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 3 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 الفصل األول
 مقدمة

الضارة سواء كانت عالقة أو تهدف عملية معالجة الصرف الصحي إلى إزالة المواد الصلبة 
 .ار بالبيئةالناتجة دون اإلضر  الحمأة، حيث يمكن االستفادة من المياه المعالجة و ذائبة

حيث ضوابط  ،ويجب أن تتمشى درجة المعالجة مع الغرض الذي من أجله ُأنشئ نظام المعالجة
لسنه  84من القانون  66المادة  ومعايير قياسية لنوعية المياه التي يتم التخلص منها بموجب

 .(المصارف)، بهدف حماية البيئة وحماية أماكن الصرف 2841

انى المطرد وزيادة الحاجة الى المياه مع ضرورة المحافظة على البيئة ونظرًا لزيادة النمو السك
 .يتأتى أهمية معالجة مياه الصرف الصح

 

 :Important of treatment processأهمية عملية المعالجة 

 .حماية المياه السطحية والجوفية من التلوث .2
 .حماية البيئة المائية .1
 .حماية الصحة العامة .3
 .م المياه لحماية المستهلكتطبيق معاير استخدا .8
 .مجال الزراعة والصناعة فيإعادة االستخدام  .5
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 4 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 : الزمن التصميمي لمحطات المعالجة

Designed time of wastewater treatment plant: 

سنة  25 :26سنة للمواسير، وبين  46 :66يتراوح العمر التصميمي لمحطات المعالجة ما بين 
سنة  56 :86وعليه يعتبر المتوسط ما بين  ،للمنشآت الخرسانيةسنة  66 :86للمحركات، وبين 

 .كعمر تصميمي افتراضي للمحطة ككل

 

 Types of wastewaterأنواع مياه الصرف الصحي 

 :مياه منازل .1

مياه استحمام ومياه مراحيض ومياه تنظيف، وتحتوي على شحوم و  وتتكون من مياه غسيل
 . مساحيقو  ودهون

 

 :مياه غسيل شوارع  .2

 .(رمل)وتحتوي على مواد صلبة 

 

 :مياه أمطار  .3

  .تمتزج بالدخان المتصاعد من الحرائق وتحتوي على هيدروكربونات

 

 :مياه صرف صناعي  .4

 . وتحتوي على مواد عضوية ومنتجات سامة ومعادن ثقيلة وهيدروكربونات
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 5 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 :خصائص مياه الصرف الطبيعية

Characteristics of natural wastewater 

 :ة الحرارةدرج .1

 فيتكون درجة حرارة مياه الصرف أعلى من مياه الشرب، وذلك نتيجة استخدام هذه المياه 
م ° 35 هيم، وأقصى درجة مسموح بها ° 15 – 25األغراض المنزلية والصناعية وتتراوح من 

وتختلف باختالف فصول السنة، ويراعى أن إرتفاع درجة الحرارة قد ُيعزى إلى وجود صرف 
وانخفاضها إلى وجود صرف صناعى أو تسرب مياه جوفية الى داخل شبكة الصرف  صناعى،
 .الصحي

 

  :pHتركيز أيون الهيدروجين   .2

، والنقص أو الزيادة المفاجئة ُيعزى إلى وجود صرف صناعى، كما يتأثر 8إلى  6يتراوح من 
 .تركيز أيون الهيدروجين بالنشاط البكتيري

 

 :اللون والرائحة .3

 الطازجة صابونية ويكون اللون رمادي فاتح وتميل إلى السواد مع مرور الوقتتكون المياه 
 .تتحول الرائحة إلى رائحة البيض الفاسدو 

 

 :الصلبة المواد  .4

 .مياه%  88088مواد صلبة ونسبة %  6062 تحتوى مياه الصرف الصحي على نسبة

 

 مياه الصرف الصحي فينسب المواد الصلبة العالقة والذائبة 
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 :ثلوتم

 (% 66 - 86) يوريا ،أحماض أمينية بروتينات، .2
  (% 56 -15) كربوهيدرات .1
مياه الصرف  فيمن المجموعات الرئيسية للعناصر العضوية الموجودة  (%26)ودهون  .3

 .الصحي

 

 :تتأثر خواص مياه الصرف الصحي بالمتغيرات اآلتية

Factors affecting wastewater: 

 .ةمعدل االستهالك اليومي لكل نسم .2
 .نوعية وجوده المياه المستخدمة .1
 .منسوب المياه الجوفية .3
 .الصحي الحالة الهندسية لشبكة مياه الصرف .8
 .معدالت سقوط األمطار .5
 .عادات وتقاليد السكان .6

 

في حالة خلط مياه الصرف الصحي مع مياه صرف صناعي، تتأثر خواص المياه بحسب الكيف 
 :وامل هيوالكم المضاف إليها ويظهر التأثر في عده ع

 :درجة الحرارة -1

 .حيث ترتفع درجة الحرارة أو تنخفض عن المعدل الطبيعي نتيجة إلضافة مياه صرف صناعي

 

 :تركيز أيون الهيدروجين -2

 .pH حيث تؤثر مياه الصرف الصناعي على الـ 
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 7 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 : Selection of plant locationأختيار موقع المحطة

 :أهمها الموقع عدة عوامل من فييجب أن يتوفر 

  .البعد عن الحد العمراني .2
 .وجود طريق للمحطة .1
 .وجود مصرف لسهولة االستفادة من المياه الناتجة .3
  .تحت الرياح السائدة .8
 .عدم وجود عوائق .5

 

  :عوامل تؤثر في عملية اختيار نظام المعالجة

Factors affecting the selection of treatment system: 
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  :ه الصرف الصحيتقنيات معالجة ميا

Wastewater treatment techniques: 

ت فيزيائية وكيميائية مياه الصرف الصحي من خالل عمليا فيتتم إزالة الملوثات الموجودة 
 :وبيولوجية

 .(بالترسيب)تتمثل في إزالة المواد العالقة  :فيزيائية .2
 لتخلص من الموادإضافة بعض المواد الكيميائية التي تساعد في ا فيتتمثل  :كيميائية .1

 .العالقة وتخفيف األحمال العضوية
لى  :بيولوجية .3 حيث يتم تحويل بعض المركبات العضوية إلى مواد بسيطة سهلة الترسيب وا 

 .خاليا وغازات متطايرة
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 :طريقة الحمأة النشطة

ا، وهي تقليبهو  الحمأة النشطة هي الحمأة التي تترسب من مياه الصرف الصحي التي تم تهويتها
طريقة تستخدم في معالجة مياه الصرف الصحي، وذلك عن طريق التهوية والتقليب والتي ينتج 
عنها تحويل المواد الصلبة العالقة إلى ندف يسهل ترسيبها وكذلك أكسدة كل من المواد العالقة 

 .والذائبة إلى مواد عضوية بسيطة يسهل ترسيبها

وذلك في مانشستر بانجلترا وذلك عن طريق ضخ  2828 – 2823بدأت هذه الطريقة في أعوام 
هواء في مياه الصرف مع إعادة جزء من الحمأة المترسبة، وسبق ذلك محاوالت عديدة اعتمدت 
فقط على تهوية مياه الصرف، وقد ُوجد أن عملية المعالجة تمت ولكن مدة التهوية كانت طويلة 

ساعة في حالة إعادة جزء من الحمأة  6 - 8جدًا في حين وصلت مدة التهوية إلى حوالي من 
 .المترسبة

مثل هذه الحمأة التي تتغطى حبيباتها وتموج بالبكتريا المؤكسدة وبعض اإلحياء الدقيقة التي ال 
تنمو إال بواسطة التهوية المؤكسدة وبعض األحياء الدقيقة التي ال تنمو إال بواسطة التهوية 

المنشطة، وُأطلق هذا االسم على هذه الطريقة  المتكررة مع مياه الصرف ُسميت بالحمأة
 : للمالحظات اآلتية

 .وجود ُندف تموج باألحياء الدقيقة .2
 .هذه الُندف تترسب كحمأة عندما يتم إيقاف التهوية والتقليب .1
إضافة هذه الحمأة إلى مياه الصرف تعمل على تنقيتها بصورة كبيرة، وكانت تتم هذه الطريقة  .3

وتهوية السائل  (RS)غ ثم وجد أنه يمكن إعادة جزء من الحمأة النشطة بنظرية الملئ والتفري
 .التقليب مما يعطي استمرارية لعملية المعالجةو  المخلوط
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 :مزايا المعالجة بنظام الحمأة النشطة
Advantages of treatment using activated sludge 

 .ألخرىتحتاج إلى مساحة محدودة بالمقارنة بنظم المعالجة ا .2
 .انخفاض كمية الحمأة الناتجة .1
 .كفاءة عالية في إزالة األحمال العضوية .3

 

 :وتتمثل األحمال العضوية في

  Degradation or oxidation of cBODتكسير الحمل العضوي الكربوني .2

(Proteins) cBOD+O2              CO2+H2O+SO4+H3PO4+NH4
+ 

 :وتتمثل نواتج عملية األكسدة في

  :ة التلوثعديم -2
Nonpolluting (CO2+H2O) 

 :أقـــــــل تلوث -1

(less polluting (SO4+HPO4
-  

 

   Degradation or oxidation of nBOD تكسير الحمل العضوي النيتروجيني .1

nBOD { NH4+ , NO2+ }+O2               NO3+H2O+new cell 

 :وتتمثل نواتج عملية األكسدة في

 Nonpolluting (H2O) : عديمة التلوث -2

  Less polluting (NO3+new cell) :أقـــــــل تلوث -1

 

 :كما تظهر المعالجة بالحمأة النشطة كفاءة عالية في

 Removal of fine solidsإزالة المواد الصلبة العالقة  .2
 Removal of heavy metalإزالة العناصر الثقيلة   .1
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  النشطة بالحمأةعيوب المعالجة 
Disadvantages of treatment using activated sludge: 

 .تحتاج إلى خبرة متميزة في أعمال التشغيل والصيانة .2
 .ارتفاع تكلفة التشغيل من حيث الكهرباء والصيانة .1
 .تحتوى على معدات ميكانيكية وكهربية متعددة .3

 

  :التصرف التصميمي لمحطات المعالجة
Design flow of treatment plant: 

 :ف التصميمي لمحطات المعالجة يراعى وجود حالتينعند حساب التصر 

 .حيث يؤخذ أقصى تصرف لطلمبات الرفع على أنه التصميمي :وجود محطات رفع .1
يؤخذ أقصى تصرف للمجمع الرئيسي الداخل لمحطة المعالجة  :عدم وجود محطات رفع .2

 . على انه التصميمي

 

 :وتنقسم األحمال الداخلة إلى المحطة إلى

 .وتُقاس بالمتر المكعب لكل وحده مساحة في اليوم :يكيةهيدرول أحمال .1
 .لكل متر مكعب في اليوم (BOD)وتُقاس بالكيلو جرام  :عضويـــــة أحمال .2

ولما كان الغرض من محطات المعالجة العمل على تنقية مياه الصرف الصحي والتخلص بكفاءة 
العديد من المحطات ال يؤدي وكذلك المواد الصلبة العالقة، وحيث أنه يوجد  BODعالية من 

 :دورها بكفاءة عالية لوجود العديد من المشاكل التي يمكن تصنيفها على النحو التالي

 

 :مشاكل تصاحب محطة المعالجة

 .عدم كفاية التصرف الوارد .2
 .عدم مالئمة التصميم .1
 .زيادة تصرفات محطات الرفع .3
 .عدم مالئمة المعدات .8
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  :حطةمشاكل تصاحب التصرف الداخل للم

 .العفونة .2
 .زيادة األحمال العضوية .1
 .زيادة األحمال الهيدروليكية .3
 .زيادة المواد الصلبة .8
 .أحمال مفاجئة .5
 .نقص في المواد المغذية .6
 .مواد سامة .7
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 :مشاكل في التشغيل

 :تنقسم إلى

 :جودة الحمأة .1
 .صغيرة أو كبيرة جداً  .أ 
 .انتفاخ الحمأة .ب 
 .عملية الدنترة .ج 
  .عدم توازن الكائنات الحية .د 

 

 :الرغاوي .2

 :تظهر لعدم مالئمة ظروف التشغيل بسببو 

 .زيادة أو نقص الحمأة الُمبعدة .أ 
 .زيادة أو نقص التهوية .ب 
 .عدم كفاية أو زيادة الحمأة المعادة .ج 
 .خلل في األحمال العضوية .د 

 

 .مشاكل بيئية مرتبطة بخارج المحطة

 .يتمثل في زيادة نمو الطحالب .2
 .pHو تأثر درجة الحرارة .1
 .ة المائيةتأثر البيئ .3
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 الثانيالفصل 
 Treatment Stages مراحل المعالجة 

 :  pretreatmentالمعالجة التمهيدية

 :الهدف منها

 :ذلك باستخدام طرق الفصل الطبيعية مثلو  إزالة المواد الصلبة العالقة غير القابلة للترسيب

o تصفية المياه لحجز المواد الغريبة ذات الحجم الكبير. 
o الرمال في أحواض حجز الرمالو  ترسيب األتربة. 

 

 :وتشمل المعالجة التمهيدية 

 Inlet :المدخل - 1

 تهدئة المياه القادمة من محطات الرفع الغرض منه

 دقيقة 2 – 605 مدة المكث 

 ث/م 201 – 606 السرعة األفقية

 

 Screens: المصافي -2

 .التنظيف تتكون من عدة قضبان حديد متوازية ومثبتة بزاوية ميل لسهولة

 :أنواعها

  يدوىManual : مم 66تقوم بحجز المواد التي يزيد قطرها عن. 
  ميكانيكيMechanical:  مم 15تقوم بحجز المواد التي تزيد قطرها عن. 
 ث /م 2 -603:السرعة األفقية خالل فتحات المصافي. 
 ث /م 606ال تزيد عن  :السرعة األفقية المتعامدة على المصافي. 
 المصافي الدقيقة  :األسياخ المسافة بين(fine screen ) 15  مم  56 –مم 

.مم 75 -مم 15(   coarse screen لمصافي الواسعة ا(  

 66  -  85: يدوى :زاوية الميل°  

 



 ةالدرجة الثالث -معالجة مياه الصرف الصحي  الصحي المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه الصرف
 

 

 

 15 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

o 46 – ° 66: ميكانيكي °  
 كمية المواد المحجوزة: 
o  3م3/2666م606625 :مم 266للمصافي ذات فتحات تساوى 
o  3م3/2666م60625 :مم 15للمصافي ذات فتحات تساوى 
o ث لمنع ترسب الرمال /م 604تقل السرعة عن  في حالة خلط مياه األمطار يجب أال. 

 

  :عوامل تؤثر على عمل المصافي

تقل درجة و  حيث تتأثر حركة المياه بكمية المواد المحجوزة أمام المصفاة :عوامل هيدروليكية .2
ر المواد الصلبة المتراكمة في حالة التنظيف ُيراعى زيادة تأثيو  التأثر إذا تم تنظيفها باستمرار
بعد  وعالي مفاجئبشكل  الهيدروليكيمعدل التحميل  يزدادعلى فترات متباعدة حيث 

 .التنظيف
 .سرعة المياه حيث تزيد كمية المواد المحجوزة وتنخفض سرعة المياه .1

 

 :كيفية التخلص من المواد المحجوزة

 يقتخلص من المواد المحجوزة عن طر يتم ال

 .الردم والتغطية بالرمال واألتربة أو دفنها لفترات .2
 .الحرق في األفران .1

 

 

 

 

 

 

 

  Grate removal basin:أحواض فصل الرمال
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مم وكثافتها  601ترسيب الرمل والمواد الغير العضوية العالقة والتي يكون قطرها : الغرض منها
 .مم فأكثر 1065النوعية 

 

 :أنواعها

  :ات تصرف أفقىأحواض فصل الرمال ذ -1

 ث /م 605 --6015السرعة األفقية  

 ث 86 – 85مدة المكث           

 يوم /  2م/ 3م 2166معدل التحميل السطحي  

 3م 2666/لتر 156 – 266كمية الرمال المترسبة من 

 

 :أحواض فصل الرمال المهواة -2

 ث /م 6036 – 6015السرعة األفقية 

 يوم /  2م/ 3م 266معدل التحميل السطحي  

 دقيقة  5-1مدة المكث    

  3م 2666/لتر 156 – 266كمية الرمال المترسبة من 

 

 :يمكن تقسيمها من حيث التطهير الى يدوى وميكانيكى

a. الطرق اليدوية: 

 .بتفريغ الحوض على فترات ثم إزالة الرمل بواسطة اآلالت اليدوية

b. الطرق الميكانيكية:  

 .مدخل الحوض ثم ترفع الرمل غواطس فيالى منخفض وذلك باستخدام كاسحات تدفع الرمل 

 

 :أهمية فصل المواد الصلبة والرمال
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 .حماية األجزاء المتحركة من المضخات .2
 .التقليل من حجم الصيانة المطلوبة والتطهير الخاص بأحواض الترسيب .1
 .تحسين خواص الحمأة .3
 .زيادة كفاءة تشغيل وحدات المعالجة .8
مروق فإنها تشغل حيز منه تؤدى إلى إنقاص الحجم مما يؤثر إذا وصلت الرمال إلى قاع ال .5

 .على زمن البقاء بفعل ظاهره قصر مسار المياه
 .ترسبها أسفل قرص المحبس يتسبب في عدم إحكام إغالق المحابس .6
 . ترسبها في خطوط المواسير يقلل من قطرها الداخلي ويسبب في نقص الكفاءة .7

 

 :بة والرمالعوامل تؤثر على تركيز المواد الصل

 .طبيعة التربة .2
 .كمية مياه األمطار التي تمزج بمياه الصرف .1
 .المجاريالحالة اإلنشائية لشبكة  .3

 

 :عوامل  تؤثر على معدل الترسيب داخل األحواض

 . وزنها النوعيو  حجم المواد الصلبة .2

 (ث /م 603:1065)سرعة المياه .1

 لزوجة مياه الصرف .3

 .زمن البقاء .8

 =  معدل التحميل السطحي .5

: Q (التصرف)الهيدروليكى يوم التحميل /3م 

: A مساحة مقطع الحوض  1م 

 

 %266تعرف كفاءة حوض فصل الرمال بنسبة إزالة حبيبات الرمال ذات الحجم المحدد بنسبة 
وعليه يجب أن يكون زمن بقاء المياه في الحوض كاف إلتمام عملية الترسيب وعليه كان سرعة 

Q 
A 
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معدل خروج المياه من حوض فصل  عدل التحميل السطحي أوالترسيب يجب أن تتساوى مع م
 .الرمال

 

 
 :سرعة الترسيب ومعدل خروج المياه من أحواض فصل الرمال
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 :المهواةفائدة الهواء المضغوط في أحواض فصل الرمال 

  (الزيوت والشحوم) تهوية المواد العضوية التي قد تضر بعمليات المعالجة التالية .2
 .ازات الضارة التي تولدت أثناء دخول المياه إلى مرحلة المعالجةالتخلص من الغ .1
 .تهوية أولية للمياه تمهيدا لبدأ عملية المعالجة البيولوجية .3
 .تنظيف حبيبات الرمل مما علق بها من مواد عضوية .8

 

 Visual Indicators     (تمهيدية) الفحص الظاهري لوحدات المعالجة األولية

 :ويرجع وذلك الى ،داخل أحواض فصل الرمالوجود روائح كريهة  -أ

 .فتره المكث أطول .2

 .سرعة المياه اقل .1

 .تعمل بكفاءة ناشرات الهواء ال .3

 

 :وجود نحر في ريش الطلمبات التي تتعامل مع الحمأة االبتدائية -ب

 :يرجع ذلك إلى أن أحواض فصل الرمال ال تعمل بكفاءة وذلك لألسباب اآلتية

 .ه داخل األحواضزيادة سرعة مرور الميا .2

 .نقص فتره المكث .1

 .زيادة معدالت التهوية بدرجة ال تسمح بترسيب الرمال .3

  primary treatmentالمعالجة االبتدائية 
Clarifier 
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Sedimentation tank 

 
 

Clarifier (settling tank) 

In the clarifier, the biological solids must separate by gravity. Clarifiers 
may be circular, square or rectangular. 

All types are commonly used and have advantages and disadvantages 
for each application. 

 

Types of clarifier  المروقات أنواع  

  Circular دائري Rectangular   مستطيل   

Simple sludge 

collection equipment 

low maintenance 

shorter detention time 

for settled sludge 

Longer flow path 

less chance of short 

circuiting 

better sludge thickening 

More even distribution of 

sludge. 

Advantages 

 المميزات

more short-circuiting 

problems 

uneven غير متساوى

distribution of 

sludge loads in 

sludge rakes. 

Longer sludge detention 

time 

less effective with high 

solids leading 

Disadvantages 

 العيوب
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 :الغرض من أحواض الترسيب االبتدائية

الخارجة من فاصل الرمال، والغرض منها  المجاريأحواض الترسيب االبتدائية مياه  لتستقبحيث 
حالة  فيالمواد القابلة للطفو وذلك بحفظ مياه المجاري التخلص من المواد القابلة للترسيب و 

ساعات، حيث تتمكن الجزيئات القابلة للترسيب من النزول إلى  3إلى  2سكون لمدة تتراوح من 
زالتها تاركة مياه  فيالقاع والمواد الخفيفة الوزن من الطفو للسطح، وبذلك يمكن التحكم  جمعها وا 

 .تحتويها التية المواد غير العضوية والقليل من المواد العضوية المجاري رائقة نسبيًا من غالبي

من % 76-%56وكذا  (BOD)من المواد العضوية % 56 -36ويتم التخلص من حوالى 
 603ث وال تتعدى  /م 601وتكون سرعة المياه حوالى  .هذه األحواض في (SS)المواد العالقة 

 .حوالى ساعتين الفعليث وزمن البقاء  /م

 

 :تقسيم حوض الترسيب االبتدائي إلي يمكن

 Inlet Zoneمنطقه المدخل  -1

يجب ان يكون مدخل المياه بشكل يعمل على تخفيض سرعة مياه الصرف الصحي الداخلة إلى 
 .الحوض وأن توزع المياه على كامل مقطع الخزان بالتساوي

 

  Clarification Zoneمنطقة الترويق -2

لترسيب المدة الكافية للحصول على الكفاءة المناسبة في إزالة يجب أن تبقى المياه في حوض ا
 .المواد العالقة

 

 Outlet Zoneمنطقة المخرج  -3

حيث يتم تصريف المياه القادمة باستيعابها فوق هدار المخرج ويجب أن يكون الهدار بشكل  -
 .للمياه الخارجة متساويمستِو ليسمح بتوزيع 

 .يساعد على منع المواد الطافية من الخروج إلى الحوضوضع حاجز على هدار المخرج ل -
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 Sludge Collectionتجميع الحمأة  -4

  :يتم تجميع الحمأة بطريقتين

  (و هي األكثر شيوعاً )ميكانيكية  -1    هيدروليكية  -2

 

  Scum Collectionجمع الخبث  -5

وم للمياه لتوجيه المواد حيث يتم ذلك بواسطة كاسح يالمس سطح المياه ويمكن استخدام خرط
 .الطافية نحو متجه خروجها وذلك نظرًا ألن المواد الطافية خفيفة

 

 :كفاءة التشغيل فيتؤثر  التيالعوامل 

Factors affecting operation efficacy 

 .فتحات دخول وخروج المياه والهدار نظافة .2
 .سطح المروق من المواد الطافيه نظافة .1
  .ت درجة الحرارة زادت القدرة على الترسيبكلما زاد :الحرارةدرجه  .3
 3م 85 – 36معدل التحميل السطحي في حدود (: عضوي –هيدروليكي )زياده الحمل  .8

 .يوم/1م/
حواض الترسيب عادًة ما تكون فترة المكث في أ :(زمن المكث)المروق  فيفتره حجز المياه  .5

 :االبتدائي كما يلي
I. ساعات 8-3 أحواض ترسيب ال يعقبها معالجة نهائية. 
II.  ساعات 105-1أحواض ترسيب ال يعقبها مرشحات زلطية. 
III.  ساعة 1-205أحواض ترسيب ال يعقبها حمأة نشطة. 

 

 :الحمأةمعدل سحب  .6

يفضل سحب الحماة على فترات متقاربة ولمدة قصيرة وأفضل الطرق ضبط معدل سحب الحمأة 
ع الحمأة، وعادًة ما يكون أفضل بصفة مستمرة مع مراعاة أن تكون بطيئة لتالفي خروج المياه م

 .مواد صلبة%  1 -%  2تركيز للحمأة عند سحبها في حدود 
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 .كثافة المواد العالقة وتركيزها .7
 .لزوجة مياه الصرف .4

 
 

ومن المالحظ أن أوجه الشبه بين حوض الترسيب االبتدائي والنهائي كبيرة إلى حٍد ما إال أنه 
جزيئات من المواد أثقل من التي يقوم حوض  حوض الترسيب االبتدائي يعمل على ترسيب

حوض الترسيب النهائي تكون  لذلك فإن مدة بقاء المياه داخلو  الترسيب النهائي على ترسيبها
 .أطول
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 حساب كفاءة حوض الترسيب االبتدائي

  BOD – TSSيتم حساب الكفاءة على مستوى إزالة 
 

                             
                      

          
     

 
                             

                      

          
      

 

 :معادلة إتزان الكتلة في حوض الترسيب االبتدائي

 
Ci TSS in the influent (mg/l)  المواد الصلبة العالقة للمياه الداخلة 

Qi Influent Flow (m3/h)     التصرف الداخل 

Co  TSS in the effluent (mg/l)  المواد الصلبة العالقة للمياه الخارجة 

Cps TSS in the primary Sludge (mg/l)  المواد الصلبة العالقة في االبتدائي 

Qps Waste primary Sludge (m3/h)   الحمأة المبعدة من االبتدائي  

Qi X Ci = Co X Qi + Cps X Qps 
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 Secondary treatment المعالجة الثانوية

ترسيبها الغرض منها تحويل المواد العضوية الغير قابلة للترسيب والذائبة إلي مواد يسهل 
 :التخلص منها وتتكون منو 

 

 Aeration tankأحواض التهوية 

The aeration tank is the first major component of the activated sludge 
process. It often calls the biological reactor in which wastes are 
converted to less polluting and more solids mostly bacterial cell. There 
are three important jobs that the aeration tank must accomplish. 

لمعالجة وتسمى بالمفاعل الحيوي حيث حيث تعتبر أحواض التهوية من أهم مراحل عملية ا
تتحول فيها مياه الصرف الصحي إلى درجة أقل من التلوث، والذي يكون مصحوب بزيادة المواد 

 .مواد عالقةو  الصلبة التي غالبًا ما تكون خاليا بكتيرية

 

 Flow Retention Time زمن المكث

The aeration tank must retain the: 

Incoming flow  الصرف القادمةمياه  (a) 

(b) الحمأة النشطة المعادة The return activated sludge flow  

This flow may return for sufficient amount of time. 

 

Retention time Type of plant 

6 – 8 
Conventional 

تقليدية   

18 – 36 
Extended aeration 

 تهوية ممتدة

20 – 36 
Oxidation Ditch 

ت األكسدةقنوا  
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 Aeration and mixing  التهوية والخلط. 2

Aeration equipment must supply enough oxygen to maintain an 

aerobic environment and energy to keep aeration tank mixed and 

minimizing dead zones. 

 
 

Types of Oxygen supplying system: 

(a) Mechanical aerators التهوية الميكانيكية 

 Such as surface aerators and horizontal rotors. 

(b) Diffused air system: أنظمة الهواء المضغوط 

Including blowers or compressors. 

 
 

  Importance of mixingأهمية عملية الخلط

 :تأتي أهمية عملية الخلط في العمليات اآلتية

1. Brings oxygen and food to the microorganisms  
2. Carries waste products that would eventually be toxic away from the 

actively growing cell. 
3. Allows the microorganisms to grow together forming larger floc 

particles. 
4. Prevents settling of the floc in the aeration basin.  
5. Carries away waste gases such as carbon dioxide. 
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 الفصل الثالث

 :تتكون منها الحمأة المنشطة التيأهم الكائنات الحية 

 البكتيريا .2
 البروتوزوا .1
 الروتيفر  .3
 الخيطيةأو الفطريات أو البروتوزوا  الخيطيةالبكتريا : الكائنات الخيطية .8
 األميبا .5
 النيماتودا .6
  Free swimmingالكائنات المتحركة .7

يمكن معرفة كفاءة  فأنه ،ظروف معينة فيويتكاثر ونظرا الن كال من تلك الكائنات يعيش وينمو 
ومن المعروف أن . من نوع الكائنات الموجودة المعالجة محطةل النهائيالتشغيل وطبيعة السيب 
معالجه  فيوترجع أهميتها إلى كونها تقوم بالدور األساسي  ،البكتريا هيأهم تلك المجموعات 

يمكن رؤيتها تحت  ولكن البكتيريا ال الصحيمياه الصرف  فيوأكسدة المواد العضوية 
البروتوزوا فيمكن رؤيتها تحت  هيو  األوليةأما الكائنات  ،الميكروسكوب العادي وكذلك الفطريات

وتبعا  ،الصحيمياه الصرف  فيهناك أنواع عديدة من البكتريا يمكن تواجدها  .الميكروسكوب
 .لنوع وكمية المواد العضوية المتاحة

 :لها فائدتين هما المنشطة الحمأة في الموجودة( Protozoa) األوليةيه أما الكائنات الح

سرعه ترسيب  تعتمدو  النهائيأحواض الترسيب  في المنشطة الحمأةزياده سرعه ترسيب  – 2
  .الحمأة في الموجودة األوليةعلى أنواع الكائنات  المنشطة الحمأة

 .النهائياض الترسيب أحو  فيتتغذى على الخاليا الميته من البكتيريا  – 1

فمنها البروتوزوا ذات  المنشطة الحمأة فيالموجودة  األوليةوتختلف أنواع الكائنات الحيه 
وهناك نوعان منها  ،الحماة المنشطة فيإحدى المكونات الحية الهامة  هي( الهدبية)األهداب 

 :يمكن التمييز بينهما تحت الميكروسكوب

  البروتوزوا الهدبية العائمة(free swimming ciliates) 

  البروتوزوا الهدبية ذات العنقstalked ciliates)) 
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ولكنها تتغذي  ،الصحيمياه الصرف  فيالبروتوزوا تتغذى على بعض المواد العضوية المتوفرة و 
ومن أهمها النيتروجين  الكيميائيةأحواض الترسيب والعناصر  فيالميته  البكتيريةعلى الخاليا 

أما . التخلص من البكتريا العائمة وتساعد على ترويق المياه فيتساهم  اليوبالت ،والفوسفور
عمليات الحمأة المنشطة التقليدية، ولكن اذا وجدت فان  فيالروتيفرا، فان وجودها غير شائع 

 . ذلك يشير إلى انخفاض نسبة الغذاء إلى الكائنات الحية الدقيقة أو طول عمر الحمأة

تحت الميكروسكوب مثل خصل الشعر أو حزم القش كما هو موضح وتبدو الكائنات الخيطية 
أحواض الترسيب  في المنشطة الحمأةكائنات تقلل من سرعه ترسيب  هيبالصور القادمة و 

المعالجة  فييعنى وجود ظروف غير مالئمه  المنشطة الحمأة فيتواجدها بكثرة النهائي و 
األمر الذى يؤدى إلى بطئ سرعه ( SVI) حمأةالالبيولوجية وهذا يؤدى بالتالي زياده دليل حجم 

المياه الناتجة بالمروق  في العضويةوزيادة نسبة المواد الصلبة العالقة والمواد  الحمأةترسيب 
الكائنات الخيطية يمكن أن تكون أنواعها من البكتريا أو الفطريات أو البروتوزوا أو و  .الثانوي

 .كائناتالطحالب وسوف يتم عرض بعض الصور لتلك ال

 

 :نتيجة أحد األسباب اآلتية المنشطة الحمأة فيتتواجد الكائنات الخيطية 

  انخفاض الرقم الهيدروجيني 
  التهوية فيانخفاض تركيز األكسجين الذائب. 
  زياده أو نقص الحمل )المياه الخام  في الكربونية العضويةانخفاض أو زياده تركيز المواد

 .(المياه الخام في العضوي
 المياه  فياض تركيز العناصر الغذائية األساسية للبكتيريا مثل النيتروجين والفوسفور انخف

  BODالخام حيث يجب أن يتناسب تركيز عنصري النيتروجين والفوسفور مع تركيز
(BOD:N:P ) لضمان ونمو ونشاط  (2 :5 :266) النسبةحيث يجب أن تكون هذه

 .ةالخيطيالبكتيريا وعدم نمو ونشاط الكائنات 
  المياه الخام  فيزياده تركيز كبريتيد األيدروجين 
  صناعيوجود مخلفات صرف. 
  المياه الخام فيزياده تركيز الدهون والزيوت والشحوم 
  المياه الخام في النيتروجينية العضويةزياده تركيز المواد 
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ذ يمكن اتخا التهويةأحواض  في المنشطةمن خالل الفحص الميكروسكوبي اليومي للحمأة 
تركيز  فيالتحكم المنشطة و  الحمأةب المعالجةتشغيل محطات  فيقرارات صائبة بشأن التحكم 

فمالحظة وجود أي تغييرات . المحطةكفاءه  فيالتحكم  وبالتالي التهوية في العالقةالمواد الصلبة 
 فيكمياتها تطرأ على  التيأعداد وأنواع البروتوزوا الهدبية العائمة أو ذات العنق، أو تغييرات  في

الحماة يمكن اتخاذ القرار المناسب لتصحيح عوامل التشغيل للمحافظة على التشغيل وكفاءة 
 :حيث أن المحطة

 ( Young S A)صغير  حمأةذات عمر  المنشطة الحمأة .2

(Low MCRT )ونسبه الغذاء إلى نسبه الكائنات الحيه كبير 

(High F/M )بعض و  البروتوزوا ذات األهدابو  ميبااأل: تكون األنواع السائدة من البروتوزوا
 .وبعض الروتيفر( Free Swimming Ciliated)سيلياتيد المتحركة 

 Stalked: تكون األنواع السائدة من البروتوزوا( Mature S A)الناضجة  المنشطة الحمأة .1
and Free swimming Ciliated وبعض الروتيفر. 

صغير تكون األنواع  F/Mو (High MCRT)كبير  حمأةذات عمر  المنشطة الحمأة .3
 .النيماتوداو   Staked Ciliatedالروتيفر وبعض : السائدة

وظروف التشغيل ومواصفات  المنشطة الحمأةصفات ونوعيه ( 2 – 4)ويوضح الجدول رقم 
 .المنشطة الحمأة فيواألنواع السائدة من البروتوزوا  محطةلل النهائيمن السيب  الخارجةالمياه 

صور األنواع المختلفة من البروتوزوا والبكتيريا تحت الميكروسكوب  التاليةشكال كما توضح األ
كما أن وجود البروتوزوا . الحصول على مياه رائقة فيوتساعد ، النهائيأحواض الترسيب  في

 .ذات العنق هو مؤشر جيد عن استقرار عملية المعالجة

 الحمأة في الموجودةفة من البروتوزوا صور للبكتيريا واألنواع المختل األتيةوتوضح األشكال 
 .النهائيمن السيب  الخارجةونوعيه المياه  الحمأةوعالقتها بسرعه ترسيب  المنشطة
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Sphaerotilus natans  انخفاض تركيز  نتيجة التهويةبأحواض  الحمأة فيينمو

 .األكسجين الذائب

 
Microthrix Parvicell  فيزياده تركيز الزيون والشحوم  نتيجة المنشطة الحمأة فيينمو 

 التهويةأحواض 
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 زياده تركيز  نتيجة المنشطة الحمأة فييوجد ( Nocardia)نوع من الكائنات الخيطيه 

MLVSS  الحمأةوزياده عمر 

 
 منشطه بطيئه الترسيب لوجود كائنات خيطيه حمأةتكون 
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 منشطه سريعه الترسيب حمأةتكون 

 
 :المنشطة حمأةاالسائده والمكونة لل( rPtototo)الكائنات األوليه 

 
 

 عاليه MCRTو قليله  F/Mذات المنشطة الحمأة فيتتواجد  هيو  ROTIFER يفراتالرو  -1

(ESD LS DLO): 

2- Stalked Ciliated Protozoa  المنشطة الحمأة فيتوجد  التيالبروتوزوا ذات العنق و 
 (Mature Sludge) الناضجة المنشطة مأةالح فيتتواجد  هيالترسيب و  والسريعة الناضجة

 :األتيةوتشمل الكائنات 
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VORTICELLA CONVALLARIA A – 

 
VORTICELLA CONVALLARIA B – 
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CARCHESIUM SP. C - 

 
D - OPERCULARIA SP                           E-Epistylis 
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 التهوية فيقليله التركيز  طةالمنش الحمأة فيتتواجد  هيالحره و ( المتحركه)الكائنات السابحه 
Young Sludge وتشمل: 

 

Free swimming ciliates -1 

 

Amoeba 2- 

 

Ciliated protozoa 3 – 
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A plant nematode 4 – 

 
Flagellated protozoa 5 – 

 
ALGAE FILAMENTOUS 6- 
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FILAMENTOUS FUNGI 

 الرقم األيدروجينى حاله انخقاض في المنشطة الحمأة فيالفطريات وتتواجد 
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ونوعيه  المحطةوحاله تشغيل  الحمأة فيالعالقة بين الكائنات الحيه السائدة  (2 – 8)جدول رقم 
  .النهائيمن السيب  الخارجةالمياه 

 المنشطة الحمأة فيالكائنات السائدة  النهائينوعيه السيب 

ضعيفة جدا وزياده  المحطةكفاءه  -2
  النهائييب الس في BODو TSSتركيز،

وجود بكتيريا منتشرة على سطح أحواض  -
 النهائيالترسيب 

 صوره ندف  في المنشطة الحمأةعدم تكوين  -

 عكره النهائيمياه السيب  -

Predominance of amoeba and 
flagellates bacteria A few ciliates 
present 

 ممتازه المحطةكفاءه  -2

 زهممتا المنشطة حمأةتكوين ندف لل -

 ممتازه المنشطة الحمأةسرعه ترسيب  -

 رائقة النهائيمياه السيب  -

Predominance of stalked 
ciliatesSome free-swimming 
ciliatesA few rotifersA few 
flagellates 

 انخفاض تركيز و  TSSزياده تركيز  -3

BOD النهائيالسيب  في  

  SVIارتفاع  -

 عكره النهائيمياه السيب  -

Predominance of rotifersLarge 
numbers of stalked ciliatesA few 
free-swimming ciliatesNo 
flagellates 

 

من  العينةحيث يتم جمع  المنشطة الحمأةب الموجودةيتم عمل الفحص الميكروسكوبي للكائنات 
ئدة من وفحصها تحت الميكروسكوب لتحديد األنواع السا( حوض السائل الخليط) التهويةحوض 
بها كائنات خيطيه أم ال واذا  العينةوما اذا كانت ( Protozoa)  (البروتوزوا) األوليةالكائنات 
 .بها كائنات خيطيه فهل عددها محدود أم كثيف العينةكانت 
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وتحديد األنواع السائده من البروتوزوا  المنشطة حمأةمن خالل الفحص الميكروسكوبي للو 
 التهويةبأحواض  المنشطة الحمأةجدة معها يمكن معرفه طبيعه ونوعيه والكائنات المختلفة المتوا

 للمعايير والمواصفات  النهائيومدى مطابقة السيب  المحطةومعرفه ظروف التشغيل وكفاءة 
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 الرابعالفصل 
 المحتملةتحديد مشاكل التشغيل  في المعمليةاستخدام التحاليل 

تحدث بمحطات معالجه مياه الصرف  التيلى أهم المشكالت هذا الفصل ع فييتم التعرف 
وأخرى تحدث  التهويةأنه يوجد مشكالت تحدث وتظهر بأحواض المنشطة و  الحمأةب الصحي

بعض المحطات على  فيوسوف يتم شرح أمثله عمليه حدثت  النهائيوتظهر بأحواض الترسيب 
التشغيل والفحص  فيت التحكم وحسابا المعمليةسبيل المثال وكيفيه استخدام التحاليل 

 .لعالجها اتخذت التيتحديد سبب هذه المشاكل واالجراءات  في يالميكروسكوب

 

 :االبتدائيانخفاض كفاءه أحواض الترسيب 

 بحيره  -بشبراخيت  التقليدية المنشطة الحمأةب الصحيمعالجه الصرف  محطة :مثال

 

 :ةالمشكل: أوال

  االبتدائيت خلف الكساحات بأحواض الترسيب سوداء على السطح وغازا حمأةوجود 
 .من هذه األحواض وأن هذه المياه عكره جدا الخارجةمع المياه  الحمأةوخروج هذه 

 

 :التشغيل فيوحسابات التحكم  المعمليةنتائج التحاليل  :ثانيا

 لتر/ ملجم  826= المياه الخام  في TSSتركيز  -
 لتر  / ملجم  386= المياه الخام  في BODتركيز  -
 لتر/ ملجم  116= من أحواض الترسيب االبتدائي  الخارجةالمياه  في TSSتركيز  -
 لتر/ ملجم  325= من أحواض الترسيب االبتدائي  الخارجةالمياه  في BODتركيز  -
 % 407 = الصلبةللمواد  المئوية النسبة -

 

            
        

     
 نسبة ازالة     

 

           
        

    
 نسبة ازالة     
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 % 75 - 66تتراوح من  TSS ال زاله النسبةب االبتدائيعلما بأن كفاءه أحواض الترسيب  -

 % 86 – 36تتراوح من  BOD هال زال النسبةوب

 

 :المشكلةاالستنتاج وتحديد سبب  :ثالثا

على  العلويةخلف الكساحات  كريهةالسوداء وغازات  الحمأةبسبب وجود بعض  المشكلةتبين أن 
بمعدالت أفل مما هو مطلوب مما أدى إلى زياده تركيز  الحمأةسحب  نتيجةسطح األحواض 

حين  في%  4068إلى  االبتدائية الحمأة في الصلبةنسبه المواد  وارتفاعبهذه األحواض  الحمأة
  .من هذه األحواض الخارجةوطفوها وخروجها مع المياه %  5-3أنها تتراوح من 

 

 :والنتيجة المشكلةلحل  اتخذت التي االجراءات :رابعا

بزياده معدالت السحب من  االبتدائيمن أحواض الترسيب  الحمأةتم زياده معدالت سحب 
من على أسطح  الحمأةالمحابس التليسكوبيه وبعد يومين زادت كفاءه هذه األحواض واختفت 

 TSSازاله كال من في االبتدائيوازدادت كفاءه أحواض الترسيب  االبتدائيأحواض الترسيب 
BOD  كما  المعمليةوكانت نتائج التحاليل  االبتدائية الحمأة في الصلبةوانخفاض نسبه المواد
 :يلى

 لتر/ ملجم  866= المياه الخام  في  TSSتركيز  -
 لتر/ ملجم  346=المياه الخام  في  BODتركيز  -
 لتر /ملجم  265=  من الترسيب االبتدائي الخرجةالمياه  في   TSSتركيز  -
 لتر / ملجم   136= من الترسيب االبتدائي  الخرجةالمياه  في  BODتركيز  -

 :كما يلى TSS  &BODنسبه ازاله كال من إذن 

            
        

     
 نسبة ازالة     

            
        

     
 نسبة ازالة     

 % 3 االبتدائية الحمأة في الصلبةه المواد بنس

 TSS & BODازاله كال من  االبتدائياع كفاءه أحواض الترسيب يالحظ ارتف -



 ةالدرجة الثالث -معالجة مياه الصرف الصحي  الصحي المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه الصرف
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  للحد المسموح به االبتدائية الحمأة في الصلبةوانخفاض نسبه المواد  

 

 :التهويةوجود رغاوى بيضاء بأحواض 

 الصحيجميع محطات معالجه مياه الصف  في التهويةتظهر الرغاوى البيضاء بأحواض  -
منشطه  حمأةنظرا لعدم وجود ( Start Up)التشغيل  بداية فيمها بمختلف نظ المنشطة الحمأةب

 ( 2-5)كما هو موضح بالشكل رقم  التهوية بأحواض

 منوفيه –بجنزور  الصحيمعالجه مياه الصرف  محطة: مثال

 

 :المشكلة :أوال

وجود ندف بيضاء مزغبه غير بسبعه أشهر و  اتشغليهبعد  التهويةوجود رغاوى بيضاء بحوض 
 الخارجةوالمياه  النهائيمن هدارات حوض الترسيب  الخارجةالشكل وخروجها مع المياه  منتظمة

 .التهويةوجود رغاوى بيضاء ب( 1-5)غير رائقه يوضح الشكل رقم 

 
 التشغيل بداية في التهويةوجود رغاوى بيضاء بأحواض ( 2-5)شكل رقم 
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 F / Mوزياده  MLSSانخفاض  نتيجةوجود رغاوى بيضاء ( 1-5)يوضح الشكل رقم 

 المحطةب الحمأةوانخفاض عمر 

 

 :التشغيل فيوحسابات التحكم  المعمليةنتائج التحاليل  :ثانيا

 :وكانت النتائج كما يلى المطلوبةوحسابات التشغيل  المعمليةتم اجراء التحاليل 

 لتر / ملجم  801=  التهوية فيتركيز األكسجين الذائب  -
 رلت/ ملجم  566=  ويةالته في العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  816=  التهوية في المتطايرة العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  466=  الزائدة الحمأة في المتطايرة العالقةتركيز المواد  -
 ساعه/  3م 66=  الزائدة الحمأةتصرف طلمبه  -
 (اليوم في ساعات 6تعمل  الزائدة الحمأةطلمبه )يوم /  3م 366=  الزائدة الحمأةكميه  -
 لتر/ ملجم  376=  للتهويةالداخل  BODتركيز  -
 لتر/ ليليتر لم 46= دقيقه  36بعد  المترسبة الحمأةحجم  -
 3م 8866=  التهويةحجم حوض  -



 ةالدرجة الثالث -معالجة مياه الصرف الصحي  الصحي المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه الصرف
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 يوم/  3م 3566=  محطةلل الواردةتصرف المياه  -
 لتر / ملجم  61=  النهائيالسيب  في العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  76=  النهائيالسيب  فيتص المم الحيويتركيز األكسجين  -

 

      عمر الحمأة صغير   
        

      
  دليل حجم الحمأة 

 

 (256-56)اكبر مما يجب حيث أنه يتراوح من  SVIوهذا معناه أن 

 

               تقريبا
         

          
     

 

 .(تهوية ممتدة) 603-6065وح من هذا النظام تترا فياكبر حيث أنه  F / Mوهذا معناه أن 

 

      يوم  
         

           
  عمر الحمأة       

 

 يوم 36-26هذا النظام تتراوح من  فيصغير حيث أنه  الحمأةوهذا معناه أن عمر 

تبين وجود أعداد كثيره من البكتيريا  التهويةبحوض  المنشطة للحمأة ميكروسكوبيبعمل فحص  -
 واميبا Flagellated Bacteriaالسبحيه 

 

 :المشكلةاالستنتاج وتحديد سبب  :ثالثا

وجود  هيو  المشكلةالتشغيل تبين أن سبب  فيوحسابات التحكم  المعمليةمن خالل النتائج 
وانخفاض عمر  التهويةب المنشطة الحمأةيرجع إلى انخفاض  التهويةرغاوى بيضاء بحوض 

 .جدا عالية الزائدة المنشطة الحمأةأن كميه  نتيجة F / Mوارتفاع  الحمأة
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 :نتيجةوال المشكلةأتخدت لحل  التياالجراءات  :رابعا

لتعمل  الزائدة الحمأةوذلك بضبط التايمر الخاص بتشغيل طلمبه  الزائدة الحمأةتم تخفيض كميه 
أيام  6يوم وبعد مرور /  3م 216لتعمل ساعتين خالل اليوم بتصرف  الساعة فيدقائق  5

 :كانت النتائج كما يلىو  الذهبيوظهر اللون البنى  التهويةى البيضاء بحوض اختفت الرغاو 

 لتر / ملجم  302=  التهوية فيتركيز األكسجين الذائب  -
 3166=   التهوية في العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  1466=  التهوية في المتطايرة العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  7666=  الزائدة لحمأةا في المتطايرة العالقةتركيز المواد  -
 ساعه/  3م 66=  الزائدة الحمأةتصرف طلمبه  -
 يوم / 3م 216=  الزائدة الحمأةكميه  -
 لتر/ ملجم  366=  للتهويةالداخل  BODتركيز  -
 لتر/ مليليتر 166= دقيقه  36المترسبه بعد  الحمأةحجم  -
 3م 8866=  التهوية حوضيحجم  -
 يوم/  3م 3566=  محطةلل الواردةتصرف المياه  -
 لتر / ملجم  28=  النهائيالسيب  في العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  26=  النهائيالسيب  فيالممتص  الحيويتركيز األكسجين  -

 

       
         

       
  دليل حجم الحمأة 

 
 .الحدود المسموح بها في SVIوأن  الحمأةهذا دليل على سرعه ترسيب  -

    
         

          
     

 

 .جيدة F / Mوهذا معناه أن 

     يوم 
         

           
  عمر الحمأة       



 ةالدرجة الثالث -معالجة مياه الصرف الصحي  الصحي المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه الصرف
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تبين خلوها من الكائنات  التهويةبأحواض  المنشطة للحمأة ميكروسكوبيتم عمل فحص  -
 .البروتوزوا ذات العنق هي السائدةالسبحيه وأن الكائنات 

 

 تهويةالظهور رغاوى بنيه  كثيفه بأحواض 

Brown foam Thick Scummy 

 المعالجةنظام ( الغربيةبمحله صفط تراب محافظه  الصحيمعالجه مياه الصرف  محطة)مثال 
 (األكسدةمنشطه بنظام قنوات  حمأة

 

 المشكلة :أوال

ظهور  بداية( 3-8)م قكما هو موضح بالشكل ر  التهويةكثيفه بحوض ظهور رغاوى بنيه 
 .التهويةجود رغاوى بنيه كثيفه بحوض و ( 8 -8)الرغاوى البنيه و

 

 
 التهويةظهور الرغاوى البنيه بحوض  بداية( 3-5)شكل رقم 
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 التهويةوجود رغاوى بنيه كثيفه بحوض ( 8-5)شكل رقم 

 

 :التشغيل فيوحسابات التحكم  المعمليةالتحاليل  :ثانيا

- :تائج كما يلىوكانت الن المطلوبةوحسابات التشغيل  المعمليةتم اجراء التحاليل 

 لتر / ملجم  204=  التهوية فيتركيز األكسجين الذائب  -
 لتر/ ملجم  7166=  التهوية في العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  6566=  التهوية في المتطايرة العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  21666=  الزائدة الحمأة في المتطايرة العالقةتركيز المواد  -
 ساعه/  3م 66=  الزائدة لحمأةاتصرف طلمبه  -
 (اليوم فيتعمل ساعه واحده  الزائدة الحمأةطلمبه )يوم /  3م 66=  الزائدة الحمأةكميه  -
 لتر/ ملجم  366=  للتهويةالداخل  BODتركيز  -
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 48 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 لتر/ مليليتر 816= دقيقه  36بعد  المترسبة الحمأةحجم  -
 3م 8866=  التهوية حوضيحجم  -
 يوم/  3م 3566=  طةمحلل الواردةتصرف المياه  -
 لتر / ملجم  86=  النهائيالسيب  في العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  81=  النهائيالسيب  فيالممتص  الحيويتركيز األكسجين  -

 

    
         

        
  دليل حجم الحمأة 

 

 .جدا عالية الحمأةوهذا معناه أن سرعه ترسيب 

       
3 66     

              
       

 

 603-6065هذا النظام تتراوح من  فيقليله حيث أنه    F / Mوهذا معناه أن 

               يوم

           
  عمر الحمأة       

 

 يوم 36-26هذا النظام تتراوح من  فيكبير حيث أنه  الحمأةوهذا معناه أن عمر 

ود أعداد كثيره من تبين وج التهويةبحوض  المنشطة للحمأة ميكروسكوبيبعمل فحص  -
 .الروتيقراو  النيوكارديا

 

 :المشكلةاالستنتاج وتحديد سبب  :ثالثا

وجود  هيو  المشكلةالتشغيل تبين أن سبب  فيوحسابات التحكم  المعملية النتائجمن خالل 
وزياده عمر  التهويةب المنشطة الحمأةيرجع إلى زياده تركيز  التهويةرغاوى بنيه كثيفه بحوض 

 .قليله جدا الزائدة المنشطة الحمأةأن كميه  نتيجة F / Mخفاض وان الحمأة
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  نتيجةوال المشكلةأتخدت لحل  التياالجراءات  :رابعا

وضبط مفتاح  الزائدة الحمأةوذلك بزياده ساعات تشغيل طلمبه  الزائدة الحمأةتم زياده كميه 
 186اليوم بتصرف  فيساعات تشغيل  8لتعطى  الساعة فيدقيقه  25ساعات التشغيل لتعمل 

 :كانت النتائج كما يلىالتهوية و أيام اختفت الرغاوى البنيه بحوض  5يوم وبعد مرور /  3م

 لتر / ملجم  104=  التهوية فيتركيز األكسجين الذائب  -
 لتر/ ملجم  3266=  التهوية في العالقةتركيز المواد  -
 لتر /ملجم  1536=  التهوية في المتطايرة العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  6166=  الزائدة الحمأة في المتطايرة العالقةتركيز المواد  -
 ساعه/  3م 66=  الزائدة الحمأةتصرف طلمبه  -
 يوم / 3م  186=  الزائدة الحمأةكميه  -
 لتر/ ملجم  386=  للتهويةالداخل  BODتركيز  -
 لتر/ مليليتر  286= دقيقه  36بعد  المترسبة الحمأةحجم  -
 3م 8866=  هويةالت حوضيحجم  -
 يوم/  3م 3566=  محطةلل الواردةتصرف المياه  -
 لتر / ملجم  24=  النهائيالسيب  في العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  25=  النهائيالسيب  فيالممتص  الحيويتركيز األكسجين  -

    
        

       
  دليل حجم الحمأة 

 

 (256-56)بها  حالمسمو الحدود  في  SVIوأن الحمأةهذا يدل على سرعه ترسيب 

       
3 66     

             
       

 

 جيدة   F / Mوهذا معناه أن 

              يوم

            
  عمر الحمأة       
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  .جيد الحمأةوهذا معناه أن عمر 

 

وأن  تبين خلوها من الروتيفرا التهويةبأحواض  المنشطة حمأةلل ميكروسكوبيتم عمل فحص  -
 .البروتوزوا ذات العنق هي المنشطة الحمأة في السائدةالكائنات 

 

 :وجود رغاوى بنيه كثيفه وقاتمه تميل إلى اللون األسود

 اإلسماعليةمحافظه  بالقنطرة الصحيمعالجه الصرف  محطة :مثال

 المشكلة :أوال

وطفو ( 5-8)ل رقم كما هو موضح بالشكوقاتمه تميل إلى اللون االسود  وجود رغاوى بنيه كثيفه
وحسابات التحكم  المعمليةوتم عمل التحاليل  النهائيالترسيب  حوضيسمراء على سطح  حمأة
 لعالجها  المطلوبةواتخاذ االجراءات  المشكلةالتشغيل لمعرفه سبب  في

 
 قاتمه تميل إلى اللون األسودو  وجود رغاوى بنيه كثيفه( 8-5)شكل رقم 
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 51 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 :التشغيل فيحسابات التحكم و  المعمليةالتحاليل  :ثانيا

 :وكانت النتائج كما يلى المطلوبةوحسابات التشغيل  المعملية التحاليلتم اجراء 

  لتر / ملجم  603=   التهوية فيتركيز األكسجين الذائب 
  لتر/ ملجم  7666=  التهوية في العالقةتركيز المواد 
  لتر/  ملجم 6666=  التهوية في المتطايرة العالقةتركيز المواد 
  لتر/ ملجم  28566=  الزائدة الحمأة في المتطايرة العالقةتركيز المواد 
  ساعه /  3م 66=  الزائدة الحمأةتصرف طلمبه 

 .الزائدة الحمأةعطل طلمبتى  نتيجةزائده  حمأةال يتم اخراج  =اليوم  في الزائدة الحمأةكميه 

  تركيزBOD  لتر/ ملجم  366=  للتهويةالداخل 

غير رائقه كما أن  المخبار فيالمياه )لتر / مليليتر  816= دقيقه  36بعد  المترسبة ةالحمأحجم 
 (دقيقه 66على سطح المخبار بعد  تطفو الحمأة

 3م 4466=  التهوية حوضيحجم 

 يوم/  3م 7366=  محطةلل الواردةتصرف المياه 

  لتر/  ملجم 76=  النهائيالسيب  في العالقةتركيز المواد 

 لتر/ ملجم  44=  النهائيالسيب  فيالممتص  الحيويكسجين تركيز األ

 

     
        

     
  دليل حجم الحمأة 

 

 .نسبيا عالي الحمأةوهذا معناه أن دليل حجم 

 

       
         

              
       

 

 .قليله F / Mوهذا معناه أن 
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                يوم

        
  عمر الحمأة       

 

 .جدا عالي الحمأةهذا معناه أن عمر و 

 1راوتر نهارا وعدد  3يعمل بكل حوض عدد  8راوتر بكل حوض عدد  4عدد  المحطةيوجد ب
  .راوتر بكل حوض كما أنه يتم تشغيل الرواتر يدويا 2عطل عدد  نتيجةراوتر ليال 

 

 :المشكلةاالستنتاج وتحديد سبب  :ثالثا

وجود  هيو  المشكلةالتشغيل تبين أن سبب  فيالتحكم  وحسابات المعمليةمن خالل النتائج 
سمراء على سطح  حمأةوطفو  التهويةرغاوى بنيه كثيفه وقاتمه تميل إلى اللون االسود بحوض 

التهوية  حوضيب الحمأةيرجع إلى ارتفاع تركيز  التهويةحوض النهائي و الترسيب  حوضي
 1راوتر نهارا وعدد  3تشغيل عدد  ةنتيج التهوية حوضيانخفاض تركيز األكسجين الذائب بو 

 .الزائدة الحمأةعطل طلمبتى  نتيجة F / Mراوتر ليال يدويا بكل حوض وانخفاض 

 

 :نتيجةوال المشكلةأتخدت لحل  التياالجراءات  :رابعا

لألكسجين ( low level)األكسجين الذائب وتم ضبط الحد األدنى  جهازيتم ضبط ومعايره 
 8لألكسجين الذائب عند  (High Level)ر وتم ضبط الحد األقصى لت/ ملجم  1الذائب عند 

 الزائدة الحمأةوتم ضبط التايمر الخاص بطلمبه  اأوتوماتيكي التهويةوتم تشغيل رواتر  لتر/ ملجم 
 5يوم وبعد /  3م 366اليوم بتصرف  فيساعات تشغيل  6 لنعطي الساعة فيدقيقه  16لتعمل 

طفو  فيواخت التهوية حوضيب حمأةوبدأ ظهور اللون البنى لل قاتمةالأيام اختفت الرغاوى البنيه 
 :كانت النتائج كما يلىالنهائي و الترسيب  حوضيب الحمأة

  لتر / ملجم  108=  التهوية فيتركيز األكسجين الذائب 
  لتر/ ملجم  3366=  التهوية في العالقةتركيز المواد 
  لتر/ ملجم  1466 = التهوية في المتطايرة العالقةتركيز المواد 
  لتر/ ملجم  6866=  الزائدة الحمأة في المتطايرة العالقةتركيز المواد 
  ساعه/  3م 66=  الزائدة الحمأةتصرف طلمبه 
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  يوم / 3م 366=  الزائدة الحمأةكميه 
  تركيزBOD  لتر/ ملجم  836=  للتهويةالداخل 
  لتر/ مليليتر  116= دقيقه  36بعد  المترسبة الحمأةحجم 
 3م 4466=  التهوية حوضيجم ح 
  يوم/  3م 7566=  محطةلل الواردةتصرف المياه 
  لتر / ملجم  13=  النهائيالسيب  في العالقةتركيز المواد 
  لتر/ ملجم  16=  النهائيالسيب  فيالممتص  الحيويتركيز األكسجين 

     
        

        
  دليل حجم الحمأة 

 

       
         

             
       

 

 ممتازة  F / Mوهذا معناه أن 

    يوم
          

        
  عمر الحمأة       

 

 .مناسب الحمأةوهذا معناه أن عمر 

 

 :ملحوظه هامه

 في الحمأةطفو  نتيجةإلى اللون األسود أيضا  المائلة القاتمة الكثيفةتظهر الرغاوى البنيه 
 التقليدية المنشطة الحمأةب الصحيجه مياه الصرف بمحطات معال االبتدائيأحواض الترسيب 

 :اآلتيةأحد العوامل  نتيجة

 المطلوبةبالمعدالت  الحمأةب الحمأةعدم سحب   -2

 الحمأةبتجميع  الخاصة السفليةالكساحات  فيكسر   -1

 الحركةتوقف الكوبرى عن  -3

 االبتدائية الحمأةإلى غرفه طلمبات رفع  االبتدائية الحمأةخطوط  فيانسداد  -8
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 االبتدائية الحمأةطل طلمبات رفع ع -5

 

 :ملحوظه هامه

 الرماديإلى اللون األسود أو لونها يميل إلى اللون  المائلة القاتمة الكثيفةتظهر الرغاوى البنيه 
  TSS & BODارتفاع تركيز  نتيجةأيضا 

 

 .البحيرةبمحافظه  الرحمانيةبمدينه  األكسدةبقنوات  الصحيمعالجه مياه الصرف  محطةمثال 

 

 المشكلة :أوال

كما تالحظ أن  التهوية حوضيب الرماديوجود رغاوى بنيه كثيفه يميل لونها إلى اللون األسود أو 
التشغيل لمعرفه سبب  فيوحسابات التحكم  المعمليةوتم عمل التحاليل . لون المياه خضراء

  .لعالجها المطلوبةواتخاذ االجراءات  المشكلة

 

 :التشغيل فيوحسابات التحكم  المعمليةالتحاليل  :ثانيا

 :وكانت النتائج كما يلى المطلوبةوحسابات التشغيل  المعمليةتم اجراء التحاليل 

تعمل  التهويةلتر علما بأن رواتر / ملجم  606=  التهوية فيتركيز األكسجين الذائب  -
 عالية بكفاءةوأن جهاز قياس األكسجين الذائب معاير ويعمل  اأوتوماتيكي

 لتر/ ملجم  3866=  التهوية في العالقةواد تركيز الم -
 لتر/ ملجم  1756=  التهوية في المتطايرة العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  2266= المياه الخام  في BODتركيز  -
 لتر/ ملجم  2166= المياه الخام  في TSSتركيز  -
 لتر/ ملجم  216= المياه الخام  فيتركيز األمونيا  -
 لتر/ ملجم  26= المياه الخام  يفتركيز الكبرينيدات  -
 لتر/ ملجم  666=  التصميميالمياه الخام  في BODتركيز  -
 لتر/ ملجم  666=  التصميميالمياه الخام  في TSSتركيز  -
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غير و  المخبار عكره فيالمياه )لتر / ليليتر لم 256= دقيقه  36بعد  المترسبة الحمأةحجم  -
 (رائقه

 3م 8866=  التهويةحجم حوض  -
يتم تشغيل حوض واحد تهويه وحوض )يوم /  3م 8666=  محطةلل الواردةالمياه تصرف  -

 (نهائيواحد ترسيب 
 يوم/  3م 26666=  محطةلل التصميميةالسعه  -
 لتر / ملجم  45=  النهائيالسيب  في العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  86=  النهائيالسيب  فيالممتص  الحيويتركيز األكسجين  -

 

    
        

        
  دليل حجم الحمأة 

 

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

 

       
  66      

              
       

 

 .عالية F / Mوهذا معناه أن 

 

 :المشكلةاالستنتاج وتحديد سبب  :ثالثا

وجود  هيو  المشكلةيل تبين أن سبب التشغ فيوحسابات التحكم  المعمليةمن خالل النتائج 
يرجع إلى انخفاض تركيز  التهويةرغاوى بنيه كثيفه وقاتمه تميل إلى اللون االسود بحوض 

ارتفاع تركيز  نتيجة التهويةوزياده الحمل العضوي بحوض  التهوية حوضياألكسجين الذائب ب
BOD & TSS   المواشيصرف مخلفات  نتيجةالمياه الخام  فيوتركيز األمونيا والكبريتيدات 

 .الصحيعلى شبكه تجميع مياه الصرف 

 :نتيجةوال المشكلةأتخدت لحل  التياالجراءات  :رابعا
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 األهاليلمنع صرف  المطلوبةاالجراءات  التخاذ المحلية والوحدة بالمحافظة المسئولينتم اخطار 
حفاظا على  يالصحعلى شبكه تجميع مياه الصرف  الزراعيةوالمخلفات  المواشيلمخلفات 

 المحلية بالوحدة المسئولينوفعال قام  المعالجة محطةومحطات الرفع و  الصحيشبكات الصرف 
على شبكه  الزراعيةوالمخلفات  المواشيمن صرف مخلفات  األهاليبعمل الالزم نحو منع 

 .الصحيتجميع مياه الصرف 

 التهوية حوضيب حمأةالبنى لل وبدأ ظهور اللون القاتمةوبعد مرور اسبوع اختفت الرغاوى البنيه 
 :كانت النتائج كما يلىالمحطة و وزادت كفاءه 

 لتر / ملجم  104=  التهوية فيتركيز األكسجين الذائب  -
 لتر/ ملجم  3166=  التهوية في العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  1766=  التهوية في المتطايرة العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  866=  للتهويةالداخل  BODتركيز  -
 لتر/ ليليتر لم 166= دقيقه  36بعد  المترسبة الحمأةحجم  -
 3م 8866=  التهوية حوضيحجم  -
 يوم/  3م 3166=  محطةلل الواردةتصرف المياه  -
 لتر / ملجم  27=  النهائيالسيب  في العالقةتركيز المواد  -
 رلت/ ملجم  28=  النهائيالسيب  فيالممتص  الحيويتركيز األكسجين  -

 

       
         

     
  دليل حجم الحمأة 

 

 .عالية الحمأةهذا معناه أن سرعه ترسيب 

       
3 66     

              
       

 

 .(603 - 6065) التصميميةالحدود  في F / Mهذا معناه أن 
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 :التهويةحوض  فيوجود رغاوى سمراء 

 (الغربيةلكبرى بمحافظه ا بالمحلة الصحيمعالجه مياه الصرف  محطة)مثال 

 

 المشكلة :أوال

 الخارجةسمراء الشكل مع المياه  الحمأةوخروج ندف من  التهويةظهور رغاوى سمراء بأحواض 
مياه ملونه مما يدل على  محطةلل الواردةكما أن المياه  النهائيمن الهدارات بأحواض الترسيب 

 (6-5)ضح بالشكل رقم م  كما هو مو المياه الخا فيوجود أصباغ ومواد ملونه 

 
 التهويةوجود رغاوى سمراء بحوض ( 6-5)شكل رقم 
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 التشغيل فيوحسابات التحكم  المعمليةالتحاليل  :ثانيا

 :وكانت النتائج كما يلى المطلوبةوحسابات التشغيل  المعمليةتم اجراء التحاليل 

 لتر / ملجم  201=  التهوية فيتركيز األكسجين الذائب  -
 لتر/ ملجم  1166=  التهوية في العالقةد تركيز الموا -
 لتر/ ملجم  346= المياه الخام  في BODتركيز  -
 لتر/ ملجم  866= المياه الخام  في CODتركيز  -
 لتر / ملجم  81=  النهائيالسيب  في العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  86=  النهائيالسيب  فيالممتص  الحيويتركيز األكسجين  -
 لتر/ ملجم  81=  النهائيلسيب ا في CODتركيز  -

 

 :المشكلةاالستنتاج وتحديد سبب  :ثالثا

وجود  هيو  المشكلةالتشغيل تبين أن سبب  فيوحسابات التحكم  المعمليةمن خالل النتائج 
المياه الخام  فيالمستهلك  الكيميائيوزياده تركيز األكسجين  التهويةأحواض  فيرغاوى سمراء 

مياه مصانع الغزل  في الممثلة الصناعيف مخلفات مياه الصرف صر  نتيجة النهائيوالسيب 
 الواردةودخولها مع المياه الخام  بالمدينة الصحيوالنسيج واألصباغ على شبكه مياه الصرف 

  المعالجة محطةل

وانشاء  بالمدينة الصناعيمعالجه مستقله لمعالجه مخلفات مياه الصرف  محطةيتم حاليا انشاء 
ومحطات رفع مستقله بعيدا عن شبكات تجميع مياه  الصناعياه الصرف شبكات لتجميع مي

 .المشكلةلعالج تلك  الصحيالصرف 
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الترسيب  حجم الكره وانتشارها على السطح بأحواض فيعلى شكل كتل بنيه  الحمأةطفو 
 :النهائي

 (يوم/  3م 86666)بحيره  -معالجه مياه الصرف الصحي بمدينه دمنهور محطة :مثال

 

 المشكلة :أوال

انتشارها على السطح مع حدوث فوران ووجود و  حجم الكره فيعلى شكل كتل بنيه  الحمأةطفو 
وسرعه ( 4-8)كما هو موضح بالشكل رقم  النهائيغازات خلف الكساحات بأحواض الترسيب 

على  الحمأةدقيقه تطفو  36بعد  المترسبة الحمأةكما أنه أثناء قياس حجم  بطيئة الحمأةترسيب 
التحاليل  وتم اجراء( 7 -5)دقيقه كما هو موضح بالشكل رقم  86سطح المخبار بعد حوالى 

 .المشكلةلمعرفه سبب  المعملية

 
 وطفوها على السطح الحمأةوجود فقاعات غاز النيتروجين ب( 7-5)شكل رقم 
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 التشغيل فيوحسابات التحكم  المعمليةنتائج التحاليل  :ثانيا

 :التشغيل كم يلى فيوحسابات التحكم  المعمليةكانت نتائج التحاليل 

 لتر/ ملجم  2866=  التهويةبأحواض  العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  2266=  التهويةبأحواض  المتطايرة العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  166=  للتهويةالممتص الداخل  الحيويتركيز األكسجين  -
 (حوض 8×   3م 4666= حجم الحوض ) 3م 31666=  ويةالتهحجم أحواض  -
 يوم /  3م 46666=  محطةلل الواردةكميه المياه الخام  -
 لتر / ملجم  604=  التهوية بأحواضتركيز األكسجين الذائب  -
 46تطفو على سطح المخبار بعد  الحمأة)مل  666= دقيقه  36بعد  المترسبة الحمأةحجم  -

 ( دقيقه
 لتر/ ملجم   3566=  الزائدة الحمأة في المتطايرة قةالعالتركيز المواد  -
 ساعه/  3م 176= لتر ثانيه  75=  الزائدة الحمأةتصرف طلمبه  -
 يوم/  3م 1766= اليوم  في الزائدة الحمأةتصرف  -

 ساعه/ 3م 3666=  المعادة حمأةلل الحلزونيةتصرف الطلمبه  -
حاليا  المحطةهويه يعمل بموتور ت 5ويوجد بكل حوض عدد  بالخدمةحوض  8يوجد عدد  -

 .موتور تهويه بصفه دائمه 6عدد 
لتر / ملجم  302=  التهويةمدخل  فيلتر و / ملجم  106= المياه الخام  فيتركيز النترات  -
 لتر/ ملجم  801 النهائيمخرج الترسيب  فيلتر و / ملجم  704=  التهويةمخرج  فيو 

 

    
        

    
  دليل حجم الحمأة 

 

 .جدا بطيئة الحمأةاه أن سرعه ترسيب وهذا معن
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 ( 608 – 601)حيث أنها من يتراوح من  يةلعا F / Mهذا معناه أن 

 

   4 يوم
      1 11

         
  عمر الحمأة 

 

 (يوم 25-5)صغير حيث أنه يتراوح من  الحمأةهذا معناه أن عمر 
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 :المشكلةوتحديد سبب  االستنتاج :ثالثا

 :االتينستنتج   السابقة المعمليةمن خالل النتائج  -
 النهائيالترسيب  حوضي في الحمأةطفو  نتيجةعالي وذلك  F / Mو صغير الحمأةأن عمر  .2

 RAS vssو MLSSمما يؤدى إلى انخفاض تركيز 
حدوث  انتشارها على السطح معو  حجم الكره فيعلى شكل كتل بنيه  الحمأةأن سبب طفو  .1

حدوث اختزال للنترات  نتيجةفوران ووجود غازات خلف الكساحات بأحواض الترسيب النهائي هو 
ويؤدى إلى سرعه طفوها على  الحمأةوتحولها إلى غاز نيتروجين الذى يقلل من سرعه ترسيب 

دقيقه  36بعد  المترسبة الحمأةحيث أن حجم  SVIو  SV30السطح وهذا واضح أثناء قياس 
دقيقه وهذ يدل  86تطفو على السطح بعد  الحمأةكما أن  MLSSيتناسب مع تركيز  وال عالي

  .الحمأة فيعلى وجود غاز نيتروجين 
كل ذلك  التهويةمخرج  فيعن تركيزها  النهائيمخرج الترسيب  فيانخفاض تركيز النترات  .3

 .نيتروجينيدل على حدوث اختزال للنترات إلى غاز 
موتور تهويه من  5تشغيل عدد  نتيجة التهوية حوضي فيئب زياده تركيز األكسجين الذا .8

مساءا حتى  8) الساعةموتور تهويه من  8وعدد ( مساء 8 الساعةصباحا حتى  7) الساعة
 نتيجة DOأدى إلى زياده تركيز األكسجين الذائب حيث أن ارتفاع تركيز ( صباحا 7 الساعة

   .التهويةتشغيل عدد أكبر من الالزم من وحدات 
انتشارها على السطح و  حجم الكره فيعلى شكل كتل بنيه  الحمأةذه العوامل أدت إلى طفو ه -

 .وتصاعد غازات خلف الكساحات النهائيبأحواض الترسيب 
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 :نتيجةوال المشكلةأتخدت لحل  التياالجراءات  :رابعا

( مساء عةالساب الساعةصباحا حتى  7 الساعةمن )موتور تهويه نهارا  3تم تشغيل عدد  -
وتم زياده ( صباحا السابعة الساعةمساءا حتى  السابعة الساعةمن )موتور تهويه ليال  1وعدد 

لتقليل كميه  النهائيبأحواض الترسيب  الحمأةلتقليل فتره مكث  المعادة المنشطة الحمأةمعدالت 
واض أح فيتطفو على سطح أحواض الترسيب وبعد مرور يومين تم توقف الطفو  التي الحمأة

إلى الوضع  المحطةأيام عادت  5وبعد  الزائدةو  المعادة الحمأةوتم ضبط كميه  النهائيالترسيب 
للمعايير والمواصفات كما هو موضح من  النهائيومطابقه السيب  المحطةوزادت كفاءه  الطبيعي
 :التالية المعمليةالنتائج 

 لتر/ ملجم  101= تركيز الكسجين الذائب بأحواض التويه  -
 لتر/ ملجم 1166 التهوية في العالقة الصلبةيز المواد ترك -
 لتر/ ملجم  2486=  التهوية في المتطايرة العالقة الصلبةتركيز المواد  -
 6166=   الزائدة الحمأة في المتطايرة العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  245=  للتهويةالممتص الداخل  الحيويتركيز األكسجين  -
 لتر/ ملجم  13=  لنهائياالسيب  في TSSتركيز  -
 لتر / ملجم  24=  النهائيالسيب  في  BODتركيز   -
 /ملجم 302=  للتهوية الداخلةالمياه  فيلتر و / ملجم  108= المياه الخام  فيتركيز النترات  -
 .لتر
 = النهائيمن الترسيب  الخارجةالمياه  فيلتر و / ملجم  608=  التهويةمن  الخارجة فيو  -

 .لتر/ ملجم  21045
 لتر / يليتر لمل 165= دقيقه  36بعد  المترسبة الحمأةحجم  -
 يوم/  3م 2646=   8× ساعه  /  3م 176= اليوم   في الزائدة الحمأةتصرف  -
 3م 36666= ساعه  26 ×ساعه /  3م 3666=  المعادة حمأةلل الحلزونيةتصرف الطلمبه  -
 يوم/ 
 (حوض 8×   3م 4666= حجم الحوض ) 3م 31666=  التهويةحجم أحواض  -

 يوم /  3م 46666 = محطةلل الواردةكميه المياه الخام 
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  هذا معناه أنF / M  (608 – 601)مناسبه حيث أنها من يتراوح من 

 

      يوم
      1   

1        
 عمر الحمأة 

 

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

عالج مشكله اختزال النترات وزياده  السابقةوالحسابات  المعمليةيتبين من نتائج التحاليل  -
للمعايير  النهائيومطابقه السيب  المحطةزياده كفاءه الحمأة و سرعه ترسيب وتركيز 

 .والمواصفات
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 النهائيرات من أحواض الترسيب كثيفه وخروجها من الهدا حمأةطفو 

  Billowing Solids washout  م باس الظاهرةحيث تسمى هذه 

 الغربيةببسيون محافظه  التقليدية المنشطة الحمأةب الصحيمعالجه مياه الصرف  محطة :مثال

 

 :المشكلة :أوال

رات مع وخروجها من الهدا النهائيتكوين طبقه كثيفه على سطح أحواض الترسيب  الحمأةطفو 
وارتفاع حجم ( 9 -5)كما هو موضح بالشكل رقم  النهائيمن أحواض الترسيب  الخارجةالمياه 
جدا كم هو موضح بالشكل رقم  بطيئة الحمأةدقيقه وأن سرعه ترسيب  36بعد  المترسبة الحمأة

ت وحسابا المعمليةللمعايير والمواصفات وتم عمل التحاليل  النهائيوعدم مطابقه السيب ( 5-8)
 .لعالجها المطلوبةواتخاذ االجراءات  المشكلةالتشغيل لمعرفه سبب  فيالتحكم 

 
 جدا بطيئة الحمأةسرعه ترسيب ( 8-5)شكل رقم 
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 :التشغيل فيوحسابات التحكم  المعمليةالتحاليل  :ثانيا

 :ىلمده شهر وكان متوسط النتائج كما يل المطلوبةوحسابات التشغيل  المعمليةتم اجراء التحاليل 

 لتر / ملجم  102=   التهوية فيتركيز األكسجين الذائب  -
 لتر/ ملجم  886= المياه الخام  في TSSتركيز  -
 لتر/ملجم  826= المياه الخام  في BODتركيز  -
 يوم/  3م 6666= تصرف المياه الخام  -
 3م 3566=  التهوية حوضيحجم  -
 لتر/ ملجم  43= المياه الخام  فيتركيز األمونيا  -
 لتر/ ملجم  215المياه الخام  فيلدال نيتروجين تركيز كا -
 لتر/ ملجم  81=  العضويتركيز النيتروجين  -
 لتر/ ملجم   28= المياه الخام    فيتركيز الكبريتيدات  -
 لتر/ ملجم  2866=  التهوية في العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  2656=  التهوية في المتطايرة العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  246=  للتهويةالداخل  BODتركيز  -
 الحمأةالمخبار غير رائقه كما أن  فيالمياه ) 866= دقيقه  36بعد  المترسبة الحمأةحجم  -

 (دقيقه 86على سطح المخبار بعد  تطفو

 
 الحمأةبطئ ترسيب ( 26-5)شكل رقم 
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=   النهائييب مخرج الترس فيو  706 التهويةمخرج  فيو  308= المياه الخام  فيتركيز النترات  -
 لتر/ ملجم  807

 لتر / ملجم  61=  النهائيالسيب  في العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  76=  النهائيالسيب  فيالممتص  الحيويتركيز األكسجين  -

4 8  
    1111

1 11
  دليل حجم الحمأة 

 

 .جدا بطيئة الحمأةوهذا معناه أن سرعه ترسيب 

     
     111

         
      

 

 .ينبغيأقل مما  التهوية في الحمأةمناسبه وأن تركيز  F / Mوهذا معناه أن 

 فيمرات  ثالثةبمعدل  التهويةبأحواض  المنشطة حمأةلل الميكروسكوبيأثبت الفحص  -
على شكل خصل  الخيطيةاالسبوع ولمده اسبوعيين عن وجود أعداد كثيره من الكائنات 

  .الشعر وفطريات

 

 :المشكلةوتحديد سبب االستنتاج  :ثالثا

أن سرعه  هيو  المشكلةالتشغيل تبين أن سبب  فيوحسابات التحكم  المعمليةمن خالل النتائج 
زياده  نتيجةوالفطريات  الخيطيةوجود أعداد كثيره من الكائنات  نتيجةجدا  بطيئة الحمأةترسيب 
صرف مخلفات  نتيجةخام المياه ال فيوالكبريتيدات  العضوياألمونيا وتركيز النيتروجين  تركيز

وصرف مياه هذه المخلفات على شبكه تجميع مياه  الحيوانيومخلفات الصرف  بالمدينةالمجزر 
وأن هذه الكائنات  الشبكةوأنه يصعب منع تلك المصادر من الصرف على  الصحيالصرف 

 رسبةالمت الحمأةوهذا هو سبب ارتفاع حجم  المنشطة الحمأةتكون شبكه تقلل من سرعه ترسيب 
 النهائيبأحواض الترسيب  الحمأةمما يؤدى إلى طفو  الحمأةدقيقه وارتفاع دليل حجم  36بعد 

 .للمعايير والمواصفات النهائيوعدم مطابقه السيب 
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 :نتيجةوال المشكلةأتخدت لحل  التياالجراءات  :رابعا

لمده  يالميكروسكوبص والفح المعمليةوأسبابها مرفق بها نتائج التحاليل  المشكلةتم عمل تقرير ب
بالحقن بالكلور حيث  المعادة الحمأةمعالجه  هيو  الخيطيةطريقه التخلص من الكائنات و  شهرين

ورفع  الحمأةمما يرفع من سرعه ترسيب  الخيطيةأن الكلور بقوم بالقضاء والتخلص من الكائنات 
كميه الكلور  فيبوصه بمحبس للتحكم  1قطر  PVC ماسورةوتم تركيب وربط  المحطةكفاءه 

خطيين من  الماسورةحقن الكلور بحوض المزج بالكلور ومتفرع من هذه  ماسورةمع  المضافة
تشغيل  فيمحبس للتحكم  ماسورةوبكل  المعادة الحمأةطلمبات  غرفتيالمواسير لكل غرفه من 

 .(22-5)الكلور بكل غرفه كما هو موضح بالشكل رقم 

حيث أنه يتم تشغيل  المعادة الحمأةطلمبات  غرفتي تم تشغيل حقن الكلور لغرفه واحده من
بنسبه  المعادة حمأةوتم فتح المحبس الخاص بكميه الكلور لل المحطةب المعالجةنصف وحدات 

26 %. 

التشغيل  فيوحسابات التحكم  المطلوبة المعمليةوتم متابعه عمليه التشغيل واجراء التحاليل 
وزادت  الحمأةأيام زادت سرعه ترسيب  5بعد مرور و  المنشطة حمأةلل الميكروسكوبيوالفحص 

 .للمعايير والمواصفات النهائيومطابقه السيب  المحطةكفاءه 
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مع  النهائيومواصفات السيب  SVIو SV30و MLSSبين تركيز  العالقة( 1-5)جدول رقم 
 .لمده عشره أيام المعادة المنشطة حمأةتشغيل الكلور لل بداية

 MLSS SV30 SVI حقن الكلور اليوم
 النهائيالسيب 

TSS BOD 

 76 61 814 866 1266 ال يعمل 16/7

 68 54 324 766 1166 يعمل 12/7

 66 51 166 866 1666 يعمل 11/7

 56 81 256 366 1666 يعمل 13/7

 38 36 216 156 1266 يعمل 18/7

 14 18 82 246 2876 يعمل 15/7

 15 11 82 166 1166 يعمل 16/7

 14 15 86 246 1666 يعمل 17/7

 13 16 45 246 1266 يعمل 14/7

 

 :كانت النتائج كما يلىو 

 لتر / ملجم  101=  التهوية فيتركيز األكسجين الذائب  -
 لتر/ ملجم  2876=  التهوية في العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  2646=  التهوية في المتطايرة العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  285=  لتهويةلالداخل  BODتركيز  -
 لتر/ م لجم 166= دقيقه  36بعد  المترسبة الحمأةحجم  -
الترسيب ج مخر  فيو  805=  التهويةمخرج  فيو  3602=المياه الخام  فيتركيز الننترات  -

 لتر/ ملجم  2804=  النهائي
 3م 3666=  التهوية حوضيحجم  -
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 يوم/  3م 7666=  محطةلل الواردةتصرف المياه  -
 لتر / ملجم  18=  النهائيالسيب  في العالقةواد تركيز الم -
 لتر/ ملجم  14=  النهائيالسيب  فيالممتص  الحيويتركيز األكسجين  -
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  النهائيناعمه مثل التراب على سطح أحواض الترسيب  حمأةصوره  في الحمأةطفو 

 :Sludge Bulking Ashingباسم  الظاهرةك تسمى تل

وتعمل بنظام قنوات  المنوفيةبميت بره بمحافظه  الصحيمعالجه مياه الصرف  محطة :مثال
 .األكسدة

 

 المشكلة :أوال

وخروجها من  النهائيناعمه وانتشارها وتكوين طبقه على سطح أحواض الترسيب  حمأةطفو 
( 21-5)كما هو موضح بالشكل رقم  النهائيلترسيب من أحواض ا الخارجةالهدارات مع المياه 

بعد  المترسبة الحمأةال تعمل وارتفاع حجم  التيكما تالحظ وجود رغاوى صفراء حول الرواتر 
( 23-5)كما هو موضح بالشكل رقم  الحمأةبطئ ترسيب  نتيجة الحمأةدقيقه ودليل حجم  36

للمعايير والمواصفات  النهائيقه السيب على سطح المخبار بعد ساعتين وعدم مطاب الحمأةوطفو 
واتخاذ االجراءات  المشكلةالتشغيل لمعرفه سبب  فيوحسابات التحكم  المعمليةوتم عمل التحاليل 

 .لعالجها المطلوبة
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ناعمه وانتشارها وتكوين طبقه على  سطح أحواض الترسيب  حمأةطفو ( 21-5)شكل رقم 

 النهائي

 
 الحمأةيب بطئ ترس( 23 - 5)شكل رقم 
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 :التشغيل فيوحسابات التحكم  المعمليةالتحاليل  :ثانيا

 :لمده شهر وكان متوسط النتائج كما يلى المطلوبةوحسابات التشغيل  المعمليةتم اجراء التحاليل 

 لتر / ملجم  204=  التهوية فيتركيز األكسجين الذائب  -
 لتر / ملجم  316= المياه الخام  فيتركيز الزيوت والشحوم  -
 لتر/ ملجم  1166=  التهوية في العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  2466=  التهوية في المتطايرة العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  866= المياه الخام  في CODتركيز  -
 لتر/ ملجم  376=  للتهويةالداخل  BODتركيز  -
 الحمأةر رائقه كما أن المخبار غي فيالمياه ) 866= دقيقه  36بعد  المترسبة الحمأةحجم  -

 .(دقيقه كلها كتله واحده 86على سطح المخبار بعد  تطفو
 النهائيمخرج الترسيب  فيو و  406 التهويةمخرج  فيو  303= المياه الخام  فيتركيز النترات  -
 .(مما يدل على حدوث اختزال للنترات)لتر / ملجم  607= 
 3م 8866=  التهويةحجم حوض  -
 يوم/  3م 8566=  محطةلل الواردةتصرف المياه  -
 لتر / ملجم  65=  النهائيالسيب  في العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  64=  النهائيالسيب  فيالممتص  الحيويتركيز األكسجين  -

 1  
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 .بطيئة الحمأةوهذا معناه أن سرعه ترسيب 

 

    
        

1 11      
      

 

 (6063-6065) مقبولة F / Mاه أن وهذا معن

  Microthix Parvicellوجود التهويةأحواض  في حمأةلل يالميكروسكوبأثبت الفحص 

 :المشكلةاالستنتاج وتحديد سبب  :ثالثا
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ناعمه  حمأةالتشغيل تبين أن سبب طفو  فيوحسابات التحكم  المعمليةمن خالل النتائج 
وخروجها من الهدارات مع المياه  النهائيالترسيب وانتشارها وتكوين طبقه على  سطح أحواض 

 الحمأةبطئ ودليل حجم  الحمأةكما أن سرعه ترسيب  النهائيمن أحواض الترسيب  الخارجة
 التهويةحواض أب المنشطة الحمأة فيوهذا النوع يتواجد  الخيطيةكذلك وجود أحد الكائنات  عالي
             Microthix Parvicell تركيززياده  نتيجة

 صرف مياه محطات الوقود ومغاسل ومشاحم نتيجة التهويةاحواض  فيالزيوت والشحوم 

دقيقه  36بعد  المترسبة الحمأةوهذا هو سبب ارتفاع حجم مصانع الزيوت والصابون و  السيارات
وعدم مطابقه  النهائيبأحواض الترسيب  الحمأةمما يؤدى إلى طفو  الحمأةوارتفاع دليل حجم 

 .للمعايير والمواصفات هائيالنالسيب 

 

 :نتيجةوال المشكلةأتخدت لحل  التياالجراءات  :رابعا

لمده  يالميكروسكوبوالفحص  المعمليةوأسبابها مرفق بها نتائج التحاليل  المشكلةتم عمل تقرير ب
قامت بدورها  التيبمركز قويسنا  الصحيأسابيع متتاليه وتم ارساله إلى اداره الصرف  ثالثة
محمله  سيارةلمحطات الوقود ومغاسل ومشاحم السيارات كما تبين أن  والمتابعةر بالمرو 

 الصحيعلى شبكه الصرف  السيارةبالمازوت انقلبت بأحد الشوارع وتم القاء محتويات هذه 
 الزيادة في الحمأةوبدأت سرعه ترسيب  المحطةوبعد مرور اسبوعيين تحسنت حاله  بالمدينة

 التيواختفاء الرغاوى الصفراء على الرواتر  الطبيعيووصوله للمدي  ةالحمأوانخفاض دليل حجم 
 للمعايير والمواصفات العينةومطابقه  النهائيبحوض الترسيب  الحمأةال تعمل واختفاء طفو 

 :كانت النتائج كما يلىو 

 لتر / ملجم  105=  التهوية فيتركيز األكسجين الذائب  -
 لتر/ ملجم  3666=  التهوية في العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  1566=  التهوية في المتطايرة العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  386=  للتهويةالداخل  BODتركيز  -
 لتر/ محم  166= دقيقه  36بعد  المترسبة الحمأةحجم  -
مخرج الترسيب  فيو  805=  التهويةمخرج  فيو  2 .3=المياه الخام  فيتركيز الننترات  -

 لتر/ ملجم  2601=  النهائي
 3م 8866=  التهوية حوضيحجم  -
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 يوم/  3م 8566=  محطةلل الواردةتصرف المياه  -
 لتر / ملجم  25=  النهائيالسيب  في العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  24=  النهائيالسيب  فيالممتص  الحيويتركيز األكسجين  -
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تبين خلوها من الكائنات  التهويةبأحواض  المنشطة حمأةلل ميكروسكوبيتم عمل فحص 
 .الخيطية
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 الخارجـةالشكل وخروجها من الهدارات مـع الميـاه  منتظمةبيضاء غير  الحمأةظهور ندف من 
 النهائيمن أحواض الترسيب 

 Straggler Flocباسم  الظاهرةوتسمى تلك 

تعمل بنظام  هيو  الغربيةبمدينه السنطه بمحافظه  الصحيمعالجه مياه الصرف  محطة :مثال
 .التقليدية المنشطة الحمأة

 

 :المشكلة :أوال

من  الخارجةالشكل وخروجها من الهدارات مع المياه  منتظمةبيضاء غير  الحمأةخروج ندف من 
المدى المطلوب ولكن  في SVIجيده و الحمأةعلما بأن سرعه ترسيب  النهائيأحواض الترسيب 

م عمل تغير مطابق للمواصفات و  النهائيعكره والسيب  النهائيمن الترسيب  الخارجةالمياه 
 .المشكلةلتحديد أسباب تلك  المطلوبةالتشغيل  فيوحسابات التحكم  المعمليةالتحاليل 

 

 :التشغيل فيوحسابات التحكم  المعمليةالتحاليل  :ثانيا

  :لمده شهر وكان متوسط النتائج كما يلى المطلوبةوحسابات التشغيل  مليةالمعتم اجراء التحاليل 

 لتر / ملجم  107=  التهوية فيتركيز األكسجين الذائب  -
 لتر/ ملجم  2166=  التهوية في العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  886=  التهوية في المتطايرة العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  126=  للتهويةالداخل  BODتركيز  -
 لتر/ يليتر لمل 266= دقيقه  36بعد  المترسبة الحمأةحجم  -
=   النهائيمخرج الترسيب  فيو  704 التهويةمخرج  فيو  305= المياه الخام  فيتركيز النترات  -

 (مما يدل على عدم حدوث اختزال للنترات)لتر / ملجم  2105
 3م 3566=  التهوية حوضيحجم  -
 يوم/  3م 4566=  محطةلل الواردةتصرف المياه  -
 ساعه/  3م 366=  المعادة المنشطةقراءه عداد تصرف الحماة   -
 يوم/  3م 7116=  المعادة المنشطة الحمأةكميه  -
 ساعه/  3م 36=  الزائدة المنشطة الحمأةتصرف طلمبه  -
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 ساعه 21=  الزائدة الحمأةعدد ساعات تشغيل طلمبه  -
 يوم/  3م 831=  الزائدة المنشطة الحمأةه يكم -
 لتر/ ملجم  3666=  الزائدة الحمأة في المتطايرة العالقةتركيز المواد  -
 لتر / ملجم  54=  النهائيالسيب  في العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  76=  النهائيالسيب  فيالممتص  الحيويتركيز األكسجين  -
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 .مقبولة الحمأةوهذا معناه أن سرعه ترسيب 

 

     
  11     

        
      

 

 في الحمأةوأن تركيز  608 – 601حيث أنه يجب أن يتراوح من  عالية F / Mوهذا معناه أن 
 الزائدة المنشطة الحمأةوكذلك كميه  عالية المعادة المنشطة الحمأةأن كميه  نتيجةقليله  التهوية
 .عالية

      يوم
  1      

        
      

 

يوم وهذا معناه أن  25 – 5صغير جدا حيث أنه يجب أن يتراوح من  الحمأةعمر  هذا معناه أن
 .جدا عالية الزائدة المنشطة الحمأةجدا وأن كميه  عالية المعادة المنشطة الحمأةكميه 
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 المشكلةاالستنتاج وتحديد سبب  :ثالثا

خروج ندف  هيو  المشكلةالتشغيل تبين أن سبب  فيوحسابات التحكم  المعمليةمن خالل النتائج 
يرجع إلى انخفاض تركيز  النهائيالشكل من أحواض الترسيب  منتظمةبيضاء وغير  الحمأةمن 

 عالية المعادة المنشطة الحمأةأن كميه  نتيجة المعادة الحمأة فيو  التهويةحوض في العالقةالمواد 
 .عالية الزائدة المنشطة الحمأةوكذلك كميه 

 

 نتيجةوال المشكلةأتخدت لحل  التياالجراءات  :رابعا

بتقليل فتحه المحابس التليسكوبيه بأحواض الترسيب  المعادة المنشطة الحمأةتم تخفيض كميه 
 المعمليةأيام كانت نتائج التحاليل  8وبعد  الزائدة المنشطة الحمأةوتم تخفيض كميه  النهائي

 :التشغيل كما يلى فيوحسابات التحكم 

 لتر / ملجم  101=  التهوية فيتركيز األكسجين الذائب  -
 لتر/ ملجم  1366=  التهوية في العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  1666=  التهوية في المتطايرة العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  285=  للتهويةالداخل  BODتركيز  -
  126= دقيقه  36بعد  المترسبة الحمأةحجم  -
 3م 3666=  التهويةحجم حوض  -
 يوم/  3م 4566=  محطةلل الواردةاه تصرف المي -
 ساعه/  3م 285=  المعادة  المنشطةقراءه عداد تصرف  -
 يوم/  3م 3846=  المعادة المنشطة الحمأةكميه  -
 لتر/ ملجم  8466=  الزائدة المنشطة الحمأة في المتطايرة العالقةتركيز المواد  -
 ساعه/  3م 36=  الزائدة المنشطة الحمأةتصرف طلمبه  -
 ساعه 8=  الزائدة الحمأةاعات تشغيل طلمبه عدد س -
 يوم/  3م 288=  الزائدة المنشطة الحمأةه يكم -
 لتر / ملجم  14=  النهائيالسيب  في العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  31=  النهائيالسيب  فيالممتص  الحيويتركيز األكسجين  -
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  دليل حجم الحمأة 

 .جيده جدا الحمأةترسيب  وهذا معناه أن سرعه

 

     
        

         
      

 

 .مناسبه  F / Mوهذا معناه أن 

 

     يوم
         

        
       

 

 .مناسب الحمأةهذا معناه أن عمر 
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حجـم  فـيصـوره نـدف بنيـه  في النهائيمن أحواض الترسيب  الخارجةمع المياه  الحمأةخروج 
 (Pin Point Floc)رأس الدبوس 

 شرقيه –بكفر صقر الصحيمعالجه مياه الصرف  محطة :مثال

 

 :المشكلة :أوال

 النهائيالترسيب  حوضيمن هدارات  الخارجةحجم رأس الدبوس مع المياه  فيخروج ندف بنيه 
   .التهوية حوضيظهور رغاوى بنيه ب وبداية

 

 التشغيل  فيوحسابات التحكم  المعمليةالتحاليل  :ثانيا

 :وكانت النتائج كما يلى المطلوبةوحسابات التشغيل  المعمليةاء التحاليل تم اجر 

 لتر / ملجم  106=  التهوية فيتركيز األكسجين الذائب  -
 لتر/ ملجم  7666=  التهوية في العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  6666=  التهوية في المتطايرة العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  21666=  الزائدة الحمأة في ايرةالمتط العالقةتركيز المواد  -
 ساعه/  3م 66=  الزائدة الحمأةتصرف طلمبه  -
 (اليوم فيتعمل ثالثه ساعات  الزائدة الحمأةطلمبه )يوم /  3م 246=  الزائدة الحمأةكميه  -
 لتر/ ملجم  356=  للتهويةالداخل  BODتركيز  -
 لتر /مليليتر 866= دقيقه  36المترسبه بعد  الحمأةحجم  -
 3م 4466=  التهوية حوضيحجم  -
 يوم/  3م 6566=  محطةتصرف المياه الوارده لل -
 لتر / ملجم  86=  النهائيالسيب  في العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  81=  النهائيالسيب  فيالممتص  الحيويتركيز األكسجين  -
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  دليل حجم الحمأة 

 .عاليه جدا مأةالحوهذا معناه أن سرعه ترسيب 
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 603-6065هذا النظام تتراوح من  فيقليله حيث أنه  F / Mوهذا معناه أن 

 

      يوم
  11      

         
  عمر الحمأة        

 

 يوم 36-26هذا النظام تتراوح من  فيكبير نسبيا حيث أنه  الحمأةوهذا معناه أن عمر 

 

تبين وجود أعداد كثيره من  التهويةبحوض  المنشطة حمأةلل كروسكوبيميبعمل فحص  -
 .التهويةالروتيقرا وبدأ ظهور الرغاوى البنيه بأحواض و  النيوكارديا

 

 :المشكلةاالستنتاج وتحديد سبب  :ثالثا

خروج ندف  هيو  المشكلةالتشغيل تبين أن سبب  فيوحسابات التحكم  المعمليةمن خالل النتائج 
وبدايه ظهور رغاوى  النهائيالترسيب  حوضيمن  الخارجةحجم رأس الدبوس مع المياه  فيبنيه 
 الحمأةوزياده عمر  التهويةب المنشطة الحمأةيرجع إلى زياده تركيز  التهوية حوضيبنيه ب

عاليه  تعتبر النهائيوأنه يجب اتخاذ االجراء المناسب ألن معايير السيب  F / Mوانخفاض 
للمعايير  النهائيوعدم مطابقه السيب  المحطةهذا الوضع سوف تقل كفاءه نسبيا واذا استمر 

 .والمواصفات

 

 

 

 

 

 :نتيجةوال المشكلةأتخدت لحل  التياالجراءات  :رابعا
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وضبط مفتاح  الزائدة الحمأةوذلك بزياده ساعات تشغيل طلمبه  الزائدة الحمأةتم زياده كميه 
 366اليوم بتصرف  فيساعات تشغيل  5لتعطى  الساعة فيدقيقه  25ساعات التشغيل لتعمل 

والرغاوى  النهائيالترسيب  حوضيبنيه من روج الندف الخ فيأيام اخت 3يوم وبعد مرور /  3م
 :يلى كانت النتائج كما الذهبيالبنى  الحمأةوظهر لون  التهوية حوضيالبنيه ب

 لتر / ملجم  104=  التهوية فيتركيز األكسجين الذائب  -
 لتر/ ملجم  3666=  التهوية في العالقةاد تركيز المو  -
 لتر/ ملجم  1866=  التهوية في المتطايرة العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  6866=  الزائدة الحمأة في المتطايرة العالقةتركيز المواد  -
 ساعه/  3م 66=  الزائدة الحمأةتصرف طلمبه  -
 يوم / 3م 366=  الزائدة الحمأةكميه  -
 لتر/ ملجم  366=  للتهويةاخل الد BODتركيز  -
 لتر/ مليليتر  166= دقيقه  36بعد  المترسبة الحمأةحجم  -
 3م 4466=  التهوية حوضيحجم  -
 يوم/  3م 6566=  محطةلل الواردةتصرف المياه  -
 لتر / ملجم  24=  النهائيالسيب  في العالقةتركيز المواد  -
 لتر/ ملجم  25=  النهائيالسيب  فيالممتص  الحيويتركيز األكسجين  -

   6  
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  دليل حجم الحمأة 

 

 (256-56)الحدود المسموح بها  في  SVIوأن الحمأةهذا يدل على سرعه ترسيب 

 

     
        

         
      

 

 .ممتازة  F / Mوهذا معناه أن 

    يوم
  11    11

        
 عمر الحمأة        
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 .ناسبم الحمأةوهذا معناه أن عمر 

 

وأن  تبين خلوها من الروتيفرا التهويةبأحواض  المنشطة حمأةلل ميكروسكوبيتم عمل فحص 
 .البروتوزوا ذات العنق هي المنشطة الحمأة في السائدةالكائنات 
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 الخامسالفصل 
 الصحيالتحاليل المعملية المطلوبة لتشغيل محطات معالجه الصرف 

ت معالجة مياه الصرف الصحي بالحمأة المنشطة تعتمد على التشغيل والتحكم السليم لمحطا
 التيمعرفة القائمين على عملية التشغيل على معرفه ما هي الحمأة المنشطة ومكوناتها والعوامل 

التشغيل السليم لمحطات معالجه  فيالتشغيل والتحكم ويعتمد  .تؤثر على نشاطها وكفاءتها
والكيميائية والبيولوجية لمياه الصرف  الطبيعيةحاليل بالحمأة المنشطة على الت الصحيالصرف 

تعتمد على استخدام التحاليل الصحي والحمأة المنشطة وبيانات وتعليمات تشغيل صحيحة 
مشكله  أيالتشغيل وتحديد أسباب  فيإجراء الحسابات الخاصة بالتشغيل والتحكم  في الكيميائية
على  المعالجةحديد كفاءه كل مرحله من مراحل وكيفيه عالجها وت المعالجة محطة فيقد تحدث 

 محطةلل النهائيمن السيب  الخارجةككل ومعرفه مواصفات المياه  المحطةحده وتحديد كفاءه 
لسنه  84من القانون  66المادة  فيلتحديد مدى مطابقته للمعايير والمواصفات المصرية المحددة 

التحكم في تشغيل محطات و  ى لتشغيلتجر  التيوسوف نوضح أهم التجارب المعملية . 2841
 فيالتحكم  فيوأهميه تلك التجارب  إلجرائهاالمنشطة وأماكن جمع العينات  الحمأةب المعالجة
 :التشغيل

 .الحرارةدرجه  .2
 .(DO)قياس األكسجين الذائب  .1
 .(pH)قياس الرقم األيدروجينى  .3
  .(BOD)الممتص  الحيويقياس األكسجين  .8
 (COD)المستهلك  الكيميائيقياس األكسجين  .5
 (TSS)قياس تركيز المواد الصلبة العالقة  .6
 (VSS)قياس تركيز المواد الصلبة العالقة المتطايرة  .7
 (N - NH3)نيتروجين  –قياس األمونيا  .4
 (N - NO3)نيتروجين  –قياس تركيز النترات  .8

 (TKN) العضويقياس تركيز النيتروجين  .26
 قياس الكبريتيدات .22
 قياس الزيوت والشحوم .21
 الحمأة في الصلبةسبه المواد قياس ن .23
 .قياس الكلور الحر المتبقي .28
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 :الحرارةقياس درجه 

تعتبر تفاعالت  البيولوجية المعالجةبدرجه حراره المياه كما أن  يتأثرتكاثر ونمو نشاط البكتيريا 
و كاثر ونمتتتأثر بدرجه حراره المياه فكلما زادت درجه حراره المياه يزداد معدل  هيبيوكيميائيه ف

والعكس صحيح فكلما قلت درجه  الهوائيةبواسطه البكتيريا  العضويةونشاط ومعدل أكسده المواد 
وتقاس  العضويةحراره المياه فإنه يقل معدل تكاثر ونمو ونشاط البكتيريا ومعدل أكسده المواد 

 35عن ويجب أال تزيد درجه حراره المياه  النهائيالمياه الخام والسيب  فيدرجه حراره المياه 
يدل على صرف  مئويةدرجه  35المياه الخام عن  فيوزياده درجه حراره المياه  مئويةدرجه 

حيال  المطلوبةويجب أخذ االجراءات  الصحيمخلفات صناعية على شبكه تجميع مياه الصرف 
ومحطات الرفع ومحطات معالجه  الصحيحفاظا على شبكات تجميع مياه الصرف  المشكلةتلك 

 .وكفاءتها لصحيامياه الصرف 

 

 :(DO)قياس تركيز األكسجين الذائب 

 :الغرض من التهوية هو

خلط مكونات حوض التهوية خلطا تاما لمياه الصرف الصحي الداخلة لحوض التهوية  -أ 
حوض  في( MLSS)والحماة المنشطة المعادة لحوض التهوية والمحافظة على الحمأة المنشطة 

 .وعدم ترسيبها مستمرحركه وتقليب  فيالتهوية عالقة و 

 توفير األكسجين الذائب -ب 

أو الهواء المضغوط  الميكانيكية التهويةحوض التهوية بواسطه  فييتم توفير األكسجين الذائب  -
وكالهما يؤدى الغرض لتوفير األكسجين الذائب الالزم لنمو ونشاط البكتريا الهوائية ألكسدة المواد 

 الهوائيةتستهلك البكتيريا  البيولوجية المعالجةوحده  فية حيث أنه النيتروجينيو  الكربونيةالعضوية 
وتحويلها ( BOD) الكربونية العضويةأكسده وتحلل المواد  فيأوال كميه من األكسجين الذائب 

وتعتمد  التالية بالمعادلةأكسيد الكربون كما هو موضح  وثانيإلى ماده غير عضويه ومياه وطاقه 
 في المنشطة الحمأةوتركيز  الكربونية العضويةعلى تركيز المواد  لكةالمستهكميه األكسجين 

 :التهويةحوض 
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 العضويةأكسده وتحلل المواد  فيكميه من األكسجين الذائب  الهوائيةيلى ذلك استهالك البكتيريا 

 على تركيز المستهلكةوتعتمد الكميه  Nitrification العمليةإلى نترات وتسمى هذه  النيتروجينية
 :التاليةكما هو موضح بالمعادالت  التهويةحوض  في المنشطة الحمأةو  النيتروجينيةالمواد 

 

 

 
 

  حوض التهوية ويجب أن  فيحوض تركيز األكسجين الذائب  فييتم قياس األكسجين الذائب
جميع أماكن حوض التهوية وكاف طوال الوقت لكى يوفر األكسجين الذائب  فييكون متوفر 
 .حوض التهوية وحوض الترسيب الثانوي فيبكتريا المطلوب لل

  الممتص الداخل  الحيويعلى تركيز األكسجين  التهوية فييعتمد تركيز األكسجين الذائب
فكلما زادت درجه حراره المياه . ودرجه حراره المياه التهوية في المنشطة الحمأةوتركيز  للتهوية

اره يزداد تركيز األكسجين الذائب وكلما زاد يقل تركيز األكسجين الذائب وكلما قلت درجت حر 
 في المنشطة الحمأةيزداد تركيز  التهويةالممتص الداخل لحوض  الحيويتركيز األكسجين 

وكلما قل . والحاجه إلى أكسجين ذائب أكثر التهويةومما تزداد الحاجة إلى زياده مده  التهوية
مما  التهوية في المنشطة الحمأةتركيز يقل  للتهويةالممتص الداخل  الحيويتركيز األكسجين 

 .وانخفاض الحاجه إلى األكسجين الذائب التهويةيؤدى إلى انخفاض مده 

 المنشطة الحمأةب المعالجةنظام  فيف المنشطة الحمأةب المعالجةعلى نظام  التهويةتعتمد مده و 
بنظام قنوات  منشطةال الحمأةب المعالجةنظام  فيساعه و  4 – 8من  التهويةتكون مده  التقليدية
بنظام  المنشطة الحمأةب المعالجةنظام  فيساعه و  36 – 4من  التهويةتكون مده  األكسدة
  .ساعه 36 – 24من  التهويةتكون مده  الممتدة التهوية
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 المياه  فيو  يجب قياس األكسجين الذائب بصفة منتظمة يوميا من مخرج حوض التهوية
لتر إذا / جم لم 3 -1يكون تركيز األكسجين الذائب من ويجب أن  النهائيمن السيب  الخارجة

لتر فان ذلك يؤدى إلى نشاط / جم لم 2حوض التهوية عن  فيقل تركيز األكسجين الذائب 
 تزايد أعداد الكائنات الخيطيةو  يقلل من نشاط البكتريا الهوائية ويؤدى إلى نموو  البكتريا الالهوائية

 (Nocardia) ومن أهم هذه الكائنات التهويةأحواض  فييه ذلك احد أسباب ظهور الرغاوى البنو 
يكون معدل و  رديئةو  مما يؤدى إلى تكوين حمأة منشطة فقيرة( Microthrix Parvicella)و

خروجها مع السيب النهائي ألحواض الترسيب و  ترسيبها بطيء جدا مما يؤدى إلى انتفاخ الحمأة
 . المعالجة محطةمما يؤدى إلى انخفاض كفاءه 

لتر يؤدى إلى حدوث اختزال للمواد / جم لم 2كما أن انخفاض األكسجين الذائب عن 
تحول النتريت إلى غاز و  وذلك معناه عدم استكمال أكسده النيتريت إلى نترات النيتروجينية
 .نيتروجين

لتر فان ذلك / ملجم  8حوض التهوية عن  فيحالها ازدياد تركيز األكسجين الذائب  فيأما 
  .ستهالك طاقة زائدة ليس لها ضرورةمعناه ا

  سوف تؤدى إلى نقص في كمية الغذاء المطلوب للبكتيريا مما يؤدى إلى  التهويةزيادة مدة
العالقة المتطايرة  الصلبةضعف معدل نمو وتكاثر البكتيريا مما يؤدى إلى انخفاض تركيز المواد 

سوف يؤدى إلى  التهويةاض مده استهالك طاقه ومعدات بدون داعى كما أن انخفالتهوية و في 
لذلك يظهر مدى تأثير قياس األكسجين الذائب بصفة منتظمة يوميا . المعالجةانخفاض كفاءه 

المطلوبة ولهذا يجب قياس األكسجين  التهويةوكذلك للمحافظة على مدة حوض التهوية  في
بما يتناسب مع  ويةالتهأحواض التهوية يوميا للتأكد من العدد المطلوب من وحدات  فيالذائب 

أحواض  فيومنعا من انخفاض أو زياده تركيزه  التهوية فيتركيز األكسجين الذائب المطلوب 
 .التهوية
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 :(pH)قياس الرقم األيدروجينى 

  مرحله  فيخاصه  الصحيمحطات معالجه مياه الصرف  فيقياس الرقم األيدروجينى مهم جدا
 في المعالجةأو المرشحات الزلطيه حيث تعتمد  المنشطة أةالحمسواء كانت ب البيولوجية المعالجة

 في (Protozoa) األوليةوالكائنات ( البكتيريا) الدقيقةهذه المحطات على نشاط الكائنات الحيه 
إلى مواد غير عضويه ويجب توافر رقم هيدروجيني مناسب  العضويةمعالجه وأكسده المواد 

على الوجه األكمل  المعالجة محطةة على تشغيل لضمان نمو ونشاط هذه الكائنات للمحافظ
 .4-6من  البيولوجية للمعالجةويتراوح الرقم األيدروجينى المناسب 

كفاءه و  حاله زياده أو نقص الرقم األيدروجينى عن هذه الحدود يقل معدل نمو ونشاط فيف
انخفاض أو . ةالمعالج محطةالمعالجة و مما يؤدى إلى انخفاض كفاءه  الدقيقةالكائنات الحيه 

زياده الرقم األيدروجينى عن هذه الحدود يعطى مؤشر على احتمال دخول مصادر مياه صرف 
ويجب تحديد تلك المصادر وعمل اإلجراءات  المعالجة محطةل الواردةصناعي مع المياه الخام 

ومحطات الرفع ومحطات  الصحيالقانونية الالزمة معها حفاظا على شبكات مياه الصرف 
 .لجةالمعا

  فيوالفطريات  الخيطيةيؤدى إلى نمو ونشاط الكائنات  6انخفاض الرقم األيدروجينى عن 
 النهائيبأحواض الترسيب  الحمأة وطفو الحمأةمما يقلل من سرعه ترسيب  التهويةأحواض 

 .المعالجة محطةمما يقلل من كفاءه  النهائيوخروجها مع السيب 
  النهائيوالسيب  التهويةالمياه الخام ومدخل أحواض  كل من فييجب قياس الرقم األيدروجينى 
 .يوميا المعالجة محطةل
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 :(COD)المستهلك  الكيميائيقياس األكسجين 

بكميه األكسجين ( Chemical Oxygen Demand)المستهلك  الكيميائييعرف األكسجين 
كرومات البوتاسيوم عند  أيمؤكسده مثل د كيميائيةبواسطه ماده  العضويةالالزم ألكسده المواد 

 .لمده ساعتين مئويةدرجه  256

لتر وسمى / جم لبم العضويةالمستهلك عن تركيز المواد  كيميائييعبر تركيز األكسجين ال
 كيميائيةبواسطه مواد  العضويةالمستهلك حيث يتم أكسده وتحليل المواد  كيميائياألكسجين ال

 فيويتم قياسه  العضويةتحديد تركيز المواد  فيك المستهل كيميائيمؤكسده ويستخدم األكسجين ال
 .المعالجة محطةل النهائيالسيب  فيو  التهويةالمياه الداخلة ألحواض و  كل من المياه الخام

 العضويةلقياس تركيز المواد  سريعةالمستهلك تجربه  كيميائيتعتبر تجربه قياس األكسجين ال
حوالى ساعتين ونصف  CODث تستغرق تجربه الممتص حي الحيويبالمقارنة بتجربة األكسجين 

تحديد  فيخمسه أيام للحصول على النتيجة حيث كما أنه يستخدم  BODبينما تستغرق تجربه 
 CODيكون تركيز  الصحيمياه الصرف  فيالممتص حيث أنه  الحيويمدى تركيز األكسجين 

المياه  فيسبوعيا أمرات  ةثالث التجربةويتم إجراء هذه ( 207–1)بين  تتراوح ما BODإلى تركيز 
المياه الخام يعطى  في CODتركيز  النهائيالسيب  فيو  التهويةألحواض  الداخلةالخام والمياه 

 .صناعيمؤشر الحتمال وجود صرف 

 

 :(BOD-5)الممتص  الحيويقياس األكسجين 

جه محطات معال فيتجرى  التيالممتص من أهم التجارب  الحيويتعتبر تجربه قياس األكسجين 
تشغيل محطات معالجه  فيحيث أنه هو أساس تصميم وتشغيل والتحكم  الصحيمياه الصرف 
 .وكذلك تحديد كفاءتها الصحيمياه الصرف 

 الكربونية العضويةالممتص بكميه األكسجين الالزم ألكسده المواد  الحيوييعرف األكسجين 
 .أيام 5لمده  مئويةدرجه  16عند  الهوائية البكتيريابواسطه 

في المياه  الكربونية العضويةكمعيار لتركيز المواد  BODالممتص  الحيوييتم قياس األكسجين و 
المياه الداخلة لحوض  في BODكما يتم قياس . المعالجةالخام مع التركيز التصميمي لمحطة 

/ كجم )و( لتر/ جم لم) التهويةالممتص الداخلة لحوض  الحيويلمعرفه كميه األكسجين  التهوية
ولتحديد مدى مالئمة تركيزه  التهويةحوض  في الدقيقةتستخدم كغذاء للكائنات الحيه  التيو  (يوم
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لمعرفه  النهائيكما يتم قياسه أيضا في السيب  .التهوية في الدقيقةمع تركيز الكائنات الحيه 
 في المعالجة محطةمدى تتطابق تركيزه مع المعايير والمواصفات المصرية وتحديد مدى كفاءه 

هو الغذاء األساسي  BODالممتص  الحيويعلما بأن األكسجين  العضويةله ومعالجه المواد زاا
 .الدقيقةللبكتيريا ويستخدم في حساب نسبة الغذاء إلى نسبة الكائنات الحيه 

 

 (TSS) الكليةقياس المواد الصلبة العالقة 

من التجارب المهمة ( Total Suspended Solids) الكلية العالقة الصلبةتجربه قياس المواد 
تشغيل  فييعتبر من أساس تصميم وتشغيل والتحكم  الكلية العالقةحيث أن تركيز المواد 

 .وكذلك تحديد كفاءتها المعالجةمحطات 

 :التاليةاألماكن  في التجربةيتم أخذ عينات واجراء هذه 

زه ومدى مطابقته لتحديد تركي المعالجة محطةل الواردةالمياه الخام  في التجربةتجرى هذه  .أ 
 .أم ال التصميميةللمعايير والمواصفات 

ترسيب وازاله  فيلتحديد كفاءه أحواض الترسيب  االبتدائيتجرى بعد أحواض الترسيب  .ب 
 75 – 66تتراوح من  االبتدائيللترسيب وان كفاءه أحواض الترسيب  والقابلة العالقةالمواد 
فإن ذلك يدل على خروج %  66عن  ئياالبتداحاله انخفاض كفاءه الترسيب  فيوأنه % 
 :التاليةمن الهدارات باألحواض وأن ذلك يرجع إلى أحد العوامل  الخارجةمع المياه  حمأة

  .محطةلل الواردةلزياده تصرفات المياه  االبتدائيأحواض الترسيب  فيانخفاض مده المكث  .2
 .المطلوبةالحوض وعدم سحبها بالمعدالت  في الحمأةزياده تركيز  .1
 .السفليةالكساحات  فيدوث كسر ح .3
 .باألحواض الحمأةتوقف تجميع  وبالتاليتوقف حركه الكوبرى  .8
تحديد كفاءه و  للمعايير والمواصفات النهائيلمعرفه مدى مطابقه السيب  النهائيالسيب  في .ج 

 .الكلية العالقةنسبه معالجه المواد  في المحطة
أحواض  في العالقةعليها قياس المواد  حيث يطلق التهويةأحواض  في العالقةتقاس المواد  .د 

 .التهويةأحواض  في المنشطة الحمأةقياس تركيز  فيم دتستخ التيو ( MLSS) التهوية
 المعادة المنشطة الحمأة فيلمعرفه تركيزها  المعادة المنشطة الحمأة في العالقةتقاس المواد  .ه 

 .(RASSS)ويطلق عليها 
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 الزائدة المنشطة الحمأة فيلمعرفه تركيزها  الزائدة المنشطة الحمأة في العالقةتقاس المواد  .و 
. السابق ذكرها المعالجةمراحل  فيتجرى هذه التجارب يوميا و .(WASSS)ويطلق عليها 

الحمأة المنشطة المعادة والحمأة  فيحوض التهوية وكذلك  فيقياس المواد الصلبة العالقة 
 معالجة البيولوجية بالحمأة المنشطةتشغيل وكفاءة ال فيتتحكم  التيالزائدة من العوامل 

 :التاليةحسابات التشغيل  فيحيث تستخدم هذه التجارب 
 المعادة المنشطة الحمأةحساب كميه  .2
  الحمأةحساب دليل حجم  .1

 

  حالة تعذر  فيتقدير تركيز الكائنات الحية  فيتستخدم تجربه قياس المواد العالقة الكلية
يمثل حوالى من  المتطايرة العالقة الصلبةأن تركيز المواد  حيثقياس المواد العالقة المتطايرة 

 .الكلية العالقةمن المواد %  86 – 46

حوض  فيحوض التهوية عن تركيز الحمأة المنشطة  فييعبر تركيز المواد الصلبة العالقة 
كيز يختلف تر و  النيتروجينيةو  معالجة وأكسدة المواد العضوية الكربونية فيتستخدم  التيالتهوية 

حوض التهوية حسب نوع المعالجة البيولوجية بالحمأة  في( SS ML)المواد الصلبة العالقة 
 فيالمنشطة ففي النظام التقليدي للمعالجة بالحمأة المنشطة يتراوح تركيز المواد الصلبة العالقة 

 ةنظام المعالجة البيولوجية بقنوات األكسد فيلتر و / جم لم 1566 – 2566حوض التهوية من 
 6666 –3666حوض التهوية من  فييتراوح تركيز المواد الصلبة العالقة   الممتدةوالتهوية 
 .لتر/ ملجم 

حوض التهوية للمحافظة على التركيز المناسب للمواد  فييجب قياس المواد الصلبة العالقة 
 خلةالدا العضويةبما يتناسب مع تركيز المواد حوض التهوية  فيالصلبة العالقة المطلوبة 

 .التهويةألحواض 

 فيحوض التهوية تظهر الرغاوى البيضاء  فيحالة انخفاض تركيز المواد الصلبة العالقة  في
بزيادة كمية الحمأة المنشطة المعادة وتقليل كمية الحمأة  المشكلةيتم عالج تلك التهوية و أحواض 

حالة زيادة تركيز المواد  فيو  التهويةأحواض  في المنشطة الحمأةالمنشطة الزائدة لزياده تركيز 
بتقليل كمية  المشكلةحوض التهوية تظهر الرغاوى البنيه يتم عالج تلك  فيالصلبة العالقة 

 المنشطة الحمأةالحمأة المنشطة المعادة وزيادة كمية الحمأة المنشطة الزائدة وذلك لتقليل تركيز 
  .التهويةأحواض  في
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 :(VSS)قياس المواد الصلبة العالقة المتطايرة 

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

المواد من الحمأة المنشطة ويتراوح نسبه % 86التهوية وتمثل الكائنات الحية الدقيقة حوالي 
ويتم قياس  الكليةالعالقة  الصلبةمن المواد %  86إلى  46العالقة المتطايرة حوالى من  الصلبة

 فيلمعرفة تركيز الكائنات الحية الدقيقة  التهويةأحواض  فيالمواد الصلبة العالقة المتطايرة 
بما يتناسب مع تركيز المواد MLVSS على تركيز المحافظةأحواض التهوية حيث يجب 

المعالجة بالحمأة المنشطة عن  فيالتشغيل  فيالعضوية الداخلة لحوض التهوية ويتم التحكم 
 فيحوض التهوية ويتم ذلك عن طريق التحكم  فيطريق تثبيت تركيز المواد العالقة المتطايرة 

( RAS vss)الحمأة المنشطة المعادة  فيكما يتم قياسها  .الزائدةو  كمية الحمأة المنشطة المعادة
حساب نسبه الغذاء إلى  فيوالسيب النهائي الستخدامها ( WAS vss) الزائدة المنشطة الحمأةو 

 .الزائدة الحمأةوكميه  الحمأةوعمر  F/M ratio الدقيقةنسبه الكائنات الحيه 

 

 :(NH3-N)قياس األمونيا نيتروجين 

نتيجة التحلل  الصحيمياه الصرف  فيوتنتج األمونيا  النيتروجينيةاألمونيا هي أحد المركبات 
حاله عدم وجود أو نقص تركيز األكسجين  في العضويةأو األكسدة الالهوائية للمواد  الالهوائي

 :األتيةالمعادلة  فيالذائب كما هو موضح 

 
أو محطات رفع مياه  الصحيشبكات الصرف  فيالخام المتواجدة  الصحيأن مياه الصرف 

 العضويةللمواد  الهوائيب وبالتالي يحدث تحلل ال تحتوى على أكسجين ذائ الصحيالصرف 
 فيمحطات الرفع كلما ذاد تركيز األمونيا  فيوينتج األمونيا وكلما زادت فتره مكث المياه الخام 

بصفه مستمرة قدر اإلمكان  الصحيالمياه الخام وبالتالي يجب تشغيل محطات رفع مياه الصرف 
 الواردةالمياه الخام  فيالرفع لتقليل تركيز األمونيا  محطات فيأو تقليل فتره مكث المياه الخام 

 محطة في المعالجةمرحله من مراحل  أي فيكما أنه يمكن أن تنتج األمونيا . المعالجة محطةل
حالة انخفاض تركيز األكسجين الذائب نتيجة عدم تشغيل  في الصحيمعالجه مياه الصرف 

 فيالمياه الخام لمعرفه تركيزها و  فيألمونيا يجب قياس ا. التهويةالعدد المناسب من وحدات 



 ةالدرجة الثالث -معالجة مياه الصرف الصحي  الصحي المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه الصرف
 

 

 

 91 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

من  66المادة  فيلمعرفه مدى مطابقة تركيزها للمعايير والمواصفات المذكورة  النهائيالسيب 
  المعالجة محطةل النهائيالسيب  فيوالذى ينص على عدم تواجد أمونيا  2841لسنه  84القانون 

 

 :(NO3-N)نيتروجين  –قياس النترات 

على نشاط البكتيريا  الصحيمحطات معالجه مياه الصرف  في البيولوجية عالجةالمتعتمد 
بأكسدتها  النيتروجينيةو  الكربونية العضويةوجود أكسجين ذائب لمعالجه المواد  فيالهوائية 

 بكتيريةوتحللها إلى مواد غير عضويه وينتج عن هذا التحلل واألكسدة مياه وطاقه  وخاليا 
 بأكسدة الهوائيةتقوم البكتيريا  البيولوجية المعالجة في. أكسيد الكربون وثانيجديده ونترات 

 (.Nitrification)تسمى العمليةاألمونيا إلى نيتريت ثم يتأكسد النيتريت إلى نترات وهذه 

أن  الطبيعيولذلك نجد أنه من  الصحيمحطات معالجه الصرف  فيوهذا هو الوضع الطبيعي 
وكذلك يزداد تركيز النترات  التهويةمدخل  فيعن تركيزه  التهوية مخرج فيتركيز النترات يزيد 

أما اذا وجد من نتائج قياس النترات . التهويةمخرج  فيعنه  النهائيمخرج أحواض الترسيب  في
فان هذا يدل على حدوث  التهويةمخرج  فيأقل من تركيزه  النهائيمخرج الترسيب  فيأن تركيزه 

حاله حدوث  فيو ( Denitrification) العمليةتروجين وتسمى هذه اختزال للنترات إلى غاز ني
حجم  فيعلى هيئه كتل  الحمأةوتطفو  النهائيأحواض الترسيب  في حمأةذلك يحدث طفو لل

 محطةاختزال النتريت إلى غاز نيتروجين مما يقلل من كفاءه  نتيجةالكره مع حدوث فوران 
تؤدى إلى حدوث اختزال للنتريت  التيسباب ومن أهم األ النهائيونوعيه السيب  المعالجة
 :إلى غاز نيتروجين ما يلى والنترات

 لتر / ملجم  2عن  DOانخفاض تركيز  .أ 
  6انخفاض الرقم األيدروجينى عن  .ب 
 المياه الخام في العضوية النيتروجينيةزياده تركيز المواد  .ج 
 لتر/ ملجم  56للمياه عن  الكلية القلوية انخفاض .د 
 التهويةحوض  فيوت والشحوم زياده تركيز الزي .ه 

مهم جدا  النهائيمخرج الترسيب  فيو  التهويةمخرج  فيو  التهويةمدخل  فيقياس تركيز النترات 
البيولوجيه بالبكتيريا الهوائيه ولتحديد حدوث أكسده أو اختزال للمواد  المعالجةلتحديد مدى تقدم 

 .النهائياض الترسيب أحو  في حمأةحاله حدوث طفو أو انتفاخ لل في النيتروجينية
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 :(TKN)نيتروجين  -قياس كالدال

دير قويتم ت عضويال والنيتروجينبكالدال نيتروجين وهو مجموع قياس األمونيا  TKNيعرف 
ثم قياس كالدال نيتروجين والفرق بينهما  العينة فيعن طريق قياس األمونيا  عضويالنيتروجين ال

 .العينة في عضوييساوى تركيز النيتروجين ال

من  التيو  العضوية النيتروجينيةلتحديد تركيز المواد  عضويتستخدم تجربه قياس النيتروجين ال
 .أهم مصادرها مخلفات المجازر ومخلفات الدواجن

حاله حدوث طفو  في المعالجة محطةل الواردةالمياه الخام  في عضوييقاس تركيز النيتروجين ال
حيث أن زياده تركيزه  عضويال النيتروجينتركيز لتحديد  النهائيأحواض الترسيب  في حمأةلل

حيث  المنشطة الحمأةخاصه ب الصحييؤدى إلى مشاكل عديدة لمحطات معالجه مياه الصرف 
وتحويل النيتريت إلى غاز نيتروجين مما  النيتروجينيةأنها تكون أحد أسباب حدوث اختزال المواد 

وكذلك تواجد  النهائيواض الترسيب أح فيوطفوها  الحمأةيؤدى إلى انخفاض سرعه ترسيب 
 .التهويةأحواض  في المنشطة الحمأة في الخيطيةونمو الكائنات 

 

 :قياس الكبريتيدات

نتيجة عدم توافر  العضويةللمواد  الهوائييتم قياس تركيز الكبريتيدات كمعيار لحدوث تحلل 
المياه  فياس الكبريتيدات يتم إجراء تجربه قي. أكسجين ذائب ونمو ونشاط البكتيريا الالهوائية

 المعالجة محطةالخام الوارد ل الصحيالخام لمعرفه مدى وجود مخلفات حيوانيه مع مياه الصرف 
(Domestic Wastewater )حاله وجود مخلفات حيوانيه مع مياه الصرف  في. من عدمه

المياه الخام  فيسيؤدى ذلك إلى زياده تركيز الكبريتيدات  المعالجة محطةل الواردةالخام  الصحي
 في المنشطة الحمأة في الخيطيةمما قد يؤدى إلى نمو الكائنات ( لتر/ ملجم  4أكثر من )

أحواض الترسيب  في حمأةمما يؤدى إلى انخفاض سرعه ترسيبها وحدوث طفو لل التهويةأحواض 
 .النهائي

معرفه مدى توافر ل المحطةب النهائيمن السيب  الخارجةالمياه  فيكما يتم قياس الكبريتيدات 
مع المعايير  النهائيوكذلك مدى تتطابق عينه السيب  البيولوجية للمعالجةالالزمة  التهوية

 .والمواصفات المصرية

 



 ةالدرجة الثالث -معالجة مياه الصرف الصحي  الصحي المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه الصرف
 

 

 

 94 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 :قياس الزيوت والشحوم

المياه الخام  في الصحيمحطات معالجه مياه الصرف  فييتم قياس تركيز الزيوت والشحوم 
المياه الخام هي المغاسل  فيهم مصادر الزيوت والشحوم المياه الخام ومن أ فيلتحديد تركيزه 

مخرج الراسب  فيوالمشاحم الخاصة بغسيل السيارات وكذلك محطات الوقود كما يتم قياسه 
 االبتدائيمخرج الترسيب  فيفصل الزيوت والشحوم لمعرفه كفاءه ازاله الزيوت والشحوم و و  الرملي

زياده  نتيجة التهويةألحواض  الداخلةالمياه  فييزه وأن زياده ترك محطةلل النهائيالسيب  فيو 
المياه الخام أو عدم كفاءه أحواض فصل الرمال والزيوت والشحوم ممكن أن يؤدى  فيتركيزه 

أحواض الترسيب النهائي على هيئه التراب  في الحمأةمما يؤدى إلى طفو  الحمأةانخفاض كثافه 
 .المعالجة محطةل النهائيالسيب  فينوعيه المياه و  المعالجة محطةالناعم مما يقلل من كفاءه 

 

 :الحمأة في الصلبةقياس نسبه المواد 

 الحمأةو  االبتدائية الحمأةكال من  في الحمأة في الكلية الصلبةللمواد  المئوية النسبةيتم تقدير 
ه ما إذا لمعرف االبتدائية الحمأة في الصلبةالجافه حيث يتم تقدير نسبه المواد  الحمأةو  المركزة

تتم بمعدالت صحيحه أو معدالت  االبتدائيمن أحواض الترسيب  الحمأةكان معدالت سحب 
 الصلبةأقل من المطلوب أو بمعدالت أعلى من المطلوب حيث أنه يجب أن تتراوح نسبه المواد 

هذه الحدود هذا يدل على  في الصلبةفإذا كانت نسبه المواد ( %3-1)من  االبتدائية الحمأة في
%  1صحيحه أما إذا كانت أقل من  االبتدائيمن أحواض الترسيب  الحمأةن معدالت سحب أ

بتقليل فتحات  الحمأةويجب تقليل معدالت سحب  عالي الحمأةفهذا معناه أن معدالت سحب 
اذا و  قليل الحمأةفهذا معناه أن معدل سحب %  3من  المحابس التليسكوبيه أما اذا كانت أكبر

ولذلك يجب زياده  االبتدائيأحواض الترسيب  في الحمأةسوف يؤدى إلى طفو استمر على ذلك ف
  .المطلوبةالحدود  فيبها  الصلبةلمواد نسبة التصبح  الحمأةمعدالت سحب 

%  26-4حيث أن نسبتها تتراوح من  المركزة الحمأة في الصلبةلمواد تركيز ايتم أيضا قياس 
مضبوط  الحمأةمن حوض تركيز  الحمأةدالت سحب يتم معرفه ما إذا كان مع النسبةومن هذه 

الجافه  الحمأة في الصلبةيتم أيضا تقدير النسبة المئوية للمواد و  .أو أقل من المطلوب عاليأو 
 .يمكن رفعها أم ال الحمأةبأحواض التجفيف لمعرفه ما إذا كانت 
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 :قياس الكلور الحر المتبقي

 فيتقليل التلوث البكتريولوجي  في الصحيف محطات معالجه مياه الصر  فييستخدم الكلور 
حيث يوجد حوض المزج  البيولوجية المعالجةو  االبتدائية المعالجة فيتم معالجتها  التيالمياه 

والداخلة  النهائيمن الترسيب  الخارجةالمياه  فيويتم حقن الكلور  النهائيبالكلور بعد الترسيب 
هذا الحوض مده ال تقل عن  فياف إليها الكلور لحوض المزج بالكلور لكى تمكث المياه المض

نتاج الكلور الحر الذى يقوم بعمليه  المعالجةدقيقه لضمان نجاح عمليه التطهير و  36 بالكلور وا 
من  الخارجةمن المياه  العينةويتم جمع  المعالجةالمياه  في البكتريولوجيالتطهير وتقليل التلوث 

 فيحليها فورا ويجب أال يقل تركيز الكلور الحر المتبقي الهدار الخاص بحوض المزج بالكلور وت
حاله عدم دخول مياه خام إلى  فيلتر و / ملجم  605عن  النهائيمن السيب  الخارجة العينة
 محطةوعدم خروج مياه معالجه من حوض المزج  بالكلور ال يتم جمع عينه من  المعالجة محطة

 .المعالجة

 

  :المعمليةاء التجارب معدالت اجر و  أماكن جمع العينات

جميع محطات معالجه مياه الصرف  فيسبق شرحها  التي المعمليةيتم اجراء معظم التحاليل 
 التصميميالتصرف ) المحطةولكن يختلف معدل اجراء هذه التجارب حسب سعه  الصحي

محطات معالجه مياه الصرف  فيأماكن أخذ العينات ( 2-1شكل رقم )يوضح و . (يوم/3م
أثناء جمع العينات وأنها يجب أن  الدقيقةاتباع الخطوات واألساليب  ضرورةمالحظه  مع الصحي

كل مرحله من مراحل  في الفعليالتحاليل تعبر عن الواقع  فيتكون مماثله لكى تعطى نتائج 
 .المحطةب المعالجة
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ه مياه الصرف حسب سعه محطات معالج المعمليةمعدل اجراء التجارب توضح  التاليةالجداول و 
 .المختلفة الصحي

 العينةبها ومعدالتها وأماكن أخذ  الموصيالتحاليل المطلوبة ( 2 - 1)يوضح الجدول رقم 
  .يوم/  3م 16666تصرفها أقل من  التيبالمحطات 

 

 (1 – 2)جدول رقم 

 العينةمكان أخذ  معدالت إجرائه اسم االختبار م

 التهوية - يوميا األكسجين الذائب 2

 النهائيلسيب ا -

 المياه الخام - يوميا الرقم األيدروجينى 1

 التهويةمدخل  -

 النهائيالسيب  -

 المياه الخام - كل اسبوع 1 الممتص الحيوياألكسجين  3

 التهويةمدخل  -

 النهائيالسيب -

 كيميائياألكسجين ال 8
 المستهلك

 المياه الخام - كل اسبوع 1

 التهويةمدخل  -

 النهائيالسيب  -

 المياه الخام - يوميا الكلية العالقة الصلبةالمواد  5

 االبتدائيمخرج الترسيب  -

 التهويةحوض  -

 النهائيالسيب  -

  المعادة المنشطة الحمأة -
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 العالقة الصلبةالمواد  6
 المتطايرة

 التهويةحوض  - مرتين كل اسبوع

 المعادة المنشطة الحمأة -

 لمياه الخاما - اسبوعيا نيتروجين –النترات  7

  التهويةمدخل  -

 النهائيمخرج الترسيب  -

 النهائيالسيب  -

 المياه الخام  - اسبوعيا عضويالنيتروجين ال 4

 النهائيالسيب  -

 المياه الخام - مرتين كل اسبوع الكبريتيدات 8

 النهائيالسيب  -

 المياه الخام - مره كل اسبوعيين الزيوت والشحوم 26

  بتدائياالمدخل الترسيب  -

 التهويةمدخل  -

 النهائيالسيب  -

 المياه الخام - اسبوع نيتروجين –األمونيا 22

 النهائيالسيب  -

 النهائيالسيب  - يوميا الكلور الحر المتبقي 21

 التهويةحوض  - حسب ظروف التشغيل الفحص الميكروسكوبي 23
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بالمحطات  العينةالتها وأماكن أخذ التحاليل المطلوبة ومعد( 3 - 1)كما يوضح الجدول رقم  -
 يوم/  3م 66666حتى  16666تصرفها من  التي

 

 (2 – 2)جدول رقم 

  العينةمكان أخذ  معدالت إجرائه اسم االختبار م

 التهوية - يوميا األكسجين الذائب 2

 النهائيالسيب  -

 المياه الخام - يوميا الرقم األيدروجينى 1

 التهويةمدخل  -

 هائيالنالسيب  -

 المياه الخام - كل اسبوع 3 الممتص الحيوياألكسجين  3

 التهويةمدخل  -

 النهائيالسيب -

 المياه الخام - كل اسبوع 3 المستهلك كيميائياألكسجين ال 8

 التهويةمدخل 

 النهائيالسيب 

 المياه الخام - يوميا الكلية العالقة الصلبة المواد 5

 االبتدائيمخرج الترسيب -

 تهويةالحوض  -

 النهائيالسيب  -

  المعادة المنشطة الحمأة -
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 التهويةحوض  -  مرات كل اسبوع 3 المتطايرة العالقة الصلبةالمواد  6

 المعادة المنشطة الحمأة -

 المياه الخام - اسبوعيا نيتروجين –النترات  7

  التهويةمدخل  -

 النهائيمخرج الترسيب  -

 النهائيالسيب  -

 المياه الخام  - اسبوعيا ضويعالنيتروجين ال 4

 النهائيالسيب  -

 المياه الخام - كل اسبوع 3 الكبريتيدات 8

 النهائيالسيب  -

 المياه الخام - مره كل اسبوع الزيوت والشحوم 26

 االبتدائيمدخل الترسيب  -

 التهويةمدخل  -

 النهائيالسيب  -

 مالمياه الخا - مره كل اسبوع 1 نيتروجين –األمونيا  22

 النهائيالسيب  -

 النهائيالسيب  - يوميا الكلور الحر المتبقي 21

 التهويةحوض  - حسب ظروف التشغيل الفحص الميكروسكوبي 23
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بالمحطات  العينةالتحاليل المطلوبة ومعدالتها وأماكن أخذ ( 3 - 1)كما يوضح الجدول رقم  -
 يوم/  3م 66666تصرفها أعلى من  التي

 

 (3 – 2)جدول رقم 

  العينةمكان أخذ  معدالت إجراؤه اسم االختبار م

 التهوية - يوميا األكسجين الذائب 2

 النهائيالسيب  -

 المياه الخام - يوميا الرقم األيدروجينى 1

 التهويةمدخل  -

 النهائيالسيب  -

 الممتص الحيوياألكسجين  3

 

 المياه الخام - يوميا

 التهويةمدخل  -

 النهائيالسيب -

 المياه الخام - يوميا المستهلك كيميائياألكسجين ال 8

 التهويةمدخل  -

 النهائيالسيب -

 المياه الخام - يوميا الكلية العالقة الصلبةالمواد  5

مخرج الترسيب  -
 االبتدائي

 التهويةحوض  -

 النهائيالسيب  -

 المعاده  المنشطة الحمأة -
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 التهويةحوض  -  يوميا المتطايرة العالقة الصلبةالمواد  6

 المعاده المنشطة الحمأة -

 المياه الخام - االسبوع فيمرات  3 نيتروجين –النترات  7

  التهويةمدخل  -

 النهائيمخرج الترسيب  -

 النهائيالسيب  -

 المياه الخام  - االسبوع فيمرات  3 عضويالنيتروجين ال 4

 النهائيالسيب  -

 المياه الخام - يوميا الكبريتيدات 8

 النهائيالسيب  -

 المياه الخام - مره كل اسبوع الزيوت والشحوم 26

مدخل الترسيب  -
  االبتدائي

 التهويةمدخل  -

 النهائيالسيب  -

 المياه الخام - االسبوع فيمرات  3 نيتروجين –األمونيا  22

  النهائيالسيب  -

 النهائيالسيب  - يوميا الكلور الحر المتبقي 21

 التهويةحوض  - اسبوع وسكوبيالفحص الميكر   23
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Annex 

 
 رسم توضيحي لعملية تكسير المادة العضوية

 
 الكائنات الحيةو  األكسجينو  منحنى يوضح العالقة بين المادة العضوية
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4- By product release: نواتج ثانوية  

 (excretion of waste products).  

By product include water, CO, ammonia, organic acid. Living 

microorganisms must get rid of the unwanted by products of their 

metabolism. 

 

5- Cell death: موت الخاليا   

When a cell can no longer grow. Cell may lysis breaking open to 

release its contents back to the water. It can be used as a food for 

living cells. 

 

 

 عملية تحول المادة العضوية إلى خاليا حية
 ج
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 Biological growth curve:  منحنى النمو البيولوجي 
 

Microorganisms develop in a predictable pattern called growth 

curve which have five distinct phases: 

a- Lag phase :النمو المتباطئ  

During lag phase, young sludge have not aged sufficiently to 

prpduce:. 

1. Adequate number of fibrits. 

2. Adequate number of ployscharids 

3. Adequate number of ployhydroxy butyrate granules. 

The cells begin a rapid increase in chemical activity that involves. 

Synthesis of RNA, DNA, new proteins and on set of cell division. 

There is no increase in the number of cells during the lag phase.   

 

b- Exponential growth phase: النمو المتسارع 

Cells grow and reproduce doubling their population in the time it 

takes to produce a new cell this doubling time is called the 

generation time. A typical generation time for bacteria is 40 to 60 

minutes dependent on the adequacy of nutrients and the 

environmental conditions. 

 

c- Declining growth phase طور تراجع النمو    

The rate of growth has slowed down due to a lack of nutrient or 

accumulation of waste products. 

 

During decline log phase two important bacterial conditions 

that are necessary for floc formation are achieved:  

1. Maximum number of bacteria that can be supported by the 

quantity of substrate or in fluent BOD 

2. The bacteria have aged sufficiently to produce large number of 

fibrils, polysaccharides and pHB adequate for the floc formation 

to occur. 
3. Fibrils and polysaccharides from different bacteria bonded 

together and pHB deposit between bacterial cells help to anchor 

the cell together   

d- Endogenous phase: طور الموت والتحلل 
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Cells begin to die off more rapidly than new cells are produced. 

This loss living cells and reduction of cell mass is called decay or 

endogenous respiration. 

 

 

Basic mechanism of activated sludge: 

The microorganisms use oxygen as they break down the organic 

substances for the following three purposes: 

 

1- conversation of organic matter  

Organic matter + O2   
bacteria /enzyme    CO2+H2O+energy 

 

2-reproduction of new cell 

Organic matter +P + NH3 + O2 
bacteria /enzyme new cell +CO2+H2O 

 

3-degradation of other cells 

Cell +O2 
bacteria /enzyme CO2+H2O+ (NH3 or NO2) +energy 
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Biological Oxygen Demands (BOD) in activated sludge 

process , ]Formation of activated sludge [: 

Activated sludge is formed in three steps: 

1- Transfer  (االمتصاص)خطوة االنتقال  

a -During the transfer step: soluble organic are absorbed through 

the microorganisms cell wall and into the cell since the material is 

breakdown (Digested) 

 b -In soluble organic are absorbed onto the cell wall and then 

breakdown and then absorbed through the cell wall 

 

2- The conversion step:  (التحلل)التحول  

Include synthesis and oxidation  

a) Synthesis refers to the reproduction of more cells 

b) Oxidation involves the formation of CO2 and H2O 

 

3- Flocculation step: التنديف   

As microorganisms are mixed in the aeration tank. They collide 

with each other microorganisms and stick together to form large 

particles called floc also this floc may collide with suspended 

colloidal causing the floc size to grow. 
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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 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خالد محمد فهمي/ د 
 كة صرف صحي القاهرةشر  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 
 شركة صرف صحي القاهرة محمد صبري/ د 
 ه الشرب والصرف الصحيالشركة القابضة لميا 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 حمننسرين عبد الر / د 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يحيى شريف/ د 

 


