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Abstract 
            The HRF was studied by using pilot plant. This pilot plant was designed 
and applied in Al – Wehda Water Treatment Plant which treats the raw water of 
Tigris River in Al – Karradah in Baghdad city. Design characteristics of the pilot 
HRF are  5.5m length × 1m width × 1m depth , the HRF length consists of inlet ( 
0.5 m ) , outlet            ( 0.5 m ) and three compartments ( 2m , 1.5m  and  1m ) 
filled with three different size of gravel ( 15mm , 10mm and 5mm ) respectively . 
The HRF was continuously operated (24 h in a day) during the period from 15/ 
May / 2007   to  15/ July / 2007. Operated done in two stages. In the first stage, 
raw water (free from any addition) was used, with three different flow rate 1.3, 1.1 
and 0.9 m3/h. While in the second stage, coagulated water (raw water + alum) was 
used, with flow rate 1.3 m3/h. To assess the performance of HRF, the required 
tests were carried out. These tests are Turbidity, S.S, Temperature, pH and 
Bacteriological tests. The results of tests were analyzed statistically. The mean of 
removal efficiency of turbidity for first stage with discharges 1.3 , 1.1 and 0.9  
m3/h  is  92% , 94% and 95%  respectively , and for second stage  is  97% . These 
results indicate the high performance of HRF in turbidity removal.  
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  تقــــييـم اداء الترشــــيـح االفقـــــــــي الحصـــــوي
  الخالصة

حدة  صمم و نفذ انشائياً  في محطة مشروع الو         نظام الترشيح الحصوي االفقي قد     أن            
. لمعالجة مياه الشرب و التي تعالج مياه نهر دجلة و الكائنة في منطقة الكرادة في مدينة بغـداد           

)  م ارتفاع1,  م عرض 1,  م طول 5.5( االبعاد التصميمية للمرشح االفقي الحصوي  كانت    
الث و من ث  )  م   0.5( و مخرج المياه    )  م   0.5( و ان حوض الترشيح يتكون من مدخل المياه         

ملئت بثالث احجام مختلفة من الحصى      ,  م     1 م و الثالث     1.5 م و الثاني     2اجزاء طول االول    
ان نظام التشغيل كان مـستمر      .    ملم  على التوالي      5 ملم و    10 ملم و    15الخاص بالترشيح     

  و كـان علـى   2007/تمـوز  /15 الى 2007/ مايس / 15لالشهر من)  ساعة في اليوم  24(
و بإستخدام ثالث ) خالي من أي اضافات ( لمرحلة االولى تمت بإستخدام الماء الخام ا, مرحلتين 

اما المرحلة الثانية فكانت بإستخدام الماء . ساعة /3م ) 0.9 , 1.1, 1.3( تصاريف مختلفة للمياه 
لتقييم فعالية أداء المرشح االفقي     . ساعة  /3 م 1.3و كان التصريف    ) شب  + ماء خام   ( المشبب  

فحص : و هذه الفحوصات هي     . فأنه تم إجراء جميع الفحوصات المختبرية الالزمة        , صوي  الح
قيـاس درجـة الحـرارة و      , pHقياس الـرقم الهيـدروجيني      , فحص المواد العالقة    , الكدرة  
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  ان معدل كفـاءة      0أن نتائج هذه الفحوصات تم تحليلها إحصائياً          . الفحوصات البكتريولوجية   
 %94 ,  %92ساعة  كانت /3 م0.9 و 1.1 , 1.3في المرحلة االولى  للتصاريف االزالة للكدرة 

أن هذه النتائج تبين فعالية االداء العالية .  %97 على التوالي  و المرحلة الثانية  كانت  %95و 
  0للمرشح االفقي الحصوي على ازالة الكدرة 
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