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Abstract 

Sand filtration has been an effective wastewater treatment process for control of 
contaminates. Sand filters are very economic treatment and do not need constant 
operator attention, making them an appropriate technology for wastewater systems 
either they are big or small. Iraq has combined wastewater systems (domestic and 
storm) water, old treatment plants with very determinate characteristics of influent 
(suspended solids S.S equal to 350 mg/L), increasing population and absence of 
industrial water treatment units; all these conditions lead to problems of overflow, by-
pass wastewater and effluent which have characteristics under what are required. 

The results of this paper demonstrate that 76% removal efficiency (R.E) for S.S. 
can be achieved by using sand filtration technique.   

The best position of sand filter is in 2nd stage (pretreatment) because of the 
highest R.E of S.S. High possibility to contaminate filter in 1st because of oils and 
floating materials makes this position not good in spite of high R.E.  As a result of 
this position, effluent will be very low contaminate (s.s reaches 5-10 ppm). In oppose 
to ordinary effluent which has 69 ppm of s.s ( according to international 
environmental standards , effluent's s.s should be 35 ppm or less and according to 
Iraq E.S effluent's s.s should be 60 ppm or less ) .No desirable change in s.s 
concentration Is noticed with different sand thickness. 

Sand filtration appears unexpectable ability (approximately 50%) to remove iron 
and toxic cadmium. 
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 الرمل المحلي في زیادة كفاءة المعالجة لمیاه الفضالت في العراق فلتر استعمال تأثیر

 
 الخالصة
وأذا مـا  . الرمل تمتلك كفاءة جيدة في السيطرة والحد من ملوثات ميـاه الفضـالت    فلترهتقنية 

أضفنا لذلك أنها تقنية أقتصادية من حيث وفرة الرمل وعدم الحاجة الـى مراقبـة مسـتمرة أثنـاء     
أنها تعد تكنلوجيا معالجة جد  مالئمة في مشـاريع التصـفية الكبيـرة منهـا     ف,أستعمال هذه التقنية 

 . والصغيرة
فضال عن مشاربعا , ) مياه االمطار والمياه المنزلية ( العراق يمتلك أنظمة مجاري مزدوجة 

تركيز المواد الصلبة العالقة (المعالجة القديمة وبمواصفات تصميمية للمياه الواجب معالجتها محدودة 
          يوميا لتر 150ومقدار أستهالك من الماء للفرد الواحد منخفض ) جزء بالمليون  350حوالي 

ونسبة سكان متزايدة وغياب العديد من وحدات معالجة المياه الصناعية و ) لتر  400- 300عالميا ( 
كل ذلك يؤدي بشكل مستمر الى مشاكل طفح المجاري في الشوارع خصوصا بالشتاء وطرح جزء 

 . من مياه الفضالت دون معالجة أو مياه معالجة دون المواصفات المطلوبة
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هذا البحث أثبتت أن كفاءة االزالة للمواد الصلبة بأستخدام فالتر الرمل في معالجة مياه  نتائج
 .% 76الفضالت تصل الى  

وأن أفضل موقع لفالتر الرمل هي مرحلة ماقبل المعالجة أذا مااقورنت باألمكانية العالية لتلوث 
ن دخول مياه المجاري الى مشاريع الفلتر وأنسداده بالدهون والملوثات األخرى في المرحلة األولى م

 .المعالجة
لت ر  / ملغ م   10-5من ھنا ممكن أن یصل تركیز المواد الصلبة العالقة في المیاه المعالجة كلیا  ال ى  

عن د ع دم   %  69مقارنة بتركیز لھذه المواد یص ل ال ى   . أذا مامرت المیاه الداخلة على فالتر الرمل أوال 
لت ر أوأق ل   / ملغ م   60یتطابق مع المواصفات العراقیة البیئی ة الت ي تق در ب    المعالجة بفلتر الرمل وھذا ال

كما أظھرت ھذه التقنیة قابلی ة غی ر متوقع ة    . لتر/ ملغم  30أو المواصفات العالمیة البیئیة والتي تقدر ب 
 . في أزالة كل من الحدید والكادمیوم السام من میاه الفضالت%)  50تصل الى (
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