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 مقدمة

لقد زاد االهتمام في السنوات األخيرة بجمهورية مصر العربية بأعمال معالجة مياه الصرف 
 :الصحي لتواكب الزيادة الكبيرة في معدالت استهالك المياه والتي ترتبط بعوامل كثيرة منها

 زيادة تعداد السكان . 

  التقدم الصناعي واحتياجه من استخدام كميات كبيرة من المياه وما تحتويه هذه المياه من
 .مركبات كيميائية مختلفة ومعقدة

 

 :وتستهدف عمليات معالجة مياه الصرف الصحي

تقليل مشكلة التلوث البيئي وذلك بإزالة معظم المواد العضوية الطافية والعالقة والذائبة وكذلك  (أ)
اد غير العضوية كما يجب تطهير المياه بهدف القضاء على الكائنات الحية الممرضة بعض المو 

 .والتي توجد عادة في مياه الصرف الصحي

إعادة استخدام المياه المعالجة في األغراض المختلقة كرى المزروعات المختلفة طبقًا ( ب)
 .ألحكام القوانين المنظمة لذلك

كيميائية حيث يتم في األولى حجز  -راحل طبيعية وبيولوجية وتشمل معالجة المخلفات السائلة م
المواد الطافية وترسيب المواد القابلة للترسيب وتعرف باسم المعالجة األولية وفيها يتم خفض 

تقريبًا، أما المعالجة البيولوجية والتي % 03و 03الحمل العضوي والمواد العالقة بنسبة لكل منها 
 فيالثانوية فنعتمد أساسًا على نشاط البكتريا الهوائية التي تنمو وتتكاثر تسمى أحيانًا بالمعالجة 

أحواض التهوية أو األحواض المهواة أو المرشحات الزلطية أو برك األكسدة وتجميع نسبة كبيرة 
 03وبذلك يكون قد تم التخلص من . من المواد العضوية المتبقية في أحواض الترسيب النهائي

د العضوية العالقة والذائبة ويتبقى بعد ذلك التطهير بالكلور للتخلص من من الموا% 03إلى 
الكائنات الحية الممرضة ومنع انتشارها في المجاري المائية التي تصب فيها مياه الصرف 

 .المعالجة

وهناك خطوة إضافية في المعالجة تعرف بالمعالجة المتقدمة أو المعالجة الثالثية والتي يلجأ اليها 
الحصول على مياه أكثر نقاء وذلك بإزالة بعض المواد من  فيض األحيان عند الرغبة في بع

مياه الصرف المعالج بيولوجيًا مثل النيتروجين والنشادر والفسفور وغيرها من المواد بحسب 
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المواصفات المطلوبة للمياه الناتجة واستخدامها وكذلك قد يتطلب األمر خفض درجة العكارة إلى 
 .مكن من بعض العناصر المناسبةأقل قدر م

ومما هو جدير بالذكر أن عمليات المعالجة تهدف أساسا إلى تطبيق القوانين المنظمة للصرف 
سواء على الشبكة أو على المصارف العمومية حيث أن المعايير الواردة بهذه القوانين تراعى في 

 .النهاية حماية البيئة المحيطة من التلوث

الجاد بتطبيق القوانين المنظمة للصرف على شبكات الصرف الصحي كما يجب االلتزام 
لزام المصانع المخالفة يعمل المعالجات المطلوبة لمخلفاتها لمطابقة المواصفات  العمومية وا 

 .والمعايير القياسية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لذلك والئحتها التنفيذية

 

 خصائص مياه الصرف الصحي

 Physical Characteristics بيعيةالخصائص الط

 Color  اللون .1

يميل لون المخلفات التي من اصل آدمي إلى اللون الرمادي ولكنه يتحول تدريجيا إلي اللون 
وقد يكتسب ألوانا أخرى . وذلك في غياب األكسجين الذائب الالهوائياألسود، عندما يبدأ التحلل 

باألكسجين لفترة  الصحيشبع مياه الصرف وعند ت. عند صرف مخلفات من مصادر غير آدمية
 .مالئمة تكتسب اللون المائل إلى البني

 

 Temperature  الحرارة .2

المحيط بها  عن درجة حرارة الجو( الصحيالصرف )تزيد درجة حرارة بعض المخلفات السائلة 
مياه الشرب في األغراض اآلدمية، أو من صرف مخلفات  استخدامزيادة طفيفة، وذلك بحكم 

 .صناعية على الشبكة وقد تقل إذا تسرب إلى الشبكة مياه جوفية

 

 Odor  الرائحة .3

المتكونة حديثا رائحة مميزة غير مقبولة إلى حد ما، نتيجة النشاط  الصحيلمياه الصرف 
وربما تظهر روائح أخرى  .مع بداية تكون غاز كبريتيد الهيدروجينو  H2Sفي غياب  الالهوائي
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وظهور رائحة كبريتيد الهيدروجين في محطات الرفع أو . خلفات صناعيةالمياه بم اختلطتإذا 
مدخل محطات التنقية دليل على تعفن المياه في الشبكة نتيجة زيادة مدة المكث أثناء  في

وكلها عوامل تؤدى إلى نفاذ . درجة الحرارة أو صرف مخلفات صناعية ارتفاعالصرف أو 
 .ت المؤدية إلى التعفناألكسجين الذائب وزيادة سرعة التفاعال

 

 Total Solid (TS)   المواد الصلبة الكلية .4

تتبقى بعد تبخير عينه  التي الصلبةالمواد  هي الصحياه الصرف يم فيالكلية  الصلبةالمواد 
 :كاالتيتتضمن نوعين  هيو . م° 031 -033عند درجة تتراوح بين 

 03 مواد صلبة ذائبة ال يمكن فصلها بالترشيح وتمثل تقريبا .% 

  مكن فصلها بالترشيح وتنقسم بدورها إلى نوعيني التي هيالمواد الصلبة العالقة و: 

 المواد العالقة القابلة للترسيب Settliable solids 

 المواد العالقة الغروية Colloidal solids 

 .مسببة العكارة المائيالوسط  فيغير قابلة للترسيب وتظل معلقة  هيو 

 :إلى  بالتالين هذان النوعان ينقسماو 

 

  Organic (Volatile) solids المواد العضوية أو الطيارة .1

وأهم . تركيبها الكربون والهيدروجين واألكسجين والنتروجين والكبريت والفسفور فيويدخل 
المواد  هيالبروتينات والكربوهيدرات و  هيالمخلفات اآلدمية  فيالمركبات العضوية الموجودة 

إذا . البيولوجية المعالجة باستخداممكن إزالتها من المياه ي، وال البكترياق ير القابلة للتحلل عن ط
 .بالترسيب إذا كانت عالقة غروية أو صورة ذائبة أو فيكانت 

 

 Inorganic (Fixed) solidsالمواد غير العضوية أو الثابتة    .2

معظمها من الرمال  فيوتتكون ( م° 133)ال تتأثر عند درجات الحرارة العالية  التيالمواد  هيو 
التعبير عن قوة مياه الصرف  فيوالحصى واألمالح المعدنية، ويستخدم قياس المواد الصلبة 

 .الصحي
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 Dissolved Gases  الغازات الذائبة .5

مراحل  فياألكسجين إذا كانت حديثة أو  وه الصحيمياه الصرف  فيأكثر الغازات تواجدًا 
سيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين والميثان الناتجة من تحلل أك ثانيبمحطات المعالجة ثم  التهوية

 .الظروف الالهوائية فيالمواد العضوية 

 

 Volatile liquids  السوائل الطيارة .  .6

 .م مثل الجازولين°033درجة حرارة أقل من  فيتغلى  التيالسوائل  هيو 

 

  Organic solids   المواد العضوية .7

 الكربوهيدرات   Carbohydrates  

وتشمل السكريات والنشويات والسيليولوز تتركب من الكربون والهيدروجين واألكسجين، وتتحلل 
 .التحليل فيالسكريات بسرعة تليها النشويات والسليولوز أصعبها 

 

 البروتينات  Proteins  

من المواد العضوية، وتحتوى على نسبة كبيرة من النتروجين وتمثل مع % 13وتمثل حوالى 
المخلفات السائلة، كما أنها سريعة التحلل بيولوجيا  فيللنتروجين  الرئيسيا المصدر اليوري

 .بواسطة البكتريا

 

 الشحوم والزيوت والدهون   Fats،Oils،Grease 

بنسب متفاوتة وللزيوت أهمية خاصة ألنها  األكسجينتتكون من الكربون والهيدروجين و  هيو 
تخلص منها، كما أنها تغطى األسطح واألجسام صعبة التحلل وتحتاج إلى وسائل خاصة لل

 .نوعيتهيؤثر سلبيا على  النهائيالفائض  فيأحواض الترسيب ووجودها  فيعلى السطح  وتطفو
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  آخريمواد عضوية 

 هيأما الفينول والمبيدات الزراعية ف والفينول والمبيدات الزراعية، Detergentsمثل المنظفات 
سبب  هيتعتمد عليها محطات المعالجة، وأما المنظفات ف التيذات تأثير سام على الكائنات 

 .(التهوية)أحواض المعالجة  فيلتكون الرغوة  رئيسي

 

 Chemical Characteristics الخصائص الكيميائية

 Inorganic Matters  % 13وتشمل المواد الغير عضويه وتمثل حوالى 

  pH  الهيدروجينيالرقم  .1

المخلفات السائلة وضبط قيمة  فيدا المؤثرة على حياة الكائنات الدقيقة وهو أحد العوامل الهامة ج
يجب التقيد بها لتوفير البيئة المالئمة للكائنات،  التيأحد المهام الرئيسية  الهيدروجينيالرقم 

 االنخفاضأو  االرتفاعيكون الوسط متعاداًل، أما  أي 0هو  الهيدروجينيوأفضل قيمة للرقم 
تميل القيمة  الصحيمياه الصرف  فيعملية المعالجة، و  في اضطرابى إلى يؤد فإنهالكبير 

 .تقريباً   pH = 7.2 أيقلياًل نحو القلوية 

أحد الدالئل للتعرف على صرف مخلفات صناعية على  الهيدروجينيكما يعتبر قياس األس 
 .الصحيالصرف  بكاتش

 

 Chlorides  الكلوريدات .2

نتيجة . مياه الشرب فيسائلة يكون عادة اكبر من تركيزها المخلفات ال فيتركيز الكلوريدات 
، وربما أضيفت عن طريق باستمرار اآلدميالنشاط  في( ملح الطعام)كلوريد الصوديوم  الستخدام

الرشح إلى الشبكة، أو صرف مخلفات صناعية، وأمالح الكلوريدات ال تتأثر بالمعالجة الطبيعية 
 .المخلفات تهاجم اإلنشاءات والتركيبات المعدنية فيوريدات كما أن زيادة الكل. أو البيولوجية
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 Alkalinity  القلوية .3

. مركبات الكالسيوم والماغنيسيوم أكثر شيوعًا، وتأتى القلوية من طبيعة االستخدام المنزلي للمياه
فصل المواد العالقة، كما تعادل الحمضية  في الكيميائيتفيد القلوية عند استخدام الترسيب 

وقد تزيد القلوية أو . عمليات نزع األمونيا فيالناتجة من تكون النترات عند عملية النترتة، وأيضًا 
 .تقل عند صرف مخلفات صناعية على شبكات الصرف الصحي

 

 Nitrogen - Phosphorous النتروجين والفسفور .4

 :هية و الصرف الصحي بنسب متوازن مياه فييتعين وجود النتروجين والفسفور والكربون 

حيث تستمر الكائنات الدقيقة في حالة نشاط ونمو ( فسفور) 0(: نتروجين) 1(:كربون)033
 .طبيعي

 

 Sulphurالكبريت .5

 (SO4)كبريتات  أو (H2S)يوجد الكبريت في المخلفات السائلة على هيئة كبريتيد الهيدروجين
مكونة حمض  الجويواء وجود اله فيتكوين المواد العضوية تتأكسد الكبريتيدات بيولوجيا  فيو 

 .والشبكات اإلسمنتيةالكبريتيك الذى يهاجم المنشآت 

 وهو (H2S)الذائب إلى كبريتيد الهيدروجين األكسجينكما يتم اختزال الكبريتات أيضا في غياب 
كما أنه يسبب الرائحة الكريهة المميزة لمياه . غاز قاتل وقابل لالنفجار إذا زاد تركيزه في الهواء

لى جانب ذلك فهو يستهلك جزءًا من الصرف ال  فيالالزم للعلميات الحيوية  األكسجينصحي، وا 
 .محطات المعالجة البيولوجية

 

 Heavy metals  المعادن الثقيلة .6

تتواجد طبيعيا بنسب ضئيلة في المياه، . مثل النيكل والكاديوم والزئبق والنحاس والحديد والزنك
ه تأثير سام الحيوي إال أن التركيز العالي منها ل ة والنمومطلوبة في تكوين الخاليا الجديد هيو 

 .على الكائنات الحية
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 Toxic Compounds  المواد السامة .7

وبإضافة إلى المعادن الثقيلة السابق ذكرها توجد بعض مواد أخرى ذات تأثير سام على صور 
 .يخالمخلفات السائلة مثل مركبات السيانيد وأمالح الفضة والزرن فيالحياة 

 

 الخصائص البيولوجية 

هذه المخلفات  فيتعنى معرفة أهم الكائنات الدقيقة  الصحيالخصائص البيولوجية لمياه الصرف 
 :كما يلى هيالسائلة و 

 Bacteria البكتريا

كائنات وحيدة الخلية، تتغذى على المواد العضوية الذائبة وتقوم بتحليل المواد العضوية  هيو 
 .العالقة

 :الثة أنواع رئيسيةوتنقسم إلى ث

 Aerobic Bacteria  البكتريا الهوائية: أولا 

 Dissolved oxygen  الذائب األكسجينوجود  فييعيش هذا النوع 

 

 Anaerobic Bacteria  البكتريا الالهوائية: ثانياا 

تحصل على  هيغياب األكسجين الذائب وتموت عند تواجده و  فيتنشط وتعيش  التي هيو 
 .األكسجينتحتوى على  التيمة من تكسير المركبات الكيميائية الطاقة الالز 

 Facultative Bacteria   الختياريةالبكتريا : ثالثاا 

األكثر  هيف وبالتاليالذائب  األكسجين انعداميعيش عند تواجد أو  هاألهمية ألن هيمنت فينوع 
ى عمليات ف األساسيعتبر الكائن المخلفات السائلة ألنها تتوقف عن النمو والتكاثر، وت فيتواجدًا 

 .المعالجة البيولوجية المسئولة عن التغذية على المواد العضوية الذائبة والغروية
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 Protozoa (األولويات)البروتوزا 

تتغذى عليها وعلى المواد العالقة الدقيقة،  هيكائنات وحيدة الخلية، أكبر حجمًا من البكتريا و 
بعد المعالجة  (Supernatant)اءة عالج عالية للسائل الرائق تتولى ترويق والوصول إلى كف

 .البيولوجية الهوائية، حيث تتولى مهمة تنقيتها من المواد العالقة الغروية التي يصعب ترسيبها

كائنات هوائية حقيقية من السهل التعرف عليها، ووجودها يعنى توافر الظروف الهوائية في  هيو 
وجودها بأعداد وفيرة دليل على التشغيل السليم لعملية المعالجة في  الوسط الموجودة به، كما أن

شديدة الحساسية للمواد السامة، وغيابها خير دليل على وجود مواد  هيو . طريقة الحمأة النشطة
 .سامة بالمخلفات نتيجة صرف مخلفات صناعية أو خالفه حتى لو كان الوسط هوائياً 

معالجة مياه الصرف الصحي هو التخلص من أي مسببات  ولذلك فإن الهدف الرئيسي من عملية
تلوث المياه سواء كانت مواد عضوية أو غيرها عالقة كانت أم ذائبة، ويتم ذلك عن طريق حجزها 

زالتها أو تحليلها إلى مواد وغازات غير ضارة إضافة إلى التخلص من الكائنات الحية الضارة  وا 
 .والمسببة لألمراض

من المواد الذائبة في مياه % 03من المواد العالقة وحوالى % 01حوالى  وكما هو معلوم فإن
 (.0)الصرف الصحي هي عبارة عن مواد عضوية كما هو موضح بالجدول رقم 

 

 الصحيمياه الصرف  فينسب مكونات الجوامد العالقة والذائبة  :(1)جدول رقم 

 مواد صلبة( المليون فيجزء ) 1111

 ذائبة مواد033 مواد عالقة 033

 غير قابل للترسيب013 قابل للترسيب 013
033 

 عضوي
غير  033

 عضوي 033 عضوي
 غير 13

 عضوي
 عضوى 033

غير  13
 عضوي

 

 (ppm)جميع األرقام جزء في المليون 
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مجتمعاته السكانية وعادة فإن  فيوهذه المواد الصلبة ناتجة عن النشاطات المختلفة لإلنسان 
ة تكون خليطًا من الكربون والهيدروجين واألكسجين باإلضافة إلى مكونات المركبات العضوي

النيتروجين، كما أن هناك عناصر هامة أخرى مثل الكبريت والفسفور والحديد، وهذه المكونات 
 :كاآلتي هيتشكل المجاميع الرئيسية للعناصر العضوية الموجودة في مياه الصرف الصحي و 

  03إلى  03بروتينات تتراوح ما بين% 

  13إلى  51كربوهيدرات تتراوح ما بين% 

  03دهون وزيوت تصل إلى% 

غير )إضافة إلى ذلك فإن مياه الصرف تحتوى على كميات قليلة من عناصر عضوية صناعية 
كثيرة مثل المبيدات الحشرية الزراعية والمواد الفينولية والمنظفات الصناعية، وهناك عدة ( طبيعية

 :محتويات العضوية لمياه الصرف الصحي أهمها ما يلىأساسية لتحديد ال اختبارات

 .(BOD)متطلبات األكسجين الكيميائي والحيوي  –أ  

 . (COD)متطلبات األكسجين الكيميائي –ب 

 . (TOC)الكربون العضوي الكلى -جـ 

 .(TOD)متطلبات األكسجين الكلية   -د 

 لتلوث العضوي في المياه هون المعيار الشائع االستخدام والمطبق في تحديد اإوعموما ف
 (.(BODمتطلبات األكسجين الكيميائي والحيوي 
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 تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي

تتم إزالة الملوثات الموجودة في مياه الصرف الصحي من خالل عمليات فيزيائية وكيميائية 
بة من جراء التفاعالت وبيولوجية، وتقوم العمليات الكيميائية فيتم تحويل جزء من المواد الذائ

زالتها ويتركز استخدام العمليات الحيوية  ( البيولوجية)الكيميائية إلى مواد عالقة يمكن ترسيبها وا 
الذائبة، وعن طريق تلك العمليات يتم  وفي إزالة المواد العضوية القابلة للتحلل سواء العالقة أ

حيوية تتم إزالتها عن طريق ترسيبها، تحويل المواد العضوية إلى غازات متطايرة وأنسجة خاليا 
إضافة إلى ذلك فإن العمليات الحيوية لها دور في إزالة النيتروجين من المياه الملوثة وتتبع هذه 

 :الطرق تعقيم مياه الصرف الصحي كما يلى

 PRELIMINARY TREATMENT.(الميكانيكية)( التمهيدية)االولية  المعالجة -1

 .(ائيةيية والطبيعية والكيمالطبيع)المعالجة االبتدائية  -2

 (.البيولوجية)المعالجة الثانوية  -3

 (.الطبيعية –الكيميائية  –البيولوجية )المعالجة الثالثية  -4

 (.المواد المترسبة من أحواض الترسيب)معالجة الحمأة  -5

 

  الهدف من المعالجة الولية التمهيدية لمياه الصرف الصحي
PRELIMINARY TREATMENT 

غير قابلة للتحلل في مياه الصرف الصحي، وتتم هذه المعالجة الاد الصلبة العالقة هو إزالة المو 
 :في الوحدات التالية 

 Coarse screens   المصافي العادية

 .التي تخلص مياه الصرف الصحي من الجوامد الكبيرة الحجم وذلك بحجزها

 

 Fine screens  المصافي الدقيقة

 .الجوامد الصغيرة الحجم وذلك بحجزهاالتي تخلص مياه الصرف الصحي من 
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 : تصنيف المصافي من حيث طرق تنظيفها

 Manual screens يدوية فيمصا .0

 Automatic screens ميكانيكية فيمصا .5

 
 انواع المصافي(: 0)شكل 
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 أحواض حجز الرمال واألتربة 

ا شابهها من مياه تستعمل عادة إلزالة المواد الصلبة ذات األصل المعدني كالرمل واألتربة ومو 
 .الصرف الصحي

 

 GRIT OR SAND REMOVAL إزالة الرمال

 Waterوالتي تتجاوز كثافتها كثافة الماء المعدنية الجزيئاتوتهدف هذه المرحلة إلى حذف 
density وتتكون هذه الجزئيات من فتات الزجاج والمعادن وبصفة . وكثافة المواد العضوية

 .أخص من الرمال والحصى

 
 أحواض ترسيب الرمال(: 5)شكل 
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 أحواض إزالة الزيوت والشحوم من مياه الصرف الصحي

حوض  فيتستخدم إلزالة الزيوت والشحوم من مياه الصرف الصحي، ويمكن أن يتم ذلك  هيو 
 .ز الرمال، أي في حوض واحدحج

 

 Grease Removal  ازالة الشحوم والزيوت

 .البيولوجية بالحماة المنشطة تسبب الزيوت و الشحوم ضرر بالغ للمعالجة  .0

 .نفس احواض ازالة الرمال  فياحواض منفصلة او  فيتتم ازالة الزيوت و الشحوم اما  .5

 . تعويم الزيوت و الشحوم و سهولة التخلص منهما فييستخدم الهواء المضغوط  .0

 

تية وذلك لحيوانية والنباتهدف هذه المرحلة إلى تخليص المياه الواردة على المحطة من الشحوم ا
 :لتفادي

  .تلطخ المنشئات .0

  .تناثر المواد العائمة على السطح .5

  .اضطراب عملية التهوية .0

  .تسربها إلى خارج المحطة مع المياه المعالجة .0

 .صعوبات محتملة لمعالجة الحمأة وخاصة الترشيح والهضم والحرق .1

 

 .زالة الرمال أو في آن واحد معهاوتصمم هذه المرحلة سواء بعد إ

إلشارة إلى أن المواد الدهنية ال تذوب في الماء ولكن بواسطة مذيبات خصوصية والمتمثلة مع ا
 في مادتي الكلوروفورم واالكزان 
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 : وتوجد عدة أصناف من مزيالت الشحوم مثل

   (أو الشعبية)الحواجز المغطسة  -

  .المزيالت المهواة -

 .شحومالمزيالت المعتمدة على التفكيك البيولوجي لل -

 

 PRIMARY TREATMENT   أحواض التهوية البتدائية

 . تستخدم إلعادة مياه الصرف الصحي لحالتها الحديثة في التكوين هيو 

 

 الهدف من المعالجة البتدائية لمياه الصرف الصحي

الهدف من عملية المعالجة االبتدائية هو إزالة المواد الصلبة العالقة سواء كانت عضوية أو غير 
ية، وتتم هذه المعالجة في أحواض الترسيب التي تستعمل لحجز المواد الصلبة ذات الوزن عضو 

فتطفو على سطح  0033أما المواد ذات الوزن النوعي األقل من  0033النوعي األكبر من 
 :هيأحواض الترسيب، وتوجد ثالثة أشكال رئيسية ألحواض الترسيب و 

لمستطيل التي تتم حركة المياه فيها بشكل أفقي أحواض الترسيب أفقية الحركة ذات الشكل ا -0
 .من بداية الحوض إلى نهايته

أحواض الترسيب القطرية التي تتم فيها حركة المياه بشكل أفقي من مركز حوض الترسيب  -5
 . إلى محيطه وتنفذ هذه األحواض بشكل دائري أو بشكل مربع في بعض األحوال

 .مياه فيها من األسفل إلى األعلىأحواض الترسيب الرأسية التي تتم حركة ال -0

من المواد العالقة % 60 -40  هذه أن تزيل تقريبًا نسبة( الميكانيكية)ويمكن للمعالجة االبتدائية 
 %.13 – 51وتسبب انخفاض في األكسجين الحيوي الممتص من مياه الصرف الصحي بنسبة 
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 أحواض ترسيب ابتدائية(: 0)شكل 
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 لمياه الصرف الصحي( المعالجة الثانوية)بيولوجية الهدف من المعالجة ال

SECONDARY WASTEWATER TREATMENT 

تحتوى مياه الصرف الصحي على فيروسات تصنف حسب العائل، وتعد المجموعة األولى أهم 
مجموعة فيما يتعلق بمياه الصرف الصحي حيث أنها المصدر الرئيسي للكائنات الحية المسببة 

على  يد والدوسنتاريا واإلسهال والكوليرا إضافة إلى ذلك تحتوى أمعاء اإلنسانلألمراض مثل التيفو 
أعداد هائلة من البكتريا تعرف باسم بكتريا القولون، يتخلص اإلنسان يوميا من أعداد تتراوح ما 

مليون إضافة إلى أنواع أخرى من البكتريا، وتعد هذه الكائنات غير ضارة  033إلى  033بين 
ه الصرف لإلنسان بل نافعة في التخلص من المواد العضوية أثناء عمليات المعالجة الحيوية لميا

 .الصحي

ونظرا ألن أعداد الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في مياه الصرف الصحي والمسببة لألمراض 
قليلة ويصعب عزلها، فإن بكتريا القولون ولوجودها بأعداد هائلة في مياه الصرف الصحي يمكن 

 .للداللة على مدى تلوث المياه بالكائنات المسببة للمرض حياستخدامها ككائن 

 يمكن قياس المواد العضوية عن طريق قياس متطلبات األكسجين الكيميائي والحيويو 
(COD،(BOD وكلما زادت كمية األكسجين الكيميائي والحيوي دل ذلك على تركيز عالي ،

للمواد العضوية، وعليه فإن إزالة المواد العضوية يتم من خالل تخفيف متطلبات األكسجين 
جيًا باستخدام كائنات دقيقة مختلفة أهمها البكتريا، ويتم استخدام تلك الكيميائي والحيوي بيولو 

الكائنات الحية في تحويل المواد العضوية العالقة والذائبة إلى غازات مختلفة وأنسجة خاليا، 
 .ونظرًا ألن تلك األنسجة أثقل من الماء فإنه يمكن إزالتها عن طريق الترسيب بالجاذبية

عالجة بيولوجية فإنه البد من توفير البيئة المناسبة لنمو وتكاثر ومن أجل الحصول على م
البكتريا، ويتم التكاثر عادة عن طريق االنشطار والتزاوج وعن طريق التبرعم، كما أنه من المعلوم 

 .فإن البكتريا ال يمكن أن تستمر في عملية االنقسام إلى ما ال نهاية

مل مختلفة من أهمها توفر الغذاء االزم ودرجة الحرارة كذلك تعتمد المعالجة البيولوجية على عوا
وتتم عملية تحويل المواد العضوية من ( الهوائية /هوائية )والرقم الهيدروجيني ونوعية المعالجة 

خالل أكسدتها إلى منتجات نهائية، وهذه العملية تتم خالل الحصول على الطاقة الضرورية 
العضوية فإن الخاليا تتحلل إلى غازات ومتطلبات طاقة  لتشييد خاليا جديدة ومع غياب المواد

نفس الوقت ويمكن توضيح خطوات  فيلبقاء النوع وتلك الخطوات في المعالجة تتم بالتتابع أو 
 :تلك العمليات على النحو التالي
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 عملية األكسدة: 

 .ىنواتج أخر + طاقة + نشادر + ثاني أكسيد الكربون = بكتريا + أكسجين + مواد عضوية 

 

 عملية التشييد: 

  .خاليا بكتيرية جديدة= طاقة + بكتريا + أكسجين + مواد عضوية 

 

  عملية التنفس الذاتي: 

  .نواتج أخرى+ طاقة + ماء + نشادر + ثاني أكسيد الكربون = أكسجين + خاليا بكتيرية 

 

 :الل النقاط التاليةوباإلمكان التحكم في العوامل البيئية ذات العالقة بنمو وتكاثر البكتريا من خ

 .لمياه الصرف الصحي pHالتحكم في الرقم الهيدروجيني  .1

 .التحكم في درجة حرارة مياه الصرف الصحي .2

العالقة بين قيمة  هيو ( F/M)إضافة بعض المواد الغذائية الضرورية أي التحكم في العالقة  .3
في مياه الصرف  وأعداد البكتريا( مواد عضوية)مياه الصرف الصحي  فيالمواد الغذائية 

 .الصحي

 .معدل األكسجين الذائب في مياه الصرف الصحي فيالتحكم  .4

 . إجراء خلط مالئم ومستمر للمواد العضوية في مياه الصرف الصحي .5
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 : وتنقسم تكنولوجيا المعالجة البيولوجية إلى ثالث مجموعات رئيسية كما يلى

 المعالجة بالنمو المعلق  -1

 باستخدام الحمأة المنشطة  (التقليدية)ة المعالجة البيولوجي

 .نظام التهوية الممتدة -0

 .نظام التثبيت بالتالمس -5

 .الخلط الكامل -0

 

 المعالجة بالنمو الملتصق. 2

 المرشحات الزلطية  -0

 RBCالمعالجة البيولوجية باستخدام االقراص البيولوجية الدوارة  -5

 

 المعالجة الطبيعية -3

 .وجية باستخدام بحيرات االكسدةالمعالجة البيول

 :ويمكن شرحها كما يلى

 Activated sludge   (الحمأة النشطة)النمو المعلق  .1

، ألنها االسمالعملية هذا  اكتسبتهذه النظم عملية الحمأة المنشطة وقد  فيومن أشهر العمليات 
ضخ مياه الصرف  في تتعلق بإنتاج كتلة نشطة من األحياء الدقيقة قادرة على تثبيت المخلفات

خزان تهوية يحتوى على بكتريا من  فيوالمحتوية على مواد عضوية  ابتدائياالمعالجة  الصحي
 .النوع سالب الجرام
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 هالخزان بتحويل المواد العضوية إلى مواد بسيطة كما تم شرح فيوتقوم البكتريا الموجودة 
الهواء  استخدامالخزان عن طريق  فييئية العوامل الب في، ويتم التحكم (العمليات الثالث السابقة)

تهيئ كذلك إلى تأمين خلط مستمر للمحتويات، وبعد فترة  التيالتهوية الميكانيكية  المضغوط أو
ساعة يتم ضخ المخلوط الذى يحتوى على خاليا جديدة  05 – 0محددة من الزمن تتراوح ما بين 

سبة عن الماء بعمل الجاذبية، ويتم تدوير ومعمرة إلى خزان ترسيب، حيث يتم فصل الخاليا المتر 
جزء من الخاليا المترسبة إلى خزان الخلط من أجل الحفاظ على التركيز المطلوب من الكائنات 

خزان  فيفيتم التخلص منه، وتعتمد درجة تركيز الكتلة الحيوية  المتبقيخزان التهوية، أما  في
لك أمور أخرى تتعلق بتكاثر األحياء الدقيقة مثل المعالجة وكذ فيالتهوية على الفاعلية المطلوبة 

 .درجة الحرارة والرقم الهيدروجيني ووجود العناصر الضارة
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 (المرشحات الزلطية)النمو الملتصق  .2

تعمل هذه النظم على اساس التصاق الكائنات الحية بوسط يسمح بتحليل المواد العضوية عند 
 تطويرهثلة هذه النظم عملية المرشح بالتنقيط الذى تم مرور مياه الصرف الصحي علية، ومن أم

أو ( الزلط)م، والمرشح عبارة عن خزان يحتوى على مواد مثل الصخر  0000بريطانيا عام  في
وتقوم الشرائح  ،بها بااللتصاقمواد بالستيكية تمر المياه من خاللها ثم تقوم الكائنات الحية 

الحية الملتصقة بالوسط بامتصاص المواد العضوية عبارة عن طبقة الكائنات  هيالحيوية و 
 فيالموجودة في مياه الصرف ويتم تحليل المواد العضوية من قبل الكائنات الحية الهوائية 
الفيلم )األجزاء الخارجية من تلك الشرائح، ومع نمو وتكاثر الكائنات الحية فإن سمك الشرائح 

ي فإن األكسجين يتم استنزافه قبل وصولة إلى يزداد وبالتال( الملتصق على الوسط الترشيحى
داخل الطبقة وعندئذ تكون هناك بيئة الهوائية قريبة من سطح محتويات المرشح، وبزيادة سماكة 

الشرائح فإن المواد العضوية التي تم امتصاصها يتم استهالكها قبل  فيطبقات المادة اللزجة 
المرشح، ونتيجة لذلك فإن تلك الكائنات الحية وصول الكائنات الحية القريبة من سطح محتويات 

مرحلة الموت وتفقد مقدرتها على االلتصاق، ومن ثم إزالتها مع مياه الصرف الصحي  فيتكون 
 .تكوين طبقة أخرى وهكذا فيويبدأ بعدها 
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 فكرة العمل

 .يةيزداد سمك الطبقة البيولوجالزلط على سطح  الصحيالصرف باستمرار مرور مياه   .0

 .منها بعيدا عن نشاط البكتريا الهوائية الداخلييكون الجزء   .5

 Anaerobic)الالهوائية تكون الطبقة المالصقة لسطح الزلط عرضة لنشاط البكتريا  .0
Bacteria) 

ل فصتساعد مع المياه المتساقطة على  CO2 يد الكربونسأك ثانيغازات مثل  ذلك ينتج عن  .0
 .لطالطبقات البيولوجية من أسطح الز 
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 :أنواع المرشحات الزلطية

 .ءالبطيالمرشحات ذات المعدل  .0

  .المرشحات ذات المعدل المتوسط .5

  .لمعدل السريعاالمرشحات ذات  .0

  .المرشحات الخشنة .0

 

 مميزات المرشحات الزلطية 

عملية اكسدة المواد العضوية الموجودة بمياه الصرف  فياثبتت المرشحات الزلطية نجاحها  •
  .الصحي

  .تاج الى عمالة ماهرة مثل طريقة الحمأة المنشطةال تح •

  .وقت قصير فييمكن أن تستوعب االحمال العالية المفاجئة  •

تقل  وبالتاليالدوارة  لألذرعيحتاج نظام المرشحات بطيئة المعدل الى طاقة كبيرة محركة  ال •
  .مصاريف التشغيل للمحطة

 .ية سريعة المعدلتقل مشكلة تكون يرقات الذباب حول المرشحات الزلط •
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 عيوب المرشحات الزلطية 

  .حالة الحمأة المنشطة فيحالة المرشحات الزلطية عنه  فيالضغط كبير  فيالفاقد  •

  .تحتاج المرشحات الزلطية الى مساحة كبيرة بالمقارنة بطريقة الحمأة المنشطة •

ر الذباب يتجمع الذباب حول المرشحات الزلطية نتيجة لبطء سريان مياه الصرف فيتكاث •
القريبة  والمبانيبأعداد كبيرة مما يسبب مضايقات للسكان وتلوثا للبيئة المحيطة بالمرشحات 

 .منها

 

  RBCالمعالجة البيولوجية باستخدام القراص البيولوجية الدوارة 

تنمو البكتريا على الوسط الترشيحى للقرص الدوار المصنوع من البالستيك ولذلك تعتبر من  •
 .لجة بالنمو الملتصقانواع المعا

مع دوران القرص في مياه الصرف يتم تغذية الكائنات الحية بالغذاء ثم مرورها في الهواء فيتم 
تعمل الكائنات الحية على ازالة المواد العضوية من مياه الصرف  ،امدادها باألكسجين الالزم

المعالجة من  فيدة تبدأ الصحي فمع تكرار مرور هذه المياه على االقراص المتوازية أو المتعام
 مرحلة الى مرحلة أو من خزان الى خزان 
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 مميزات القراص البيولوجية الدوارة

 .عدم احتوائها على أذرع توزيع قابلة للتعطل .0

  .الوسط الترشيحى نتيجة عدم امكانية تكون البرك عليها فيتقليل حدوث مشاكل  .5

 .المرشح الزلطىسطح  تتولد على التيالتقليل من الحشرات الطائرة  .0

قاع المرشحات  فييمكن ان تحدث  التيعدم حدوث حاالت تواجد البكتريا الالهوائية  .0
 .الزلطية

الن  الصناعيذات حساسية أقل للصرف  عمليات أقل نظرا لعدم وجود حمأة أو مياه معادة .1
 .الصناعياالكسجين المذاب لن يقل بسبب الصرف 

 

 ponds Oxidation (لمستنقعات والبركا)بحيرات التثبيت أو بحيرات األكسدة 

البحيرات الهوائية والبحيرات االختيارية  هيتنقسـم بحيـرات األكسـدة الطبيعية إلى ثالثة أنواع 
والبحيرات الالهوائية، فمعظم بحيرات التثبيت واألكسدة تثبت المخلفـات العضوية خـالل ( المترددة)

واألكسجين وتيارات الماء ونشاط البكتريا عمليـة طبيعية معقـدة مستخدمة ضوء الشمس 
كما تحتاج هذه البحيرات إلى مساحات مسطحة كبيرة وأعماق قليلة ووقت طويل حتى  ،والطحالب

 .الطبيعييتم التثبيت 

 

 :البحيرات الالهوائية

بحيرات مصممة لتعالج  هيتأتي البحيرات الالهوائية في الجزء االول من محطة المعالجة و 
هذه البحيرات حيث  فيعال  العضويمن األكسجين والحمل  العالي االحتياجات المخلفات ذ

أو بيارة  الالهوائيوتشبه هذه البحيرات الخزانات ذات الهضم . تنتشر خاللها الظروف الالهوائية
 .متر 1و  5ويتراوح عمق هذه البحيرات الالهوائية بين  ،(الصحيالصرف )تخزين المياه الملوثة 
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 (:المترددة)ت الختيارية البحيرا

في الجزء األوسط من محطة المعالجة وهي تلي البحيرات الالهوائية،  االختياريةتأتي البحيرات 
وتحتوى على  ،برك التثبيت واألكسدة فيأكثر األنواع المعروفة من البحيرات، وتستخدم  هيو 

فالبحيرات  ،لقاع الالهوائيةالطبقة السطحية الهوائية وطبقة ا هيللمعالجة و ( منطقتين)طبقتين 
جم  003 – 000م وعادة ما تتحمل من 500م إلى 0تعمل على عمق من الماء بين  االختيارية

ويتم إمداد الطبقة السطحية باألكسجين من . الممتص الحيوياألكسجين للمتر المربع من 
 .اع الهوائياً طبقة الق فيبينما تتحلل المواد العضوية المترسبة . الطحالب وتأثير الرياح

 
 

على السطح أو بكل  العضويومن الممكن رفع كفاءتها إما بزيادة وقت المكث أو بخفض الحمل 
للتهوية، ويستخدم  ميكانيكيزيادة عمق البحيرة ووضع مصدر  هيوالطريقة األخرى . منهما

 .اض خاصةأغر  فيالهواء المضغوط عندما يكون المناخ باردًا ويمكن بناء بحيرات أخرى لتساعد 

 

 :الهوائية البحيرات

ويتراوح عمق هذه البحيرات الهوائية  تستقبل البحيرات المخلفات المعالجة من البحيرات االختيارية
مجموعات تسمى بحيرات األكسدة وممكن أن تعمل كمعالجة  فيسم وتعمل  01سم و  13 بين

وحوض ترسيب  –رملحوض فصل ال –فيمصا)تتبع محطة معالجة أولية ( بيولوجية)ثانوية 
 (.ابتدائي

 المخرج
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 :البحيرات المهواة

فمثاًل  ،العالي العضويحاالت يكون فيها إضافة األكسجين ضروريًا نتيجة الحمل  فيوتستخدم 
عندما تصبح البحيرات االختيارية زائدة الحمل فإنها تستخدم أكسجين أكثر من الذى تنتجه 

 :لى األكسجين الالزم لها من ثالثة مصادرتحصل هذه البرك عتتحول إلى الهوائية، و  وبالتالي

 

  التهوية الميكانيكية(Mechanical Aeration) 

الهوايات أو القالبات بحيث يشمل التقليب جميع أجزاء البركة حيث ال تتواجد أماكن  باستخدام
ة إذا الهوائية بالقاع، في هذا النوع ال يوجد أي دور للطحالب، ويتم اللجوء إلى التهوية الميكانيكي

 .كان الهدف استقبال أحمال عضوية عالية

 

  الطحالب(Algea) 

ينطلق األكسجين من الطحالب التي تتكون في البرك تحت تأثير ضوء الشمس النافذ إلى المياه، 
نتيجة لعملية التمثيل الضوئي نهارا، ومن خالل األكسجين الناتج من الطحالب تتم عملية التثبيت 

الرئيسي في المعالجة والذي يؤثر بشكل مباشر على أداء البرك الهوائية وتعتبر الطحالب العامل 
كما توجد عالقة تكامل بين الطحالب والبكتريا حيث توفر الطحالب األكسجين للبكتريا بينما توفر 

 .البكتريا ثاني أكسيد الكربون للطحالب

 

  التقليب(Mixing) 

ة حركة الرياح أو بسبب تغير درجات المقصود بالتقليب هنا هو ما يحدث في البركة نتيج
ويوجد بعض األنواع من البحيرات يتم الحرارة، مما يساعد على تشبع الوسط في البركة بالهواء، 

وتحصل  ،مساحات صغيرة فيتصميمها بأنظمة التهوية السطحية وذلك لتسمح بتحمل حمل عال 
نيكية كما تنمو فيها كمية صغيرة هذه البحيرات أساسًا على كل األكسجين المطلوب بالطرق الميكا

 .الهوايات المستخدمة في التهوية( 00)جدًا من الطحالب ويوضح صورة رقم 
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 العوامل الطبيعية المؤثرة على النشاط البيولوجي ببحيرات التثبيت

 تأثير الرياح -1

يخلق تأثير الرياح خلط على سطح البحيرات يزداد بزيادة مساحة السطح المعرضة للهواء 
لبحيرات الكبيرة ويحتاج موقع العملية إلى سور على الجوانب للحماية وتميل الرياح أيضا إلى وا

إزالة األكسجين من الماء عندما تكون البحيرة فوق التشبع وعندما يكون األكسجين المذاب أقل 
 .الماء فيمن التشبع فيساعد تأثير الرياح بأن يدخل األكسجين 

 

 الحرارة -2

معدالت التبخر والذى يغير ساعات المكث وممكن أن يؤثر على كمية المياه  الطقس الدافئ يزود
ممكن  التينه يؤدى إلى النمو الكبير لألعشاب المائية و إالربيع ف ءمجيوعند . الخارجة الفائض
على السطح، وكل من ( الخبث)حركة الماء وتتكون كتلة من الرغاوى ( طريقة)أن تغير نمط 

 .ية تكون أرض ممتازة لتوالد البعوض وحشرات أخرىالرغوة واألعشاب المائ

 

 ضوء الشمس -3

 الضوئيللتشغيل الكفء لبحيرات التثبيت وذلك من خالل عملية التمثيل  ضروريضوء الشمس 
 .للطحالب إلنتاج األكسجين، ونسبة ضوء الشمس السنوية المتاحة

 

 بيتالعوامل الكيميائية المؤثرة علي النشاط البيولوجي ببحيرات التث

 األكسجين -1

تناسب مع  فيألن األكسجين يستخدم ألكسدة هذه المركبات العضوية فان األكسجين المذاب يقل 
كمية المواد العضوية الموجودة وهذا يعرف باألكسجين المطلوب للمخلفات يحتفظ الماء بكمية 

ء يساوى الهواء الذى يدخل الما فيمعينة من األكسجين المذاب فعندما تكون كمية األكسجين 
ن الماء إتحتوى على الطحالب ف التيالبحيرات  فيتترك الماء فهذا يسمى بالتشبع، و  التيالكمية 

 (.أى أن األكسجين الذى يدخل الماء أكثر من المستهلك)يصبح فوق المشبع باألكسجين 
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 المواد الغذائية -2

لى أن تنمو وتتكاثر وبالرغم للموارد الغذائية فإن البكتريا سوف تكون قادرة ع فيبدون األمداد الكا
من أن عناصر عديدة الزمة إال أن النيتروجين والفسفور هما العناصر األساسية الالزمة وتحتوى 

 .شكل أمونيا فيالمخلفات األدمية عادة على كمية كافية منهم ويوجد النيتروجين 

 

 الرقم األيدروجينى -3

البحيرة بيدل على الوضع الموجود )حيرة معرفة حامضية أو قلوية الب في االختبارويستخدم هذا 
بالسماح للخلية  تصحيحهكما أن انخفاض الرقم األيدروجينى يمكن  (قلويأو  حامضيهل هو 

الصباح  فيتتغير خالل اليوم وتصل إلى اقل قيمة  pHبعدم العمل لعدة أيام قليلة وذلك ألن 
أكثر نشاطها أثناء  فيحالب تكون مؤخرة الظهيرة وذلك ألن الط فيالمبكر وتصل إلى اكبر قيمة 

أكسيد الكربون  ثاني.)pHدرجة  ارتفاع فيساعات النهار وتسبب بعض التفاعالت الكيميائية 
 (.pH انخفاضالمساء يؤدى إلى  فيالمنتج بواسطة البكتريا 
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 الصحيالخطوط العريضة لخصائص فائض محطات معالجة مياه الصرف ( 2)جدول رقم 

 (ضالفائ)خصائص السيب
 المعايير للسيب طبقاا للقانون

 األسبوعيالمتوسط  الشهريالمتوسط 

BOD  (لتر /جم لم) 

SS  (لتر /جم لم) 

pH ( وحدةpH) 

03 

03 

0 - 0 

01 

01 

0 - 0 

 

ووحدات المعالجة  الصحيمياه الصرف  فينوعيات التلوث ( 0)بينما يعرض الجدول رقم 
 .المناسبة

 ووحدات المعالجة المناسبة الصحيمياه الصرف  فينوعية التلوث ( 3)جدول رقم 

 وحدات عمليات إزالة التلوث المناسبة نوعية التلـوث ش

 المصافي والقطاعات المواد العالقة 0

 أحواض فصل الرمال واألتربة

 الترسيب

 التعويم

 أمالح الحديد واأللومنيوم ثم الترسيب مواد البوليمر أو باستخدامالتجلط 

 .بأنواعه المختلفة الرمليلترشيح ا

 .الترشيح في التربة الطبيعية

المواد العضوية القابلة  5
 للهضم والتحلل

 :الحمأة المنشطة بأنواعها المختلفة

 .الطريقة التقليدية -
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 وحدات عمليات إزالة التلوث المناسبة نوعية التلـوث ش

 .التهوية على مراحل -

 .التغذية على مراحل -

 .التثبيت بالتالمس -

 .التهوية الممتدة -

 .قنوات األكسدة -

 (.سريعة المعدل -بطيئة المعدل)المرشحات الزلطية بأنواعها المختلفة   

 .األقراص الدوارة

 .والمهواةبحيرات األكسدة الطبيعية 

 .الرمليالترشيح 

 .الترشيح في التربة الطبيعية

 .الطرائق الطبيعية والكيميائية

البكتريا عموما  0
 صاوالممرضة خصو 

 .الكلور

 .الهيبوكلورين

 .األوزون

 .الترشيح في التربة الطبيعية

 (.الحمأة المنشطة)اإلستنبات المعلق  (النيتروجين)النيتريت  0

 (.المرشحات الزلطية)الملتصق  النمو

زالة التأزت  .التأزيت وا 

 .األمونيـا
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 وحدات عمليات إزالة التلوث المناسبة نوعية التلـوث ش

 .األيونيالتبادل 

 (.بعد نقطة االنكسار)الكلور 

 .الترشيح في التربة الطبيعية

 .الحديد ثم الترسيب إضافة أمالح األلومنيوم أو الفوسـفور 1

 .إضافة مواد التجلط والجير ثم الترسيب

 .المعالجة البيولوجية والكيميائية

 .الترشيح في التربة الطبيعية

المواد العضوية غير  0
 القابلة للتحلل

 .حمبالف السطحياالمتزاز 

 .المعالجة اإلضافية باألوزن

 .الترشيح في التربة الطبيعية

 .األيونيالتبادل  األمالح الذائبة 0

 .األسموزيالضغط 

 .التحليل الكهربي

 .الكيميائيالترسيب  المعادن الثقيلة 0

 .األيونيالتبادل 

 .الترشيح في التربة الطبيعية
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 يائية لمياه الصرف الصحي الهدف من المعالجة الكيم

تتم هذه المعالجة بإضافة المواد الكيميائية التي تتفاعل والمواد العالقة والهالمية وبعض المواد 
القابلة للتحلل الموجودة في مياه الصرف الصحي وتشكل مواد غير ضارة قابلة للترسيب، وإلجراء 

 :المعالجة الكيميائية تحتاج إلى الوحدات التالية

 .تودعات حفظ وتحضير المادة الكيميائيةمس –0

 .أحواض المزج السريع التي يتم فيها خلط مياه الصرف الصحي مع هذه المواد الكيميائية –5

أحواض الترويب التي يتم فيها تفاعل المواد العضوية مع المواد العالقة والهالمية الموجودة  -0
 .في مياه الصرف الصحي

 .ترسيب المواد الناتجة عن هذه التفاعالت أحواض الترسيب ليتم فيها –0

وتستعمل الطرق الكيميائية بشكل رئيسي لمعالجة المخلفات السائلة الصناعية، ويمكن إجراء 
المعالجة الكيميائية بمرور تيار كهربائي خالل مياه الصرف الصحي يسبب تحلل المياه إلى 

لى القطب السالب وتنتقل األيونات السالبة أيونات موجبة وأخرى سالبة، فتنتقل األيونات الموجبة إ
إلى القطب الموجب فتشكل األيونات فيما بينها مع القطب الكهربائي مواد جديدة، فإذا كانت 
 المهابط المستعملة من الحديد، تشكل نتيجة هذا التحلل مركب الحديد الثالثي

[Fe(OH)3 ]ة ترسيب المواد العالقةهيدروكسيد الحديديك والذى يعمل كمادة مروبه تسرع عملي .
وبعد هذه المعالجة تدخل المياه إلى أحواض الترسيب فيتم ترسيب المواد الصلبة الناتجة من 

 .التفاعالت الكيميائية إلى القاع بسهولة

ويمكن أن تستعمل الطرق المعالجة الكيميائية والميكانيكية كمرحلة وحيدة من مراحل المعالجة أو 
 .الجة قبل المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الصحيكمرحلة ابتدائية للمع
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 معالجة الحمأة 

تتم معالجة المواد الصلبة المترسبة في أحواض التحليل التي تتألف من أحواض ترسيب أفقية 
ويمكن أن . الحركة يتم حفظ الحمأة المترسبة مدة طويلة فيسبب هذا الحفظ تحلل المواد العضوية

أحواض إمهوف فيستعمل الطابق  في أيفي أحواض التحليل ذات الطابقين  تجرى هذه المعالجة
العلوى للترسيب والسفلى لتخمير المواد المترسبة، وقد نستعيض عن أحواض التحليل ذات 
الطابقين بأحواض التكثيف ثم تنقل الحمـأة المترسبة مرتين في اليوم إلى أحواض خاصة للتخمير 

 .يكها باستمراريتم فيها تدفئة الحمأة وتحر 

تؤخذ الحمأة من أحواض إمهوف أو أحواض التحليل أو أحواض التخمير إلى أحواض خاصة 
قليلة العمق يتم فيها تخفيف الحمأة ومن ثم يمكن استعمالها كسماد جيد، ويمكن أيضًا أن تتم 
أو إزالة رطوبة الحمأة المعالجة في أحواض التخمير بشكل اصطناعي وذلك بالتخيف حراريًا 

 .بواسطة القوى الطاردة في أجهزة الطرد المركزي

مياه الصرف الصحي والوحدات ( رواسب)طرق معالجة جوامد ( 0)ويعرض الجدول رقم 
 .المناسبة لها

 

 طرق معالجة الحمأة من مياه الصرف الصحي ووسائل العالج المناسبة( 4)جدول رقم 

 وسائل العالج المناسبة نوعية العالج رقم

 .الضخ والطحن لجة التمهيديةالمعا 0

 .التجانس والتخزين

 .الطبيعيالتكثيف  التكثيف 5

 .التكثيف بالتعويم

 .المركزيالتكثيف بالطرد 

 .األكسدة بالكلور التثبيت 0

 .التثبيت بالجير
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 وسائل العالج المناسبة نوعية العالج رقم

 .الالهوائيالتخمر 

 .الهوائيالتخمر 

 .التثبيت الحرارى

 .للتعقيم الطرق المختلفة التعقيم 0

 .الكيميائيالتحسين  التحسين 1

 .التحسين بالغسيل

 .القوة الطاردة المركزية سحب المياه 0

 .مرشحات الخلخلة

 .مرشحات الضغط

 .السير الضاغط

 .أحواض التجفيف

 .البحيرات والبرك

 .المجففات المختلفة التجفيف 0

 .الطبيعيالتحلل  التحلل 0

 .لزائد بمساعدة مواد أخرىالتحلل ا

 .الفرن متعدد المحارق التقليل الحرارى 0

 .التسييل
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 وسائل العالج المناسبة نوعية العالج رقم

 .الحرق الوميضى

 .التحلل الحرارى

 .الهواء الرطب

 الحمأة واستخدامالتخلص  03

 (والتدوير االستعادة)

 .الـردم

 .النشر على سطح األرض

 .الكمـر

 .كسماد استخدامها

 .الحـرق
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 المراجع 

 

   تم اإلعداد بمشاركة المشروع األلمانيGIZ 
  و مشاركة السادة:- 

 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي البير ميالدالسيد / د 
 حيرةشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالب عبد الرحمن الخولي/ د 
 شركة صرف صحي اإلسكندرية حسام الشربيني/ د 
 القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الشركة خالد محمد فهمي/ د 
 شركة صرف صحي القاهرة رمضان محمد/ د 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شريف سرور/ د 
 شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية محمد ابراهيم/ د 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي محمد اسماعيل/ د 
 حي القاهرةشركة صرف ص محمد صبري/ د 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي محمود عبد الرحمن/ د 
 شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف مرزوقة شعبان/ د 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مصطفى فراج/ د 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ممدوح محمد زريق/ د 
 مها خالف/ د GIZ 
 شركة مياه القاهرة مي السيد حسين/ د 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي نسرين عبد الرحمن/ د 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يحيى شريف/ د 

 


