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ABSTRACT 
In this research an experimental plant was constructed and operated in order to 

study the efficiency of the intermittent aeration activated sludge system that operated 
at the ratio of (On/Off aeration times) (15min/15min), (30min/30min), (60min/60min), 
(90min/90min) and (120min/120min) and compare their performance with the 
continuous flow extended aeration activated sludge. The results of the study revealed 
that; extended aeration reactor is more efficient in removing organic matter than the 
intermittent aeration reactors. At the hydraulic detention times of (24, 18 and 32), 
100%, 65% and 100% of effluent readings had organic concentration less than the 
acceptable effluent level in compare to 75%, 60% and 80% at the (90min/90min) 
reactor. In comparison of On/Off aeration times, (90min/90min) reactors provide the 
best organic removal. All readings from the extended aeration and (15min/15min), 
(60min/60min), and (90min/90min) reactors were within the acceptable level for 
effluent suspended solids while the effluent concentrations from the (120min/120min) 
reactors were higher. The results also indicated that, intermittent aeration reactors are 
better in removing phosphorous than the extended aeration. At the detention times of 
24 and 18 hours, 8% and 6% of readings from the extended aeration reactors had 
(PO4 ≤ 5 mg/l) in compare to 90% and 52% of readings from the (60 min/60min) reactor. 
At detention time of 32 hours, 32% of readings from the extended aeration reactor 
had (PO4 ≤ 2 mg/l) in compare to 72% for the (60min/60min) reactor. Higher 
phosphorus removals were recorded at (60min/60min) reactors. 
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ة كفاءة أنظمة الحمأ علىأسلوبي التھویة المستمرة والتھویة المتقطعة  تأثیرمقارنة 
  الجریان المستمرالتھویة المطولة والمنشطة ذات 

  
  الخالصة

تأثیر التھویة المتقطعة على كفاءة أنظمة الحمأة المنشطة ذات الجریان  تم في ھذا البحث دراسة
إنشاء وتشغیل محطة اختباریة تعمل بنظام الجریان المستمر والتھویة المتقطعة  وذلك من خالل المستمر

 (60min/60min)،(30min/30min)  ،(15min/15min) وبأوقات تشغیل وإیقاف تھویة
،(90min/90min)،(120min/120min)    ذو الجریان المستمر  الحمأة المنشطةومقارنتھا مع نظام

 مصدرا للفضالتنینوى أدویة والتھویة المطولة حیث استخدمت میاه المطروحات الصناعیة لمصنع 
من نظام  لمواد العضویةا إزالةأعلى في ذو كفاءة التھویة المطولة أثبتت نتائج البحث أن نظام . السائلة

تراكیز المیاه الخارجة من القراءاتل من% 100و %  65 و %100حیث كانت  ،التھویة المتقطعة
ساعة تقع ضمن محددات ) 32و  18، 24(لتھویة المطولة العاملة بأوقات مكوث ھیدرولیكي تامفاعال

العاملة  (90min/90min)التھویة المتقطعة  تمفاعالل% 80و % 60 و %75الطرح المحلیة مقابل 
،وكان افضل تشغیل متقطع إلزالة المواد العضویة ھو بنفس اوقات المكوث وعلى التوالي

(90min/90min) . وكانت جمیع القراءات المسجلة لتراكیز المواد الصلبة العالقة الخارجة من مفاعالت
ضمن حدود (90min/90min)و  (60min/60min)،(15min/15min)المتقطعة  المطولة والتھویة التھویة

مفاعالت التھویة المتقطعة من  علىالتھویة المستمرة  تمفاعالتفوقتمواصفات الطرح المعتمدة، كما
الدورات الطویلة لتشغیل كذلككانت ،تراكیز المواد الصلبة العالقة في المیاه الخارجةانخفاض حیث 

اثبتت النتائج ان وكما . ھذه الموادمن حیث تراكیزذات كفاءة اقل ) 120min/120min(وإیقاف التھویة 
% 6و % 8حیث كانت  في إزالة الفسفور مفاعالت التھویة المستمرة افضلمنالتھویة المتقطعة مفاعالت

المیاه الخارجة من مفاعالت التھویة المطولة العاملة بأوقات مكوث الفوسفات في من تراكیز 
لمفاعالت التھویة % 52و % 90مقابل  لتر،/ملغم 5 او یساوي اقلساعة ) 18و  24(ھیدرولیكي 

من تراكیز المیاه % 32وكانت ،العاملة بنفس اوقات المكوث وعلى التوالي (60min/60min)المتقطعة 
 ساعة ذات تركیز 32بوقت مكوث ھیدرولیكي  ةالخارجة من مفاعل نظام التھویة المطولة العامل

 أفضلوان . (60min/60min)لتھویة المتقطعة لمفاعل ا% 72مقابل  لتر/ملغم 2 او یساوي فوسفات اقل
 .(60min/60min)تشغیل متقطع إلزالة الفسفور ھو 

 
  المقدمة

كفاءتھا مقارنة لتعدأنظمة الحماة المنشطة من أھم طرائق المعالجة البیولوجیةوأكثرھا انتشارا نظرا       
أنظمة المعالجة فقد تطورت وكحال بقیة ).Metcalf and Eddy, 2003(مع أنظمة المعالجة األخرى 

بدایة األمر إلى أسلوب في )Batch system( من أسلوب التشغیل الكتلي ،أنظمة الحماة المنشطة
الذي أصبح ھو السائد في السنوات الالحقة وذلك ) Continuous Flow Reactor( التشغیل المستمر

یعد نظام الحماة المنشطة ذو .(Karakani & Mahvi 2005)  لسھولة تشغیلھ مقارنة بالنوع األول
حیث یمتاز بقابلیتھ العالیة  ،تحویرات الواسعة االنتشارالالمطولةاحد  مفاعالت المزج الكامل والتھویة

تصاریف وخصائص میاه الفضالت والتي تتمیز بھا عادة الفضالت الصناعیة أو  على تقبل التغایر في
 ).Metcalf and Eddy, 2003(تلك الناتجة عن المجمعات الصغیرة

الظروف داخل المفاعالت  استقراریھأكثر السلبیات المأخوذة على ھذه األنظمة ھو  إن
دون البقیة وبالتالي عدم قدرة ھذه ) الھوائیة(البیولوجیة مما یعني سیادة نوع معین من األحیاء المجھریة 

 ،إضافة لذلك،(Lim , et al. , 2006)األنظمة على إزالة أنواع مختلفة من الملوثات بكفاءة أفضل
الكلفة العالیة جدا لوحدات التھویة والتي تشكلعبئا كبیرا على محطات المعالجة،خصوصا والحجم الكبیر 

حیث أن الطاقة التي تحتاجھا وحدات التھویة , لك والحاجة لتشغیلھا بشكل متواصللھذه الوحدات كذ
 Doan and)ة بقیة وحدات محطة المعالجزة لعمل من الطاقة الكلیة المجھ  (%50)تصل إلى أكثر من

Lohi, 2009).لتقلیل ھذه الكلف إما عن طریق تقلیل حجم ھذه  العدید من المھندسین إیجاد حلول حاول
ومن المحاوالت الرئیسیة التي جرت في ھذا االتجاه تحول بعض . الوحدات أو تغییر نظام تشغیلھا

بدال من الھواء الطبیعي في عملیة  (Pure Oxygen) المھندسین باتجاه استخدام األوكسجین النقي
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إال أن الصعوبات الفنیة المتأتیة من استخدام ،من حجم وحدات التھویة المستخدمة التھویة مما یقلل
وتولید األوكسجین النقي قد حدت بشكل كبیر من استخدام ھذا الخیار، كذلك فان مثل ھذا الترتیب لم یجد 

الظروف داخل المفاعالت البیولوجیة مما أبقى نطاق اإلزالة محصورا بنوع حال لمشكلة استقراریة 
  ).Metcalf and Eddy, 2003(محدد من الملوثات 

 احد الحلول الحدیثة(Intermittent Aeration (IA))المتقطعة یعد استخدام أسلوب التھویة 
والمستخدمة من قبل الباحثین للتقلیل من مشكلة ارتفاع كلف تشغیل وحدات التھویة كذلك وخلق بیئة 
غیر مستقرة داخل المفاعل البیولوجي مما یسمح بنمو عدد كبیر من األحیاء المجھریة المسؤولة عن 

ع التھویة في تعتمد الفكرة الرئیسیة في التحویر على تقطی.من الملوثاتمعین إزالة أكثر من نوع 
مع ) On/Off Aeration( مفاعالت المزج الكامل لتعمل وفق نظام تشغیل وإیقاف تھویة محدد

استمرار جریان المیاه من والى المفاعل بشكل مستمر، حیث یسمح مثل ھذا التحویر بتقلیل كلف تشغیل 
شغیل التھویة إلى فترة تطول فترة (منظومات التھویة إلى أكثر من النصف واعتمادا على نظام التشغیل 

، بنفس الوقت الذي یؤدي فیھ قطع التھویة إلى خلق ظروف ال ھوائیة محسوبة داخل المفاعل انقطاعھا
البیولوجي مما یسمح بنمو مجموعة من األحیاء المجھریة الالھوائیة أو تلك التي تعمل بوجود مستوى 

 ,Doan and Lohi( الملوثات منخفض من األوكسجین، وھذا ما یتیح إزالة أنواع عدیدة من
، حیث یمكن المرغوبة عالمیاالخیارات  أحدإن المرونة العالیة التي یتمتع بھا ھذا النظام جعلتھ .)2009

السیطرة على أداء المفاعل البیولوجي ودفعھ باتجاه إزالة أنواع أخرى من الملوثات عن طریق تحكم 
من الممكن تطویر إضافة لذلك ف.)Doan and Lohi, 2009(التھویة  بسیط متمثل بتشغیل وإیقاف

محطات المعالجة الموجودة حالیا وتعدیلھا باتجاه إزالة أنواع متعددة من الملوثات غیر تلك المصممة 
ھا وذلك عن طریق التحكم فقط ببرنامج تشغیل وإیقاف التھویة وبدون الحاجة إلضافة وحدات جدیدة ل

  . إلزالة ھذه الملوثات
علٮكفاءة إزالة استخدام نظام الحماة المنشطة ذات التھویة المتقطعةدراسةالى یھدف ھذا البحث 
لمنظوم66ة الحم66اة المنش66طة ذات الم66زج الكام66ل والجری66ان المس66تمر  (PO4)الم66واد العض66ویة والفوس66فات

دراس6ة ت6أثیر تغی6ر ، ك6ذلك ومقارنتھا مع مثیالتھ6ا الت6ي تعم6ل بنظ6ام التھوی6ة المس6تمرةوالتھویة المطولة 
الھی66درولیكي للمفاع66ل البیول66وجي عل66ى كف66اءة اإلزال66ة وعن66د فت66رات تش66غیل وانقط66اع  المك66وثوق66ت 

  .مختلفةللتھویة
  

  الدراسات السابقة
حطة معالجة میاه لمتشغیل تجریبي ب(Nielsen andThompson, 1988)قام الباحثان 

 Intermittent Aeration)والتھویة المتقطعةفضالت مدنیة وذلك باستخدام نظام التغذیة المستمرة 
(IA))،  استنتج الباحثان  ).دقیقة 30(وایقاف ) دقیقة 60(تشغیل  طوريتشغیل علٮالاشتمل نظام حیث

وتقلیل  ،)لتر/ملغم 15(لیصل إلى حدود  BOD5نظام المذكوربإمكانھتخفیض تركیز الأن استخدام 
+NHتركیز االمونیوم 

4-N لتر/ملغم 6(إلى(،  في حین وصل تركیز النتراتNO3 الخارج إلى)5 
تأثیر استخدام نظام الحمأة المنشطة ذو  (Villaverde, et al, 2001)كما ودرس الباحث). لتر/ملغم

 والمواد العضویة (TN)الجریان المستمر والتھویة المتقطعة في إزالة النتروجین الكلي 
اشتمل العمل على ستة محاوالت بأوقات تعویق . من میاه فضالت صناعیة (CODsol)الذائبة

وبنسبة تشغیل التھویة إلى ،على التوالي) ساعة 53 ، 72 ، 72 ، 36 ، 24 ، 24(ھیدرولیكي یساوي 
استنتج الباحث أن معدالت كفاءة إزالة النتروجین الكلي مساویة لـ . (15min/15min)إیقافھا تساوي 

NH4وكانت معدالت كفاءة إزالة االمونیا  ،%)66 ،51% ،28% ،30% ،26% ،13%(
+-N 

 (CODS)بینما كانت معدالت كفاءة إزالة الـ ،%)99 ،%90 ،%69 ،%38 ،%43 ،%38(تساوي 
وبھذا استنتج  ،للمحاوالت األربعة األخیرة%) 92 ،%88 ،%75 ،%85 ،%62 ،%76(تساوي 

الباحث بأن كفاءة إزالة كل من النتروجین الكلي واالمونیا والمواد العضویة تزداد مع زیادة نسبة تشغیل 
 .التھویة إلى إیقافھا
فضالت مدنیة وذلك باستخدام نظام الحماة میاه ) Garcia,et al, 2002( ونالباحث عالج

حیث اظھرت (Short Aeration Cycles) القصیرةالمنشطة ذو الجریان المستمر وبدورات التھویة 
لكل  (Simultaneous Removal)انھ من الممكن الحصول على ما یسمى باإلزالة المتزامنة النتائج 



ӨƶҰƺƵǚ ¤ǛǊүǄƵǄƾƲҚƵǚǃ  ҒƃӨƾǂ Ƶǚ ҒƶҰƹ32 ƀҰƵǚ¤َِء)A(əӨƞƵ.31¤2014             مقارنة تأثیر أسلوبي التھویة المستمرة والتھویة المتقطعة   
              على كفاءة أنظمة الحمأة المنشطة ذات التھویة المطولة                                                                                                  

 والجریان المستمر                                                                                                                      

501 
  

من المواد العضویة والنیتروجین الكلي من خالل حصول عملیتي النترجة وعكس النترجة وكذلك إزالة 
نسبة إزالة و،%)90(تتجاوز الـ  (CODsol)زالة على نسبة إحیث من الممكن الحصول ،الفسفور

  %).45(ونسبة إزالة للفسفور  ،%)90(للنتروجین الكلي 
آلیة إزالة الملوثات العضویة والنتروجینیة في محطات (Brett, 2004)الباحث درس كذلك

أحواض الحظ انھ في اغلب  تي تستخدم نظام التھویة المتقطعة حیثمعالجة میاه الفضالت المدنیة ال
 (heterotrophy)مجموعة بكتریا المواد العضویة  ،التھویة تتواجد مجموعتین من األحیاء المجھریة

التي تعمل على و(autotrophy)ومجموعة بكتریا المواد النتروجینیة  ،BODعلى إزالة الـ  وتعمل
 .االمونیا تحویل

استمراریة وقت التھویة على دراسة  حول تأثیر )(Mota,et al, 2005كما أجرى الباحثان
في مفاعالت الجریان  )TKN(النتروجین الكلي نمو بكتریا النترجة وفاعلیتھا في إزالة االمونیا و

استخدم الباحثون .الفضالت الناتجة عن حظائر الحیوانات لمعالجة میاهالمستمر ذات التھویة المتقطعة 
 ،)0.5:2( ،)0.5:1.5( ،)1:3( ،1:1)( تساويفترات تشغیل تھویة وفترات انقطاعھابخمسة مفاعالت 

فاعالت ملان كفاءة ازالة كل من االمونیا والنتروجین الكلي لأثبتت نتائج البحث .على التوالي) 1:4(
%) 78.5، %84.6(و %) 75.2، %79.2(و %) 76.9، 85.7(%و %) 81.8، %85( الخمسة ھي

  .على التوالي%)77.9، %84.5(و 
كفاءة نظام المعالجة باستخدام  (Karakani and Mahvi,2005)الباحثان  كما ودرس

أجریت الدراسة على حیث  ،الملوثات من میاه الفضالتفي إزالة والتھویة المتقطعة التھویة المطولة 
 12.4 ،14 ،16.7(یكي فكان الھیدرول المكوثثالثة مراحل تم في كل مرحلة تغییر وقت 

للمراحل الثالثة على %)  55.9 ،52.1 ،38.5( إزالة الفسفور الكلياستنتج الباحثان أن كفاءة .)ساعة
للمراحل %)  85 ، 83 ، 70( TKNوكفاءة إزالة %)  COD )95 ، 94 ، 93كفاءة إزالة ،والتوالي
  .على التوالي والثالثة 

بدراسة تأثیر التھویة المتقطعة على تقلیل كمیة الحمأة )et al,Jung, (2006كذلك قام الباحث 
تم إجراء الدراسة عن طریق تحدید وقت كل  .الناتجة أثناء المعالجة البیولوجیة لمیاه فضالت مدنیة

حیث  ،) ساعة   24 - 3(ضمن المدى ) وقت الطور الالھوائي+ وقت الطور الھوائي (دورة كاملة 
: ا وكما یلي تغییر طول فترة تشغیل التھویة وانقطاعھ منھاتم في كل ) محاولة 12(قسمت الدراسة إلى 

)4/20 (، )8/16 (، )12/12 (، )16/8 (، )20/4 (، )1/2 (، )2/4 (، )4/8 (، )4/4 (، )4/2 (، 
 ،)47.2: (استنتج الباحث أن النسبة المئویة لتقلیل الحمأة للمحاوالت ھي).0/24( ،) 24/0(
)40.4(،57.3)(، )46.4(، )49.9(، )57.7(، )60.6(، )56.7(، )69.9(، )64.9(، )61.9(، 
 .على التوالي) 41.4(

لمعالجة الفضالت الحاویة على دراسة (Mortazavi, et al,2008)الباحث ذلكأجرىك
وتمتاز بقابلیتھا على تقلیل قوة الشد التي (Surfactant)المركبات العضویة الالأیونیة التي تعرف باسم 

حیث تتواجد ھذه المادة في كثیر من , السطحي للماء والسوائل األخرى مما یؤثر على عملیات المعالجة
التھویة المطولة مع  استخدم الباحث نظام. میاه الفضالت المنزلیة والصناعیة الحاویة على المنظفات
استنتج الباحث . )ساعة 2: ساعة 2( تساويالتھویة المتقطعة وبنسبة فترة تشغیل تھویة إلى انقطاعھا 

  .في المنظومة%98الـ قد تجاوزتھذه المواد بأن كفاءة ازالة 
بدراسة تأثیر المعالجة البیولوجیة في إزالة  (Doan and Lohi, 2009)قام الباحثان وكما 

ك باستخدام نظام التھویة الملوثات من میاه الفضالت الصناعیة الناتجة عن عملیات طالء المعادن وذل
حیث كان الھدف الرئیس من البحث معرفة التوفیر المتحقق من استخدام ھذه الطریقة مقارنة المتقطعة

أن المعالجة البیولوجیة بالتھویة المتقطعة تعمل على تقلیل ھذه الى أشار الباحثان . بالتھویة المستمرة
 – 27(ھویة بمقداران التشغیل بھذه الطریقة یضمن تقلیل معدل استھالك الطاقة الالزمة للت، حیث الكلف

58 .(%  
  

  المواد وطرق العمل
تمت تنمیة الحمأة في المختبر وذلك عن طریق جلب عینة من محطة معالجة میاه الفضالت 

لغرض زیادة ) لتر 80(في حوض زجاجي بحجم  العینةحیث وضعت  ،مصنع أدویة نینوى في
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تمت  لذلك،نظام التشغیل بالجرعةأسلوبا بدائیا لتنمیة الحمأة
زیادة األحمال العضویة المسلطة على المنظومة بشكل تدریجي وبما یتناسب مع درجة تأقلم وزیادة 

حیث أمكن خالل ھذه المدة  ،)یوما 15
  ).لتر/ملغم 3000 – 2500(یتراوح بحدود 

مفاعالت  ستةلدراسة النظام المقترح ضمن مدى واسع من الظروف التشغیلیة فقد تم إنشاء 
 Mota, et)لكل مفاعل وبحسب الدراسات التي أجراھا العدید من الباحثین

تصنیع المفاعالت االختباریة من مادة الزجاج بسمك 
جھزت ،)1(، الحظ الشكل رقم على التوالي

كما وتحتوي  اسفلھا على شكل مخروطي لسحب الحماة
  .على مدخلمصنوع من مادة البالستك لتقلیل اضطراب المیاه الداخلة الى الحوض

فقد أعتمدأسلوب ،ولتوفیر التھویة والمزج الالزمین لتشغیل المفاعالت البیولوجیة االختباریة
حیث (Karia and Christian,2006)انتشارا

بناشـرات مصنوعة من مادة البالستك تخدمت مضخات ھواء تجاریة مرتبطــة بواسطة أنابیب مرنة 
موزعة على جانبي ) سم 1(وارتفاع ) 

تم قیاس تصریف الھواء الذي تنتجھ ھذه المضخات بوساطة جھاز 
تم التحكم ).2الصورة (دقیقة،/مللتر 110 ± 10
طریق استخدام مؤقتات كھربائیة ھویة في المفاعالت االختباریة عن

  .ائيتعمل ھذه المؤقتات ضمن مدى واسع من أطوار تشغیل وإیقاف تدفق التیار الكھرب

  طریقة تثبیت ناشرات التھویة والسخانات الكھربائیة المستخدمة في البحث

Height 
31 cm 

Influent 

 المفاعل البیولوجي المستخدم في البحث
Length =18 cm
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نظام التشغیل بالجرعةأسلوبا بدائیا لتنمیة الحمأة تم اعتبار .لنظام المقترحواقلمتھالھاتركیز
زیادة األحمال العضویة المسلطة على المنظومة بشكل تدریجي وبما یتناسب مع درجة تأقلم وزیادة 

15(استمرت ھذه المرحلة حوالي . تركیز األحیاء المجھریة
یتراوح بحدود ) MLVSS(ة الوصول إلى تركیز حمأة منشط

لدراسة النظام المقترح ضمن مدى واسع من الظروف التشغیلیة فقد تم إنشاء و
لكل مفاعل وبحسب الدراسات التي أجراھا العدید من الباحثین) لتر 10( بحجم ةاختباری

al,2005)، و(Mortazavi, et al,2008). تصنیع المفاعالت االختباریة من مادة الزجاج بسمك تم
على التوالي) سم 31 ،18 ،18(وعرض وارتفاع ،وبطول)ملم 4(

اسفلھا على شكل مخروطي لسحب الحماة) سم 10(ترسیب اسطوانیة بقطر  بأحواض
على مدخلمصنوع من مادة البالستك لتقلیل اضطراب المیاه الداخلة الى الحوض

ولتوفیر التھویة والمزج الالزمین لتشغیل المفاعالت البیولوجیة االختباریة
انتشاراكونھا األوسع  (Diffused Aeration)التھویة الناشرة

تخدمت مضخات ھواء تجاریة مرتبطــة بواسطة أنابیب مرنة اس
) سم 1(وعرض ) سم 15(بطول  (air diffusers) ھــواء

تم قیاس تصریف الھواء الذي تنتجھ ھذه المضخات بوساطة جھاز . الحوض لتحقیق المزج الالزم
110 ± 10حیث بلــغ مقــدار التصــریف  ،تصـریف الھـواءقیــاس 

ھویة في المفاعالت االختباریة عنبطول مدد تشغیل وانقطاع الت
تعمل ھذه المؤقتات ضمن مدى واسع من أطوار تشغیل وإیقاف تدفق التیار الكھرب (ice box)نوع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 

 

  

  

  
طریقة تثبیت ناشرات التھویة والسخانات الكھربائیة المستخدمة في البحث :)2(صورة 

F.B.=10 cm 

Width =18 cm 

Effluent 

المفاعل البیولوجي المستخدم في البحث)  1(الشكل 
Length =18 cm
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من التصریف الداخل لجمیع المفاعالت ) 
Metcalf and Eddy,2003 ( و(Karia 

) فولت 12(من مضخات صغیرة مكونة ترجیع الحمأَة 
ویتم التحكم بتشغیل ھذه المضخات  ،مثبتة في التركیب المخروطي في أسفل أحواض الترسیب الثانوي

نظام الجریان اعتمد. )3الصورة (من خالل منظومة سیطرة كھربائیة تعمل بشكل أوتوماتیكي كامل
لوحدات االختباریة كون أن ھذا النظام یعد من أكثر أنظمة تشغیل محطات 
تمت تغذیة المفاعالت االختباریة الستة سیحا 

منسوب  لترا 60باالعتماد على الجاذبیة األرضیة وذلك عن طریق استخدام حوض بالستیكي بحجم 
لمنع طفح میاه الفضالت إلى ) سم 10(حوالي 

  ).   سم 130(یرتفع قعر الحوض المجھز عن نقاط تغذیة المفاعالت االختباریة 
 یعمل المفاعل االختباري األول حسب نظام التھویة

االخرٮبنظام في حین تعمل المفاعالت االختباریة 
 وفقبرمجة عمل كل مفاعل مختبري  ت

  .االخرطول مدة تشغیل تھویة ومدة انقطاعھا مختلف عن عمل المفاعل المختبري 
ناتجة عن مصنع ادویة نینوى كمصدر لمیاه الفضالت 
بعض الخصائص النوعیة للمطروحات السائلة للعینات 

  سیطرة على التفاعالت البیولوجیة داخل أحواض التھویة
 100(وذلك باستخدام سخانات كھربائیة ذات قدرة 

 Metcalf(توصیة كل منوبحسب ) یوما
  و) 

حیث  لمفاعالت االختباریةاألطوار التشغیلیةل

 المكوثتغییر وقت من خاللتم تقسیم عمل الوحدات االختباریة إلى ثالثة مراحل تشغیلیة
وذلك ،المفاعالت االختباریة مع ثبوت درجة الحرارة وعمر األحیاء المجھریة

لعمل الوحدات لمراحل التشغیلیة الثالثة ا) 

 ,APHA, WPCF and AWWA(المواصفات القیاسیة 
، المواد الصلبة العالقة (CODT)قیاس كل من المتطلب الكیمیاوي لألوكسجین الكلي 

  المنظومة الكھربائیة للوحدات االختباریة
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) 100%(ترجیع الحمأَة المنشطة بمقدار  ثبتت نسبة
Metcalf and Eddy,2003(حسب المحددات المقترحة من قبل والبیولوجیة االختباریة 

and Christian, 2006) ،ترجیع الحمأَة لمنظومة  من خالل
مثبتة في التركیب المخروطي في أسفل أحواض الترسیب الثانوي

من خالل منظومة سیطرة كھربائیة تعمل بشكل أوتوماتیكي كامل
لوحدات االختباریة كون أن ھذا النظام یعد من أكثر أنظمة تشغیل محطات المستمر أسلوبالتغذیة ا

تمت تغذیة المفاعالت االختباریة الستة سیحا ).Metcalf and Eddy, 2003(المعالجة انتشارا 
باالعتماد على الجاذبیة األرضیة وذلك عن طریق استخدام حوض بالستیكي بحجم 

حوالي  (FB)مع وجود ارتفاع أمان ) مس 40(المیاه فیھ بحدود 
یرتفع قعر الحوض المجھز عن نقاط تغذیة المفاعالت االختباریة و،خارج الحوض

یعمل المفاعل االختباري األول حسب نظام التھویةحیث المفاعالت االختباریة في آن واحد شغلت
في حین تعمل المفاعالت االختباریة  ،(Extended Aeration (EA))المطولة المستمرة

تتم حیث(Intermittent Aeration (IA))التھویة المتقطعة 
طول مدة تشغیل تھویة ومدة انقطاعھا مختلف عن عمل المفاعل المختبري 

ناتجة عن مصنع ادویة نینوى كمصدر لمیاه الفضالت استخدمت میاه الفضالت السائلة ال
بعض الخصائص النوعیة للمطروحات السائلة للعینات ) 1(بن الجدول یبو لتشغیل المحطة االختباریة

  .التي تم جلبھا خالل مدة الدراسة
سیطرة على التفاعالت البیولوجیة داخل أحواض التھویةالمحرارة من العوامل الوبالنظر لكون درجة 

وذلك باستخدام سخانات كھربائیة ذات قدرة ) °1C±25(عند  ھافقد تم تثبیت ،)2009 ،الطائي(
یوما 25(ند د تم تثبیت عمر األحیاء المجھریة عكذلك فق، )واط

and Eddy,2003 (
(Karia and Christian, 2006) . األطوار التشغیلیةل) 2(یبین الجدول

  .تجربة) 80(من  أكثربلغت عدد التجارب خالل البحث 
تم تقسیم عمل الوحدات االختباریة إلى ثالثة مراحل تشغیلیة كما
المفاعالت االختباریة مع ثبوت درجة الحرارة وعمر األحیاء المجھریة في (HDT)الھیدرولیكي

) 3(یبین الجدول ومن خالل تغییر مقـدار التصریف الداخـل 
  .االختباریة

المواصفات القیاسیة جمیع الفحوصات بحسب  یتاجر
قیاس كل من المتطلب الكیمیاوي لألوكسجین الكلي حیث تم )1998

المنظومة الكھربائیة للوحدات االختباریة): 3(صورة 
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(SS) والفوسفات الذائبة ،(Orthophosphate)  للمیاه المعالجة الخارجة من المحطات االختباریة
الداخلة  (MLVSS)كذلك تم قیاس تراكیز األحیاء المجھریة  .بشكل دوري وبمعدل قراءة واحدة یومیا

، كما وتم قیاس ت شبھ یومیة للمیاهعن طریق اخذ قراءا ةالى والخارجة من أحواض الترسیب الثانوی
للمزیج السائل في المفاعالت االختباریة بمعدل قراءة واحدة یومیا وذلك ) SVI( الحجميمعامل الدلیل 

  لغرض تقییم كفاءة الترسیب لھذه األحواض
  

الخصائص النوعیة للمطروحات السائلة لعینات مصنع نینوى لألدویة المأخوذة خالل ): 1(جدول رقم 
  الدراسة مدة
  معدل القیم  مدى القیم  الوحدة  الخاصیة

  6.78  7.6 -6.0   ــ (pH)الرقم الھیدروجیني 
  1451  2200 -  800 لتر/ ملغم (COD)المتطلب الكیمیائي لألوكسجین 

(PO4)  6.59  13.1 -  1.22  لتر/ ملغم  الفوسفات  
 (SS) 79.13  120 - 30 لتر/ ملغم المواد الصلبة العالقة  

  
  األطوار التشغیلیةللمفاعالت االختباریة): 2( جدول رقم

 وقوف/ تشغیل

فترة التشغیل  المحطة االختباریة
 24الكلیة خالل 
 ساعة

عدد الدورات 
التشغیلیة خالل 

 ساعة 24

وقت الوقوف 
 دقیقة

  وقت التشغیل
 دقیقة 

  )EA(التھویة  ةمطولحماة منشطة   ساعة 24/ تھویة مستمرة 
12  48  15  15 IA1 

المحطات االختباریة 
 )IA(متقطعة التھویة 

12 24  30  30  IA2 
12 12  60  60  IA3 
12 8  90  90  IA4 
12 6  120  120  IA5 

  یوم  25مئویة   وعمر الحمـأة  درجة1±25درجة الحرارة : مالحظة
  

  المراحل التشغیلیة لعمل الوحدات االختباریة): 3(جدول رقم 

  المرحلة
  التشغیلیة

  الھیدرولیكي وقت المكوث
  معدل الحمل الھیدرولیكي المسلط  )ساعة(

  ) یوم.2م /3م(
أحواض الترسیب   المفاعالت االختباریة

  الثانوي

  0.309 4  24  األولى
  0.412 4  18  الثانیة
  0.231 4  32  الثالثة

  
  النتائج والمناقشة

  (Organic Matter Removal)إزالة المواد العضویة 
المتطلب الكیمیاوي التوزیع التكراري التراكمي لتراكیز ) 6(و ) 5( و) 4(األشكال تبین 

وكما یالحظ  .من المحطات االختباریة وللمراحل التشغیلیة الثالثة الخارجة(CODT)لألوكسجین الكلي
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من األشكال في أعاله فان تراكیز المواد العضویة الخارجة من مفاعل نظام الحمأة المنشطة ذات 
تھویة المطولة اقل من مثیالتھا المسجلة في مفاعالت نظام الحمأة المنشطة ذات الجریان المستمر وال

جریان المستمر والتھویة المتقطعةویعود السبب في ذلك الى قدرة األكسدة الھوائیة على حل األواصر ال
بین عناصر المركبات العضویة وجعلھا سھلة التحلل والھضم من قبل األحیاء المجھریة بشكل أفضل 

  .(Luo, et al, 2002)وتتوافق ھذه النتیجة مع ما أكده  ،التھویة المتقطعةمن 
من مفاعل نظام ساعة  24ذات وقت المكوث من تراكیز المیاه الخارجة للمرحلة األولى % 100 فكان

 ،)1998التشریعات البیئیة، :COD≤100mg/l(التھویة المطولة تقع ضمن محددات الطرح المحلیة 
تقع ضمن  (90min/90min)من تراكیز المیاه الخارجة من مفاعل التھویة المتقطعة % 75بینما كان 

أما بقیة مفاعالت نظام التھویة المتقطعة فكانت تراكیز المیاه الخارجة لھا تقع . محددات الطرح المحلیة
  .)4الشكل (خارج محددات الطرح المحلیة

من ساعة  18ذات وقت المكوث للمرحلة الثانیة من تراكیز المیاه الخارجة %  65وكان 
من تراكیز المیاه % 60في حین أن  ،مفاعل نظام التھویة المطولة تقع ضمن محددات الطرح المحلیة

أما بقیة  ،تقع ضمن محددات الطرح المحلیة (90min/90min)الخارجة من مفاعل التھویة المتقطعة 
كیز المیاه الخارجة لھا تقع خارج محددات الطرح مفاعالت نظام التھویة المتقطعة فكانت ترا

  .)5الشكل (المحلیة
ذات وقت المكوث من تراكیز المیاه الخارجة للمرحلة الثالثة % 100فیبین بأن ) 6(أما الشكل 

من تراكیز المیاه % 80وان  ،من مفاعل التھویة المطولة تقع ضمن محددات الطرح المحلیةساعة  32
في حین أن  ،تقع ضمن محددات الطرح المحلیة (90min/90min)الخارجة من مفاعل التھویة المتقطعة 

تقع ضمن  (15min/15min)من قیم تراكیز المیاه الخارجة من مفاعل التھویة المتقطعة %  40حوالي 
متقطعة فكانت تراكیز المیاه الخارجة لھا تقع أما بقیة مفاعالت نظام التھویة ال ،محددات الطرح المحلیة

  .(90min/90min)تشغیل متقطع إلزالة المواد العضویة ھو  أفضلنوكا .خارج محددات الطرح المحلیة
  

  الخارجة المواد الصلبة العالقةتراكیز 
التوزیع التكراري التراكمي لتراكیز المواد الصلبة العالقة ) 9(و ) 8( و )7(األشكال تبین 

حیث كانت ،وللمراحل التشغیلیة الثالثةللمحطات االختباریة الخارجة من أحواض الترسیب الثانوي 
 ،)15min/15min(مفاعالت التھویة المتقطعة المیاه الخارجة من مفاعل التھویة والمطولة و

)60min/60min( و )90min/90min ( ذات تراكیز للمیاه الصلبة العالقة الخارجة من احواض الترسیب
) 1998التشریعات البیئیة، :suspended solids ≤ 60mg/l(مطابقة لمواصفات الطرح العراقیة

) 30min/30min(مفاعل التھویة المتقطعة فی%76و % 85النسبةتكان في حین.وللمراحل التشغیلیة الثالثة
القراءات بینما كانت جمیع  ،تقع ضمن مواصفات الطرح المحلیةللمرحلتین االولى والثانیة على التوالي 

أما مفاعل التھویة . مطابقة لمواصفات الطرحةساع 32وقت المكوث ذات لمرحلة الثالثة ا فيالمسجلة 
. )9و  8، 7 االشكال(على التوالي %)74و % 53 ،%60(فبلغت النسب) 120min/120min(المتقطعة 

مفاعل التھویة المستمرة یكون افضل من واستنادا لألشكال في أعاله فانھ من الممكن االستنتاج بان
الدورات  كما انتراكیز المواد الصلبة العالقة في المیاه الخارجة مفاعالت التھویة المتقطعة من حیث 

في إزالة المواد الصلبة العالقة  اقل تكون ذات كفاءة) 120min/120min(لتشغیل وإیقاف التھویة  الطویلة
(SS)  2006وتتوافق ھذه النتیجة مع ما وجــده الباحثـــــون) et al, (Jung,سبب ذلك  يأعز حیث

إلى أن الدورات الطویلة لتشغیل وإیقاف التھویة ینتج عنھا لبادات ضعیفة الترسیب مقارنة مع نظیراتھا 
  .من اللبادات الناتجة عن الدورات القصیرة لتشغیل وإیقاف التھویة

  
  ھویة المتقطعةتتغایر تراكیز االوكسجین المذاب في مفاعالت ال

مع الوقت في مفاعالت الجریان  (DO)تغایر تركیز األوكسجین المذاب ) 10(یبین الشكل 
في مدة تشغیل التھویة  (DO)حیث إن تزاید تركیز األوكسجین المذاب . المستمر والتھویة المتقطعة

ة والذي یمكن ان یوفر ظروف مالئمة لعمل كل من بكتریا متعددة التغذی) لتر/ملغم 6(لیصل إلى حدود 
(Heterotrophic)  وبكتریا ذاتیة التغذیة(Autotrophy)،  كما إن االنخفاض التدریجي لتركیز
في مدة إیقاف التھویة یجعل المنظومة تمر بمرحلة التھویة القلیلة تلیھا  (DO)األوكسجین المذاب 
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ھریة على البحث إن انعدام األوكسجین في مدة إیقاف التھویة یجبر األحیاء المج. مرحلة انعدام التھویة
عن مصدر طاقة إضافي حیث تكون المواد العضویة في ھذه الحالة مصــدر طــاقة ناجح لمثــل ھــذه 

  .(Russell D. L.;2006)األحیــاء 
 

  (PO4)إزالة الفوسفات 
التوزیع التكراري التراكمي لتراكیز الفوسفات للمیاه ) 13(و ) 12( ،)11(األشكال تمثل 

. المعالجة الخارجة من مفاعل التھویة المطولة ومفاعالت التھویة المتقطعة وللمراحل التشغیلیة الثالثة
 المستمرةفأن تراكیز الفوسفات الخارجة من مفاعل التھویة  )13و  12، 11( وكما یالحظ من األشكال

من تراكیز المیاه الخارجة من مفاعل نظام % 8فكانلى منھا في مفاعالت التھویة المتقطعة كانت أع
من تراكیز المیاه % 90بینما كان ) PO4 ≤ 5 mg/l( التھویة المطولة للمرحلة األولى ذات تركیز

، في )11الشكل ()PO4 ≤ 5 mg/l( ذات تركیز(60min/60min)الخارجة من مفاعل التھویة المتقطعة 
من تراكیز المیاه الخارجة من مفاعل نظام التھویة المطولة للمرحلة الثانیةذات تركیز % 6حین كانت 

)PO4 ≤ 5 mg/l (من تراكیز المیاه الخارجة من مفاعل التھویة المتقطعة % 52مقابل
(60min/60min) ذات تركیز)PO4 ≤ 5 mg/l() من % 32فیبین ان ) 13(أما الشكل .)12الشكل

) PO4 ≤ 2 mg/l(المیاه الخارجة من مفاعل نظام التھویة المطولة للمرحلة الثالثةذات تركیز تراكیز 
 PO4(ذات تركیز (60min/60min)من تراكیز المیاه الخارجة من مفاعل التھویة المتقطعة % 72مقابل

≤ 2 mg/l.( فسفور تحدث أن عملیة إزالة التفوق المفاعالت التي تعمل بالتھویة المقطعة باإلزالة وسبب
-Garcia(ال ھوائیا وان احتمال حدوثھا ھوائیا یعد ضئیال وتتفق ھذه النتیجة مع ما أورده كل من 

Encina,et al, 2002  ( و(Luo, et al, 2002).تشغیل  أفضلان فكما یالحظ من المنحنیات و
  .(60min/60min)متقطع إلزالة الفسفور ھو 

  
  الھیدرولیكي على تركیز األحیاء المجھریة المكوثتأثیر وقت 

وقت المكوث و) MLVSS(العالقة بین معدل تركیز األحیاء المجھریة ) 14(الشكل یمثل 
تقل مع نقصان ) MLVSS(أن تراكیز األحیاء المجھریة وكما       یالحظ من الشكل ف .الھیدرولیكي

انجراف كمیات من األحیاء المجھریة ویعود السبب في ذلك إلى ) HDT(الھیدرولیكي  المكوثوقت 
إلى خارج المفاعل االختباري باتجاه حوض الترسیب الثانوي نتیجة زیادة معدل التصریف الداخل إلى 

كما یتبین أیضا من الشكل أن تراكیز األحیاء ،)Metcalf and Eddy, 2003( المفاعالت االختباریة
كانت اقل منھا في مفاعالت الجریان المستمر المستمرةالتھویة  ذومفاعل الفي ) MLVSS(المجھریة 

ولجمیع المراحل التشغیلیة ویعزى سبب ذلك إلى أكسدة وانحالل بعض الخالیا  (IA)والتھویة المتقطعة 
 ,KariaandChristian)الحیة الضعیفة بتأثیر التھویة المستمرة في المفاعالت البیولوجیة 

الوكسجین المذاب في مفاعالت التھویة المتقطعة على توفیر تساھمظروف تغیر تركیز ا كذلك.(2006
والھوائیة وھذا ما  ظروف مالئمة لنمو أنواع مختلفة من األحیاء المجھریة والتي تعمل بظروف ھوائیة

وتتفق ھذه  ،وبالتالي زیادة تركیزھا داخل المفاعل البیولوجي یزید العدد االجمالي لألحیاء المجھریة
  . (Mota, et al, 2005)ء بھ الباحثان النتیجة مع ما جا

  
  (COD)الھیدرولیكي على كفاءة إزالة المواد العضویة  المكوثتأثیر وقت 

وكفاءة إزالة المواد ) HDT(الھیدرولیكي  المكوثالعالقة بین وقت ) 15(الشكل یبین 
اإلزالة وذلك انھ بانخفاض وقت المكوث الھیدرولیكي تنخفض كفاءة حیث یالحظ  ،(COD)العضویة 

بسبب عدم قدرة المفاعالت البیولوجیة على أكسدة جمیع المادة العضویة الداخلة إلى المفاعل وخاصة 
 Metcalf and(عند زیادة التصریف المسلط على المنظومة وھذا یتفق مع ما جاء بــھ كــل مــن 

Eddy; 2003(،(Mota, et al, 2005) و(Karakani and Mahvi, 2005).الحظ من كذلك ی
كانت أعلى منھا في  ستمرةفي مفاعل التھویة الم (COD)أن كفاءة إزالة المواد العضویة ) 15(الشكل 

مفاعالت التھویة المتقطعة وسبب ذلك ھو قدرة األكسدة الھوائیة على حل األواصر بین عناصر 
ل من التھویة المركبات العضویة وجعلھا سھلةالتحلل والھضم منقبل األحیاء المجھریة بشكل أفض

  .)Luo, et al, 2002(أكدهما وتتوافق ھذه النتیجة مع  ،المتقطعة
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  )SVI(الحجميعلى معامل الدلیل تأثیر وقت المكوث الھیدرولیكي 

) HDT(مع وقت التعویق الھیدرولیكي ) SVI(الحجمي للحماةتغایر معامل الدلیل ) 16(الشكل  وضحی
الحماة المنشطة ذات خصائص ترسیبیة جیدة إذا كانت قیمة تعد ، حیث لمفاعالت المحطة االختباریة

في حین تعد الحماة التي لھا قیمة معامل دلیل  ،)غم/مللتر 150 - 50(معامل الدلیل الحجمي لھا ما بین 
وكما یالحظ من . (Metcalf and Eddy,2003)حماة منتفخة ) غم/مللتر 150(حجمي اكبر من 

مي للحماة في مفاعل التھویة المطولة اقل منھا في مفاعالت التھویة أن قیم معامل الدلیل الحجالشكل 
حیث  (Mota, et al, 2005)الباحثون  المتقطعة وللمراحل التشغیلیة الثالثة، وھذا یتفق مع ما جاء بھ

إلى أن التھویة المتقطعة تعمل على إحداث زیادة نسبیة للمساحة السطحیة لألحیاء عللوا سبب ذلك 
وذلك من أجل تعویض النقص الحاصل في األوكسجین عند إیقاف التھویة وبھذا تتكون المجھریة 

كذلك یتبین من الشكل أن اقل قیمة معامل دلیل حماة حجمي تتحقق في مفاعالت التھویة . لبادات ضعیفة
قیم معامل الدلیل الحجمي تزداد وكما ،)60min/60min(ثم تلیھا مفاعالت ) 90min/90min(المتقطعة 

داخل المفاعل ویرجع سبب ذلك إلى انخفاض نسبة الغذاء  ع زیادة وقت التعویق الھیدرولیكيم لحماةل
نقصان التصریف المسلط على المحطات االختباریة مؤثرا بذلك على خصائص األحیاء نتیجة ل

ما أورده المجھریة داخل المفاعل البیولوجي باتجاه تولید أحیاء أصعب ترسیبا، وتتوافق ھذه النتیجة مع 
(Metcalf and Eddy, 2003).  

  
  :االستنتاجات

كفاءة إزالة المواد العضویة  یعمل على خفض(HDT)انخفاض وقت المكوث الھیدرولیكي  ان .1
 .المستمرةوالتھویة المتقطعةلكل من نظامي التھویة  والفوسفاتالذائبة 

نظام الحمأة المنشطة ذو التھویة المتقطعة بمدة تشغیل وإیقاف التھویة  أعطى .2
(90min/90min) تراكیز(CODT) وضمن حدود ضمن مواصفات الطرح العراقیة المعتمدة

 . اوقات المكوث المستخدمة في الدراسة
 ،)15min/15min(التھویة المستمرة ومفاعالت التھویة المتقطعة  تمفاعالتكان .3

)60min/60min ( و)90min/90min ( كفوءة في ازالة المواد الصلبة العالقة من فضالت معمل
تراكیز المواد الصلبة االدویة وضمن حدود اوقات المكوث المستخدمة في الدراسةحیث كانت 

 ≥ SS(المعتمدة  للمیاه المعالجة الخارجة مطابقة لمواصفات الطرح العراقیة(SS) العالقة 
60mg/l.( 

اكثر كفاءة في ازالة الفوسفات من مفاعالت التھویة المطولة ھویة المتقطعة مفاعالت الت .4
  ولوقت مكوث

في المیاه الخارجة من مفاعالت  (PO4)حیث كانت تراكیز الفوسفات ساعة  32  - 18
، كما كان المستمرةمن تراكیز مثیالتھا الخارجة من مفاعل التھویة التھویة المتقطعة اقل 

 .(60min/60min)افضل تشغیل متقطع إلزالة الفسفور ھو 
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التوزیع التكراري التراكمي لتراكیز المواد ): 6(الشكل 
االختباریة الخارجة من المحطات ) CODT(العضویة 

 )ساعة 32= وقت المكوث الھیدرولیكي (للمرحلة الثالثة 

التوزیع التكراري التراكمي لتراكیز المواد ): 7(الشكل 
الصلبة العالقة الخارجة من المحطات االختباریة للمرحلة 

 )ساعة 24= وقت المكوث الھیدرولیكي (األولى 
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التوزیع التكراري التراكمي لتراكیز ): 8(الشكل 
المواد الصلبة العالقة الخارجة من المحطات 

وقت المكوث (االختباریة للمرحلة الثانیة 
 )ساعة 18= الھیدرولیكي 
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معدل تراكیز األوكسجین المذاب مع ): 10(الشكل 
الوقت للمفاعالت االختباریة ذات التھویة المطولة 

  ویة المتقطعة وللمراحل التشغیلیة الثالثة والتھ

التوزیع التكراري التراكمي لتراكیز ): 11(الشكل 
للمیاه المعالجة الخارجة من  (PO4)الفوسفات 

وقت المكوث (المحطات االختباریة للمرحلة األولى 
  )ساعة 24= الھیدرولیكي 
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التوزیع التكراري التراكمي لتراكیز ): 12(الشكل 
للمیاه المعالجة الخارجة من  (PO4)الفوسفات 

وقت المكوث (المحطات االختباریة للمرحلة الثانیة 
  )ساعة 18= الھیدرولیكي 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11%
 o

f s
am

pl
es

 le
ss

 th
an

 o
r e

qu
al

 to
 

in
di

ca
te

d 
va

lu
e

Effluent PO4 concentration 
(mg/l)EA

IA1(15min/15min)
IA2(30min/30min)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5%
 o

f s
am

pl
es

 le
ss

 th
an

 o
r e

qu
al

 
to

 in
di

ca
te

d 
va

lu
e

Effluent PO4 concentration 
(mg/l)EA

IA1(15min/15min)
IA2(30min/30min)

1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
3250
3500

16 18 20 22 24 26 28 30 32

M
LV

SS
 (m

g/
l)

Hydraulic Detention Time, (hr)
EA IA1 IA2 IA3 IA4 IA5

55

60

65

70

75

80

16 18 20 22 24 26 28 30 32(C
O

D
s)

 R
em

ov
al

 E
ffi

ci
en

cy
 

(%
)

Hydraulic Detention Time, (hr)
EA IA1 IA2 IA3 IA4 IA5

التوزیع التكراري التراكمي لتراكیز ): 13(الشكل 
للمیاه المعالجة الخارجة من  (PO4)الفوسفات 

وقت المكوث (المحطات االختباریة للمرحلة الثانیة 
  )ساعة 32= الھیدرولیكي 

العالقة بین وقت المكوث ): 14(الشكل 
الھیدرولیكي وتركیز األحیاء المجھریة 

(MLVSS)  للمفاعالت االختباریة وللمراحل
  التشغیلیة الثالثة

العالقة بین وقت المكوث الھیدرولیكي ): 15(الشكل 
وكفاءة إزالة المواد العضویة للمفاعالت االختباریة 

  وللمراحل التشغیلیة الثالثة
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) SVI(تغایر معامل الدلیل الحجمي ): 16(
  للمفاعالت االختباریة مع وقت التعویق الھیدرولیكي
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(الشكل 
للمفاعالت االختباریة مع وقت التعویق الھیدرولیكي
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