالقه المتطايره  .3
 لتر/ مجم  6111= الحماه الزائده  فيتركيز المواد العالقه المتطايره  .8
 ساعه/  3م61= زائده تصرف طلمبه الحمأه ال .5
 ومي/ 3م181= كميه الحماه الزائده  .6
 لتر/ مجم  381= الداخل للتهويه  BODتركيز  .7
 لتر/ مليليتر  281= دقيقه  31حجم الحمأه المترسبه بعد  .4
 3م 8811= حجم حوضى التهويه  .8

 يوم/  3م 3511= تصرف المياه الوارده للمحطه  .21
 لتر / مجم  24 =السيب النهائى  فيتركيز المواد العالقه  .22
 لتر/ مجم  25= السيب النهائى  فيتركيز األكسجين الحيوى الممتص  .21

 

 

 (251-51)الحدود المسمح بها  فيSVIهذا يدل على سرعه ترسيب الحمأه وأن

 

 

 جيدة F / Mوهذا معناه أن 

 

 

 وهذا معناه أن عمر الحمأه جيد 

 فيتبين خلوها من الروتيفراوأن الكائنات السائده  تم عمل فحص ميكروسكوبى للحمأه المنشطه بأحواض التهويه
 .لبروتوزوا ذات العنقالحمأه المنشطه هى ا

  

281 ×2111 

3211 
 62=  = الحمأةدليل حجم 

381  ×3511 

1531  ×8811 
F / M =  =1.23 

1531 ×8811 

6111 ×211 
 يوم MCRT = =25)) عمر الحمأه
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 وجود رغاوى بنيه كثيفه وقاتمه تميل الى اللون األسود. 2.2

 صحى بالقنطره محافظه االسماعليه محطه معالجه الصرف ال: مثال

 المشكله أوال

وطفو حمأه سمراء على  (5-8)لون االسود ااكما هو موضح بالشكل رقم وجود رغاوى بنيه كثيفه وقاتمه تميل الى ال
التشغيل لمعرفه سبب المشكله  فيسطح حوضى الترسيب النهائى وتم عمل التحاليل المعمليه وحسابات التحكم 

 واتخاذ االجراءات المطلوبه لعالجها 

 
 سودقاتمه تميل الى اللون األو  وجود رغاوى بنيه كثيفه (8-5)شكل رقم 

 التشغيل فيالتحاليل المعمليه وحسابات التحكم  ثانيا

- :المطلوبه وكانت النتائج كما يلى تم اجراء التحاليل المعمليه وحسابات التشغيل

 لتر/ مجم  1.3=التهويه  فيائب تركيز األكسجين الذ .2
 لتر/ مجم  7111= التهويه  فيتركيز المواد العالقه  .1
 لتر/ مجم  6111= التهويه  فيه تركيز المواد العالقه المتطاير  .3
 لتر/ مجم  28511= الحمأه الزائده  فيتركيز المواد العالقه المتطايره  .8
 ساعه /  3م61= تصرف طلمبه الحمأه الزائده  .5
 ال يتم اخراج حمأه زائده نتيجه عطل طلمبتى الحمأه الزائده =اليوم  فيكميه الحمأه الزائده  .6
 لتر/ مجم  361= الداخل للتهويه  BODتركيز  .7
المخبار غير رائقه كما أن الحمأه  فيالمياه ) لتر/ مليليتر  811= دقيقه  31حجم الحمأه المترسبه بعد  .4

 (دقيقه 61طفوعلى سطح المخبار بعد ت
 3م 4411= حجم حوضى التهويه  .8

 يوم/  3م 7311= تصرف المياه الوارده للمحطه  .21
 لتر/  مجم 76= السيب النهائى  فيتركيز المواد العالقه  .22
 لتر/ مجم  44= السيب النهائى  فيتركيز األكسجين الحيوى الممتص  .21
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 نسبيا وهذا معناه أن دليل حجم الحمأه عالى

 

 

 

 قليله F / Mوهذا معناه أن 

 

 

 

 

 وهذا معناه أن عمر الحمأه عالى جدا

راوتر ليال نتيجه  1راوتر نهارا وعدد  3يعمل بكل حوض عدد  8راوتر بكل حوض عدد 4يوجد بالمحطه عدد 
 راوتر بكل حوض كما أنه يتم تشغيل الرواتر يدويا  2عطل عدد 

 االستنتاج وتحديد سبب المشكله ثالثا

التشغيل تبين أن سبب المشكله وهى وجود رغاوى بنيه كثيفه وقاتمه  فيمن خالل النتائج المعمليه وحسابات التحكم 
حوض التهويه و  حمأه سمراء على سطح حوضى الترسيب النهائىتميل الى اللون االسود بحوض التهويه وطفو 
انخفاض تركيز األكسجين الذائب بحوضى التهويه نتيجه تشغيل و  يرجع الى ارتفاع تركيز الحمأه بحوضى التهويه

 .نتيجه عطل طلمبتى الحمأه الزائده F / Mراوتر ليال يدويا بكل حوض وانخفاض  1راوتر نهارا وعدد  3عدد 
 االجراءات التى أتخدت لحل المشكله والنتيجه  رابعا

/ مجم  1لألكسجين الذائب عند  (low level)تم ضبط ومعايره جهازى األكسجين الذائب وتم ضبط الحد األدنى 
لتروتم تشغيل رواتر التهويه / مجم  8لألكسجين الذائب عند  ( High Level)لتر وتم ضبط الحد األقصى 

ساعات تشغيل  6الساعه لنعطى  فيدقيقه  11يمر الخاص بطلمبه الحمأه الزائده لتعمل أتوماتيكيا وتم ضبط التا
أيام اختفت الرغاوى البنيه القاتمه وبدأ ظهور اللون البنى للحمأه بحوضى  5يوموبعد /  3م 361اليوم بتصرف  في

- :كانت النتائج كما يلىو  طفو الحمأه بحوضى الترسيب النهائى فيالتهويه واخت

 لتر/ مجم  1.8= التهويه  فيذائب ز األكسجين التركي .2
 لتر/ مجم  3311= التهويه  فيتركيز المواد العالقه  .1
 لتر/ مجم  1411= التهويه  فيتركيز المواد العالقه المتطايره  .3

811×2111 

7111 
 231=  = أةدليل حجم الحم

361 ×7311 

6111×4411 
F / M =  =1.18 

6111  ×4411 

28511 
 يوم MCRT = =3682)) عمر الحمأه

6111 × 4411 

28511 
 يوم MCRT =  =3682)) عمر الحمأه
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 لتر/ مجم  6811= الحماه الزائده  فيتركيز المواد العالقه المتطايره  .8
 عهسا/  3م61= تصرف طلمبه الحمأه الزائده  .5
 يوم / 3م361= كميه الحماه الزائده  .6
 لتر/ مجم  831= الداخل للتهويه  BODتركيز  .7
 لتر/ مليليتر  111= دقيقه  31حجم الحمأه المترسبه بعد  .4
 3م 4411= حجم حوضى التهويه  .8

 يوم/  3م 7511= تصرف المياه الوارده للمحطه  .21
 لتر/ مجم  13= السيب النهائى  فيتركيز المواد العالقه  .22
 لتر/ مجم  16= السيب النهائى  فيركيز األكسجين الحيوى الممتص ت .21

 

 

 وهذا معناه ان حجم الحماه جيد

 

 

 ممتازهF / Mوهذا معناه أن 

 

 

 وهذا معناه أن عمر الحمأه مناسب
- :ملحوظه هامه

حواض الترسيب االبتدائى أ فيتظهر الرغاوى البنيه الكثيفه القاتمه المائله الى اللون األسود أيضا نتيجه طفو الحمأه 
- :بمحطات معالجه مياه الصرف الصحى بالحمأه المنشطه التقليديه نتيجه أحد العوامل اآلتيه

 عدم سحب الحمأه بالحمأه بالمعدالت المطلوبه .2
 الكساحات السفليه الخاصه بتجميع الحمأه فيكسر  .1
 توقف الكوبرى عن الحركه .3
 فه طلمبات رفع الحمأه االبتدائيهخطوط الحمأه االبتدائيه الى غر  فيانسداد  .8
 عطل طلمبات رفع الحمأه االبتدائيه  .5

 :ملحوظه هامه

تظهر الرغاوى البنيه الكثيفه القاتمه المائله الى اللون األسود أو لونها يميل الى اللون الرمادى أيضا نتيجه ارتفاع 
 TSS & BODتركيز 

111×2111 

3311 
 66.7=  = أةدليل حجم الحم

831 ×7511 

1411×4411 
F / M =  =1.23 

1411 ×4411 

5811  ×361 
 يوم MCRT = =23)) عمر الحمأه
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 ت األكسده بمدينه الرحمانيه بمحافظه البحيرهمحطه معالجه مياه الصرف الصحى بقنوا: مثال على ذلك

 المشكله أوال

وجود رغاوى بنيه كثيفه يميل لونها الى اللون األسود أو الرمادى بحوضى التهويه كما تالحظ أن لون المياه 
به التشغيل لمعرفه سبب المشكله واتخاذ االجراءات المطلو  فيوتم عمل التحاليل المعمليه وحسابات التحكم  .خضراء
 لعالجها 

 التشغيل  فيالتحاليل المعمليه وحسابات التحكم  ثانيا

- :تم اجراء التحاليل المعمليه وحسابات التشغيل المطلوبه وكانت النتائج كما يلى

لتر علما بأن رواتر التهويه تعمل أتوماتيكيا وأن جهاز قياس / مجم  1.6= التهويه  فيتركيز األكسجين الذائب  .2
 ب معاير ويعمل بكفاءه عاليهاألكسجين الذائ

 لتر/ مجم  3811= التهويه  فيتركيز المواد العالقه  .1
 لتر/ مجم  1751= التهويه  فيتركيز المواد العالقه المتطايره  .3
 لتر/ مجم  2211= المياه الخام  فيBODتركيز  .8
 لتر/ مجم 2161= المياه الخام  فيTSSتركيز  .5
 لتر/ جم م 211= المياه الخام  فيتركيز األمونيا  .6
 لتر/ مجم  26= المياه الخام  فيتركيز الكبرينيدات  .7
 لتر/ مجم  611= المياه الخام التصميمى  فيBODتركيز  .4
 لتر/ مجم  611= المياه الخام التصميمى  فيTSSتركيز  .8

 (غير رائقهو  المخبار عكره فيالمياه )لتر / مليليتر  251= دقيقه  31حجم الحمأه المترسبه بعد  .21
 3م 8811= لتهويه حجم حوض ا .22
 (وحوض واحد ترسيب نهائىيتم تشغيل حوض واحد تهويه)يوم /  3م 8111= لوارده للمحطه تصرف المياه ا .21
 يوم/  3م 21111= السعه التصميميه للمحطه  .23
 لتر / مجم  45= السيب النهائى  فيتركيز المواد العالقه  .28
 لتر/ م مج 81= السيب النهائى  فيتركيز األكسجين الحيوى الممتص  .25

 

 

 .صغيره جدا (FLOC)أقل من الالزم نتيجه أن حجم الندف  SVIوهذا معناه أن 

 

 

 عاليه F / Mوهذا معناه أن 

251 ×2111 

3811 
 88=  =دليل حجم الحماه 

2211  ×8111 

1711  ×8811 
F / M =  =1.37 
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 االستنتاج وتحديد سبب المشكله ثالثا

التشغيل تبين أن سبب المشكله وهى وجود رغاوى بنيه كثيفه وقاتمه  فيمن خالل النتائج المعمليه وحسابات التحكم 
اللون االسود بحوض التهويه يرجع الى انخفاض تركيز األكسجين الذائب بحوضى التهويه وزياده الحمل  تميل الى

المياه الخام نتيجه  فيوتركيز األمونيا والكبريتيدات  BOD & TSSالعضوي بحوض التهويه نتيجه ارتفاع تركيز 
 .صرف مخلفات المواشى على شبكه تجميع مياه الصرف الصحى

 اءات التى أتخدت لحل المشكله والنتيجه االجر  ارابع

تم اخطار المسئوليين بالمحافظه والوحده المحليه إلتخاذ االجراءات المطلوبه لمنع صرف األهالى لمخلفات المواشى 
والمخلفات الزراعيه على شبكه تجميع مياه الصرف الصحى حفاظا على شبكات الصرف الصحى ومحطات الرفع 

قام المسئوليين بالوحده المحليه بعمل الالزم نحو منع األهالى من صرف مخلفات المواشى ومحطه المعالجه وفعال 
 .على شبكه تجميع مياه الصرف الصحىوالمخلفات الزراعيه 

 وبعدمرور اسبوع اختفت الرغاوى البنيه القاتمه وبدأ ظهور اللون البنى للحمأه بحوضى التهويه وزادت كفاءه المحطه
- :يلى ت النتائج كماكانو 

 لتر/ مجم  1.4= التهويه  فيذائب تركيز األكسجين ال .2
 لتر/ مجم  3111= التهويه  فيتركيز المواد العالقه  .1
 لتر/ مجم  1711= التهويه  فيتركيز المواد العالقه المتطايره  .3
 لتر/ مجم  861= الداخل للتهويه  BODتركيز  .8
 رلت/ مليليتر  111= دقيقه  31حجم الحمأه المترسبه بعد  .5
 3م 8811= حجم حوضى التهويه  .6
 يوم/  3م 3111= تصرف المياه الوارده للمحطه  .7
 لتر/ مجم  27= السيب النهائى  فيتركيز المواد العالقه  .4
 لتر/ مجم  28= السيب النهائى  فيتركيز األكسجين الحيوى الممتص  .8

 

 

 هذا معناه أن سرعه ترسيب الحمأه عاليه

 

 

 

 (1.3 - 1.15)د التصميميه الحدو  فيF / Mهذا معناه أن 

111 ×2111 
3111 

 61.5=  =دليل حجم الحماه 

861  ×3111 
1711  ×8811 

F / M =  =1.21 
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 حوض التهويه فيوجود رغاوى سمراء . 2.2

 (محطه معالجه مياه الصرف الصحى بالمحله الكبرى بمحافظه الغربيه)مثال 
 المشكله أوال

مع المياه الخارجه من الهدارات ظهور رغاوى سمراء بأحواض التهويه وخروج ندف من الحمأه سمراء الشكل 
 فيائى كما أن المياه الوارده للمحطه مياه ملونه مما يدل على وجود أصباغ ومواد ملونه الترسيب النه بأحواض

 (   6-5) المياه الخامكما هو موضح بالشكل رقم

 
 وجود رغاوى سمراء بحوض التهويه (6-5)شكل رقم 

 التشغيل  فيالتحاليل المعمليه وحسابات التحكم  ثانيا

- :مطلوبه وكانت النتائج كما يلىات التشغيل التم اجراء التحاليل المعمليه وحساب

 لتر/ مجم  2.1= التهويه  فيذائب تركيز األكسجين ال .2
 لتر/ مجم  1111= التهويه  فيتركيز المواد العالقه  .1
 لتر/ مجم  341= المياه الخام  فيBODتركيز  .3
 لتر/ مجم  861= المياه الخام  فيCODتركيز  .8
 لتر / مجم  81= نهائى السيب ال فيتركيز المواد العالقه  .5
 لتر/ مجم  86= السيب النهائى  فيتركيز األكسجين الحيوى الممتص  .6
 لتر/ مجم  81= السيب النهائى  فيCODتركيز  .7

 االستنتاج وتحديد سبب المشكلهثالثا 

 فيالتشغيل تبين أن سبب المشكله وهى وجود رغاوى سمراء  فيمن خالل النتائج المعمليه وحسابات التحكم 
المياه الخام والسيب النهائى نتيجه صرف مخلفات  فيحواض التهويه وزياده تركيز األكسجين الكيميائى المستهلك أ
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مياه مصانع الغزل والنسيج واألصباغ على شبكه مياه الصرف الصحى بالمدينه  فيمياه الصرف الصناعى الممثله 
 الخام الوارده لمحطه المعالجه ودخولها مع المياه

ا انشاء محطه معالجه مستقله لمعالجه مخلفات مياه الصرف الصناعى بالمدينه وانشاء شبكات لتجميع مياه يتم حالي
 .الصرف الصناعى ومحطات رفع مستقله بعيدا عن شبكات تجميع مياه الصرف الصحى لعالج تلك المشكله

 ض الترسيب النهائىلى السطح بأحواانتشارها عو  حجم الكره فيطفو الحمأه على شكل كتل بنيه . 2.2

 (يوم/  3م 81111)بحيره  -محطه معالجه مياه الصرف الصحي بمدينه دمنهور  :مثال

 أوال المشكله

انتشارها على السطح مع حدوث فوران ووجود غازات خلف و  حجم الكره فيطفو الحمأه على شكل كتل بنيه 
وسرعه ترسيب الحماه بطيئه كما أنه أثناء ( 4-8)الكساحات بأحواض الترسيب النهائى كما هو موضح بالشكل رقم 

دقيقه كما هو موضح  81دقيقه تطفو الحمأه على سطح المخبار بعد حوالى  31قياس حجم الحمأه المترسبه بعد 
 وتم اجراءالتحاليل المعمليه لمعرفه سبب المشكله ( 7 -5)بالشكل رقم 

 
 فوها على السطحوجود فقاعات غاز النيتروجين بالحمأه وط (7-5)شكل رقم 

 التشغيل فينتائج التحاليل المعمليه وحسابات التحكم  ثانيا

 :التشغيل كم يلى فيبات التحكم كانت نتائج التحاليل المعمليه وحسا

 لتر/ مجم  2811= تركيز المواد العالقه بأحواض التهويه  .2
 لتر/ مجم  2211= تركيز المواد العالقه المتطايره بأحواض التهويه  .1
 لتر/ مجم  111= األكسجين الحيوى الممتص الداخل للتهويه  تركيز .3
 (حوض 8× 3م 4111= حجم الحوض ) 3م31111= حجم أحواض التهويه  .8
 يوم/  3م 41111= الوارده للمحطه كميه المياه الخام  .5
 لتر / مجم  6.4= تركيز األكسجين الذائب باحواض التهويه  .6
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 (دقيقه 41الحمأه تطفو على سطح المخبار بعد )للى م 611= دقيقه  31حجم الحمأه المترسبه بعد  .7
 لتر/ مجم 3511= الحمأه الزائده  فيتركيز المواد العالقه المتطايره  .4
 ساعه/  3م 171= لتر ثانيه  75= تصرف طلمبه الحمأه الزائده  .8

 يوم/  3م 1711= اليوم فيتصرف الحمأه الزائده  .21
 ساعه/ 3م 3111= تصرف الطلمبه الحلزونيه للحمأه المعاده  .22

موتور تهويه  6موتور تهويه يعمل بالمحطه حاليا عدد  5حوض بالخدمه ويوجد بكل حوض عدد  8يوجد عدد 
 .بصفه دائمه

 7.4= مخرج التهويه  فيلتر و / مجم  3.2= مدخل التهويه  فيلتر و / مجم 1.6= المياه الخام  فيتركيز النترات 
 لتر / مجم  8.1مخرج الترسيب النهائى  فيلتر و / مجم 

 

 

 .وهذا معناه أن سرعه ترسيب الحماه بطيئه جدا

 

 

 (1.8 – 1.1)يه حيث أنها من يتراوح من دعا F / Mهذا معناه أن 

 

 

 (يوم 25-5)هذا معناه أن عمر الحمأه صغير حيث أنه يتراوح من 

 

 

611 ×2111 

2811 
 814=  =دليل حجم الحماه 

41111  ×111 

2211  ×31111 
F / M =  =1.85 

2211 × 31111 

3111 ×1711 
 يوم MCRT = =8.3)) عمر الحمأه
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 حجم الكره انتشارها على السطح فيطفو الحمأه على شكل كتل بنيه (4-5)شكل رقم 
 ثالثا االستنتاج وتحديد سبب المشكله

 :من خالل النتائج المعمليه السابقه نستنتجاألتى

حوضى الترسيب النهائى مما يؤدى الى  فيعالي وذلك نتيجه طفو الحمأه  F / Mو أن عمر الحمأه صغير .2
 RAS vssو MLSSانخفاض تركيز 

على السطح مع حدوث فوران ووجود غازات انتشارها و  حجم الكره فيأن سبب طفو الحمأه على شكل كتل بنيه  .1
خلف الكساحات بأحواض الترسيب النهائي هو نتيجه حدوث اختزال للنترات وتحولها الى غاز نيتروجين الذى 

 SVIو SV30يقلل من سرعه ترسيب الحمأه ويؤدى الى سرعه طفوها على السطح وهذا واضح أثناء قياس 
كما أن الحمأه تطفو على  MLSSقه عالى وال يتناسب مع تركيز دقي 31حيث أن حجم الحمأه المترسبه بعد 

 الحمأه  فيدقيقه وهذ يدل على وجود غاز نيتروجين  81السطح بعد 
مخرج التهويه كل ذلك يدل على حدوث  فيمخرج الترسيب النهائى عن تركيزها  فيانخفاض تركيز النترات  .3

 اختزال للنترات الى غاز نتيتروجين
صباحا  7)موتور تهويه من الساعه  5حوضى التهويه نتيجه تشغيل عدد  فيكسجين الذائب زياده تركيز األ .8

أدى الى زياده  (صباحا 7مساءا حتى الساعه  8)موتور تهويه من الساعه  8وعدد  (مساءا 8حتى الساعه 
 لتهويهنتيجه تشغيل عدد أكبر من الالزم من وحدات ا DOتركيز األكسجين الذائب حيث أن ارتفاع تركيز 

بأحواض الترسيب انتشارها على السطح و  حجم الكره فيهذه العوامل أدت الى طفو الحمأه على شكل كتل بنيه 
 .   النهائى وتصاعد غازات خلف الكساحات

 النتيجهاالجراءات التى أتخدت لحل المشكله و  رابعا

موتور تهويه ليال  1وعدد ( ابعه مساءصباحا حتى الساعه الس 7من الساعه )موتور تهويه نهارا  3تم تشغيل عدد 
وتم زياده معدالت الحمأه المنشطه المعاده لتقليل فتره  (من الساعه السابعه مساءا حتى الساعه السابعه صباحا)

مكث الحمأه بأحواض الترسيب النهائى لتقليل كميه الحمأه التى تطفو على سطح أحواض الترسيب وبعد مرور 
أيام عادت  5أحواض الترسيب النهائى وتم ضبط كميه الحمأه المعاده والزائده وبعد  فييومين تم توقف الطفو 

المحطه الى الوضع الطبيعى وزادت كفاءه المحطه ومطابقه السيب النهائى للمعايير والمواصفات كما هو موضح 
 :من النتائج المعمليه التاليه

 لتر/ مجم  1.1= تركيز الكسجين الذائب بأحواض التويه  .2
 لتر/ مجم 1111التهويه  فيكيز المواد الصلبه العالقه تر  .1
 لتر/ مجم  2481= التهويه  فيتركيز المواد الصلبه العالقه المتطايره  .3
 6111=الحمأه الزائده  فيتركيز المواد العالقه المتطايره  .8
 لتر/ مجم  245= تركيز األكسجين الحيوى الممتص الداخل للتهويه  .5
 13= ى السيب النهائ فيTSSتركيز  .6
 لتر/ مجم  24= في السيب النهائي  BDOتركيز  .7
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الخارجه  فيو لتر / مجم  3.2= الداخله للتهويه المياه  فيلتر و / مجم  1.8= المياه الخام  فيتركيز النترات  .4
 .لتر/ مجم 21.45= المياه الخارجه من الترسيب النهائى فيلتر و / مجم  6.8= من التهويه 

 لتر/ مليليتر  115= دقيقه  31عد حجم الحمأه المترسبه ب .8
 يوم/  3م 2141= 8× ساعه/  3م 171= اليوم فيتصرف الحمأه الزائده  .21
 يوم/  3م 31111= ساعه  21 ×ساعه /  3م 3111= تصرف الطلمبه الحلزونيه للحمأه المعاده  .22
 (حوض 8× 3م 4111= حجم الحوض ) 3م31111= حجم أحواض التهويه  .21
 .يوم/  3م 41111= للمحطه  كميه المياه الخام الوارده .23

 

 

 

 

 ( 1.8 – 1.1)مناسبه حيث أنها من يتراوح من  F / Mهذا معناه أن 

 

 

 (يوم 25-5)هذا معناه أن عمر الحمأه مناسب حيث أنه يتراوح من 

يتبين من نتائج التحاليل المعمايه والحسابات السابقه عالج مشكله اختزال النترات وزياده سرعه ترسيب وتركيز 
 زياده كفاءه المحطه ومطابقه السيب النهائى للمعايير والمواصفاتو  الحمأه

طفو حمأه كثيفه وخروجها من الهدارات من أحواض الترسيب النهائىحيث تسمى هذه الظاهره . 2.2
 Billowing Solids washoutباسم

 (فظه الغربيهمحطه معالجه مياه الصرف الصحى بالحمأه المنشطه التقليديه ببسيون محا):مثال

 المشكله أوال 

طفو الحمأه تكوين طبقه كثيفه على سطح أحواض الترسيب النهائى وخروجها من الهدارات مع المياه الخارجه من 
دقيقه وأن  31وارتفاع حجم الحمأه المترسبه بعد ( 9- 5)أحواض الترسيب النهائى كما هو موضح بالشكل رقم 

وعدم مطابقه السيب النهائى للمعايير  (8-5)موضح بالشكل رقم  سرعه ترسيب الحمأه بطيئه جدا كم هو
التشغيل لمعرفه سبب المشكله واتخاذ االجراءات  فيوالمواصفات وتم عمل التحاليل المعمليه وحسابات التحكم 

 .المطلوبه لعالجها

115 ×2111 

1111 
 83=  = أةدليل حجم الحم

41111  ×111 

2681  ×31111 
F / M =  =1.3 

2268 × 31111 

5111 ×2141 
 يوم 6.63= =عمر الحمأه
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 أن سرعه ترسيب الحمأه بطيئه جدا (8-5)شكل رقم 

 التشغيل  فيتحكم التحاليل المعمليه وحسابات ال ثانيا

 تم اجراء التحاليل المعمليه وحسابات التشغيل المطلوبه لمده شهر وكان متوسط النتائج كما يلى 

 لتر/ مجم  1.2=التهويه  فيائب تركيز األكسجين الذ .2
 لتر/ مجم  881= المياه الخام  فيTSSتركيز  .1
 لتر/مجم  821= المياه الخام  فيBODتركيز  .3
 يوم/  3م 6111= تصرف المياه الخام  .8
 3م 3511= حجم حوضى التهويه  .5
 لتر/ مجم  43= المياه الخام  فيتركيز األمونيا  .6
 لتر/ مجم  215المياه الخام  فيتركيز كالدال نيتروجين  .7
 لتر/ مجم  81= تركيز النيتروجين العضوى  .4
 لتر/ مجم 28= المياه الخام  فيتركيز الكبريتيدات  .8

 لتر/ مجم  2811=  التهويه فيتركيز المواد العالقه  .21
 لتر/ مجم  2651= التهويه  فيتركيز المواد العالقه المتطايره  .22
 لتر/ مجم  241= الداخل للتهويه  BODتركيز  .21
المخبار غير رائقه كما أن الحمأه تطفوعلى سطح  فيالمياه )811= دقيقه  31حجم الحمأه المترسبه بعد  .23

 (دقيقه 81المخبار بعد 
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 طئ ترسيب الحمأهيوضح ب (21-5)شكل رقم 

 لتر/ مجم  8.7=مخرج الترسيب النهائى  فيو  7.6مخرج التهويه  فيو  3.8= خام المياه ال فيتركيز النترات  .28
 لتر / مجم  61= السيب النهائى  فيتركيز المواد العالقه  .25
 لتر/ مجم  71= السيب النهائى  فيتركيز األكسجين الحيوى الممتص  .26

 

 

 .جدا الحماه بطيئه وهذا معناه أن سرعه ترسيب

 

 

 التهويه أقل مما ينبغى فيمناسبه وأن تركيز الحمأه  F / Mوهذا معناه أن 

االسبوع ولمده اسبوعيين عن  فيأثبت الفحص الميكرسكوبى للحمأه المنشطه بأحواض التهويه بمعدل ثالثه مرات 
 خيطيه على شكل خصل الشعر وفطرياتوجود أعداد كثيره من الكائنات ال

 االستنتاج وتحديد سبب المشكله اثالث
التشغيل تبين أن سبب المشكله وهى أن سرعه ترسيب الحمأه بطيئه  فيمن خالل النتائج المعمليه وحسابات التحكم 

جدا نتيجه وجود أعداد كثيره من الكائنات الخيطيه والفطريات نتيجه زياده تركيزاألمونيا وتركيز النيتروجين العضوى 
المياه الخام نتيجه صرف مخلفات المجزر بالمدينه ومخلفات الصرف الحيوانى وصرف مياه هذه  فيوالكبريتيدات 

المخلفات على شبكه تجميع مياه الصرف الصحى وأنه يصعب منع تلك المصادر من الصرف على الشبكه وأن 
لحمأه المترسبه بعد هذه الكائنات تكون شبكه تقلل من سرعه ترسيب الحمأه المنشطه وهذا هو سبب ارتفاع حجم ا

دقيقه وارتفاع دليل حجم الحمأه مما يؤدى الى طفو الحماه بأحواض الترسيب النهائى وعدم مطابقه السيب  31
 النهائى للمعايير والمواصفات

811 ×2111 

2811 
 834=  =دليل حجم الحماه 

241  ×6111 

2651  ×3511 
F / M =  =1.24 
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 االجراءات التى أتخدت لحل المشكله والنتيجه  رابعا

طريقه و  يه والفحص الميكرسكوبى لمده شهرينتم عمل تقرير بالمشكله وأسبابها مرفق بها نتائج التحاليل المعمل
التخلص من الكائنات الخيطيه وهى معالجه الحمأه المعاده بالحقن بالكلور حيث أن الكلور بقوم بالقضاء والتخلص 

قطر  PVCمن الكائنات الخيطيه مما يرفع من سرعه ترسيب الحمأه ورفع كفاءه المحطه وتم تركيب وربط ماسوره 
كميه الكلور المضافه مع ماسوره حقن الكلور بحوض المزج بالكلور ومتفرع من هذه  فيتحكم بوصه بمحبس لل 1

تشغيل  فيالماسوره خطيين من المواسير لكل غرفه من غرفتى طلمبات الحمأه المعاده وبكل ماسوره محبس للتحكم 
 (.22-5)الكلور بكل غرفه كما هو موضح بالشكل رقم 

احده من غرفتى طلمبات الحماه المعاده حيث أنه يتم تشغيل نصف وحدات المعالجه تم تشغيل حقن الكلور لغرفه و 
 % 21بالمحطه وتم فتح المحبس الخاص بكميه الكلور للحمأه المعاده بنسبه 

التشغيل والفحص الميكروسكوبى  فيوتم متابعه عمليه التشغيل واجراء التحاليل المعمليه المطلوبه وحسابات التحكم 
أيام زادت سرعه ترسيب الحمأه وزادت كفاءه المحطه ومطابقه السيب النهائى  5نشطه وبعد مرور للحمأه الم

 للمعايير والمواصفات

 
 حقن الكلور للحمأه المنشطه المعاده (22-5)شكل رقم 
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ومواصفات السيب النهائى مع بدايه تشغيل  SVIو SV30و MLSSالعالقه بين تركيز  (2-5)يوضح الجدول رقم 
 المنشطه المعاده لمده عشره أيام ور للحمأه الكل

 MLSS SV30 SVI حقن الكلور اليوم
 السيب النهائى

TSS BOD 

 71 61 814 811 1211 ال يعمل 11/7

 68 54 324 711 1111 يعمل 12/7

 61 51 111 811 1111 يعمل 11/7

 51 81 251 311 1111 يعمل 13/7

 38 36 211 151 1211 يعمل 18/7

 14 18 82 241 2871 يعمل 15/7

 15 11 82 111 1111 يعمل 16/7

 14 15 81 241 1111 يعمل 17/7

 13 11 45 241 1211 يعمل 14/7

 (2-5)جدول رقم 
- :كانت النتائج كما يلىو 

 لتر/ مجم  1.1= التهويه  فيذائب تركيز األكسجين ال .2
 لتر/ مجم  2871= التهويه  فيتركيز المواد العالقه  .1
 لتر/ مجم  2641= التهويه  فيز المواد العالقه المتطايره تركي .3
 لتر/ مجم  285= الداخل للتهويه  BODتركيز  .8
 لتر/ محم  111= دقيقه  31حجم الحمأه المترسبه بعد  .5
 28.4= رج الترسيب النهائى مخ فيو  8.5= مخرج التهويه  فيو  31.2=المياه الخام  فيتركيز الننترات  .6

 لتر/مجم
 3م 3111= تهويه حجم حوضى ال .7
 يوم/  3م 7111= تصرف المياه الوارده للمحطه  .4
 لتر / مجم  18= السيب النهائى  فيتركيز المواد العالقه  .8
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 لتر/ مجم  14= السيب النهائى  فيتركيز األكسجين الحيوى الممتص  .21

 

 

 

 

 
تسمى تلك الظاهره و  صوره حمأه ناعمه مثل التراب على سطح أحواض الترسيب النهائى فيطفو الحمأه . 2.2
 Sludge BulkingAshingباسم

 محطه معالجه مياه الصرف الصحى بميت بره بمحافظه المنوفيهوتعمل بنظام قنوات األكسده :مثال

 المشكله أوال

طفو حمأه ناعمه وانتشارها وتكوين طبقه علىسطح أحواض الترسيب النهائى وخروجها من الهدارات مع المياه 
كما تالحظ وجود رغاوى صفراء حول ( 21-5)الترسيب النهائى كما هو موضح بالشكل رقم  الخارجه من أحواض

الحمأه كما دقيقه ودليل حجم الحمأه نتيجه بطئ ترسيب  31الرواتر التى ال تعمل وارتفاع حجم الحمأه المترسبه بعد 
ابقه السيب النهائى وطفو الحمأه على سطح المخبار بعد ساعتين وعدم مط( 23-5)هو موضح بالشكل رقم 

خاذ التشغيل لمعرفه سبب المشكله وات فيللمعايير والمواصفات وتم عمل التحاليل المعمليه وحسابات التحكم 
 .االجراءات المطلوبه لعالجها

 
 طفو حمأه ناعمه وانتشارها وتكوين طبقه علىسطح أحواض الترسيب النهائى ( 21-5 )شكل رقم 

241 ×2111 

2871 
 82=  = أةدليل حجم الحم

285  ×7111 

2641  ×3111 
F / M =  =1.17 
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 ئ ترسيب الحمأهيوضح بط (23 - 5)شكل رقم 
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 التشغيل فيالتحاليل المعمليه وحسابات التحكم  ثانيا

 شهر وكان متوسط النتائج كما يلى تم اجراء التحاليل المعمليه وحسابات التشغيل المطلوبه لمده

 لتر/ مجم  2.4=التهويه  فيائب تركيز األكسجين الذ .2
 لتر / مجم  311= المياه الخام  فيتركيز الزيوت والشحوم  .1
 لتر/ مجم  1111= التهويه  فيتركيز المواد العالقه  .3
 لتر/ مجم  2411= التهويه  فيتركيز المواد العالقه المتطايره  .8
 لتر/ مجم  861= المياه الخام  فيCODتركيز  .5
 لتر/ مجم  371= الداخل للتهويه  BODتركيز  .6
قه كما أن الحمأه تطفوعلى سطح المخبار غير رائ فيالمياه ) 811= دقيقه  31حجم الحمأه المترسبه بعد  .7

 (دقيقه كلها كتله واحده 81المخبار بعد 
لتر / مجم  6.7=مخرج الترسيب النهائى  فيو و  4.6مخرج التهويه  فيو  3.3= المياه الخام  فيتركيز النترات  .4

 (مما يدل على حدوث اختزال للنترات)
 3م 8811= حجم حوض التهويه  .8

 يوم/  3م 8511= تصرف المياه الوارده للمحطه  .21
 لتر / مجم  65= السيب النهائى  فيتركيز المواد العالقه  .22
 لتر/ مجم  64= السيب النهائى  فيتركيز األكسجين الحيوى الممتص  .21

 

 

 .وهذا معناه أن سرعه ترسيب الحماه بطيئه

 

 

 (1.13-1.15 )مقبوله  F / Mوهذا معناه أن 

 Microthix Parvicellيه وجود أحواض التهو  فيأثبت الفحص الميكرسكوبى للحمأه 
 االستنتاج وتحديد سبب المشكله ثالثا

التشغيل تبين أن سبب طفو حمأه ناعمه وانتشارها وتكوين طبقه  فيمن خالل النتائج المعمليه وحسابات التحكم 
كما أن واض الترسيب النهائى علىسطح أحواض الترسيب النهائى وخروجها من الهدارات مع المياه الخارجه من أح

 Microthixترسيب الحمأه بطئ ودليل حجم الحمأه عالى كذلك وجود أحد الكائنات الخيطيه وهوسرعه 
Parvicell احواض  فيالحمأه المنشطه باحواض التهويه نتيجهزياده تركيزالزيوت والشحوم  فيوهذا النوع يتواجد

 صانع الزيوت والصابونمو  التهويه نتيجه صرف مياه محطات الوقود ومغاسل ومشاحم السيارات
دقيقه وارتفاع دليل حجم الحمأه مما يؤدى الى طفو الحماه  31وهذا هو سبب ارتفاع حجم الحمأه المترسبه بعد 

 بأحواض الترسيب النهائى وعدم مطابقه السيب النهائى للمعايير والمواصفات

511 ×2111 

1111 
 117=  =دليل حجم الحماه 

371  ×8511 

2411  ×8811 
F / M =  =1.1 



  

اجراء التحاليل المعملية وتفسير نتائج التحاليلغيل صرف صحيفنى  تشالمسار الوظيفي    نيةدرجة ثا  -
 

 

 

 11 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –بالشركة القابضة  قطاع تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات

 االجراءات التى أتخدت لحل المشكله والنتيجه  رابعا

مشكله وأسبابها مرفق بها نتائج التحاليل المعمليه والفحص الميكرسكوبى لمده ثالثه أسابيع متتاليه تم عمل تقرير بال
وتم ارساله الى اداره الصرف الصحى بمركز قويسنا التى قامت بدورها بالمرور والمتابعه لمحطات الوقود ومغاسل 

الشوارع وتم القاء محتويات هذه السياره على ومشاحم السيارات كما تبين أن سياره محمله بالمازوت انقلبت بأحد 
الزياده  فيشبكه الصرف الصحى بالمدينه وبعد مرور اسبوعيين تحسنت حاله المحطه وبدأت سرعه ترسيب الحمأه 

وانخفاض دليل حجم الحمأه ووصوله للمدي الطبيعى واختفاء الرغاوى الصفراء على الرواتر التى ال تعمل واختفاء 
 ابقه العينه للمعايير والمواصفاتض الترسيب النهائى ومططفو الحمأه بحو 

- :كانت النتائج كما يلىو 

 لتر/ مجم  1.5= التهويه  فيذائب تركيز األكسجين ال .2
 لتر/ مجم  3111= التهويه  فيتركيز المواد العالقه  .1
 لتر/ مجم  1511= التهويه  فيتركيز المواد العالقه المتطايره  .3
 لتر/ مجم  381= يه الداخل للتهو  BODتركيز  .8
 لتر/ محم  111= دقيقه  31حجم الحمأه المترسبه بعد  .5
/ مجم  26.1= مخرج الترسيب النهائى  فيو  8.5= مخرج التهويه  فيو  2 .3=المياه الخام  فيتركيز الننترات  .6

 لتر
 3م 8811= حجم حوضى التهويه  .7
 يوم/  3م 8511= تصرف المياه الوارده للمحطه  .4
 لتر/ مجم  25= السيب النهائى  فيالقه تركيز المواد الع .8

 لتر/ مجم  24= السيب النهائى  فيتركيز األكسجين الحيوى الممتص  .21

 

 

 

 

 تم عمل فحص ميكروسكوبى للحمأه المنشطه بأحواض التهويه تبين خلوها من الكائنات الخيطيه

ع المياه الخارجه من أحواض ظهور ندف من الحمأه بيضاء غير منتظمه الشكل وخروجها من الهدارات م. 2.2
 Straggler Flocالترسيب النهائى وتسمى تلك الظاهره باسم 

محطه معالجه مياه الصرف الصحى بمدينه السنطه بمحافظه الغربيه وهى تعمل بنظام الحمأه المنشطه  :مثال
 .التقليديه

  

111 ×2111 

3111 
 66=  =دليل حجم الحماه 

381  ×8511 

1511  ×8811 
F / M =  =1.26 



  

اجراء التحاليل المعملية وتفسير نتائج التحاليلغيل صرف صحيفنى  تشالمسار الوظيفي    نيةدرجة ثا  -
 

 

 

 11 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –بالشركة القابضة  قطاع تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات

 المشكله  أوال

هدارات مع المياه الخارجه من أحواض الترسيب خروج ندف من الحمأه بيضاء غير منتظمه الشكل وخروجها من ال
المدى المطلوب ولكن المياه الخارجه من الترسيب النهائى  فيSVIالنهائى علما بأن سرعه ترسيب الحماه جيده و

التشغيل المطلوبه  فيعكره والسيب النهائى غير مطابق للمواصفات ونم عمل التحاليل المعمليه وحسابات التحكم 
 تلك المشكلهلتحديد أسباب 

 التشغيل  فيالتحاليل المعمليه وحسابات التحكم ثانيا 

 شهر وكان متوسط النتائج كما يلىتم اجراء التحاليل المعمليه وحسابات التشغيل المطلوبه لمده 

 لتر/ مجم  1.7=التهويه  فيائب تركيز األكسجين الذ

 لتر/ مجم  2111= التهويه  فيتركيز المواد العالقه 

 لتر/ مجم  881= التهويه  فيالمواد العالقه المتطايره تركيز 

 لتر/ مجم  121= الداخل للتهويه  BODتركيز 

 لتر/ مليليتر 261= دقيقه  31حجم الحمأه المترسبه بعد 

لتر / مجم  21.5=سيب النهائى مخرج التر  فيو و  7.4مخرج التهويه  فيو  3.5= المياه الخام  فيتركيز النترات 
 (عدم حدوث اختزال للنترات يدل علىمما )

 3م 3511= حجم حوضى التهويه 

 يوم/  3م 4511= تصرف المياه الوارده للمحطه 

 ساعه/  3م 311= قراءه عداد تصرف الحماةالمنشطه المعاده 

 يوم/  3م 7111= كميه الحماه المنشطه المعاده 

 ساعه/  3م 36= تصرف طلمبه الحمأه المنشطه الزائده 

 ساعه 21= يل طلمبه الحماه الزائده عدد ساعات تشغ

 يوم/  3م831= ه الحمأه المنشطه الزائده كمي

 لتر/ مجم  3111= الحماه الزائده  فيتركيز المواد العالقه المتطايره 

 لتر / مجم  54= السيب النهائى  فيتركيز المواد العالقه 

 رلت/ مجم  71= السيب النهائى  فيتركيز األكسجين الحيوى الممتص 

 

 

 .وهذا معناه أن سرعه ترسيب الحماه مقبوله

261 × 2111 

2111 
SVI =  =233 



  

اجراء التحاليل المعملية وتفسير نتائج التحاليلغيل صرف صحيفنى  تشالمسار الوظيفي    نيةدرجة ثا  -
 

 

 

 14 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –بالشركة القابضة  قطاع تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات

 

 

 التهويه قليله نتيجه  فيوأن تركيز الحمأه  1.8 – 1.1يجب أن يتراوح من عاليه حيث أنه  F / Mوهذا معناه أن 

 

 

يوم وهذا معناه أن كميه الحماه  25 – 5هذا معناه أن عمر الحمأه صغير جدا حيث أنه يجب أن يتراوح من 
 لمعاده عاليه جدا وأن كميه الحماه المنشطه الزائده عاليه جداالمنشطه ا

 الستنتاج وتحديد سبب المشكلهاثالثا 

له وهى خروج ندف من الحمأه بيضاء التشغيل تبين أن سبب المشك فيمن خالل النتائج المعمليه وحسابات التحكم 
 فيحوض التهويه و فيكيز المواد العالقه وغير منتظمه الشكل من أحواض الترسيب النهائى يرجع الى انخفاض تر 

 .الحماه المعاده نتيجه أن كميه الحمأه المنشطه المعاده عاليه وكذلك كميه الحماه المنشطه الزائده عاليه
 نتيجهاالجراءات التى أتخدت لحل المشكله وال رابعا

حواض الترسيب النهائى وتم تخفيض تم تخفيض كميه الحماه المنشطه المعاده بتقليل فتحه المحابس التليسكوبيه بأ
  -:التشغيل كما يلى فيأيام كانت نتائج التحاليل المعمليه وحسابات التحكم  8كميه الحماه المنشطه الزائده وبعد 

 لتر/ مجم  1.1=التهويه  فيائب تركيز األكسجين الذ .2
 لتر/ مجم  1361= التهويه  فيتركيز المواد العالقه  .1
 لتر/ مجم  1111= التهويه  فيلمتطايره تركيز المواد العالقه ا .3
 لتر/ مجم  285= الداخل للتهويه  BODتركيز  .8
  121= دقيقه  31حجم الحمأه المترسبه بعد  .5
 3م 3111= حجم حوض التهويه  .6
 يوم/  3م 4511= تصرف المياه الوارده للمحطه  .7
 ساعه/  3م285= قراءه عداد تصرف المنشطهالمنشطه المعاده  .4
 يوم/  3م 3841= نشطه المعاده كميه الحماه الم .8

 لتر/ مجم  8411= الحمأه المنشطه الزائده  فيتركيز المواد العالقه المتطايره  .21
 ساعه/  3م 36= تصرف طلمبه الحمأه المنشطه الزائده  .22
 ساعه 8= عدد ساعات تشغيل طلمبه الحماه الزائده  .21
 يوم/  3م288= كمبه الحمأه المنشطه الزائده  .23
 لتر/ مجم  14= السيب النهائى  فيالقه تركيز المواد الع .28
 لتر/ مجم  31= السيب النهائى  فيتركيز األكسجين الحيوى الممتص  .25

 

121  ×4511 

881  ×3511 
F / M =  =1.52 

881 × 3511 

831 ×3111 
MCRT= =1.76 يوم 



  

اجراء التحاليل المعملية وتفسير نتائج التحاليلغيل صرف صحيفنى  تشالمسار الوظيفي    نيةدرجة ثا  -
 

 

 

 18 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –بالشركة القابضة  قطاع تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات

 

 

 .وهذا معناه أن سرعه ترسيب الحماه جيده جدا

 

 

 

 مناسبه F / Mوهذا معناه أن 

 

 

 

 هذا معناه أن عمر الحمأه مناسب
حجم رأس  فيصوره ندف بنيه  فيالترسيب النهائى خروج الحمأه مع المياه الخارجه من أحواض . 2.22

 (Pin Point Floc)الدبوس 

 شرقيه –محطه معالجه مياه الصرف الصحى بكفر صقر  :مثال

 المشكله أوال

حجم رأس الدبوس مع المياه الخارجه من هدارات حوضى الترسيب النهائى وبدايه ظهور  فيخروج ندف بنيه 
 رغاوى بنيه بحوضى التهويه

 التشغيل  فيالتحاليل المعمليه وحسابات التحكم  اثاني

 -:مطلوبه وكانت النتائج كما يلىتم اجراء التحاليل المعمليه وحسابات التشغيل ال

 لتر/ مجم  1.1= التهويه  فيذائب تركيز األكسجين ال .2
 لتر/ مجم  7111= التهويه  فيتركيز المواد العالقه  .1
 لتر/ مجم  6111= لتهويه ا فيتركيز المواد العالقه المتطايره  .3
 لتر/ مجم  21111= الحماه الزائده  فيتركيز المواد العالقه المتطايره  .8
 ساعه/  3م61= تصرف طلمبه الحمأه الزائده  .5
 (اليوم فيطلمبه الحمأه الزائده تعمل ثالثه ساعات )يوم /  3م 241= كميه الحماه الزائده  .6
 لتر/ مجم  351= الداخل للتهويه  BODتركيز  .7
 لتر/ مليليتر 811= دقيقه  31حجم الحمأه المترسبه بعد  .4
 3م 4411= حجم حوضى التهويه  .8

210 ×2111 

36001 
 89=  =دليل حجم الحماه 

195  ×8500 

2000  ×3000 
F / M = 0.27  

2000 ×3000 

144 ×8411 
MCRT = =8.7 يوم 



  

اجراء التحاليل المعملية وتفسير نتائج التحاليلغيل صرف صحيفنى  تشالمسار الوظيفي    نيةدرجة ثا  -
 

 

 

 12 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –بالشركة القابضة  قطاع تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات

 يوم/  3م 6511= تصرف المياه الوارده للمحطه  .21
 لتر/ مجم  86= السيب النهائى  فيتركيز المواد العالقه  .22
 لتر/ مجم  81= السيب النهائى  فيتركيز األكسجين الحيوى الممتص  .21

 

 

 .ه ترسيب الحماه عاليه جداوهذا معناه أن سرع

 

 

 1.3-1.15هذا النظام تتراوح من  فيقليله حيث أنه  F / Mوهذا معناه أن 

 

 

 يوم 31-21هذا النظام تتراوح من  فيوهذا معناه أن عمر الحمأه كبير نسبيا حيث أنه 

را وبدأ فالروتيو  ارديابعمل فحص ميكروسكوبى للحمأه المنشطه بحوض التهويه تبين وجود أعداد كثيره من النيوك
 .تهويهظهور الرغاوى البنيه بأحواض ال

 االستنتاج وتحديد سبب المشكله ثالثا

حجم رأس  فيالتشغيل تبين أن سبب المشكله وهى خروج ندف بنيه  فيمن خالل النتائج المعمليه وحسابات التحكم 
غاوى بنيه بحوضى التهويه يرجع الى زياده الدبوس مع المياه الخارجه من حوضى الترسيب النهائى وبدايه ظهور ر 

وأنه يجب اتخاذ االجراء المناسب ألن معايير F / Mتهويه وزياده عمر الحمأه وانخفاضتركيز الحمأه المنشطه بال
السيب النهائى تعتبرعاليه نسبيا واذا استمر هذا الوضع سوف تقل كفاءه المحطه وعدم مطابقه السيب النهائى 

 فاتللمعايير والمواص
 االجراءات التى أتخدت لحل المشكله والنتيجه  رابعا

تم زياده كميه الحمأه الزائده وذلك بزياده ساعات تشغيل طلمبه الحمأه الزائده وضبط مفتاح ساعات التشغيل لتعمل 
خروج  فيأيام اخت 3يوم وبعد مرور /  3م 311اليوم بتصرف  فيساعات تشغيل  5الساعه لتعطى  فيدقيقه  25
ى الذهبى كانت ندف الببنيه من حوضى الترسيب النهائى والرغاوى البنيه بحوضى التهويه وظهر لون الحمأه البنال

 -:النتائج كمايلى

 لتر / مجم  1.4= التهويه  فيتركيز األكسجين الذائب  .2
 لتر/ مجم  3111= التهويه  فيتركيز المواد العالقه  .1
 لتر/ مجم  1811= ه التهوي فيتركيز المواد العالقه المتطايره  .3
 لتر/ مجم  6811= الحماه الزائده  فيتركيز المواد العالقه المتطايره  .8

400 ×2111 

7000 
 57=  =دليل حجم الحماه 

350  ×6500 

6500  ×8800 
F / M = 0.05 

6511 × 4411 

12000 ×241 
 يوم MCRT = =26.5)) عمر الحمأه



  

اجراء التحاليل المعملية وتفسير نتائج التحاليلغيل صرف صحيفنى  تشالمسار الوظيفي    نيةدرجة ثا  -
 

 

 

 11 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –بالشركة القابضة  قطاع تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات

 ساعه/  3م61= تصرف طلمبه الحمأه الزائده  .5
 يوم / 3م311= كميه الحماه الزائده  .6
 لتر/ مجم  361= الداخل للتهويه  BODتركيز  .7
 لتر/ مليليتر  111= دقيقه  31حجم الحمأه المترسبه بعد  .4
 3م4411= حوضى التهويه  حجم .8

 يوم/  3م 6511= تصرف المياه الوارده للمحطه  .21
 لتر / مجم  24= السيب النهائى  فيتركيز المواد العالقه  .22
 لتر/ مجم  25= السيب النهائى  فيتركيز األكسجين الحيوى الممتص  .21

 

 

 (251-51)الحدود المسموح بها  فيSVIهذا يدل على سرعه ترسيب الحمأه وأن 

 

 

 ممتازهF / Mوهذا معناه أن 

 

 

 وهذا معناه أن عمر الحمأه مناسب

 فيتم عمل فحص ميكروسكوبى للحمأه المنشطه بأحواض التهويه تبين خلوها من الروتيفراوأن الكائنات السائده 
 .الحمأه المنشطه هى البروتوزوا ذات العنق

 

 

 

  

111  ×2111 

3111 
 66.6=  = أةدليل حجم الحم

361  ×6511 

1811  ×4411 
F / M =  =1.22 

1811 × 4411 

6111 ×311 
 يوم MCRT =  =21)) عمر الحمأه



  

اجراء التحاليل المعملية وتفسير نتائج التحاليلغيل صرف صحيفنى  تشالمسار الوظيفي    نيةدرجة ثا  -
 

 

 

 11 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –بالشركة القابضة  قطاع تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات

 المراجع 

 

   تم اإلعداد بمشاركة المشروع األلمانيGIZ 

 -:مشاركة السادة و 

  شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى اشرف علي عبد المحسن/ مهندس 

  شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى طارق ابراهيم عبد العزيز/ مهندس 

   شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزه مصطفى محمد محمد/ مهندس 

   الصحي بالدقهلية شركة مياه الشرب والصرف محمد محمود الديب/ مهندس 

   شركة الصرف الصحي باالسكندريه حسام عبد الوكيل الشربيني/ دكتور كيمائي 

   شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزه رمزي حلمي ابراهيم / مهندس 

   شركة الصرف الصحي باالسكندريه اشرف حنفي محمود/ مهندس 

   ف الصحي بالجيزةشركة مياه الشرب والصر  مصطفى احمد حافظ/ مهندس 

   شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى محمد حلمي عبد العال/ مهندس 
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