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الملخص
ان المياه الصناعية هي  :مياه الصرف الناتجة عن العمليات الصناعية سواء كانت المنشآت
للصناعات الغذائية أو للصناعات الهندسية أو للصناعات الكيميائية
تتميز المياه الصناعية بزيادة وتذبذب تراكيز التلوث فيها  ,وخاصة االحتياج الكيمياحيوي لألوكسجين
 , BODوالمواد الصلبة المعلقة الكلية  , TSSوالمواد الصلبة المنحلة الكلية  ,TDSوالفوسفور ,P
واألمونيا ,NH3والزيوت والشحوم  .والمعادن الثقيلة بمركباتها المنحلة  ,اضافة الى السيانيد . CN
تم في هذا البحث عرض الواقع الصناعي في مدينة حلب وذلك من خالل توزيع المناطق الصناعية
لعدد من المحاور وتحديد عدد المنشآت الملوثة في كل منها ومعرفة التدفقات الصناعية الناتجة وتحديد
تراكيز المواد الصناعية الملوثة .
كما تمت دراسة تأثير المركبات الصناعية والمعادن الثقيلة والزيوت والشحوم على عملية المعالجة
البيولوجية في محطة المعالجة وعلى كفاءة ازالة التلوث وخاصة ال CODوالBOD5

والT.S.SوالN.NH3وال N.No3وذلك من خالل انشاء حوضين يمثل أحدهما محطة معالجة نموذجية
تحوي فقط مياه صرف منزلية ويمثل الحوض الثاني محطة المعالجة في مدينة حلب حيث تحوي على
مياه صرف منزلية اضافة الى المركبات الصناعية والمعادن الثقيلة والزيوت والشحوم .
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مقدمة عامة عن المياه الصناعية
 6 –6تعريف مياه الصرف الصناعي]5[ , ]6[:
هي مياه الصرف الناتجة عن العمليات الصناعية سواء كانت المنشآت للصناعات الغذائية (صناعة
الخميرة ,تعليب الخض اروات) أو للصناعات الهندسية ( صناعة نشر األحجار) أو للصناعات
الكيميائية(تصنيع أسمدة ومبيدات الحشرات, ).......تختلف مواصفات مياه الصرف الصناعيعن
مواصفات مياه الصرف الصحي  ,ومياه الصرف الصحي ذات تركيب معروف نسبيا ,بينما يختلف
تركيب مياه الصرف الصناعية باختالف نوعية الصناعة .
تتصف مياه الصرف الصناعية بحدة التغيرات مع ساعات العمل اليومي في التدفق وفي حمولة التلوث
.ان بعض أنواع مياه الصرف تحتوي على تلوث عضوي قابل للتحلل الحيوي كالصناعات الغذائية
,والب عض اآلخر يحتوي على تلوث معدني كصناعات الطلي الغلفاني  ,والبعض اآلخر يحتوي على
تلوث عضوي ومعدني في آن معا كصناعة الورق وغيرها.

 - 5 – 6بعض الطرق المتبعة لدرء التلوث الصناعي]4[:
 -6-5-6التحكم ضمن المصنع :
يعد التحكم بالتلوث ضمن المصنع أفضل الحلول من الناحية الفنية واالقتصادية  .ومن أهم خطواته :
 -1-1-2-1انقاص الفضالت الناتجة  :ويتحقق ذلك عن طريق :
 توازن في مواد االنتاج .
 تحسين طرق االنتاج .
 تحسين طرق تنظيف المنشأة الصناعية .
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 اجراء الصيانة الدورية للمنشأة الصناعية .
 استرجاع المواد الثانوية الصادرة عن الصناعة .
 -2-1-2-1اعادة استعمال المياه  :مما يؤدي الى تقليل حجوم المياه الصادرة عن المعمل وينعكس
على تركيز المواد الصلبة الشائبة  ,وفي هذا المجال يمكن أن نتبع مايلي :
 اختيار طرق التنظيف الجاف ما أمكن ذلك .
 اختيار سكورة آلية لقطع ووصل المياه .
 تركيب عدادات المياه في مختلف أقسام المصنع لزيادة التحكم في استهالك المياه .
 تطبيق آلية المياه المضغوطةلإلقالل من حجم الماء المستهلك في عمليات الغسيل .
 تنظيف المراجل من الرسوبيات لزيادة فعاليتها في نقل الح اررة .
 تحقيق عزل جيد ألنابيب المياه الباردة والساخنة في المصنع  ,ومراقبة التسرب المائي .

 - 5-5-6المعالجة المسبقة :
يعد هذا االجراء عادة مرحلة ابتدائية قبل طرح مياه الفضالت الصناعية الى محطة المعالجة البلدية ,
وذلك بغية تخفيض تراكيز الملوثات الموجودة فيها الى القيم التي يسمح فيها بصرف هذه المياه في
محطة المعالجة المحلية وفق الكود السوري رقم ( . )2552كما تعتبر هذه المرحلة معالجة مسبقة قبل
المعالجة الكاملة لمياه الفضالت الناتجةعن تجمع الصناعات (منطقة صناعية ) ,حيث يتم في تلك
المعالجة المسبقة تخفيض تراكيز أنواع محددة من الملوثات الخاصة لكل صناعة على حدا ان لزم األمر
تسهيال" لعمل المحطة النهائية لمياه التجمع الصناعي

 -4-5-6محطة معالجة مياه الفضالت الصناعية :
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تساق مياه الفضالت الصناعية الى محطة مستقلة وفق نوع الصناعة  ,تتم فيها مختلف المراحل الالزمة
لمعالجة تلك المياه  ,لتحقيق الغايات التالية :
 اعادة استعمال المياه المعالجة في عمليات االنتاج .
 استعمال المياه المعالجة في ري المزروعات أو حقن المياه الجوفية .
 تصريف المياه المعالجة الى مصب طبيعي أو عام .
 استرجاع بعض المواد الداخلة في عمليات االنتاج العادة االستفادة منها .
 االستفادة من الحمأة الناتجة عن المعالجة في بعض األغراض الخاصة .

 -3-5-6تصريف المياه الصناعية مباشرة الى محطة المعالجة البيولوجية العائدة للبلدية:
تطبق هذه الحالة في بعض البلدان عندما تسمح األنظمة بذلك  .وفي هذه الحالة تتحمل ادارة المصنع
ما يؤول اليها من التكاليف وفقا" للملوثات التي تطرحها  ,نتيجة معالجة مياه فضالته في محطة
المعالجة المذكورة .ان هذا االجراء يخفض من تكاليف انشاء محطة معالجة صناعية مستقلة للمصنع ,
نظ ار ألن كلفة المعالجة في هذه الحالة نتيجة الملوثات االضافية أقل بكثير من كلفة انشاء محطة
خاصة بالمصنع .

 - 4 – 6جدوى معالجة مياه الفضالت الصناعية ]4[ :
تعتبر معالجة مياه الفضالت الصناعية في معظم األحوال في محطات خاصة بها من األمور الالزمة
والضرورية  ,والتي ينعكس انشاؤها على تخفيض األضرار على المحطة النهائية للمدينة .

 - 6-4-6األضرار بعملية المعالجة البيولوجية في محطات المعالجة العائدة للبلدية :
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وذلك بسبب زيادة أو تذبذب تراكيز التلوث  ,وخاصة االحتياج الكيمياحيوي لألوكسجين  , BODوالمواد
الصلبة المعلقة الكلية  , TSSوالمواد الصلبة المنحلة الكلية  ,TDSوالفوسفور  ,Pواألمونيا
,NH4والزيوت والشحوم  .ويعتبر تأثير وجود المعادن الثقيلة بمركباتها المنحلة  ,اضافة الى السيانيد
 ,CNوالمركبات الفينولية تعد عامال" شديدة الخطورة على نمو البكتيريا التي تساعد على عملية
المعالجة البيولوجية .
كما يؤدي تراكم المعادن الثقيلة والمواد العضوية السامة في الحمأة الى جعلها غير قابلة لالستعمال
كسماد أو للفرش فوق التربة الزراعية .

 - 5-4-6عبور الملوثات الصناعية محطة المعالجة دون ازالة :
يمكن لبعض الملوثات أن تعبر محطة المعالجة دون تؤثر على عملية المعالجة البيولوجية وتخرج
من المحطة دون أي إزالة ولكن بالمقابل تؤدي إلى األضرار باألحياء المائية أو الكائنات الحية
األخرى في المصب المستقبل  .كذلك تنعدم إمكانية االستفادة من المياه المعالجة عن المحطة في
أغراض أخرى كالري مثال" .

 -4-4-6تأثير مياه الصرف الصناعي على تلوث األنهار :
يتغير التركيب الحيوي الطبيعي لألحياء الموجودة في مياه النهر مع الزمان والمكان على طول
النهر فمواصفات المياه في نهاية المجرى المائي تختلف بشكل ملحوظ عنها في بداية المجرى لذلك
قد يكون من الصعب أحيانا قياس التغير في المواصفات الطبيعية لمياه النهر من الناحية الكيميائية
ولكن هذا التغير غالبا ماينعكس على تغير تعداد األحياء المائية التي تتواجد فيه لهذا يصبح من
السهل تقصي وقياس مدى تلوث المجرى بالطرائق البيولوجية وتعداد الكائنات الحية الموجودة فيه .
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ان تلوث النهر يغير من طبيعة مياهه وينعكس ذلك على استعماالته التي اعتاد اإلنسان عليها من
ري أو سباحة أو صيد أو استجرار لتوفير المياه العذبة أو لالستعماالت الصناعية والمنزلية كما أن
تلوث النهر يؤثر أيضا على الكائنات الحية التي تعيش فيه .
في الحاالت الطبيعية فإن مياه النهريتميز باحتوائه علىأنواع كثيرة من األحياء الدقيقة دون أن
يسيطر نوع على آخر وبكلمة أخرى فإنها تتميز بكتلة حية (بيوماس) قليلة الكثافة وكثيرة التنوع .
بينما تتصف المياه شديدة التلوث بقلة أنواع األحياء الدقيقة مع ضخامة أعدادها  ,يعتبر السمك
حساس بآثار نضوب األوكسجين وأيضاالقشريات ووحيدات الخلية األرقى وتبقى البكتيريا بمثابة
الشكل الوحيد للحياة البيولوجية .
ومنه نجد أنه في حالة صب مياه صرف صناعي في نهر أو بحيرة وكانت التدفقات المصرفة كبيرة
بحيث التتناسب مع تدفق مياه المستودع المائي (بحيرة -نهر) فإن المستودع المائي سوف يخرج
عن الخدمة كمصدر لمياه الشرب أو صيد أسماك أو سباحة أو حتى مكان يمكن التنزه حوله وتلغى
الوظيفة من هذا المستودع ولن تعود سريعا بمجرد زوال آني ألسباب التلوث بل يحتاج عودة البحيرة
الى وظيفتها الى فترة زمنية لكي يستعيد أهليته.

 -3-4-6تأثير مياه الصرف الصناعي على ال نسان :
ان سوء طرح مياه الصرف الصناعي على األرض وفي المجاري المائية قد أحدث تلويثا للمياه
الجوفية والمياه السطحية في مناطق كثيرة في العالم كما أن طرحها في األنهار والبحيرات ومياه
البحار الساحلية قد يؤدي الى تراكم بعض الملوثات الكيميائية في األحياء المائية (خاصة األسماك
والصدفيات ) التي إذا تناولها اإلنسان سببت له أض ار ار صحية مختلفة نتيجة لتناول الماء والغذاء
الملوث .

 -2-4-6تأثير مياه الصرف الصناعي على التربة والمزروعات :
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تتصف ال عديد من مياه الصرف الصناعية بارتفاع تركيز الملوحة وان التخلص من مياه الصرف
الصناعي أو استخدامها في الري قد يؤدي الى تراكم األمالح وبعض المركبات األمر الذي يؤدي
الى تغير التركيب البنيوي للتربة وتدني خواصها الزراعية (المسامية –قابلية النفوذ للماء-األس
الهيدروجيني) عندها تخرج التربة عن صالحيتها للزراعة كما أن وجود األمالح والمعادن الثقيلة
التي تمتصها جذور النباتات تؤدي الى تخفيض االنتاج الزراعي إضافة الى تراكم المعادن الثقيلة
ضمن المحاصيل العلفية والتي تنتقل الى الحيوانات ومنها الى االنسان.

 – 1-4-6تأثيرات أخرى للمياه الصناعية :
ان احتواء مياه الفضالت الصناعية على بعض الملوثات يؤدي الى األضرار التالية :
أ – انقاص السعة الهيدروليكية لشبكة الصرف :نتيجة احتمال وجود األخشاب – الدهان – األسفلت
– الشمع – الرمل – الشحوم والتي تتراكم في الشبكة .
ب -تآكل شبكة الصرف البيتونية أو المعدنية :نتيجة انطالق كبريت الهيدروجين وتشكل الحمض
الكبريتي بسبب البكتريا المؤكسدة للكبريت في حال وجوده  ,وذلك حين تكون حموضة أو قلوية مياه
الفضالت ذات قيم مرتفعة .
ج – احتمال حدوث االنفجارات في شبكة الصرف :في حال وجود بعض أنواع المذيبات أو
الكازولين وزيوت الوقود في مياه الفضالت الصناعية .

 - 3 – 6مياه الفضالت لبعض الصناعات الشائعة ]4[ :
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هناك الكثير من الصناعات والمراكز االنتاجية التي تسبب مياه فضالتها تلوثا كبي ار في البيئة
المحيطة  ,وبخاصة على مياه المصب المستقبل ( نهر – بحر – مجرى سيلي )مما يتطلب
معالجتها قبل طرحها في المصب العام المستقبل .
ونبين فيما يلي طرق إزالة هذه الملوثات من مياه فضالت العديد من الصناعات أو مراكز االنتاج
الشائعة .

 -6 -3 -6مياه فضالت صناعة األسمدة :
من أهم الملوثات الموجودة في مياه الفضالت من مصانع األسمدة يمكن تعداد مايلي  :النحاس –
الفلورايد – الحديد – المنغنيز – نتروجين النتريت والنترات .
يبين الجدول ()1 -1أهم الملوثات الموجودة في مياه صناعة األسمدة والطرق الممكن تطبيقها
منفردة أو مجتمعة
الجدول ()1 -1أهم الملوثات الموجودة في مياه صناعة األسمدة وطرق إزالتها .
طرق االزالة

الملوث

 ترسيب كهيدروكسايد ( كلس – صودا
كاوية – ألوم – كبريتات الحديد )
 النحاس

 استرجاع بالتبخير
 تبادل أيوني
 تحليل كهربائي

 الفلورايد

 ترسيب بالكلس أو باأللوم
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 امتزاز (هيدروكسي أباتايت – ألومينا )
 تبادل أيوني

 الحديد

 ترسيب كهيدروكسايد ( كلس – صودا –
كلورة)
 التهوية
 أكسدة بالكلور أو بالهيبو كلورايت ثم
الترسيب بالكلس أو سيليكات الصوديوم ثم

 المنغنيز

الترشيح
 تبادل أيوني
 النترجة البيولوجية ( األحواض المهواة –
الحمأة المنشطة )

 النترجة البيولوجية ( األحواض المهواة –
الحمأة المنشطة )
 التجريد
 -نتروجين االمونيا



الكلورة الحرجة

 التبادل األيوني
 االمتزاز بالكربون المنشط
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نتروجين النتريت والنترات
نترات األمونيوم

ازالة النترجة – االسترجاع – التبادل األيوني –

األمونيا واليوريا

التناضح العكسي – التحليل الكهربائي

نترات الكالسيوم

 – 5 - 3 –6مياه فضالت المصابغ:
من أهم الملوثات الموجودة في مياه المصابغ  ,ومصانع صباغة القماش يمكن تعداد مايلي :
الزرنيخ – الباريوم– الحديد – الرصاص – المنغنيز– السيلينيوم – المواد الصلبة المنحلة الكلية .
يبين الجدول () 2 - 1أهم الملوثات  ,والطرق الممكن تطبيقها منفردة أو مجتمعة الزالة هذه الملوثات .
الجدول() 2 - 1أهم الملوثات الموجودة في مياه فضالت معامل األصبغة والمصابغ وطرق ازالتها.
طرق االزالة

الملوث

 ترسيب بالكلس  ,أو بالسلفايد  ,أو
 الزرنيخ

باأللوم  ,أو باألمالح الحديد
 تبادل أيوني
 ترسيب بكبريتات الحديد  ,أو كبريتات

 الباريوم

 الحديد

األلمنيوم  ,أو الكلس  ,ثم الترشيح
 تبادل أيوني

 ترسيب كهيدروكسايد
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 كلورة
 تخثير بالكلس  ,أو برماد الصودا

 الرصاص

 ترسيب بالكلس أو بالصودا الكاوية  ,أو
باأللوم  ,أو بكبريتات الحديدوز
 تبادل أيوني

 ترسيب باألكسدة الكيميائية باستخدام
 المنغنيز

الكلور والكلس  ,ثم الترشيح
 تبادل أيوني

 ترسيب بالتخثير باأللوم أو بكبريتات
 السيلينيوم

الحديد  ,أو بكلورايد الحديد  ,أو بالكلس

 ترسيب كيميائي
 المواد الصلبة المنحلة
الكلية

 تناضح عكسي للقيم األكبر من 5222
ملغ  /ل
 تبادل أيوني من أجل القيم حتى 5222
ملغ  /ل
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 تحليل كهربائي من أجل القيم حتى
 5222ملغ  /ل
 تقطير
 أحواض التبخير من أجل القيم الكبيرة
جدا لل TDS

 - 4- 3- 6مياه فضالت معامل الدباغة :
23

من أهم الملوثات الموجودة في مياه الفضالت من معامل الدباغة يمكن تعداد مايلي :
الزرنيخ – الكروم السداسي – الكروم الثالثي – الحديد – نيتروجين األمونيا – المواد العضوية السامة
– الفينول
يبين الجدول ( ) 3- 1أهم الملوثات  ,والطرق الممكن تطبيقها منفردة  ,أو مجتمعة الزالة هذه الملوثات
.
الجدول ()3- 1أهم الملوثات الموجودة في مياه فضالت معامل الدباغة وطرق إزالتها .
طرق االزالة

الملوث

 ترسيب بالسلفايد  ,أو باأللوم  ,أو
باألمالح الحديد أو بالكلس

 الزرنيخ

 تبادل أيوني
 اختزال الكتروكيميائي
 الكروم السداسي

 تبادل أيوني
 استرجاع بالتبخير
 ترسيب كهيدروكسايد
 ترسيب بالكلس  ,أو بالصودا الكاوية

 الكروم الثالثي

 تخثير باأللوم
 تحليل كهربائي

 الحديد

 أكسدة بالتهوية أو بالكلور ثم ترسيب
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 تجريد
 ترسيب بالكلس  ,أو برماد الصودا
 تجريد
 تبادل أيوني
 تقطير
 نتروجين األمونيا

 كلورة حرجة
 معالجة بيولوجية (أحواض مهواة –
حمأة منشطة)
 امتزاز بالكربون المنشط

 المواد العضوية الطيارة
ومنها :

 تجريد بالهواء أو بالبخار
 أكسدة بالكلور  ,أو باألوزون

 كربوهيدرات أروماتية

 تبادل أيوني

 مركبات نتروجين

 معالجة بيولوجية

 مركبات أروماتية

 معالجة بيولوجية (أحواض أكسدة –

 كربوهيدرات هالوجينية

خنادق أكسدة – مرشحات بيولوجية –

 مركبات فينولية

حمأة منشطة)

 فتاليت

 امتزاز بالكربون المنشط

 الفينول

 أكسدة كيميائية

 – 3 – 3 –6مياه فضالت الصناعات الدوائية والطبية والتجميلية :
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من أهم الملوثات الموجودة في مياه الصناعات الدوائية والتجميلية يمكن تعداد مايلي :
الزئبق – النتروجين – زيوت وشحوم – المواد العضوية السامة
يبين الجدول ()4 –1أهم الملوثات  ,والطرق الممكن تطبيقها منفردة أو مجتمعة الزالة هذه الملوثات .
الجدول ()4 –1أهم الملوثات في مياه فضالت الصناعات الدوائية والطبية والتجميلية  ,وطرق إزالتها .
طرق االزالة

الملوث

 ترسيب بسلفايد الصوديوم  ,أو
المغنيزيوم
 تبادل أيوني
 تخثير باأللوم أو بالكلس  ,أو بالحديد
ثم ترسيب وترشيح

 الزئبق

 امتزاز بالكربون المنشط
 اختزال
 استخالص

 نترجة بيولوجية
 النتروجين

 زيوت وشحوم

 كلورة حرجة
 تبادل أيوني

 تعويم
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 معالجة ثانوية بالترشيح
 تناضح عكسي
 معالجة بيولوجية ( أحواض مهواة –
حمأة منشطة )

المواد العضوية السامة ومنها :
 كربوهيدرات أروماتية
 مركبات نتروجين
 مركبات أروماتية
 كربوهيدرات هالوجينية
 مركبات فينولية
 فتاليت

 تجريد بالهواء أو بالبخار
 أكسدة بالكلور  ,أو باألوزون
 تبادل أيوني
 معالجة بيولوجية
 امتزاز

 اتيرات

 – 2 – 3 – 6مياه فضالت الصناعات الغذائية :
هناك الكثير من الصناعات الغذائية التي تحوي مياهها ملوثات مختلفة اال أن من أهم تلك الملوثات
يمكن تعداد مايلي :
الحديد – نتروجين النتريت والنترات – الزيوت والشحوم – الفضة – المواد الصلبة المنحلة الكلية
يبين الجدول ()5 –1أهم الملوثات  ,والطرق الممكن تطبيقها منفردة أو مجتمعة الزالة هذه الملوثات .
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الجدول ()5 –1أهم الملوثات في مياه فضالت الصناعات الغذائية وطرق إزالتها .

طرق االزالة

الملوث

 ترسيب كهيدروكسايد
 الحديد

 ترسيب بالكلس  ,أو برماد الصودا  ,ثم
ترشيح
 ترسيب أولي  +تخثير  +ترسيب ثانوي
 استرجاع النترات
 ازالة النترجة ( تحويل النتريت والنترات الى

 نتروجين
 النتريت
 النترات

غاز النتروجين عن طريق كائنات دقيقة
عضوية التغذية بشروط ال هوائية )
 تبادل أيوني
 تناضح عكسي
 استرجاع بالتبخير

 تعويم
 الزيوت والشحوم

 معالجة ثانوية بالترشيح  ,والترشيح الدقيق
 تناضح عكسي

 المواد الصلبة الكلية
المنحلة

 ترسيب كيميائي
 تناضح عكسي
 تبادل أيوني
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 تقطير
 أحواض التبخير

 – 1 – 3 -6مياه فضالت الصناعات الكيميائية :
هناك العديد من الملوثات في مياه الصناعات الكيميائية العضوية  ,والالعضوية نذكر منها :
الزرنيخ – الفلورايد – الزئبق – النيكل – نيتروجين األمونيا – المواد العضوية السامة – الفينول –
السيلينيوم – المواد الصلبة المنحلة الكلية – الزنك
يبين الجدول () 6 –1أهم الملوثات ,والطرق الممكن تطبيقها منفردة أو مجتمعة الزالة هذه الملوثات .

الجدول () 6 –1أهم الملوثات في مياه فضالت الصناعات الكيميائية  ,وطرق إزالتها .
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الملوث
 الزرنيخ

طرق االزالة
 ترسيب بالسلفايد  ,أو باأللوم  ,أو
باألمالح الحديد أو بالكلس
 تخثير بالكلس ,أو األلوم  ,ثم ترسيب

 الفلورايد

 امتزاز بالكربون المنشط  ,أو
هيدروكسي اباتيت
 تبادل أيوني
 ترسيب كسلفايد
 تبادل أيوني

 الزئبق

 امتزاز بالكربون المنشط
 اختزال وترشيح
 تخثير باأللوم  ,أو الكلس  ,أو الحديد

 ترسيب كهيدروكسايد ( كلس –
كربونات – سلفايد )
 النيكل

 تبادل أيوني
 استرجاع التبخير
 تناضح عكسي
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 تجريد
 تبادل أيوني
 نيتروجين األمونيا

 كلورة حرجة
 معالجة بيولوجية ( أحواض مهواة –
حمأة منشطة )

 تخثير باأللوم  ,أوكبريتات الحديد ثم
ترسيب وترشيح

 السيلينيوم

 تبادل أيوني

 ترسيب كيميائي وترشيح
 المواد الصلبة المنحلة
الكلية

 تناضح عكسي
 تأيين كهربائي
 تبادل أيوني
 تقطير
 ترسيب كيميائي

 الزنك

 تبادل أيوني
 استرجاع التبخير
 تناضح العكسي

31

 المواد العضوية الطيارة
ومنها :
 مركبات نتروجين
 مركبات أروماتية
 كربوهيدرات هالوجينية
 مركبات فينولية
 فتاليت

 الفينول

 ترسيب كيميائيوترشيح
 تناضح عكسي
 تأيين كهربائي
 تبادل أيوني
 تقطير
 أحواض التبخير

 معالجة بيولوجية (أحواض أكسدة –
خنادق أكسدة – مرشحات بيولوجية –
حمأة منشطة)
 امتزاز بالكربون المنشط
 أكسدة كيميائية

 – 7 – 3 –6مياه فضالت صناعة النسيج :
من أهم الملوثات الموجودة في مياه صناعة النسيج ( انتاج وطباعة ) يمكن تعداد مايلي :
الكاديوم – الحديد – نتروجين األمونيا – المواد العضوية السامة – الفينول – المواد الصلبة المعلقة (
ألياف وخيوط)
يبين الجدول ()7 –1أهم الملوثات  ,والطرق الممكن تطبيقها منفردة أو متجمعة الزالة هذه الملوثات .
الجدول ()7 –1أهم الملوثات في مياه فضالت صناعة النسيج ,وطرق إزالتها .
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طرق االزالة

الملوث

 ترسيب كهيدروكسايد أو كسلفايد
 ترسيب كهيدروكسايد  +ترشيح
 الكاديوم

 ترسيب بالكلس
 تبادل أيوني
 تناضح عكسي
 ترسيب كهيدروكسايد

 الحديد

 ترسيب بالكلس  ,أو برماد الصودا ,
ثم ترشيح
 ترسيب أولي  +تخثير  +ترسيب ثانوي

 نتروجين

 تجريد
 تبادل أيوني

 األمونيا

 كلورة حرجة
 معالجة بيولوجية ( أحواض مهواة –
حمأة منشطة )
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 المواد العضوية العطرة
ومنها :
 كربوهيدرات أروماتية
 مركبات نتروجين
 مركبات أروماتية
 كربوهيدرات هالوجينية

 تجريد بالهواء أو البخار
 معالجة بيولوجية
 تبادل أيوني
 أكسدة كيميائية بالكلور أو باألوزون

 مركبات فينولية
 فتاليت

 الفينول

 معالجة بيولوجية
 أكسدة كيميائية

 المواد الصلبة المعلقة

 تصفية بالحجز القضباني والناعم
 ترسيب بسيط أو بالتخثير
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الفصل الثاني
الواقع الصناعي في مدينة حلب
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الفصل الثاني
الواقع الصناعي في مدينة حلب
 – 6 –5توزع المحاور الصناعية في مدينة حلب ]2[ :
يوجد في مدينة حلب العديد من المناطق الصناعية ,ويبين الشكل ( )1-2توزع المناطق الصناعية في
مدينة حلب وعدد المنشآت الملوثة في كل منها وهي :

الشكل ( )1-2توزع المناطق الصناعية في مدينة حلب وعدد المنشآت الملوثة
 -1محور منطقة الشقيف.
 -2محور منطقة كفر حمرة.
 -3محور منطقة البليرمون.
 -4محور منطقة الشيخ نجار.
 -5محور منطقة المسلميةوالعويجة.
 -6محور منطقة جبرين وطريق المطار.
 -7محور منطقة عين التل و الهلك.
 -5محور منطقة البريج.
 -9محور المناشر.
36

فيما يلي مخطط بمسار المجمع  Kومواقع الهدارات:

مخطط يبين مسار المجمع  Kومواقع الهدارات
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–6- 6 –5محورالشــقيف : /A /
أ -الصناعات الكيميائية  :وتقسم هذه المنشآت إلى قسمين :
 -1صناعات كيميائية ملوثة :تعتبر هذه المنشآت الملوث األكبر واليمكن طرح المياه الناتجة عنها في المجرور
العام بدون معالجة أولية قبل مطابقتها للمواصفات القياسية السورية رقم , /2552/وهي مصابغ ومطابع
األقمشة وعددها  /23/منشأة لعام .2226
 -2صناعات كيميائية غير ملوثة  :وهي ذات تصريف قليل للمياه ,حيث تدخل المياه فقط في تركيب المادة
المصنعة كالشامبو ومطابع الكرتون وعددها /7/منشآت.
ب -الصناعات النسيجية  :هذه الصناعات التحتاج بطبيعة عملها للمياه سوى لخدمة العاملين فيها وبالتالي ينتج
عنها تصريف قليل للمياه وهي غير ملوثة وال تحتاج للمعالجة األولية قبل إلقائها في المجرور العام وعددها
/41/منشأة .
ت -الصناعات البالستيكية  :وهي غير ملوثة للمياه وتحتاج المياه فقط في تبريد البالستيك و الماكينات عبر دارة
مغلقة واليلزمها معالجة أولية قبل صرفها إلى المجرور العام وعددها  /13/منشأة .
ث-الصناعات الغذائية :وهي غير ملوثة للمياه وتلزم المياه فيها فقط ضمن المادة الغذائية المصنعة
كمعامل الشيبس والبسكويت وهي ذات حجم عمل قليل و عددها  / 5 /منشآت.
ج -مستودعات تجارية :عددها  /6/مستودعات وهي غير ملوثة .
ان التدفق اليومي الملوث الناتج عن محور الشقيف هو  /3545/م/3يوم .
وعند أخذ عينة مياه من المجرى المصرف الى الهدار  SO1الذي يقع شمال معمل خزنة على بعد
حوالي 122م جنوب مسبح التورنيك في الجهة الغربية للنهر والذي يصب فيه المجرور القادم من منطقة
الشقيف وبعد اجراء التحاليل الالزمة تبين أنها مخالفة للمواصفات القياسية السورية رقم . 2552
ويبين الجدول ( )1-2العناصر المخالفة للمواصفات القياسية السوريةلعينة المياه من الهدار . SO1
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الجدول ( )1-2تراكيز العناصر المخالفةالمواصفات القياسية السوريةلعينة الهدار . SO1
العنصر

’TC

TDS

SO4

OIL

كادميوم

كروم سداسي

رصاص

نيكل

القيمة التحليلية ملغ/ل

35

3642

1225

212

2662

2624

7645

2625

القيمة المسموحة ملغ/ل

35

2222

1222

122

261

261

1

2

إن صفات المياه تدل على تصريف صناعي

 - 5 - 6 – 5محور كفـر حمـرة : /C /
أ -الصناعات الكيميائية  :وتقسم هذه المنشآت إلى قسمين :
 - 1صنا عا ت كيميائية ملوثة  :تعتبر هذه المنشآ ت الملوث ا ألكبر واليمكن طرح المياه الناتجة عنها في
المجرور العام بدون معالجة أولية قبل مطابقتها للمواصفا ت القياسية السورية رقم , / 2552 /وهي مصابغ
ومطابع األقمشة وعددها  /21/منشأةلعام . 2226
 - 2صناعات كيميائية غير ملوثة  :وهي مصبغة واحدة فقط تعتمد صباغة خيط االنديكو وال ينتج عنها مياه
ملوثة .
ب  -الصناعات النسيجية  :هذه الصناعات ال تحتاج بطبيعة عملها للمياه سوى لخدمة العاملين فيها وبالتالي
ينتج عنها تصريف قليل للمياه وهي غير ملوثة وال تحتاج للمعالجة األولية قبل إلقائها في المجرورالعام وعددها
/46/منشأة
ت -الصناعات البالستيكية  :وهي غير ملوثة للمياهوتحتاج المياه فقط في تبريد البالستيك و الماكينات عبر
دارة مغلقة وال يلزمها معالجة أولية قبل صرفها إلى المجرور العام وعددها  /6/منشآت .
ث -الصناعات الغذائية  :وهي نوعان :
 - 6ملوثة (عضوية) للمياه  :مثل صناعة األلبان وتوجد منشأة واحدة .
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 – 5غير ملوثة للمياه  :وتلزم المياه فيها فقط ضمن المادة الغذائية المصنعة كمعامل الشيبس و البسكويت
وعددها  / 2 /منشأة .
ج -مستودعات تجارية  :عددها  /5/مستودعات وهي غير ملوثة .
ح  -الصناعات المعدنية :وهي غير ملوثة ألنها ال تحتاج للمياه إال في دارات التبريد وعددها  / 2 /منشأة .
د-الصناعات الخشبية :وهي غير ملوثة ألنها ال تحتاج للمياه وعددها  / 2 /منشأة .
ان التدفق اليومي الناتج عن محور كفر حمرة هو / 2551/م/3يوم .
وعند أخذ عينة مياه من المجرى المصرف الىالهدار  SO6الذي يقع ضمن الحديقة العامة جنوب تمثال
أبو فراس الحمداني من الجهة الغربية للنهر والذي يصب فيه المجرور القادم من منطقة كفر حمرة تبين
بعد اجراء التحاليل الالزمة بأنها مخالفة للمواصفات القياسية السورية رقم ./ 2552/
ويبين الجدول ( )2-2العناصر المخالفة للمواصفات القياسية السوريةلعينة المياه من الهدار . SO6
الجدول ( )2-2العناصر المخالفة للمواصفات القياسية السوريةلعينة من الهدار . SO6
العنصر

الكادميوم

الكروم السداسي

الرصاص

القيمة التحليلية ملغ/ل

2671

2619

1627

القيمة المسموحة ملغ/ل

261

261

1

وصفات المياه تدل على تصريف صناعي .

 – 4 – 6 –5محور البليـرمون : / B /
أ -الصناعات الكيميائية  :وتقسم هذه المنشآت إلى قسمين :
41

 -6صناعا ت كيميائية ملوثة  :تعتبر هذه المنشآ ت الملوث ا ألكبر وال يمكن طرح المياه الناتجة عنها في
المجرور العام بدون معالجة أولية قبل مطابقتها للمواصفا ت القياسية السورية رقم , / 2552 /وهي مصابغ
ومطابع األقمشة وعددها  /15/منشأة لعام 2226
 -5صناعات كيميائية غير ملوثة  :وهي ذات تصريف قليل للمياه ,حيث تدخل المياه فقط في تركيب المادة
المصنعة كالشامبو ومطابع الكرتون وعددها /11/منشأة.
ب -الصناعات النسيجية  :هذه الصناعات ال تحتاج بطبيعة عملها للمياه سوى لخدمة العاملين فيها وبالتالي
ينتج عنها تصريف قليل للمياه وهي غير ملوثة وال تحتاج للمعالجة األولية قبل إلقائها في المجرورالعام .
ت -الصناعات البالستيكية  :وهي غير ملوثة للمياهوتحتاج المياه فقط في تبريد البالستيك و الماكينات عبر
دارة مغلقة وال يلزمها معالجة أولية قبل صرفها إلى المجرور العام وعددها  /12/منشآت .
ث -الصنا عا ت الغذائية . :وهي غير ملوثة للمياه وتلزم المياه فيها فقط ضمن المادة الغذائية المصنعة
كمعامل الشيبس و البسكويت والسكاكر والشوكوال وهي ذات حجم عمل قليل وعددها  / 11 /منشأة .
ج  -مستودعات تجارية  :عددها  /5/مستودعات وهي غير ملوثة .
ح  -الصناعات المعدنية  :وهي غير ملوثة ألنها ال تحتاج للمياه إال في تبريد اآلالت عبر دارات مغلقة مثل
صناعة أوعية التنك وعددها  / 6 /منشآت .
خ  -الصناعات الخشبية :وهي غير ملوثة ألنها ال تحتاج للمياه وعددها  / 5 /منشآت .
د  -الصناعات الخدمية :وهي صناعات غير ملوثة وعددها  / 5 /منشآت .
ان التدفق اليومي الناتج عن محور البليرمون  / 3524/م/3يوم .

 - 3 – 6 – 5محور الشيخ نجار : / J /

41

أ _ الصــناعات الكيميائيــة  :وهييي عبييارة عيين مصييابغ أقمشيية وهييي جميعهييا ذات صييرف ملييوث وال يمكيين
طرح صرفها في المجرور العام بدون معالجة أولية لتحقيق المواصفات القياسية السيورية رقيم / 2552 /
وعددها  / 27 /منشأة لعام .2226
ب _ الصــناعات النســيجية :وهييذه الصييناعات التحتيياج المييياه فييي إنتاجهييا و إنمييا يقتصيير اسييتخدام المييياه
للعاملين فيها  ,وبالتالي يكون صرفها صيرفا منزلييا و ال يحتياج للمعالجية قبيل رمييه فيي المجيرور العيام و
عدد هذه المنشآت  / 62 /منشأة .
ج _ الصـــناعات البالســـتيكية  :وهييذه الصييناعات ال تحت يياج المييياه فييي إنتاجهييا و إنمييا يقتصيير اسييتخدام
المياه للعاملين فيها  ,وبالتالي يكون صرفها صرفا منزليا و ال يحتاج للمعالجة قبل رميه في المجرورالعيام
وعدد هذه المنشآت  / 13 /منشأة .
د _ الصـناعات الهندســية  :وهيذه الصييناعات ال تحتياج المييياه فيي إنتاجهييا و إنميا يقتصيير اسيتخدام المييياه
للعاملين فيها  ,وبالتالي يكون صرفها صرفا منزليا و ال يحتاج للمعالجة قبل رميه في المجرورالعيام وعيدد
هذه المنشآت  / 13 /منشأة .
هـ _ الصناعات الغذائيـة  :وهيذه الصيناعات ال تحتياج الميياه فيي إنتاجهيا و إنميا يقتصير اسيتخدام الميياه
للعيياملين فيهييا  ,وبالتييالي يكييون صييرفها صييرفا منزليييا و ال يحتيياج للمعالجيية قبييل رميييه فييي المجرورالعييام
وعددها  / 5 /منشآت .
و _ مســتودعات تجاريــة :وهييي ذات صييرف غييير ملييوث وال تحتيياج إلييى معالجيية أولييية لرمييي صييرفها فييي
المجرور العام وعدد هذه المستودعات 2 / 5 /
ان التدفق اليومي الناتج عن محور الشيخ نجار هو /2235/م/3يوم .

– 5 - 1- 2محورالمسلمية والعويجة :/D/
42

تتضمن منطقة المسلمية المنشآت التالية :
 -1منشآت ذا ت صرف ملوث ال يمكن طرح صرفها في المجرور العام بدون معالجة أولية لتحقيق
المواصفات القياسية السورية رقم  /2552 /وعددها . / 11 /
 -2منشآت سياحية وهي ذات صرف غير ملوث وعددها . / 2 /
 -3منشآت إصالحية وعددها ( / 2 /السجن المركزي ي معهد سيف الدولة لألحدا ث) وهي ذا ت صرف
غير ملوث .
 -4معمل ا ألد وية يقوم بمعالجة مياه الصرف بحيث تصبح صالحة للري حسب مواصفا ت المياه
المسموح طرحها ألغراض الري علما أن معمل الدواء (عمريت) المتواجد في هذا المحور ال يصرف إلى
المجرور مباشرة وانما يقوم بالترحيل إلى ريكار الجندول .
ان التدفق اليومي الناتج عن محورالمسلمية والعويجةهو  /2443 /م/3يوم .
وعند أخذ عينة مياه من المجرى المصرف الى هدار المسلمية الذي يقع في منطقة المسلمية قرب معمل
الزجاج والذي يصب فيه المجرور الذي يخدم منطقة المسلمية تبين بأنها مخالفة للمواصفا ت القياسية
السورية رقم (. )2552
ويبين الجدول ( )3-2العناصر المخالفة للمواصفات القياسية السورية لعينة مياه من هدارالمسلمية.
الجدول ( )3-2العناصر المخالفة للمواصفات القياسية السورية لعينة من هدار المسلمية .
العنصر

T.S.S

T.D.S

OIL

القيمة التحليلية ملغ /ل

771

5433

325

القيمة المسموحة ملغ/ل

211

5111

611

 - 1 -6 -5محور جبرين – خط المطار : / L /
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أ -الصناعا ت الكيميائية  :وهي عبا رة عن مصابغ و مطابع أقمشة وهي جميعها ذا ت صرف ملوث
وتحتا ج إلى محطا ت معالجة أولية قبل طرح صرفها في المجرور العام وذلك لتحقيق المواصفات
القياسية السورية رقم  / 2552 /وعددها  /17/منشأة لعام .2226
ب -الصنا عا ت النسيجية  :وهذا النوع من الصنا عا ت ال تحتا ج الستخدام المياه في الصنا عة و مياه
صرفها عبارة عن صرف منزلي وال يحتاج إلى معالجة أولية وعددها  / 2 /منشأة .
ت -الصناعات البالستيكية  :وهذا النوع من الصناعات ال تحتاج الستخدام المياه في الصناعة و مياه
صرفها عبارة عن صرف منزلي وال يحتاج إلى معالجة أولية وعددها  / 1 /منشأة .
ث -الصناعات المعدنية  :وهذا النوع من الصناعات ال تحتاج المياه في إنتاجها و إنما يقتصر استخدام
المياه للعاملين فيها وبالتالي يكون صرفها منزليا وال يحتاج إلى معالجة أولية قبل طرحها في المجرور
العام وعددها  / 2 /منشأة .
ج -الصناعات الغذائية  :وهي عبارة عن ثالث منشآت لطحن الحبوب على الطريقة التقليدية (المصول)
وبالتالي ينتج عنها مياه ملوثة بحا جة إلى محطا ت معا لجة وبا إلضافة إلى منشأة لصنا عة الزيوت
النباتيةوهي أيضا بحاجة إلى محطة معالجة.
ح -الصناعات البيتونية  :وهذه الصناعات ال تحتاج المياه في الصناعة وبالتالي يكون صرفها منزليا ًوال
يحتاج إلى معالجة أولية وعددها  /1/منشأة .
ان التدفق اليومي الناتج عن محور جبرين – خط المطار هو  /2555/م/3يوم .

 - 7- 6-5محور الهلك عين التل : / E /
44

تضم منطقة عين التل  / 55 /منشأة من مختلف الصناعات وتقسم هذه الصناعات إلى :
 – 1الصناعات الملوثة  :جميع هذه الصناعات بحاجة إلى وحدات معالجة لمياه الصرف الناتجة عنها
وتقسم هذه الصناعات إلى :
أ  -صناعا ت كيميائية ملوثة  :تعتبر هذه الصناعا ت الملوث األكبر واليمكن طرح المياه الناتجة عنها في
المجرور العام بدون معالجة أولية لكي يتم مطابقتها للمواصفات القياسية السورية رقم , / 2552 /وهي مصابغ
ومطابع األقمشة وعددها  /15/منشأة لعام .2226
ب  -صناعات نسيجية ملوثة  :وهي عبارة عن شركات للغزل و النسيج لديها قسم لصباغة األقمشة وعددها /2/
منشأة .
ج  -صناعات غذائية ملوثة  :وهي عبارة عن معامل زيوت وسجائر وعددها  /2/منشأة .
د – رحبة عين التل لصيانة واصالح باصات النقل الداخلي .
 – 5الصناعات غير الملوثة :وهي صناعات يستخدم فيها الماء للعاملين فقط وبالتالي فهي ذات صرف منزلي
وال يحتاج للمعالجة قبل رميه في المجرور العام وتقسم هذه الصناعات إلى :
أ -الصناعات الكيميائية غير الملوثة  :وهي ذات تصريف قليل للمياه كمطابع الكرتون وعددها /5/منشآت.
ب-الصناعات النسيجية :وهي عبارة عن معامل نسيج وعددها /9/منشآت .
ج -الصناعا ت البالستيكية  :وهي غير ملوثة للمياه وتحتاج المياه للعاملين فيها و في تبريد البالستيك و الماكينات
وعددها  /7/منشآت .
ء  -الصناعات الغذائية :وهي غير ملوثة للمياه وتلزم المياه فيها فقط ضمن المادة الغذائية المصنعة و عددها /
 / 3منشآت.
ع -الصناعات التحويلية :وهي عبارة عن معامل لحلج األقطان وعددها  / 5 /منشآت.
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و  -مستودعات تجارية  :عددها  /2/منشأة .
د  -صناعة األلبسة الجاهزة :عددها  / 5 /منشآت.
و – الصناعات الهندسية  :وهي عبارة عن معامل لصناعة البرادات ومصافي المحركات و عددها /
 / 2منشأة.
ان التدفق اليومي الناتج عن هذا المحورهو  /3239/م/3يوم .

 - 4 -6 -5محور البريـج : / f /
يضم محور البريج / 37 /منشأة من مختلف الصناعات وتقسم هذه الصناعات إلى :
 _6الصناعات الكيميائية :وتقسم إلى نوعين :
أ _ الصناعات الكيميائية الملوثة  :هي عبارة عن مصابغ أقمشة وهي جميعها ذات صرف ملوث وال
يمكن طرح صرفها في المجرور العام بدون معالجة أولية لتحقيق المواصفا ت القياسية السورية رقم /
 / 2552وعددها  /4 /منشآت لعام .2226
ب _ الصناعات الكيميائية غير الملوثة  :وهي ذات صرف غير ملوث وال تحتاج إلى معالجة أولية
لرمي صرفها في المجرور العام وعددها  / 2 /منشأة .
 _ 5الصناعات النسيجية  :وهذه الصناعات ال تحتاج المياه في إنتاجها و إنما يقتصر استخدام المياه
للعاملين فيها  ,وبالتالي يكون صرفها صرفا منزليا و ال يحتاج للمعالجة قبل رميه في المجرور العام و
عدد هذه المنشآت  / 14 /منشأة .
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 _ 4الصناعات البالستيكية  :وهذه الصناعات التحتاج المياه في إنتاجها و إنما يقتصر استخدام المياه
للعاملين فيها  ,وبالتالي يكون صرفها صرفا منزليا و ال يحتاج للمعالجة قبل رميه في المجرورالعام وعدد
هذه المنشآت  / 6 /منشآت.
 -3الصناعات التحويلية  :وهذه الصناعات التحتاج المياه في إنتاجها و إنما يقتصر استخدام المياه
للعاملين فيها  ,وبالتالي يكون صرفها صرفا منزليا و ال يحتا ج للمعالجة قبل رميه في المجرورالعام
وعددها  / 1 /منشأة .
 _ 2الصناعات الغذائية  :وهذه الصناعات التحتاج المياه في إنتاجها و إنما يقتصر استخدام المياه
للعاملين فيها  ,وبالتالي يكون صرفها صرفا منزليا و ال يحتا ج للمعالجة قبل رميه في المجرورالعام
وعددها  / 1 /منشأة .
_ 1الصناعات المعدنية  :وهي ذات صرف غير ملوث وال تحتاج إلى معالجة أولية لرمي صرفها في
المجرور العام وعددها  / 5 /منشآت 2
 _ 7الصناعات الخشبية  :وهذه الصناعات ال تحتاج المياه في إنتاجها و إنما يقتصر استخدام المياه
للعاملين فيها  ,وبالتالي يكون صرفها صرفا منزليا و ال يحتا ج للمعالجة قبل رميه في المجرورالعام
وعددها  / 1 /منشأة .
ان التدفق اليومي الناتج عن محور البريج هو  /252/م/3يوم .
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 - 9-6-5مناشـر الحجـر : / G /
تعتبر مادة الكمخة الناتجة عن هذا المحور ذات تأثير كبير على عملية معالجة مياه الصرف الصحي
في محطة المعالجة التي كانت تصلها كميا ت كبيرة منها باستمرا ر نتيجة مخالفة عدد كبير من
أصحاب المنشآت ( مناشر الحجر ) الذين يقومون برمي هذه المادة في خطوط الصرف الصحي أو
النهر اختصا ار منهم لكلفة نقلها وترحيلهاإلى االماكن التي تم تخصيصها من قبل مجلس مدينة حلب.
اما المنشآت الصناعية المنتجة لمادة الكمخة تم تصنيفها إلى ثالث أنواع :
 -6مناشر الحجر :
و هي تحتل المرتبة األولى من حيث كمية الكمخة الناتجة عنها و عددها  /52/منشأة لعام . 2226
 -2معامل قص الرخام و المرمر :
تكون كمية الكمخة الناتجة عنها قليلة نسبيا لصغر آالت العمل ( آالت نشر +آالت قص ) و عدد هذه
المنشآت  /97/منشأة .
 -3معامل البالط :
كمية الكمخة الناتجة قليلة جدا ألن معظم هذه المنشآت ال يوجد لديها آالت جلي و إن تواجدات
تعمل حسب الطلب و عدد هذه المنشأت  /65/منشأة .
ان معدل كمية الكمخة الشهري هو /9375 /م.3
وعند أخذ عينة مياه من المجرى المصرف الىالهدار الذي يقع جانب منشرة مقرش عند الجسر األول بعد
د وار جسر الحج باتجاه الشيخ سعيد ومن الجهة الغربية للنهر والذ ي يصب فيه المجرور الذ ي يخدم
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منطقة السكري وبعد اجراء التحاليل تبين بأنها مخالفة للمواصفات القياسية السورية رقم  2552والمياه
فيها مليئة بالكمخة
ويبين الجدول ( )4-2العناصر المخالفة للمواصفات القياسية السورية لعينة المياه من الهدار . SO11
الجدول ( )4-2العناصر المخالفة للمواصفات القياسية السورية لعينة المياه من الهدار . SO11
العنصر

الكادميوم

الرصاص

القيمة التحليلية ملغ/ل

2645

1656

القيمة المسموحة ملغ/ل

261

1

نالحظ بأن عناصر المعادن الثقيلة يقل تركيزها كلما اقتربنا من محطة المعالجة بسبب التمدد بمياه
الصرف المنزلي.
وعند أ خذ عينة مياه من المجرى المصرف الى الهدا ر  SO14الذ ي يقع في منطقة الدبا غا ت في
الراموسة وا لذي يصب فيه المجرورالقادم من منطقة الراموسة وتصب المياه المارة في هذا المجرور الى
نهر قويق مباشرة دون معالجة
ويبين الجدول ( )5-2العناصر المخالفة للمواصفات القياسية السورية لعينة مياه من الهدار . SO14
الجدول ( )5-2العناصر المخالفة للمواصفات القياسية السورية لعينة من الهدار . SO14
العنصر

COD

TSS

BOD5

OIL

TDS

SO4

كادميوم

نحاس

توتياء

نيكل

كروم

القيمةملغ/ل

3425

1332

2222

1322

3255

1525

1624

163

564

4659

سداسي
2643

القيمةالمسموحة

1622

522

522

122

2222

1222

261

1

4

2

261
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نالحظ من خصائص المياه الملوثة بأن المياه شديدة التلوث حيث التلوث عضوي ومعدني وذو نسبة
عالية من الشحوم والدهون وهذا منطقي ألن جميع الدباغات تقوم بتصريف مياهها إلى المجرور
دون أية معالجة.

–5 - 5تلوث المياه الصناعية في مدينة حلب ]2[:
ان الصرف الصحي والصناعي في مدينة حلب كفيل بتلوث التربة والمياه الجوفية والمحاصيل
الزراعية ,كلها ,وبخاصة الخضار التي يتناولها المستهلكون مباشرة (نيئة) مما يؤثر على الصحة العامة
بشكل مباشر  .كما أن هناك عناصر ملوثة أخرى منها النفايات الطبيعية والتي أصبح حجمها يقارب
العشرة أطنان شهريا و تكمن خطورتها في أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد النفايات الصناعية الخطرة
الحاوية على عناصر ثقيلة,
ومما يزيد حدة المشكلة أن غالبية المنشآت ليس فيها محطات معالجة وان وجدت فهي عبارة عن هياكل
 ,ومجمل المياه الناتجة عن النشاط الصناعي تذهب في المحصلة الى محطة معالجة مياه مجاري حلب
بدون معالجة أولية مما يؤثر سلبا على أداء عمل محطة المعالجة المخصصة لمعالجة المياه التي
أنشأت أساسا لمعالجة المياه البلدية .

–4 - 5عرض واقع الصرف الصناعي فيمدينة حلب]2[:
تعاني مدينة حلب من تلوث بمياه الصرف الصناعي إذ يصل تركي ازلي BODفي منشأة معالجة مياه
المجاري في مدينة حلب إلى  452ملغ/ل وتركيز الي  CODإلى  722ملغ/ل في حين ان محطة
معالجة حلب مصممة من أجل قيمة298 BODملغ/ل.
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وان نسبة ال CODالى ال BODتترواح عادة بين  165-1625في مياه المجاري وعند وجود كميات
كبيرة من المياه الصناعية فان النسبة السابقة سوف تزيد وهذا ما يؤثر سلبا على عملية المعالجة
البيولوجية في محطة المعالجة .
 وقد صنفت الصناعات في مدينة حلب من قبل مديرية الصناعةوغرفة الصناعة ومديرة البيئة فيثماني صناعات رئيسية وهي :
 صناعة مواد البناء (بالط -نشر الكتل الرخامية -نشر األحجار -معامل االسمنت) صناعة األنسجة واألصبغة وطبع األقمشة –الخيوط بأنواعها. صناعة غذائية ( ألبان -بيرة – حلويات -مطاحن – زيوت -سكاكر – بزور األقطان -مشروبات) صناعات كيميائية ( حبيبات بالستيكية  -بقايا زجاج مكسر -صابون -شحوم ودهون) صناعة تلبيس المعادن(أحماض – معادن ثقيلة -سيانيدات)........ صناعات هندسية وكهربائية(غساالت -برادات -جاليات -أدوات كهربائية)..... صناعة تحضير الجلود -صناعة األدوية -بيطرية -مبيدات

 - 3 – 5طرق التخلص من المياه الصناعية الناتجة عن المنشآت الصناعيةفي مدينة حلب
]4[:
 الصرف الى المجرور العام بدون معالجة وهي طريقة غير سليمة من الناحية البيئية الصرف الى المجرور العام بعد معالجة ابتدائية ( أحواض ترسيب فقط) الصرف الى حفرة فنية وهي طريقة غير سليمة من الناحية البيئية -الصرف الى حفرة فنية بعد معالجة ابتدائية ( أحواض ترسيب فقط)
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 هناك بعض المنشآت الصناعية التي تصرف مخلفاتها السائلة بطرق تسبب خط ار على البيئة من حيثتلوث المياه الجوفية (كالتصريف داخل بئر قديم مهجور – أو تصريف عبر األراضي الزراعية) ومما
يزيد من حدة المشكلة في مدينة حلب هو اختالط المناطق الصناعية بالمناطق السكنية ,حيث ان معظم
المناطق الصناعية هي باألصل مناطق سكنية وامتألت بالصناعات بكل أنواعها .

 - 2 – 5وكمثال عن النفايات الصناعية السائلة عالية الحمل العضوي
سنستعرض موج از عن مياه المصابغ ومياه صرف معامل الخميرة.
 - 6-2-5مياه المصابغ]2[:
تتميز مياه صرف المصابغ باحتوائها على ملوثا ت عضوية وغير عضوية بتراكيز عالية كما تتميز مياه
صرف المصابغ ايضا باحتوا ئها على معاد ن ثقيلة بتراكيز مختلفة وبأنوا ع متعددة وذلك تبعا ألنواع
الصباغ المستخدمة ولكن بشكل عام تحتوي مياه صرف المصابغ على حموالت عالية من ال COD
ومركبات اآلزوت
وكما تحتوي أيضا مياه الصرف الناتجة عن المصابغ على شحوم وزيوت معدنية تنتج عن أمرين:
-1عن بعض التصريفات للفيول المستخدم في الحراقات (بسبب اإلنسكابات العرضية -األعطال).
-2بعض أنواع األقمشة تتطلب أصبغة عضوية أو كيميائية .
ونميز مياه صرف المصابغ وخصوصا عند صباغ القماش القطني بارتفاع قيمة االمالح الكلية المنحلة
( ) T D. Sوالمواد المعلقة غير القابلة للترسيب باالضافة الى اللون .
إذاً تتميز مياه صرف المصابغ بارتفاع البارامترات التالية:
,

COD, BOD5 ,T.S.S ,T.D.S ,T(C0), OIL AND GREASE,SO4-2
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وبعض مواد التنظيف .

 - 5-2-5مياه صرف معامل الخميرة ]1[ :
معمل خميرة حلب  :أنشئ في عام  , 1953و يضم قسم َا لتجفيف الخميرة وانتاج خميرة جافة سريعة
الذوبان  ,وتم توسيع المعمل حتى  52طنا من الخميرة الطرية في اليوم عام  2224لتأمين الحاجة
المتزايدة من خميرة الخبز .
تمتاز مياه الصرف الناتجة عن معامل الخميرة بشكل عام بارتفاع قيمة األحمال العضوية معب ار عنها بي
 ...., TSS ,BOD5,CODكما تتميز أيضا بارتفاع تركيز الشوارد المنحلة فيها وباألخص شاردة
الصوديوم والكالسيوم والكلوريد والكبريتات .
ويبين الجدول ( ) 6 -2تراكيز الملوثات لعدد من العينات لمياه الصرف لمعمل الخميرة
الجدول ( )6-2تراكيز الملوثات لعدد من العينات لمياه الصرف لمعمل الخميرة .
اسم العنصر

الرمز

الرقم
الهيدروجيني
درجة الح اررة

PH

5612

5647

5633

T C0

2565مئوية

2164مئوية

2364مئوية

االحتياج
الكيميائي
لألكسجين

القيمة لمياه الصرف لمعمل الخميرة

36222ملغ/
COD

15332ملغ/
ل

ل

53

7552ملغ/
ل

6655

25مئوية

13322ملغ/
ل

االحتياج الكيميا
حيوي لألكسجين

4955
BOD5

مجموع المواد
العالقة

T.S.S

األمالح الكلية
المنحلة

T.D.S

الكبريتات

SO42-

الفوسفات

PO4

األمونيوم

NH4

الفينوالت

-

الزيوت والشحوم

Oil

الصوديوم

Na+

البوتاسيوم

k+

762

ال يوجد

ال يوجد

ملغ /ل

ملغ /ل

تحليل

تحليل

1975

2152

1524

592

ملغ /ل

ملغ /ل

ملغ /ل

ملغ /ل

22652

15542

12792

15423

ملغ /ل

ملغ /ل

ملغ /ل

ملغ /ل

ال يوجد

1522

3522

ال يوجد

تحليل

ملغ /ل

ملغ /ل

تحليل

522

522

ال يوجد

ال يوجد

ملغ /ل

ملغ /ل

تحليل

تحليل

742

56676

ال يوجد

ال يوجد

تحليل

تحليل

ال يوجد

9656

269

ال يوجد

تحليل

ملغ /ل

ملغ /ل

تحليل

355

259

162

ال يوجد

ملغ /ل

ملغ /ل

ملغ /ل

ملغ /ل

ملغ /ل

تحليل

ال يوجد

ال يوجد

123765

ال يوجد

تحليل

تحليل

ملغ /ل

ال يوجد

ال يوجد

129265

تحليل

تحليل
54

ملغ /ل

تحليل

ال يوجد تحليل

ال يوجد

الكالسيوم

Ca++

ال يوجد
تحليل

تحليل

452265
ملغ /ل

من خالل فحص نتائج تحاليل عينات مياه الصرف الصناعي يتبين مايلي:
 تعتبر مياه الصرف الصناعي لمعمل الخميرة شديدة التلوث الرتفاع قيم المؤشرات فيها حيث بلغتقيمة  CODإلحدى العينات  36222ملغ /ل.
 إن قيمة الي  CODلمياه معمل الخميرة بحسب واقع معمل الخميرة وطريقة التصنيع والخبرة العملية والمراجع العلمية تتراوح بين  15222-12222ملغ /ل وبشكل وسطي تبلغ حوالي  14222ملغ/ل
وهذه القيمة مرتفعة جدا فعادة  CODمياه الصرف المنزلي يبلغ حوالي  652ملغ /ل وبالتالي قيمة الي
 CODلمياه معمل الخميرة أكبر بي 21مرة من قيمتها لمياه الصرف المنزلي مما يسبب زيادة األحمال
العضوية على محطة معالجة مياه صرف مدينة حلب.
 قيمة PHلمياه الصرف الصناعي لمعمل الخميرة أصغر من القيمة ( 6مياه حامضية) في بعضمراحل التصنيع مما يسبب خطر كبير جدا على شبكة المجاري العامة ألن المياه الحامضية تسبب تآكال
في شبكة المجاري العامة.
 تحوي مياه صرف معمل الخميرة على تراكيز عالية من شاردة الكبريتات SO42-قد تصل أحياناحتى  3522ملغ  /ل مما يسبب إطالق غاز  H2Sوالذي يعتبر غاز خطر جدا على حياة العمال
الذين يعملون في صيانة شبكات الصرف الصحي باإلضافة إلى أنه يسبب تآكال لشبكات المجاري
العامة.
 تحوي مياه صرف معمل الخميرة على تراكيز عالية من الزيوت والشحوم قد تصل أحيانا حتى 352ملغ  /ل يلحق ضر ار لشبكات المجاري العامة ومحطة الضخ ومحطة المعالجة .
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ال يوجد
تحليل

 تحوي مياه صرف معمل الخميرة على تراكيز عالية من المواد المعلقة  TSSوالمواد الصلبة المنحلة TDSوالمواد الصلبة الكلية مما يزيد كمية الحمأة المتشكلة في محطة المعالجة الرئيسية ويرفع من قيمة
األحمال العضوية.
 تحوي مياه صرف معمل الخميرة على تراكيز عالية من الفينوالت غير مسموح برميها في شبكاتالمجاري العامة وذلك ألن التراكيز العالية من الفينوالت تسبب أذى كبير للبكتريا التي تعالج المياه في
محطة المعالجة.

 -1-5الطرق المستخدمة في معالجة مياه المصانع في مدينة حلب ]1[:
تقسم طرق معالجة مياه المصانع في مدينة حلب إلى قسمين رئيسيين:
 -1معالجة كيميائية بسيطة .
 -2معالجة بيولوجية.

 -6-1-5المعالجة الكيميائية:
تعتمد بعض المنشآت الصناعية في مدينة حلب على معالجة مياه صرفها على المعالجة الكيميائية وذلك
لألسباب التالية :
-1تشغل مساحة أقل من المساحة التي تشغلها طرق المعالجة البيولوجية .
 -2الكلفة التأسيسية لإلنشاء محطة المعالجة ذا ت الطريقة الكيميائية أقل من الكلفة التأسيسية إلنشاء
محطة معالجة تعمل وفق الطرق البيولوجية .
-3ال تحتاج الى مراقبة وعناية دائمة بينما طرق المعالجة البيولوجية تحتاج الى مراقبة دائمة .
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 -4تتأثر طرق المعالجة البيولوجية بوجود المعادن الثقيلة الموجودة في مياه صرف المصا نع وتزيل
المعالجة البيولوجية فقط نسبة صغيرة من المعادن الثقيلة (القابلة للترسيب وعلى شكل سولفيدات).
بينما تكلفة تشغيل محطات المعالجة الفيزيوكيميائية أكبر من كلفة تشغيل محطات المعالجة البيولوجية.
وغالبيةمحطات المعالجة المنفذة في المصانع تعتمد على المواد المروبة الكيميائية التالية:
-1الجير CaO

-2األلوم ( كبريتات األلمنيوم ) AL 2(SO4)3. nH2O

-3كلوريدات الحديدي وكبريتات الحديدي Fecl2.nH2O, FeSO4.nH2O
والشكل ( )5-5يبين مخطط( كروكي) لمحطات المعالجة الصناعية في مدينة حلب
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3333
خالط

خروج الماء المعالج (هدار)

2

1

مفاعل

مضخات
حوض تجميع
الحمأة

حوض المياه المراد
معالجتها

سكر
مضخة

 -1حوض الكلس
 -2حوض األلوم

الشكل ( )2-2مخطط( كروكي) لمحطات المعالجة الصناعية في مدينة حلب

مساوئ هذا التصميم من محطات المعالجة :
 -1ال تزيل المعادن الثقيلة بنسبة كبيرة ألن إزالتها تتطلب ضبط نسبة CaOبحيث نحصل على
PH=8-9

إلمكانية ترسيب المعادن الثقيلة على شكل هيدروكسيدات .
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-2لم يلحظ هذا التصميم مجففات للحمأة فعالة وتفي بالغرض حيث المجفف هو عبارة عن حوض
صغير يحتوي على قماش فقط.
 -3أغلب المشغلين لهذه المحطات التي تعمل وفق هذه الطريقة في مدينة حلب ال يحققون نسبة تركيز
الجي أرواأللوم الواجب إضافتها (والتي تتعلق بحجم المياه المعالج وبتركيز الملوثات الموجودة في المياه)
وانما يتم إضافتها بشكل عشوائي .
 -4أ غلب المصممين ال يأخذون عينة من مدخل المحطة وذلك من أجل إجراء التجارب عليها وال
يجرون تجربة .
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محاسن هذه المحطات :
-1

كلفة إنشاء وتأسيس هذه المحطات منخفضة ( وهذا ما يهم الصناعي ) .

 -2ال تشغل مساحة كبيرة في المعمل ( حيث أغلب المعامل ال تمتلك مساحة كافية إلنشاء محطات
معالجة ) .

 -5-1-5المعالجة البيولوجية:
المبييدأ الع ييام له ييذه الطريق يية ه ييو تنش يييط و تحي يريض نم ييو البكتري ييا والت ييي تلع ييب دو ار أساس يييا ف ييي االس ييتقرار
العضوي للفضالت فهي بالتالي تلعب دو ار هاما في المعالجة الحيوية.
فهي تنمو ويكبر حجمها وذلك عند توفر المواد المغذية والظروف المناسبة(درجة ح اررة –  – PHعدم
وجود مواد بتراكيز كبيرة – عدم وجود معادن ثقيلة بتراكيز كبيرة  -توفر األوكسجين الالزم أو انعدامه
وذلكحسب نوع المعالجة هوائية أو الهوائية ) .

تتميز هذه الطريقة من المعالجة عن طريقة المعالجة الكيميائية بمايلي:

-1

كلفة التشغيل منخفضة حيث ال تحتاج هذه الطريقة إلى إضافات للمواد الكيميائية.

-2

كمية الحمأة الناتجة عن طريقة المعالجة البيولوجية أقل من كمية الحمأة الناتجة عن
المعالجة الكيميائية .

والكثير من دول العالم تفضل طرق المعالجة البيولوجية عن طرق المعالجة الكيميائية ولكن في
سوريا اليزال مصممي محطات معالجة الصرف الصناعي يفضلون المعالجة الكيميائية وذلك من
أ جل إرضاء الصنا عيين حيث أ ن الكلفة التأسيسية لمحطا ت المعالجة البيولوجية يعد كبير جدا"
بالمقارنة مع الكلفة التأسيسية لمحطات المعالجة الكيميائية وأن األخيرة تشغل مساحة أقل من األولى
.
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الفصل الثالث
الدراسة المخبرية لتأثير المركبات الصناعية على المعالجة البيولوجية في محطة
المعالجة بمدينة حلب
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الفصل الثالث
الدراسة المخبرية لتأثير المركبات الصناعية على المعالجة البيولوجية في محطة المعالجة بمدينة
حلب
 – 6 –4تصميم األحواض:
تم تصميم حوضين حيث يمثل أحدهما وهو الحوض Aمحطة معالجة نموذجية يحوي فقط مياه صرف
منزلية ويمثل الحوض الثانيBمحطة المعالجة في مدينة حلب حيث يحوي على مياه صرف منزلية
اضافة الى المركبات الصناعية والمعادن الثقيلة والزيوت حيث تم تركيب المياه لكال الحوضين وفق

التراكيز التالية :

يبين الجدول( )1-3تراكيز المواد الداخلة في تركيب مياه الصرف المنزلي بواحدة ملغ/ل [7].

الجدول ( )1-3تراكيز المواد الداخلة في تركيب مياه الصرف المنزلي .
المركب

التركيز ملغ/ل

NH4CL

5262

C6H12O6

452

MgSO4

1667

NaCL

1261

NaHCO3

24363

Na2CO3

16262

NaHPO4.2H2O

4662

CaCL2

467

KCL

467

CuSO4

262

62

ZnSO4

262

MnSO4

2.0

FeCL3

2.0

 -1-1-3الحوض  : Aحوض سعته  /16/ليتر يحوي مياه صرف منزلية مركبة وفق التراكيز
والمركبات المدونة بالجدول (. ) 1 – 3
تم وضع الحوض بمكان يكون فيه معرضا ألشعة الشمس لضمان نمو البكتريا وعملية المعالجة
البيولوجية وتم تأمين التهوية الالزمة لها عن طريق مضخة هواء تزود الحوضباألوكسجين بحيث يمكننا
التحكم بكمية الهواء التي يتم ضخها ضمن الحوض مع امكانية ابقاء المواد بحالة معلقة كما في الشكل
(. )1-3

الشكل ( )1-3الحوض  Aيحوي مياه صرف منزلية .
 -2-1-3الحوض  :Bحوض سعته  /16/ليتر يحوي على  /12/ليتر من مياه صرف منزلية مركبة
وفق التراكيز والمركبات المذكورة بالجدول () 1 – 3باإلضافة الى بعض المركبات الصناعية والمعادن
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الثقيلة -وذلك لتكوين مياه صرف شبيهة بمحطة معالجة الشيخ سعيد -والمبينة بالجدول ( )2 – 3والذي
يبين تراكيز المركبات الصناعية والمعادن الثقيلة التي تم اضافتها للحوض .B
وتم تحديد التراكيز البدائية للمعادن الثقيلة ( )Cr,Pb,Cd,Niاعتمادا على التحاليل التي أجرتها الشركة
العامة للصرف الصحي بحلب لعدد من المحاور وتم اضافة هذه المعادن من خالل المركبات التالية :
 Pbcl2وNi(No3)2و  Cro3و. CdNo3
الجدول ( ) 5-4تراكيز المركبات االضافية لتكوين مياه صرف شبيهة بمياه محطة الشيخ سعيد .

المركب

التركيز ملغ/ل

Pb

52723

Ni

12123

Cr

2212

Cd

2251

صبغة (عضوية)

232

زيوت وشحوم

123

تم وضع الحوض بمكان يكون فيه معرضا ألشعة الشمس لضمان عملية نمو البكتريا والمعالجة
البيولوجية وتم تأمين التهوية الالزمة لها عن طريق مضخة هواء تزود الحوض باألوكسجين بحيث
يمكننا التحكم بكمية الهواء التي يتم ضخها ضمن الحوض مع امكانية ابقاء المواد بحالة معلقة كما في
الشكل (. )2-3
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الشكل ( ) 2-3الحوض  Bيحوي مياه صرف منزلية باإلضافة للمركبات الصناعية والمعادن الثقيلة .

 -5-4طريقة المعالجة باألحواض المهواة [4]:
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لقد تم اعتماد طريقة المعالجة باألحواض المهواة المتبعة في محطة المعالجة لمدينة حلب حيث تعتبر
طريقة المعالجة باألحواض المهواة من الطرق الشائعة بالنسبة لمعالجة مياه الصرف الصحي كما أنها ال

تتطلب كلف عالية في عملية التشغيل وتحتاج لطاقة تشغيل أقل من طريقة الحمأة المنشطة والحمأة
الناتجة عن هذه الطريقة تكون مثبتة نسبيا وأقل من مثيالتها بالطرق األخرى وهي تتضمن المراحل
التالية []61[ , ]9

 – 1مرحلة المزج الكامل  : Complete mixمدة هذه المرحلة  4 – 3أيام وقيمة األوكسجين المنحل
في هذه المرحلة  265ملغ/لحيث تتم في مرحلة المزج الكامل كل من عمليتي أكسدة المادة العضوية
وتشكيل الندفوترمز لهذه المرحلة ب .CM
 – 2مرحلة التهوية الجزئية  : Facultativeمدة هذه المرحلة  3أيام وقيمة األوكسجين المنحل في هذه
المرحلة  162ملغ  /ل حيث تتم في مرحلة المزج الجزئي عملية فصل وتثبيت وتخزين المواد الصلبة
وترمز لهذه المرحلة ب . Fac
 – 3مرحلة االنضاج  : Maturation Pondمدة هذه المرحلة  3أيام ويكون الماء في هذه المرحلة
معرضا ألشعة الشمس والهواء الطبيعي فقط الغاية من هذه المرحلة استكمال ترسيب المواد مع إزالة جزء
من التلوث الجرثومي بتعريض المياه لإلشعاع وترمز لهذه المرحلة ب .Mat
ويمكن تلخيص المراحل السابقة بالمخطط المبسط التالي :

الشكل ( )3-3يبين مراحل المعالجة بطريقة األحواض المهواة .
 -4-4النتائج والمخططات :
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خصائص المياه الخام الداخلة إلى الحوضين كانت كما يلي :
 – 1-3-3يبين الجدول ( )4-3خصائص المياه الخام الداخلة الى الحوض  Aالذي يحوي على مياه
صرف منزلية :
الجدول ( )4-3خصائص المياه الخام الداخلة للحوض . A
الناقلية الكهربائية
ميكروموز/سم
1292

N.NH3 mg/l

1165

N.NO3

T.S.S

BOD5

COD

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

661

222

196

433

T0C

PH

15

766

 –2-3-3يبين الجدول ( )5-3خصائص المياه الخام الداخلة الى الحوض  Bالذي يحوي على مياه
صرف منزلية اضافة الى المركبات الصناعية :
الجدول ( )5-3خصائص المياه الخام الداخلة للحوض . B

الناقلية الكهربائية
ميكروموز/سم
1222

N.NH3mg/l

1665

BOD5mg/l T.S.Smg/l N.NO3mg/l

277

19

355

CODmg/l

T0 C

PH

512

15

7675

يمكن تلخيص النتائج التي حصلنا عليها أثناء عملية المعالجة في الجداول والمخططات اآلتيةحيث
تراوحت قيمة ال PHتتراوح مابين القيمتين  763و. 566
 – 3-3-3وقد تم أخذ عينات من الحوضين وأجريت عليها قياسات الCODوفق الجدول () 6 – 3
الذي يبين قيم ال CODبواحدة ملغ  /ل بالنسبة للحوضين  Aو  Bحيث الحوض  Aيحوي على مياه
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صرف منزلية والحوض  Bيحوي على مياه صرف منزلية اضافة الى بعض المركبات السامة والمعادن
الثقيلة والزيوت .
الجدول ( ) 6 – 3قيم ال CODبواحدة ملغ  /ل للحوضين  Aو . B
9

6

3

2

زمن المكوث  /االيام

161

225

256

433

قيمة ال - CODملغ/ل  -للحوض A

412

492

564

512

قيمة ال - CODملغ/ل  -للحوض B

ويبين الشكل ( )4-3تغير قيم ال CODللحوضين Aو(Bملغ  /ل) .
قيمة ال  CODملغ/ل
مرحلة المزج الكامل
مرحلة المزج الجزئي
مرحلة االنضاج
قيمة COD -ملغ/ل -للحوضA
قيمة COD -ملغ/ل -للحوض B

12

9

6

زمن المكوث /األيام

3

الشكل ( )4-3تغير قيم ال CODللحوضين Aو(Bملغ  /ل) .
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0

ملغ/لCOD/

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

 - 4-3-3يبين الجدول ( ) 7 – 3كفاءة ازالة ال CODللحوضين  Aو  Bحيث الحوض  Aيحوي
على مياه صرف منزلي والحوض  Bيحوي على مياه صرف منزلي اضافة الى بعض المركبات السامة
والمعادن الثقيلة والزيوت .
الجدول ( ) 7 – 3كفاءة ازالة ال CODللحوضين  Aو B
9

6

5

2

زمن المكوث  /االيام

%62202

%32262

%02202

2

كفاءة ازالة ال CODللحوض A

%09202

%59223

%52202

2

كفاءة ازالة ال CODللحوضB

ويبين الشكل ( )5-3تغير كفاءة ازالة ال CODللحوضين Aو(Bملغ  /ل) .
كفاءة ازالة ال COD
70%

60%

40%

كفاءة ازالة ال CODللحوض A

30%

كفاءة ازالة ال CODللحوض B

20%
10%

0%
12

9

6

3

0

زمن المكوث/األيام

الشكل ( )5-3تغير كفاءة ازالة ال CODللحوضين Aو(Bملغ  /ل) .
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كفاءة االزالة

50%

من الشكل السابق نالحظ :
 - 1زيادة كفاءة ازالة الي  CODمع الزمن للحوضين  AوBوخاصة الحوض  Aوذلك بسبب نمو
الكتلة الحيويةوالحمأة المعلقةكما في الشكل (. )4-3
 - 2القيمة العظمى لكفاءة إزالة ال CODللحوض  Aهي. 62652
 - 3القيمة العظمى لكفاءةإزالة ال CODللحوض  Bهي . 49642
 - 4القيمة العظمى لكفاءة إزالة ال CODللحوض  Bهي أقل من القيمة العظمى لكفاءة ازالة
ال CODللحوض  Aويعود سبب ذلك الى وجود المركبات الصناعية والمعان الثقيلة وكمية
من الزيوت والشحوم التي لها تأثير سام على األحياء الدقيقة المسؤولة عن التحلل البيولوجي
في عمليات معالجة مياه الصرف الصحي ]66[.

الشكل ( )6-3نمو طبقة من الحمأة المعلقة في الحوض  Aالذي يحوي على مياه صرف
منزلية .
 – 5-3-3وقد تم أخذ عينات من الحوضين وأجريت عليها قياسات الBOD5وفق الجدول () 5 – 3
الذي يبين قيم ال BOD5بواحدة ملغ  /ل للحوضين  Aو  Bحيث الحوض  Aيحوي على مياه
صرف منزلي والحوض  Bيحوي على مياه صرف منزلي اضافة الى بعض المركبات السامة والمعادن
الثقيلة والزيوت .
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الجدول ( ) 5 – 3قيم ال BOD5بواحدة ملغ  /ل للحوضين  Aو . B
9

6

5

2

زمن المكوث  /االيام

01

112

102

196

قيمة - BOD5ملغ/ل -للحوض A

195

233

512

500

قيمة - BOD5ملغ/ل -للحوض B

ويبين الشكل ( )7-3تغير قيم ال BOD5للحوضين Aو(Bملغ  /ل) .
قيمة ال  BOD5ملغ/ل
450
400
350
250
قيمة BOD5 -ملغ/ل -للحوض A

200

قيمة BOD5 -ملغ/ل -للحوض B

150

ملغ/ل BOD5

300

100
50
0
12

6

9

زمن المكوث  /األيام

3

0

الشكل ( )7-3تغير قيم ال BOD5للحوضين Aو(Bملغ  /ل) .
 - 6-3-3يبين الجدول ( ) 9 – 3كفاءة ازالة ال BOD5للحوضين  Aو  Bحيث الحوض  Aيحوي
على مياه صرف منزلي والحوض  Bيحوي على مياه صرف منزلي اضافة الى بعض المركبات السامة
والمعادن الثقيلة والزيوت .
الجدول ( ) 9 – 3كفاءة ازالة ال BOD5للحوضين  Aو B
9

6

5

2

زمن المكوث  /االيام

%30267

%02203

%27233

2

كفاءة ازالة ال BOD5للحوض A

%32207

%50227

%22212

2

كفاءة ازالة ال BOD5للحوض B
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ويبين الشكل ( )5-3تغير كفاءة ازالة ال BOD5للحوضين Aو. B
كفاءة ازالة ال BOD5
70%

60%

40%
كفاءة ازالة ال BOD5للحوض A

30%

كفاءة ازالة ال BOD5للحوض B

20%

كفاءة االزالة

50%

10%
0%
12

6

9

زمن المكوث  /األيام

3

0

الشكل ( )5-3تغير كفاءة ازالة ال BOD5للحوضين Aو. B
من الشكل السابق نالحظ :
 - 1زيادة كفاءة ازالة الي  BOD5مع الزمن للحوضين  Aو Bوخاصة الحوض  Aوذلك
بسبب نمو الكتلة الحيوية والحمأة المعلقة .
 - 2القيمة العظمى لكفاءة ازالة ال BOD5للحوض  Aهي %55667
 - 3القيمة العظمى لكفاءة ازالة ال BOD5للحوض  Bهي %52647
 - 4القيمة العظمى لكفاءة ازالة ال BOD5للحوض  Bهي أقل من القيمة العظمى لكفاءة ازالة
ال BOD5للحوض  Aويعود سبب ذلك الى وجود المركبات الصناعية التي تعيق عملية
المعالجة ألن هذه المركبات تؤثر على نمو البكتريا التي تقوم بعملية المعالجة البيولوجية .
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 – 7-3-3وقد تم أخذ عينات من الحوضين وأجريت عليها قياسات ال T.S.Sوفق الجدول (12 – 3
) الذي يبين قيم الT.S.Sبواحدة ملغ  /ل للحوضين  Aو  Bحيث الحوض  Aيحوي على مياه
صرف منزلي والحوض  Bيحوي على مياه صرف منزلي اضافة الى بعض المركبات السامة والمعادن
الثقيلة والزيوت .
الجدول ( ) 12 – 3قيم ال T.S.Sبواحدة ملغ  /ل بالنسبة للحوضين  Aو . B
9

6

5

2

زمن المكوث  /االيام

63

95

155

222

قيمة -T.S.Sملغ/ل -للحوضA

125

106

195

277

قيمة - T.S.Sملغ/ل -للحوض B

ويبين الشكل ( )9-3تغير قيم ال T.S.Sللحوضين Aو(Bملغ  /ل) .

قيمة ال  T.S.Sملغ/ل

300
250

150

قيمة T.S.S-ملغ/ل -للحوضA

100

قيمة T.S.S -ملغ/ل -للحوض B

ملغ/ل T.S.S

200

50
0
9

12

6

3

0

زمن المكوث/األيام

الشكل ( )9-3تغير قيم ال T.S.Sللحوضين Aو(Bملغ  /ل) .
 -5-3-3يبين الجدول ( ) 11 – 3كفاءة ازالة ال T.S.Sللحوضين  Aو  Bحيث الحوض A
يحوي على مياه صرف منزلي والحوض  Bيحوي على مياه صرف منزلي اضافة الى بعض
المركبات السامة والمعادن الثقيلة والزيوت .
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الجدول ( ) 11 – 3كفاءة ازالة ال  T.S.Sللحوضين  Aو B
9

6

5

2

زمن المكوث  /االيام

%72203

%37272

%59230

2

كفاءة ازالة ال T.S.Sللحوض A

%62201

%07229

%52252

2

كفاءة ازالة ال T.S.Sللحوض B

ويبين الشكل ( )9-3تغير كفاءة ازالة ال T.S.Sللحوضين Aو. B
كفاءة ازالة ال T.S.S
80%
60%
50%
40%

كفاءة ازالة ال T.S.Sللحوض A

كفاءة االزالة

70%

30%

كفاءة ازالة ال T.S.Sللحوض B

20%
10%
0%
12

9

6

3

0

زمن المكوث/األيام

الشكل ( )9-3تغير كفاءة ازالة ال T.S.Sللحوضين Aو. B
من الشكل السابق نالحظ :
 - 1زيادة كفاءة ازالة الي  T.S.Sمع الزمن للحوضين  Aو Bوذلك بسبب حدوث عملية الترسيب
.
2

-القيمة العظمى لكفاءة ازالة ال  T.S.Sللحوض  Aهي 72645

3

-القيمة العظمى لكفاءة ازالة ال  T.S.Sللحوض  Bهي 62651
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 - 4القيمة العظمى لكفاءة ازالة ال  T.S.Sللحوض  Bهي أقل من القيمة العظمى لكفاءة ازالة
ال T.S.Sللحوض  Aويعود سبب ذلك الى وجود المركبات الصناعية والسامة في الحوض B
.
 – 9-3-3وقد تم أخذ عينات من الحوضين وأجريت عليها قياساتالN.NO3وفق الجدول (12 – 3
) الذي يبين قيمالN.NO3بواحدة ملغ  /ل للحوضين  Aو  Bحيث الحوض  Aيحوي على مياه
الصرف المنزلي والحوض  Bيحوي على مياه صرف منزلي اضافة الى بعض المركبات السامة
والمعادن الثقيلة والزيوت .
الجدول ( ) 12 – 3قيم ال N.NO3بواحدة ملغ  /ل بالنسبة للحوضين  Aو . B
9

6

5

2

زمن المكوث  /االيام

029

129

520

621

قيمة - N.NO3ملغ/ل  -للحوض A

1727

1322

1525

19

قيمة - N.NO3ملغ/ل -للحوض B

ويبين الشكل ( )12-3تغير قيم ال N.NO3للحوضين Aو(Bملغ  /ل) .
قيمة ال  N.NO3ملغ/ل

قيمة N.NO3 -ملغ/ل  -للحوض A
قيمة N.NO3 -ملغ/ل -للحوض B

12

9

6

زمن المكوث/األيام
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3

0

ملغ/ل N.No3

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

الشكل ( )12-3تغير قيم ال N.NO3للحوضين Aو(Bملغ  /ل) .
من الشكل السابق نالحظ :
زيادة في تركيز ال N.NO3بعد نقصان هذا التركيز لكال الحوضين  Aو Bمع مرور الزمن ويعود
سبب ذلك الى تحول النشادر الى مركبات النتريت ثم النترات بفعل البكتيريا المنترتة كما في التفاعلين
التاليين :
طاقة(O2→NO2- + )1
طاقة +

نتريت →

أوكسجين +

طاقة(O2→NO3- + )2
طاقة +

+

نترات →

NH3
أمونيا

NO2- +

أوكسجين  +نتريت

 – 12-3-3وقد تم أخذ عينات من الحوضين وأجريت عليها قياسات الN.NH3وفق الجدول (– 3
 ) 13الذي يبين قيم ال N.NH3بواحدة ملغ  /ل للحوضين  Aو  Bحيث الحوض  Aيحوي على مياه
الصرف المنزلي والحوض  Bيحوي على مياه صرف منزلي اضافة الى بعض المركبات السامة
والمعادن الثقيلة والزيوت .
الجدول ( ) 13 – 3قيم ال N.NH3بواحدة ملغ  /ل للحوضين  Aو . B
9

6

5

2

زمن المكوث  /االيام

525

3

722

1120

قيمة - N.NH3ملغ/ل -للحوض A

7220

922

11291

1623

قيمة - N.NH3ملغ/ل  -للحوض B
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ويبين الشكل ( )11-3تغير قيم ال N.NH3للحوضين Aو(Bملغ  /ل) .
قيمة ال  N.NH3ملغ/ل

قيمة N.NH3 -ملغ/ل -للحوض A
قيمة N.NH3 -ملغ/ل  -للحوض B

12

6

9

3

ملغ/ل N.NH3

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0

زمن المكوث  /األيام

الشكل ( )11-3تغير قيم ال N.NH3للحوضين Aو(Bملغ  /ل) .
 - 11-3-3يبين الجدول ( ) 14 – 3كفاءة ازالة ال N.NH3للحوضين  Aو  Bحيث الحوض A
يحوي على مياه الصرف المنزلي والحوض  Bيحوي على مياه صرف منزلي اضافة الى بعض
المركبات السامة والمعادن الثقيلة والزيوت .
الجدول ( ) 14 – 3كفاءة ازالة ال N.NH3للحوضين  Aو B
9

6

5

2

زمن المكوث  /االيام

%72225

%37262

%50290

2

كفاءة ازالة ال N.NH3للحوض A

%37255

00220

%27201

2

كفاءة ازالة ال N.NH3للحوض B
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ويبين الشكل ( )12-3تغير كفاءة ازالة ال N.NH3للحوضين Aو. B
كفاءة ازالة الN.NH3
80%
70%
60%

40%

كفاءة ازالة ال N.NH3للحوض A

30%

كفاءة ازالة ال N.NH3للحوض B

كفاءة االزالة

50%

20%
10%
0%
12

9

6

3

0

زمن المكوث  /األيام

الشكل ( )12-3تغير كفاءة ازالة ال N.NH3للحوضين Aو. B
من الشكل السابق نالحظ :
 - 1زيادة كفاءة ازالة الي  N.NH3مع الزمن للحوضين  Aو Bوخاصة الحوض  Aوذلك بسبب نمو
طبقة الحمأة المعلقة .
 - 2القيمة العظمى لكفاءة ازالة الN.NH3للحوض  Aهي . %72622
 - 3القيمة العظمى لكفاءة ازلة الN.NH3للحوض  Bهي . %57633
 - 4القيمة العظمى لكفاءة ازالة الN.NH3للحوض  Bهي أقل من القيمة العظمى لكفاءة ازالة
الN.NH3للحوض  Aويعود سبب ذلك الى وجود المركبات الصناعية التي تعيق عملية
المعالجة ألن هذه المركبات تؤثر على نمو البكتريا التي تقوم بعملية المعالجة البيولوجية .
 –12-3-3وقد تم أخذ عينات من الحوضين وأجريت عليها قياسات الناقلية الكهربائية وفق الجدول (3
–  ) 15الذي يبين قيم الناقلية الكهربائية بواحدة ميكروموز/سم بالنسبة للحوضين  Aو  Bحيث

78

الحوض  Aيحوي على مياه الصرف المنزلي والحوض  Bيحوي على مياه صرف منزلي اضافة الى
بعض المركبات السامة والمعادن الثقيلة والزيوت .
الجدول ( ) 15 – 3قيم الناقلية الكهربائية بواحدة ميكرو موز/سم للحوضين  Aو B
9

6

5

2

زمن المكوث  /االيام

1663

1572

1523

1292

الناقلية الكهربائية (ميكروموز/سم )للحوض A

2219

1712

1323

1222

الناقلية الكهربائية (ميكروموز/سم) للحوض B

ويبين الشكل ( )13-3تغيرقيم الناقلية الكهربائية بواحدة ميكروموز/سم للحوضين  Aو . B
قيمة الناقلية الكهربائية ميكروموز/سم

2000
1500
الناقلية الكهربائية (ميكروموز/سم )للحوض A

1000

الناقلية الكهربائية (ميكروموز/سم) للحوض B

500
0
12

9

6

3

0

الناقلية الكهربائية ميكروموز/سم

2500

زمن المكوث /األيام

الشكل ( )13-3تغيرقيم الناقلية الكهربائية بواحدة ميكرو موز/سم للحوضين  Aو . B
من الشكل السابق نالحظ تزايد قيمة الناقلية الكهربائية للحوضين Aو  Bمع مرور الزمن ويعود سبب
ذلك الى تحلل المواد العضوية وتحوله الى بعض أنواع من األمالح التي زادت من قيمة الناقلية
الكهربائية .
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 - 13-3-3يبين الجدول ( ) 16 – 3تراكيز المعادن الثقيلة للحوض  Bقبل وبعد حدوث عملية
المعالجة البيولوجية وتم قياس التراكيز النهائية بعد انتهاء عملية المعالجة باستخدام
جهازسبيكتروفوتومت.
التركيز المسموح للمعادن الثقيلة لطرح

التركيز

التركيز بعد انتهاء

البدائي

عملية المعالجة

ملغ/ل

ملغ/ل

Cr

261

2612

2627

%41666

Ni

2

16125

2637

%67611

Cd

261

2631

261

%67674

Pb

1

367

1625

%66622

المعادن

المياه في شبكة المجاري العامة حسب

الثقيلة

المواصفة السورية رقم -2552
ملغ/ل][12

كفاءة
االزالة

من الجدول ( )16-3نالحظ انخفاض في تراكيز المعادن السامة والثقيلة ويعود سبب ذلك الى حدوث
عملية الترسيب لهذه المعادن خاصة في مرحلة االنضاج .
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-3-4النتائج :
-1كفيياءة ا ازليية الي ي CODوال BOD5وال T.S.Sوال N.NH3للحييوض  Aالييذي يحييوي علييى مييياه
ص ييرف منزلي يية كان ييت أكب يير م يين كف يياءة اال ازل يية للح ييوض  Bال ييذي يح ييوي عل ييى مي يياه ص ييرف منزلي يية

باإلضييافة الييى المركبييات الصييناعية والمعييادن الثقيليية والزيييوت وذلييك بيينفس الشييروط ميين درجيية الحي اررة
ودرجيية ال PHواألوكسييجين المنحييل ويعييود سييبب ذلييك الييى التييأثير السييام لهييذه المركبييات الصييناعية

على األحياء الدقيقة المسؤولة عن عملية المعالجة البيولوجية .

-2في طريقة المعالجة باألحواض المهواة هناك امكانية في تخفيض تراكيز المعادن السامة
والثقيلة بنسب متفاوتة حيث بلغت نسبة ازالة الكروم ب  %41666ونسبة ازالة النيكل ب
 %67611ونسبة ازالة الكادميوم ب %67674ونسبة ازالة الرصاص  %6162ويعود سبب ذلك
الى حدوث عملية ترسيب لهذه المعادن خاصة في مرحلة االنضاج  ,أي أن هناك امكانية
الستخدام هذه الطريقة في معالجة المياه الصناعية التي تحوي على مواد غير قابلة للتحلل[13].
-3ان كمية الحمأة المتشكلة في أسفل الحوض  Bالذي يحوي علىمياه صرف منزلية اضافة
للمعادن الثقيلة كانت أكبر من كمية الحمأة المتشكلة في الحوض Aالذي يحوي على مياه صرف
منزلية وذلك بسبب احتواء مياه الصرف الصناعي على كمية أكبر من المواد المعلقة  TSSوالمواد
الصلبة المنحلة  TDSوالمواد الصلبة الكلية والتي تزيد من كمية الحمأة المتشكلة في محطة
المعالجة الرئيسية .
 -4ان خروج المعادن الثقيلة بعد اجراء عملية المعالجة مع المياه كفيل بتلويث التربة والمياه
الجوفية والمحاصيل الزراعية ,كلها ,وبخاصة الخضار التي يتناولها المستهلكون نيئة .
-5ان تراكم المعادن الثقيلة والمواد السامة في الحمأة الناتجة يجعلها غير قابلة لالستعمال كسماد أو
للفرش فوق الترب الزراعية .
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-6ان احتواء مياه الصرف الصناعي على الزيوت والشحوم يلحق ضر ار لشبكات المجاري العامة
ومحطة الضخ ومحطة المعالجة .

 -2-4التوصيات :
 -1المعالجيية المسييبقة للمييياه الصييناعية قبييل سييوق تلييك المييياه الييى محطيية المعالجيية البلدييية  ,وذلييك بغييية
تخفيييض تراكيييز الملوثييات الموجييودة فيهييا الييى القيييم التييي يسييمح فيهييا بصييرف هييذه المييياه فييي محطيية
المعالجة البلدية.
 -2ضرورة اجراء دراسات معمقة حول كيفية ازالة المعادن الثقيلة والمركبيات الصيناعية والزييوت والشيحوم
من المياه الصناعية قبل سوقها الى محطة معالجة الصرف الصحي .
 -3ان امكانية خلط مياه صناعية مع مياه صرف منزلية ممكنة ولكن على أن تكون كمية المياه
الصناعية ونوعيتها مدروسة في حاالت معينة كالصناعات الغذائية .
 -4ان تصريف كامل المياه الصناعية في مدينة حلب الى مياه الصرف الصحي المنزلي تجعل أداء
المحطة منخفضا نظ ار ألن المحطة مصممة باألصل الستقبال المياه المنزلية ومياه صناعية محدودة
التدفق والنوعية (جرى تصميم المحطة عام  1979وكان واقع القطاع الصناعي في مدينة حلب
مختلفا ).
 -5معا لجة مياه الصرف الصناعي في مناطق تواجدها الى الحدود التي يمكن فيها رميها في الشبكة
العامة .
 -6مراقبة المصبات المذكورة أعاله كل فترة لمعرفة التغيرات الحاصلة .
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الفصل الرابع
التجارب العملية
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الفصل الرابع
التجارب العملية

 - 6-3الناقلية الكهربائية EC :
 -1-1-4اسم الجهاز  Konduktometer Knick :الشكل ()1-4

 -2-1-4خطوات العمل :
نشغل الجهاز ونأخذ مقدار من العينة المراد قياس ناقليتها الكهربائية ونضعها في أنبوب اختبار ونضع
المسبرالمتصل بجهاز الناقلية فيها ونق أر على شاشة الجهاز قيمة الناقلية الكهربائية بواحدة . µs/cm
ويبين الشكل ( )1 – 4جهاز قياس الناقلية الكهربائية .

الشكل ()1-4جهاز قياس الناقلية الكهربائية

 - 5-3تجربة ال : COD
-1-2-4اسم الجهاز  - Spectrodirect - lovibond :الشكل (-2-4ب)
-2-2-4اسم الحاضنة  - Et108 – lovibond :الشكل (-2-4أ)

-3-2-4األجهزة واألدوات المستخدمة :
 – 1الحاضنة
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 – 2ماصة ذات مكبس
 – 3أنبوب اختبار محضر مسبقا من قبل الشركة ويحوي على محلول ديكرومات البوتاسيوم وحمض
الكبريت وكبريتات الزئبق .

-4-2-4خطوات العمل :
 – 1نشغل الحاضنة بعد ضبط درجة الح اررة عند درجة الح اررة  145درجة مئوية وتعيير المؤقت على
زمن مقداره ساعتين .
 – 2نفتح غطاء أحد أنابيب االختبار ونضيف له  /2/مل من الماء المقطر ثم نغلق هذا األنبوب
باحكام .
– 3نفتح غطاء األنبوب الثاني ونضيف له  /2/مل من العينة المراد قياس ال CODلها ثم نغلق
األنبوب باحكام .
 - 4نضع األنبوبين في الحاضنة لمدة ساعتين بدرجة ح اررة /145/درجة مئوية وبعدها نبرد األنبوبين
ونضع أنبوب األول -الشاهدة -في حامل الخلية ونختار مجال الجهاز من  1522 – 2ونعير جهاز
–  lovibondSpectrodirectعلى القيمة /2/
– 5نرفع الشاهدة من حامل الخلية ونضع بدال عنها األنبوب الثاني ونقيسها فينتج قيمة ال CODبواحدة
ملغ/ل .
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الشكل (-2-4أ)الحاضنة

الشكل(-2-4ب) جهاز قياس الCOD

 - 4-3درجة ال : PH
-1-3-4اسم الجهاز PH – meter766:
Knick – Calimatic

-2-3-4خطوات العمل :
نشغل الجهاز الموضح في الشكل (-3-4أ)ونأخذ مقدار من العينة المراد قياس ال PHلها ونضعها في
أنبوب اختبار ونضع المسبرالمتصل بالجهاز الموضح في الشكل (-3-4ب) فيها فنق أر على شاشة
الجهاز القيمة وننتظر حتى تستقر قيمة ال  PHونأخذ القراءة .

الشكل (-3-4أ) جهاز قياس الPHالشكل (-3-4ب) المسبر

 -3-3تجربة ال  BOD5االحتياج الكيمياحيوي لألكسجين :
 -1-4-4اسم الجهاز The rmostatschrank / Thermostatic cabinet / Armoire The :
.rmoregulatrice

-2-4-4األجهزة واألدوات المستخدمة :
 – 1جهاز قياس  BOD5فيه درجة الح اررة  /22/درجة مئوية الشكل (-4-4ب).
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 – 2ماصة ذات مكبس
 – 3زجاجة بنية اللون تابعة للجهاز الشكل (-4-4أ) .

-3-4-4خطوات العمل :
 - 1نأخذ مقدار  /1567/مل من العينة المراد قياس BOD5لهاونضعها ضمن الزجاجة البنية اللون .
مالحظة هامة:
اذا كانت المياه المراد قياس ال BOD5مياه صرف صحي نضع بضع نقاط من مانع النترجة أما اذا
كانت المياه صناعية فال نضع لها مانع النترجة.
 - 2نغلق الزجاجة بواسطة السدادة المطاطية ونضع ضمن السدادة نقطتين من ماءات البوتاسيوم
 %45الغاية من هذا المحلول هو امتصاص غاز الفحم المنطلق من تنفس البكتريا .
 - 3نغلق الزجاجة بواسطة غطاء بالستيكي أبيض اللون تابع للجهاز
 – 4نضع الزجاجة الحاوية على العينة المراد قياس  BOD5لها في جهاز قياس  BOD5في المكان
المخصص لها .
 - 5نعير الجهاز على القيمة صفر ونغلق الجهاز .
 - 6بعد  5أيام نأخذ قيمة ال BOD5بواحدة ملغ/ل .
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الشكل (-4-4أ) زجاجة تحوي على العينة

الشكل (-4-4ب) جهاز قياس الBOD5

 - 2-3قياس األوكسجين المنحل : DO
1-5-4اسم الجهاز DO2Meter Jenway 970 :

-2-5-4خطوات العمل :
نشغل الجهازونأخذ مقدار من العينة المراد قياس ال DOلها ونضعها في أنبوب اختبار ونضع المسبر
ضمن المياه المراد معرفة األوكسجين المنحل له فيعطي الجهاز تلك القيمة بواحدة ملغ/ل الشكل ()5-4
يوضح جهاز قياس االوكسجين المنحل .
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الشكل ( )5-4جهاز قياس األوكسجين المنحل

 - 1-3تجربة ال : T.S.S
 -1-6-4المواد المستعملة :
 - 1ورق الترشيح واتمان ذو مسامية  %45متوسط السرعة.
 – 2جفنات بورسالن .
 – 3ميزان .
 – 4أنابيب اختبار مدرجة .
 – 5قمع .
 – 6فرن درجة ح اررته  /125/درجة مئوية .
 – 7جهاز امتصاص الرطوبة .

 -2-6-4خطوات العمل :
 - 1نأخذ عينة من المياه المراد معرفة ال  T.S.Sلها ونمزجها بشكل جيد .
 - 2نأخذ كمية من تلك العينة ولتكن  /52/مل بعد أن نوزن الجفنة (بورسالن) فارغة وليكن وزنها
Wونضع المياه ضمنها .
 - 3نأخذ من نفس العينة مقدار من المياه ونضع أنبوباختبار فوقه قمع وعلى القمع ورقة ترشيح
مسامها  /45/ميكرون واتمان ونرشح العينة ونأخذ  /52/مل من العينة المرشحة نضعها في جفنة ثانية
بعد أن نوزنها فارغة وليكن وزنها ”. W
 - 4نضع الجفنتين داخل الفرن درجة ح اررته  /125/درجة مئوية وننتظر  /45/ساعة لكي تجف .
 - 5نخرج الجفنتين من الفرن ونضعها في جهاز امتصاص الرطوبة ثم نزنها فيكون وزن الجفنة األولى
بعد التجفيف  Wdفتكون قيمة المواد الصلبة الكلية  T.Sمعطاة كما في العالقة التالية :
T.S =( Wd – W )/V
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 : T.Sالمواد الصلبة الكلية ملغ  /ل .
 : Wdوزن الجفنة مع المواد الصلبة الكلية بعد تجفيفها في الفرن بالغرام
 : Wوزن الجفنة فارغة بالغرام
: Vحجم العينة الموضوعة في الجفنة بالميليتروهي 52مل .
 - 6نطبق العالقة للجفنة الثانية بعد الترشيح فتكون ال  T.D.Sكمية األمالح المنحلة الكلية كالتالي
:
T.D.S =(Wd” – W”) / V
 : T.D.Sكمية االمالح المنحلة الكلية .
” : Wdوزن الجفنة مع المواد المنحلة الكلية بعد تجفيفها بالغرام
” : Wوزن الجفنة فارغة بالغرام
 : Vحجم العينة الموضوعة بالجفنة بالملتر وهي  52مل
 - 7نطرح قيمة T.D.Sمن قيمة ال  T.Sفينتج لدينا قيمة ال T.S.Sالمواد المعلقة الصلبة الكلية .
mg/l

T.S.S = T.S – T.D.S
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الشكل (-6-4أ) عملية ترشيح المياه باستخدام أوراق الترشيح واألقماع وأنابيب االختبار

الشكل (-6-4ب) الميزان وجفنات البورسالن

ا
الشكل (-6-4ج) الفرن ذو درجة الح اررة ( )125درجة مئوية مع الجفنات التي تحوي عينات المياه .

 - 7-3تجربة نتروجين النترات : N.NO3
 - 1-7-4اسم الجهاز  :سبيكتروفوتومتر DR/4000أميركي  .الشكل ()7 -4

-2-7-4المواد المستخدمة :
نت ار فير  5نترات بودرة

-3-7-4خطوات العمل :
 - 1نشغل الجهاز
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 - 2نأخذ كمية من العينة ولتكن  /25/مل من مياه العينة في خلية زجاجية خاصة بالجهاز ونعتبرها
كشاهدة ونضعها ضمن حجرة الضوء التابعة للجهاز
 - 3نختار من جهاز سبيكتروفوتومتر التجربة المطلوبة وهي تجربة نتروجين النترات .
 - 4نضغط زر  Zeroفتكون هي الشاهدة .
 - 5نخرج عينة الشاهدة من حجرة الضوء .
 - 6نضع بدال عنها العينة المراد قياس ال  N.NO3بعد أن نضع لها وسادة نترافير  /5/نترات
ونرجها لمدة دقيقة واحدة .
 - 7ننتظر  /5/دقائق قبل وضعها في حجرة الضوء بدال من خلية الشاهدة ونضغط زر Read
فتكون القراءة بواحدة ملغ/ل ل . N.NO3

الشكل ( )7-4يبين جهاز سبيكتروفوتومتر DR/4000أميركي

 -4-3تجربة نتروجين األمونيا : N.NH3
 -1-5-4اسم الجهاز :سبكتروفوتومتر DR/4000أميركي .

 -2-5-4المواد المستخدمة :
92

 – 1مياه مقطرة
 – 2مادة نسلرريجنتNessler Reagent
 - 3مادة Mineral Stabilizer
Poly vinyl Alcohol Dispersing Agent - 4

-3-5-4خطوات العمل :
 - 1نشغل الجهاز .
 - 2نأخذ كمية من العينة ولتكن  /25/مل من مياه العينة في خلية زجاجية خاصة بالجهاز ونضعها
جانبا .
 - 3نأخذ خلية ثانية ونضع فيها  /25/مل المياه مقطرة .
 - 4نضع المواد التالية لكال الخليتين :
 – 1امل من مادة نسلر ريجنت
 3 – 2نقاط من مادة Mineral Stabilizer
 3 – 3نقاط من مادة Poly vinyl Alcohol Dispersing Agent
 - 5نضع الخلية التي تحوي على الماء المقطر ضمن حجرة الضوء التابعة للجهاز ونعتبرها الشاهدة .
 - 6نختار من الجهاز التجربة المطلوبة وهي تجربة نتروجين األمونيا ونضغط زر .Zero
 - 7نرفع الشاهدة ونضع بدال عنها العينة المراد قياس  N.NH3لها في حجرة الضوء ونضغط زر
. Read
 - 5نأخذ القراءة بواحدة ملغ/ل ل . N.NH3
مالحظة  :اذا كانت قيمة القراءة التي يعطيها الجهاز  Overأعلى من الحد المسموح في الجهاز نقوم
بتمديد العينة ونضرب القراءة الناتجة بعامل التمديد .

 -9-3تجربة الكروم : Cr
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 -1-9-4اسم الجهاز  :سبيكتروفوتومترDR/4000

-2-9-4المواد المستخدمة :
-1

كروميوم . Chromium 1 Reagent 1

-2

كروميوم .Chromium 2 Reagent Powder Pillow 2

-3

أسيد ريجنت . Acid Reagent Powder Pillow

-4

كرومافير  3كروميوم .Chromaver 3 Chromium Reagent Powder Pillow

 -3-9-4خطوات العمل :
 - 1نمأل  /12/مل من العينة المراد قياس الكروم فيها في حوجلة زجاجية .
 - 2نضيف للعينة كروميوم  Chromium 1 Reagent 1ونخلطها .
 - 3نضع الحوجلة في حمام مائي ونسخنها لدرجة الغليان ثم نبردها بالماء البارد لدرجة ح اررة /25/
درجة مئوية .
 –4نضيف للعينة كروميوم  Chromium 2 Reagent Powder Pillow 2ونخلط الناتج بشكل
جيد .
 –5نضيف للعينة أسيد ريجنت  Acid Reagent Powder Pillowونخلط الناتج بشكل جيد .
 –6نضيف للعينة كرومافير  3كروميومChromaver 3 Chromium Reagent Powder Pillow
ونخلطها بشكل جيد .
 - 7ننتظر  5دقائق ونضع الشاهدة ضمن حجرة الضوء التابعة للجهاز .
مالحظة  :الشاهدة هي خلية زجاجية فيها المياه المقطرة .
 – 5نختار من الجهاز تجربة الكرومونعاير جهاز سبكتروفوتومتر عليها ونضغط زر Zero
 – 9نخرج الشاهدة من حجرة الضوء وبعد انتهاء زمن  5دقائق نضع الخلية المراد قياس الكروم لها
ونق أر القيمة بواحدة ملغ  /ل .
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 - 61-3تجربة النيكل :Ni
-1-12-4

اسم الجهاز  :سبكتروفوتو متر DR/4000

 -2-12-4المواد المستعملة :
 - 1محلول . PAN 0.3%
 -2فاتليت فوسفات ريجنت.
 -5محلول .EDTD Reagent Powder Pillow

 -3-12-4خطوات العمل :
 – 1نمأل خلية زجاجية تابعة للجهازب /25/مل منالماء المقطر ونعتبرها كشاهدة .
 – 2نمأل خلية زجاجية ثانية ب /25/مل من الماء المراد قياس كمية النيكل فيه ونضيف لكال الخليتين
المواد التالية :
أ– فاتليت فوسفات ريجنت  Phthalate – Phosphate Reagent Power Pillowونخلط الناتج
بشكل جيد .
ب– ا مل من محلول  PAN 0.3%لكال الخليتين ونخلطها بشكل جيد .
PAN 0.3% Indicator Solution
 - 3ننتظر لمدة  15دقيقة
 –4نضيف  EDTD Reagent Powder Pillowلكال الخليتين ونخلطها بشكل جيد .
 - 5نضع خلية الشاهدة ضمن حجرة الضوء التابعة لجهاز السبكتروفوتومتر ونضغط زر Zero
بعدما أن نختار من برنامج الجهاز التجربة التابعة للنيكل .
 - 6نخرج خلية الشاهدة ونضع بدال عنها الخلية الثانية المراد قياس كمية النيكل فيها فتكون القراءة
بواحدة ملغ  /ل .

 - 66-3تجربة الكادميوم : Cd
 -1-11-4اسم الجهاز :سبيكتروفوتومترDR/4000
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 -2-11-4المواد المستعملة :
 -1وسادة من البافربودر
 -2وسائد من الدثيفر
-3محلول الكلورفورم
-4ماءات الصوديوم
 -5سيانيد البوتاسيوم
 -6قطن

 -3-11-4خطوات العمل :
 – 1نمأل  /252/مل من العينة المراد قياس تركيز الكادميوم لها ونضعها في أنبوب الفصل .
 – 2نضع وسادة من البافربودر  Buffer Power Pillowونخض الناتج بشكل جيد حتى تمام
االنحالل ونقوم بتأمين التهوية الالزمة للعينة .
مالحظة  :يجب أن نحضر محلول الديزوزون Dithizoneوذلك باضافة  /5/وسائد من الدثيفر ل
 /252/مل من الكلورفورم ونخلطها ونضعها في حوجلة بنية اللون .
 – 3نمأل  /32/مل من كلورفورم في أنبوب مدرج  /55/مل ثم نضيف وسادة دثيفر باودر ونخلطها
بشكل جيد مع القلب عدة مرات لضمان عملية الخلط الجيد .
 – 4نضيف  /22/مل من ماءات الصوديوم  %52و 261غرام من سيانيد البوتاسيوم الى أنبوب
الفصل .
 – 5نضيف  /32/مل من محلول ديزوزون Dithizoneثم نضع كافة المحتويات الموجودة في األنبوب
المدرج في أنبوب الفصل بعد أن نضع قطعة من القطن بحجم حبة الفاصولياء في قعر أنبوب الفصل
ونخضها لعدة مرات ونقلبها عدة مرات ونأمن التهوية الالزمة لها عدة مرات ونخض أنبوب الفصل لمدة
 62ثانية ثم نسمح ألنبوب الفصل بالتوقف بدون خض لمدة دقيقة واحدة عندها يمكن أن يظهر لون
 Pinkان وجد الكادميوم .
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 – 6نفرغ الكلورفورم الموجود في قعر أنبوب الفصل في خلية زجاجية .
 – 7نمأل خلية زجاجية ثانية تابعة لجهاز سبيكتروفوتومتر من الكلورفورم النقي كشاهدة ونضعها ضمن
حجرة الضوء التابعة للجهاز بعدما أن نكون قد اخترنا من برنامج الجهاز التجربة التابعة للكادميوم
ونضغط زر .Zero
 – 5نرفع خلية الشاهدة ونضع بدال عنها الخلية الثانية المراد قياس الكادميوم فيها ونق أر النتيجة فيكون
تركيز الكادميوم بواحدة ملغ  /ل .

الشكل ( )9-4يبين انبوب الفصل وظهور لون ال Pinkفي قعر األنبوب يدل على وجود الكاديميوم في
عينة المياه .

97

المراجع مرتبة حسب ورودها في النص :
 -1د.م .التركماني عبد الرزاق  ,2229الخطة الوطنية الدارة مياه الصرف الصحي في
سوريا (المحاور االقليمية ومحطات المعالجة).

98

 -2الوكالة اليابانية جايكا, 2227,دراسة حول تطوير نظام الصرف الصحي في الجمهورية
العربية السورية.
 -3أ.د أصفري أحمد  , 1996,معالجة مياه الفضالت الصناعية  ,مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي .
 -4أ.د أصفري أحمد  , 1997,منظومات الصرف الصحي ومعالجة مياه المجاري .
 -5الشركة العامة للصرف الصحي بحلب - 2226 ,نشاط شعبة مراقبة الصرف في ضبط
ومراقبة تصريف المنشآت الصناعية الملوثة في مدينة حلب .
 -6د .م  .صغيرعبد اهلل,2225المعالجةالبيولوجية الالهوائية لمياه الصرف الصناعي عالية
الحمل العضوي بالمفاعل UASBرسالة ماجستير.
7-Souza S.M.,2007-Model based optimization of a Sequencing batch
reactor for biological nitrogen removal, science Direct .

-5م  .ليلى ثناء عام 2213تطوير أداة لتصميم وحساب محطة معالجة صرف صحي
للتجمعات السكنية الصغيرة والمتوسطة  ,رسالة ماجستير .
9 – Metcalf &Addy ., 2003 -westwater engineering , Treatment , Disposal , Reuse ,
4th edition
10 –orris E ; Albertson ; George P; Hainer ., 1998 - design of municipal westwater
treatment plans
11 – RAJAKOVIC V.;ALEKSIC G.; RADETIC M. and RAJAKOVIC
LJ.V;2007 – EFFICIENCY of oil removal from real wastewater with different
sorbent materials , journal of hazardous Materials.

 -12هيئيية المواصييفات والمقيياييس العربييية السييورية  – 2222 , SASMOالمواصييفة رقييم

 /2552/الخاصة بالمخلفات السائلة الناتجة عن النشياطات االقتصيادية المنتهيية اليى شيبكة
الصرف العامة  ,و ازرة الصناعة  ,سورية .
.
13-John ; Prady ; Kenneth D. Kerra.,1997 - Industrial westwater treatment

Abstract
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Industrial water is the resultant waste water from industrial
operations whether it is from facilities for food industries
,engineering industries or chemical ones .
Industrial water is characterized by an increase and oscillation of
its pollution concentration especially with regard to the Biological
Oxygen Demand (BOD), Total Suspended Solids (TSS),Total soluble
Solids (TDS), Phosphorus (P), Ammonia (NH3), oil and grease, as
well as heavy metals with its dissolved compounds in addition to
cyanide (CN) .
The industrial situation in Aleppo has been presented by distributing the
industrial zones on many partsand .
In addition, the research examined the effect of industrial components
along with heavy metals and oil and grease on biological treatment
operation and on the competence of removing the pollution especially
COD, BOD5 ,T.T.S ,N.NH3, and N.NO3 by building two basins , the first
represents a model treatment plant that contains only domestic waste
water, while the second basin is a treatment plant in the city of Aleppo
which contains waste water in addition to chemical compounds , heavy
metals , oil, and grease .
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