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   -:الخالصة
قائم حول احد مقومات احلياة يف الوجود واساس كل شيء  ومنذ القدم وجل اىتمام االنسان  يعترب املاء

فكان كل اىتمامو يف ذلك الوقت على التخلص من الكدرة املوجودة نوعية املياه اليت يشرهبا ويستعملها 
على طعمة ورائحتو ولونو وكانت اوىل عمليات املعاجلة ىي الغليان والرتشيح والرتسيب واملواد اليت تؤثر 

 ، واضافة االمالح اىل املاء 
وبعد التطور ويف مطلع القرنني الثامن عشر والتاسع عشر انشئت حمطات عديدة للمعاجلة وارتفع مستوى 

 بالطرق املثلى للمعاجلة . الوعي 
واكتشاف مواد اكثر اقتصادية املشروع مت الرتكيز على اجياد طرق جديده وامنو ملعاجلة املياه ويف ىذا 

 يستعمل مبرحلة الرتشيح يف املعاجلة وتوفر من غريىا حيث مت استخدام مادة االلومينا كوسط مسامي  
وضع سم 5.5سم وعرض 01طول وارتفاع سم 55حيث مت وضع ىذه املادة بقالب مستطيل بأبعاد 

وامرار ماء حاوي على كميات خمتلفة وبعد التشغيل واجراء احلسابات الالزمة ىذا القالب بالقناة املائية 
املوجودة باملياه تبني ان ىناك نسب ازالة واضحة بكميات الكدرة من الكدرة وبتصاريف وازمان متغرية 

العالية لكون كميات من املياه احململة بالكدرة ولكن ىذه النسب تقل تدرجييا بزيادة الكدرة والتصاريف 
كلما زاد الزمن املستعمل ملرور ، وكذلك تبني ان ىناك زيادة بنسب الكدرة  العالية تعرب من فوق القالب 

 1.15قليلة واملتوسطة نسبيا مثل وحدثت افضل نسب لإلزالة عند التصاريف ال املاء من خالل القالب
ستعمال واثبتت ىذه املادة كفاءهتا باال .دقيقة 01دقيقة و 01ان وباألزم 0..1و 1.00و 1.00و

امثال السرياميك االمن وكذلك رخص مثنها وتوفرىا وامكانية االستفادة منها الحقا بتصنيع مواد اخرى 
حيث قابليتها على حتمل احلرارة العالية والضغط  يالئم املتطلب او بالعكس بعد اعادة تصنيعها بشكل 

، ام فيها جيعلها  مرشح جيد لالستخدالعايل وعدم تفاعلها مع املاء واملواد القلوية واحلامضية املوجودة 
للسيطرة على  وكان باإلمكان زيادة  نسب االزالة عن طريق وضع قالب ثاين فوق القالب املستعمل 

او زيادة ابعاد القالب مبا يناسب القناة املائية واعلى  كميات املياه العابرة عند التصاريف العالية 
 املستعملة .ليستوعب كميات اكرب من مادة االلومينا التصاريف 

 
 


