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Abstract 
The industrial wastewater discharge from the North Oil Company  causes a high 
industrial water pollution to the agricultural lands. The present study aims to find the 
possibility method for treating such industrial oily wastewater, by coagulation-
flocculation and sedimentation. 
The experimental test will deal with the characteristics and analysis of wastewater such 
as turbidity, pH, TDS, T.H, and oil concentration. Also it deals with the effect of 
coagulation, flocculation, and sedimentation on the removal efficiency of oil in 
wastewater and other parameters. Four types of coagulation were used. The 
experimental was carried out by using Jar-test (flocculator laboratory scale).The 
behavior of flocculent settling was studied in sedimentation column.   
It is found from the experimental results of Jar test, the optimum alum dosages are. 
(25,40,70 ppm), FeCl3 dosages are (4,8,20 ppm), CaO dosage are (7,15,30 ppm) and clay 
dosage are (2.5,5,9 g/L) for initial oil concentration (30,58,136 ppm) respectively.   
The experimental results are represented by mathematical empirical correlation for 
used coagulants alone and in combination as follows 
R%= 66.23+ 0.326 DA + 1.17 DF + 0.85 Dc + 6.342 DL + 0.383 C0 - 0.0026 DA 2 +0.302 DF 2 
– 0.013 DC

2- 0.496 DL 
2 + 00.017 C0

2                                                                                       
From the polynomial equations and graphical figures it was found the oil removal 
efficiency is a function of alum, FeCl3, CaO and clay dosage and initial oil concentration. 
The result of sedimentation column was indicated that the combination of doses 
improves the removal efficiency and settling time. The   above equation shows the 
removal efficiency of oil decreases with increases of initial concentration. 

 
 معالجة المياة الملوثة بالفضالت النفطية

 الخالصة
ان تصريف المياة الصناعية من شركة الشمال في كركوك تسبب تلوثـا عاليـا لألراضـي الزراعيـة                  
المطروحة البها لهذا تهدف الدراسة الى ايجاد امكانية استخدام طريقة لمعالجـة هـذا التلـوث المتمثلـة                  

 .ب باستخدام التخثبر والتلبيد والترسي
مجموع االمالح والمواد الصـلبة   ,الدالة الحامضية, العكورة-:درست مواصفات الماء الملوث مخنربيا مثل   

لقد توصلنا من نتائج التحلبل بأن المياة المطروحة الى االراضى , والمحتويات النفطيةالعسرة الكلية , الذائبة
اما بقية االنواع االخرى من الملوثات فأنها تقع , ةالزراعية تتميز بنلوثها بتراكيز عالية من الملوثات النقطي

 .ضمن مواصفات المياة المستعملة للزراعة
درس تاثير طريقة التخثير والتلبيد والترسيب عاى كفاءة نسبة االزالة مـن الملوثـات النفطيـة وبقيـة                  

حـص الجـره    وتم استخدام اربعة انواع من المخثرات في هده الطريقة وباسـتعمال جهـاز ف             . المتغيرات
 .المختبري وعمود الترسيب

لتـر  /ملغـم  ) ٧٠, ٤٠, ٢٥( من خالل التجربة بجهاز فحص الجره قد تبين ان الجرعة االمثل للشب هي    
, ٧( هـي    ) CaO ( لتر والجرعة للجير  /ملغم  ) ٢٠, ٤،٨( هي   (FeCL3)والجرعة االمثل لكلوريد الحديد     

لتر في حالة كون /غرام ) ٩, ٧,٥, ٢,٥(طين االحمر هي لتر وكدلك فان الجرعة االمثل لل/ملغم ) ٣٠ ,١٥
 .لتر على التوالي/ملغم  ) ١٣٦, ٥٨, ٣٠(لتراكيز االبتدائية للنفط في المياة الملوثة هي 

وقد تم تمثيل النتائج المختبرية بعالقة رياضية تجريبية باستخدام الحاسبة االلكترونية تمثل طريقة المعالجة   
 : لترسيب باستخدام المخثرات كل نوع على حدة او معاً وكما يليبالتخثير والتلبيد وا

R%= 66.23+ 0.326 DA + 1.17 DF + 0.85 Dc + 6.342 DL + 0.383 C0 - 0.0026 DA 2 
+0.302DF

2–0.013DC
2-0.496DL

2+00.017 C0
2                                                                       

المعادلة المدكورة والعالقات البيانية لرسم كفاءة االزالة كدالة مـن جرعـات المخثـرات              من خالل       
الكيمياوية للتراكيز االبتدائية للنفط في المياة الملوثة استنتج ان اضافة الشب مع الجرعات المثاليـة مـن              

بنفس الوقت تقـل    المخثرات االخرى يزيد كفاءة االزالة ويحسن من نوعية الماء الناتج وسرع الترسيب و            
 .الكفاءة في حالة زيادة تراكيز النفط في المياه الملوثة


