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 الحاله البيئيه للمنشأه نموذج سجل (1)جدول 

 المعلومات العامه. 1

  اسم المنشآه : 
 عنوان المنشآه :  
  المسئول عن تحرير السجل  : 
  الوظيفه     : 
  عدد الورادي    : 
  تليفون المحطه   :  
 الراحات االسبوعي  : 
  البيانات الحاليه   :  

 

 التوصيف العام للمنشآه. 2

  نشاط المنشأه   : 
 نوع المنتج    : 
 كمية المنتج الفعلى   : 
  أقصي طاقة انتاجيه :  
 رأس المال المستثمربالشركة  :  
 العائد السنوي   : 
  عدد العاملين  :  
  سنة التشغيل   : 
  نقاط االنبعاث   : 
  نقاط الصرف  :  
 أماكن التخزين  :  
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 المدخالت. 3

 مياه الشرب ومياه إرتوازي:   كه المياه المستهل مصدر. 
  مولد + من شركه الكهرباء:  مصادر الطاقه المستخدمه. 
  ساعة لمحطة معالجة قهــــا/ وات  .ك 1151852: كميه الطاقه المستخدمه سنويا 

 

 القوانين والتشريعات التى تخطع لها المنشآه. 4

  والخاص بصرف مياه الصرف  1982لسنة  48من القانون  66المحطه تخضع الماده
 .الى المسطحات المياه الغير عذبه الصحي السائله

  م2009لسنة ( 9)م والمعدل بقانون رقم 1994لسنة ( 4)قانون رقم. 
  م والئحته التنفيذه1994لسنة ( 203)قانون رقم. 
  بخصوص انشاء وتأسيس شركات مياه الشرب  2004لسنة ( 135)القرار الجمهوري رقم

 .لمياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصحي تابعه للشركه القابضه
  بتأسيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي  2007لسنة (  473 )القرار الوزاري رقم

 .بالقليوبية
  بأعتماد الئحة نظام العاملين بالشركات التابعه  2005لسنة ( 263)القرار الوزاري رقم

 .والصرف الصحيللشركه القابضه لمياه الشرب 

 

 العمليات األنتاجيه والمرافق.5
 :الوحدات االنتاجيه وعملياتها

 الشباك الحاجزه لفصل المخلفات الطافيه عدد. 
  والمواد الغير عضويه الكبيره عددوحدة فصل الرمال. 
  اد العضويه الغرويه عددالمعالجه الثانويه لفصل المو. 
 يتم التخلص من الحمأه عن طريق: 

 ال توجد :    يف الغاليات توص 
  التوجد:    محطات معالجة المياه 

 معالجة ممتدة: :  مياه الفعلية وخطوات المعالجهكميه ال  
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 االنبعاثات الغازيه ومعدالتها. 6

  التوجد:  توصيف المداخن واالنبعاثات الصادره منها 
  ال توجد:   معدل إنبعاث الغازات وحمل الملوث سنويا 
  ال توجد:  (طن منتج  –كيلو ملوث ) للملوث الحمل النوعي 
 ال توجد:  توصيف عمليات المعالجه لالنبعاث الغازيه وكفاءتها 

 

 المخلفات السائله. 7

 السيب النهائي للمحطه مياه معالجه ثانويه : توصيف مياه الصرف لكل وحده انتاجيه
 صالحـه لزراعـة االشجـار الخشبيــه

  يوم/  3م 5000   :االنتاجيهكميه مياه الصرف من الوحدات 
  سنة/ طن  30600    :(سنه / طن ) حمل الملوث 
  طن/ ك ملوث  40 : ( طن منتج / كيلو ملوث ) الحمل النوعي للملوث 
  (انظر الملحق)ثانويه بالحمأه النشطه :   توصيف وحدات المعالجه 
  التجفيف ثم البيع+ التكثيف +النشر :   طرق التخلص من الحمأه 

 

 المخلفات الصلبه. 8

 مخلفات فصل الرمال : نوع المخلفات 
     : مخلفات الحمأه 
 يوم مخلفات فاصل الرمال/3م 005 : كمية المخلفات 
    : ( 50 ) تقريبا%  3يوم حمأه بتركيز /3م 
 بالدفن  مخلفات فاصل الرمال يتم التخلص منها: طرق التخلص من المخلفات الصلبه

 مدفن صحى أبو زعبل  ببمقل
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 بيئة العمل. 9

 الملوثات العضويه بمياه المدخل وبعد المعالجة :الملوثات وتركيزها في كل وحده انتاجيه 
 لتر من المياه الداخله/ مج ( 380 – 250)من ( BOD)تترواح 

 تتراوح  الملوثات العضويه بعد المعالجه(BOD ) يتراوح لتر/ مج ( 25الى  12)من 
(TSS ) لتر من المياه الداخلة/ مج  (250 – 120)من 

 يتراوح  الملوثات الصلبة بعد المعالجه(TSS ) لتر/ مج ( 25 – 10)من 
  لملوثات في جميع مراحـل المعالجها : الملوثات التى يتم متابعتها. 
  ات مرفـق البرنامـج لجمــع وتحليـل العين (البرنامج الزمني آلخذ العينات)أماكن أخذ العينات

 .المعالجه المختلفهخالل مراحل 
  الطرق القياسيه المتبعه للتحاليل 

STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND 
WASTEWATER. 

 أحمد سعيد/ مدير المعمل ك: المسئول عن الرصد واعداد التقارير

 

 :مدخل المحطة

 :أحواض التهوية

DO PH 

201 701 

 

 

 

 

 PH T S S COD BOD درجة الحرارة

30 701 190 580 300 
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 :النهائيأحواض الترسيب 

 الكفاءة PH T S S COD BOD درجة الحرارة

 % 95ـ  90 25ـ  12 48ـ  24 25ـ  12 701 26

 

 :أحواض الكلور

R. CH PH DO   

005 705 403   
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 برنامج جمع العينات

 التجارب الشهرية التجارب األسبوعية التجارب اليومية وقت أخذ العينة مكان أخذ العينة م

 التاسعة صباحا   المدخل 1
تركيز المواد الصلبة الهيدروجيني، األس  ،درجة الحرارة

 الكيميائياألكسجين  ،تركيز المواد الصلبة الذائبة ،العالقة
 الكبريتدات الذائبة ،المستهلك

األكسجين  ،الزيوت والشحوم
 الممتص الحيوي

 

 التاسعة صباحا   النهائيالسيب  2

تركيز المواد الصلبة الهيدروجيني، األس  ،درجة الحرارة
 الكيميائياألكسجين  ،تركيز المواد الصلبة الذائبة ،العالقة

الكلور الحر  ،األكسجين الذائب ،الكبريتدات الذائبة ،المستهلك
 المتبقي

األكسجين  ،الزيوت والشحوم
 الممتص الحيوي

 

   األكسجين الذائب ،تركيز المواد الصلبة العالقة ،حجم الحمأة التاسعة صباحا   حوض التهوية 3
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 الصحيالمتوسط لمعمل محطة معالجة الصرف  الشهريالتقرير 

 التحليل م
المياه الخام 

influent 
 النهائيالسيب 
effluent 

 التهوية

  24 25 ( temperature)درجة الحرارة  1

  6092 702 (PH unit) الهيدروجينياالس  2

    (boD 5)الممتص  الحيوياالكسجين  3

  coD 580 40) )المستهلك الكيميائياالكسجين  4

 176 18 4245 (Tss)المواد الصلبة العالقة  5

  1060 990 (TDs)المواد الصلبة الذائبة  6

 401 109-  (Do)االكسجين الذائب  7

  608 002 (Sulphides)الكبريتدات الذائبة  8

9 
 المتبقيالكلور الحر 

(Free R- chlorine) 
 -005  

  صفر 4 (oil & Grease)الزيوت والشحوم  10

 210   حجم الحمأة 11
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 (مقـدمـــه)

حتميه لحماية الصحه العامه  من المعروف ان معالجة مياه الصرف الصحي اصبحت ضرورة
 مه واالصابه بأمراض الدونسنتارياالتلوث علي الصحه العاوالبيئه من التلوث لخطورة هذا 

وااللتهاب الكبدي الوبائي والكوليرا والتيفود والشلل والتى تنتقل عن طريق التعامل مع المياه الغير 
معالجه اثناء الصرف والمحمله بالديدان والفيروسات المسببه لتلك االمراض ولقد تم تنفيذ مشروع 

ــــــــا بالشركات المصرية و مساهمه الحكومه المصريه بأعمال التشغيل محطة معالجة قهـــــ
 .والصيانه
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 المواصفات الفنيه للمشروع

 نوع المعالجه

 معالجه ثانويه لمياه الصرف الصحي الوارد الى المحطه. 

  يوم/  3م 10000للمشروع بالكامل الطاقه التصميميه. 

 يوم/ 3م5000لكلي الحالى في حدود التدفق ا. 

 

 مساحات المشروع

  5.5  فدان شامله جميع مكونات وحدات المعالجه 

 

 تاريخ بدء تشغيل المشروع

  بعمالة مصريه مائه في المائه بعد تدريب مكثف داخليًا  الثانويةللمرحلة  2004سنة
 .وخارجياً 

 

 تكلفة المشروع 

  58000000 مليون جنية 

 

 :مصدر مياه الصرف الصحي الواردة

   مم 600 خط طرد بقطر( 1)عدد  الرفع الرئيسيةمن محطة. 

 خطوط الطرد مصنعه من الزهر المرن. 

 

 المشروع العام للصرف الصحي لقطاع

 المشروع يخدم قطاع  
  تعداد السكان  : 
  مكونات المشروع:  
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 يتكون المشروع من: اوال

  :عن طريق (   ) تحويل مياة الصرف الصحي الى محطة معالجة :النظام

  مم   خط طرد بقطر(   )عدد  الرئيسية من محطة الرفع: االولالمسار 

 

 محطات الرفع

 الوصف الكود
عدد 

 الطلمبات
 الرفع بالمتر

 تصرف الطلمبة
 يوم/3م

 التصرف التصميمي
 يوم/3باالف م

     محطة الرفع الفرعية 1

     محطة الرفع الرئيسية 2

3 
محطة الرفع بمحطة 

 المعالجة
    

 

 المعالجهمحطات 
 يوم/3القدره التصميميهباالف م نوع المعالجة الوصف الكود

   محطة معالجة 01

وذلك مما يحسن من طبيعة المصرف  تصب علي(    )محطة معالجة مياه الصرف الصحي 
 ومعرض لتالقي مياه ملوثه به من الجهات المحيطه بهأ لكثره الملوثات به النه مكشوف نظر 

 

 الرفع الفرعية بــ محطة

  المحطةاسم: 
 التليفون مكان المحطة ورقم: 
  الصرفاسم مكان: 
  المستفيداسم الموقع: 
 مساحة المحطة: 
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  يوم/ 3م التصميميةالطاقة: 
 ميو / 3الطاقة الفعلية م: 
  (:لصرفمكان ا)المصب 
 سنة بدء التشغيل: 
 سنة اإلحالل والتجديد: 
 هربائيةعدد خطوط التغذية الك: 
  الطلمباتعدد: 
 نوع الطلمبة: 
 قدرة الطلمبة الواحدة: 
 أبعاد البيارة: 
 عمق البيارة: 
 ارةالسعة التخزينية للبي: 
 عدد جميع العاملين بالمحطة: 

 :المدير المسئول
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 محطة الرفع الرئيسية بــ

 اسم المحطة: 
 مكان المحطة ورقم التليفون: 
  مكان الصرفاسم: 
 اسم الموقع المستفيد: 
 مساحة المحطة: 
  يوم/ 3م التصميميةالطاقة: 
 يوم/ 3الطاقة الفعلية م: 
  (:مكان الصرف)المصب 
 سنة بدء التشغيل: 
 سنة اإلحالل والتجديد: 
 عدد خطوط التغذية الكهربائية: 
 عدد الطلمبات: 
 القدرة: 
 قدرة الطلمبة للمحرك: 
 قطر البيارة: 
 عمق البيارة: 
 سعة التخزينية للبيارةال: 
 عدد جميع العاملين بالمحطة: 

 :المدير المسئول
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 محطة الرفع بمحطة المعالجة
 محطة رفع داخل محطة المعالجة     :اسم المحطة 
 داخل محطة المعالجة   :مكان المحطة ورقم التليفون 
 العموميمصرف القليوبية      :اسم مكان الصرف 
 قهــــــــــا    :اسم الموقع المستفيد 
 2م117060     :مساحة المحطة 
  يوم/  3م10000    :يوم/ 3م التصميميةالطاقة 
 يوم/  3م5000    :يوم/ 3الطاقة الفعلية م 
  مصرف القليوبية    (:مكان الصرف)المصب 
 2004     :سنة بدء التشغيل 
 سنة اإلحالل والتجديد: 
 م8 :قطر البيارة 
 م6 :عمق البيارة 
  3م 150: التخزينية للبيارةالسعة 
 2: عدد خطوط التغذية الكهربائية 
 6: عدد جميع العاملين بالمحطة 

 

 

  



 درجة ثانية -لسجل البيئي لمحطات قها ا  الصرف الصحيكيميائي مياه المسار الوظيفي لوظيفة 
  

 

 

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



 درجة ثانية -لسجل البيئي لمحطات قها ا  الصرف الصحيكيميائي مياه المسار الوظيفي لوظيفة 
  

 

 

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

 الملحق

 (قهــــــــــــــا)معالجة  وصف محطة

Item البند  Descriptionالوصف 

Plant name  (قهــــــــــا) الصحيمحطة معالجة مياه الصرف  المحطةاسم 

Plant component مكونات المحطة 

 .الخام من مختلف المصادر الصحيوهى غرفة لتجميع مياه الصرف  منشآت المدخل .1
 وتتكون من :المصافي .2

 مم30عرض الفتحات ( 1)عددها اليدوية و  المصافي .أ 
 (2)وعددها الميكانيكية  المصافي .ب 

 (سم 2105مصفاة واسعة  1)و( سم 2105مصفاه واسعة  1)منها دائري زاوية الميل نصف 

 فيسيفر يوغسال :نوع محرك المصفاة

 ك وات 0055: محرك المصفاة قدرة 

 تعمل يدويا( 2+  2) المصافيقبل وبعد  يدوى بطارةة بواب 4 :عدد البوابات البوابات .3

 متر 1005 :عرض المجرى      م 0090×  م 0080 :المقاس

 .حوض كل حوض مقسم إلى قسمين لترسيب الرمال( 1) وتتكون من عدد الغير مهواة الرمليأحواض فصل الراسب  .4

  1: الكباريعدد 



 درجة ثانية -لسجل البيئي لمحطات قها ا  الصرف الصحيكيميائي مياه المسار الوظيفي لوظيفة 
  

 

 

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

 م 1060عمق  xم  1035عرض  xم  10طول  :ابعاد كل حوض

 فلندر  :نوع المحرك

 ك وات 0055 :إدارة الكوبرى محرك قدرة

 ك وات 0018 :قدرة المحركين للكساحات

 العموميخارج المحطة ومتصل بمصرف القليوبية : خط طرد .5
 :عنابر المحوالت .6

  محطة معالجة قهـــــا فيالطاقة الكهربائية المستخدمة 

الجداول توضح الطاقة الكهربائية المغذية لمحطة معالجة قها وكذلك طاقة المحوالت وأخيرا الطاقة االحتياطية لمحطة 
 .قهـــــــــا

 جدول المغذيات لمحطة معالجة قها

 (ف.ك)جهد الشبكة  (ميجاوات)الطاقة الكلية  عدد المغذيات

2 1 11 

 جدول المحوالت لمحطة معالجة قها

 (ف.ك)جهد الخروج  (ف.ك)جهد الدخول  (أ.ف.ك)قدرة المحول  عدد المحوالت
2 1000 11 00380 
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 حالة ممتازة. مبنى اإلدارة والمعمل .7
 حالة ممتازة .ورشة صيانة .8
 ال يوجد .والمهندسين والفنيينن للعمال مساك .9

 حالة ممتازة .األسوار الخارجية والداخلية وبوابات الدخول .10
 ميجا وات005قدرة  1عدد   وحدة 1عدد  :مبنى التوليد .11

 انجليزية الصنع  ستين فورد

 (ثانوية)المعالجة البيولوجية : وحدات المرحلة الثانية 

مياه الصرف  في الموجودةوالغرض من هذه المرحلة يتم التخلص من باقى المواد الصلبة وكذلك من المواد العضوية 
 :اآلتيوتتكون وحدات المعالجة البيولوجية من %.  91المعالجة ابتدائيا لتصل الكفاءة المعالجة إلى  الصحي

 أحواض التهوية .1

 .لكل حوض 4سطحية عدد ( هواية 8)عدد  حوض تهوية تحتوى على( 2)عدد 

  م عمق x 2050م عرض x 19م طول  90 :ابعاد الحوض

 صناعه المانية  ك وات 45قدرة  A E G :نوع المحرك

 ساعة 36--18 :مدة المكوث

 RASالمعادة  الحمأةبيارة  .2

 م النوع فليكت 202: الرفع المانومترى. ث/ل 125تصرف  طلمبة غاطسة ذات 2ويوجد بها
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 .(1)عدد  النهائيغرف التوزيع الموصلة إلى أحواض الترسيب  .3
 بيارة أرضى( 1)عدد  WAS بيارة الحمأة الزائدة .4

 ك وات 201 :القدرة .ساعة/  3م 58فليكت المانية الصنع تصرف  طلمبة غاطسة( 2)ويوجد بها عدد 

 خط 1: عدد الخطوط  مم150 : خط الطرد قطر   م45: طول خط الطرد

 :النهائيالترسيب  أحوض .5

 2/3 :نوع الكوبرى  .متر 28قطر كل منها     حوض(  2) عدد 

 م 3030 :عمق الحوض عند المركز

 م  4040 :عمق غرفة تجميع الحمأة

  ك وات 0037 :قدرة    ................    :المحرك

 مم  400: قطر ماسورة المياه الداخلة  مم 400:  قطر ماسورة السحب

 ساعات 4 – 3 :دة المكوثم

 : نظام الكلور .6

 عنبر للكلور 1عدد 

 .المجاور العموميمصرف القليوبية  فيالمعالجة بمحطة قهـــــــــــــا  الصحيويتم التخلص من مياه الصرف 
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 :والوحدات المساعدة التالية اإلدارية المبانيكما تحتوى المحطة على 

 .ف.ك 11محطة محوالت  -1

 (العرض واالستقبالمبنى ) اإلدارية المبان -2

Design Capacity يوم/3ألف م 10000 الطاقة التصميمية 

Current Flow يوم/  3م 5000 التصرفات الفعلية  

Date Operational (الثانوية)المعالجة البيولوجية  2004 عام: المرحلة األولى تاريخ التشغيل 

No. of Staff فرد 17 عدد العمالة 

Served population ألف نسمة 42000 التعداد المخدوم 

Location القناطر الخيرية -على طريق قهــــــــا  الصحيلمعالجة مياه الصرف  قهـــــا تقع محطة الموقع  

Plant manager  اسم وتليفون مدير
 المحطة

 فكرى فهيم زكى/ أ  جة قهـــــــامدير محطة معال

 01205555945/ ت محمول 

  / تليفون وفاكس المحطة        
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 2012بيان بأطوال شبكات االنحدار وخطوط الطرد حتى ديسمبر  

 (كم)الطول  (النوع)مادة الصنع  (مم)القطر    المركز

ـاع
ــــــــ

طــــــ
ق

 

  الى محطة المعالجة محطة الرفع الرئيسية الدفع بطلمبات من  االنحدار: أوالً 

  إجمالي االنحدار

 الطرد: ثانياً 
   

 م 1700 زهر مرن مم 600

  إجمالي الطرد

Plant area فدان تقريبا 5.5  حوالى مساحة المحطة. 



 درجة ثانية -لسجل البيئي لمحطات قها ا  الصرف الصحيكيميائي مياه المسار الوظيفي لوظيفة 
  

 

 

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

 



 درجة ثانية -لسجل البيئي لمحطات قها ا  الصرف الصحيكيميائي مياه المسار الوظيفي لوظيفة 
  

 

 

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

 
  



 درجة ثانية -لسجل البيئي لمحطات قها ا  الصرف الصحيكيميائي مياه المسار الوظيفي لوظيفة 
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  الصحيالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف 

 بالقليوبية الصحيشـركة مياه الشرب والصرف 

 محطة معالجة قهـــــــــا

 

 مستشار معالى الوزير للتفتيش البيئي ووحدة فحص الشكاوي/ السيد اللواء 

 تحيه طيبه وبعد،،،

 

ويشترط على  .يتم بيعـــها عن طريـــق المـــزاد لمحطة قهــــــــانفيد سيادتكم علمأ بأن الحمأه 
 .أشهر 6المقاول أال يتم تداولها قبل 

 

 ،،،وتفضلوا سيادتكم بقبول فائـق االحتـرام 

 

 

 

 :التوقيع:               التوقيع

 /مهندس                 /مهندس 

 رئيس قطاع الصرف الصحي          مديــر عام محطـة معالجه

 بقهـــــا               قهـــــا
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 (2)جدول 

 نشأهالخطره المتداوله بالم المواد والمخلفات سجــل
 المواد الخطره .1
  المستخدمه وخواصها البيئيه والجهه المنتجهالمواد الخطره 

 (للكيماويات الوسيطه شركة النصر)سام  –الكلور : 

 كيلو جرام كلور سائل 6000: الستهالك السنوى للمواد الخطرها 
 المجلفن طول سعة طن مصنعه من الحديد المقوي  اسطوانة الكلور: وصف عبوات التخزين

 .االسطوانه وقطر االسطوانه
 مجهز لحفظ وتداول اسطوانه سعة طنعنبر : توصيف أماكن التخزين 
 بته في مكانها ويتم تبديلها عند خطوط اسطوانه الكلور تكون ثا: طرق تداول المواد الخطره

 مواسير مجهزه ومأمنه
 ا عن طريق العبوات الفارغه يتم اعادة استخدامه: اسلوب التخلص من العبوات الفارغه

 لورالشركه المنتجه للك

 

 المخلفات الخطره. 2
 :وصف المخلفات الخطره في كل وحده

 الزيوت من المخلفات الخطره ˗
 مخلفات المعمل من عبوات فارغه ˗

 

 :وحجمها( سنه/ طن )نوع وكميه المخلف 

 ا ويتم بيعة الى االدارة المختصةسنوي مخلف زيت تقريب ك 400

 

 :مكان تخزين النفايا الخطره
تجميعها في براميل خاصة ومخلفات المعمل يتم تجميعها في أكياس معقمه مخلفات الزيوت ويتم 

 .لتمام التخلص منها عن طريق الشركات المتخصصه
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 :وصف عبوات التخزين
 .براميل من الصاج شديد الصالبه للزيوت وأكياس بالستيك معقمه

 

 :كيفية التخلص من النفايات الخطره والجهات المتعاقد معها
اما مخلفات المعمل فهي من ( شركة بترويد)منها بمعرفة الشركات المتخصصه يتم التخلص 

معقمه  اكياس بالستيك صغيره الحجم وليست باالعداد الكبيره ويتم وضعها في اكياس بالستيك
 .والتخلص منها بطريقه أمنه
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 الخطره المتداوله بالمنشأه سجل المواد والمخلفات مرفقــات

 والصحـه المهنيه السالمـــه (3)جدول 
 محطة المعالجه

 INLET CHAMBER غرفة المدخل.1
 :عن طريق كل كميه التصرف للمياه الداخله لمحطة المعالجه يتم استقبالها ˗

 مم 600خط طرد بقطر ( 1)من محطة الرفع الرئيسيه عدد: المسار االول 

 
 :وحدة فصل الرمال. 2

لترسيب المواد  ثانيه وهي السرعه الكافيه/سم 30في هذه الوحده يتم خفض سرعة المياه الى 
الغير عضويه الكبيره دون حدوث ترسيب يذكر للمواد العضويه وتتكون وحدة فصل الرمال من 

كساحة  2كوبرى وعدد  1متر مركب عليها عدد  1035متر وعرض  10قناة طول القناه  2عدد 
تنك تجميع الرمال ثم يتم نقلها الى لسحب الرمال ويتم تجميع الرمال المفصوله من القنوات الى 

 .بأبو زعبل الصحيالمدفن 

 

 :ECONDARY TREATMENTالمعالجه الثانويه

 ن طريق تكسيرها وهضمها بيولوجياتقوم المعالجه الثانويه بازالة الملوثات العضويه ع 
يتم تجميعها بأستخدام الكائنات الحية وتحويلها الى مواد ثابته كميائيا وخاليا حيه جديده والتى 

في صورة ندف حية يتم فصلها خالل احوض الترسيب عن طريق الجاذبية االرضية حيث يتم 
إلى  50ليتم االستفاده من حوالى  رفعها من حوض الترسيب عن طريق محابس تلسكوبية

في زيادة النشاط الميكروبي في اكسده المواد العضويه بأحواض التهويه الرئيسيه  منها% 70
ثم يتم ترسيبها ورفعها  .لص من الحمأه النشطه الزائده برفعها الى أحواض التركيزويتم التخ

 .بواسطة الطلمبات إلى أحواض التجفيف
  4 حوض من احواض التهويه كل حوض يحتوى على عدد 2تحتوي مرحله المعالجه علي 

 .وحدة تهوية
 م 205وارتفاع  م 19وعرض  م 90 الحوض بطول 
  الى  18)رة المكث فتمتر مكعب بحجم اجمالى  2100حجم المياه بكل قناه في حدود حوالى

 .ساعه( 36
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  ETTLUENT CHLORINATIONالتطهير وحدة

 ل عنبر الكلوروحدة التطهير بالمحطه تشمCHLORINATION BULIDING  واحواض
وعنبر الكلور مزود بوحدة لمراقبة  CHLORINE CONTACT TANKتالمس الكلور

ويتم ناعي لألستخدام في حاالت التسرب وأجهزة انذار اثناء التسرب وأجهزة تنفس ص الغاز
 .حقن الكلور في صوره محلول عن طريق نظام كامل

  يتم التحكم في جرعه الكلور يدويا ويتم مراقبة الكلور الحر المتبقى عن طريق جهاز سهل
حيث يتم التالمس مع تالمس احواض التالمس عند مدخل الالحمل ويتم حقن الكلورعند 

 يكون التصرف في حدود عندما دقيقه 25الى  22 حطة المعالجه لمده منالمخرج العام لم
 .1عدد وحدات الحقن  يوم/ متر مكعب  5000

 

 الوحدات التابعه للوحدات االنتاجيه
 :تشمل هذه الوحدات

 :المبني االداري للمحطه .1

 مرفق صورة لموقع المبنى

 :كميائيالمعمل ال .2

 مرفق صورة لموقع المبنى

 

المعمل مصمم ليكون وحدة التحكم علي مراحل المعالجه المختلفه بالمحطه حيث يقوم بتجميع 
 العينات وتحليلها طبقا للبرنامج الشهري لجمع وتحليل العينات

 
 (المرفقات)

 برنامج جمع العينات .1
 النتائج المعملية .2
 الجدول الزمنى للعينات .3

 

 



 درجة ثانية -لسجل البيئي لمحطات قها ا  الصرف الصحيكيميائي مياه المسار الوظيفي لوظيفة 
  

 

 

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

 :عنبر المولدات. 4
 .يتم استخدامه اثناء الطوارئ وانقطاع التيار الكهربي مولد ديزل 1يحتوي علي عدد 

 ك وات بمحطة المعالجة 500بقدرة 

 .ك وات لمحطة الرفع داخل محطة المعالجة محمل على مقطورة 200مولد بقدرة  1عدد 
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 الصحيالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف 

 بالقليوبية الصحيشـركة مياه الشرب والصرف 

 محطة معالجة قهــــــــــا

 

 مستشار معالى الوزير للتفتيش البيئي ووحدة فحص الشكاوي/ السيد اللواء 

 تحيه طيبه وبعد،،،

 

بالسجل البيئي لمحطة معالجة  نتشرف بأن نرفق لسيادتكم بالطي االوراق المطلوبه والخاصه
 خريطة مساحيه للمحطه: قها للصرف الصحي وهي كالتالي

 كشف بمهمات االمن الصناعي بالمحطه  .1

2.  LAYOUT  للمحطه 

يتم دفنها دفن  –كما نفيد سيادتكم علمأ بأنه يتم دفن المخلفات الناتجه من فاصل الرمال 
 داخل المحطة صحي

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائـق االحتـرام ،،،

 

 

 :التوقيع :              التوقيع

 /مهندس                /مهندس 

 رئيس قطاع الصرف الصحي بقهـــا        مديــر عام محطـة معالجه قهــا
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 خطة الطوارئ

 :تشمل خطة مواجهة الطوارئ
 :مواجهة الحوادث والكوارث عن طريقالتجهيز ل :اوآل

 لالزمه لمواجهة الحوادث والكوارثتوفير ادوات ومعدات االمن الصناعي ا. 
  الصناعي وتسجيل مالحظات المرور الدوريهالفحص الدوري آلجهزة ومعدات االمن. 
 عمل الصيانه الدوريه آلجهزة االمن الصناعي واستكمال االدوات واالجهزه الناقصه. 
 العملي لمواجهة الحوادث و لصناعي لألفراد والترتيب النظري عمل البرامج الدوريه لألمن ا

 .والكوارث
  الحرائق او التسرب او فصل اثناء التطبيق العملي لجميع االفراد لحسن االداء والتصرف

 .التيار
  تثبيت اللوحات االرشاديه لألمن الصناعي وتوزيع النشرات الخاصه بالتعامل مع الحوادث

 .ركيز علي األماكن الخطره والوعرهفي اماكن متفرقه من المحطه والت
 توزيع طفايات الحريق علي جميع المناطق والعنابر المختلفه بالمحطه. 
  الخاصه والمناسبه لكل فرد  بس الواقيه وأدوات األمن الصناعيالعمال واالفراد المالتسليم

 .لهحسب طبيعة عم

 
 :متابعة تطبيق تعليمات األمن الصناعي: ثانيا

  التفتيش الدوري لمسؤلي األمن الصناعي لعنابر التشغيل ومواقع العمل بضرورة تنفيذ
 .لتعليمات األمن الصناعي لألفراد وأماكن العم

 المختلفه واختبار صالحيتها من يات الحريق الموزعه علي المناطق التفتيش الدوري علي طفا
 .عدمه
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 الخطوات العامه لمواجهة الحوادث والكوارث
 :مواجهة الحرائق

في حالة حدوث حريق في عنابر التشغيل او موقع من المواقع يتم التبليغ من قبل المشغل  .1
في جميع المواقع بالمحطه بمكبر للصوت حيث يمكن ان تصل  في األنتركم الموزعه وحداته

يتم تحديده بوضوح من  في المكان الذيلين بالمحطه بوجود حريق االستغاثه لجميع العام
 .قبل المشغل

جده بال  يتم االتصال فورأ بالنعند وصول االستغاثه لألداره والتى تكون في لحظة األ .2
 .والمطافي بوجود حريق بالمحطه

عزل مكان الحريق وفصل التيار الكهربي عن موقع الحريق من قبل االشخاص القريبين يتم  .3
 .من مكان الحريق واالفراد المساعدين

 .يتم توجية فريق اإلطفاء إلى معدات اإلطفاء الستخدامها حسب نوع الحريق .4
الكهرباء يتم استخدام االجهزة اليدوية بمختلف انواع المعدات  فيحالة حدوث حريق  في .5

 .والبودرة الكيماوية الجافة CO2.اليدوية

 

 :فريق اإلطفاء

 :أفراد وهم مدربون على أعمال اإلطفاء وهم 5يتكون من عدد 

1 

2 

3 

4 

5 
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 :فريق اإلخالء

1 

2 

3 

 

 أرقام الطوارى  

 122: النجدة

 0133250014 - 0133256359 :إدارة الحماية المدنية

  129 :طوارى  الغاز  -  123 :اإلسعاف

 125: طوارى  شبكة المياة

 

 :بيان بمهمات الدفاع المدنى بالموقع

 المخزن الموزع بالموقع  السعة الصنف

       أكسيد الكربون ثانيجهاز 

       جهاز بودرة جافة

       تلقائيجهاز بودرة جافة يعمل 

       فوم رغويجهاز 

       متحركة رغويوحدة 

       يدوى رغويجهاز 

       لألجهزة الرغوية داخليإناء 

       نمرة رغويمولد 
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       جردل صاج للحريق

       سارينة إنذار يدوى

       صندوق حريق عادى بواجهة زجاجية

       صندوق حريق ذو مكن متحرك

       األوليةشنطة أدوية لإلسعافات 

       رقبة وزه نحاس قطر

       "6م قطر  30خرطوم حريق طول 

       "5حنفية حريق نحاس عادة قطر 

       نحاس رذاذ قطر  بشبوري

       نحاس متعدد األغراض بشبوري
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 والصحـه المهنيه السالمة مرفقات سجل

 تعليمات األمن والسالمة في المعمل الميكروبيولوجي

 ،الجونتى ،البالطو) البكتريولوجيارتدى مهمـات الوقايـة الشخصيـة إثنـاء إجراء تجارب  .1
 .(الكمامات

 .عقم األدوات المستخدمة جيدا وكذلك عقم البنشات باستخدام الديتول أو الكحول االيثيلى .2
 .جيدا باستخدام الكحول االيثيلى األيديعقم  .3
وتجنب ازدحام المعمل  البكتريولوجيمن كيميائي واحد أثناء إجراء تجارب  أكثر احذر تواجد .4

 .خاصة أثناء العمل ووصول العينات إلى المعمل
اغسل األيدي جيدا بالماء والصابون وكذلك عقمها باستخدام الكحول بعد االنتهاء من إجراء  .5

 .التجارب وقبل تناول أي شيء عن طريق الفم
 .ام الديتول والمنظفات األخرىطهر المعمل يوميا باستخد .6
 .عمرات بكتيرية نامية أثناء عدهاتجنب فتح األطباق الموجود بها مست .7
 .البس الجونتى الحراري أثناء إخراج األدوات الساخنة من الفرن .8
حالة الضرورة البد من ارتداء الزائر مهام  فيأغلق المعمل وامنع دخول الغير العاملين و  .9

 .الوقاية
خذ في االعتبار جميع االحتياطات الالزمة أثناء إعدام المستعمرات البكتيرية في جهاز  .10

 .االوتوكالف مع غسل وتطهير الجهاز وكذلك الغرفة جيدا عقب االنتهاء من عملية اإلعدام
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 تعليمات األمن والسالمة المهنية في المعمل الغير عضوي

 
 

النظارة  ،الكمامات ،القفازات ،البالطو) أثناء إجراء تجاربوقاية الشخصية ارتدى مهمات ال .1
 .(الواقية

تعامل مع األحماض المركزة بحرص واستخدم العبوات الصغيرة من األحماض السهل تداولها  .2
 .وتجنب استخدام العبوات الكبيرة واحفظها في المكان المخصص لها

 .(الفشفش)األداة المعدة لذلك فم واستخدم ال تسحب المحاليل بالماصة عن طريق ال .3
 .ضع الماصة التي تسحب بها األحماض المركزة بسرعة في الحوض وافتح الصنبور .4
 .تعامل مع الزجاجيات بحرص وضع كل نوع منها في المكان المخصص لها .5
 .ضع الكواشف المستخدمة في المكان المخصص لها بعد استخدامها .6

 
 .تجارب أيباستمرار بعد إجراء  األيدياغسل  .7
 .تعرف على تركيب كل كاشف مستخدم وتعامل معه بحرص طبقا للمواد الداخلة في تركيبه .8
 .مصدر للهب أيارتدى الجونتى الحراري عند التعامل مع  .9

في حالة التعرض لإلصابة في المعمل يجب إتباع تعليمات الصحة والسالمة المهنية  .10
 .األولية باإلسعافاتالخاصة 
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 :ساسية يلزم األخذ بها في مجال اإلسعافات األولية وهيوهناك أربعة مبادئ أ

 تجنب الذعر واالنفعال لتجنب حدوث مضاعفات. 
 التأكد من عدم حدوث نزيف أو صدمة ووقوف للتنفس. 
 القيام بمعالجة اإلصابات الطفيفة في الحال لمنع المضاعفات. 
 • السالمة والصحة المهنية في المعمل اإلسراع في استدعاء الطبيب أو متخصص. 
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 تعليمات التعامل األمن مع األحماض والقلويات

 اإلسعافات الالزمة في حالة التعرض لإلصابة طرق الوقاية من المخاطر درجة الخطورة اسم المادة م

 األحماض القوية مثل 1

 الكبريتيك المركز حمض 
  النيتريك المركزحمض 
 الهيدروكلوريك المركز حمض 
 حمض الخليك الثلجي المركز 

 تسبب تآكل للجلد 
 والخشب  تدمر الورق

مع  تتفاعل• والمالبس
 معظم المعادن

 ض على احفظ وخزن هذه األحما
 مستوى األرض لتفادي سقوطها

  عند التخفيف قم بإضافة الحمض
 ببطء إلى الماء مع التقليب لتجنب

 .الحرارة المتولدة

 قم بغسيل األماكن المصابة بكمية وفيرة من الماء 
  محلول مخفف من بيكربونات الصوديوماستخدم 

 .ادهن بمرهم جلوكونيت الكالسيوم*

 مثل( القوية  القلويات)القواعد  2

 هيدروكسيد الصوديوم 
 هيدروكسيد البوتاسيوم 
 هيدروكسيد الكالسيوم 
 هيدروكسيد االمونيوم 

  تآكل للجلدتسبب   عند التخفيف قم بإضافة القاعدة
بالتدريج إلى الماء لتجنب الحرارة 

 .العالية المتولدة

 المخفف الغسيل بالماء ثم بحمض الخليك. 
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 محطة معالجة صرف قهــــــــــا

 األمن والسالمة المهنية

 الصالحية انتهاء صالحيتها الفنية عليها الدوريتاريخ المرور  تاريخ اإلضافة للمخزن الكمية المهمة م

 (كحلى ) بدله عمل  1
     

 (كوزلك ) حذاء واقى  2
     

 خوذة رأس 3
     

 بدله كلور 4
     

 جوانتيات كهرباء 5
     

 نظارة واقية 6
     

 سارينة تحذيرية يدوية 7
     

 يدوى كهربيبالور  8
     

 الميدانيبدله متابعة للفريق  9
     

 دوالب حفظ مهمات بغرفة المالبس 10
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11 
خاصة  120x80لوحات أمن وسالمة 

      لإلرشاد داخل العنابر

12 
إرشادات )لوحات بالستيكية لألمن والسالمة 

      (مختلفة

13 
خاصة  60x40لوحات أمن وسالمة 

      لإلرشاد داخل العنابر

 بوت غطس 14
     

 بدله غطس 15
     

 أسطوانة غطس 16
     

 نظارة غطس 17
     

 منظم غطس مرحلتين 18
     

 رصاصيحزام غطس  19
     

 متر مفرد 6سلم ألمونيوم  20
     

 جوانتى عمل 21
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 حواجز حديدية 22
     

 لفة أشرطة تحذيرية 23
     

 ترمومتر جوى 24
     

 لفة حبال 25
     

 لوحة إسعافات أولية 26
     

 (خشب بالزجاج ) لوحة إعالنات  27
     

 لوحة بيان للموقع العام للمحطة 28
     

 زعلف غطس 29
     

 جوانتى غطس 30
     

 (الصق ) أستيكرات تحذيرية  31
     

 (الصق ) أستيكرز استخدام الطفاية  32
     

 سماعة واقية لألذن 33
     

 متر مزدوج 3سلم ألمونيوم  34
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 بدله خاصة باألمن 35
     

 كمامة واقية 36
     

 حامل طفايات 37
     

 من تسرب الكلور واقيقناع  38
     

 (خاص بالكلور) جهاز تنفس 39
     

 حزام عمل باألماكن المغلقة 40
     

 حبال األمان 41
     

 طوق نجاة بالحبال واليد 42
     

 جواكت النجاة 43
     

 الشبةكالرك لنقل  44
     

 ماكينة قص للنجيل 45
     

 تروسكل 46
     

 كجم 9 رغويجهاز إطفاء حريق سائل  47
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48 
كجم  10أكسيد كربون  ثانيجهاز إطفاء 

      على عجل

 كجم 12جهاز إطفاء بودرة كيماوية جافة  49
     

 من تسرب الكلور واقيقناع  50
     

 (خاص بالكلور)جهاز تنفس  51
     

 كجم 6جهاز إطفاء بودرة كيماوية جافة  52
     

53 
ذو أسطوانة ( لتر 50) رغويجهاز إطفاء 
      ضغط جانبية

54 
كجم  10أكسيد الكربون  ثانيجهاز إطفاء 

      (تلقائي)مزود بأنبوبة استشعار 

 كجم 6أكسيد الكربون  ثانيجهاز إطفاء  55
     

56 
دوالب إطفاء حريق كامل بالحنفية 

      والخرطوم والمكر والقاذف

           نقالة لنقل المصابين 57
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           شنطة إسعاف أولية 58

           سرير طبى 59

           بالنكو 60

           سيبية 61

           شنطة أصالح الكلور 62
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 مدير المحطة السالمة والصحة المهنية

 خطوات عمل فريق مكافحة الكلور عند حدوث تسرب

تسريب لغاز الكلور وعند سماع سارينة االنذار بشكل متواصل يتوجه  أيحالة وجود  في .1
الموجود الى صندوق تجهيزات المكافحة ( 3( )2( )1)بالكلور األفراد فريق الطوارئ الخاص 
( غاز ،كلور)الخاص بالوجه وينشر كلمة  الواقيبلبس القناع ( 1) امام العنبر ويقوم الفرد

لتنبيه كافة من بالموقع ولكى يتم االتجاه حسب االسهم لنقطة التجمع ويتوجه فوريا الى غرفة 
 .ار الغازانتش الشفاطات وغرفة االعدام للحد من التعادل لتشغيل

 ،لبس الجهاز على الكتف)بلبس القناع المزود بجهاز التنفس  (3)و( 2)يقوم الفرد رقم  .2
واالتجاه الى داخل العنبر للتعامل مع التسرب حسب ( لبس القناع ،تشغيل محبس التنفس

 :التاليةالخطوات 

الذى يصل اوال وال يتم استخدام المياه  الواقييتم غلق االسطوانة جيدا بمعرفة عامل القناع : أوال
 تسريب أيمواجهة  فياطالقا 

لتحديد مكان التسريب وعند اكتشافه يكون العامل خلف ( النشادر)يتم استخدام الكاشف : ثانيا
مكان التسريب وعكس اتجاه الريح ويشير للعامل االخر الذى يقف امام شنطة الكلور ينوع 

 .ث تدل االرقام على نوع العدة المستخدمة لمكافحة التسريبحي 3 ،2 ،1التسرب حسب الرقم 

 .يتم استخدام العدة المناسبة والسيطرة على التسريب بأسرع وقت ممكن: ثالثا

 .للتأكد من نجاح العملية( النشادر)يب يتم استخدام الكاشف بعد السيطرة على التسر : رابعا

إذا اصيب احد االفراد باستنشاق كلور فهناك دش للعين والجسم بجانب العنبر لإلسعاف  .3
 .المبدئى ويقوم فريق االسعافات االولية بمهامه

 يتم عمل حصر لإلفراد للتأكد من سالمتهم بواسطة مسئول السالمة .4
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 التوقيع الخطة فيالوظيفة  المــــــــهام االســــــــــــــم م

1     

2     

3     

4     

5     

 

 محطة مياه الناصرية

 3م400: سعة الخـزان ˗
  2: عدد األبــار ˗
 PVC" 14: القطـــــر ˗
 طلمبة غاطسة 2: عدد الطلمبـات ˗
 ث/ لتر 80ساعة / 3م280 :التصـــرف ˗
 أتوريا: النـــــوع ˗
 حصان 100: القـــــدرة ˗

 

 (حديد ومنجنيز)مياه األبار المعالجة  محطة

 3م 400 :الخزان العلوىسعة  ˗
 6: المجموعات األفقية ˗
 ساعة/3م 140 :التصرف ˗
 حصان 100 :القدرة ˗
 الوايلر :النوع ˗
 6 :المحركات ˗
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 أحمد داوود 2+ رومانى  4 :النوع ˗

 

 الحقن - منظومة الكلور

 كيلو 86أسطوانة الواحدة  11 ˗
 ساعة/ كجم  2 الكلور التصرف للمنظومة ˗
 برمنجنات بوتاسيوم 1+  شبه 1 مجموعة حقن كيماويات 2توجد  ˗
 ألدوز ألمانى :النوع ˗
 ساعة/لتر  270 :التصرف ˗
 وات 60 :القدرة ˗
 حصان 4/1قالب كهربائى  ˗

 

 األبـــــــــار

 حديد" 10ـ قطر األيسون  5 :عدد األبار

 

 منظومة الكهرباء

 أمبير/ ك فولت  500يوجد محول كهربائى  ˗
 ك وات 270مولد  ˗
 يوجد خزان سوالر ملحق بالديزل ˗
 ساعة/لتر  45إستهالك الديزل  ˗

 

والمرشحات يوميا  ويتم ( يوم 15)يتم غسيل وتطهير خزانات المياة والمرشحات بصفة دورية 
صرف مياة الغسيل إلى حوض التجميع بحوض الصرف بالمحطة وضخة الى خارج المحطة 

ساعة بقدرة محرك /  3م 140بواسطة مجموعة مياه أفقية تصرف  الصحيالى خط الصرف 
 .حصان 75
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 (األعماق)طلمبات األبار 

 ساعة/  3م 100 :التصرف ˗
 حصان 40 :القدرة ˗
  فرانكلين :النوع ˗
 بئر جديد 2يتم تنفيذ عدد  ˗
 PVC "14القطر  ˗
 ساعة/ 3م 216 :طلمبات تصرف ˗
 حصان 75 :القدرة ˗
 أوميجا :النوع ˗
 فراكلينالمحركان من نوع  ˗

 

 مرشحات الضغط الرملية

 6 :عدد المرشحات ˗
 تصميم شركة كالجين اإليطالية 3 :عدد ˗
 (بتوكيل من كالجين اإليطالية)تصميم شركة قهــا للصناعات الكيماوية  3 :عدد ˗
 UF100 – UF6 موديل ˗
 يوم 30غسيل يومى وتطهير بالتبادل كل  ˗
 .طن 7مرشح يختوى كل مرشح على وسط ترشيحى زنة  6يوجد  ˗
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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 
 شركة صرف صحي القاهرة رمضان محمد/ د 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شريف سرور/ د 
 الشرب والصرف الصحي بالدقهليةشركة مياه  محمد ابراهيم/ د 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي محمد اسماعيل/ د 
 شركة صرف صحي القاهرة محمد صبري/ د 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي محمود عبد الرحمن/ د 
 شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف مرزوقة شعبان/ د 
 القابضة لمياه الشرب والصرف الصحيالشركة  مصطفى فراج/ د 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ممدوح محمد زريق/ د 
 مها خالف/ د GIZ 
 شركة مياه القاهرة مي السيد حسين/ د 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي نسرين عبد الرحمن/ د 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يحيى شريف/ د 

 


