اسزخذاو رقُٛبد حذٚثخ ف ٙرصًٛى ٔإعبدح رأْٛم يحطبد انًعبندخ انجٕٛنٕخٛخ
أعضبء انفشٚق انجحث – ٙانًعٓذ انعبن ٙنهعهٕو انزطجٛقٛخ ٔانزكُٕنٕخٛب:
د .رًبو دسٔٚص
سبيٛب انجبثب
أحًذ انضٍٚ
صجب َبصٛف
دعذ َبصش
فٕص٘ يٓبٔش
دمحم سعٛذ انكبضٙ
الَب يُصٕس انحبو
يب .عذَبٌ انالرقبَٙ

انًززجع انعهً ٙنهًطشٔع :أ.د.عبدل عٕض

أًْٛخ انًطشٔع
إدخبل طشٚقخ عهًٛخ ٔيُٓدٛخ حذٚثخ ف ٙعًهٛبد رصمًٛى ًَٔزخمخ ٔإداسح
يحطبد انًعبندخ انز ٙرعًم ثطشٚقخ انحًأح انًُططخ ثٓذف :
ٔ .1ضع انًُٕرج ٔانزصًٛى نًحطبد انًعبندخ اٞكثش قٕح ف ٙاٞداء.

 .2رقٛممٛى انٕضممع انحممبن ٙنًحطممبد انًعبندممخ انقب ًممخ ٔإعممبدح رأْهٛهٓممب
ٔرحسُٓٛب.
 .3سفع انًسزٕٖ انزطغٛه ٙنهعبيه ٍٛف ٙانًحطبد.
•

يمكن للمشغل أن يتحكم بمحطة المعالجة في الوقت الحقيقي بينماا
يراقب على الشاشة تأثير تغيرات بعض متحوالت التشغيل.
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رطٕٚش انُبحٛخ انزطغٛهٛخ نهًحطخ
 .1رغٛٛش يعذالد إعبدح انزذٔٚش.
 .2رغٛٛش رشكٛض أٞكسد ٍٛانًُحم.

 .3رغٛٛش ًَظ فقبعبد يٕصع انزٕٓٚخ.
 .4رغٛٛش يؤضش حدى انحًأح.
3

رطٕٚش انُبحٛخ انجُٕٚٛخ نهًحطخ
 .1رغٛٛش انعًق ف ٙحٕض انزٕٓٚخ.
 .2إضبفخ أحٕاض إضبفٛخ.
 .3رغٛٛش صيٍ انجقبء ف ٙاٞحٕاض.

 .4دساسخ رأثٛش صٚبدح عذد أحٕاض انزٕٓٚخ.
 .5رٕصع رذفق انٕٓاء.
.6

دساسخ حذٔد قذسح انًعبندخ انُبردخ عٍ حٕض انزشسٛت انثبَٕ٘.
4

يٍ انقٛى انًضبفخ انٓبيخ
(رٕصٛف "ردض خ "يٛبِ انصشف) ثبسزخذاو رقُٛبد يزطٕسح
• ردض خ انًهٕثبد انكشثَٕٛخ ٔاٜصٔرٛخ ٔرقٛٛى انفٕسفٕس ف ٙيٛبِ انصشف انصح.ٙ

5

المشكالت الموجودة والتي حلها المشروع
 .1انٕصٕل ثًعبندخ انًٛبِ إنٗ انًسزٕٖ انًطهٕة نهشي ٙف ٙانًسزقجالد انطجٛعٛخ :

الحلول المقترحة:

–

إضافة مغذيات إضافية مع تعديل معدل تدوير المايي مان حاول التةوياة إلاى حاول
األنوكسي.

–

رفع معدالت ت دوير الحمأة والميي من حول التةوية إلى حول األنوكسي دون
الحاجة إلى إضافة المغذيات.
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المشكالت الموجودة والتي حلها المشروع
.2

اسزطشاف اٜثبس انًسزقجهٛخ انُبخًخ عٍ اٞعطبل ٔسٕء اٞداء:
 .Iاٜثبس انُبخًخ عٍ رعطم يضخبد إعبدح رذٔٚش انًضٚح إنٗ حٕض إَٞكس:ٙ
حذٔس رشاخع كجٛش ف ٙيعبندخ اانُزشاد ٔانُزشٚذ.
الحل المقترح :
– رفع معدل إعادة تدوير الحمأة من  % 80إلى  % 100أو .%200

 .IIاٜثبس انُبخًخ عٍ رعطم يضخبد إفشاغ انحًأح انضا ذح:
حذٔس رشاخع ٔاضح ف ٙانًعبندخ ككم.
الحل المقترح :
استخدام مضخات تفريغ الحول الالهوائي أو األنوكسي مع زيادة معدل التفريغ عن معدل
–
تفريغ الحمأة اليائدة بشكل طبيعي  (،إعتبارًا من زيادة بنسبة .)% 75
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النتائج التي توصل اليها المشروع ومجاالت االستفادة
•

رممى ثبسممزخذاو عًهٛممبد انًحبكممبح ٔانًُزخممخ نهًحطممبد انزمم ٙرسممزخذو طشٚقممخ انزٕٓٚممخ انًطٕنممخ ٔانحًممأح
انًُططخ انزقهٛذٚخ ثأصيبٌ يخزهفخ ٔٔفقب ً نحدٕو سكبَٛخ يخزهفخ رحذٚذ انُزب ح انًزعهقخ ثًب ٚه:ٙ

.1

رحذٚذ اٞخضاء انًخزهفخ نهًهٕثبد ف ٙيٛبِ انذخم.

.2

انحصٕل عهٗ يٛبِ رحزشو انًٕاصفخ انقٛبسٛخ ثبنًٛبِ انًعبندخ ٞغشاض انش٘ ثطكم كبيم.

.3

انٕصٕل ثبنًعبندخ إنٗ انًسزٕٖ انًطهٕة نهشي ٙف ٙانًسزقجالد انحسبسخ نٝصٔد ٔانفٕسفٕس.

.4

انفب ذح يٍ صٚبدح عذد أحٕاض انزٕٓٚخ (ثطكم عبو عذو ٔخٕد فب ذح يعزجشح).

.5

يعذالد انزذٔٚش:أفضم انُزب ح عُذ يعذل إعبدح رذٔٚش انحًمأح ٔ %80يعمذل إعمبدح انزمذٔٚش يمٍ حمٕض
انزٕٓٚخ إنٗ حٕض إَٞكس.%400 ٙ
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النتائج التي توصل اليها المشروع ومجاالت االستفادة
 .6إضممبفخ أحممٕاض إضممبفٛخ  :إضممبفخ حممٕض رشسممٛت أٔنممٚ ٙطممٕس فمم ٙعًهٛممخ انًعبندممخ
انثبَٕٚخ ٔانًعهقبد انصهجخ ٔنكُّ ٚضش ثبنًعبندخ انثبنثٛخ نهًغزٚبد.

 .7رغٛٛمممش صيمممٍ انجقمممبء فممم ٙاٞحمممٕاض :رزحسمممٍ انًعبندمممخ ثضٚمممبدح صيمممٍ ثقمممبء حمممٕض
إَٞكس.....ٙ
 .8انحصممٕل عهممٗ ٔفممش فمم ٙانطبقممخ :اسممزخذاو ًَممظ انفقبعممبد انضممخًخ نًممٕصع انزٕٓٚممخ
( ،)%32صٚبدح انعًق ف ٙحٕض انزٕٓٚخ (.....،)%7
.9

رٕصع رذفق انٕٓاء (انحٕض أٞل ٚحصم دٔيب ً عهٗ انكًٛخ اٞكجش يٍ .)%70-45

 .10رشاكى انًٕاد انصهجخ ف ٙحٕض انزشسٛت انثبَٕ٘.

9

صور للنماذج
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اندٓبد انًسزفٛذح يٍ انًطشٔع
– اندٓبد انز ٙرعُٗ ثبنًٛبِ ٔيعبندزٓب يثم:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ٔصاسح اإلسكبٌ ٔانزعًٛش.
ٔصاسح االداسح انًحهٛخ ٔانجٛئخ.
انًؤسسبد انعبيخ نًٛبِ انطشة ٔانصشف انصح ٙف ٙانقطش.
ٔصاسح انًٕاسد انًب ٛخ.
إداسح انًٕاسد انًب ٛخ.
خبيعبد ٔيعبْذ انقطش.
يكبرت انذساسبد ٔانطشكبد انخبصخ انز ٙرعًم ف ٙيدبل رصًٛى
يحطبد انًعبندخ.
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