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  الخالصة

 الشرب مٌاه  مواصفات فً التشدٌد ومدى المائً المصدر مٌاه نوعٌة تباٌن قدر الخام الماء معالجة وحدات تتباٌن

 إزالة أو – التٌسٌر بعملٌات الماء عسرة كإزالة عملٌات على القدٌمة المحطات تعتمد كانت فقد االقتصادي والجانب

 معدالت فً سرٌع ازدٌاد من ٌتبعها وما المستعملة والتقنٌات الصناعة الٌوم تطورت فقد التروٌب بعملٌات الكدرة

 الصرف ومٌاه الصناعٌة المخلفات نتٌجة الطبٌعٌة المٌاه لمصادر تلوٌث من ٌحدث لما ونظرا النقٌة المٌاه استهالك

 عن تطبٌقاته من كثٌر فً ٌختلف جدٌدا مسارا تأخذ بدأت قد المعالجة عملٌات فإن البٌئٌة الحوادث وبعض الصحً

 االلومٌنا حجر مادة بداخلة وضع وتم الشكل منحرف شبه قالب استخدام تم البحث هذا فً. التقلٌدٌة المعالجة مسار

 التصارٌف وتتراوح مختلفة بتصارٌف المسامً الحاجز هذا خالل من المٌاه تمر( فلتر) مسامً حاجز لتكوٌن

 L/S    (.0.0  ,.0.0  ,.0.0  ,.0.0  ,.00.  ,.0.0  ,.0..  ,.0.0 )                                  كالتالً

 .0, .0, ..,  ..,  5      مختلفة  اوقات خالل من والخارجة الداخلة فٌه الكدرة قٌاس تم تصرٌف كل حٌث

 وعلى السبعة للتصارٌف العملٌة هذه تكرار تم حٌث المسامً الحاجز هذا باستخدام االزالة نسبة تحدٌد تمو  دقٌقة

   بٌن تتراوح قلٌلة فٌها االكدرة كانت االولى المرحلة مرحلة كل فً الكدرة بمقدار التحكم خالل من مراحل ثالث

NTU(15-35 )كل وخالل المستخدمة التصارٌف جمٌع خالل ازالة نسبة على الحصول تم المرحلة هذه خالل 

 تتراوح الكدرة وجعل االطٌان من نسبة اضافة خالل من الكدرة نسبة زٌادة تم الثانٌة المرحلة فً الفحص اوقات

 على الحصول وتم المحددة واالزمان المستخدمة التصارٌف جمٌع خالل الفحص تم كذلكNTU(50-70   ) بٌن

 بٌن تتراوح وجعلها الكدرة نسبة زٌادة تم اٌضا الثالثة المرحلة فً المستخدمة التصارٌف جمٌع فً ازالة نسبة

NTU(100-125  )للفحص المحددة االوقات وخالل  التصارٌف جمٌع فً ازالة نسبة على الحصول تم اٌضا 

 الملوثات ازالة على القابلٌة لها مادة االلومٌنا حجر مادة ان ذلك من نستنتج

 


