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:رسالة ماجستري بعنوان 

التقييم البيئي لمياه الصرف الصحي لبعض
المنشآت النفطية والصناعية وطرق معالجتها 

تقدمةمالصناعية وطرق معالجتها بتقنيات تحليلية 

اشراف اشرافلطالب            ل
شكر حسنيكامران.  د.م.أسرحا ن علي سلمان              . د.مصاحل               عباويبرهان 



الفصل األول

CHAPTER ONE

المقدمة

INTRODUCTION



التلوث البيئي *

محتويا ًةالتربأوالماءأوالهواءفيهايكونالتيالحالةبأنهالبيئيالتلوث
مختلفةالالبيئةبمكوناتاوباإلنسانضارةتعدعاليةبتراكيزموادعلى

.والحيواناتكالنباتات

الماءتلوث
بسببيةالطبيعالمياهنوعيةعنالمياهنوعيةفيباالختالفالمياهتلوثيعرف
حرارتهادرجةزيادةعليهاتأثيرادخالأومتزايدةبتراكيزإليهاالضارةالموادإضافة

اناإلنستداخالتجراءمناألساسيةالطبيعيةمكوناتهابعضنقصانحتىأو
.والصناعيةالحياتيةلالستخداماتصالحةغيرالمياههذهيجعلمما



يوضح مصادر تلوث المياه( 1-2)الشكل 



«دراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه»المسار األول 

Temperature-:درجة الحرارة 1-

 Electrical conductivity  (EC)-:التوصيلية الكهربائية 2-

Total Dissolved Solid (T.D.S)-:مجموع المواد الصلبة الذائبة 3-

Salinity-:الملوحة 4-

pH-:الدالة الحامضية 1-

-Chloride Ion ( Cl)-:الكلوريد أيون 1-2-

Sulphate-:الكبريتاتأيون 3- Ion  - (SO4
-2) 

Phosphate  Ion (PO4)-:الفوسفات أيون 4-
-3

Nitrate  Ion (NO3-:النترات أيون 5-
-)

- Oils and Greases-:والشحوم الزيوت 6- (O&G) 

Sulphide-:أيون الكبريتيد  7- Ion



-:إلىالمياهتلوثويقسم

Biological-:التلوثالبايولوجي-1 contaminatio

Chemical-:الكيميائيالتلوث-2 contamination -

كاندوق،الحديثالعصرفيالتلوثأنواعأخطرمنالكيميائيالتلوثيعد

اليومنشهدهالذيالهائلالصناعيللتقدمواضحةنتيجة



الثقيلةالعناصر

علىضعافأخمسةكثافتهاتزيدالتيالعناصرتلكبأنهاالثقيلةالعناصروتعرفً *
Light))الخفيفةبالعناصريعرفعنهايقلوما،الماءكثافة metalsالعناصرإما
بالعناصرتعرف((%0.1منأقلجدا ًقليلةً بتراكيزالبيئيالنظامفيتظهرالتي
Traceالنزرة elements))وافروتت،بدقةتركيزهاتحديديصعببعضهاأنً درجةإلى

ةً الدالقيمةعلىاعتمادا ً،ذائبةوغيرذائبةبهيئةالمياهفيالعناصرهذه
(لةالثقيالعناصر)بـبالتلوثاالهتمامازداداألخيرةالسنواتوفي،الحامضية

بعضزتراكيقياسالدراسةوضمت.المائيالنظامفيوثباتهالسميتهانتيجة
,Fe):ومنهاالثقيلةالعناصر Cu, Cd, Cr, Ni, Zn)



-:يتقنية مطياف االمتصاص الذر*

األساس النظري*

علىلإلشعاعالذراتامتصاصمبدأعلىالذرياالمتصاصجهازيعتمد
المحاليلفيالفلزالذرياالمتصاصجهازيقيس،محددموجيطول

ريالذاالمتصاصجهازيكون،العضويةالسوائلفيأوكالماءالسائلة
ضوئيمصدريبعثالحزمةأحاديالجهازفي،الحزمةمزدوجأوأحاديا ً
موحدىإليصلثمالعينةفيخترقمنهصنعالذيبالعنصرخاصا ًطيفا ً
إلىيصلثمالمحددةالموجةطولويعزلالضوءيفرقالذياللون

كثافةىعليعتمدكهربائيتيارينتجالذي،والكاشفالضوئيالمضاعف
إلىتدلرقميةمعطياتإلىالضوءكميةااللكترونيالجهازويحولالضوء
العينةفيالفعليةالتراكيز



مكونات الجهاز*

مصادر االشعاع•

المرذاذاتاو الموقد •

طول الموجةموحد •

المكشاف•

الجهازمقرئة•

 

 

 (  و        ا م ص   ال   3-1ال  ل)                      



طرق معالجة المياه

بيجالنظامهذاوفيالكيميائيةالمعالجةنظاممنهاللمعالجةطرقعدةوتوجد
ةصعوبلكنالالزمةالكيمياوياتوتوفيرونوعيتهاالملوثاتكميةتراعىان

بشكلتتملمالتيالكيميائيةوالتفاعالتالعاليةالكلفةبسبباستعمالها
-:وتشمل،إزالتهاالصعوبةمناخرىملوثاتعنهاينتجالصحيح

المعالجة الفيزيائية-1
المعالجة البيولوجية -2

ــة ــىًهوائي ــةًإل ــاتًالمعالجــةًالبيولوجي ــةً(Aerobicً)تصــنفًعملي -An)،ًوالهوائي
aerobicً)ًــة ــةًوالهوائي ــاجً(An-aerobicً،Aerobicً)،ًوهوائي الحتي ــاً  ــاءً،ًتبع األحي

المجهريةًالمتواجدةًفيًوحدةًالمعالجةً
المعالجة الكيميائية-3

الموادمنللتخلصوذلك،الثقيلةالمياهمعالجةفيالكيميائيةالطرقتستخدم
المعالجةبعملياتجزئيامنهاالتخلصيتمأومنهاالتخلصيمكنالالتي

وبعضفوسفاتوالكالنتراتالمغذياتالثقيلة،العناصرمثلوالفيزيائيةالبايولوجية
.كالسيانيدالسامةالمركبات



العوامل المؤثرة على االمتزاز

عدة عوامل تؤثر على هناك 
االمتزاز

دليل الحامضية-1

درجة الحرارة-2

طبيعة المادة االمتزاز-3

تركيز مادة االمتزاز-4

االمتزازانواع 

االمتزاز الفيزيائي*

االمتزاز الكيميائي*



ط االمتزاز بالكاربون المنش*

ًبوساطةًالكاربو نًاالمتزاز
ــةًالمنشــ ً ــةًعملي طريق

ــةً ــةًلمعالج ــدةًوفعال مفي
ةًالميــاهًالملوثــةًالصــناعي
دًوكمعالجةًمتقدمةًللموا

الخارجـــةًمـــنًوحـــداتً
.البايولوجيةالمعالجةً

 

    

( م      و     ل م  ة ا م  ا  4-1    ال  ل)                



المعاملًالصفاتًالفيزيائيةًوالكيميائيةًلمياهًالفضالتًالمطروحةًمندراسةً*
الصناعيةًمعملًأسمنتًكركوكًوشركةًغازًالشمالًوالسيماًالمياهًالخارجة

.إلىًاألنهار

دراسةًعمليةًالمعالجةًالجاريةًفيًالمعاملًالصناعيةًومعرفةًقدرتهاًعلى*
ومقدارًتطابقهاًمعًالمحدداتًالعراقيةًالخاصةًبالطرحًفي.ًإزالةًالملوثاتً

.األنهارً

رفةًدراسةًالتلوثًبالعناصرًبالثقيلةًلمياهًالصرفًالصناعيًالمطروحةًومع*
مستوىًاالنخفاضًفيًتركيزهاًإلىًأقصىًحدًممكنً،واستخدامًاالمتزازً
بوساطةًكاربونًمنش ًومدىًقدرتهاًعلىًإزالةًلهذهًالمادةًلمستوياتً

.مختلفةًمنًالعناصرً

ودراسةًبعض(ًاإلطاراتًالمستخدمة)إمكانيةًتحضيرًالكاربونًالمنش ًمنً*
زازًببعضًالخواصًالكيميائيةًوالفيزيائيةًللكاربونًالمنش ً،ًودراسةًكفاءةًامت

.ًًالعناصرًواأليوناتًالسالبةً

،ًةالالعضويدراسةًالعواملًالمؤثرةًعلىًامتزازًالعناصرًالثقيلةًواأليوناتً*
والمركباتًقيدًالدراسةًهيًوزنًالفحمًوًدرجةًالحرارةًللكاربونًالمستخدمً

.والدالةًالحامضيةًلوس ًاالمتزاز



الشـركة%النقاوةالصيغةًالكيمائيةأسمًالمادةت

HNO363.01%Flukaحامضًالنتريك1

H2SO498.08%BDHحامضًالكبريتيك2

CH3COOH99.5%BDHحامضًالخليكًالثـلجي3

HCl37.0%Flukaحامضًالهيدروكلـوريك4

n-C6H1498.2%BDHهـكسان5

KNO396.0%BDHنتراتًالبوتاسيوم6

Na2SO499.5%Aldrichكبريتاتًالصوديوم7

AgNO399.0%Flukaنتراتًالفضة8

NaCI99.0%Riedelكلوريدًالصوديوم9

K2CrO499.9%Aldrichكرومـاتًالبوتاسيوم10

CH3COONa98.8%Merckخالتًالصوديوم11

BaCL2.H2O99.0%Aldrichكلـوريدًالباريوم12

K2Cr2o799.0%Aldrichالبوتاسيومدايكرومات13

يةًفوسفاتًالبوتاسيومًثنائ14

الهيدروجين

KH2PO498.0%Aldrich

6Mo7O24.4H2O96.0%Aldrich(NH4)مولبيديتامونيوم15ً

NH4VO399.0%Aldrichميتاًفاناداتًأمونيوم16

:وكاالتيمختلفةكيميائيةمواداستخدامالعملخطةتضمنتلقد



األجهزة المستعملة *

المنشـأاسم الجهازت

Flame Atomicجهاز طيف االمتصاص الذري 1

350-AAnov-Absorption Spectrophotometer

Germany

Mercury theromometerTurkey:محرار زئبقي 2

T.D.S,EC-meter HANNARomaniaجهاز قياس التوصيلية الكهربائية 3

Sensitive BalanceGermany: ميزان حساس 4

-pH: جهاز قياس األس الهيدروجيني5 meterGermany

6Spctrophotometer Uv- vis-Japan

7Hot plateJapan

Magnetic stirrerGermany: جهاز تحريك مغناطيسي8

Vauum apparatusGermany: جهاز سحب 9

MillChina: طاحونة 10

KWF) Oven)China: فرن كهربائي 11

Water BathEngland: حمام مائي12

HANNA PhotometerRomaniaمطياف الضوئي 13

CarbolatedEnglandفرن الحرق   14



كركوكوصف سير عملية المعالجة في معمل أسمنت *

 

 

يمثلًوحدةًمعالجةًالمياهًفيًمعملًاالسمنت(2ً-1)الشكل



الشمالوصف وحدة معالجة شركة غاز *
   

 

                                     

يمثلًوحدةًمعالجةًالمياهًفيًمعملًاالسمنت(2ً-2)الشكل



ـــــــــــــــــــــعً* ـــــــــــــــــــــاتًجم SamplingMethods-:العين

شركة غاز الشمالمعمل أسمنت كركوكت

ر
ه
ش

أل
ا

ع 
ق
وا

م
ال

6موقع  5موقع 4موقع 3موقع 2موقع 1موقع 

تشرين 

األول

مياه قبل 

المعالجة

مياه 

بعد المعالجة

مياه الصرف

الصناعي

مياه قبل 

المعالجة

مياه 

بعد المعالجة

مياه الصرف

الصناعي

تشري 

الثاني

مياه 

المعالجةقبل 

مياه 

المعالجةبعد 

مياه 

الصرف 

الصناعي

مياه 

المعالجةقبل 

مياه 

بعد المعالجة

مياه الصرف

الصناعي

كانون 

األول

مياه 

المعالجةقبل 

مياه 

المعالجةبعد 

مياه الصرف

الصناعي

مياه 

المعالجةقبل 

مياه

بعد المعالجة

مياه الصرف

الصناعي

كانون 

الثاني

مياه 

المعالجةقبل 

مياه 

المعالجةبعد 

مياه الصرف

الصناعي 

مياه 

المعالجةقبل 

مياه 

بعد المعالجة

مياه الصرف

الصناعي

شباط

مياه 

المعالجةقبل 

مياه 

المعالجةبعد 

مياه الصرف

الصناعي 

مياه 

المعالجةقبل 

مياه 

بعد المعالجة

مياه الصرف

الصناعي

يمثل طريقة أخذ النماذج( 3-2)جدول



-:الفحوصات الفيزيائية 
درجة الحرارة -1
(EC)التوصيلة الكهربائية -2
المواد الصلبة الذائبة الكلية -3
 Salinity-:الملوحة-4

-:الفحوصات الكيميائية 
قياس األس الهيدروجيني  -1
تقدير أيون الفوسفات-2
تقدير أيون النترات-3
الكبريتاتتقدير أيون -4
تقدير أيون الكلوريد   -5
تقدير الزيوت والشحوم -6
تقدير أيون الكبريتيد -7



الذيNOVAA-350))الذرياالمتصاصجهازباستعمالالعيناتتحليلعمليةأنجزت

فيللهباطيفتقنيةاستعمالجرىإذ،الغرافيتيوالفرناللهبطيفبتقنيتييعمل
,Fe:المعدنيةالعناصرتحليلعملية Cu, Ni, Cr, Cd, Zn))،محاليلاستعمالأيضا ًوجرى

دولوالج،القياساتمعايرةعمليةفيالعياريالمنحنيوطريقة،خارجي ةً عياري ةً 
:الثقيلةالعناصرلتقديرالمستعملةاآلليةالشروطيوضحالتالي  

م       

 الق   

 ال   ص  ال ق  ة المد و ة

Cd Fe Zn Cu Cr Ni 

  nm ول المو ة

⋋max 

 

228.8 248.3 213.9 324.8 357.9 232.0 

        ة ال  

(nm) 1.4 0.2 0.5 1.4 0.2 0.2 

  د       المص   

(mA) 
4.0 6.0 5.0 4.0 7.0 5.0 

  و  ال مص   

HCL HCL HCL HCL HCL HCL 

  م ة الو ود

h)/ NL) 
50.0 65.0 50.0 50.0 90.0 55.0 

  ستيلي -  وا   ستيلي -  وا   ستيلي -  وا   ستيلي -  وا   ستيلي -  وا   وا - ستيلي   و  ال   



Copper
المعايرةمنحنيرسمجرى،النحاسلتقديرالمثلىالظروفتثبيتبعد

:أدناه(1)الجدولفيموضحماوفق،المحضرةالقياسيةالمحاليلباستعمال









Calibration-:للحديدالمعايرةمنحنيات-3 curve for Iron

Calibration-:للخارصينالمعايرةمنحنيات-4 curve for Zinc

Calibration-:للكرومالمعايرةمنحنيات-5 curve for Chromium

Calibration-:للنيكلالمعايرةمنحنيات-6 curve for Nickel



*

-:تهيئة الكاربون المنشط من اإلطارات 

-:تحضير الكاربون المنشط من اإلطارات المستخدمة 

*



الشكل يوضح الكاربون المنشط المحضر من اإلطارات



إجراء بعض القياسات على نماذج الكاربون المنشط 

Measuring-:الرطوبةمحتوىقياس-1 moisture content

Measure-:للرمادالمئويةالنسبةقياس-2 the percentage of ash

Carbon-:المنشطالكاربونكثافةقياس-3 intensity measurement

-:المنشطللكاربونالحامضيةالدالةقياس-4



طريقةًالمعالجة

إلىإضافتهاثمومنغم(1-0.5)المنش الكاربونمناوزانعدةاخذتم

لقياسيةاوالمحاليلوالكيميائيةالفيزيائيةللخواصالمواقعنماذجمنمل10

مدىلمعرفة.عنصرلكللتر/ملغم(2،4،6)مختلفةوبتراكيزالثقيلةللعناصر

ولغرضكيزالترالمختلفالثقيلةوالعناصرالسالبةاأليوناتإزالةفيالمعالجة

،أيضا ًذلكمنأقلأووعراقيادوليابهمسموحتركيزأقلعلىالحصول

كافةإجراءتموقدالمدروسةالخصائصمجملعلىتأثيرهاومعرفة

المياهعلىالترشيحعمليةاستعمالعقبالمعالجةبعدالقياسات

.المعالجة



 Statistical Analysis-:التحليل اإلحصائي

الحسابيةالمتوس اختبارتمF(ANOVA)اختبارباستخدامالنتائجحللت

بتطبيقوذلك(0.05)احتماليةبمستوىالحدودمتعدددنكناختبارباستخدام

Duncanes)برنامج multiple range)،باستخدامالمعنويةالفروقوتحدد

بينهمامعنويةاختالفاتوجودعدمتعنيالمتشابهةالحروفإنإذالحروف

.صحيحوالعكس



الفصل الثالث
CHAPTER THREE

النتائج والمناقشة
RESULTS

AND DISCUSSION



*



*

اًالفروقًأظهرتًنتائجًالتحليلًاإلحصائيًبعدمًوجودًفروقًمعنويةًبينًالمواقعًالمدروسة،ًأمً فقدً
المعنويةًبينًاألشهرًفقدًاختلفتًمعنوياًفيماًبينهاًولجميعًالمواقعًعندًمستوىً

 (p≤0.05)معنوي



النتائج والمناقشة*

*
*

في ( 8.49)أظهرت نتائج الدراسة اعلى قيمة سجلت في شهر كانون الثاني كانت 
خالل الموقع ( 5.65)الموقع السادس  وادنى قيمة في شهر تشرين الثاني كانت 

.األول

كانتالثانيكانونشهرفيسجلتقيمةاعلىالدراسةنتائجأظهرت
لمإذبهامحسوسغيرتراكيز(ND)قيمةوادنىالثالثالموقعفيلتر/ملغرام(3.39)

لخالوالخامسوالرابعوالثانياألولالمواقعفيالفوسفاتلتركيزتواجديسجل
الثالث،ووالثانياألول،والمواقعالثانيوكانونالثانيوتشرين،األولتشريناالشهر

.شباطشهرفيوالخامس

محسوسةغيرتراكيزسجلتاذلتر/ملغم(ND-27.50)بينالنتراتتركيزتراوحتإذ
يالتوالعلىالثانيوكانوناألولكانونشهرينخاللوالسادسالرابعالموقعفي

خاللالسادسالموقعفيلتر/ملغم(27.50)كانتللنتراتتراكيزاعلىوسجلت
.األولتشرينشهرين

(353.5)قيمةأعلىكانتولتر/ملغم(353.5-19.1)بينالدراسةنتائجتراوحت
كانتسجلتقيمةوأدنىاألولكانونشهرخاللالسادسالموقعفيلتر/ملغم

.الثانيتشرينشهرخاللالرابعالموقعفيلتر/ملغم(19.1)



-:الكلوريداتأيون-5

فيالكلوريداتتراكيزمعدالتبأنالحاليةالدراسةنتائجفظهرت
أعلىسجلتإذلتر،/ملغم(310.6-106.5)بينماتراوحتالمياه
شهرمنكلفيمتساويتركيزوأدنىلتر/ملغم(310.6)تركيز

تشريشهرفيوكذلكوالخامسالرابعالموقعفياألولتشري
الرابعالموقعفياألولكانونوشهرالرابعالموقعفيالثاني

شباطوشهرالسادسالموقعفيالثانيكانونوشهروالخامس
.والسادسوالخامسوالرابعوالثانياألولالمواقعمنكلفي
-:والدهونالشحوم-6
(12.7)قيمةأعلىوكانتلتر/ملغم(12.7-1.05)القيمتراوحتإذ

مةقيوأدنىاألولكانونشهرخاللالسادسالموقعفيلتر/ملغم
.الثانيكانونشهرخاللالرابعالموقعفيلتر/ملغم(1.05)كانت

:-الكبريتيدأيون-7
السادسالموقعفيلتر/ملغم(2.2)كانتقيمةأعلىسجلت
فيلتر/ملغم(0.17)كانتقيمةوأدنىاألولتشرينشهرخالل

.األولكانونشهرخاللالرابعالموقع



pHالدالة الحامضية *
األسمنتواالنحراف القياسي لمياه معمل  pHالتغيرات الشهرية لقيم معدل (5-3)الجدول *

وشركة غاز الشمال



pHالدالة الحامضية *



تقدير العناصر الثقيلة 

النحاس -1
لتر/ملغم(0.183)سجلتقيمةأعلىلتر/ملغم(ND–0.183)القيمفتراوحت

غيرلتر/ملغم(ND)تركيزوأدنىاألولالموقعفياألولتشرينشهرخالل

والخامسوالرابعالثانيالمواقعفياألولكانونشهرفيمحسوس
والرابعوالثالثوالثانياألولالمواقعفيالثانيكانونوشهروالسادس،
.والخامسالثالثالمواقعفيشباطوشهر،والسادسوالخامس

-:الحديد-2
لتر/ملغم(5.57)كانتسجلتتراكيزأعلىلتر/ملغم(ND-5.57)القيمتراوحت

وهي(ND)كانتسجلتقيمةوأدنى،األولتشرينشهراألولالموقعفي

وكانونالخامسالموقعفياألولكانونشهركلفيمحسوسةغيرتراكيز
المواقعفيشباطوشهروالخامسوالرابعوالثانياألولالمواقعفيالثاني
.والخامسوالثالثوالثانياألول

-:الخارصين-3
فيلتر/ملغم(0.37)مقدراهاقيمةأعلىاذلتر/ملغم(ND-0.37)فتباينت

محسوسةغيرتراكيزسجلتوكذلك،الثانيتشرينخاللالخامسالموقع
(ND)والسادسوالخامسوالرابعالثانيالمواقعفيالثانيكانونشهرخالل

.الثانيالموقعفيشباطوشهر



Cadmium-:الكادميوم-4

منكلفيمحسوسةغيرتراكيزسجلتإذلتر،/ملغم(ND-0.16)فتتباينتالكادميومتراكيز

تركيزأعلىسجلاذالسادسالموقععنداألولكانونشهرماعداجميعهاوالمواقعاألشهر

لتر/ملغم(0.16)مقدارهبلغللكادميوم

Chrome-:الكروم-5

.األشهرخاللالدراسةمواقعجميعفيمحسوسةغيرتراكيزسجلت

Nickel-:النيكل-6

سجلت،بينمالتر/ملغم(0.2)األولالموقعفياألولكانونشهرفيالقيمأعلىوسجلت

.االخرىالمواقعجميعفيمحسوسةغير(ND)قيم



Cuالنحاس عنصر *



  cuالنحاس *

للنحاسًوالموقعيةمعدالتًالتغيراتًالشهريةً(12ً-3)الشكل



نتائجًعملياتًالمعالجةًللخواصًالفيزيائيةًوالكيميائيةًوالعناصرًالثقيلةً*

فضخحيثجدا ًجيدةنتائجوظهورالمنش الكاربونالمعالجةللمادةاإلضافةخاللمنتبين*
وهومحليا ،أوا ًدوليبهالمسموحالحددونالثقيلةوالعناصروالكيميائيةالفيزيائيةالخواصتركيز
.المعالجةإليهتهدفما

إلىأضافتهويتمغم(0.5،1،1.5،2)المنش الكاربونمنأوزانعدةتؤخذ:األولالمرحلة*
.الثقيلةرللعناصوالمحاليلوالكيميائيةالفيزيائيةالخواصنموذجمنلكلتركيزأعلىالمل10

لث المسار الثا/ النتائج والمناقشة

تخدامًاالختالفًفيًتراكيزًالخصائصًالمدروسةًنتيجةًاسيبينً(3ً-19)الجدول

الكاربونًالمنش 



ةالنتائج والمناقش*

منًغمً(2)التغايرًفيًتركيزًالحديدًحيثًحققًالوزنً(38ً-3)يوضحًالشكلًأماًتركيزًالحديد،ً*
(.64)%الكاربونًالمنش ًاعلىًكفاءةًامتزازًبلغتً
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*

ققًكفاءةًتضمنتًمعالجةًالملوثاتًفيًالمياهًالصناعيةًبالكاربونًالمنش ًإذًح:ًالمرحلةًالثانيةً
معًًتغيرًًمعدلًغمًمنًالكاربونًالمنش ً(0.5ً)إزالةًعاليةًباالمتزازًبثبوتًوزنًالمادةًالمعالجةً

ملحوظًلدىًبأنخفاظتميزتً، pHتراكيزًالمواقعًللملوثاتًالمائيةًًوثبوتًالزمنًودرجةًالحرارةًوالـً

يمةًجيدةًإضافةًالمادةًالمعالجةًلكلًمنًنماذجًملوثاتًالخصائصًالفيزيائيةًوالكيميائيةً،ًولهاًق
لوصولًنسبةًاإلزالةًللملوثاتًالمائيةًدونًالحدًالمسموحًبهاً

ا   الف      ا    ال ص ئ  المد و ة     ة ا   دام ال    ون الم     ن (3-20)ال دول 



النتائج والمناقشة*
منش ًتراكيزًالفوسفات،ًإذًنالحظًانخفاضهاًعماًكانتًعليةًبعدًعمليةًالمعالجةًبالكاربونًالأماً*

(.94.4)%ً،ًوكانتًأفضلًكفاءةًإزالةًفيًالموقعًالسادسًوصلتً

*



نشطالمالكاربوناستخدامنتيجةالثقيلةالعناصرتراكيزفياالختالفيوضح(21-3)الجدول

*



ديوضح تأثير عملية المعالجة باالمتزاز على قيمة الحدي( 43-3)الشكل 

ةالنتائج والمناقش

(0.5)لحديداتركيزكانوالتياالولىبالعينةيتعلقفيماأماالحديد،عنصرتركيزأما*
المادةمنغم(0.5)إضافةعندملحوظانخفاضأفضلبوجودفتميزت،لتر/ملغم

.(80%)مقدارهابلغإزالةكفاءةأفضلأناثبت،إذالمنش الكاربونمنالمعالجة



*

*
تميلالشمالغازوشركةاألسمنتمعملمنالمطروحةللمياه(pH)الـقيمأنوجد-1*

لبعضنسبيأوقليلترسيبعمليةحدوثالمحتملمن،وعليهالقاعديالطورإلى
نسبإلى(pH)الـقيمةرفعالىتحتاجالعناصرازالةالن،الترسيبأحواضفيالعناصر

.القاعديةبالظروفإالتتم،والعالية

فيبهاالمسموحالحدودتجاوزتإذالمياه،فيمرتفعة(T.D.S)الصلبةالموادكانت-2*
.الغازوشركةاألسمنتمعملبمخلفاتالمتأثرةالمواقعبعض

ذلكألن،الملوحةقيمةارتفاععن،فضالا (EC)،الكهربائيةالتوصليةقيمةزيادةلوحظ-3*
المياهفيالعضويةالموادزيادةعنالناتجةالكهربائية،التوصليةعلىقياسهافييعتمد

.االستعماالتشتىفيللمياهاليومياالستهالكعن،والناتجة

اقعالموبعضفيخاصةوالكبريتيدوالدهونبالشحومالمياهتلوثالدراسةبينت-4*
.هابالمسموحالحدودتجاوزتقدوالشمالغازوشركةاألسمنتمعملبمخلفاتالمتأثرة

منالمطروحةالمياهفيوالفوسفاتوالكلوريداتوالكبريتاتالنتراتتراكيزكانت-5*
إزالةحدوثإنعدامعن ا،فضالالبيئيةالمحدداتضمنالغازوشركةاألسمنتمعمل

.الالهوائيةالظروفتوافرلعدمكذلك،المعالجةمحطاتفيللملوثات

بهوحالمسمالحدودضمنكانتقياسهاتمتالتيالثقيلةالعناصرتراكيزانخفاض-6*
تأثيرعدمعم،البيئيةالمحدداتتجاوزتفقد،الحديدعنصرباستثناء،البيئيةللمحددات
منحةالمطرووالمياهالصناعيةالمياه،بينالعناصرهذهالعناصرتراكيزعلىللمعالجة

.الغازوشركةاألسمنتمعمل

المنشطونبالكاربالثقيلةالعناصرووالكيميائيةالفيزيائيةالخواصالمعالجةعنأما-7*
أنجالنتائبينتفقد،الدراسةهذهمنحيزاا أخذتوالتي،(االطاراتمخلفات)منالمحضر

تراكيزيفكبيراا انخفاضاا تحققوأنهاباالمتزاز،المعالجةفيعاليةفعاليةذاتالمادةهذه
المياهمعرةمباشاستعمالهايمكناذ،الثقيلةوالعناصروالكيميائيةالفيزيائيةالخواص
ًً ومحليادولياا بهالمسموحالحددونالتراكيز،لتقليلالملوثة




