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الجدول  6 - 2استهالك الماء بفندق مؤلف من  311غرفة
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إزالة الطعوم والروائح
المستشفيات والمؤسسات
ثالثا ً  :مغاسل المالبل
مياه تغذية المراجل
طريقة الكلل البارد
الترشيح وإزالة الحديد والمنجنيز
ثالثا ً  :مغاسل المالبل التجارية
الجووودول  6 - 4خسوووارة مسوووحوق التنظيوووف مووون نووووع % 51
صابو و  % 51مواد مقوية  .والصابو الصرف
الفصل السابع  :تهيئة مياه البلدية
استهالك الماء
0ـ معدل الجالونات للشخص الواحد في اليوم
2ـ المعدالت القصوى اليومية والساعيّة
3ـ تقديرات االستهالك المستقبلي للماء
نوعية مياه الشرة
معايير المصالح الصحية العامة لمياه الشرة
العكارة واللو والطعم والرائحة
الحووودود المقترحوووة لمركبوووات الرصووواص والفلوووور والوووزرني
والسيليسيوم والكروم السداسي التكافؤ
الحووودود المقترحوووة لمركبوووات النحوووا والمنجنيوووز والمغنزيووووم
والزنك والكلور والكبريتات والفينول
الحدود المقترحة للقلوية ولقيم الـ  PHللمياه المعالجة كيميائيا ً
إزالة العكارة واللو
الترسيب ( الترسيب البسيط )
التخثير والترويق
( )0مرشحات الرمل السريعة الترشيح من نمط الثقالة
( )2مرشحات الرمل السريعة من النمط الضغطي
الصورتا  7 – 0و  7 – 2وحدة تنقية مياه نهر عكر
الصورة  3ـ  7منشأة إلزالة اللو وتيسير الماء بالكلل
التعقيم :
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( )2ثاني أكسيد الكلور
( )3الكلور اميدات
( )4الهيبو كلوريدات
( )5األوزو
إزالة الطعوم والروائح
إزالة الحديد والمنجنيز
تيسير المياه
المنظفات التركيبية
عمليات تيسير مياه البلدية
0ـ الطريقة الباردة لتيسير الماء بالكلل ( أو الكلل صودا )
الرواسب الناتجة كربونات الكلسيوم وهيدروكسيد المغنزيوم
المواد الكيماوية المطلوبة والتكاليف النسبية للمعالجة
أجهزة تيسير الماء بالكلل صودا على البارد
الصورة  4ـ  . 7منشأة لتيسير وتنقية الماء بالكلل البارد
ً -0نمط تما الجوامد المعلقة ( الدثار العكر )
ً -2األنماط التقليدية
ً -3نمط السبيراكتور ( الحافز )
إزالة الحديد والمنجنيز بطريقة الكلل صودا على البارد
طريقة تبادل كاتيونات الصوديوم ( الزيوليت )
الصورة  5ـ  7منشأة لتيسير الماء بمبادل كاتيوني  /زيوليت
التشغيل اآللي
أحواض تخزين الملح الرطب
استهالك الملح
التجديد بمياه البحر
الصورة  6ـ  7منشأة لتيسير الماء بمبادل كاتيونوات الصووديوم
(زيوليت ) المتجددة بماء البحر
إزالة الحديد والمنجنيز بطريقة التبادل بكاتيونات الصوديوم
إزالة الحديد قبل التيسير
طريقة تبادل كاتيونات الكلل والصوديوم ذات المرحلتين
الت كل و( المياه الحمراء)
التقاط الحديد
10
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المعالجة بمركبات الفلور
تخفيف المحتويات العالية من الفلوريد
الفصل الثامن  :مياه تغذية المراجل
رواسب المراجل
ضياع الحرارة الذي تسببه القشرة
القشرة مقابل العكارة
معالجة للماء اإلضافي المع ِّوض لمياه تغذية المراجل
طريقة تبادل كاتيونات الصوديوم ( الزيوليت )
الصووورة  0ـ  . 8منشووأة لتيسووير الموواء المع و ّوض للمراجوول فووي
مصفاة للنفط في العربية السعودية
طريقة تبادل كاتيونات لبهيدروجين
طرق نزع المعاد بتبادل األيونات :
الصورة  2ـ  : 8منشأة إلزالة السيليكا ونزع المعاد
طريقة الكلل البارد م تبادل كاتيونات الصوديوم
طريقة الكلل باريوم الباردة
طرق الكلل صودا الساخنة :
ً 0ـ طريقة الكلل صودا الساخنة
ً 2ـ طريقة الكلل صودا الساخنة والفوسفات ذات المرحلتين
ً 3ـ طريقة الكلل الساخنة وتبادل كاتيونات الصوديوم ذات
المرحلتين
التقطير
الصووورة  3ـ  . 8جهوواز تيسووير الموواء بطريقووة الكلوول صووودا
السووواخنة فوسوووفات الصووووديوم ذات المووورحلتين مووو حجيووورات
إضافية للفوسفات وجهاز نزع الهواء في معمل للفوالذ
إزالة السيليكا :
الطريقة األولى إلزالة السيليكا
الطريقة الثانية إلزالة السيليكا
الصورة  4ـ  . 8قيم  SiO2المسموح بها في مياه المراجول مون
أجل مختلف الضغوط البخارية .
نزع الهواء
معالجة عائدات ناتج التكثيف
11
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المعالجة الداخلية لمياه المراجل
المعالجة بالسلفيت :
الجودول  0ـ  : 8الجرعوات النظريوة مون  Na2SO3مون أجول
األكسجين المنحل
الجوودول  2ـ  8سوولفيت الصوووديوم  :إضووافة لتووأمين زيووادة فووي
محاليل المراجل الملحية
المعالجة بالفوسفات :
الجدول  3ـ  . 8االحتياجات من الفوسفات لتخفيض العسرة
الجوودول  4ـ  . 8االحتياجووات موون الفوسووفات  :إضووافة لتووأمين
زيادة من  PO4الذواة في محاليل المراجل الملحية .
مركبات المرجل ( لمن القشرة )
الصورة  5ـ  . 8أداة الفعالية اإلشعاعية
أدوات الفعالية اإلشعاعية
ظاهرة إزالة القشور
التصريف
الجووودول  : 8 – 5حووودود تركيوووز المحاليووول الملحيوووة فوووي ميووواه
المرجل في وحدات دارات لتجمي البخار
التصريف المتقط
التصريف المستمر
الصورة  6ـ  : 8جهاز قيا ملوحة محاليل المراجل الملحية
الصووورة  7ـ  : 8منظمووات للمسووتويات الحراريووة المنخفضووة
الالدفعية من أجل التصريف المستمر
الصووووورة  8ـ  : 8منظمووووات للمسووووتويات الحراريووووة العاليووووة
الالدفعية من أجل التصريف المستمر
الصووورة  9ـ  : 8منظمووات للمسووتويات الحراريووة المنخفضووة
الدفعية للتصريف المستمر .
الصورة  01ـ  : 8منظمات للمستويات العالية الدفعية
للتصريف المستمر
التصدع البلّوري البيني لمعد المرجل
الصورة  02ـ  . 8مكشاف شرويدر للتقصف
الوقاية من الت كل
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مياه التبريد
األنظمة المائية ذي الحرارة العالية
الفصل التااع  :مياه التبريد
المياه الجوفية
المياه السطحية
مياه البحر
القشرة والرواسب في شبكات التبريد
 0ـ القشرة
الجودول  0ـ  : 9ذؤوبيووات بيكربونوات وكربونوات وكلوريوودات
وكبريتات الكالسيوم والمغنزيوم
الجوودول  2ـ  : 9معلومووات إلجووراء حسووابات دليوول ال نغلييووه
بسرعة ( دليل اإلشباع بكربونات الكالسيوم ) .
 2ـ رواسب الت كل
 3ـ العكر
 4ـ الناميات العضوية
مواصفات مياه التبريد :
 0ـ الدورة اآلنية ثم الهدر
 2ـ دورة التبريد اآلنية ثم استخدامها ألغراض أخرى
 3ـ دورة التبريد المكشوفة الدوارة
 4ـ شبكة التبريد الدورانية المغلقة
معالجات مياه التبريد :
 0ـ التخثير  ،و /أو الترسيب  ،و /أو الترشيح
 2ـ طريقة الكلل البارد
 3ـ طريقة تبادل كاتيونات الصوديوم
الصوووورتا  2ـ  9و  3ـ  : 9وحووودة تيسوووير بوووالكلل لميووواه
التعويض في أبراج التبريد في وحدة لتوليد الطاقة
 4ـوو طريقوووة الكلووول البوووارد وتبوووادل كاتيونوووات الصووووديوم ذات
المرحلتين
 5ـ نزع المعاد
 6ـ المعالجة الحمضية
 7ـ إزالة الحديد والمنغنيز
13
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 8ـ التهوية
 9ـ المعالجة بالكلور والمعالجة بكبريتات النحا
 01ـ المعالجات بالبولي فوسفات
الفصل العاشر  :التهوية
أوالً  :إزالة الغازات
 -0ثاني أكسيد الكربو
 2ـ كبريت الهيدروجين
 3ـ الميتا
 4ـ الروائح
ثانيا ـ إزالة الحديد والمنجنيز
آ  -الحديد
ة – المنجنيز
أجهزة التهوية :
أجهزة التهوية المدرجة
أجهزة التهوية المخروطية المتحدرة
أجهزة التهوية اللوحية
جهاز التهوية المؤلف من حوض الكوك
الصورة  0ـ  . 01جهاز التهوية بحوض الكوك
الصورة  2ـ  01جهاز التهوية المؤلف من أحواض خشبية
أجهزة التهوية المؤلفة من أحواض األلواح الخشبية
أجهزة التهوية بالرش
أجهزة التهوية أو أجهزة نزع الغاز بالتهوية القسرية
لصورة  3ـ  01جهاز التهوية بالتيارات القسرية
صهاريج نزع الكربنة
أجهزة التهوية الضغطية
الصورة  4ـ  01جهاز اإلشباع الضغطي ( جهاز التهوية )
الفصل الحادي عشر  :نزع الهواء
إزالة األكسجين والنتروجين وثاني أكسيد الكربو بالغلي :
ـ أجهزة التسخين المكشوفة
أجهزة التسخين النازعة للهواء من نموذج الرش
14
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الصورة  0ـ  00جهاز تسخين مكشوف من نموذج الرش م
مكثف تنفيل خارجي
الصوورة  2ـ  00جهوواز التسووخين العموودي النووازع للهووواء موون
نموذج الرش
الصورة  3ـ  00جهاز تسخين نوازع للهوواء مون نمووذج الورش
ذو صهريج تخزين أفقي ومكثف تنفيل داخلي
أجهزة التسخين النازعة للهواء  :النماذج الحوضية  ،النماذج
ّ
الرذاذة
الصووورة  4ـ  . 00جهوواز تسووخين نووازع للهووواء موون النموووذج
ّ
الرذاذ م حوض تخزين عمودي
ّ
الورذاذ
الصورة  5ـ  00جهاز تسخين نازع للهواء من النموذج
م حوض تخزين أفقي
التهوية
نزع الهواء من الماء البارد بالتفريغ
الصورة  6ـ  00جهاز خوائي لنزع الهواء
الصورة  7ـ  00خوائي لنزع الهواء في مصن كيميائي
الفصل الثاني عشر  :أجهزة التغذية بالمواد الكيميائية
أوال ً  :أجهزة التغذية بالمواد الكيميائية  :النموذج السائل
آ ـ أجهزة التغذية الكهربائية الكيميائية
الصوورة  0ـ  02جهواز للتغذيوة الكيميائيوة الكهربائيوة مون أجول
 CaOم صهريج إلطفاء لجير فوق صهريج التغذية .
الصورة  2ـ  . 02جهاز للتغذية الكيميائيوة الكهربائيوة مون أجول
الكيماويات الذوابة
 2ـ أجهزة التغذية بمحلول ضغطي
الصورة  3ـ  02جهاز التغذية بالمواد الكيميائية من نموذج
المحلول الضغطي للتغذية بكبريتات األلمنيوم
ً 3ـ أجهزة التغذية الكيميائية من النموذج المرجلي
الصوورة  4ـ  02جهواز تغذيووة كيميوائي مون النمووذج المرجلووي
من أجل البوتا أو شب األمونيا الكتلي أو البلوري .
ً 4ـ أجهزة التغذية الكيميائية بالضغط الترددي
الصورة  5ـ  02نموذج الض الترددي للتغذية الكيميائية
15
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ثانيا ً ـ أجهزة التغذية بالمواد الكيميائية  :النموذج الجاف
الصورة  6ـ  . 02جهاز تغذية كيميائي من النموذج الحجمي
ثالثا ً ـ أجهزة التغذية بالمواد الكيميائية الغازية :
 0ـ الكلور
 2ـ األمونيا
 3ـ ثاني أكسيد الكربو
 4ـ ثاني أكسيد الكبريت :
الجدول  0ـ  02بيانات بالمواد الكيميائيوة التجاريوة المسوتعملة
لمعالجة المياه
الفصل الثالث عشر :
التراي والتخثير والترويق والترشيح
أوالً ـ الترسيب
ثانيا ً ـ التخثير
اختبارات المطربانات
المواد المخث ِّرة
 0ـ كبريتات األلمنيوم
الجودول  0ـ  03تفواعالت كبريتوات األلمنيووم مو البيكربونوات
والكربونات والهيدروكسيدات
الجدول  2ـ  . 03مواد التخثير وحمض الكبريت  :التأثير في
كل  1 ppmمضاف
الجدول  3ـ  . 03مواد التخثير وحمض الكبريت  :كميات
القلويات والكلل المطفأ الالزمة لمعادلة 1 ppm
ً 2ـ كبريتات الحديدي
الجودول  5ـ  03تفواعالت كبريتوات الحديودي مو البيكربونوات
والكربونات والهيدروكسيدات واألكسجين المنحل .
ً 3ـ كبريتات الحديدي المعالجة بالكلور
الجوووودول  6ـ  . 03كبريتووووات الحديوووودي المعالجووووة بووووالكلور:
التفاعالت م البيكربونات والكربونات والهيدروكسيدات
ً 4ـ شب البوتا وشب األمونيا
الجودول  7ـ  . 03شوب البوتوا  :التفواعالت مو البيكربونوات
والكربونات والهيدروكسيدات
17
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ً 5ـ ألومينات الصوديوم
المواد المساعدة للتخثير  ( :المواد المساعدة للدمج ) :
ً 0ـ الطين
ً 2ـ السيليكا المنشطة
 3ـ متعددات الشحنة الكهربائية
ثالثا ًـ الترويق
نموذج الدثار العكر من معدات التخثير والترويق
الصورة  03 - 0رسم تخطيطي لمعدات تخثير  ،و ترويق ،
وترشيح
أدوات تشكيل اللبادة وأحواض الترسيب
الصورة  2ـ  . 03رسم نموذجي لتشكيل اللبادة من معدات
التخثير والترويق
رابعا ً ـ الترشيح
ً 0ـ مرشحات النموذج الضغطي
الصورة  3ـ  . 03مرشحة ضغطية عمودية
الصورة  4ـ  . 03مرشح ضغطي أفقي
الجودول  9ـ  . 03مرشوحات عموديوة  :المسواحات  ،ومعودالت
الغسل الراج  ،ومعدالت الترشيح
الجوودول  01ـ  . 03مرشووحات أفقيووة  :المسوواحات  ،ومعوودالت
الغسل الراج  ،ومعدالت الترشيح
وسط الترشيح  :رمل وحصى
وسط الترشيح  :انثرافيلت
رؤو المصافي
عوارض أو حواجز اإلدخال
الصورة  5ـ  . 03رأ مصفاة بالستيكي
الصورة  6ـ  . 03رأ مصفاة من النحا األصفر
مفاتيح التحكم بمعدل الجريا مياه الغسل
مقاييل فقدا الضغط
مؤشرات معدالت الجريا
الصورة  7ـ  . 03مؤشر سرعة الجريا
مفاتيح التحكم بمعدالت الجريا
16
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الصورة  8ـ  . 03مفتاح للتحكم بمعدل الجريا .
غساالت السطح الرحوية
الصورة  9ـ  . 03غسالة سطحية رحوية .
تشغيل المرشح
الصوووورة  01ـ  . 03مجموعوووة مؤلفوووة مووون سوووت مرشوووحات
عمودية من النموذج الضغطي .
مرشحات الثقالة
جدول  00ـ  03حجوم ومعلومات لمنش ت الترشيح بالثقالة
الصورة  00ـ  . 03مرشحة كونكريت بالثقالة
وسط الترشيح  :رمل وحصى
الصورة  02ـ  . 03رأ مصفاة من البورسلين
لوحات التشغيل
مفاتيح ضبط معدل الجريا
مفاتيح ضبط معدل جريا الغسل الراج
مقاييل معدالت الجريا
مقاييل فقدا الضغط
مقاييل عمق البئر النقية 438
مرشحات الثقالة العديمة الصمامات اآللية :
الترشيح
الصورة  03ـ  . 03مرشح بالثقالة بدو صمامات آلية
الغسل الراج
الصوووورتا  04ـ  03و  05ـ  . 03مرشوووح بالثقالوووة بووودو
صمامات آلية  .نموذج صوناعي تبوين مخططوات الجريوا فوي
األولى عملية الترشيح وفي الثانية عملية الغسل الراج
الصووورة  06ـ  . 03مجموعووة مؤلفووة موون سووت وحوودات موون
مرشحات بالثقالة عديمة الصمامات اآللية في مصن ورق
الشطف
تشغيل المجموعة
طرق التصفية :
ً 0ـ الترسيب
ً 2ـ الترشيح
18
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ً 3ـ التخثير والترشيح
ً 4ـ التخثير والترويق
ً 5ـ التخثير والترويق والترشيح
ً 6ـ الترسيب والتخثير والترويق والترشيح
ً 7ـ المعالجة بالكلور
ً 8ـ المرشحات األخرى :
أ ـ مرشحات الكربو المنشط
ة ـ مرشحات المنغنيز زيوليت
ج ـ مرشحات التعادل
د  -مرشحات إزالة الزيت
طريقة هيدروكسيد الحديد إلزالة السيليكا
الصورة  03 - 07مخطط إزالة السليكا بكبريتات الحديد
الفصل الرابع عشر  :إزالة الحديد والمنغنيز
إزالة الحديد والمنغنيز
أوالًـ إزالة بيكربونات الحديد
ً0ـ إزالة الحديد بالتهوية  ،والترويق  ،والترشيح
الجوودول  0ـ  04تووأثير الووـ  PHعلووى أكسوودة حديوود بيكربونووات
الحديد بواسطة الهواء المنحل
الجدول  2ـ  04التحريك المستمر  ،ال تظهر تأثيراً حفازاً علوى
أكسدة حديد هيدروكسيد الحديد بواسطة الهواء المنحل .
معدات التهوية
الصوووورة  0ـ  04جهووواز تهويوووة مووون نمووووذج حووووض الكووووك
يستعمل إلزالة الحديد
التهوية الضغطية
أكسدة الحديد بالكلور
الجدول  3ـ  04الحديد  :يظهر أ الكلور يؤكسد الحديد عند
 PHأقل مما تكو عليه م الهواء المنحل
ً 2ـ إزالة الحديد بطريقة تبادل كاتيونات الصوديوم
ً 3ـ إزالة الحديد بطريقة تبادل كاتيونات الهيدروجين
ً 4ـ إزالة الحديد بطرق الكلل البارد صودا
الصورة  2ـ  04جهاز مستطيل لنزع الغاز م جهازترسيب
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ً 6ـ إزالة الحديد بطريقة زيوليت المنغنيز
ثانيا ًـ إزالة هيدروكسيد الحديد
ثالثا ً ـ إزالة كبريتات الحديد
الصورة  3ـ 04محطة معالجوة للوتخلص مون الحديود والمنغنيوز
بواسطة التهوية والتحكم بالـ  PHبواسطة الكلل
رابعا ً ـ إزالة الحديد العضوي
إزالة بيكربونات المنغنيز
 0ـ إزالة المنغنيز بالتهوية والترويق والترشيح
التأثيرات الحفازة لهيدروكسيدات أو أكاسيد المنغنيز
الجوودول  4ـ  04المنغنيووز  :تووأثير قيمووة الووـ  PHعلووى أكسوودة
المنغنيز المنغنيزي بواسطة الهواء المنحل بدو تحريك .
الجووودول  5ـ  04التوووأثير لحفووواز لوووـ 0غ  /ل مووون هيدروكسووويد
المنغنيووز المه و ّوى والمرسووب سووابقا ً  ،بالتحريووك  ،أثنوواء أكسوودة
المنغنيز المنغنيزي في مختلف قيم . PH
أكسدة المنغنيز المنغنيزي بالكلور
الجدول  6ـ  04تأثير الوـ  PHعلوى تأكسود المنغنيوز المنغنيوزي
بواسطة الكلور بدو تحريك .
ً 2ـ إزالة المنغنيز بطريقة تبادل كاتيونات الصوديوم
ً 3ـ إزالة المنغنيز بطريقة تبادل كاتيونات الهيدروجين
ً 4ـ إزالة المنغنيز بطريقة الكلل البارد صودا
ً 5ـ إزالة المنغنيز بطريقة زيوليت المنغنيز
إزالة كبريتات المنغنيز
إزالة المنغنيز العضوي ( المستخلب )
الفصل الخامس عشر :
طريقة تيسير الماء يتبادل كاتيونات الصوديوم ( زيوليت )
طريقة تيسير الماء بتبادل كاتيونات الصوديوم ( زيوليت )
الجدول 0ـ  05صيغ سب من الزيوليتات الطبيعية
مبادئ التشغيل الرئيسية
األسرة العمودية
إزالة الكلسيوم والمغنيزيوم والحديد والمنغنيز
نوعية الصبيب
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494
494
495
496
497
497
498
498
511
512
513
515
516
517
517
517
518
519
501
501
500
502

الجدول  05-2صبيب مبادل كاتيونات الصوديوم
التجديد
التجديد بمياه البحر أو المياه الحبيسة أو الملحية الطبيعية
الجدول  3ـ  05تحليل المقومات الرئيسية في مياه المحيطات
العسرة المعادَلة
مبادالت كاتيونات الصوديوم ( الزيوليت)
 0ـ الزيوليتات من نموذج االنصهار
 2ـ الزيوليتات من نموذج الجل
 3ـ زيوليتات الرمل الخضراوي
مبادالت الكاتيونات الكربونية
مبادالت الكاتيونات الراتينية العديدة الستيرين العالية القدرة
الجدول 05 - 4المبادالت الصوديومية الكاتيونية
ميسرات الماء بمبادل كاتيونات الصوديوم ( الزيوليت )
البناء والتواب :
األغلفة
شبكات التصريف السفلية
الحصى والرمل
سرير مبادل الكاتيونات
مجم َّ مياه الغسل
شبكة توزي المياه المالحة
صهاريج المحاليل الملحية وأحواض الملح السائل
الجدول  5ـ  05جدول الملح والمحاليل الملحية  :على أسا
الملح التجاري الذي يحتوي ماال يقل عن  % 98من NaCl
502
التحكم بالغسل الراج
503
التحكم بالشطف
503
العداد ( المقيا )
503
ميسرات الماء اآللية بمبادل كاتيونات الصوديوم  /الزيوليت
الصووورة  05 - 0جهوواز تيس وير الموواء اآللووي بمبووادل كاتيونووات 504
الصوديوم  /الزيوليت
504
شوط التيسير
الصوووورة  05 - 2ثوووالث وحووودات آليوووة لتيسووور المووواء بمبوووادل 505
21
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كاتيونات الصوديوم ( الزيوليت )
الغسل الراج
التجديد ( اإلشباع بالملح أو بالمحلول الملحي )
الشطف
اإلرجاع إلى العمل
الفاحص اآللي للعسرة
الصورة  05 - 3الفاحص اآللي للعسرة
التشغيل نصف اآللي
ميسرات الماء اليدوية بمبادل كاتيونات الصوديوم  /زيوليت
عمليات الصمام المتعدد الفوهات
الغسل الراج
التجديد
الشطف
التيسير
تشغيل الصمام البوابي المستقل
الغسل الراج
التجديد
الشطف
التيسير
ميسرات الماء بالجريا الصاعد بمبادل كاتيونات الصوديوم
ميسرات الماء بمبادل كاتيونات الصوديوم من نموذج الثقالة
الصووورة  05 – 4وحوودة موون بطوواريتين لتيسووير الموواء بطريقووة
كاتيونات الصوديوم
طريقوووووة الجيووووور البوووووارد وتبوووووادل كاتيونوووووات الصووووووديوم ذات
المرحلتين
طريقووووة الجيوووور السوووواخن وتبووووادل كاتيونووووات الصوووووديوم ذات
المرحلتين
طريقوووووة تبوووووادل كاتيونوووووات الهيووووودروجين وتبوووووادل كاتيونوووووات
الصوديوم
طريقووة تبووادل كاتيونووات الصوووديوم وتبووادل أنيونووات الكلوريوود
ذات المرحلتين
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الفصل السادس عشر  :طرق تبادل كاتيونات الهدروجين
طرق تبادل كاتيونات الهدروجين
المبادئ األساسية للتشغيل
تفاعالت مبادالت كاتيونات الهيدروجين م البيكربونات
تفوووواعالت مبووووادالت كاتيونووووات الهيوووودروجين موووو الكبريتووووات
والكلوريدات
تجديد تفاعالت مبادل كاتيونات الهيدروجين
التجديد بحمض الكبريت
التجديد بحمض كلور الماء
مبادالت كاتيونات الهيدروجين
الجوودول  0ـ  06أحمووواض الكبريوووت التجاريوووة  :درجوووات ْ61
بوميه و ( % 98التراكيز واألوزا بالجالو األمريكي والقودم
المكعب ) .
جرعات مواد التجديد
قدرات تبادل الكاتيونات وتسربها
الجوووووداول  2و 3و 4ـوووووو  :06القووووودرات النموذجيووووووة لمبووووووادل
الكاتيونات العديدة الستيارين العالية القدرة
معدات مبادل كاتيونات الهيدروجين
الصورة  0ـ  06وحدة آلية لمبادل كاتيونات الهيدروجين
معالجة صبيب مبادل كاتيونات الهيدروجين
طريقة تبادل كاتيونات الهيدروجين والصودا الكاوية
الصورة  2ـ  06وحودة تبوادل كاتيونوات الهيودروجين والصوودا
الكاوية
طريقووووة مبووووادل كاتيونووووات الهيوووودروجين ومبووووادل كاتيونووووات
الصوديوم
الصووورة  3ـ 06وحوودة مبووادل كاتيونووات الهيوودروجين ومبووادل
كاتيونات الصوديوم
الصووورة  4ـ 06صووورة لمنشووأة فووي مصووفاة للزيووت فووي وحوودة
مبادل كاتيونات الصوديوم تجدد بماء البحر
طريقة مبادل كاتيونات الهيدروجين والماء الخام
طرق نزع المعاد بتبادل األيونات
23

526
529
529
531
530
532
533
534
534
535
535
536
538
541
540
543
543
544
545
545
546
547
547

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

الفصل السابع عشر :
طرق نزع المعاد بتبادل األيونات والتقطير
طرق نزع المعاد بتبادل األيونات والتقطير
طرق نزع المعاد بتبادل األيونات
مبادالت األيونات القاعدية الضعيفة
مبادالت األنيونات القاعدية القوية
مبادالت األنيونات القاعدية الوسيطة
تأثيرات الكبريتات على قدرات مبادالت األنيونات
قدرات مبادالت األنيونات القاعدية الضعيفة والوسطية
قدرات مبادالت األنيونات القاعدية القوية
الجووووودول  07-0الخوووووواص الفيزيائيوووووة لمبوووووادالت األنيونوووووات
النموذجية
أجهزة نزع المعاد
الصورة  0ـ  07ترتيب المعدالت المسوتخدمة فوي تسوعة نمواذج
من أجهزة نزع المعاد
الجدول  07 - 2قدرات مبادالت األنيونات النموذجية
النموووذج  Aـ المرحلووة الثانيووة م و مب وادل األنيونووات القاعديووة
الضعيفة
الصورة  2ـ 07مخططات التوصيل الكهربائي
النموووذج  Bـ المرحلووة الثانيووة م و مبووادل األنيونووات القاعديووة
القوية
الصورة  3ـ  07وحدة مبادل األنيونات القاعدية الضعيفة
الصورة  4ـ  07النموذج A
الصورة  5ـ  07رسم غسل أبتر لجهاز نزع المعاد والسويليكا
من النموذج B
النموووووذج  Cالمرحلووووة الثالثووووة باسووووتخدام مبووووادالت األنيونووووات
القاعدية الضغطية والقاعدية القوية
الصوووورتين  6و  7ـووو  07وحووودة مبوووادالت األنيونوووات القاعديوووة
الضغطية والقاعدية القوية
مبادالت األنيونات القاعدية الضغطية والقوية للمرحلة الرابعة
من النموذج D
24

543
549
552
553
554
55
556
556
557
558
559
561
560
564
565
566
567
568
568
569
571
571

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

وحدات الصقل ذات المراحل األرب ـ النموذج E
الصورة  8ـ  07النموذج D
الصورة  9ـ  07النموذج E
السلسلة المتناوبة ذات المراحل األرب ـ نموذج F
السرير الممزوج ـ النموذج G
الصورة  01ـ  07السرير الممزوج ـ النموذج G
الصورة  00ـ  07النموذج G
مبووادل األنيونووات القاعديووة الضووعيفة نموووذج  Hإضووافة لسوورير
صقل مختلط
مبادل كاتيونات الهيدروجين نموذج  Iذو المجرى الجانبي يليوه
نازع غاز وسرير مختلط
الصورة  02ـ  07النموذج I
التقطير
الجوودول  07 - 3التقطيوور  :المووديات فووي المحتويووات المعدنيووة
لعدد من المياه المقطرة التجارية
المبخرات العديدة الوحدات
مبخرات الضاغط البخاري
تشكل القشرة في المبخرات
استخدامات المياه المقطرة والمنزوعة المعاد
إزالة ملوحة مياه البحر والمياه الضاربة إلى الملوحة :
التجميد
الديلزة بالكهرباء
الفصل الثامن عشر :
طرق تيسير الماء بالجير البارد  -صودا
طرق تيسير الماء بالجير البارد  -صودا
المبادئ الرئيسية للعملية
الجوودول  0ـ  08ذوبانيووة بيكربونووات وكربونووات وكلوريوودات
وماءات الكالسيوم والمغنيزيوم والصوديوم
قلوية الكلسيوم  ،والمغنيزيوم والصوديوم
الجدول  2ـ  08القلوية وعسرة الالكربونات في ثالث أنواع
من المياه قبل وبعد المعالجة بطريقة الجير ـ صودا الباردة
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عسرة الالكربونات
االختالف في المعالجة
المواد الكيميائية المستخدمة
الجير الكيميائي
الجير المميأ
الجير الدلوميتي والجير الدولوميتي المميأ
رماد الصودا
المواد المخثرة
مقارنة تكاليف المعالجة
الجوودول  08 - 3مقارنووة تكوواليف إزالووة بيكربونووات المغنيزيوووم
وعسرة الالكربونات باستخدام الجير الكيميائي والصودا .
نماذج ميسرات بالجير البارد -صودا
نموذج دثار العكارة
الصورة  0ـ  08مقط عمودي في مرسب
التصميم العمودي
الصورة  2ـ  08رسم اجترافي في مرسب
التصميم األفقي
الصورتين  3ـ  08و  4ـ  08مقط في مرسب أفقي
تصميم الطابقين أو تصميم لويزيانا
الصورة  5ـ 08وحدتين لمنشأة من تصميم لويزيانا
النموذج التقليدي"
التصميم الفوالذي
التصميم الكونكريتي
إعادة الكربنة
النموذج الحفاز سبايركتور
الصورة  6ـ 08مقط عرضاني لوحدة سبايركتور
النموذج المتقط أو المعالج بالدفعة
النتائج م مختلف المعالجات بالجير البارد صودا
الصورتين  7و  8ـ 08رسم بياني يوضح نتائج المعالجات
بالجير البارد ـ صودا إلزالة الكربونات والهيدروكسيد
المعالجة بالجير البارد
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المعالجة بالجير البارد ـ صودا
المعالجة بالجير البارد ـ صودا م زيادة المواد الكيميائية
المعالجة بالجير البارد ـ كلوريد ( أو كبريتات ) الكلسيوم
المعالجة بالجير البارد ـ باريوم
المعالجووووة بووووالجير البووووارد وتبووووادل كاتيونووووات الصوووووديوم ذات
المرحلتين
إزالة الحديد والمنغنيز
إزالة السيليكا بالمعالجة بالجير البارد ـ صودا مغنزيا
الصووورة  9ـ  08ترسوويب كربونووات وبيكربونووات المغنيزيوووم
على شكل هيدروكسيد بالجير
الصوورة  01ـ  08منحنوي توأثير درجوة الحورارة علوى ترسويب
كربونات وبيكربونات المغنيزيوم
إزالة الفلوريد
الجدول  4ـ  08المعالجة بالجير البارد ـ صودا  :إزالة
الفلوريد والمغنيزيوم والمنغنيز
إزالة العكارة
حسابات الجرعات الكيميائية
تأثيرات التخثير
إزالة أكسيد الكربو الحر
حسابات خاصة لكل معالجة :
الخطوات األولى في حسابات المعالجة بالجير البارد ـ صودا
تحويل تحليل الماء
الجدول  5ـ  08جرعات مادة التخثير والتأثيرات
التحليل المصحح بمادة مخثرة
الثماالت القصوى المضمو
رموز مستخدمة
المعالجة بالجير البارد  :خفض قلوية الكلسيوم
النتائج
تركيب الصبيب
الجدول  08 - 6المعالجة بالجير البارد لخفض قلوية الكلسيوم
المعالجة بالجير البارد  :إنقاص قلوية الكلسيوم والمغنيزيوم
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لنتائج
تركيب الصبيب
الجدول  08 - 7المعالجة بالجير البارد إلنقاص قلوية الكلسيوم
والمغنيزيوم
المعالجة بالجير البارد -صودا
فكرة عامة
التصنيف
الصنف( 0آ)  :النتائج
الصنف( 0آ)  :تركيب الصبيب
الصنف( 0ة)  :النتائج
الصنف( 0ة)  :تركيب الصبيب
الجدول  . 08 - 8المعالجة بالجير البارد  -صودا :
الصنف(0آ)  :لخفض قلوية وعسرة الكربونات الكلسيوم
الجدول  . 08 - 9المعالجة بالجير البارد -صودا :
الصنف( 0ة)  :إلنقاص القلوية وإجمالي عسرة الالكربونات
الصنف  : 2النتائج
الصنف  : 2تركيب الصبيب
الجدول  08 - 01المعالجة بالجير البارد  -صودا :
الصنف  : 2لخفض القلوية وعسرة الكربونات المغنيزيوم
الصنف  ( 3أ ) النتائج
الصنف  ( 3أ )  :تركيب الصبيب
الجدول  00ـ  08المعالجة بالجير البارد ـ صودا :
الصنف  ( 3أ )  :إلنقاص عسرة الكربونات الكلسيوم
الصنف ( 3ة) النتائج
الصنف ( 3ة) تركيب الصبيب
الجدول  02ـ  08المعالجة بالجير البارد ـ صودا .
الصنف ( 3ة) إلنقاص إجمالي عسرة الالكربونات
المعالجة بزيادة المواد الكيميائية أو بالجير البوارد ـ صوودا فوي
الخطوط الحديدية :
النتائج
تركيب الصبيب
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الجدول  03ـ  08المعالجة بزيادة المواد الكيميائيوة  ,أو بوالجير
البارد ـ صودا في الخطوط الحديدية
المعالجة بالجير البارد ـ كلوريد أو كبريتات الكالسيوم
النتائج
تركيب الصبيب
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الموارد الصناعية والبلدية للماء
Water Supplies - Industrial and Municipal
الماء هو المادة الوحيدة  ،التي تستخدم في الصناعة بكميات كبيرة جداً ،

إلى حد يتفوق فيه استهالكه وزنا وحجما على استهالك كافة المواد األخرى  .فنحن

نحتاج إلى أكثر من  052طنا من الماء لصنع ٍّ
طن واحد من الفوالذ  ،والى أكثر
من  022طناً لصنع طن واحد من الورق  ،والى أكثر من  0022طناً لصنع طن
واحد من األلومونيوم  ،وتستمر القائمة على هذا النحو  ،ألن الماء هو عملياً المادة

األكثر استخداماً في كل فرع من فروع الصناعة .

مالحظة  :يدرج الجدول  5ـ  2في الفصل الخامس  ،الكميات الالزمة من الماء لمختلف االستخدامات .

تقوم البلديات بتأمين الماء للحاجات الصناعية والمنزلية وقد يكون المورد من

سد سطحي  ،أو
مصدر سطحي  :كنهر أو جدول أو قناة أو بركة أو بحيرة أو ّ
من مصدر جوفي  :كآبار عميقة أو ضحلة أو ينابيع أو من نفق منجم أو نفق
ترشيح  .و ّأياً كان المصدر فأن الماء سيكون محتوياً على الشوائب  ،ألنه ما من
مورد طبيعي للماء يتكون من ماء نقي من الناحية الكيمائية  .وتختلف تلك الشوائب
كماً ونوعاً وفقاً الختالف المصادر المائية  ,وفي الواقع تتفاوت هذه الشوائب بدرجة

كبيرة في نفس العينة وفي فترات مختلفة  ،وهذه هي الحال خصوصاً مع مياه

الجداول الجارية التي قد تُظهر ليس فقط تبدالً فصلياً في التركيب وانما تبدالت
ساعية بسبب الهطول المفاجئ للمطر .
يومية أو
ّ
وعلى العكس  ،قد تكون مياه البحيرات الكبيرة  ،واآلبار العميقة ثابتة

التركيب بشكل ملحوظ حتى خالل سنوات كثيرة .

ومن أجل األغراض الصناعية يمكن تصنيف الشوائب  ،التي قد تكون

موجودة في الموارد المائية  ،كما يلي :
( )0مادة معدنية منحلة
( )3عكارة ورواسب

الموارد الصناعية والبلدية للماء

( )0غازات منحلة

( )4مادة لونية وعضوية
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( )6متعضيات مجهرية

( )5طعوم وروائح

وكون هذه الشوائب ضارة أم ال  ،يعتمد على :

( )0طبيعة ومقادير الشوائب الموجودة .

( )0االستخدامات التي يخصص الماء من أجلها .

( )3التفاوتات المسموح بها لمختلف الشوائب ومن أجل كل استعمال .

الموارد المـائيــة الخاصــــة :
Private Water Supplies
بما أن ضخ الماء أرخص عادة بكثير من شرائه  ،لذلك تلجأ الصناعات

التي تستخدم الماء بكثرة إلى تطوير مصادر مائية خاصة بها  .وفي حاالت أخرى
لسد النقص في الموارد الخاصة  .ومع ذلك فإن الصناعة
تستخدم أيضاً مياه المدن ّ
تستخدم في حاالت أخرى مواردها المائية الخاصة لجميع األغراض  .وحيثما
تستخدم مياه المدينة في المصنع نفسه  ،مع المورد المائي الخاص  ،فإنه ال يمكن

االعتماد على الصمامات غير المرجعة  ،حتى عند استخدام صمامين منها على

التسلسل  .فإذا لزم مزج ماء المدينة مع المورد الخاص فإنه يتوجب استخدام خزان
كمل  ،تصب فيه مياه المدينة من نقطة مرتفعة بشكل يكفي الستبعاد التفريغ
ُم ِّ
الرجوعي  ،ويجب صنع هذه الوصالت وفقاً ألنظمة السلطات الصحية .
يمكن أن تستمد المصادر المائية الخاصة من :
( )0المصادر المائية الجوفية .

( )0المصادر المائية السطحية .
( )3أو من كال المصدرين السابقين .

اختبار عينات المصادر المائية الخاصة :
Sampling Of Private Water Supplies

الموارد الصناعية والبلدية للماء
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عند استخراج الماء من بئر واحدة عميقة  ،فإنه تجب مواصلة الضخ طويالً

قبل أخذ عينة االختيار  ،وذلك لضمان الحصول على عينة نموذجية واذا كانت
البئر تستخدم باستمرار  ،فإنه يمكن أخذ العينات النموذجية في أي وقت  ،باستثناء

فترة قصيرة تعقب مباشرة بدء الضخ منها .

أما بالنسبة لآلبار الجديدة  ،فقد يكون من الضروري استمرار الضخ لعدة

ساعات أو حتى لعدة أيام قبل إمكان الحصول على عينة نموذجية  .وينصح في

هذه الحاالت بأخذ العينات على فترات دورية فاصلة  ،وسوف تظهر مقارنة
التحاليل الوقت الذي تم فيه أخذ العينة النموذجية الصحيحة  .إن إجراء تحاليل

كاملة لجميع هذه العينات  ،هو عادة من قبيل التبديد للوقت والجهد  .وبدالً من

ذلك يمكن إجراء قياسات سريعة لواحد أو اثنين من المواصفات  ،كالعسرة أو
القلوية  ،وسيكفي ذلك لمعرفة متى تم الحصول على العينية النموذجية وعندئذ
يمكن سحب عينات من أجل إجراء التحليل الكامل .

وعندما يتكون مصدر الماء من عدد من اآلبار  ،فإنه يجب أخذ العينات

النموذجية من كل بئر على حدة  ،ألن الماء المستمد من آبار مختلفة قد يكون

على األغلب مختلفاً تماماً في التركيب  .وليس سليماً أن نفترض بأن الماء
المستخرج من بئرين متجاورين هو نفسه  .ويمكن معرفة هذه الحقائق فقط بواسطة

التحليل  .واذا كان المستودع األرضي للماء متفرعاً ويمتد فوق مساحة كبيرة فقد

بحدث أن تتشابه تركيباً جميع اآلبار التي لها نفس العمق أو حتى لو اختلفت عمقاً

 .مع ذلك وفي جميع األحوال يجب أخذ عينات مستقلة واحدة من كل بئر وتحليلها
منفصلة .

كثي اًر ما تُظهر العينات المأخوذة من المصادر السطحية ـ إال إذا كانت من
بحيرات أو من مستودعات كبيرة ـ اختالفات في التركيب  ,ليست فصلية فقط بل

اختالفات يومية أو ساعية  ,ويجب أن تجمع كافة المعلومات وأن تترجم بطريقة
تعبير منسجمة  ،حتى ولو لم تتوفر التحاليل المعدنية الكافية .
الموارد الصناعية والبلدية للماء
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وينصح بإجراء سلسلة من التحاليل الدورية  ،واذا لم يتوفر الوقت من أجل

ذلك فيجب أخذ العينات في أي وقت يتاح  .ومن أجل التحاليل المعدنية الكاملة ال

يجب أخذ عينات المياه السطحية من مناطق قريبة جداً من الشاطئ .

كثي اًر ما يستخدم مصنع ما الماء الالزم مستمداً من مصدرين أو أكثر

وتختلف كميات الماء في المزيج من كل مصدر بين حين وآخر في حاالت كهذه

تجب دراسة تحاليل كل مصدر ومعدل مواصفاته ومختلف النسب التي قد تكون

ممزوجة فيها  ,فإذا استخدمت بدالً من ذلك مصادر مائية منفصلة وألغراض
ٍ
عندئذ دراسة كل مصدر على حدة فيما يتعلق
مختلفة في نفس المصنع فينبغي
بصفاته والمتطلبات الضرورية لكل من االستعماالت .

أخذ العينات من أجل التحليل المعدني الكامل :
Sampling for Complete Mineral Analysis
عند أخذ العينات من أجل هذا التحليل يجب االنتباه ومراعاة عدد من

التدابير االحتياطية السليمة  ,والبد من التنويه بأن وجود كميات ولو صغيرة من

الوسخ أو الزيت أو الصدأ أو مواداً غريبة أخرى قد تغير النتائج وتؤدي إلى

استنتاجات خاطئة  .ويصح هذا بشكل خاص على قياسات الحديد ( أو المنجنيز )
ففي حاالت كهذه قد تكون حتى كسور الجزء الواحد من المليون بالغة األهمية ,

فعد م االهتمام بأخذ العينات قد يؤدي إلى نتائج فيما يتعلق بمحتوى الحديد في الماء
منافية للعقل أكثر من أي مقوم وحيد آخر ألن الشطف الناقص لألنبوب الذي تؤخذ

منه العينة أو أخذها من أنبوب صدئ قد يضيف كمية من الحديد تجعل قياسات

الحديد في العينة عديمة المعنى .

عند أخذ عينة االختبار يجب أن يترك الماء جارياً لفترة طويلة قبل تعبئة

اآلنية وذلك بغية الحصول على عينة نموذجية  ,كما يجب أن تكون تلك األوعية

نظيفة  ,وأن تشطف عدة مرات بنفس الماء الذي يراد أخذ العينة منه وذلك قبل
الموارد الصناعية والبلدية للماء
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تعبئتها  ,وتكفي لمعظم األغراض قارورة سعة لتر واحد تسد بسدادة جديدة ونظيفة
ويجب شطف السدادات قبل استعمالها  ,وتمأل القارورة إلى ما دون أسفل العنق

حيز هوائي يسمح بتمدد العينة أثناء المعالجة
بمقدار أنش واحد نظ اًر لضرورة وجود ّ
أو أثناء النقل  .ولقياس المواصفات العادية في العينة تكفي قارورتان سعة لتر واحد

لكل م نهما الحتواء الكمية الالزمة من الماء لالختبار وقد نحتاج لعينة من الماء

مقدارها جالون واحد إذا كان الماء يحتوي على المنجنيز  ,ال يجب استخدام اآلنية
الزجاجية عندما تكون قياسات السليكا في العينة على جانب من األهمية كما في

حاالت الماء المعالج أو معالجة الماء في مراجل الضغط العالي وبدالً منها يمكن

استخدام قوارير من اللدائن أو المبطنة بالشمع عند شحن العينات إلى المختبرات .

عينات لقياسات الغازات المنحلة :
Samples for Dissolved-gas Determinations
عند أخذ العينات من أجل قياسات الغازات المنحلة ينبغي استخدام طرق

خاصة واجراء التحاليل في الحال خصوصاً عند القيام بقياسات كبريت األكسجين

وكبريت الهيدروجين المنحل  ,وفي الحالتين يجب توجيه الماء عبر أنبوب يصل
تقريباً إلى قاع القارورة التي تحتوي على العينة ويسمح له بالجريان خاللها لمدة

دقيقة واحدة أو أكثر وذلك اعتماداً على سرعة الجريان ويسحب األنبوب والماء ما
يزال جارياً  ،بطريقة ال تسمح بدخول الفقاعات الهوائية إلى العينة .

يمكن أخذ العينة بسهولة عندما يكون الماء الذي نريد اختباره تحت الضغط ,

وتختلف المسألة إذا لم يكن األمر كذلك  ,وفي هذه الحاالت يمكن بسهولة إذا كان
مستوى الماء فوق مستوى سطح األرض استخدام نظام سيفوني  ,أما إذا كان
مستواه أدنى من سطح األرض فمن الضروري استخدام مضخة صغيرة أو وسيلة

أخرى للمص أو عدة خاصة بأخذ العينات لجعل الماء يجري خالل قارورة االعتيان

التي يفضل غمرها في الماء .

الموارد الصناعية والبلدية للماء
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ويفضل سحب العينات من أجل قياسات ثاني أكسيد الكربون بالطريقة نفسها

واجراء االختبار عليها حاالً وخصوصاً عندما يكون محتوى العينة منه عالياً  .واذا
كان محتوى العينة من ثاني أكسيد الكربون  10 ppmأو أقل فال حاجة بنا

لمراعاة الدقة في اتخاذ التدابير االحتياطية عند سحب العينات وانما يجب االنتباه

إلى عدم تعريضها للهواء على نحو غير ضروري  ,ال يمكن التعويل على قياسات
ثاني أكسيد الكربون في العينات المشحونة ألن االختبارات أظهرت أن ثاني أكسيد

الكربون يمكن أن يزداد أو ينقص أثناء الشحن أو أثناء االستقرار لعدة أيام أو أكثر
قبل االختبار ( انظر الفصل . ) 3

عينات االختبارات الجرثومية :
Bacteriological Test Samples
يجب سحب العينات من أجل االختبارات الجرثومية بعناية تامة وذلك إلى

قوارير معقمة تحمى أعناقها وسداداتها من التلوث  .ويفضل الحصول على قوارير
كهذه من هيئة صحية حكومية رسمية  ,ويجب أوالً القيام بتعقيم الصنبور أو الحنفية

التي ستأخذ منها على مدى عدة دقائق قبل تعبئة القوارير .هذا وال يجب لمس عنق

القارورة أو سدادتها .

ويجب أجراء االختبار الجرثومي مباشرة بعد أخذ العينة  ,وال يجب استخدام

مورد مائي ألغراض الشرب إال بعد الموافقة على استخدامه من قبل هيئة صحية
حكومية رسمية مختصة  ،إن صفاء الماء أو برودته أو انعدام لونه أو كونه ٍ
آت
من نبع  ،ال يضمن سالمة استخدامه ألغراض الشرب .

المـوارد البلديـة للمـاء municipal water supplies :

تستخدم الصناعات كما ذكرنا سابقاً الماء من الموارد البلدية للماء  ,وتحصل

بعض الصناعات على جميع مواردها المائية من البلديات في حين تحصل

صناعات أخرى على جزء منه من البلديات وعلى الباقي من مصادر خاصة .
الموارد الصناعية والبلدية للماء
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وحيثما تحصل الصناعة على كامل حاجتها المائية من البلدية  ،فإن تأمين حجم
ٍ
كاف لتلبية الحاجات القصوى واتقاء أخطار الحريق .
وافر  ،تحت ضغط
ويستحسن في حاالت أخرى استخدام مضخات تعزيز أو أحواض تخزين مرتفعة .

إن القسم األعظم من الموارد البلدية للماء  ،في العديد من دول العالم تكون

آمنة من أجل أغراض الشرب  .وفي الحاالت المشكوك فيها يجب الحصول على
المعلومات بصالحية موارد مائية بلدية معينة للشرب من هيئة حكومية مختصة .

الموارد البلدية المائية غير المعالجة :
Untreated Municipal Water Supplies
إذا كانت هذه الموارد مستمدة من مصدر غير ملوث  ،فال حاجة لمعالجتها .
وفي هذه الحال يكون المورد المائي البلدي عملياً من نفس تركيب المورد المائي

الخام واالستثناءات من ذلك توجد حيث تؤثر شروط االختزان والتوزيع على تركيب
الماء .

فمثالً تحدث أحياناً تهوية جزئية  ،إذا استخدم صهريج اختزان مرتفع طافي

على الخط الفاصل  .فمع ماء خام نقي يحتوي ولو على كمية بسيطة من الحديد

الذواب ( بيكربونات الحديدي )  ،ستعمل هذه التهوية الجزئية على ترسيب جزء من
ّ
المميأ )  .فينتج عن ذلك أن
محمر ( أكسيد الحديد
ّ
الحديد  ،على شكل راسب بني ّ

الماء قد يكون صافياً في لحظة ما عند مجيئه مباشرة من المضخات  ،وعك اًر في
ٍ
وبعدئذ  ،عند ما يثار الراسب  ،كما يحدث
لحظة أخرى عند مجيئه من الخزان .
بعد الخض والضخ والحركات الشديدة قد يصبح الماء عك اًر جداً  ،ليصل إلى ماء
َو ِح ٍل  ،ملون بشدة وغير صالح عملياً لالستخدام .
وهناك استثناء آخر  ،حيث يكون الماء الخام خالياً من الحديد لكنه يحتوي
على مقادير محسوسة منه عند سحبه من الخط الرئيسي للمدينة فإذا كان الماء

الخام من طبيعة أ ّكالة  ،ويحتوي أيضاً على أكسجين منحل  ،فسيظهر الحديد
الموارد الصناعية والبلدية للماء
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المميأ  ،ويسبب المظهر ( المائي األحمر ) المألوف  .أما إذا
بشكل أكسيد الحديد
ّ
كان الماء الخام من طبيعة أ ّكالة  ،ولكنه ٍ
خال من األكسجين المنحل  ،فسوف
يوجد الحديد منحالً بشكل بيكربونات نقية عديمة اللون لكنها مزعجة جداً .

وحتى عند احتواء الماء الخام على كميات بسيطة من العكارة أو عندما ال

يكون مما يدعى بالماء العدواني  ،فإن بعض العكارة  ،أو الذرات الصدئة  ،أو

رواسب الحديد  ،قد تظهر أحياناً عند الخض والضخ والتحركات الشديدة  .وهناك

أيضاً استثناء آخر وهو عندما تظهر ناميات عضوية  ،مثل كرينوثريكس

 Crenothrixالحديد أو المنجنيز في جهاز التوزيع تميل هذه الناميات إلى التفكك

تسد العدادات وشبكة األنابيب وتصبغ المواد التي تكون
على شكل كتل كبيرة  ،قد ّ
على تماس معها .

معالجة الموارد المائية البلدية :
Treated Municipal Water Supplies
يمكن معالجة هذه الموارد بالكلور  ،أو بالتهوية  ،أو بالترشيح أو بالتيسير .

وتعالج بالكلور معظم موارد الماء البلدية  ،وخصوصاً إذا كانت سطحية األصل،

سواء خضعت أو لم تخضع ألي معالجة أخرى  .وتستخدم جرعات الكلور عادة

بكميات قليلة جداً بحيث ال تؤثر على المادة المعدنية الموجودة في الماء رغم

جعلها الماء صالحاً ألغراض الشرب .

إن معالجة ماء بعض المصادر المائية السطحية عادة بالكلور  ،تسبب

طعماً ورائحة غير مرغوبين  .ويعزى ( طعم الكلور ) المعروف إلى تأثير الكلور
على بعض الشوائب العضوية الموجودة في الماء  ،فتتشكل بذلك مركبات ذات

طعم ورائحة شديدين  ،يمكن اإلحساس بها حتى ولو كانت جزءاً واحداً في المليون

.

الموارد الصناعية والبلدية للماء
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إن أكثر المصادر المائية البلدية التي تخضع للترشيح تكون نقية ضعيفة

اللون  .فإذا تمت معالجتها أيضاً لجعل صبيب الترشيح غير عدواني  ،فإن المادة

المعلقة قد تكون طفيفة جداً بحيث ال يكون لها تأثير على أكثر االستخدامات
الصناعية  .واضافة إلى ذلك تستخدم عدد من البلديات التي تعالج الماء  ,الكربون
َّ
المنشط إلزالة الرائحة والطعم وذلك كإجراء وقائي .

لقد استخدم إجراء التهوية في كثير من البلديات لمعالجة المياه البلدية ويمكن

القيام بذلك اإلجراء منفرداً إلنقاص محتوى الماء من كبريت الهيدروجين وإلضعاف
شرك هذا األجراء مع عملية الترشيح إلزالة الحديد
كل من الطعم والرائحة  ،أو بإ ا

والمنجنيز .

ويمكن في حاالت كهذه إضافة الكلس أيضاً وخصوصاً إلزالة المنجنيز  ،أو

لتنظيم الرقم الهيدروجيني )  ، ( PHوقد تزيد هذه اإلضافات عسرة الماء ما لم
تستخدم عملية التيسير الجزئي للماء .

تليين ( تطرية ) الموارد المائية البلدية :
Softened Municipal Water Supplies
يفضل أن يدرس تيسير المياه البلدية بصورة منفصلة عن أشكال المعالجات

األخرى لهذه المياه  ،وذلك لما له من تأثير كبير على محتواها من المعادن المنحلة
 .وتقوم أكثر من  0222بلدية في الواليات المتحدة األمريكية  ،بمعالجة تيسير
جزئية لإلمدادات المائية .

وعموماً ال تقوم هذه البلديات بمحاولة لتليـين المـاء بصـورة كاملـة ولكنهـا تقـوم

بدالً من ذلك بتخفيف عسـرة المـاء إلـى حـوالي 5 ( 85 ppmغ  /جـالون )  .ويقـوم
بعضها بـالتخفيف إلـى درجـة 8 ( 135 ppmغ  /جـالون )  ،أو إلـى درجـة وسـيطة

 .وهناك بلديات تقـوم بتخفيـف عسـر المـاء إلـى مـا دون 5( 85 ppmغ  /جـالون )
كمــا أن بعــض البلــديات تزيــل عســر المــاء بصــورة كاملــة والمــاء الميســر جزئي ـاً قــد
الموارد الصناعية والبلدية للماء
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يكون مناسباً جداً ألكثر االستعماالت المنزلية  ،لكن معظم االستخدامات الصـناعية
تحتاج إلى تيسير الماء إلى درجة أبعد .

معالجة اإلمدادات المائية البلدية بمركبات الفلور :
Fluoridated Municipal Water Supplies
يلجــأ اليــوم عــدد كبيــر مــن البلــديات إلــى معالجــة اإلمــدادات المائي ـة بمركبــات

الفلور  ،كإجراء صحي لوقاية األسنان  ،واتسع استخدام هذا اإلجـراء بصـورة سـريعة

 .وتضاف من أجل ذلك كميـة بسـيطة جـداً مـن الفلوريـد  ،كتركيـز نهـائي فـي المـاء
المع ــالج  ،تبل ــغ فق ــط  ppm 1.1 - 0.7ويعبـ ــر عنه ــا ب ـ ـ  ( Fفل ــور )  .انظـ ــر (

الفلوريد )  ،في الفصلين 0و. 0

تحليل اإلمدادات البلدية من الماء :
Sampling Of Municipal Water Supplier
حيث يستخدم المورد البلدي من الماء في الصناعة  ،يمكن سحب العينات

للتحليل من أي صنبور مناسب  ،ومن الضروري تماماً ترك الماء جارياً لمدة عدة

دقائق قبل أخذ العينة مع مراعاة التدابير االحت ارزية العادية في ذلك .

إذا كان المورد المائي البلدي مستمداً من بحيرة كبيرة أو من آبار عميقة من

المستودع الجوفي األرضي المائي ذاته فقد يكون تركيب الماء ثابتاً على نحو مثير
لالنتباه أما إذا استمد الماء من حقول آبار مختلفة أومن مصادر متعددة أو من

خزاناًت متنوعة أومن أنهار أو جداول فيجب أن نتوقع اختالفات في التركيب
وينبغي معرفة هذه االختالفات والقيام بسلسلة من التحاليل الدورية .

تحاليل الماء  :طرق التعبير :

Water Analyses: Methods Of Expression

لقد قيل على سبيل السخرية أن هناك طرقاً للتعبير عن تحليل الماء بعدد

الكيمائيين الذين يقومون بتلك التحاليل  .وعلى الرغم من المبالغة التي يحملها هذا
القول إال أنه ينطوي على حقيقة هامة ولكن هذا ال يعني أن النتائج التحليلية غير
الموارد الصناعية والبلدية للماء
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صحيحة  ،ألنها تُجرى بطرق وتحاليل قياسية لعينة الماء نفسها  ،من قبل عدد من
كيميائي ين متنافسين في تحاليل الماء  ،والتي ينبغي لها عندما تترجم إلى صيغة
التعبير نفسها  ،أن تتوافق إلى الحد الذي تسمح به األخطاء التجريبية .

والنتائج المتعارضة  ،ليست نتائج واقعية بل علـى األصـح طريقـة التعبيـر عنهـا هـي

غير الواقعية وقد تكون معقدة جداً ويظهـر الجـدول  0ـ  0كميـة الكلسـيوم نفسـها فـي

 08صـيغة مختلفـة وقـد يعبـر عنهـا أيضـاً بمكافئـات بـالمليون )  ( e p mأو بميلـي

مكافئـات فـي اللتـر(  ) m eq / Lوهـي طـرق مختلفـة للتعبيـر عـن الكميـة العدديـة
نفسها وفي هـذه الحـال فـإن مكـافئين فـي المليـون ( أو 0ملـي مكـافئ  /لتـر ) تسـاوي

 02دسجايز . disguises
الجدول 1ـ  1كمية الكالسيوم نفسها يعبر عنها بـ 22طريقة مختلفة
االسم
كالسيوم
أكسيد الكالسيوم
كربونات الكالسيوم
بيكربونات الكالسيوم
كلور الكالسيوم
كبريتات الكالسيوم
نترات الكالسيوم

الصيغة

أجزاء في
المليون

أجزاء في
011.111

Ca
Ca O
Ca CO3
Ca(HCO3) 2
C2 Cl2
Ca SO4
Ca (NO3) 2

41
85
011
058
000
095
054

4
8.5
01
05.8
00.0
09.5
05.4

قمحة
في
الجالون
األمريكي
8.9
9.9
8.2
3.4
5.8
2
3.8

قمحة في
الجالون
اإلمبراطوري
8.2
9.3
7
00.9
7.2
3.8
00.8

وحدات تحليل الماء Water Analyses Units:

هناك من الناحية العددية أربع وحدات أساسية فقط لتحليل الماء على الرغم

من وجود أسماء ستة لها وهي :

أوالا  :أجزاء في المليـون (  = ) ppmعـدد أجـزاء المـادة فـي مليـون جـزءاً مـن

الماء  .ولهذه الوحدة ذاتها اسمان آخران أيضاً هما  :ملي غرامات في اللتر ( mg
الموارد الصناعية والبلدية للماء
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L

 ) /أو غ ارمــات فـي المتــر المكعـب (  ) g / m3واألسـماء الثالثــة متســاوية

عددياً .

ثانيا ًً  :قمحات  Grainsفي الجالون األمريكي )  = ( g p gعدد قمحات
المادة في الجالون الواحد األمريكي من الماء  ( ,القمحة = 0222/0باونداً ،
وجالون أمريكي واحد من الماء يزن 33 . 8باونداً ) .

ثالثا  :أجزاء في  = ( Pts / 100.000 ( 022.222عدد أجزاء المادة في

 022.222جزءاً من الماء .

رابعا ًً  :قمحات في الجالون اإلمبراطوري )  = ( g p g impعدد قمحات
المادة في الجالون الملكي البريطاني من الماء  ( ,القمحة =  0222/ 0باونداً
وجالون ملكي واحد من الماء يزن  02باونداً ) .

يبين الجدول 0ـ 0العالقـات المتبادلـة بـين هـذه الوحـدات األساسـية والمكافئـات

األخــرى كباونــدات فــي  0222جالون ـاً و 0222.222جالون ـاً مــن جالون ـات الواليــات

المتح ــدة والجالون ــات اإلمبراطوري ــة  .إن الوح ــدة المس ــتعملة عل ــى نط ــاق واس ــع ه ــي
األج ـزاء فــي المليــون  ,وتســتخدم فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة وحــدة أخــرى علــى
نحو شائع وخصوصاً للتعبير عن عسر الماء هي القمحات في الجالون األمريكـي ,
والوحــدة المســتخدمة علــى نطــاق واســع لــنفس الغــرض فــي البلــدان األخــرى الناطقــة

باإلنكليزية هي القمحات في الجالون الملكي  .هذا وقد باتت الوحـدة أجـزاء فـي مائـة

ألــف أقــل اســتخداماً فــي هــذه األيــام نظ ـ اًر الســتبدالها بوحــدة األج ـزاء فــي المليــون أو
بمكافئتها .

وس ــوف نس ــتخدم خ ــالل كام ــل ه ــذا ال ــنص األجــزاء ف ــي الملي ــون (  ) ppmو

القمحات في الجالون اإلمبراطوري ) ( g p g imp

مالحظة :عنـد القيـام بتحليـل المـاء العـذق  ،تقـاس العينـات بـالحجم  ،فـي درجـة الحـرار

الســائد  ,ولــيس بــالوزن  .ومــن الناحيــة العمليــة ال تُجــرأ أبــد ا التصــحيحات مــن أجــل درجــة
الحرار والوزن النوعي ( تستثنى من ذلك الميـا والمحاليـل المالحـة )  ،ويفتـر
الموارد الصناعية والبلدية للماء
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يزن كيلو غرام ا واحد ا  ،وأن جالونـ ا أمريكيـ ا واحـد ا يـزن  33 . 2باونـد ا  ،وأن الجـالون الملكـي
البريطاني يزن  11باوند ا .

الجدول 1ـ 2وحدات تحليل الماء  :عالقات متبادلة ومكافئات

1ـ جزء ا في المليون()ppm
=
=
=
=
=
=
=
=

0ملغ 3 /ل
0غ  /م
 2.0جزءاً 022.222/
 2.2583قمحة  /في الجالون األمريكي
 8.33 = 2.22833باونداً  0222222/جالون أمريكي
 2.20قمحة  /في الجالون اإلمبراطوري
 2.20باونداً  0222/جالون إمبراطوري
 02باونداً  0222.222/جالون إمبراطوري

1ـ قمحة في الجالون األمريكي ) ( g p g
=  00.0جزءاً 0222.222/
=  00.0ملغ / 3ل
= 00.0غ/م
=  0.00جزءاً 0222.222/
=  2.043باوندا ًً  022/جالون أمريكي
= 043باونداً 0222.222/جالون أمريكي
=  0.0قمحة  /جالون إمبراطوري
=  2.000باونداً 0222/جالون إمبراطوري
=  000باونداً  0222.222/جالون إمبراطوري
1ـ جزءا في ( pts 100000 ) 111.111

الموارد الصناعية والبلدية للماء
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=
=
=
=
=
=
=
=
=

 02جزءاً 0222.222/
02ملغ  /ل
3
02غ  /م
2.583قمحة  /جالون أمريكي
 2,2833باونداً  0222/جالون أمريكي
 83,3باونداً  0222222/جالون أمريكي
 2.0قمحة  /جالون إمبراطوري
 2,0باونداً  0222/جالون إمبراطوري
022باونداً 0222.222/جالون إمبراطوري

1ـ قمحة في الجالون الملكي البريطاني
= 04.3جزءاً 0222.222/
= 04.3ملغ  /ل
3
= 04.3غ  /م
= 0.43جزءاً 022.222 /
=  2.833قمحة  /جالون أمريكي
=  2.002باونداً 0222.222/جالون أمريكي.
=  022باونداً 0222.222/جالون أمريكي
=  2.043باونداً  0222/جالون أمريكي
= 043باونداً  0222.222/جالون إمبراطوري

الموارد الصناعية والبلدية للماء
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التعبير عن تحاليل الماء كمكافئات كربونات الكالسيوم :
) Water Analyses Expressed as Calcium Carbonate ( CaCO3
من الممكن حتى استخدام وحدة أساسية واحدة مثل وحدة األجزاء فـي المليـون

للتعبير عن جزء الكلسيوم أو عن كامل أجزائه بعدة طـرق مختلفـة تسـتخدم كـل منهـا

رقماً عددياً مختلفاً للتعبير عن الكمية المكافئة من الكالسيوم .

وبصــورة مماثلــة إذا ســجلنا مكافئــات المغنيزيــوم ســيكون لــدينا ســبعة منهــا ممــا

يجعــل إجمــالي الطــرق المختلفــة أربــع عشـرة طريقــة للتعبيــر عــن اثنــين مــن المقومــات
يفس ـران مــع بعضــهما عســر المــاء  ,وبمــا أن حســابات معالجــة المــاء كانــت شــديدة

التعقيــد فقــد تقــرر فــي وقــت مبكــر أن يعبــر عــن العســر اإلجمــالي فــي المــاء بمكــافئ
كربونــات الكالســيوم (  ) CaCO3وذلــك لجميــع مقومــات العس ـرة  .وتشــكل كربونــات

الكالسيوم مقياسـاً معياريـاً مناسـباً كمـا أنهـا تحمـل الـرقم  022كـوزن جزيئـي وهـو رقـم
صــحيح لطي ــف يســهل ت ــذكره وه ــو رقــم كبي ــر بمــا يكف ــي  ،بحي ــث تبــدو النت ــائج م ــن
الناحية العلمية كأعـداد صـحيحة  .ومـن هنـا بـات مـن المـألوف التعبيـر عـن إجمـالي

العس ـرة  ،عس ـرة الكالســيوم  ،وعس ـرة المنغنزيــوم علــى أســاس مكافئاتهــا  CaCO3ثــم

ُوسِّع هـذا المكـافئ ليشـمل ثالثـة أشـكال مـن القلويـة هـي  :البيكربونـات  ،والكربونـات
والهيدروكســيد  .وقــد اكتشــف فيمــا بعــد  ،أن مــن المناســب توســيعه ليشــمل الحمضــية

المعدنية التي قد تظهر أيضاً كـ ( كقلوية سلبية ) .

وقــد بــات مــن الشــائع فــي الوقــت الحاضــر التعبيــر عــن كاتيونــات Cations

الكالس ــيوم  ،والمغنزي ــوم  ,والص ــوديوم  ،وع ــن العس ــورة الكامل ــة  ،وع ــن القلوي ــات :

البيكربون ــات  ،والكربون ــات و الهيدروكس ــيد  ،وع ــن أنيون ــات  Anionsالكبريت ــات ،
الكلوريـد  ,والنتـرات  ،والحمضـية المعدنيـة بلغـة مكافئاتهـا مـن كربونـات الكالسـيوم (
)  CaCO3وذلـك لتبسـيط الحسـابات المسـتخدمة فـي معالجـة المـاء .

ومـن

يعبـ ـر ع ــادة ع ــن ثن ــائي أكس ــيد الكرب ــون الح ــر وع ــن الحدي ــد والمنجني ــز
جه ــة أخ ــرى ّ
الموارد الصناعية والبلدية للماء
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والسيلكا والفلوريد كـ  Fe, Mn , SiO , F , CO2على التوالي ويقوم شكل التحليـل

الذي يظهر في الجدول  0ـ  3التالي على أساس هذا النظام:
الجدول  1ـ 3

االسم :

العنوان :

تاريخ استالم العينة :

تاريخ أخذ العينة :

نسخة إلى :

الكاتيونات

استمار تحاليل الميا

األنيونات

تاريخ التحليل :

كالسيوم

Ca ++

 ppmكـ
CaCO3

مغنيزيوم

Mg + +

CaCO3

صوديوم

Na +

CaCO3

HCO3 -

CaCO3

HCO3- -

CaCO3

OH -

CaCO3

Cl -

CaCO3

بيكربونات
كربونات
هيدروكسيد
كلوريد

--

كبريتات

SO4

CaCO3

القساو الكلية

CaCO3

الكلوريد ( ميثيل أورانج )

CaCO3

الكلوريد ( فينول فثالين )

CaCO3

ثاني أكسيد الكربون الحر

CO2

الحديد الكلي

Fe

السيليكا
العكار ( بعد الخ

عينة رقم :

SiO2
)

اللون
PH
القساو الكـلية كـ CaCO3
القساو المؤقتة كـ CaCO3
الموارد الصناعية والبلدية للماء
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التعبير عن تحاليل الماء في مكافئ في المليون أو ميلي مكافئات في اللتر :
Water Analyses Expressed as Equivalents per Million
Or Mille Equivalents per Liter:

أو الميلي مكافئات في ) ( e p mإن الوحدتان  :المكافئات في المليون

متساويتان عددياً  .وللتعبير عن مقدار المادة الموجودة بلغة )( m eq / Lاللتر
من المادة الموجودة على ) ( ppmهذه الوحدات يقسم عدد األجزاء في المليون

وزنها المكافئ أو األوزان المكافئة للكاتيونات واألنيونات الشائعة في الماء هي :

الكالسيوم  ، 20المغنيزيوم  ، 12الصوديوم 30 CO3 ، 61 HCO3 ، 23
 ، 48 SO4 ، 17 OHالكلور  ، 35.5و . 62 NO3

ومع أن المكافئات في المليون والميلي مكافئات في اللتر  ،تستخدم إلى حد

ما إال أن استخدامها أضيق من استخدام مكافئات كربونات الكالسيوم واالعتراض

الرئيسي على استخدامها كونها غير مالئمة  .فمع هذه المكافئات يظهر كثير من

األرقام على يمين الفاصلة العشرية أما مع مكافئات كربونات الكالسيوم وخصوصاً
عند التعبير عنها بأجزاء في المليون فتظهر معظم األرقام كأعداد صحيحة .

عسر ( قساو ) الماء  :طرق التعبير :

Water Hardness: Methods Of Expression

إن أشيع الطرق للتعبير عن عسر الماء تكون بمكافئه  CaCO3في أجزاء

بالمليون أو قمحات في الجالون األمريكي أو أجزاء في مائة ألف أو قمحات في
الجالون اإلمبراطوري  ،أو إلى حد ما في أجزاء بالمائة ألف .

وف ــي البل ــدان األخ ــرى الناطق ــة باإلنكليزي ــة تس ــتخدم عل ــى نط ــاق واس ــع درج ــة

كــالرك  clarkأو الدرجــة اإلنكليزيــة  English degreeويعبــر عنهــا ك ـ CaCO3

فــي قمحــات فــي الجــالون الملكــي اإلنكليــزي  .وفــي فرنســا تســتخدم الدرجــة الفرنســية
علــى نطــاق واســع ويعبــر عنهــا ك ـ  CaCO3فــي أجـزاء بالمائـة ألــف  .وتســتخدم فــي

ألمانيا الدرجة األلمانية على نطاق واسع وتعطى كـ  Ca Oفي أجزاء بالمائة ألـف .
الموارد الصناعية والبلدية للماء
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وتوجد جداول خاصة للتحويل من نظام إلى آخـر  .ويعبـر أيضـاً عـن عسـر المـاء ،

إلى حد ما بمكافئات في المليون ( أو بالميلي مكافئات في اللتر ) .

وفي التعبير عن نتائج تحليـل المـاء  ،ال ينبغـي إعطـاء أكثـر مـن أرقـام مهمـة

ثالثة  ،ألن الطرق المستخدمة ال تسـمح باسـتعمال عـدد أكبـر ولـذلك إذا كـان عامـل

مــا ســيؤدي إلــى رقــم مثــل  ،004.6 ppm :فإنــه يجــب أن يجبــر إلــى ppm 808
وفـ ــي الواقـ ــع يمكـ ــن أن يسـ ــمح مـ ــن أجـ ــل دقـ ــة القياسـ ــات ب ـ ـرقمين مهمـ ــين والعوامـ ــل
والمكافئــات الكيميائيــة أيضـاً التــي تســتخدم فــي حســابات معالجــة الميــاه ال ينبغــي أن

تتكون من أكثر من ثالثة أرقام مهمة ومن هنـا يمكـن أن يؤخـذ الـرقم  022بـدالً مـن

الرقم  022,22كوزن جزيئي لكربونات الكالسيوم ويمكن جبر عامل تحويل  Caإلى
 CaCO3إلى  0,52بدالً من الرقم  0,402األكثر دقة .

طرق قياسية لتحليل الماء :

Standard Methods Of Water Analysis
في الممارسة العملية يتم إجراء معظـم القياسـات عـادة بطـرق القيـاس الحجمـي

والل ــوني وقي ــاس العك ــارة وت ــأتي النت ــائج ص ــحيحة بم ــا يكف ــي لتلبيـ ـة كاف ــة األغـ ـراض

العمليــة عنــدما يقــوم بهــا كيميــائيون مجربــون  ,وفــي المختب ـرات الكبي ـرة يســتفاد علــى
نط ـ ــاق واس ـ ــع م ـ ــن الفوت ـ ــومتر اللهب ـ ــي  ,والمقي ـ ــاس الل ـ ــوني الكهروض ـ ــوئي  ,وأدوات

التوصيل الكهربائي النوعي  ,والرقم الهدروجيني. PH

وكما الحظنا سابقاً في تحليل المياه العذبة في المختبرات أو في الحقل فأن

العينات تقاس بالحجم ال بالوزن ويفترض أن جزءاُ واحداً في المليون يترادف مع

0ملغ  /لتر أو بمعنى آخر أن اللتر الواحد يزن كيلو غراماً واحداً  .كما أن هذه

القياسات الحجمية تُجرى في ظروف ما يدعى بدرجة الح اررة العادية مع عدم إدخال

أية تصحيحات على هذه الدرجات وعلى األوزان النوعية وال يعتبر هذا اإلجراء

صحيحاً من الناحية العلمية  ،لكن هذا ليس مهماً ألن األخطاء التي قد ترتكب
تجريبياً في إعداد القياسات هي أكبر من األخطاء المرتكبة عن طريق هذه
الموارد الصناعية والبلدية للماء
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االفتراضات  .وفي حالة المياه عالية الملوحة ينصح بإدخال التصحيحات على
درجات الح اررة واألوزان النوعية  ،سواء كنا سنعبر عن النتائج بأجزاء من المليون
وزناً أو في وحدات من الحجم في درجة ح اررة قياسية .

تحاليل الميا وخواصها من مختلف المصادر:

Analyses And Characteristics Of Waters from various
الميا الجوية ( مطر  ،ثلج  ،قطقط  ،بَ َرد ) :

)( Rain - Snow - Sleet - and Hail
تعبير يستخدم للمصدر األساسي لجميع مواردنا من الماء أي للرطوبة

المتساقطة من الجو واعتماداً على الظروف الجوية قد تتساقط الرطوبة الجوية على
شكل مطر أو قطقط أو ثلج  ،أو َب َرد  .وهي عندما تتساقط ال تصبح على تماس
فقط مع الغازات التي يتألف منها الجو بل أيضاً مع المادة الصلبة العالقة في

الهواء كالغبار واألوساخ والسخام والشوائب األخرى ولهذا السبب فإنها تحتوي
إضافة إلى الغازات المنحلة مادة معدنية كانت قد انحلت من هذه الشوائب العالقة

.

ومن الواضـح أن الجـزء األول السـاقط سـوف يحمـل قسـماً مـن المـادة المعدنيـة

ـماء مغســولة  .فعملي ـاً قــد
أكبــر مــن الجــزء الــذي يســقط بعــده ألن هــذا ســوف يعبــر سـ ً
يحت ــوي الج ــزء األول عل ــى أكث ــر م ــن 2 ( 150 ppmغ  /ج ــالون ) م ــن الم ــادة
المعدنية ولكن مما يدعو إلى الدهشة أن استمرار هطول المطـر علـى مـدى سـاعات

كثيرة ال يزيل تماماً المادة العالقة من الجو .

الب َرد أيضاً أو على األصـح  ،المـاء النـاتج عـن ذوبانهمـا علـى
ويحتوي الثلج و َ
مادة معدنية منحلة  .ولكن أيضاً الثلج الذي يسقط فـوق المرتفعـات العاليـة  ،يحتـوي
علــى كميــة مــن المــادة المعدنيــة أقــل مــن تلــك التــي يحتويهــا الــثلج الــذي يســقط فــوق

األ ارضـ ــي المنخفضـ ــة وذلـ ــك يعـ ــزى إلـ ــى قلـ ــة الغبـ ــار فـ ــي الجـ ــو فـ ــوق المرتفعـ ــات .
فالجداول الجبلية التي تسـتمد مياههـا مـن هـذه الثلـوج األكثـر نقـاء تحتـوي علـى كميـة
الموارد الصناعية والبلدية للماء
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خفيفــة جــداً مــن المــادة المعدنيــة  .وفيمــا يخــص الغــازات المنحلــة ف ـإن مــاء المطــر
يكون مشـبعاً بـالهواء المنحـل (  02ـ 02مـل  /ل تقريبـاً بدرجـة  62ـ 30ف )  ،ولكـن

الجزء المنحل من األوكسجين  ،يكون هنا أعلى بكثيـر منـه فـي الهـواء الجـوي  .وقـد
أدرجنا في الجدول  8ـ  ، 3فـي الفصـل الثالـث ذواّبيـة الهـواء فـي المـاء وتركيبـه فـي

مختلــف درجــات الح ـ اررة  .وفيمــا يتعلــق بمحتــوى ثــاني أكســيد الكربــون الطليــق ف ـإن
عـدداً محـدوداً مـن التحاليـل الفوريـة يظهـر 2 - 6 ppmمنـه وأن أي زيـادة منـه فـوق

 1 - 2 ppmال تعـزى إلـى ثـاني أكسـيد الكربـون المسـتمد مـن الجـو بـل إلـى ثـاني
أكسيد الكربون المستمد من محتوى المادة العضوية .

قد يكون المطر الساقط فوق المدن حمضياً أحياناً بسبب حمض الكبريتي

المتولد من الغازات المنبعثة من الوقود المحترق

إن ماء مطرياً بمثل هذه الحموضة أ ّكال جداً لمعظم المعادن  .كما يمارس
تأثي اًر مضعفاً على المواد القابلة للغسل  ،ومن أجل ذلك ابتكر هناك اسم ( البلى

الشتوي ) للمالبس ومن الجدير بالذكر أن هذا ال يحدث للمالبس التي تغسل في
المنزل وتجفف في العراء .

فإذا تعرضت المالبس  ،في ظل ظروف كهذه إلى البلل  ،أو إذا امتصت

المالبس الرطبة الحمض من الجو فأن الحمض المخفف بدرجة كبيرة أصالً سوف
يتركز بما يكفي لممارسة تأثير مضعف على المالبس .

ميا الخزانات : Cistern water

تطلق هذه التسمية على مياه األمطار التي تجمع من األسطح وتختزن في

خزاناًت  .ومع أن هذه المياه تستخدم على نطاق واسع لألغراض المنزلية  ،إال أنها
ال تستخدم في األعمال الصناعية إال على نطاق ضيق  ,وكان هذا النوع من المياه

لشح الموارد األخرى أو لعدم وجودها أصالً  ,وفي
ضرورياً في بعض الحاالت نظ اًر ّ
حاالت أخرى استخدمت مياه الخزاناًت تحت تأثير انطباع خاطئ هو أنها مساوية ،
الموارد الصناعية والبلدية للماء
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من الناحية النوعية للماء المقطر  .كما استخدمت في حاالت أخرى لتخفيف الماء

الذي يحتوي نسبة عالية من الجوامد .

إن ميــاه الخ ازن ـاًت عموم ـاً  ،أكثــر عس ـ اًر مــن ميــاه المطــر وأعلــى محتــوى فــي

إجمالي الجوامد  .ويعزى ذلك إلى تراكمات الغبار فوق أسطح الجمع والى اكتساب
العس ـرة والمــادة المعدنيــة األخــرى مــن جــدران الخ ازن ـاًت  ,ولكــن عس ـرة هــذا النــوع مــن
الماء تتفاوت بشكل عام .

ومن أجل االستخدامات الصناعية إذا شطفت السطوح بأول جزء من المطـر

الســاقط قبــل جمــع البــاقي وعولجــت جــدران الخ ـزان بعامــل جيــد صــامد للمــاء  ،فــإن
العسرة قد تتراوح عندئذ بين  15 - 50 ppmتقريباً ( 0ـ 3غ  /جالون ) .

تحمل مياه الخزانات غالباً تعدادات جرثومية أعلى عادة  .وعلى الرغم من

كون متعضياتها غير ممرضة عادة وكثي اًر ما تستخدم ألغراض الشرب  ،فإنه
يستحسن أن تعالج بالكلور  ،وأن يتم ترشيحها قبل الشرب  .ويالحظ أيضاً من

تحاليل مياه األمطار أن مياه الخزاناًت  ،ال تكافئ نوعياً الماء المقطر أو الماء

المجرد من المادة المعدنية .

الميا السطحية والميا الجوفية :
Surface Waters and Ground Waters
عندما يتالمس ماء المطر أو الماء المتشكل من ذوبان الثلج أو الجليد مع

األرض  ،يتبخر بعضه ويتجمع البعض اآلخر أو يسيل فوق السطح فيغوص

بعضه في باطن األرض .

وتطلق تسمية المياه السطحية  :على المياه التي تتجمع أو تجري فوق سطح

األرض  ،مشكلة البحيرات أو البرك أو الخزاناًت أو األنهار أو الجداول أو الغدران

.

أما المياه التي تغوص إلى باطن األرض وتنبثق على شكل ينابيع أو تبزل

بواسطة اآلبار ودهاليز الترشيح فتدعى بالمياه الجوفية .
الموارد الصناعية والبلدية للماء
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يحمل الماء خواصاً مذيبة عالية ويميل إلى إذابة وتفتيت المواد التي تتالمس

معه  .وتزداد خواص اإلذابة والتفتيت شدة بالنسبة لبعض المعادن بوجود ثاني
أكسيد الكربون في الماء  .فمثالً قد يكون الحجر الكلسي والطباشير والدولوميت

ذوابة في الماء  ،وقد تزداد ذوبانيتها مائة مرة اعتماداً على كميات ثاني
والمغنسيت ّ
أكسيد الكربون الموجودة  .كما يحمل الماء الذي يحوي على ثاني أكسيد الكربون
تأثي اًر مفتتاً على الصخور السيليكاتية أكبر من تأثير الماء النقي  ,ومن ناحية أخرى

ال يحتاج الماء إلى ثاني أكسيد الكربون لحل كبريتات أو كلور أو نترات الكالسيوم
أو المغنيزيوم أو الصوديوم .

تستمد كمية بسيطة من ثاني أكسيد الكربون هذا من الجو ألنه يحتوي عادة

على حوالي  %2.235فقط ( انظر الجدول  3ـ  0في الفصل الثالث ) .

وفي درجات الح اررة العادية  ،يمكن للمطر أو للطبقات الرقيقة من المياه

السطحية أن تحل أقل من  2 ppmمن ثاني أكسيد كربون الجو ويكفي هذا لتشكيل
أقل من  5 ppmمن البيكربونات  .مع ذلك سوف تظهر المعاينة لمختلف تحاليل

الماء في هذا الفصل  ،أن كثي اًر منها يشتمل على محتوى من البيكربونات يزيد
على  ، 200 ppmوعدداً مهماً يزيد محتواه على  ، 300 ppmومن الواضح أن
ثاني أكسيد الكربون المستمد من الجو تافه األهمية في تشكيل كميات كهذه من

البيكربونات  .لكنها تستمد في معظمها من عمليات التحلل التي تصيب المادة
العضوية وخصوصاً في الطبقات العليا من التربة  .ثم أن المياه الجوفية قد تكتسب
ثاني أكسيد الكربون الطليق وستدرس هذه الناحية بتفصيل أكثر في الفصل الثالث

وبصورة عامة  ،تكون المياه الجوفية في منطقة ما  ،أعلى في محتواها

المعدني من المياه السطحية في المنطقة نفسها  ،وذلك لتالمسها الوثيق واألطول

ذوابة
مع الطبقات الصخرية  .هذا إال إذا نشأت المياه السطحية في منطقة صخور ّ

ذوابة نسبياً وفي هذه الحال تكون المياه
نسبياً وجرت بعد ذلك عبر صخور غير ّ
الجوفية في المنطقة الثانية أدنى في محتواها المعدني من المياه السطحية .
الموارد الصناعية والبلدية للماء
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تمارس الطبقات األرضية على المياه التي تتخللها ببطء عملية الترشيح

الذواب
واالمتزاز والتصفية ومن هنا يمكن على الرغم من ازدياد محتواها المعدني ّ

أن يتناقص إلى حد كبير لونها ومادتها المعلقة ومحتواها الجرثومي  .ولذلك تكون

مياه البئر العميقة شفافة عادة وعديمة اللون  ,وخصوصاً في المناطق ذات التربة
الكلسية  ،إنما ال ينبغي استخدام هذا الماء ألغراض الشرب بدون معالجة ،إال بعد

إجراء الفحص الجرثومي والكيميائي الدوري  .كما ينبغي إعداد الالزم للتخلص من

خطر التلوث الذي قد ينشأ عن طريق رشح الماء من السطح نزوالً حول قميص

البئر .

إن درجة ح اررة المياه في البئر العميقة ثابتة تقريباً وبصورة عامة تكون درجة

ح اررة المياه اآلبار ذات العمق 32ـ 62قدماً  ،أعلى بمقدار 02ـ 32فهرنهايت من

المعدل الوسطي السنوي لدرجة ح اررة الجو في ذلك الموقع  ،وتزداد هذه الدرجة

بمقدار  02فهرنهايت مع كل  64قدماً عمقاً .

ومن جهة أخرى تخضع درجة ح اررة المياه السطحية لتبدالت واسعة  ,إذ

يتراوح الحد األعلى لدرجة الح اررة في الصيف من  362ـ  622ف  ،فوق الحد األدنى

لدرجة الح اررة شتاء وهذا مهم خصوصاً فيما يتعلق بمياه التبريد ( انظر الفصل ) 2

.

يشيع وجود الناميات العضوية في المياه السطحية وكثي اًر ما تضفي هذه على

الم ــاء طعمـ ـاً ورائح ــة كـ ـريهين وبالمقاب ــل ف ــإن المي ــاه الجوفي ــة تخل ــو ع ــادة م ــن ه ــذه
الناميــات والطعــوم والــروائح  .وتســتثنى مــن هــذا بصــورة رئيســية ميــاه اآلبــار القليلــة
العمق التي تحوي ناميات جرثومية من الحديد والمنجنيز  .أمـا اإلسـتثناءات بالنسـبة

للطعم والرائحة فهي المياه الكبريتية التي تحمل طعماً ورائحة كريهين .

الميا السطحية

Surface Waters

الجداول  Streamsواألنهار : Rivers
الموارد الصناعية والبلدية للماء
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أن المحتويات الدنيا والقصوى لمختلف المقومات في مياه الجداول واألنهار

هي كما تظهر في الجدول  4ـ  . 0كما نالحظ أيضاً أن هناك إضافة إلى

المعدالت الواسعة في إجمالي المادة المعدنية الموجود في هذه األنهار تفاوتاً كبي اًر

في النسب النسبية لمختلف المقومات .

الكلية في المتوسط تعزى إلى وجود
فيذكر دائماً مثالً أن ثلث العسرة
ّ
المغنزيوم ومع ذلك أن معاينة العسرة في مياه هذه األنهار ستبين أن نسب

الكالسيوم والمغنزيوم تتفاوت كثي اًر حتى أن المغنزيوم قد يشكل نسبة من 0ـ%40
من العسرة الكلية في بعض هذه المجموعة من األنهار .

إضافة إلى ذلك وكما سنرى في الفصل الثاني فإن مختلف المقومات في نهر

ما سوف تختلف في قيمها إلى حد ما  ,وليس من الضروري أن تكون هذه
المقومات موجودة في النسب النسبية ذاتها في كل األوقات  ,ولذلك يتضح لنا أن

كل جدول أو نهر يحتاج إلى فحص مستقل بحيث تكون المعالجة ووسائلها مناسبة
ومرنة بما يكفي للتعامل مع االختالفات التي ستظهر في التركيب .

تشكل األنهار الكبيرة عادة مورداً مائياً جدي اًر بالثقة هذا هو الواقع  ،إنما ال

يجب اعتباره كمسلّمة .

أما األنهار الصغيرة والخلجان والجداول فينبغي إجراء دراسات لمنطقة

الصرف المتضمنة  ،و لكميات األمطار الفصلية الهاطلة واختالفاتها  ،ولكميات

الصرف السطحي الذي يمكن توقعه في تلك المنطقة ويمكن الحصول من دراسة
كهذه على صورة جيدة جداً لدفق التيار واستخالص االستنتاجات حول ما إذا كان

احتجاز الماء ضرورياً .

جدول  4ـ  1يبين متوسط الحدود الدنيا والعليا لمعظم األنهار
الدنيا
القساو (  ) Ca & Mgكـ
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الكالسيوم )(Ca

11

408

المغنزيوم ( ) Mg

3

181

4

774

البيكربونات (  ( HCO3كـ

ppm CaCO3

15

256

الكلوريد

كـ

ppm CaCO3

الكبريتات ( ) SO4

كـ

ppm CaCO3

1
4

702

النيترات ( ) NO2

كـ

ppm CaCO3

0.1

10

0.02

3

8

48

الصوديوم والبوتاسيوم

كـ

ppm CaCO3

الحديد كـ Fe
السيليكا

كـ

ppm SiO2

473

البحيرات والبرك والسدود السطحية Lakes, Ponds, and Reservoirs

أن مياه البحيرات بشكل عام أقل خضوعاً للتغيرات السريعة في التركيب من

مياه األنهار  .كما أن كثي اًر من البحيرات ثابتة في تركيبها بشكل يدعو للمالحظة
على مدى فترة طويلة من الزمن  ,ويصح هذا بشكل خاص على البحيرات الكبيرة

التي تستمد منها كثير من الصناعات الضخمة موردها المائي ,وفي حالة البحيرات
البرك والخزاناًت الصغيرة يكون بعضها ثابتاً جداً في تركيبه بينما يظهر البعض
اآلخر تغيرات فصلية مهمة  .وتعمل البحيرات بسبب مكونها النسبي كأحواض

استقرار فعالة وتكون عكارتها ضعيفة عادة في معظم األوقات.

ولكن بما أن الماء يبلغ أقصى كثافة له عند درجة  32.0ف  ،فإن الحركات

العمودية للماء تنتج عن المياه السطحية األكثر سخونة وبردت إلى هذه الدرجة أو
عن المياه السطحية األكثر برودة وسخنت لهذه الدرجة  .ويعرف هذان المتغيران
بانقالبي الخريف والربيع على التوالي وفي هذه األوقات قد تصبح مياه البحيرات

عكرة جداً  ,والعواصف أيضاً قد تعكر مياه البحيرات بشكل سيء  .وقد أتينا على

معالجة هذه الناحية بصورة أكثر تفصيالً تحت عنوان ( العكارة والرواسب ) في

الفصل الرابع .
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ومن المستحسن إجراء دراسة كاملة عن منطقة الصرف المتضمنة وكمية

األمطار الهاطلة  ،وتبدالتها الفصلية وكمية الصرف السطحي للمنطقة ومعدل

الكمية التي سوف تضيع بالتبخر  .وفي حالة المشاريع الجديدة سوف تكشف دراسة
كهذه ما إذا كان المورد المائي إياه غزي اًر  ،بما يكفي لتأمين كافة الحاجات

الحاضرة والمستقبلة المقدرة  .وستدل العينات التي تؤخذ بصورة دورية على
التبدالت التي يمكن توقعها في التركيب .

الينابيع

الميا الجوفية Ground waters

: Springs

حملت الينابيع دائماً سح اًر ممي اًز بالنسبة للجنس البشري  ،األمر الذي قاد إلى

اعتقاد خاطئ  ،بأن مياه الينابيع شفافة عديمـة اللـون بشـكل ارئـع وأنهـا نقيـة تمامـاً ،

وهي ال تفيد ألغراض الشرب فقط بل ربما تحمل أيضـاً خواصـاً عالجيـة هامـة  .إن
بئ اًر تستمد مائها من المستودع األرضي المائي نفسه وتقدم نفس النوعية من الماء ،
قــد تكــون موضــع اشــتباه حتــى يعلــن عــن صــالحيتها للشــرب  ،ولكــن هــذه التــدابير

االحت ارزيـة تعتبـر غالبـاً غيـر ضـرورية عنـدما يتعلـق األمـر بمـاء الينبـوع وعلـى الـرغم

من حقيقة أن كثي اًر من مياه الينابيع هي مياه نقية بشكل رائع فإن مياه ينـابيع أخـرى

قد تظهر عكارة ملحوظة في بعـض األحيـان وخصوصـاً بعـد فتـرات المطـر الشـديد .
وعلــى الــرغم مــن كــون معظــم ميــاه الينــابيع  ،كمعظــم ميــاه اآلبــار العميقــة  ،عديمــة

اللون فإن هناك عدداً من االستثناءات .

وبقدر ما يرتبط األمر بمسألة النقاوة فال وجود لماء طبيعي خالي من

الشوائب المعدنية المنحلة  .وبقدر ما يرتبط األمر بمسألة صالحية الماء للشرب

فإنه ال يمكن اإلقرار بصالحية ماء النبع للشرب إال بعد إجراء االختبار .

تستمد كثير من الصناعات ك ّل أو الجزء األساسي من زادها المائي من
الينابيع وفي عدد من الحاالت تكون مياه الينابيع نقية بما يكفي بحيث ال تحتاج
إلى ترشيح لكنها وفي أحوال أخرى تحتاج إلى ذلك كما في حال العكارة التي تحدث
الموارد الصناعية والبلدية للماء
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بعد هطول المطر الشديد  .إن معظم مياه الينابيع عسرة إلى الحد الذي يكون فيه

تيسيرها ضرورياً من أجل استخدامات المصانع قد يظهر نبع ما تغي اًر مهما في

التدفق  ،ولذلك ال ينبغي االعتماد كلياً على قياس واحد لصبيب الماء وبدالً من
ذلك يجب إجراء دراسة وافية لتعيين الحد األدنى للتدفق وعند عدم كفايته  ،القيام

بدراسة الطرق التي يمكن بواسطتها تطوير النبع .

اآلبار : Wells

تســتخدم ميــاه اآلبــار علــى نطــاق واســع فــي الصــناعة وهــي تتفــوق علــى أنـواع

المي ــاه األخ ــرى بع ــدد م ــن الميـ ـزات منه ــا  :الص ــفاء والخل ـ ّـو م ــن األص ــباغ العض ــوية
والطعــم والرائحــة والثبــات النســبي فــي التركيــب وخلوهــا مــن ميــاه المجــاري والفضــالت
الصناعية  ،ودرجة ح اررتها الثابتة .

وتقس ــم اآلب ــار ع ــادة إل ــى فئت ــين  :اآلب ــار الجوفي ــة العميق ــة واآلب ــار الس ــطحية

الض ــحلة  .والبئ ــر الجوفي ــة ه ــي البئ ــر الت ــي تمت ــد ن ــزوالً عب ــر طبق ــة كتيم ــة لتخت ــرق

مخزوناً مائياً كامناً  ،أما البئر السطحية فهي البئر التي تمتد نزوالً في طبقة كتيمة
إلــى حــد يكفــي فقــط لتكــون فــوق ســطح المــاء البــاطني وتســتمد مياههــا مــن الرشــح

السطحي .

تحفـر اآلبــار السـطحية غالبـاً ألنهـا فــي مــادة غيـر متماســكة عنـد حلــول موســم

( حفــر اآلبــار )  .وقــد تت ـراوح فــي القطــر مــن بضــع أقــدام إلــى  52قــدماً أو أكثــر ,

وكثيـ اًر مــا يــتم إنشـاء اآلبــار الســطحية بــدالً مـن حفرهــا عــن طـرق دفــع المآخــذ البئريــة

ف ــي األرض  ،وتع ــرف ه ــذه اآلب ــار باآلب ــار المدقوق ــة أو كم ــا تع ــرف ف ــي المحادث ــة
الشائعة ( باآلبار األنبوبية ) .

وفــي حفــر اآلبــار الجوفيــة العميقــة يســتخدم عــادة التثقيــب ( الحفــر )  ,ومــن

الواضح أنه ضروري عند اجتيـاز الطبقـات الصـخرية الصـلدة  .ويمكـن إجـراء الحفـر

بالدق  ،ونزح القالمة ( الفتانـات )  ,أو بواسـطة جهـاز الحفـر
بواسطة جهاز الحفر
ّ
الموارد الصناعية والبلدية للماء
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دوار مــع اســتعمال سـوائل الحفــر الرغويــة ( الفــوم ) وطــرد القالمــة بــين حــين وأخــر
الـ ّ
بتيار من الهواء المضغوط .
وفــي الحصــباء الرمليــة والتشــكيالت الطينيــة يمكــن اســتخدام ط ـريقتين أخ ـريين

للحفـر  :طريقـة أنبـوب الموقـد الكاليفورنيـة  ، California Stove Pipeوطريقـة

النقب ( الثقب ) النفثي . jetting in

رنـي Rannay Well
وآخر تطور في حفر اآلبـار المعتدلـة العمـق هـو بئـر ا

الذي فيه يتم حفر بئر مركزية ووضع أسطوانات مثقبة على نحو أفقي عمودية على

جسم البئر وعلـى ارتفاعـات مختلفـة منـه فيجـري المـاء عبـر هـذه الثقـوب ليجتمـع فـي
الجزء األسفل من البئر .

قد يتراوح عمق اآلبار العميقة في مختلف المواقع مـن  0222إلـى أكثـر مـن

 3222قــدماً  .تغلــف اآلبــار العميقــة عــادة فــي جــزء كبيــر منهــا بقمــيص لمنــع الميــاه
الســطحية وللحيلولــة دون انهيــار المــادة الرخــوة فــي أعلــى البئــر  .أن عمليـات توســيع
الثقــوب وتغليــف الحصــباء همــا طريقتــان تســتخدمان لزيــادة التــدفق ولمنــع االنســداد

بواسطة الرمل الناعم .

وفي الحاالت التي يستخدم فيها على نطاق واسع بدل الخزان الرئيسي آبار

عميقة قد يصدف أن تكون جميع المياه داخل منطقة تمتد على عدة أميال من نفس

التركيب وتنتشر هذه اآلبار فوق أجزاء مختلفة من األرض إنما يجب أن نالحظ أن

االختالف في التركيب هو اختالف ضئيل .

تظهر مياه اآلبار العميقة غالباً اختالفات طفيفة فقط في التركيب حتى

خالل فترات زمنية طويلة .

يحمل الماء من عدد اآلبار العميقة في أي من هذه المناطق  ،التركيب نفسه

 .ولكن هذا ال يصح دائماً  ،ألن اآلبار التي تحفر بنفس العمق  ،في كثير من
المناطق  ،قد تخترق خزاناًت مختلفة من الماء  ،فتنتج بذلك مياهاً متفاوتة جداً في

التركيب .

الموارد الصناعية والبلدية للماء

30

الفصل األول

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

معالجة المياه لألغراض الصناعية وغيرها

إن تركيب الماء في بئر ما عميقة  ،يتراوح بين حدين ضيقين جداً  ،خالل

فترة زمنية طويلة  ،ولكن هناك بعض االستثناءات  .ومنها التلوث بمياه البحر .

أما االستثناء الثاني  ،فهو التلوث بالماء السطحي .

وبينم ــا تك ــون مي ــاه اآلب ــار العميق ــة بش ــكل ثاب ــت تقريبـ ـاً  ،وخالي ــة تمامـ ـاً م ــن

العك ــارة والل ــون  ،فـ ـإن بعض ــها ق ــد يحتـ ـوي عل ــى الحدي ــد  ،وبعض ــها عل ــى كبري ــت
الهــدروجين  ،وق ـد يحتــوي عــدد قليــل نســبياً منهــا علــى المنجنيــز  .وســنأتي علــى
معالجة هذه الشوائب  ،تحت عناوين مستقلة  ،في الفصلين الثاني والثالـث وكثيـر

م ــا نج ــد الي ــوم حف ــارو وجيولوجي ــو اآلب ــار يتش ــاورون م ــع بعض ــهم عن ــد بح ــثهم ع ــن
موضـع مناسـب بحفــر بئـر ويتدارســون بكـل عنايــة سـجالت أداء اآلبــار المحفـورة فــي

المنطقة المحيط قبل البدء بالحفر .

اآلبار االرتوازية

: Artesian Wells

هي آبار تبزل الماء المحبوس تحت الضغط وقد يكون هذا الضغط غير

كاف لرفع مستوى الماء في البئر إلى السطح أو أنه قد يكفي إلحداث تدفق مستمر
من الماء من أعلى البئر  ،فيصنف البئر في هذه الحال كبئر تدفق  .ولكثير من

آبار التدفق ضغط عند السطح ال يزيد على  05باونداً في اإلنش المربع لكن هذا

يختلف تبعاً الختالف المناطق  .وحيثما يكون الضغط عند السطح ضعيفاً يستخدم

الضخ غالباً لزيادة اإلنتاجية .

ميا المناجم : Mine Water

فــي كثيــر مــن المنــاجم  ،تتوجــب إ ازلــة كميــات كبيـرة مــن المــاء بواســطة الضــخ

المستمر  ،وكثير ما يستخدم هذا الماء في المراجل البخارية في المنجم  ،ألغراض

محليــة  ،وأحيان ـاً مــن أجــل صــناعات أخــرى  .ال تختلــف بعــض ميــاه المنــاجم عــن
الموارد الصناعية والبلدية للماء
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الميــاه األخــرى الجوفيــة  ،لكنهــا تكــون حمضــية فــي معظمهــا  ،نظ ـ اًر لوجــود حمــض

الكبريت فيها عادة  ،حتى أن مجرد ذكر ماء المنجم  ،يوحي دائماً بالماء الحمضـي

.

إن مياه المناجم الحمضية أكالة جداً عادة  ،وكثي اًر ما تكون مثقلة بالحديد .

طيعة للمعالجة  ،إذا لم يكن محتوى الكبريتات فيها عالي جداً  .وسوف ندرس
وهي ّ
هذه المشكلة في الفصل الثاني  ،تحت عنوان ( المياه الحمضية ) .

الميا المعدنية : Mineral Waters

تستخدم عبارة ( المياه المعدنية ) بشكل فضفاض جداً  ،إلى الحد الذي

أصبحت معه عملياً عديمة المعنى .

يتروح تقريباً من المحتوى المعدني لماء
إن المحتوى المعدني للمياه المعدنية ا

يعرف
المطر إلى المحتوى المعدني لماء البئر الشديد العسرة  .حتى أن الساخر ّ

الماء المعدني بأنه  :الماء ذو الرائحة والطعم السيئين  ,وهذا صحيح إلى حد ما

ألن كثير من المياه المعدنية تنسجم مع التعريف السابق  ،فالمياه الكبريتية مثالً

تحمل رائحة البيض الفاسد  ،كما يحمل الماء المشحون بالحديد طعماً كريهاً أو

قابضاً  ،والمياه عالية الملوحة تكون مرة ومالحة جداً .

يوصف برزانة ماء أحد الينابيع لصنف واحد من األمراض المزمنة ،

ويوصف آخر  ،هو عملياً من التركيب نفسه  ،ولصنف آخر مزمن من المرض
ورغم ما يحمله هذا الوصف من جوانب هزلية عالية  ،إال أن ما من شك أن آالف
الناس يستفيدون من زياراتهم للينابيع  .وتعزى هذه الفائدة إلى تغيير المنظر
واالسترخاء وتناول كميات كبيرة من الماء على نحو غير مألوف  ،والغسل

اإلسرافي الكامل للجسم  ،وعلم الحاالت النفسية  .واالختالف بسيط بين ما إذا كان
عامل واحد من تلك العوامل هو الذي حقق الفائدة للمريض  ،وبين ما إذا كانت

مجموعة العوامل المذكورة هي التي أسهمت في ذلك .

الميا الحبيسة : Connate Waters

الموارد الصناعية والبلدية للماء
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ميا حقول الزيت المالحة : Oil Field Brines

المي ــاه الحبيس ــة  ،أو مي ــاه حق ــول الزي ــت المالحـ ـة  ،ه ــي بقاي ــا بح ــار قديم ــة ،

ترسبت فيها الصخور الرسوبية  .ولذلك سميت بميـاه المسـتحثّات Fossil Waters

.

وهي بصورة عامة  ،مياه عالية الملوحة  ،ولكن درجة الملوحة تختلف إلى

حد كبير  .وتحمل في حقول الزيت مدلوالً مزعجاً ليس إال  ،وتمثل مشكلة بيئية
خطيرة  ،إذ توجد في كثير من الحاالت قوانين تمنع من تفريغ هذه المياه إلى مياه

سطحية  ,ولذلك يعاد ضخها عادة إلى داخل األرض  ،وتحتاج عادة إلى معالجة

قبل القيام بهذا اإلجراء لتفادي تآكل تغليف صد الصدوع البينية للطبقة المسامية
التي تضخ إليها  .وقد استخدمت هذه المياه حديثاً إلى مدى محدود جداً لتجديد

أجهزة تيسير المياه بالزيوليت .

ميا البحر : Sea Waters

في الجدول  5ـ  0تحليل يظهر المقومات الرئيسية للبحر  .وللتوضيح

بطريقة أخرى نقول بأن مياه البحر تحتوي على (  ) % 0.0تقريباً من كلوريد

الصوديوم وعلى حوالي (  ) % 2.8من األمالح األخرى أو إجمالياً مقداره

(

 ) % 3.5من األمالح الكلية .

وهناك بعض االختالفات في درجة الملوحة التي نجدها  ,ولكن النسب

النسبية للمقومات الرئيسية هي نفسها في كل المحيطات  .تستخدم مياه البحر

كمادة خام الستخراج الملح والبروم والمغنزيوم منها  .وتستخدم أيضاً إلى مدى
محدود في تجديد المصانع الكبيرة لتجديد تيسير الماء بالزيوليت  ,وعند استخدامها

على النحو المشار إليه فإنها تهيئ أرخص الطرق لتيسر المورد المائي العسر ,

وتستخدم مياه البحر أيضاً على نطاق واسع للتبريد في المصانع القائمة عند

الشاطئ  .وتقطر أيضاً في بعض المناطق الجافة وعلى متون السفن لتوفير ماء
الموارد الصناعية والبلدية للماء
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التغذية للمراجل  ،وماء الشرب وغير ذلك  .وهناك طريقة مشوقة لتقطير ماء

البحر موصوفة في الفصل 00

الجدول  5ـ  1ميا البحر :النسق النسبية للمقومات الرئيسية لميا البحر
وهي عمليا واحد في جميع المحيطات .

العنصر

كالسيوم

مالحظــة :

أجزاء  CaCO3في المليون
0111

مغنيزيوم

8894

صوديوم

88381

بوتاسيوم

425

بيكربونات

008

كلوريد

85731

سلفات

8787

بروميد

40

عسرة

5894

يمكــن تحويــل كميــات قليلــة مــن ميــاه البحــر إلــى ميــاه صــالحة للشــرب عــن طريــق

جه ــاز خ ــاص إل ازل ــة المل ــح  ،والمقـ ـوم الرئيسـ ـي ه ــو زيولي ــت الفض ــة  ،ال ــذي يتفاع ــل م ــع كل ــور
ذوابة تزال بالترشيح :
الصوديوم  ،والمغنزيوم  ،والكالسيوم لتشكيل مركبات غير ّ
( )0زيوليت صوديوم  ،ومغنيزيوم  ،وكالسيوم 2غير ذواّب ،
و( )0وكلوريد فضة غير ذواّب حسب التفاعالت التالية :

) 1 ( 2 Na Cl + Ag 2 Z = Na 2 Z + Ag C
) 2 ( 2 Mg Cl2 + Ag 2 Z = Mg Z + 2 Ag Cl
) 3 ( 2 Ca Cl2 + Ag 2 Z = Ca Z + 2 Ag Cl

واذا احتجنــا إلــى تخفــيض محتــوي الكبريتــات  ،فإننــا نضــيف كميــة بســيطة مــن هيدروكســيد
البــاريوم  ،إلــى الغالــب حيــث تتفاعــل أيونــات البــاريوم مــع أيونــات الكبريتــات لتشــكيل  :كبريتــات

ذوابــة  ،بينمــا تتفاعــل أيونــات الهدروكســيل مــع أيونــات المغنيزيــوم لتشــكيل هيدروكسـيد
بــاريوم غيــر ّ
مغنيزيــوم غيــر ذواّب أيض ـاً  .ويحتــوي الجهــاز أيضــاً علــى كميــات بســيطة مــن الكربــون المن ّشــط

ومحطّـم يســاعد فـي تفتيــت القالــب عنــد تالمســه مــع المــاء  .تــوفر هــذه الطريقــة ميــاه الشــرب علــى
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متــون أط ـواق أو ق ـوارب النجــاة  ،لكنهــا مكلفــة جــداً لمعالجــة كميــات كبي ـرة مــن ميــاه البحــر مــن
الناحيـة العمليـة  ،ال ينتـزع كامـل الملـح مـن المـاء  ،بـل يبقـى منـه مـا يكفـي لتعـويض خسـارة الملــح
التي تنتج عن التعرق .

تلوث األنهار بميا البحر :
Sea Water Contamination Of Rivers
يشيع تلوث مياه النهر بمياه البحر عند مكان دخول األنهار إلى المحيطات

أو خلجان الماء المالحة وقد يمتد هذا التلوث على مسافة أميال في اتجاه أعلى

النهر  .إن عمق النهر ومرحلته وارتفاع المد كلها عوامل تدخل في هذا التأثير فال
يجب إصدار أحكام قطعية من أن التلوث سوف لن يحدث ألن الموقع المقترح

مثالً يبعد  02أو  02ميالً باتجاه أعلى النهر وألن للنهر تدفقاً قوياً وألن عدة
اختبارات أظهرت عدم وجود التلوث  ,ومن الضروري بدالً من ذلك إعداد سلسلة

الموارد الصناعية والبلدية للماء
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طويلة من االختبارات عند مختلف مراحل النهر وخالل المد الناقص والمد التام ،
وذلك قبل استخالص أية استنتاجات تتعلق بخطر التلوث بمياه البحر .

يمكن إهمال التلوث بمياه البحر أثناء الدفق العـالي للنهـر  ،حتـى خـالل فتـرات

المد التامة  ,أما في فترات انخفاض الدفق فقد يسبب المد تلوثـاً حتـى لـو كـان مـداً
ّ
ناقصاً  ,وتتضح هذه النقطة تماماً بسلسلة قياسات الكلور في مياه النهر .
وال حاجة للقول في أن معظم هذا الماء لم يعد يفيد في شيء  ،إال ألغراض

التبريد  .وبما أن ماء البحر يحمل وزناً نوعياً أعلى من الوزن النوعي للماء العذب
فإنه سيشق طريقه صعوداً في قاع النهر أما الماء العذب فيجري فوقه  .ولكن

المجرى المتعرج والدفق الدوامي وتأثير الموج إلى حد ما يقلب هذه الظروف المثالية

 ،فيحدث قدر هام من المزج .

تلوث ميا اآلبار بميا البحر

Sea Water Contamination Of Wall Waters
يحدث كثي اًر أن تتلوث مياه اآلبار بمياه البحر أو الخلجان المالحة أو األنهار

الضاربة إلى الملوحة  .ومن الواضح أن التلوث ال يمكن أن يحدث إذا كانت اآلبار

حر أو إذا كان عمقها أو المستوى األدنى للسحب منها فوق مستوى مياه
ذات دفق ّ
البحر  .ولكي يحدث التلوث من الضروري أن يكون عمق البئر ومستوى الماء فيه

أثناء الضخ تحت مستوى البحر وأن توجد الطبقة المتقدمة الراشحة التي تقدم منفذاً
إلى ماء البحر  .وفي أحوال كثيرة ال يحدث مثل هذا التلوث حتى يحفر عدد من
اآلبار ويبلغ الضخ أشده خالل فترة طويلة من الزمن تقدر بالسنوات في حاالت

كثيرة  ,وفي حاالت أخرى يحدث التلوث في كل بئر يحفر في مناطق معينة حتى
بعد فترة قصيرة نسبياً من الضخ المعتدل .

وعندما ترشح مياه البحر عبر طبقة مسامية تمتد من السطح إلى عمق

ٍ
منحن يمتد الجزء األسفل منه تحت الماء الجوفي
معتدل فإنه يعود على شكل جدار

العذب األخف  ,أو بمعنى آخر فإن الماء العذب يطفو فوق ماء البحر  .وفي
الموارد الصناعية والبلدية للماء
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مواقع كهذه يمكن لبئر ضحلة أن تنتج ماء عذباً في حين قد تنتج بئر مجاورة

أعمق ماء مالحاً بدرجة عالية ويوضح هذا الجدول 6ـ  ، 0الذي يقدم تحاليل لبئرين

متجاورين إحداهما بعمق  45قدماً واألخرى بعمق  002قدماً في هذه الحال ال

تظهر مياه البئر الضحلة تلوثاً  ,أما مياه البئر األعمق فتحتوي على  %22تقريباً
من مياه البحر حيثما يوجد التلوث بمياه البحر فإن مداه قد يتفاقم إلى حد كبير
بواسطة الضخ الشديد الذي يميل إلى رفع الماء الملحي التحتي األثقل في منطقة

صغيرة نسبياً حول قاع البئر  ,ويظهر هذا التأثير في محتويات الكلور في ماء
البئر بتأثير شدة الضخ والمدرج في الجدول  0ـ  . 0وفي هذه الحال إن تخفيف
ضغط المضخة بالخنق  ،بعد استقرار ماء البحر إلى أدنى عمق  ،خالل فترة

التوقف يفيد في تخفيف مقدار التلوث  ،ألنه عند إجراء هذه العملية بحكمة  ،فإن

قمة مخروط الماء الملحي العالية  ،والمتشكلة عن طريق الضخ يمكن غالباً
االحتفاظ بها دون ارتفاع قاع البئر  .إن هذا اإلجراء ينقص حجم الماء المتحصل

لكن من الواضح أن كمية أصغر من الماء الضعيف التلوث أفضل من كمية كبيرة
من الماء الذي قد يكون ملوثاً بشدة فال يفيد من الناحية العملية في شيء .

ولكن القصة العادية لهذه اآلبار تظهر أن درجة تخفيف الضغط بالخنق  ،يجب

أن ترتفع من وقت آلخر حتى يصبح إنتاج البئر ضئيالً بحيث يدفع إلى هجره .
الجدول 6ـ  .1تحاليل من بئرين متجاورين في ميامي تظهر تلوث ميا البئر األعمق .
التحليل

البئر
ضحل (  45قدم ا )
843

( عميق  001قدم ا )
5181

البيكربونات

885

052

الكلور

87

89211

الكبريتات

01

8031

العسرة

الجدول  7ـ  . 1ارتفاع محتوأ الكلور في ميا بئر ملوثة بميا البحر
في ميامي خالل الضخ الشديد .
الموارد الصناعية والبلدية للماء
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بعد  9ساعات من الضخ

 Clكأجزاء  CaCO3في المليون
245

بعد  8ساعات من الضخ

0051

أول ضخ بعد توقف 84ساعة

847

الموارد الصناعية والبلدية للماء
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الفصل الثاني
المواد المعدنية المنحلة
Dissolved Mineral Matter
رأينا في الفصل األول  ،أن شوائب المياه هي :

( )1المادة المعدنية المنحلة ( )2الغازات المنحلة

( )3العكارة والرواسب

( )4اللون والمواد العضوية ()5الطعوم والروائح ( )6المتعضيات المجهرية .

نتناول في هذا الفصل موضوع المادة المعدنية المنحلة  .ونكرس الفصل الثالث

للغازات المنحلة  ،أما العكارة  ,والراسب  ،واللون  ،والمادة العضوية  ،والطعوم والروائح
 ،فندرسها في الفصل الرابع .

تحتوي الموارد المائية جميعها  ،سواء في حالتها الخام  ،أو بعد معالجتها من

قبل البلدية  ،على مادة معدنية  .وكما رأينا في الفصل األول  ،فإن هذه المقومات
المعدنية  ،تختلف إلى حد كبير في كمياتها  ،ونسبها النسبية الموجودة في مختلف

الموارد المائية  .وأكثرها وفرة هي  :بيكربونات وكبريتات وكلوريدات الكالسيوم

والمغنزيوم والصوديوم الموجودة طبعاً كمركبات ألنيوناتها  Anionsوكاتيوناتها

 Cationsالخاصة  .وفيما يلي  ،ندرس باختصار كل ملح على حده  .ونورد ذوبانية
كل منها بلغة مكافئة لكربونات الكالسيوم . CaCO3

بيكربونات الكالسيوم

: Ca ( HCO3 ) 2

توجد فقط على شكل محلول  ،وتتشكل بواسطة تأثير الماء الذي يحتوي على

ثاني أكسيد الكربون على الحجر الجيري  ،والرخام  ،والطباشير  ،والكالسيت ،
والدولوميت  ،والمعادن األخرى التي تحتوي على كربونات الكالسيوم  ،وذلك حسب

التفاعل التالي :
Ca ( HCO 3 ) 2
بيكربونات الكالسيوم

المواد المعدنية المنحلة



Ca CO 3 + CO2 + H2O

غاز الكربون كربونات الكالسيوم
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تبلغ ذوبانية بيكربونات الكالسيوم في الماء بدرجة  32ف والمشبع بثاني أكسيد
الكربون بالضغط الجوي العادي  44,5 ( 1620 ppmغ  /جالون )  .وهذا هو الحد

األقصى للذوبانية  ،ومعظم الموارد المائية الطبيعية تحمل محتويات من بيكربونات

الكالسيوم تقارب هذا الرقم .

وعندما ترتفع درجة الح اررة تنقص الذوبانية  ،بسبب زيادة انعكاس التفاعل

السابق  .ويكتمل االنعكاس في المرجل البخاري  ،فيتحلل كامل المحتوى من بيكربونات
الكالسيوم إلى ثاني أكسيد الكربون وماء وكربونات الكالسيوم  ،ومن المعروف أن

كربونات الكالسيوم ذات ذوبانية منخفضة جدا ًً(  15 ppmأو  4غ  /جالون ) عند
درجة  32ف  ،و ( 13 ppmأو 0.8غ  /جالون ) عند درجة  212ف
( انظر قشرة كربونات الكالسيوم وقشرة كربونات وهيدروكسيد المغنيزيوم ) في الجدولين -2

 01و.00- 2

بيكربونات المغنزيوم

: Mg ( HCO3 ) 2

توجد فقط على شكل محلول  ،وتتشكل بتأثير الماء الذي يحتوي على ثاني

أكسيد الكربون الطليق على المغنزيت  ،والدولوميت  ،والفلزات األخرى التي تحتوي
على كربونات المغنيزيوم  ،حسب التفاعل التالي :
MgCO3 + CO2 + H2O  Mg ( HCO3 ) 2
بيكربونات المغنزيوم

كربونات المغنزيوم

تبلغ ذوبانية بيكربونات المغنزيوم في الماء  ،بدرجة  32ف  ،المشبع بثاني
أكسيد الكربون بالضغط الجوي 0.212 ( 37100 ppmغ  /جالون )  .ورغم ارتفاع

الذوبانية القصوى لبيكربونات المغنزيوم  ،فإن الكميات الموجودة منها في الموارد
الطبيعية للماء هي عادة أدنى من  / 4,4 ( 75 ppmجالون )  ،وقلما تصل إلى هذا

الرقم .

عند ما ترتفع درجة الح اررة  ،تنقص الذوبانية  ،بسبب زيادة انعكاس التفاعل

السابق  ،فيتشكل أوالً ثاني أكسيد الكربون والماء و كربونات المغنزيوم  ،التي تكون
40
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ذوبانيتها في الماء النقي  5,4 ( 101ppmغ  /جالون ) بدرجة 32ف  ،و( 75 ppm

 4.4غ  /جالون ) بدرجة  212ف  .ويحدث بعد ذلك  ،في درجات الح اررة العالية ،
كما في المرجل البخاري  ،تبدل إضافي  ،ألن كربونات المغنيزيوم تتفاعل مع الماء ،

إلطالق ثاني أكسيد الكربون  ،وتشكيل هيدروكسيد المغنيزيوم  ،ذي الذوبانية الشديدة
االنخفاض  ( 17 ppmأو 1غ  /جالون ) بدرجة  32ف  ( 8 ppm ،أو 0,5غ /

جالون ) بدرجة  212ف .

بيكربونات الصوديوم

: NaHCO3

ملح أبيض  ،معروف عادة تحت اسم ( بيكربونات الصودا ) أو( صودا الخبيز)

 . Baking Sodaذوبانيتها في الماء بدرجة  32ف  ،هي ( 38700 ppm

 02226غ  /جالون )  ،وتزداد مع ارتفاع درجة الح اررة  ،لكنها تميل بعد درجة 100
ف إلى فقدان ثاني أكسيد الكربون وعند درجة  212ف تتحول تماما إلى ثاني أكسيد

كربون وهيدروكسيد صوديوم ( صودا كاوية ) انظر التفاعالت تحت عنوان

( قشرة

كربونات الكالسيوم وهيدروكسيد المغنزيوم )  ،والذوبان في الجدول 4ـ ، 2من أجل
تحاليل عدد من العينات المائية  ،التي تحتوي على بيكربونات الصوديوم .
كبريتات الكالسيوم : CaSO4

توجد كبريتات الكلسيوم على شكل ثنائي هيدرات  CaSO4 . 2H2Oفي العديد

من الفلزات  ,كالجبس  ،والمرمر  ،والسلينيت  ،وبشكل ال مائي  CaSO4في الفلز

أنهيدريت  . Anhydriteوبشكل نصف مائي CaSO4 1/2H2Oفي مادة تعرف بـ (
يحضر بالنزع الجزئي للماء من الجبس
جص باريس )  ، Plaster Of Parisالذي
ّ
ّ
.

أنظر قشرة كبريتات الكلسيوم من أجل مميزاته  ،والجدول  4ـ  2من أجل مقدار

ذوبانه في مختلف درجات الح اررة .
المواد المعدنية المنحلة
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كبريتات المغنزيوم : MgSO4
تعرف الهيدرات السباعية (  ) MgSO4 7H2Oعادة باسم ( الملح اإلنكليزي ) ،

أو باسم ملح إبسوم  Epsom Saltعندما توجد في الطبقات الملحية والمناجم ،

والكهوف  ،إلخ  . . .وهناك شكل فلزي آخر هو القيصريت  Kieseriteالذي هو

هيدرات أحادية (  ) MgSO4 H2Oوتوجد أيضاً في فلزات أخرى  ،مثل الكاينيت

 ، Kainiteوالبيكرومريت  ، Picromeriteواللّويت  ، Loweiteإلخ  ،على شكل
ملح مزدوج مع كلور البوتاسيوم أوكبريتات البوتاسيوم أو كبريتات الصوديوم  ،إلخ . .

وعلى خالف كبريتات الكالسيوم  ،فإن كبريتات المغنزيوم ملح ذواب جداً  ،وتبلغ

ذوبانيته  4420 ( 170000 ppmغ  /جالون ) بدرجة  32ف و 356000 ppm

( 20800غ  /جالون) بدرجة  212ف  .وهذا الملح أ ّكال في المرجل البخاري .
كبريتات الصوديوم : Na2SO4

الهيدرات العشارية (  ) Na2SO4 10H2Oملح متزهر  ،عادة يعرف باسم

(

ملح جلوبر  Glauber’s Saltأو بالـ ( ميرابليت  ، ) Mirabiliteعندما يوجد
مترسباً في البحيرات الملحية  ،والطبقات الملحية  ،والكهوف إلخ  . . .ويدعى

الفلز الالمائي )  ( Na2SO4باسم ثينارديت  ، Thenarditeبينما تعرف كبريتات
الصوديوم الالمائية التجارية  ،وهي ناتج ثانوي لتصنيع حمض كلور الماء من الملح

العادي وحمض الكبريت  ،عادة باسم ملح الكعك Salt Cake

 .وهي كأمالح

الصوديوم األخرى  ،توجد في المياه الطبيعية والمعالجة  ،وهي ذوابة جداً  ،وال تشكل

قشو اًر  .انظر( أمالح الصوديوم ) في الجدول  8ـ. 2
كلور الكالسيوم : CaCl2

يوجــد فــي الميــاه الطبيعيــة المالحــة  ،وفــي الطبقــات الملحيــة  ،إلــخ  ،ويتحصــل

كن ــاتج ثـ ــانوي ف ــي الصـــناعة الكيميائي ــة  ،ويوج ــد طبيعي ــا فـــي فل ــزن همـ ــا  :تاكهدددددريت
 Tachhydriteوهو ملح مزدوج مميأ مع كلور المغنزيوم  CaCl2MgCl.12H2Oو
المواد المعدنية المنحلة
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هيددددروفيليت  ، Hydrophiliteوهــو شــكل ال مــائي )  . ( CaCl2ويشــكل كلــور

الكالسيوم عدة هيدرات  ،كهيدرات أحاديـة  CaCl2H2Oوهيـدرات سداسـية

(

)  CaCl2 6H2Oوجميع هذه األشكال متميعة وذوابة بدرجة عالية  336000 ppmأو

(14600غ  /جــالون ) بدرجــة  32ف  ،و  554000 ppmأو 32300غ  /جــالون )
بدرجة 212ف وهو أ ّكال في المرجل البخاري .
كلور المغنيزيوم : MgCl2

يوجد في مياه البحر  ،والمياه الطبيعية المالحة  ،والطبقات الملحية  ،إلخ وذلك

فلزية هي  :الكلورومغنزيت  Chloro magnesiteالالمائي
في أربعة أشكال ّ
)  ، MgCl2و بيسكوفيت الهيدرات السداسية )  ، ( MgCl2 6H2Oوالملح المزدوج

(

مع كلور البوتاسيوم كارنليت  ( MgCl2 KCl 6H2O ( Carnalliteوتاكهيدريت

( انظر المقطع السابق ) .

كلوريد المغنزيوم متميع  ،وذواب جداً )  362000 ppmأو 21100غ  /جالون

) بدرجة 32ف  ،و(  443000 ppmأو 25400غ  /جالون ) بدرجة 212ف  ،وهو

أ ّكال جداً في المراجل البخارية  ،كما يتفاعل مع الماء  ،في درجات ح اررة كهذه ،
لتشكيل حمض كلور الماء  ،وهيدروكسيد المغنيزيوم .

كلور الصوديوم : Na Cl

يعرف على نطاق واسع بـ ( الملح )  ،بدون أية صفة محدودة  ،لكنه يعرف

أيضاً  ،وعلى نطاق معين بـ ( الملح العادي ) واالسم الفلزي هو هاليت  . Halitوهو
المقوم المعدني الرئيسي لمياه البحر ( كلور الصوديوم  ، ) % 2,2ويوجد في الطبقات
الملحية  ،والبحيرات المالحة  ،والمياه الحبيسة  ،والمياه المالحة الطبيعية األخرى  ،إلخ

 .وهو غير مائي في تركيبه  ،لكن بلو ارته تحتوي غالباً على بعض الماء ولذلك كثي اًر
ما تتفرقع عند التسخين  .وكغيره من أمالح الصوديوم األخرى  ،يوجد في الطبيعة ،

ذواب جداً  ،وال يشكل قشو اًر  .انظر
والمياه المعالجة  ،و ّ
المواد المعدنية المنحلة
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والجدول  8ـ . 2

معادن أخرى :

وهناك مواد معدنية أخرى  ،يمكن أن توجد في الموارد المائية الطبيعية  ،قد

تشتمل على السليكا والحديد والمنغنيز والنترات والنيتريتات والبوتاسيوم واألمونيا
والفلوريدات زاتليوديات واأللومينا والحموض المعدنية  ،إلخ . . .

توجد السليكا  ، SiO2في شكل نقي تقريباً في الكوارتز  ،وكثير من الرمال .

وهي مقوم رئيسي في الفيلدسبار  ،والطين  ،وحشد من المعادن األخرى  .وتوجد عملياً
في كافة المياه الطبيعية  ،وقد توجد بكميات تتراوح من  1 ppmأو أقل إلى

100

0,6 ( ppmـ 5,8غ  /جالون )

ويوجد الحديد في معظم موارد المياه بكميات قليلة  ،واذا كان موجود بحدود 0,1

 ppmأو أقل  ،فقد يعتبر وجوداً مهمالً بالنسبة لكافة االستخدامات الصناعية  .أما إذا
وجد بكميات أكبر من 0,2-0,3 ppmفهو مثار لالعتراض جداً .

والمنغنيز مقوم أكثر ندرة  ،لكنه أكثر إثارة لالعتراض  ،والتسامح من أجل

استعماالت خاصة قد يكون أدنى من التسامح بوجود الحديد .

والنترات غائبة عادة أو موجودة فقط بمقادير ضئيلة ولكن هناك استثناءات ،

وتقاس إذا كانت موجودة بكميات محسوسة .

والنيتريتات أيضاً قد تكون غائبة  ،أو موجودة بمثل هذه الكميات القليلة  ،حتى

أنها قلما تقاس في تحاليل الماء الصناعي .

واألمونيا مقوم ضئيل أيضاً  ،حتى أنها ناد اًر ما قيست في الماء المستخدم

لألغراض الصناعية  .ولكن هناك استثناءات حيث أن المياه الملوثة بشدة  ،تطلق ما
يكفي من األ مونيا بحيث تؤثر على الصمامات والتجهيزات النحاسية في المراجل .

مالحظة  :من وجهة النظر الصحية  ,فقط في حالة األطفال الصغار جداً  ،قد يسبب وجود النترات  ،بأكثر من

المواد المعدنية المنحلة
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الدمي . Methemo globinemia
 10 - 20 ppmفي مياه الشرب خضاب الدم المبدل ّ

ويصنف البوتاسيوم مع الصوديوم  ،ألنه يوجد عادة بكميات صغيرة  ،ويشبهه إلى
حد كبير في صفاته .
والفلوريدات  ،التي قد توجد في الماء في مواقع معينة  ،بكميات أقل من 1 ppmإلى
 ، 8 ppmمهمة من وجهة النظر الصحية  ،لكن أهميتها قد تكون قليلة لمعظم
األغراض الصناعية .

وفي بعض المناطق  ,تحوي بعض المياه كميات بسيطة من البورات واأللومينا

لكنها عادة قليلة األهمية .
الجدول 0د . 2المقومات المعدنية المقاسة عادة في تحاليل الماء .
الصيغة

التعبير بد

االسم
كالسيوم

Ca

CaCO3

مغنزيوم

Mg
Na
HCO3
CO3
OH
Cl
SO4
NO3

CaCO3
CaCO3
CaCO3
CaCO3
CaCO3
CaCO3
CaCO3
CaCO3

F
SiO2
Fe
Mn

F
SiO2
Fe
Mn

صوديوم
بيكربونات
كربونات
هيدروكسيد
كلوريد
كبريتات
نترات
فلوريد
سليكا
حديد
منغنيز

يعرف عادة بد
عسر الكالسيوم  +عسر المغنزيوم = العسر الكلي

بيكربونات قلوية
كربونات قلوية
قلوية كاوية

حموضة معدنية ( ) 1

مالحظددة ( : )0قددد تعددزى الحموضددة المعدنيددة إلددض حمددر الكبريددت  ،أو الكبريتددات  ،أو الحديددد  ،أو
األلومينا  ،أو المنغنيز وفي التدفق من مبادالت كاتيونات د هيدروجين  ،قد يكدون موجدوداً فدي المداء حمدر

المواد المعدنية المنحلة
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الكبريت وحمر كلور الماء  ،مع بعدر كميدات بسديطة مدن حمدر ا زوت  .قدد توجدد الحموضدة المعدنيدة
فددي كثيددر مددن الميدداه  ،وفددي بعددر الميدداه الكبريتيددة  ،التددي تلوثددت بالفضددالت التجاريددة  ،أو باالرتشددا مددن
المناجم .

مالحظة ( : )2يوجد البروم  ،بكميات يمكن استخدامها تجاريا  ،في مياه البحر  ،أو بعر المياه
الحبيسة  ،أو في مياه الزيت المالحة .

وقد توجد كميات بسيطة من الكربونات القلوية في المياه السطحية الطبيعية ،

ومياه اآلبار وال توجد القلوية الكاوية أبداً من الناحية العلمية إال في المياه المعالجة .

ويوجد اليود أيضاً بكميات قليلة في مياه البحر  ،وبعض المياه الحبيسة  ،ومياه

حقول الزيت المالحة  .وعلى الرغم من وجود اليود بكميات ضئيلة في المياه العذبة (

يقاس بأجزاء في البليون  ،بدالً من أجزاء في المليون )  ،فإنه مهم جداً في الحد من

انتشار مرض التضخم الدرقي .

وهناك مياه نادرة جداً  ،تحتوي على كميات يمكن قياسها من مقومات نادرة أيضاً

 ،كالزرنيخ  ،والسلينيوم  ،لكنها من الندرة بحيث نذكر وجودها فقط .

يمكن أيضاً للمياه األ ّكالة أن تلتقط الرصاص والنحاس والزنك بكميات قليلة من

األنابيب  .لقد وجدت مقادير ضئيلة بالطرق المطيافية من معادن أخرى في الموارد

الطبيعية للماء  ،لكننا لن نأتي على دراستها نظ اًر لضآلتها .

إن تلوث الماء بالفضالت التجارية  ،قد يزوده أيضاً بمقومات نادرة  ،من بينها

الكروم  .و السترنثيوم ناد اًر ما يقاس  ،لكنه وبسبب االهتمام بنظائره في نواتج
االنشطار اإلشعاعي  ،قام بعضهم بدراسة مركبات السترنثيوم الطبيعية الال إشعاعية

في حوالي 50عينة من الموارد البلدية للماء  .وكانت الكميات الموجودة في هذه الموارد
ضئيلة جداً  ،بمتوسط قدره . 0,29 ppm

إن مقومات المياه المدرجة في الجدول 1ـ ، 2هي وحدها التي تحتاج إلى دراسة

من أجل االستخدامات الصناعية  ،والدفق العادي للموارد المائية المعالجة والطبيعية .
وفيما يتعلق بكميات المادة المعدنية المنحلة  ،والمنقولة بواسطة الموارد المائية الطبيعية
المواد المعدنية المنحلة
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 ،راجع الشرح تحت الصورة 1ـ. 2

الصورة  0د . 2الينابيع الفضية في فلوريدا  .أحد أكبر الينابيع دفقاً في العالم (  011مليوناً د
 011جالوناً في اليوم )  .فقد جعله صفاؤه المفرط  ،وأسطوله من القوارب الزجاجية القيعان مقصد السيا ،
وهو مثالي للتصوير تحت الماء مع ذلك  ،فإن هذه المياه البلّورية الشفافة تحمل  ،في المتوسط  011 ،طناً
( 02.0غ  /جالون ) ،
من المادة المعدنية المنحلة يومياً  .فتشكل تقريباً عسورة مقدارها 220 ppm
وهي كمية مكافئة سنوياً لحل كتلة من الحجر  ،حجر جيري  ،بعرر  01قدماً و ارتفاع  01قدماً وأكثر من
 0111قدماً طوالً .

القلوية  :البيكربونات  ،والكربونات  ،والمادة الكاوية :

Alkalinity : Bicarbonate ,Carbonate ,and Caustic
تقدر القلوية بالمعايرة مع محلول حمضي (  ) 0.1Nبعدد السنتمترات المكعبة

منه المستهلكة ألجل  1لتر  ،ويستخدم في المعايرة مشعرين  ،األول الفينول فثالين
والقلوية الناتجة تدعى قلوية الفينول فثالين ( قلوية  ، ) phوالثاني برتقالي المثيل والناتج

هو قلوية برتقالي المثيل ( قلوية . ) m o

( إن معظم الموارد الطبيعية للماء تحتوي على بعض من ثاني أكسيد الكربون الحر

 ،وال تظهر قلوية الفينول فثالين ) .

 1ـ عند عدم وجود قلوية الفينول فثالين تفترض كل القلوية هي قلوية البيكربونات .
المواد المعدنية المنحلة
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 2ـ عند وجود قلوية الفينول فثالين  ،أو ضعفها  ،أو إذا كانت أقل من  ،أو مساوية
لقلوية برتقالي المثيل  ،فيفترض وجود قلوية الكربونات .

 3ـ إذا تجاوز ضعف رقم الفينول فثالين قلوية برتقالي المثيل  ،فإن الزيادة المفترضة ،
يجب أن تكون مادة كاوية  ،أو قلوية الهيدروكسيد .

مالحظة  :تتالزم هذه التقديرات مع بعض األخطاء  ،وال تنسجم هذه االفتراضات تماماً
مع مفاهيم الكيمياء الفيزيائية  ،لكن هذه الطرق بسيطة  ،ومرضية جداً بالنسبة لمعظم الحسابات
المتعلقة بمعالجة المياه  2من الواضح أن في المحاليل المخففة مثل موارد المياه العذبة  ،ال توجد
األمالح في حد ذاتها  ،لكنها تكون  ،بدالً من ذلك  ،مفترقة من الناحية العملية إلى أنيونات وكاتيونات
مطابقة  2ولكن من األنسب واألبسط تخيل بعض األمالح كما لو كانت غير مفترقة  2وهكذا تصبح
عادية اإلشارة إلى محتوى بيكربونات أو كبريتات الكالسيوم في الماء  ،كما لو كانت هذه المواد
موجودة كأمالح غير مفترقة  ،بدالً من األيونات  2وفي حاالت أخرى قد تكون من األسهل دراسة
األيونات الموجودة 2

الصورة 2د  . 2كهوف كارلسبار  ،نيومكسيكو  .حجرة الملكة  .كهوف الحجر الجيري  ،تشكلت بالفعل
المذيب للمياه  ،التي تحتوي علض ثاني أكسيد الكربون الطليق  ،والنوازل  ،والصواعد  ،واألعمدة  ،التي
تشكلت فيما بعد عن طريق التبخر  ،وفقدان ثاني أكسيد الكربون من ارتشا الماء العسر  ،وتقطره ببطء
من سقوف الكهوف .

العسرة  :الكالسيوم والمغنزيوم Hardness : Calcium and Magnesium :
ُ
المواد المعدنية المنحلة
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تعزى قساوة الماء إلى محتواه من الكالسيوم والمغنزيوم  ,ويعبر عن العسرة في
البلدان الناطقة باإلنكليزية على أساس كربونات الكالسيوم  .وعسرة الكالسيوم هي العسرة

ذوابة  ،كما أن عسرة المغنزيوم تعزي ألمالح المغنيزيوم
الناجمة عن أمالح الكالسيوم ال ّ
ذوابة  .والعسرة الكاملة هي حاصل جمع عسرة الكالسيوم وعسرة المغنيزيوم .
ال ّ

الع ِسر  ،وتعزى العسرة إلض خواص الماء المتلفة
مالحظة  :استخدم تعبير (عسرة ) أصالً لماء الغسيل َ
للصابون  .وهي في معظم المياه القلوية بصورة طبيعية  ،تعزى هذه الخواص مباشرة وعلض نحو متناسب
إلض محتوى الماء من الكالسيوم والمغنزيوم  .ومن الواضح أن في الماء الحمضي تؤثر األحمار المعدنية
الموجودة بشكل محسوس كعسرة الحتوائها علض أمال الحديد و األلمنيوم وغيرها من المعادن الثقيلة وهي
ستعمل أيضاً علض إتالف الصابون ولكن هذه الحاالت هي حاالت استثنائية وال حاجة لتعقيد التعريف البسيط
بها .

إن عسرة الكربونات  ،وعسرة البيكربونات  ،والعسرة المؤقتة Temporary
 Hardnessهي عبارات مرادفة للعسرة التي تعزى إلى بيكربونات الكالسيوم و /أو
بيكربونات المغنزيوم  .وأول هذه العبارات  ،القساوة الكربوناتية هي المفضلة اليوم إن

القساوة الالكربوناتية وعسرة الكبريتات والعسرة الدائمة  Permanentهي عبارات

مرادفة للعسرة الناجمة عن وجود كبريتات و  /أو كلوريدات و  /أو نترات الكالسيوم و /

أو المغنزيوم .

وأول هذه العبارات عسرة الالكربونات هي المفضلة اليوم  .تقدر كميات عسرة

الكربونات والالكربونات الموجودة في ماء ما  ،بتقييم نتائج التحليل كما يلي :

( )1إذا كانت قلوية برتقالي المثيل في الماء مساوية للعسرة الكلية  ،أو تزيد

عنها  ،فإن كامل العسرة تكون موجودة كعسرة كربونات .

( )2إذا كانت قلوية برتقالي المثيل في الماء أقل من العسرة الكلية  ،فإن عسرة

الكربونات تساوي القلوية .

( )3تكون عسرة الالكربونات  ،ضمن الشروط في البند ( )2مساوية للعسرة

الكلية  ،منقوصاً منها قلوية برتقالي المثيل .
المواد المعدنية المنحلة
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وعلى الرغم من االستخدام الغالب في النص لعبارتي  ( :عسرة الكربونات ) و(
عسرة الالكربونات ) فإن هناك بعض االنعطافات لمصلحة الوضوح  .فمثالً ليس
واضحاً إطالقاً ما معنى تحديد أن قساوة الكالسيوم الكربوناتية تتفتت عند التسخين

لتشكيل كربونات كالسيوم  .وبالمقابل أيضاً إن قساوة بيكربونات الكالسيوم تتفتت عند
التسخين لتشكيل كربونات الكالسيوم  ،يتضح مباشرة أن تبدالً محدداً قد حدث  .وفي

حاالت أخرى أيضاً  ،وخصوصاً عند وجود قلوية الصوديوم أيضاً  ،فإنه يصبح من

األوضح إلظهار العالقات استخدام عبارتي ( قلوية الكالسيوم ) و

( قلوية المغنزيوم

) من استخدام عبارتي ( عسرة كربونات الكالسيوم ) و( عسرة كربونات المغنزيوم ) .
مالحظة  :إذا تجاوزت قلوية برتقالي المثيل العسورة الكلية  ،تكون الزيادة  ،هي قلوية الصوديوم .

ترسبات ( قشرة ) كربونات الكالسيوم

Calcium Carbonate Scale

بما أن كربونات الكالسيوم أقل ذوبانية بكثير من كربونات المغنزيوم  ،وكل منهما

أقل ذوبانية بكثير من كربونات الصوديوم  ،يصبح من المناسب تصور القلوية كرابط

أوالً للكالسيوم  ،وثانياً للمغنزيوم  ،وثالثاً للصوديوم  .يفيد تصور كهذا ألغراض عملية
 ،ألنه عندما يسخن الماء الذي يحتوي على بيكربونات الكالسيوم والمغنزيوم والصوديوم

 ،فإن كربونات الكالسيوم تترسب أوالً  ،وبعدها كربونات المغنيزيوم  ،أما كربونات
الصوديوم  ،فتكون ذوابة جداً  ،إلى الحد الذي ال يحصل فيه انفصال  ،حتى يتركز

المحلول إلى حد كبير بواسطة التبخر .

ويبين الجدول 2ـ  2ذوبانية هذه الكربونات الثالث بدرجة  212ف .
المكون الرئيسي للقشور في المكثفات
وهذا سبب كون كربونات الكالسيوم  ،هي
ّ
 ،والمعدات األخرى ذات الدثار المائي  ،والمسخنات المائية  ،وشبكات الماء الحار .
هناك رأي شائع على نطاق واسع  ،يفيد بأنه قشرة كربونات الكالسيوم ال يمكن
المواد المعدنية المنحلة
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أن تتشكل  ،ما لم يسخن الماء إلى ما بعد  130ف  .لكنه رأي خاطئ  ،ألن ارتفاعاً
طفيفاً جداً  ،لبعض أنواع المياه  ،يكفي لتشكيل قشرة كربونات الكالسيوم  .فمثالً  ،إن
تشكل قشرة كربونات الكالسيوم ليس مجهوالً في الخطوط الرئيسية للماء البارد في

المناطق المدارية  ،وشبه المدارية  ( .سنعالج هذه النقطة بالتفصيل في الفصل التاسع
)  ،أل ن هناك توازن  ،عند كل درجة ح اررة بين محتوى الماء من ثاني أكسيد الكربون
الطليق  ،وكمية بيكربونات الكالسيوم  ،التي يمكن أن تبقى على شكل محلول  ،وأنه
يكفي  ،مع بعض أنواع المياه  ،ارتفاع طفيف في درجة الح اررة  ،لقلب هذا التوازن ،

والتسبب في ترسيب كربونات الكالسيوم .

الجدول 2د  : 2ذوبانية كربونات الكالسيوم  ،والمغنزيوم  ،والصوديوم  ،بدرجة  212ف
الذوبانية كـ CaCO3

االسم

الصيغة

كربونات الكالسيوم

CaCO3

13

كربونات المغنزيوم

MgCO3

كربونات الصوديوم

Na2CO3

25
284000

PPM

غ/جالون

8.0
4.4
16400

وهناك ظاهرة مشوقة  ،هي الترسب العرضي لبعض كربونات الكالسيوم في مياه

البرك  ،وذلك الترسب الذي تسببه المتعضيات المجهرية  .إذ تقوم بعضها في ظل
ظروف إيجابية باستهالك جميع محتوى الماء من ثاني أكسيد الكربون الطليق  ،وبعض

من محتوى البيكربونات من ثاني أكسيد الكربون  ،فتشكل منه شيئاً من الكربونات

الطبيعية  .فإذا زادت كمية الكربونات  ،المتشكلة على هذا النحو  ،عن  1غ  /جالون
 17 ppmفإنه قد يحدث ترسب لجزء من عسرة الكالسيوم .
المواد المعدنية المنحلة
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قشرة كربونات الكالسيوم وهيدروكسيد المغنزيوم
Calcium Carbonate and Magnesium Hydroxide Scale
في درجات الح اررة السائدة في المرجل البخاري تفتت بيكربونات الكالسيوم ،
وبيكربونات المغنزيوم لتشكيل القشرة  ،ولكن حيثما كانت قشرة الكالسيوم متشكلة من

كربونات الكالسيوم  ،فإن المغنزيوم يترسب على شكل هيدروكسيد مغنزيوم  .هذا ألن
بيكربونات المغنيزيوم  ،تتفكك أوالً إلى كربونات مغنزيوم  ،تتفاعل مع الماء  ،لتشكيل

هيدروكسيد المغنيزيوم  ،وثاني أكسيد الكربون الطليق .

تخضع بيكربونات الصوديوم في المرجل لتفكك مماثل  ،ولكن نظ اًر ألن الصودا

الكاوية ذوابة جداً  ،فإنها تبقى على شكل محلول .

وفيما يلي هذه التفاعالت :

( 1 ) Ca ( HCO3 )2

CaCO3 +H2O +CO2
( 2 ) Mg ( HCO3 )2

MgCO3 +H2O + CO2
MgCO3 + H2O

Mg (OH )2 + CO2
( 3 ) 2NaH CO3

Na2CO3 + H2O + CO2
Na2CO3 + CO2

2NaOH + H2O
يغادر ثاني أكسيد الكربون المتشكل الغالية مع البخار  .وفي حالة كربونات

الصوديوم يتجاوز التحويل إلى هيدروكسيد صوديوم غالباً الـ . % 80

إن هيدروكسيد المغنيزيوم في القشرة قد يفقد جزءاً من محتواه المائي بالتحميص

فوق األنابيب  ،ويظهر جزئياً على شكل أكسيد مغنزيوم  .ونعبر عن ذوبانية
هيدروكسيد الكالسيوم والمغنزيوم والصوديوم كأجزاء من  CaCO3بالمليون  ،بدرجة

 212ف  ،كما تظهر في الجدول  3ـ . 2

الجدول 3د 2ذوبانية هيدروكسيدات الكالسيوم والمغنيزيوم والصوديوم بدرجة  212ف .
االسم
هيدروكسيد الكالسيوم
المواد المعدنية المنحلة
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هيدروكسيد المغنزيوم

Mg (OH) 2

هيدروكسيد الصوديوم

NaOH

025

8

564000

425000

تنقص ذوبانية كل من كربونات الكالسيوم  ،وهيدروكسيد المغنزيوم  ،تحت تأثير

درجات الح اررة والضغوط المرتفعة  .ففي ضغط  210 psiودرجة ح اررة  ً 342ف ،
تكون ذوبانية كربونات الكالسيوم أقل بقليل من  5 ppmوتكون ذوبانية هيدروكسيد

المغنيزيوم أعلى بقليل فقط من  1 ppmمعب اًر عنها بـ  . CaCO3ولهيدروكسيد

الكالسيوم أيضاً ذوبانية تنقص مع ارتفاع درجة الح اررة  .وتكون ذوبانيته بدرجة 32

ف  2390 ppm ،وبدرجة  212ف  ، 888 ppmوبضغط  210 Psiودرجة ح اررة
 ً 342ف  ، 134 ppm ،معب اًر عنها بـ  CaCO3ولكن ال يحتمل وجوده في قشرة
الغالية  ،إن لم يكن ماء تغذيتها قد عولج بالكلس على نحو مفرط جداً .
قشرة كبريتات الكالسيوم Calcium Sulphate Scale

كبريتات الكالسيوم هي الملح الوحيد المشكل للقشرة في عسرة الالكربونات  .من

أجل كبريتات المغنزيوم وكلوريدات ونترات كل من الكالسيوم والمغنزيوم ذوبانية تتجاوز
 ( 150000 ppmوزناً ) معب اًر عنها بـ  CaCO3حتى بدرجة  32ف  ،وتزيد عن
 356000 ppmبدرجة  212ف  .إن لكبريتات الكالسيوم على شكل جبس منحنى
ذوبانية ُيظهر عند ارتفاع درجة الح اررة ارتفاعا إلى حوالي  104ف ثم ينخفض بعد
ذلك حتى  220ف إلى مستوى ذوبانيته عند درجة  32ف  ،وفي درجة ح اررة الغالية ،

يهبط بسرعة حتى أنه عند ضغط  ، 322 Psiيكون فقط حوالي  40 ppmمعب اًر

عنها بـ كربونات كالسيوم  .ويظهر هذا الجدول 4ـ.2

الجدول  4د 2كبريتات الكالسيوم  :الذوبانية عند 32د  424ف
الذوبانية كد CaCO3

ف
المواد المعدنية المنحلة

غ  /جالون

53

الفصل الثاني

ppm

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

معالجة المياه لألغراض الصناعية وغيرها
22

50.0

0222

011

21.0

0000

202

52.5
0

0210
012

 ( 222ضغط  / 201باوندا ًً /إنش مربع )

2.2

00

 ( 120ضغط  / 201باونداً  /إنش مربع )

2.2

11

 ( 220ضغط  / 011باونداً  /إنش مربع )

ومن هنا يتضح إنه ال يجب التساهل من أجل كبريتات الكالسيوم في مياه التبريد (بما

يزيد عن  ، 1200 ppmأو ( 2غ  /جالون)  ،معب اًر عنها كـ  . CaCO3ويؤخذ هذا

بعين االعتبار في المعالجة الحمضية لمياه التبريد كما سيرد في الفصل التاسع  .ومن

الضروري أيضاً إدراك أن التفريغ على بركة تبريد ينظم بحيث يبقى محتوى كبريتات

الكالسيوم دون  ، 1200 ppmمعب اًر عنها كـ CaCO3

وبسبب ذوبانيتها المنخفضة في درجات الح اررة السائدة في الغاليات البخارية ،

وبسبب تشكيلها لقشرة صلدة والصقة  ،فإنه ال يمكن التساهل بأية كمية من كبريتات
الكالسيوم في الغاليات البخارية

التوصيل الحراري للقشور Thermal Conductivities Of Scales

تبين من القياسات التي أجراها عدد من المهتمين أن الموصلة الح اررية ( ) K

لقشور المراجل السريعة االلتصاق  ،والمعبر عنها  Btuفي القدم المربع مساحة  ،في
القدم ثخانة  ،في الساعة  ،في درجة الح اررة  1ف  ،تقع بين (  ) 0.66و

(

 ) 2.06بقيمة وسطية تقارب  1.5وتؤثر بالتوصيل الحراري درجة المسامية في القشرة

 ،ألن المسام تمتلئ  ،وكما يبدو بالبخار بدالً من الماء  ،ضمن شروط تشغيل المرجل
 ،فتخفض بالتالي الموصلية الح اررية المستخدمة عادة  .وهناك بعض من دليل على أن

لهذه القشرات المسامية موصليات ح اررية فقط من  0.2 = Btuفي القدم المربع في

القدم المكعب في الساعة في  1ف .
المواد المعدنية المنحلة
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الصورة  2د 2أنابيب ومعدات للماء الحار مكسوة بالقشور  .وفي المرور عبر مس ّخن مائي  ،ال يتم
الوصول إلض توازن كيميائي  ،فتتشكل قشرة  ،ليس في المسخن المائي فقط  ،ولكن أيضاً في كامل جهاز
توزيع الماء الحار .

وللمقارنة  ،تبلغ الموصلية الح اررية للطوب الحراري حوالي  0.25والفوالذ حوالي

 . 26ولذلك تبلغ موصلية قشور الماء العسر فقط حوالي  3ـ % 8

(

المتوسط  ) % 5من الموصلية الح اررية للفوالذ  ،أو تقريباً كالموصلية الح اررية للطوب

الحراري  .وبعبارة أخرى  ،إن قشور الماء العسر هي كالمواد الجيدة للعزل الحراري .
ولسوء الحظ تتشكل القشرة في األمكنة الخطأ  ،حيث تكون مسؤولية عن تسميتها (

العزل في غير موضعه ) .

إلمرار عدد ما من الوحدات الح اررية  ،عبر منطقة معينة من وعاء ما  ،في فترة

مفترضة من الزمن  ،يكون من الضروري المحافظة عل تفاضل محدد لدرجة الح اررة
بين داخل وخارج الوعاء  .فإذا كانت جدران الوعاء مؤلفة من معدن نظيف غير مكسو
بالقشور  ،يصبح تفاضل درجة الح اررة  ،الذي تجب المحافظة عليه أقل بكثير مما لو

كان المعدن مكسواً بالقشور  .فإلى أي مدى يجب رفع التفاضل الحراري هذا من أجل
المواد المعدنية المنحلة
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مختلف معدالت االنتقال الحراري عند وجود  1 / 10إنشاً من القشرة ؟ يظهر هذا في

الجدول  5ـ  ، 2حيث تم حساب ذلك لقشرتين لهما الموصليتان الح ارريتان ( ) K
 1.5و0.25

إن خصائص العزل الحراري لقشور الماء العسر  ،غير مرغوب فيها  ،ليس فقط

المسخنات المائية  ،وانما أيضاً في معدات تبريد الماء،
في المراجل البخارية  ،و
ّ
كالمكثفات  ،ومحركات االحتراق الداخلي  ،والمعدات ذات الدثار المائي  .يضاف إلى
ذلك  ،أن هذه الترسبات القشرية ال تشكل طبقة منتظمة متساوية الثخانة  ،بشكل تتوزع

فيه فوق كامل منطقة انتقال الح اررة بل إنها بدالً من ذلك تتشكل بسرعة كبيرة ،
وبالتالي تكون أكثر ثخانة في نقاط  ،تكون فيها سرعة انتقال الح اررة أكبر .

ُيعتقد أن درجة الح اررة القصوى للتشغيل اآلمن لمرجل من الفوالذ الطري  ،يجب
أن تكون حوالي  400ف  .وسيؤدي ارتفاع درجات الح اررة فوق هذه النقطة على
االنتفاخ  ،أو التعطل  .لقد نتجت أعطال األنابيب في األجزاء العالية اإلشعاع في

المراجل الحديثة عن ثخانة قشرية هي أدنى من  0.04إنشاً ثخانة  .ويتفق هذا تماماً

مع األرقام المحسوبة  ،ألننا لو افترضنا أن  0.25= Kكموصلية ح اررية للقشرة  ،فإن

عملية حسابية بسيطة  ،سوف تظهر أن ثخانة القشرة  ، 0.04سوف تكفي لجعل

درجات ح اررة المرجل تتجاوز 4009ف  ،في معدالت انتقال ح اررية هي

100.000

 Butأو أكثر  /قدم / 2سا  ،في المراجل التي تعمل بضغوط  400 Psiأو أكثر .
حتى الثخانات األقل  ،في الضغوط األعلى  ،تسبب ارتفاع درجات ح اررة معدن المرجل
إلى ما فوق  4009ف  ،وعند مواجهة قشرة مسامية  ،فيها قيمة

 0.2 = Kأو

أقل  ،فإن الحسابات تدل على أن ثخانة القشرة  ،حتى لو كانت أقل من  0.01إنشاً ،

قد تكون كافية إلحداث التعطل في معدن المرجل .

والقشرة غير مرغوب فيها أيضاً في الدثارات المائية  .ففي محركات الديزل
المواد المعدنية المنحلة
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الصورة 1د . 2أنابيب مرجل ومحرك ديزل تكسوها القشور  .وبسبب ضعف معامل موصليتها
الحرارية  ،وتشكل القشرة في ا نية المسخنة مباشرة  ،أو في محركات االحتراق الداخلي  ،فإنها
تظهر خطر اإلفراط في التسخين  ،والتعطل الدائم للمعدن .

والمحركات األخرى الداخلية االحتراق  ،تسبب السطوح المكسوة بالقشور في

الدثارات المائية  ،فروقاً كبيرة في درجات الح اررة بين الجهة الح اررية والجهة المائية ،
بنفس الطريقة  ،كالمرجل البخاري .

ويزداد أيضاً الفارق الحراري مع ازدياد القشرة ثخانة إلى أن تصبح في النهاية

فيسخن المعدن بإفراط  ،ويتعطل  .تميل قالنس االسطوانات بشكل خاص
كبيرة جداً ،
ّ
فوق محركات الديزل إلى التصدع بسبب الترسبات القشرية  .قد ال يحدث التعطل

نتيجة لفرط التسخين  ،في المكثفات السطحية واألوعية األخرى غير المسخنة ألن

الفارق الحراري ضعيف جداً  .في المكثف السطحي  ،الذي يعمل على بخار العادم
وتحت فراغ جزئي  ،قد يكون هناك طبعاً فارقاً ح اررياً أكثر من  50ف بين الجانب
صغ ِر ًِ الفارق في درجة الح اررة تكون
البخاري والجانب المائي من المعدن  .وبسبب َ
المواد المعدنية المنحلة

57

الفصل الثاني

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

معالجة المياه لألغراض الصناعية وغيرها

القشور مزعجة في المكثفات  ،ألن القشرة  ،حتى ولو كانت رقيقة سوف تزيد من
الفارق في درجة الح اررة  ،فتنقص بالتالي الفراغ في العادم  ،وتقلل من فعالية المحرك

األساسي .

وقشور الماء العسر أيضاً غير مرغوب فيها إلى حد كبير  ،ألنها تضعف فعالية

القطر في خط األنابيب  ،فتضعف بالتالي إلى حد كبير  ،قدرته الحاملة  .وليس من

النادر أن نرى أنبوب 6إنشاً  ،حامالً لطبقة إنش واحد من القشرة وبذلك تنخفض فعالية

القطر إلى 4إنشاً  ،وقدرة حمله إلى أقل من نصف ما كانت عليه أصالً وليس من

الضروري أن تكون القشور ثخينة جداً إلنقاص معدالت الدفق  ،وخصوصاً في حالة
األنبوب األصغر  .إن قشرة بثخانة  1/4إنشاً فقط  ،في أنبوب قياس إنش واحد مثالً ،

سوف تضعف فعالية قطره إلى نصف إنش  ،وسيكون معدل الدفق  ،الذي يمكن

تحصيله  ،فقط 1/4ماكان عليه أصالً .

فقدان الصابون بالعسرة

Soap Wastage by Hardness

عندما يتالمس الماء العسر مع الصابون  ،تتفاعل أيونات الكالسيوم والمغنزيوم

مع أيونات األحماض الدهنية  ،لترسب صوابين الكالسيوم والمغنزيوم الغير ذوابة .

الجدول  5د  2القشرة  :ارتفاعات درجات الحرارة  ،في مختلف معدالت الحرارة  ،الناتجة عن ثخانة
قشرتين بمقدار  1 / 11إنشاً .

معدل انتقال الحرارة

فرق درجة الحرارة سببه قشرة بسماكة 0/01إنشاً ( ف )

( / Butقدم /2سا )

0.0 = K

1.50 = K

2111
0111
01111
21111

00
20
00
000

22
00
000
222
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11111
01111
01111
011111
021111
011111

222
222
111
000
005
550

111
005
002
0001
0221
0001

الصورة  0 :د  . 2صورة مجهرية فوتوغرافية للقطن  .إلض اليسار :مغسول بماء عسر .
إلض اليمين  :مغسول بماء عسرة (. )1

يرتفع هذا التدمير بعسرة الماء  ،مع الصابون النقي إلى  1.5باونداً من الصابون

فــي كــل 1000جالون ـاً مــن المــاء  ،وذلــك لكــل قمحــة فــي الجــالون (  ) 17 ppmمــن
العسرة الموجودة  ،كما يتبين في الجدول  6ـ . 2

بما أن تدمير الصابون يتناسب بصورة مباشرة مع مقدار العسرة  ,يمكن
استخدام محلول صابون قياسي لقياس العسرة لمختلف أنواع المياه ويدعى هذا

الرقم غالباً ( عسرة الصابون ) وينبغي أن يتوافق هذا مع عسرة الماء  ،عندما يقاس

بالطرق الوزنية  ،ولكن شيئاً من عدم الدقة في إجراء القياسات  ،قد يؤدي إلى
تناقضات محسوسة في النتائج  .وكان هذا هو واقع الحال في طريقة كالرك القديمة
المواد المعدنية المنحلة
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 Older Clark Methodوكانت بالميتات البوتاسيوم أو طريقة بليخر Blacher
 Methodتحسيناً  ،ولكن الطريقة المستخدمة  ،واألوسع انتشا اًر  ،هي المعايرة بالـ
 EDTAالتي تعطي نتائج سريعة وممتازة .

يستنتج من الجدول  6ـ  2أن تلف الصابون كبير في مصانع النسيج  ،والمغاسل

 ،والصناعات األخرى  ،حيث تجرى عمليات التنظيف بالصابون  ،وذلك عند استخدام

المياه العسرة  ،ولذلك  ،فإن تيسير الماء الذي يستخدم في هذه الصناعات يوفر الكثير
 ،إن تيسير الماء ال يوفر فقط الصابون ومواد التنظيف األخرى  ،بل يحدث تنظيفاً

أفضل ال يضاهى  ،ويؤمن ناتجاً أرقى  .وفي مصانع النسيج والمغاسل يكون للمواد
المغسولة مظه اًر أفضل  ،وملمساً أنعم  ،وعم اًر أطول

الجدول  6د  2إتالف الماء  ،من مختلف أنواع العسرة للصابون .
العسرة كد CaCO3

فقدان الصابون

ليبرة 0111/جالوناً

غ /جالون
0

ppm
05

2

21

2

00

1

02

1.0
0

0

00

0
5

012
021

0
2

025
001

01
00

050
002

5.0
2
01.0
02
02.0
00
00.0
00

210
02
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العسرة CaCO3

0.0
2

 0111جالوناً

غ  /جالون
00

ppm
251

05

220

00

212

20.0
25

02

220

21

212

20.0
21

22
21

255
100

22
20

20
20

110
101

22
12

21
20

10
001
012
02.0
01
002
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02

222

01
00

211
205

02.0
20
22.0

10

550

01
01

005
0120

05.0
50
21

وفي الصباغة  ،يتمتع الماء اليسر باألهمية في تأمين صبغ متساو  ،خال من
البقع والخطوط  .وفي تصنيع الرايون  Rayonوجد أن من األهمية ال ازئدة  ،ضرورة

التخلص من عسرة الماء  ،حتى لو كانت ال تتجاوز أجزاء قليلة في المليون ,كما وجد

أن الماء ذا المحتوى ( )0من العسرة  ،هو المطلب األول .

والماء العسر أيضاً  ،عقبة في كثير من الصناعات األخرى  ،حتى عند عدم

استخدام الصابون في عمليات المعالجة  .ففي المغاطس القلوية مثالً  ،يشيع تشكل

القشرات  ،فتسبب كثي اًر من الصعوبات في المعالجة  .وسوف ندرس  ،بتفصيل أوسع ،
هذه المعالجات والصعوبات في الفصول  5و  6و . 2

عسرة الموارد المائية الصناعية Hardness Of Industrial Water Supplies

إن تحاليل مختلف الموارد المائية والتي أوردناها في الفصل األول  ،كافية

إلعطاء فكرة واضحة عن معدالت العسرة التي قد تُواجه في مختلف الموارد المائية
الصناعية  .ولكن محاوالت تصنيف هذه الموارد  ،كموارد يسره  ،وعسرة باعتدال ،
وعسرة جداً  ،وعسرة بإفراط  ,هو تصنيف خادع ألن التفاوتات المسموحة للعسرة  ،من

مختلف االستخدامات الصناعية  ،تختلف إلى حد كبير  ،غالباً حتى في نفس المصنع

.

قد يعتبر الماء بعسرة  5 ( 85 ppmغ  /جالون ) يس ارً بما يكفي للماء الالزم في

مرجل المصانع  .أو قد ُيعتبر الماء
مصنع ورق  ،لكنه عسر جداً لالستخدام في ا
المواد المعدنية المنحلة
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بعسرة 3 ( 50 ppmغ  /جالون ) يس ارً جداً من قبل معبئ زجاجات األشربة المكربنة ،
ٍ
مرض  .وسوف نناقش مسألة المتطلبات
بينما قد يعتبره ُمصنع الرايون عس ارً وغير
المائية لمختلف األغراض الصناعية بتفصيل كامل في الفصول . 4 - 5
إن ماء ( يس اًر ) كهذا  ،عندما يستخدم في المغاسل  ،ومعالجات التنظيف

المماثلة يكون( عس اًر جداً )  ،بحيث يبدد من 35ـ % 45من إجمالي الصابون
المستخدم  ،ولنوضح ذلك بطريقة أخرى  ،كما يظهر في الجدول 6ـ ، 2أن كل
1000جالوناً ستتلف  5. 2باونداً من الصابون النقي  .ولذلك على الرغم من اعتبار

هذه المياه ( يسرة ) بما يكفي لمعظم االستخدامات المنزلية  ،وكثي اًر ما تنصح البلديات
بتخفيف عسرة الماء الخام إلى هذه الدرجة  ،فإنها تعتبر ( عسرة ) جداً بالنسبة لمعظم

االستخدامات الصناعية .

ولذلك يبدو واضحاً  ،أنه بدالً مـن محاولـة تصـنيف المـوارد المائيـة بهـذه العبـارات

الفضفاضة جداً  ،والغير محدودة  ،فإن من الضروري دراسة تركيـب كـل مـاء بـاالقتران

مع الشروط األساسية السـتخداماته النهائيـة المختلفـة  .ومـن الضـروري أيضـاً معرفـة أيـة

اختالفات متوقعة في التركيب .

مالحظة  :علض الرغم من أن متوسط استهالك الماء في البلديات هو حوالي  011جالوناً
للشخص الواحد يومياً  .فإن حوالي  2. 0جالوناً فقط للشخص الواحد  ،يتفاعل بصورة كاملة مع
الصابون  .وألول وهلة يبدو هذا قليالً إلض حد ما  ،ولكن يجب اعتبار أن الشخص عندما يستحم
 ،فإنه ال يستخدم صابوناً بما يكفي لرفع الرغوة في كل الماء الموجود في حور االستحمام .
ويقوم  ،بدالً من ذلك  ،بعزل أجزاء من جسمه بالصابون  ،فقط عندما يكون خارج الماء  ،ثم
الدش) أو علض
الرش ( ّ
يشطفه في الحور  .ومن الواضح أن الشيء نفسه ينطبق علض حمام ّ
الغسل في حور غسل  .وبالمقابل  ،إن كل الماء المستخدم في عمليات الرغو  ،عند غسل
الصحون  ،أو في الغسالة  ،يتفاعل بصورة كاملة مع الصابون  .ومع ذلك  ،فإن كلفة الصابون
التالف في ذلك تقارب  % 0من الماء الخام العسر  ،وهي كبيرة جداً  ،بحيث تصل إلض ضعفين أو
ثالثة أضعاف كلفة المواد الكيميائية المستخدمة في تيسر كامل الماء  .ولهذا عندما تقوم البلدية بد
(تيسير) ماء خام بعسرة  200 - 500 ppmنزوالً إلض  ، 85 ppmفإنها ال توفر فقط ماء مناسب
تماماً لمعظم االستخدامات المنزلية  ،بل تختزل قائمة الصابون لكل مواطن إلض جزء مما كانت
ستكون عليه مع الماء الخام واجماالً تكون توفيرات الصابون هذه كبيرة جداً بحيث تقدر في كثير
المواد المعدنية المنحلة
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من المدن بمئات ا الف من الدوالرات سنوياً .

ذكرنا في الفصل األول  ،أن تركيب ماء النهر  ،يخضع لتقلبات خالل نطاق

واسع تقريباً  .وقد تكون العسرة القصوى في بعض هذه األنهار أعلى من العسرة الدنيا

بثالث مرات ونيف  ،بينما قد تكون العسرة في أنهار أخرى بمقدار ثمانية أضعاف

العسرة الدنيا  .ولنوضح بطريقة أخرى إن أصغر فرق بين أدنى وأقصى عسرة  ،هو
0.8 ( 13 ppmغ  /جالون ) وأكبر فرق هو 40 ( 683 ppmغ  /جالون ) .

وعلى أية حال  ،يجب جمع المعلومات التحليلية كاملة بقدر اإلمكان  ،وذلك

معد لتأمين مورد مائي صناعي  .وقياسات
فيما يتعلق بتغيرات التركيب ألي ماء ّ
درجات الح اررة مهمة أيضاً  ،وخصوصاً إذا كانت مياه النهر ستستخدم ألغراض التبريد

 .وسوف نناقش هذا الملمح األخير بتفصيل أكبر في الفصل التاسع .

ولكن المياه السطحية من البحيرات الكبيرة  ،تكون عادة ثابتة تماماً في تركيبهـا  .علـى

الــرغم م ـن مواجهــة تغي ـرات فــي درج ــات الح ـ اررة  .قــد تظهــر بعــض البحي ـرات الص ــغيرة
والبــرك والخ ازنــات تغيـرات فصــلية هامــة فــي تركيبهــا  ،لكنهــا تكــون عــادة أقــل حــدة بكثيــر

فــي تغيراتهــا ممــا هــي عليــه الحــال فــي ميــاه األنهــار  .ويظهــر الــبعض اآلخــر مجــاالت
صغيرة فقط في التركيب .

إن مورداً مائياً جوفياً  ،وخصوصاً إذا سحب من بئر عميقة  ،يظهر عادة

تقلبات طفيفة فقط في التركيب  .وتكون درجة الح اررة في مياه هذه اآلبار ثابتة خالل

كامل العام  ،بشكل الفت للنظر .

وتظهر أيضاً كثير من اآلبار الضحلة مجاالت ضيقة فقط في التركيب  ،بينما

تختلف آبار أخرى ضمن مدى واسع  .قد تتلوث مياه اآلبار  ،وخاصة الضحلة منها،
بالفضالت الصناعية  .ففي إحدى الحاالت  ،أظهرت بئران ضحلتان كبيرتان  ،في
وقت ما  ،حموضة طفيفة  ،بسبب فضالت تجارية  ،ملقاة في حفرة النفايات على بعد
63
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حوالي  600قدماً منهما  .وفي حالة أخرى أظهرت آبار قرب جدول صغير  ،يحمل

فضالت حمضية  ،محتوى محسوساً من كبريتات الحديدي وكبريتات األلمونيوم ،
وحمض الكبريت إضافة إلى اختالفات في العسرة .

تيسير الماء : Water Softening

تعرف المعالجات التي بواسطتها يتم تخفيف عسرة الماء  ،أو إزالتها باسم تيسير

الماء  .أن مختلف معالجات تيسير الماء  ،والفصول الموصوفة فيها هي
( )1طريقة تيسير الماء بالزيوليت :
مبادلة الكاتيونات بالصوديوم

 - Sodium Cation Exchangeالفصل 15

( )2طريقة مبادلة الكاتيونات بالهيدروجين

 Hydrogen Cation- exchangeـ الفصل 16

( )3طريقة نزع المعادن بمبادلة األيونات
( )4التقطير

ـ الفصل 12

ـ الفصل 12

( )5طريقة الجيرـ صود لتيسر الماء على البارد

ـ الفصل 18

( )6طريقة الجير ـ صودا لتيسير الماء على الساخن

ـ الفصل 14

أمال الصوديوم

Sodium Salts

إن أمالح الصوديوم التي توجد في مختلف الموارد الطبيعية للماء هي :

الكبريتات  ،والكلوريدات  ،والنترات  ،والبيكربونات  ،وناد اًر الكربونات .

وفيما يتعلق بالكميات الموجودة منها في مختلف الموارد العذبة للماء  ،فإنها

المواد المعدنية المنحلة
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تختلف بشكل واسع  .بين مختلف مياه األنهار والبحيرات والينابيع واآلبار  ،تتراوح
أمالح الصوديوم من  2ـ  % 48من إجمالي األمالح الموجودة  ،والرقم المتوسط هو

 . % 25وأمالح الصوديوم هذه ذوابة جداً في الماء بارداً أو حا اًر  ،كما يظهر في
الجدول  8ـ  ( 2الذي يتضمن أيضاً الهيدروكسيد )  .وبسبب صفة الذوبانية العالية ،
فإن أمالح الصوديوم ال تشكل قشرات عند التسخين أو التبخير في المراجل البخارية ،

مالم يتطاول التبخير إلى فترات طويلة ال ضرورة لها  .وهذه األمالح ال تتلف الصابون

 ،ألن الصوابين األكثر انتشا اًر في االستخدام هي أمالح الصوديوم لبعض من

األحماض الدهنية العالية  ،وال يوجد تفاعل بين أمالح الصوديوم في الماء والصابون .

مالحظة :إن المحاليل المركزة ألمال الصوديوم  ،تطر الصابون من المحلول  ،ويعرف هذا
التأثير باسم ( الفصل بالتمليح  . ) Salting Outال يتبدل تركيب الصابون بالفصل بالتمليح ،
ويمكن أن يحل من جديد في الماء العذب أو عن طريق تخفيف المحلول الملحي .

ولذلك  ،فإن وجود كميات معتدلة من أمالح الصوديوم في المورد المائي من

أجل األغراض الصناعية  ،مهم قليالً  ،أو أنه ال يتمتع حتى بهذه األهمية الضئيلة .
وهي ال تزيد كمية التفريغ على المرجل البخاري  ،واذا وجدت بيكربونات الصوديوم
بكمية كبيرة  ،فقد ينصح بإزالتها  ،أو بمعادلة أكثرها بحمض الكبريت  ،ومن ثم
بتهويتها  ،أو بتحرير الماء المعالج بالحمض من الغاز  ،وذلك قبل تلقيمه للمرجل

إلنقاص محتوى البخار من ثاني أكسيد الكربون الطليق .
الجدول  4د  2أمال الصوديوم  :ذوبانية بيكربونات  ،وكربونات  ،وكلور ،
وهيدروكسيد  ،ونترات  ،وكبريتات الصوديوم

األسم
بيكربونات الصوديوم
المواد المعدنية المنحلة
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كربونات الصوديوم
كلور الصوديوم
هيدروكسيد الصوديوم
نترات الصوديوم
كبريتات الصوديوم

Na2CO3
Na Cl
NaOH
NaNO3
NaSO4

02011

202111

220111

210111

251111

250111

210111

250111

22211

220111

وتخلف بيكربونات الصوديوم أيضاً مسحة صفراء على المالبس التي تغسل

بماء يحتويها بسبب تشكل االوكسي سيليلوز  Oxy celluloseعندما تتركز

البيكربونات بتأثير ح اررة الحديد  .ويكون التأثير ملحوظاً جداً عندما تتجاوز قلوية
بيكربونات الصوديوم  ، 200 ppmوتمكن مالحظته فوق  100 ppmولكنه ال يثير

االعتراض عندما يكون أدنى من  ، 60 ppmويعبر عن الجميع كـ . CaCO3

وبعض مياه اآلبار يحمل كثير منها عسرة خفيفة إلى حد ملحوظ  ,ومن الممكن جداً

عزو ضعف العسرة إلى التأثير الميسِّر لرواسب الزيوليت على المياه الجوفية المتحركة

ببطء شديد  .وقد تم الحصول على مياه مماثلة تحت ما يعرف

بالغلوكونيت  ( glauconiticالرمل األخضر .) green sand

إن أمالح الصوديوم غير مرغوب فيها  ،في معالجة أو تصنيع بعض النواتج السليلوزية

 ،والعوازل الكهربائية  ،والعقاقير والمواد الكيماوية الحساسة والمطاط التركيبي  ،واللدائن

 ،ومواد التصوير الفوتوغرافي  ،واألدوات المطلية بالفضة  ،وكثير مـن المـواد األخـرى .
إن الميــاه ذات القلويــة الصــوديومية العاليــة  ،هــي غالبـاً غيــر مرغــوب فيهــا فــي الم ارجــل
البخارية العالية الضغط والمغاسل ومصانع النسيج .

لقد كان التقطير سابقاً  ،هو الطريقـة الوحيـدة المعروفـة  ،إل ازلـة أمـالح الصـوديوم

م ــن الم ــاء  .والي ــوم يمك ــن إ ازل ــة بيكربون ــات الص ــوديوم والكبريت ــات والكلوري ــد والنتـ ـرات
بواسطة المبادل الكاتيوني الهيدروجيني  ،تليها معالجة بمبادل األنيونات  .وسـوف نـأتي
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على وصف إزالة أمالح الصوديوم في الفصول التالية :
ـ طريقة مبادلة الكاتيونات بالهيدروجين في الفصل . 16

ـ وطريقة نزع المعادن بمبادلة األيونات في الفصل . 12

ـ والتقطير في الفصل . 12

السيليكا

Silica

توجد السيليكا في موارد الماء الطبيعية بكميات تتراوح من 1 ppmإلى ما يزيد

الب َرد  ،والثلج  ،تتراوح محتويات السيليكا
على  . 100 ppmفي تحاليل المطر  ،و َ
من 0,1 - 2,8 ppmوفي تحاليل مختلف المياه السطحية والجوفية تتراوح محتويات

السيليكا من  . 1 - 107 ppmوسوف نالحظ أن هذه المحتويات تتفاوت ضمن مدى
واسع  ،إذ يتراوح الرقم األقصى من ضعفي الرقم األدنى إلى أربعين ضعفاً له .

إن ما أوردناه يشير إلى محتوى السيليكا الذائب  ،وليس إلى السيليكا  ،التي قد

تكون على شكل مادة معلقة  .يمكن إزالة المادة المعلقة من المورد المائي  ،بواسطة

التخثر  ،أو الترشيح  ،لكن تأثير هذه الطرق ضئيل في تخفيف المحتوى للسيليكا .

والسيليكا على وجه الخصوص  ،غير مرغوب فيها في المراجل الحديثة العالية

الضغط  ،حيث تحمل ميالً واضحاً لتشكيل القشرات  .فإذا كانت عسرة الكالسيوم
موجودة في المحلول الملحي للمرجل فقد تكون القشرة المتشكلة  ،هي سيليكات

الكالسيوم  ،واذا كانت األلومينا الذوابة موجودة  ،فقد تتشكل قشرة ألومينو سيليكات ،
مثل األنالسيت  ، Analciteوفي ظل ظروف أخرى  ،قد تتكون القشرة كلياً تقريباً من

السيليكا  .وقشرات السيليكا هذه صلدة  ،شفافة جداً  ،وسريعة االلتصاق  ،وتصعب
إزالتها  .وموصليتها الح اررية عادة منخفضة جداً  .كثي اًر ما ترحل السيليكا مع البخار ،
لتشكل قشرة في أنابيب فوق التسخين  ،وعلى ريش

( أشفار ) التربين  ،وعلى

الرغم من نسبة هذا التأثير عادة إلى حامل آلي  ،إال أن هناك توضيح آخر سبق
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شرحه أي أن السيليكا ذوابة إلى مدى معين في البخار العالي الضغط  .ففي المراجل
البخارية ذات الضغط الخفيف والمعتدل  ،يمكن عادة تفادى تشكل القشرة عن طريق

المحافظة على زيادة بسيطة في الفوسفات  ،وعلى نسبة 1 : 1على األقل بين القلوية

والسيليكا في محاليل المرجل الملحية  .أما في المراجل التي تعمل بضغط  600باونداً

 /إنشاً مربعاً أو أكثر  ,كثي اًر ما تكون ضرورية معالجة الماء اإلضافي لتخفيف محتوى

السيليكا فيه  .وذلك ليس فقط لتفادي القشرة في المراجل  ،ولكن أيضاً لمنع السيليكا
من الترسب على أشفار التربين ألن الترسب قد يحدث  ،حتى عند عدم تشكل رواسب

خطيرة للسيليكا في المراجل .

وفي أكثر المياه المعالجة تحمل السيليكا كما هو معروف  ،تأثي اًر ضئيالً ضا اًر ،

على النواتج ففي حالة بعض النواتج السيليلوزية  ،قد يزيد المحتوى العالي من السيليكا

في المياه المعالجة  ،المحتوى الرمادي للناتج النهائي  .وقد ذكر أيضاً أن محتوى

السيليكا العالي  ،قد يعطي الورق صفات ( صفيحية )  .يمكن بالمعالجة المناسبة ،
تخفيف محتوى الماء من السيليكا إلى مقادير ال تثير االعتراض .

فإذا كان الماء الذي سيعالج  ،ماء سطحياً  ،ويحتاج إلى تخثير  ،فإن استخدام

كمخثر  ،ستساعد في تخفيف السيليكا  .كما أن الحجر الدولوميتي ،
كبريتات الحديد
ِّ

أو المغنسيا المنشطّة  ،وخصوصاً في طريقة الجير ـ الصودا الساخنة  ،فعال جداً ،

واقتصادي في تكاليف المعالجة  .وتستخدم أيضاً المعادن نفسها في طريقة الجير ـ

الصودا الباردة  .تمكن إزالة السيليكا  ،في طرق نزع المعادن بمبادلة األيونات  ،عن
طريق المبادلة المباشرة لألنيونات في المبادل الشديد لألنيونات القاعدية  ،والتي أعيد
تنشيطها بالصودا الكاوية .

الحديد

: Iron

يوجد الحديد عملياً في كافة الموارد المائية  ،لكن كمياته تهمل في جميع
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االستخدامات الصناعية تقريباً  ،عندما تكون بنسبة  0,1 ppmفما دون  .قد يوجد
الحديد في مختلف الموارد المائية في واحد أو أكثر من أشكال أربعة :

( )1إذا وجد الحديد في مياه اآلبار العميقة  ،بكميات تزيد على  1 ppmفإنه

يوجد  ،بشكل ثابت تقريباً على شكل بيكربونات الحديد الذوابة  ،عديمة اللون  .وتكون

هذه المياه شفافة تماماً  ،عديمة اللون عند سحبها لكنها عند التركيد  ،بالتماس مع الجو

محمر من هيدروكسيد الحديد Fe
بني
ّ
ّ
تتعكر ببطء  ،وأخي اًر ترسب راسباً مصف اًر إلى ّ
بمدى
 . (OH)3إن كميات الحديد الموجودة في الغالبية العظمى من هذه المياه  ،توجد
ً

بمدى  5 – 15 ppmوقليل جداً منها سيكون فوق الرقم األخير
أدنى  5 ppmوبعضها
ً
مع أن كميات عرضية منها ستكون في مدى  40 ppmأو أكثر  .قد يوجد الحديد على

شكل بيكربونات الحديد أيضاً  ،في تلك المياه األ ّكالة التي تحتوي على ثاني أكسيد
الكربون إنما الخالية من األكسجين  ،والتي تسبب ( التقاط الحديد ) من الخطوط
الرئيسية للماء .

( )2إن ( المياه الحمراء ) المعروفة التي تنتج عن :

( أ ) تأثير المياه األ ّكالة  ،التي تحتوي على األكسجين المنحل  ،على شبكة

األنابيب الحديدية .

أو ( ب ) عن تهوية الماء الذي يحتوي على بيكربونات الحديد  ،تحمل حديداً معلقاً

مميأ قليالً أو كثي اًر .
على شكل أكسيد حديد ّ
( )3قد يوجد الحديد في بعض المياه السطحية  ،في كميات تزيد عن 0,1 ppm

في شكل عضوي ( مستخلب  . ) Chelatedوتظهر هذه المياه عادة لوناً محسوساً .

( )4في مياه المناجم الحمضية  ،أو في المياه السطحية الحمضية  ،الملوثة

بمياه المناجم الحمضية  ،أو بالفضالت الصناعية  ،قد يوجد قسم من الحديد أو حتى
كله على شكل كبريتات الحديد  .وقد تحتوي هذه المياه أيضاً على كبريتات المنغنيز،

وكبريتات األلومنيوم  ،وحمض الكبريت الطليق  ،وهيدروكسيد الحديد المعلق .
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إن المـوارد المائيـة التـي تحتـوي علـى أكثـر مـن  0,2 ppmمـن الحديـد هـي مـوارد

غيــر مرغوبــة  ،تقريب ـاً بالنســبة لكافــة االســتخدامات الصــناعية ويجــب أن يزيــد التفــاوت

المسموح عن  0,1 ppmوقـد اقترحـت الجمعيـة التقنيـة لصـناعة عجينـة الـورق أن يكـون
التفـاوت المســموح  0,05 - 0,1 ppmمـن الحديــد ( بشــكل  ، ) Feوذلـك مــن أجــل

نـواتج عجينــة الــورق الممتــازة  .و فــي المــدابغ يحــدث الحديــد فــي الجلــد بقع ـاً ولطخــات .

وفـي مصــانع العجينــة والـورق يحــدث بقعـاً وحـؤول لــون ويســبب ضـياعات فــي التبــيض .

وفي مصانع النسـيج  ،والمغاسـل  ،والمصـابغ  ،ومصـانع ال اريـون  ،إلـخ يسـتحيل عمليـاً
القيام بالتشغيل بماء يحمل الحديد .

والم ــاء حام ــل الحدي ــد  ،يـ ـؤازر أيضـ ـاً نم ــو بكتري ــا الحدي ــد والت ــي ت ــدعى  ،بص ــورة

شــائعة ب ـ ( كرينــوذركس الحديــد  . ) Iron CrenOthrixوتتشــكل هــذه الناميــات بــوفرة
كبي ـرة فــي الخطــوط الرئيســية للمــاء  ،وأجه ـزة إعــادة الــدوران واألمكنــة األخــرى  ،بحيــث

تمارس تأثير ساد ملحوظ  ،وتختزل معدالت الدفق  .وكثيـ اًر أيضـاً مـا تتفكـك علـى شـكل

سادة .
كتل كبيرة ّ
يمكن إزالة الحديد الموجود على شكل بيكربونات الحديد  )1( :بوسطة التهوية

والترشيح  ،أو ( )2بالمبادل الكاتيوني  ،أو ( )3بالترشيح من خالل زيوليت المنغنيز ،

كما يمكن إزالة هيدروكسيد الحديد المعلق بواسطة الترشيح ( الذي قد سبق بالترسيب )
 .وتمكن إزالة الحديد الموجود في شكل عضوي أو غرواني عن طريق التخثر والترشيح

 .كما تمكن إزالة الحديد الموجود على شكل كبريتات الحديد عن طريق التعادل والتهوية

والترشيح ( الذي قد سبق بالترسيب )  .وسوف نأتي على وصف هذه الطرق في

الفصل  14تحت عنوان ( إزالة الحديد والمنغنيز ) .

المنغنيز

Manganese

على الرغم من أن وجود المنغنيز  ،ولحسن الحظ  ،أكثر ندرة  ،إال أنه أكثر

إزعاجاً ويوجد عادة في مياه اآلبار الصافية العميقة على شكل بيكربونات منغنيزية
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 Manganese bicarbonateوتحتوي هذه المياه عادة على كميات محسوسة من
بيكربونات الحديد  ،إضافة إلى بيكربونات المنغنيز فعندما تسحب تكون صافية ،

عديمة اللون لكنها عند تركيدها بالتماس مع الهواء  ،تتكدر ثم ترسب في العادة أوالً

المحمر  .هذا ألن الحديد يتأكسد بسرعة  ،وعند
المصفر  ،أو البني
هيدروكسيد الحديد
ّ
ّ
قيم  PHأكثر من المنغنيز  .وفي الواقع ولكي يؤكسد الهواء البيكربونات المنغنيزية

بسرعة من الضروري عادة أن تكون قيمة الـ  PHفيه أعلى من 4ويتحفز التأكسد إذا

وجدت أكاسيد المنغنيز العليا  ،التي تشكلت سابقاً كوسط تماس .

عندما ال يحتجب بواسطة لون هيدروكسيد الحديد الممتزج  ،يشكل المنغنيز

المتأكسد رواسب وبقعاً رمادية إلى سوداء  .إن لون ( كرينوذركس المنغنيز ) ،

 ( Manganese Crenothrixبكتريا المنغنيز ) أسود أيضاً  ،وتشكل كبكتريا الحديد
ناميات سادة في خطوط األنابيب وأجهزة إعادة الدوران التي تتفكك بين حين وآخر ،

على شكل كتل كبيرة  .بينما قد تشكل أيضاً كميات أصغر ترسبات سوداء محسوسة .

كثي ارً ما توجد الكبريتات المنغنيزية  Manganese Sulphateمع كبريتات الحديد في

مياه المناجم الحامضية  .إن المنغنيز كالحديد  ،قد يوجد في المياه السطحية الملونة
في شكل عضوي أو غراوني  .وقد يوجد المنغنيز أيضاً على شكل بيكربونات منغنيزية

 ،في المياه السطحية  ،وخصوصاً في المياه الساكنة تقريباً كمياه البحيرات  ،أو البرك

 ،أو السدود السطحية .

مالحظة  :في قياس كميات قليلة من المنغنيز  ،من الضروري اتخاذ أدق التدابير االحتياطية
عند تبخر العينات  ،لتفادي تلوثها بالغبار  .وتستخدم للتغلب علض هذه الصعوبات  ،طريقة تكثيف
العينات عن طريق إنقاصها بالغلي في قوارير ايرلنماير  Erlenmeyer Flasksالتي تحمض
أعناق ها بسدادات غير محكمة  ،تثبت بحيث تسمح للبخار باإلفالت  ،مع إبعاد الغبار في نفس
الوقت .

يمكن إزالة المنغنيز  ،الموجود على شكل بيكربونات منغنيزية :
 1ـ بالتهوية والترشيح .
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 2ـ بمبادلة الكايتونات .
 3ـ بالترشيح من خالل زيوليت المغنزيوم .

وتمكن إزالة المنغنيز الموجود على شكل كبريتات منغنيزية في المياه الحمضية ،

عن طريق التعادل  ،والتهوية  ،والترشيح  ،ولكن هذه المياه قد تحتوي أيضاً على
المنغنيز المنغنيزي  ،الذي يحتاج إلى أكسدة  .وسوف نأتي على وصف هذه الطرق

في الفصل  14تحت عنوان ( إزالة الحديد و المنغنيز ) .

األلومنيوم

Aluminum

توجد كميات قليلة من األلومنيوم عملياً في كافة الموارد المائية الطبيعية .

وبما أن هذه الكميات هي عادة  ،ذات أهمية ضئيلة  ،أو ال أهمية لها  ،بالنسبة

لمعظم االستخدامات الصناعية  ،فإن األلومنيوم يقاس منفرداً في حاالت استثنائية فقط

 .ومعب اًر عنه كـ  Al2O3وهي تتراوح من أقل من  0,1 ppmإلى أكثر بقليل من 8

 . ppmواأللومنيوم معدن أمفوتري  ،ويميل إلى االنحالل في المياه الحمضية والقلوية

 .ولذلك يترسب معظمه في مدى ضيق إلى حد ما من قيم  ( PHحوالي  5,5ـ ) 6,5
 ،بحيث يكون ضبط  PHمهماً  ،عندما يستخدم الشب للتخثير  .وسندرس هذا
اإلجراء في الفصل  . 13كثي اًر ما تحتوي المياه الحمضية كبريتات األلومنيوم إضافة

إلى كبريتات الحديد .

قد يحول محتوى الماء من األلومنيوم إلى استخدامات خاصة :
 1ـ عن طريق التخثر عند قيمة إيجابية لـ  ، PHوالترسيب  ،والترشيح .
 2ـ بإدخال مبادل كاتيون هيدروجين .

 3ـ بطريقة مبادل األيونات لنزع المعادن .
 4ـ أو بالتقطير .

ال تحتاج أي من هذه الطرق إلى مزيد من التوضيح  ،باستثناء الطريقة األولى
شب وتعديل قيمة  PHإلى النقطة األكثر إيجابية ،
ففي هذه الحالة إن إضافة
مخثر ّ
ّ
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والترسيب والترشيح  ،كل ذلك ينقص عادة المحتوى الكلي للماء من األلومينا إلى
حوالي  0,6 - 1,5 ppmعلى شكل  . Al2O3وسنأتي على وصف الطريقة ( )1في

الفصل  ,13والطريقة ( )2في الفصل  ,16والطريقتين ( )3و ( )4في الفصل . 12

الفلور

Fluoride

في بعض المناطق تُظهر بعض الموارد المائية الجوفية  ،محتوى من الفلوريد
الطبيعي  .يقوم اليوم عدد كبير من البلديات بفلورة مياه الشرب  ،كأجراء صحي
لألسنان  ،وتزداد هذه البلديات عدداً باستمرار  .وفي حالة معالجة ماء الشرب بالفلوريد
 ،فإن الكميات التي تضاف للموارد البلدية قليلة جداً  ،وتتراوح من

0,7 - 1,1

 ppmمعب اًر عنها كـ )  Fفلورين  ) Fluorineوفي حالة احتواء الموارد المائية على

فلوريد طبيعي  ،فإن أغلبها يحتوي عموماً على أقل من 1جزءاً  /مليون  .وتتراوح قلة
منها بين الرقم المذكور وبين  8 ppmويرتفع المحتوى فوق هذا الرقم في حاالت

استثنائية فقط .

إن ذوبانيـ ـ ــة الفلوريـ ـ ــت  ( Fluoriteفلوريـ ـ ــد الكالسـ ـ ــيوم  ) CaF2هـ ـ ــي ح ـ ـ ـوالي

 16-17 ppmفي درجات الح اررة من  56ـ  08ف  .وفي األرقام الصحيحة  ،يتطابق
هذا مع حوالي  8 ppmمن الفلورين .
تبلغ ذوبانية ملـح فلـور المغنزيـوم أكثـر مـن أربعـة أضـعاف ذوبانيـة الفلوريـت  ،ألنهـا
تبلـ ــغ  ،معب ـ ـ اًر عنهـ ــا كـ ـ ـ  MgF2ح ـ ـوالي ppm

 ، 76بدرجـ ــة  65ف  ،وملـ ــح فلـ ــور

الصوديوم ذواب جداً ( حوالي  % 4بدرجة  60ف ) .

وبسبب انخفاض ذوبانية فلوريد الكالسيوم فإنه قد يشكل قشرة ولكن هذا نادر

الحدوث جدا  .ومن نواح أخرى فإن لوجود محتوى بسيط من الفلوريد في الماء أهمية

بسيطة أو أنه ال أهمية له بالنسبة لمعظم االستخدامات الصناعية  ,ولكن هناك طبعاً
المواد المعدنية المنحلة
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بعض االستثناءات أحدها ما يختص بتصنيع بعض أغذية األطفال  ،حيث تتبخر
المادة من  8حجماً إلى 1حجماً ومن الواضح مع ماء يحتوي فقط على  1 ppmمن
الفلوريد  ،وسيؤدي هذا إلى تركيز  8 ppmفي الناتج النهائي  .انظر الفلوريد في

الفصل  ، 2بخصوص استخدامه  ،وتأثيره في مياه الشرب  ،واألشكال التي يمكن أن
يضاف بها  ،وطرق إزالة الكميات الزائدة منه .

الحموضة المعدنية

Mineral Acidity

إن الموارد المائية التي تحتوي على الحموضة المعدنية  ،قليلة العدد نسبياً ،

وتقتصر عادة على :

(  ) 1مياه المناجم .

(  ) 2المياه الجوفية أو السطحية المجاورة للمناجم  ،أو الملوثة بالفضالت

الحمضية التجارية .

والحمض الموجود  ،بصورة ثابتة تقريباً هو حمض الكبريت  ,واضافة إلى ذلك

قد يحتوي الماء كبريتات الحديد واأللمنيوم والمنغنيز والكالسيوم والمغنزيوم والصوديوم

 .ويكون عادة محتوى ثاني أكسيد الكربون الطليق عالياً أيضاً  ،وفي حالة المياه
الجوفية الحمضية  ،كثي اًر ما تكون بيكربونات الحديد موجودة  .عند اختبار هذه المياه
تقدر الحموضة المعدنية عن طريق المعايرة مع محلول قياسي للصودا الكاوية ،

باستخدام برتقالي المثيل ككاشف  .والنتيجة التي تتضمن حمضاً طليقاً مع أي من

تدون كـ ( حموضة معدنية طليقة )  ،ويعبر عنها كمكافئ
المواد المذكورة أعاله ّ
لكربونات الكالسيوم .
في المناجم  ،يتشكل حمض الكبريت الطليق  ،والكبريتات المعدنية  ،عن طريق

تأكسد المواد الحاوية على الكبريت  ،وخصوصاً البيريتات  . Pyritesوأشهر هذه

البيريتات  ،هي المركسيت  Marcasiteأو بيريتات الحديد النحاسية brassy iron
pyrites

 ،التي تعطي حمض الكبريت وكبريتات الحديد  ،عند التأكسد بوجود

المواد المعدنية المنحلة

74

الفصل الثاني

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

معالجة المياه لألغراض الصناعية وغيرها

الرطوبة .
إن المضخات والمصارف وشبكة األنابيب التي تستخدم إلزالة هذه المياه

الحمضية من المناجم  ،يجب أن تصنع من معدن خاص مقاوم للحمض  ،واال سيكون

عمرها المفيد قصي اًر جداً  .ولكن مياه المناجم ليست جميعها حمضية  ،ألن كثي اًر منها

يكون قلوياً بـ بيكربونات الكالسيوم والمغنزيوم .

وفي الواقع حتى في المنجم نفسه قد تكون المياه في بعض المستويات قلوية ،

وفي بعضها اآلخر حمضية  .وبعض من هذه المياه المنجمية الحمضية  ،يرتشح عبر
طبقات األرض  ،لينبثق  ،فيما بعد على شكل ينابيع  ،أو ليبزل بواسطة اآلبار  .وفي

المرور عبر طبقات تحتوي على الكربونات يتعادل الحمض أو كبريتات الحديد بواسطة
الكربونات إلى مدى كبير أو بسيط  ،وتتحرر كميات مطابقة من ثاني أكسيد الكربون

فإذا كان مدى التعادل كافياً لمعادلة حمض الكبريت الطليق وجزء من كبريتات الحديد ،

فالماء الناتج سوف يحتوي جزءاً من حديده  ،على شكل بيكربونات الحديد  .وفي بعض
الحاالت  ،قد يتقدم التعادل إلى حد بعيد  ،بحيث يصبح الماء الحمضي أصالً قلوياً .

إن ما يسبب الحموضة في المياه السطحية  ،هو تلوثها بمياه المناجم الحمضية ،

أو بالفضالت الحمضية التجارية  .وهذان المصدران ليسا بسيطين  ،ألن كثي اًر من
يفرغ منها سنوياً إلى المياه السطحية .
آالف األطنان من الحمض ّ ،
إن هذه المياه السطحية تتغير عادة في صفاتها إلى درجة كبيرة  ،فتبدو حمضية

حيناً  ،وقلوية في حين آخر لقد حدث تحسن مهم في هذه المياه السطحية  ،بعد غلق

الفتحات في المناجم المهجورة  ،وبمعادلة بعض الفضالت التجارية بالجير  ،أو الحجر

السد بحيث
سد فتحات المناجم  ،ينظم ّ
الجيري قبل تفريغها إلى المياه السطحية  .عند ّ
يسمح للماء باالنصراف خارجاً  ،ومنع الهواء من الدخول .
تمكن إزالة محتوى المياه الحمضية من الحديد بالتعادل بزيادة بسيطة من مادة

الصودا أو الجير  ،والتهوية  ،والترشيح  .ويمكن إجراء تيسير الماء :
المواد المعدنية المنحلة
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 1ـ بالتعادل وازالة الحديد  ،في وقت واحد عن طريق معالجة الجير ـ الصودا
على البارد .

 2ـ بالتعادل التابع  ،و التهوية  ،و الترسيب  ،و الترشيح من خالل المعالجة

بالزيوليت بتيسير الماء .

وقد تكون الطريقة األخيرة اقتصادية أكثر  ،فيما يتعلق بتكاليف التشغيل مع

ذلك  ،فإن بعضاً من هذه المياه الحمضية  ،عالية المحتوى من الكبريتات ،
والعسرة  ،و الحمض إلى الحد الذي تصبح معها فوق نطاق  .وسوف نناقش هذه

المعالجة في الفصول التالية :

 1ـ إزالة الحديد المنغنيز في الفصل . 14
 2ـ طرق تيسير الماء بالجير ـ الصودا على البارد في الفصل . 18
 3ـ طريقة تيسير الماء بالزيوليت  ،في الفصل . 15

المواد المعدنية المنحلة
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الفصل الثالث
الغازات المنحلة
Dissolved Gases

الغازات المنحلة  ،التي قد توجد في مختلف الموارد المائية هي :

( )1ثاني أكسيد الكربون CO2

( )2األوكسجين O2

( )3النتروجين N2

( )4كبريت الهدروجين H2S

( )5الميتان CH4

ثاني أكسيد الكربون

Carbon Dioxide

يوجد ثاني أكسيد الكربون  ،بكميات متفاوتة  ،في معظم المياه الطبيعية .

والكميات التي تكتسبها مياه المطر من الجو قليلة جداً  ،وتبلغ عادة حوالي 0,5
ppm

.

مالحظة  :يكون هذا بالنسبة للعينات الحديثة التحليل  .ولكن مع الوقت  ،قد يتحلل بعض من
المادة العضوية  ،فتنتج أرقام أعلى  .فقد ثبت بالتجربة على عينة من الثلج المذاب حديثاً  ،أنها
تحتوي على  1,5 ppmمن  CO2الحر وازداد محتواها إلى  6 ppmبعد وضعها لمدة  42ساعة
في زجاجة مسدودة وعند الشحن لوحظ أن مستوى  CO2الحر قد أصبح إلى ما يزيد عن 12
. ppm

وكذلك كانت عينات معظم المياه السطحية  ،المأخوذة من السطح  ،تحمل

محتوى خفيفا من ثاني أكسيد الكربون الحر يتراوح من  ، 0 - 5 ppmوتحمل

العينات السطحية المأخوذة من البحيرات  ،محتوى يتراوح من  ، 0 – 2 ppmأما

عينات العمق فقد تكون أعلى محتوى بكثير  .وسبب ذلك  ،هو أن عمليات
التحلل  ،عند أو قرب القاع في هذه البحيرة تولد ثاني أكسيد الكربون  ،أما في

الطبقات العليا

فتستهلكه النباتات المجهرية بواسطة التمثيل الضوئي وتطلق

األوكسجين  .وفي حاالت أخرى تتخلى المياه عند السطح أو قربه عن ثاني أكسيد

الكربون لهواء الجو.

وفي معظم األنهار  ،وغالب األحيان  ،توجد كمية من ثاني أكسيد الكربون
الغازات المنحلة
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تتراوح من  0 - 5 ppmولكن  ،بما أن تأكسد المادة العضوية يمدنا بثاني

أكسيد الكربون  ،فإن األنهار التي تحتوي على مادة عضوية هامة  ،قد تظهر

أحياناً كميات أعلى بكثير منه  ،كما تواجه أحياناً محتويات تقدر بـ ، 5O ppm
أو فوق ذلك  .واألنهار التي تستقبل المياه الحمضية للمناجم وغيرها  ،قد تظهر

أيضاً محتويات عالية من ثاني أكسيد الكربون .

ومع أن مياهاً جوفية  ،قد تظهر أحياناً قلوية تجاه الفينول فثالين  ،فإن

القسم األكبر منها  ،يحتوي بشكل محسوس على ثاني أكسيد الكربون الحر  .وقد

يتراوح هذا من  1 ppmإلى ما يزيد على عدة مئات من األجزاء في مليون .

ورغم ذلك  ،فإن محتوى ثاني أكسيد الكربون الحر  ،سوف يقع عموماً دون 50

وكثير ما تظهر اآلبار الضحلة  ،التي تقع
 ppmفي أغلب مياه اآلبار العميقة .
اً
في مناطق تعلوها تربة خثّية محتويات من ثاني أكسيد الكربون الحر  ،تتراوح من

 50 - 300 ppmوبما أن محتوى ثاني أكسيد الكربون في ماء المطر أقل من 2

 ppmفإن هذا يوضح بجالء تأثير تحلل المادة العضوية في زيادة محتوى الماء
بغاز الكربون  .وبالتماس مع الحجر الكلسي أو الطباشير

أوالدولوميت

أوالمغنسيت  ،فإن جزءاً كبي اًر من محتوى الماء بثاني أكسيد الكربون الحر  ،سوف
يتحول إلى شكل نصفي االرتباط في حل هذه المواد كالبيكربونات .

ومن األمور الهامة مالحظة  :كميات ثاني أكسيد الكربون  ،الالزمة لتشكيل

البيكربونات في المياه العالية الكربونات  .وفي الجدول  ، 1-11في الفصل األول
 ،تظهر مياه أحد اآلبار محتوى من البيكربونات مقداره  ، 806 ppmوبما أن 44

 %منه هو ثاني أكسيد الكربون نصفي االرتباط  ،فمعنى هذا أن  355 ppmمن
ثاني أكسيد الكربون  ،كان الزماً لتشكيل كمية البيكربونات .

الجدول  . 1 - 3ذوبانية ثاني أكسيد الكربون  :عند  067مم و  67 - 7مووية
الغازات المنحلة
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درجة الحرارة
مووية

فهرنهايت

0
3
00
03
40
43
20
20
30
90

24
20
30
37
97
77
79
002
044
020

مل  /ل
0970
0200
0070
779
733
722
927
270
272
472

ppm
2230
4770
4200
0770
0970
0230
0490
770
790
370

إضافة إلى ثاني أكسيد الكربون  ،المتشكل عن طريق تحلل المادة العضوية
 ،فإن ثاني أكسيد الكربون قد يلتقط من طبقات أو شقوق في القشرة األرضية .

وعندما تكتسب المياه الجوفية ثاني أكسيد الكربون تحت ضغط هذه المصادر ،

بكميات تفور معها المياه عند سحبها إلى السطح  .أدرجنا في الجدول 3 - 1

ذوبان ية ثاني أكسيد الكربون النقي في الماء بدرجات للح اررة  ،تتراوح من 01 - 1
مئوية (  141 – 32ف )  .وتكون الذوبانية عند نقطة الغليان صف اًر .

الجدول  3-2ذوبانية ثاني أكسيد الكربون من الجو عند  067مم و ْ7- 7مووية
درجة الحرارة
مووية
0
3
00
03
الغازات المنحلة

ف
24
20
30
37

ثاني أكسيد الكربون كأجزاء  / CO2مليون
( عندما يكون ثاني أكسيد الكربون في الجو ) :
%0002
0
007
007
009

%0002
002
000
007
007
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4
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002
004

الفصل الثالث

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

معالجة المياه لألغراض الصناعية وغيرها
40
43

97
77

003
002

007
009

20

79

002

0.3

007
0.7
009

0
0.7
007

20

002

0،2

0،2

0،3

0،9

يتضمن الجدول  3-2ذوبانية ثاني أكسيد الكربون في الماء بالتعادل مع

محتوى ثاني أكسيد الكربون في الجو عند درجات للح اررة تتراوح من  1ـ  41مئوية
وتغطى مدى تراكيز ثاني أكسيد الكربون الجوي من 130,ـ .% 1010

ويتضح من هذا الجدول  ،أن كمية ثاني أكسيد الكربون المركزة التي تسهم

في المياه السطحية والجوفية من الجو  ،هي كمية مهملة عملياً  ،إذا قورنت مع
تلك التي تسهم عن طريق تحلل المادة العضوية  .ويعطي الجدول  ، 3-3أوزان

ثاني أكسيد الكربون النقي في الضغط الجوي  ،وعوامل التحويل بين ملل/ل وأجزاء

/مليون .

الجدول  . 3-3ثاني أكسيد الكربون المنحل  :األوزان و عوامل التحويل .
الوزن ( بالغرامات عند  00مئوية و  790مم )
=

 0لتر

=

 0ملليتر

00777
00000777

تضرب أجزاء  / CO2مليون بـ  0039للتحويل إلى ملل /لتر

تضرب  CO2ملل  /لتر بـ  0077للتحويل إلى أجزاء  /مليون

الحر في عينات الماء
تقدير CO2
ّ

Sampling Water For Free CO2 Determinations
هناك فقط طريقة واحدة صحيحة إلجراء تقدير ثاني أكسيد الكربون الحر ،

وهي التي تقضي باستخدام اإلجراءات التالية  ،والمعايرة المباشرة بالتقنية

الموصوفة

.

تربط قطعة من أنبوب من المطاط ¼ إنشاً إلى حنفية الماء المراد تقدير

نسبة  CO2فيه  .ويوضع الطرف اآلخر في قاع أنبوب نيسلر  111مم  ،أو
قاع اسطوانة من قياس  111مم  ،ويترك الماء يسيل بسرعة على مدى عدة دقائق
الغازات المنحلة
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 .يسحب األنبوب  ،والماء ما يزال يسيل  .تُأخذ كمية معلومة من هذا الماء .
وتضاف بضع نقاط من كاشف الفنيول فثالين لها وتعاير بسرعة مع محلول قياسي
للصود الكاوي (  N / 44عادة )  ،مع التحريك اللطيف  ،بشكل عمودي ،
بواسطة قضيب طويل من الزجاج  ،نهايته السفلى مسطحة على شكل قرص .
وتعتبر هذه المعايرة  ،معايرة تمهيدية  .تسحب العينة الثانية بالطريقة نفسها ،

ولكن عندما تعدل إلى العالمة تصب بسرعة كامل كمية محلول الصود الكاوي ،
ٍ
وعندئذ تضاف بضع نقاط من الفينول
تلك التي استخدمت في المعايرة األولى ،

فثالين  ،وتُنهى المعايرة كالمعتاد  .واذا كان هناك فرق محسوس بين المعايرتين
األولى و الثانية  ،نقوم بإجراء معايرة ثالثة على أن نضيف في هذه المرة  ،كامل
ٍ
وبعدئذ نقوم بإضافة
كمية الصود الكاوي  ،التي استخدمت في المعايرة الثانية ،
الفينول فثالين  ،وننهى المعايرة كالمعتاد .

واذا كان محتوى الماء من الحديد عالياً  ،مثل بيكربونات الحديد  ،فقد يكون

من األفضل إضافة المزيد من الصودا الكاوية  ،والرّج مع قليل من الهواء واإلكمال
إلى حجم معروف  ،والترشيح  ،واعادة المعايرة مع محلول قياسي من الحمض ،
واستخدام كاشف الفنينول فثالين  ،حتى اختفاء لونه  .يتم التصحيح إلكمال الحجم

 ،ومن أجل التقسيم بدون با ٍ
ق  .وبما أن الحديد الموجود في بيكربونات الحديد
يترسب على شكل هيدروكسيد الحديد  ،فإن كامل ثاني أكسيد الكربون في

الحر .
بيكربونات الحديد  ،سوف يظهر في رقم ّ CO2

الغازات المنحلة
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الصورة (  1ـ  ) 3تقدير ثاني أكسيد الكربون وأجهزة المعايرة

عند معايرة المياه  ،التي تحتوي على حموضة معدنية  ،تؤخذ العينة ،

وتعاير بالطريقة نفسها  ،مع استخدام كاشف برتقالي المثيل أوالً  ،وتجرى المعايرة

بالصود الكاوي  ،حتى نقطة تعادل برتقالي المثيل  ،وتحسب النتيجة كحموضة
ٍ
وعندئذ يضاف كاشف الفينول فثالين ،
معدنية  ،ويعبر عنها كـ . Ca CO3
وتستمر المعايرة من أجل محتوى ثاني أكسيد الكربون  .وحيثما استخدم الصود
الكاوي العياري بهذه الطريقة  ،فإن أي محتوى للكربونات  ،في محلول الصود

الكاوي سوف يعطى ثاني أكسيد الكربون في القسم األول من المعايرة  ،وينبغي
إجراء التصحيح من أجله

أخطاء أخذ العينة والمعايرة :
Sampling & Titration Errors
تظهر النتائج المدرجة في الجدول  ، 3-4أن األخطاء المرتكبة عند أخذ
الغازات المنحلة
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العينة واختبارها  ،تكون غير محسوسة عند  5 ppmلكنها تزداد خطورة  ،عندما

تزيد على  . 10 ppmأجريت جميع االختبارات على مياه باردة  ،وتراوحت درجة

( آ )  ،وتمت معايرتها

الح اررة من  44ـ 03ف  .ولقد أخذت عينات المجموعة

كما ذكر آنفاً  .أما المجموعة ( ب )  ،فقد أجريت عن طريق التجميع في قارورة
العينة  ،وبالطريقة المعتادة  ،ثم تم قياس العينة باسطوانة مدرجة  ،أدخلت إلى

قارورة ايرلنماير  ،وفيها أجريت المعايرة 1
الجدول ْ . 3-ثاني أكسيد الكربون  :أخطاء أخذ العينة والمعايرة :
العينة

درجة الحرارة (
ف)

المجموعة آ

المجموعة ب

( صحيحة )
ppm CO3
3

(غير صحيحة )
ppm CO3
3
7

02-

األخطـــاء
ppm CO3
ال توجد

0

39

4

27

7

2

39

09

04

2

30

27

27

00-

3

92

024

72

27-

التبدالت في محتوى  CO2عند النقل والتخزين :
Changes in Co2 contents On shipping and storage
تظهر االختبارات األربعة  ،في الجدول  ، 3-5ضياعات في ثاني أكسيد

الكربون عند نقل العينات والتي تحتوي على  35-132 ppmمن CO2

الجدول  7 3-5ثاني أكسيد الكربون  :الضياعات من عينات الماء أثناء النقل .

العينة
0

المجموعــــــة آ

(صحيحة في الحقل)
ppm CO3
23

الغازات المنحلة

المجموعــــــة ب
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ppm CO3
40
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4

43-

44

2

37

20

47-

2

024

72

37-

وقد أجريت مجموعة من االختبارات على عدد كبير من العينات  ،التي

أبقيت في قوارير محكمة اإلغالق في المختبر لمدة أسبوعين إلى ثالثة أسابيع ،
فأظهرت :

( )1أن محتوى  CO2يزداد في معظم العينات .

( )2أن عددا قليال نسبيا من العينات  ،لم يظهر تبدال ملموساً .
( )3أن بعض العينات أظهرت ضياعات في محتوى . CO2

ومن بين ما يقرب من مائة عينة  ،اختيرت العينات الواردة في الجدول -0
 3كعينات نموذجية لهذه الشروط الثالثة  :ففي هذه المجموعة تظهر العينات ، 1
 3 ، 2زيادة واضحة في محتويات  ، CO2والعينات  0 ، 5 ، 4ال تظهر تبدال

محسوسا  ،وتظهر العينات  9 ، 8 ، 4ضياعات واضحة في محتويات CO2
يضاف إلى ذلك  ،أن بعض العينات تحمل عند االستالم قلوية تجاه الفينول

فتالين  ،لكنها تفقده  ،وتظهر عند التخزين  ،محتوى من  CO2الحر  ،وبعضها
يحمل عند استالمه  ،محتوى يمكن قياسه من  ، CO2لكنه يفقده أيضاً  ،وتظهر
بالتخزين  ،قلوية تجاه الفنيول فثالين .

الجدول  . 3-6ثاني أكسيد الكربون  :الكسب أو الخسارة أثناء تخزين عينات الماء7
العينة
0
أ

ومعب ارً عنها كأجزاء من  / CO2مليون .

عند االستالم
7

بعد التخزين
09

4

0

00

7+

2

02

23

44+
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2
ب

ج

0+

42

43

3

9

3

0-

9

00

04

0+

7

92

47

23-

7

7

0

7-

7

24

24

00-

الشك في أن الزيادات في محتوى  ، CO2قد استمدت من العضوية  ،سواء
كانت موجودة في الماء  ،أومن السدادة الفلينية  .أما فيما يتعلق بضياعات

محتويات  ، CO2فقد تعزى إلى الحيز الهوائي في القارورة  ،أو إلى التمثيل
الضوئي  ،أو ربما إلى التفاعل مع المادة القلوية في الزجاج  .وأياً كان السبب ،

فإنه يفضل أن يقاس محتوى  CO2مباشرة في الموقع  ،وذلك باستخدام طريقة

المعايرة  ،بالطريقة التي أتينا على ذكرها سابقاً .

قلوية الفينول فثالين في المياه الطبيعية :
Phenolphthalein Alkalinity in Natural Waters
في حين أن معظم المياه الطبيعية تحمل عادة  ،عند اختبارها حديثا محتوى

ما من ثاني أكسيد الكربون الحر فإن بعضها سوف يظهر أحيانا و بشكل

محسوس  ،قلوية تجاه الفينول فثالين  .و يعزى هذا إلى التمثيل الضوئي  ،أي أن

النباتات  ،سواء كانت كبيرة أم صغيرة  ،تأخذ تحت تأثير أشعة الشمس  ،ثاني
أكسيد الكربون  ،و تطلق األكسجين  .وال يتوقف هذا العمل بالضرورة مع استنزاف

ثاني أكسيد الكربون الحر  ،لكنه قد يستمر على جزء من محتوى البيكربونات من

ثاني أكسيد الكربون نصفي االرتباط  ،فتتشكل بالتالي الكربونات العادية  ،وتضفي
قلوية الفينول فثالين على الماء  .ومن عدد من االختبارات التي أجريت على

شاطئ الخليج واألطلنطي في فلوريدا  ،كانت القلويات الكلية لمياه البحر حوالي
 ، 120 ppmبينما كانت قلوية الكربون  4-24 ppmوتراوحت قيم الـ  PHمن

 8.5- 9.8 ppmمن مجموعة من التحاليل  ،التي أجريت على مياه  22نه ار
الغازات المنحلة
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وثالث بحيرات  ،وجد أحيانا أن قلوية الكربونات  ،تتراوح من  1- 51ppmوفي

حاالت قليلة  ،يوجد من التأثير ما يكفي لترسيب بعض من كربونات الكالسيوم.
تأثير  CO2على قيم الـ Effect Of CO2 PH values , PH

عندما ينحل ثاني أكسيد الكربون في الماء  ،يشكل إلى حد ما  ،حمضا

منعزالً على نحو ضعيف  ،هو حمض الكربون  ( .يستمر التشرد للهدروجين
األول  ،بدرجة  18مئوية  ،ويكون ثابت التشرد  ، 4-11×3وللهدروجين الثاني
بدرجة  25مئوية  ،يكون ثابت التشرد 11 ×0

11-

) فإذا خال الماء من أي أثر

قلوي  ،وأشبع بثاني أكسيد الكربون ( حوالي  ، 1450 ppmبدرجة 44ف ) فإن

قيمة الـ  PHستكون  . 3,8ال توجد قيمة منخفضة للـ  PHفي المياه الطبيعية ألنه
فيما عدا المياه التي تحتوي على حموضة معدنية حرة  ،أو المياه الطبيعية تماما ،

يوجد دائما بعض من قلوية البيكربونات  .ناتج التكثيف أقرب إلى حالة كهذه  ،و
لكن حتى مع الناتج  ،توجد عادة كمية بسيطة من القلوية  ،و تكثيف ثاني أكسيد

الكربون في ناتج التكثيف سوف لن يصل أبدا طبعا إلى رقم مثل 1450 ppm

 .إن الماء المقطر النقي  ،في التوازن مع محتوى الجو من ثاني أكسيد الكربون ،
سيحمل الـ  PHبقيمة  7.5تقريبا ( إن أدنى أثر للقلوية سيرفع هذا الرقم  ،بحيث
تحمل معظم المياه المقطرة في أوعية زجاجية قيمة للـ  PHتقارب . ) 4.6

واذا وجدت قلوية البيكربونات أيضا  ،حينئذ ال تعتمد قيمة الـ  PHعلى

محتوى ثاني أكسيد الكربون الحر  ،لكنها تعتمد  ،بدالً منه  ،على نسبته إلى قلوية

برتقالية المثيل في الماء  ،كما تظهر الصورة  . 3-2فمثال  ،مع وجود 20 ppm

من ثاني أكسيد الكربون الحر  ،في ماء قلويته  100 ppmينبغي أن تكون قيمة الـ

 7 = PHكما يجب أن تكون نفسها للماء الذي يحمل  40 ppmمن  CO2و

200من قلوية برتقالية المثيل  ،و في الماء الذي يحمل محتوى مقداره  2من CO2
الحر  ،و 10من قلوية برتقالي المثيل  .ولذلك يمكن حساب قيمة الـ  PHفي أي
ماء يحمل قلوية البيكربونات  ،و  CO2الحر  ،من النسب النسبية لـ  CO2الحر ،
الغازات المنحلة
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ومن قلوية البيكربونات  .وكذلك إذا كانت قيمة الـ  PHالماء  ،وقلوية بيكربوناته

معروفتين  ،فإنه يمكن حساب محتوى ثاني أكسيد الكربون الحر .

الصورة  . 3-2تأثير ثاني أكسيد الكربون الحر على الـ  PHالماء  ،الذي يحمل قلوية
البيكربونات .

إن ثاني أكسيد الكربون  ،أكال بحد ذاته  ،كما يظهر في هجوم ناتج تكثيف

األكسجين الحر على شبكة األنابيب المرجعة  .قد يكون الهجوم شديدا جدا ،
بسبب انخفاض قيمة الـ  PHناتج التكثيف  ،الذي يحتوي على ثاني أكسيد

الكربون  .إن الموارد الطبيعية للماء ( التي تحتوي على ثاني أكسيد الكربون الحر

 ،لكن من غير األكسجين المنحل )  ،وخصوصا عند عبورها أنبوبا متدرنا  ،فإنها
تحل الحديد على شكل بيكربونات حديد  .في حاالت كهذه  ،تتفاعل أكاسيد الحديد

المائية مع حديد األنبوب  ،فترجع أوال إلى حالة حديدي  ،ثم تتحد مع ثاني أكسيد
الكربون الحر  ،لتشكل بيكربونات الحديد  .ويعرف هذا ( بالتقاط الحديد ) ،

ويمكن أن يتوقف بالتهوية  ،أو بالتهوية الجزئية للماء .

حت األكسجين  .ولذلك فإن
و ثاني أكسيد الكربون أيضا عامل تسريع في ّ
الغازات المنحلة
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الماء الذي يحتوي إضافة إلى األكسجين المنحل  ،محتوى من ثاني أكسيد

الكربون  ،سيكون أكاال أكثر من الماء الذي يكون محتواه ضئيال منه  ،و وبمعنى

آ خر إن الماء الذي يحمل محتواه من األكسجين المنحل  ،يكون أكاال  ،إذا كانت
قيمة الـ  PHفيه منخفضة  ،أكثر مما لو كانت مرتفعة  .واذا كانت قلوية
الكالسيوم في الماء  ،وقيمة الـ  PHفيه أيضا إلى حد يشبع معه بكربونات

الكالسيوم فإن التآكل سوف ينخفض جدا نظ ار لتشكل طبقة رقيقة من ، CaCO3
تقوم إلى حد كبير بحماية المعدن .

وسوف ندرس هذه الناحية مع معالجة سيلكات الصوديوم و الصودا الكاوية في

الماء لمنع التآكل بتفصيل أكبر تحت عنوان ( األكسجين والنتروجين ) في هذا

الفصل .

إزالة ثاني أكسيد الكربون Carbon Dioxide Removal

يمكن إنقاص ثاني أكسيد الكربون إلى حدود معينة  ،أو إزالته :

 -1على البارد بواسطة جهاز تهوية أو بنازع الغاز أو بنازع هواء يعمل بالتفريغ .
 -2على الساخن بواسطة نازع هواء  .و سوف نأتي على وصف هاتين الطريقتين
في الفصلين . 11- 11

ومن الواضح أيضا أنه يمكن معادلة ثاني أكسيد الكربون  ،عن طريق

إضافة جير أو قلوي مثل صودا كاوية  ،لكن هذين اإلجراءين  ،يستخدمان عادة

فقط للمياه الخام أو المعالجة  ،التي تحتوي على كميات قليلة نسبيا من ثاني
أكسيد الكربون  .وفيما يلي تفاعالت تشكيل الكربونات و البيكربونات :
2CO2 + Ca (OH)2  Ca(HCO3)2
CO2 + Ca (OH)2  CaCO3 + H2O
NaHCO3

CO2 + NaOH 

CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O
الغازات المنحلة
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يمكن إزالة ثاني أكسيد الكربون جزئيا من الماء  ،عن طريق الترشيح من

خالل مرشحة تعادل  ،تستخدم سري ار من حبيبات الكالسيت  . Calciteينحل

بعض الكالسيت في الماء  ،مشكال بيكربونات الكلسيوم  ،و سنجد أثناء العمل ،

أن هذه ترفع آلياً الـ  PHإلى  4.2أو  . 403وتستخدم هذه المرشحات  ،على
نطاق واسع في الميدان المنزلي لمعالجة الماء  ،وفي ترشيح مياه المسابح المتخثرة

 ،والى حد ما في الصناعة  .و يتم التفاعل كما يلي :
CaCO3 + H2O + CO2  Ca(HCO3)2
التهوية Aeration

أدرجنا في الجدول  ، 3-2ذوبانية ثاني أكسيد الكربون في الجو  ،في الماء

حررة تتراوح من  114- 32ف  .و تظهر هذه أنه  ،في التوازن
النقي  ،بدرجات ا
مع ثاني أكسيد الكربون في الجو  ،يمكن للماء النقي أن يحتوي على كميات قليلة

فقط من ثاني أكسيد الكربون ( من  ) 0,3-1 ppmتقريبا في الريف وربما على
ضعف هذه الكميات في المدن ) 1وبدال من الماء النقي  ،إذا تمت تهوية الماء ،

الذي يحتوي على كميات محسوسة من قلوية البيكربونات  ،إلى أن نحصل على

التعادل  ،فسوف نجد أن بعضا من ثاني أكسيد الكربون  ،النصفي االرتباط ،
سوف يتحرر إلى الجو ،محوالً بذلك البيكربونات إلى كربونات  .وتوضح

االختبارات  ،التي أجريت بدرجة ح اررة  25مئوية  ،أو  44ف هذه النتائج .وفي
كل حالة  ،كان تيار قوي من الهواء النقي مستمدا من الخارج  ،يتحرر عبر عينة

الماء  ،حتى يحصل التعادل  .ويستغرق هذا باستخدام العينات الصغيرة  ،ما يزيد

قليال عن  5دقائق 1وقد أجرى كل اختبار مضاعفا  ،تمت التهوية في األول لمدة
11دقائق  ،وفي الثاني لمدة  21دقيقة وفي حالة :

( )1الماء المقطر )2( ،

المياه السطحية  ،التي تحتوي فقط على  4 ppmمن قلوية البيكربونات  ،و()3

الماء المقطر  ،الذيُ ِّحمض إلى مدى  20 ppmبحمض الكبريت  ،تظهر جميع

المهواة محتوى ضئيال من ثاني أكسيد الكربون  .وقد بلغ هذا المحتوى أقل
العينات
ّ
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من  .1 ppmمعب ار عنه كـ  ، CO2في كل الحاالت  ،وكان أقل من ذلك في
حالة ماء قلوية البيكربونات في

 4 ppmوأجريت االختبارات التالية بـ ()4

محاليل بيكربونات الصوديوم  ،و()5محاليل بيكربونات الكالسيوم  ،و( )0ماء

يحتوي على بيكربونات الكالسيوم  ،وبيكربونات المغنيزيوم  .وقد وجدت زيادات

مختلفة من ثاني أكسيد الكربون الحر  . 200 ppmلكنها طبعا  ،وصلت جميعها
إلى التعادل نفسه  ،بغض النظر عن مدى الزيادة التي كانت موجودة عند البدء 1

عندما كانت القلوية تجاه برتقالي المثيل  ، 25 ppmظهرت القلوية تجاه

الفينول فتالين ضعيفة  ،لكنها مميزة ) (1 ppmوعند )  (50 ppmمن القلوية تجاه
برتقالي المثيل  ،كانت القلوية تجاه الفينول فتالين مميزة جدا  3 ppmوعند 100

 ppmوما فوق من القلوية تجاه برتقالي المثيل كانت القلوية تجاه الفينول فثالين
التي ظهرت  %4من القلوية تجاه برتقالي الميثيل  .وبمعنى آخر  ،تحول إلى

كربونات  %14من إجمالي محتوى البيكربونات  .و يحدث هذا مستقالً عما إذا
عزيت قلوية البيكربونات األصلية إلى بيكربونات الصوديوم أو الكلسيوم أو

المغنزيوم  .ولكن عندما كانت قلوية الكلسيوم موجودة  ،حدث ترسب كربونات

الكلسيوم  ،وذلك عند تجاوز قلوية الكلسيوم لحوالي  200 ppmولذلك قام الجدول

4ـ 3على أساس محاليل بيكربونات الصوديوم وفيما يلي نورد التفاعالت المشتركة :
Ca(HCO3)2  CaCO3 + CO2 + H2O
Mg(HCO3)2  MgCO3 + CO2 + H2O
2NaHCO3  Na2CO3 + CO2 + H2O
وفي الممارسة  ،إن إزالة ثاني أكسيد الكربون الحر بالتهوية  ،سواء ت ّمت

بجهاز مفتوح للتهوية أو بأجهزة تهوية قسرية أو بأجهزة صهريجية للتهوية  ،فإنها

عادة ال تكتمل بما يكفي لترسيخ التعادل كما ال حظنا آنفاً  .وبدالً من ذلك ،
تتحصل عادة بقايا من ثاني أكسيد الكربون الحر  ،التي تتفاوت في مختلف

الحاالت من حوالي  3-15ppmإلى الحد الذي قلما تظهر معه القلوية تجاه
الغازات المنحلة
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الفنيول فثالين  .ومع ذلك  ،تالحظ ظاهرة واحدة  ،وتعزى ظاهرياً إلى ميل

النصفي االرتباط ،
البيكربونات إلى التفرق بسرعة  ،مع بعض ثاني أكسيد كربونها
ّ
حمضي  ،في ظل الشروط نفسها تماماً  ،مثل ماء قلوي
أي  ،إذا تمت تهوية ماء
ّ
على نحو محسوس  ،فسوف يحتوي على بقايا من ثاني أكسيد الكربون أكبر مما
يحتويها الماء القلوي  .وسوف نأتي في الفصل العاشر على وصف عدة أنماط من

أجهزة التهوية .
الجدول 0ـ . 3تهوية محاليل بيكربونات الصوديوم بدرجة 25مووية ( ْ 00ف ) حتى في
التعادل مع محتوى الجو من ثاني أكسيد الكربون .

قلوية برتقالي المثيل كـ CaCO3
 mg/l43
30
000
400
200
700

نزع الهواء : De aeration

الفينول فثالين

البيكربونات

الكربونات

0
2
7
02
47
39

42
22
79
074
222
977

4
9
02
47
39
004

تـتم إ ازلـة ثـاني أكسـيد الكربـون الحـر إضـافة إلـى الهـواء المنحـل  ،عـن طريـق

غلي الماء  ،وتنفيس الغازات الغير قابلة للتكثيف .

وفي النموذج العادي لجهاز نزع الهواء  ،الذي يستخدم لنزع الهواء من مياه

تغذية المرجل البخاري  ،يحدث الغليان عند مستوى الضغط الجوي  ،أو فوقه

بقليل .وفي جهاز نزع الهواء بالتفريغ  ،يحدث نزع الهواء  ،عن طريق غلي الماء
البارد بضغط مختزل .

في الجهاز العادي لنزع الهواء  ،وبسبب من تأثير الضغط الجزئي

المنخفض لثاني أكسيد الكربون في البخار  ،وتأثير درجة الح اررة ُ ،يزيل ليس فقط
النصفي
ثاني أكسيد الكربون الحر بل أيضاً بعض من ثاني أكسيد الكربون
ّ
االرتباط  ،مما يؤدي إلى تشكل قلوية الكربونات  .وفي المرجل البخاري  ،يمضي
الغازات المنحلة
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تحلل البيكربونات هذا إلى حد أبعد  ،حيث تتفكك البيكربونات  ،بصورة تامة ،

إلى كربونات  ،تتفكك بدورها  ،في حالة الصوديوم والمغنزيوم إلى حد أبعد  ،إلى

هيدروكسيدات .

وفي ظل هذه الشروط  ،تعطي بيكربونات الكلسيوم  ،كربونات الكلسيوم

غير الذوابة من الناحية العملية  ،كناتج نهائي  ،وتعطي بيكربونات المغنزيوم ،
هيدروكسيد المغنزيوم واألقل ذوباناً  ،أما بيكربونات الصوديوم فتتحول على نطاق
واسع  ،إلى هيدروكسيد الصوديوم الشديد الذوبانية  ،ويتراوح هذا التحول عادة إلى

أكثر من %81من قلوية الصوديوم  .وفي هذه التحلالت ينحل ثاني أكسيد الكربون
 ،الذي ينطلق مع البخار في ناتج التكثيف  ،بالتالي قيمة الـ  PHفيه  ،ويزيد
ميوله ًّ
األكالة  .ومن الواضح  ،أنه كلما كانت قلوية البيكربونات أو قلوية
الكربونات قليلة أكثر في مياه تغذية المراجل  ،كلما كانت كمية ثاني أكسيد

الكربون الحر  ،أكثر انخفاضاً في البخار  ،كلما كانت أكثر انخفاضاً للميول

األ ّكالة في ناتج التكثيف .

في نمط جهاز نزع الهواء بالتفريغ  ،تكون الدرجـة الالزمـة لنـزع الهـواء  ،أقـل

عــادة  ،ممــا هــي عليــه فــي األجهـزة األخــرى  ،وبمــا أن هــذه األجهـزة تعمــل بــدرجات
ح ـ ـ اررة منخفضـ ــة  ،فـ ــإن تحلـ ــل البيكربونـ ــات يكـ ــون أقـ ــل و اعتمـ ــادا علـ ــى ظـ ــروف

التش ــغيل ،ومحت ــوى قلوي ــة البيكربون ــات  ،فق ــد تظه ــر قلوي ــة الكربون ــات  ،أو أنه ــا ال

تظهر .

مالحظة :األحماض العضوية : Organic Acids
يمكن لماء عرضي أن يحتوي على ما يكفي من األحماض العضوية  ،بحيث يكون المحتوى الظاهر لـ
 CO2الحر عند التهوية  ،أعلى بالقياس مما يجب أن يكون عليه  .فإذا لم يحتو الماء على أحماض
معدنية  ،بل يحتوي على قلوية واضحة تجاه برتقالي المثيل  ،فإنه يمكن  ،في حاالت كهذه  ،تأكيد
وجود أو غياب األحما ض العضوية الطليقة  ،عن طريق جعل العينة تتوازن مع محتوى الجو من ثاني
أكسيد الكربون  ،ثم معايرتها مع محلول الصودا الكاوية القياسي  ،باستخدام الفينول فثالين ككاشف .
فإذا أظهرت هذه حموضة تجاه فينول فثالين  ،تزيد على 1-2 ppmمعب ارً عنها كـ  CO2تكون
األحما ض العضوية الحرة موجودة  ،وينبغي عندها تصحيح رقم ثاني أكسيد الكربون الحر  ،المتحصل
قبل التهوية .

الغازات المنحلة
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وفي اختبارات أجريت بترك أوراق أشجار وحشاوش وأعشاب ميتة تستقر مع الماء في قوارير
تطورت محتويات  CO2الطليق من  30-200 ppmولوحظت محتويات لألحماض العضوية الحرة من
 0-90 ppmوفي أحد هذه االختبارات كانت النتاوج بعد ترك العينة 74ساعة بدرجة حرارة  73-73ف
كما يلي :
ثاني أكسيد الكربون الحر الظاهر(كـ 295 ppm )OC2
ثاني أكسيد الكربون الحر الفعلي (كـ 203 ppm )CO2
أحماض عضوية حرة (كـ 92 ppm )CO2
قلوية برتقالي المثيل (كـ 114 ppm )CaCO3
وبعدوذ تم ترشيح هذا الماء  ،وتهويته  ،وترك مستق ارً لمدة 27ساعة  .فتشكل نماء هالمي من
المتعضيات المجهرية  ،وهبط محتوى األحماض العضوية الحرة (معب ارً عنها كمكافئ  )CO2من
 ، 36-92 ppmوبعد  42ساعة  ،هبط إلى  14 ppmوفي الـ 42ساعة التالية  ،هبط إلى 4 ppm
وهي نقطة تم عندها توقيف االختبار .

طريقة الوصول إلى التوازن بين العينة وبين ثاني أكسيد الكربون من الجو :

Method Of Obtaining Equilibrium between sample and Of Atmosphere
نســتخدم عينــة 000مــل فــي دورق صــغير  ،ونحكــم سـ ّـده بســدادة مطاطيــة ذات ثقبــين  ،فــي

أحدهما أنبوب زجاجي  ،مسحوب إلى منفث  ،ويمتد تقريباً إلى قاع الدورق  ،وفي الثقب األخر أنبـوب
زجاجي قاوم الزاوية  ،تتساطح إحدى نهايته مع أسفل السدادة  .فإذا كان الهواء المضغوط من الخـارج

متيس ارً نقوم بتوصيله إلى النفاث ونتركه يعبر خالل العينة لمدة 00دقاوق  ،ثـم نجـري المعـايرة بمحلـول
الصودا الكاوية القياسي  ،واستخدام الفينول فثالين ككاشف  .ثانياً نجعل عينة ثانية يعبر فيهـا الهـواء

40دقيقة ثم نقوم بعملية المعايرة  .فـإذا تـم التوصـل إلـى تـوازن  ،فـإن النتيجتـين سـتكونان متشـابهتين
ويفيــد هــذا اءج ـراء كفح ـ

تحقــق (إن مــدة  00دقــاوق هــي عــادة وقــت أكثــر مــن كــاف للوصــول إلــى

التوازن )  .واذا لم يكن الهواء المضغوط متوف ارً  ،فإننا نقوم بربط األنبوب الزجـاجي اخخـر إلـى أنبوبـة
مصاصة وبواسطة أنبوب مطاطي  ،نسحب الهواء من خارج المبنى من خالل نفاث .

األكسجين والنتروجين : Oxygen and nitrogen

إن ذوبانية األكسجين والنتروجين النقيين  ،عند درجة  32ف  ،والضغط

الجوي  ،هي  48..8مل  /ل بالنسبة لألكسجين  ،و  23. 54مل  /ل بالنسبة

للنتروجي ن  ،ومن هنا نرى أن ذوبانية األكسجين أكثر بقليل من ضعف ذوبانية
النتروجين  ،وبناء عليه  ،فإن الهواء عندما ينحل في الماء فإن المقومين الرئيسيين

 ،يتواجدان بنسب مختلفة  ،على شكل محلول وعلى خالف ما يكونان عليه في

الجو .
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يشكل األكسجين  %21من حجم الهواء  ،على أساس خلّوه من الرطوبة

بينما يظهر في الجدول  8ـ  3أن نسبة األكسجين في الهواء المنحل  ،تتراوح من

حوالي  33ـ  % 35وسنالحظ أيضاً أن الحجم الكلي للهواء المنحل يتناقص

بسرعة مع ارتفاع درجات الح اررة  ،بحيث تكون ذوبانية الهواء عند درجة  141ف

 ،فقط حوالي  1/3ذوبانيته عند درجة ح اررة  32ف  ،وعند  1401ف فقط حالي
 1/5تلك الذوبانية  ،في حين تكون ذوبانيته صف اًر عند درجة ح اررة  212ف ،

وهذا يوحي بإحدى الطرق المستخدمة  ،على نحو أكثر شيوعاً  ،لنزع الهواء من

الماء  ،وهي غلي الماء  .وتنفيس الغازات المنحلة .

وحسب قانون هنري  ،فإن ذوبانية الغاز  ،تتناسب مع الضغط المطلق

وهكذا إذا زاد الضغط  ،فإن كمية الهواء  ،التي يمكن أن تبقى على شكل محلول ،
عند درجة ح اررة مفترضة  ،تزداد بصورة متناسبة  .ولذلك  ،قد يحتوي الماء من
صهريج يعمل بالهواء المضغوط  ،أو من جهاز تهوية يعمل بالضغط  ،على هواء

أكثر بكثير من الماء المشبع بالهواء عند الضغط الجوي .

الجدول (  8ـ  ، ) 3ذوبانية الهواء  ،ومحتويات األكسجين والنتروجين في الهواء المنحل عند
الضغط الجوي  ،وعند درجة  7ـ  177مووية .

درجة الحرارة
مووية
0
3
00
03
40
43

ف
24
20
30
37
97
77

20
20
30
90

79
002
044
020

ملمترات في اللتر ( مل  /ل )
هواء = أكسجين  +نتروجين
07.23 + 00.07= 47.92
09.20 + 7.70 = 43.40
02.30 + 7.77 = 44.27
02.07 + 7.02 = 40.00
00.70 + 9.23 = 07.49
00.79 + 3.73 = 09.70

الغازات المنحلة
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7.97 + 2.27 = 02.03
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000

9.30 + 2.47 = 7.77

079
404

9
0

= 2.02 + 0.77
= 0

0 +

النتروجين Nitrogen

في تحليل الماء  ،ال يقاس النتروجين عملياً أبداً ألنه خامل وغير مهم

نسبياً  ،ومشقة قياسه  .فيما يتعلق بمعالجة المياه  ،هناك جراثيم معينة كالتي توجد
فوق جذور النفل والبازيال والوفل تحمل مقدرة استخالص النتروجين من الهواء ،

وتحويله إلى مركبات  .كما أن الشحنات الكهربائية عبر الجو تسبب أيضاً اتحاد

النتروجين مع األكسجين بحيث قد يحتوي ماء المطر على النترات  ،التي هي ذات

أهمية غذائية بالنسبة للنباتات  ،ومن ناحية أخرى فإن النتروجين مادة خاملة في

الواقع ال تحمل تأثيرات أ ّكالة على المعادن  ،ولذلك فإن وجودها في مورد مائي ،
أو عدم وجودها فيه  ،باستثناء ربطها للهواء  ،هو مسألة لحظة وجيزة  .ومن

الواضح أن النتروجين موجود في المياه السطحية  ،وفي المياه المهواة  .وقد وجد

أيضاً في مياه الينابيع  ،ومياه اآلبار  ،وربما يكون منتش اًر جداً  ،ولكن المعلومات

التحليلية عن وجوده في المياه الجوفية قليلة جداً .

الجدول  9ـ  . 3الهواء  ،واألكسجين  ،والنتروجين  ،األوزان بدرجة ( )7مووية :
الهواء :

= 4747. 0غ

 0لتر

=  000472. 0غ

 0ميلي لتر
األكسجين :

 0لتر

 0ميلي لتر

=  2470. 0غ

=  000247. 0غ

النتروجين :
الغازات المنحلة
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 0لتر

 0ميلي لتر

=  4309. 0غ

=  000430. 0غ

الجدول  17ـ  3معامالت التحويل من أجل األكسجين والنتروجين المنحلين :
تضرب أجزاء  / O2مليون بـ  00977للتحويل إلى ملل
يضرب مل /ل من  O2بـ  0022للتحويل إلى أجزاء  /مليون
تضرب أجزاء / N2مليون بـ  00700للتحويل إلى ملل  /ل

يضرب ملل  /ل من  N2بـ  0043للتحويل إلى أجزاء  /مليون

األكسجين : Oxygen

األكسجين بالمقابل عنصر فعال جداً  ،يتحد بسهولة مع مجموعة من

المواد األخرى  .محلول االكسجين في الماء  ،أكال جداً للمعادن  ،كالحديد ،
والفوالذ ،والحديد المغلفن  ،والنحاس األصفر  ،والتي تستخدم  ،على نطاق واسع ،

لصنع اآلنية  ،من أجل االحتفاظ بالماء  ،وتوصيله  ،إن انخفاض قيم الـ ، PH
الحت الكيميائي لألكسجين المنح ّل  ،وارتفاع تلك القيم  ،يميل
تعجل في سرعة هذا
ّ
ّ
إلى تعويقه .إن المياه  ،التي تحتوي على كمية كافية من الكلسيوم الذي يعزز قيمة
الـ  PHإلى نقطة اإلشباع بكربونات الكلسيوم  ،تكون عادة فعالة في إنقاص سرعة

التآكل .

سرع إلى حد كبير معدل التآكل  .فإذا بقي
وارتفاع درجات الح اررة  ،ت ّ
األكسجين المنحل بكامله على شكل محلول  ،واذا لم تتشكل الطبقات الرقيقة
الواقعية ،واذا افترضنا بأن هذا التفاعل  ،يتبع القاعدة العامة لمضاعفة السرعة
تقريباً  ،من أجل كل ارتفاع في درجة الح اررة  ،مقداره  181ف  ،فإن التآكل بدرجة

 194ف أسرع بمقدار 511مرة  ،مما يكون عليه بدرجة  32ف  .ولكن واحداً من
العوامل  ،الذي يعمل في اتجاه معاكس هو انخفاض ذوبانية األكسجين مع ارتفاع

درجة الح اررة كما يظهر في الجدول  8ـ. 3
الغازات المنحلة
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وفي الممارسة العملية  ،يبدو أن أعظم سرعة للتآكل في أجهزة تسخين

الماء تحدث عند  1011ـ 1811ف .

ولكي يحدث التآكل  ،البد من وجود الماء سائالً  ،ألن البخار الجاف الذي

يحتوي على األوكسجين  ،ليس أ ّكاالً  ،لكن ناتج التكثيف  ،المتشكل من هذا

البخار  ،آ ّكال جداً  .وفي خطوط إعادة ناتج التكثيف أيضاً  ،سوف نجد أن
الهجوم األكبر  ،يكون حيث يحاصر الماء السائل ( انظر الصورة 3ـ  . )3إن

تبطين األنابيب بالزفت ،على نحو مناسب  ،سيتيح تصريفاً سريعاً للماء  ،وسوف

يكبح إلى حد كبير  ،معدالت التآكل .

الصورة 3ـ  . 3مقطع متآكل من أنبوب إعادة ناتج التكثيف  ،يظهر أن أكبر نسبة من التآكل
حدثت حيث كان يوجد الماء الساول :

مالحظة  :هناك شكل من التآ ّكل  ،قد يحدث في أنابيب المراجل البخارية المقيدة أو في أنابيب
المس ّخنات الفوقية  ،يعزى إلى تفاعل المعدن المفرط التسخين مع البخار  ،فيتشكل رابع أكسيد الحديد
المغناطيسي والهدروجين  ،حسب التفاعل التالي :
3 Fe + 4 H2O  Fe3 O4 + 4H2

من الواضح أن هذا الشكل من التآكل  ،ال يعزى إلى األكسجين المنحل  ،ولكن البخار الجاف ليس
أ ّكاالً إال للمعادن مفرطة التسخين .

كثي اًر ما يكون الحت الكيميائي لألكسجين المنحل بالغ الشدة  ،بسبب الهواء

المتسرب إلى الجهاز في فترات  ،عند انصراف الغاز  .قد تكون قيمة الـ  PHفي

ناتج التكثيف  ،منخفضة جداً أيضاً ألنه وبسبب غياب محتوى القلوية  ،أو
الغازات المنحلة
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انخفاضها الشديد فيه  ،حتى الكميات البسيطة تقريباً من ثاني أكسيد الكربون ،

سوف تكبت  ،إلى حد كبير قيمة الـ  . PHوبما أن ثاني أكسيد الكربون بالذات ،

يسرع بدرجة كبيرة ،
سوف يهاجم المعدن  ،عند انخفاض قيمة الـ  ، PHوسوف ّ
معدل الحت الكيميائي لألكسيجين المنحل  ،عند وجود األكسجين  ،فمن المهم
المحافظة على انخفاض محتوى ثاني أكسيد الكربون في البخار .

بما أن ذوبانية الهواء تزداد مع الضغط المطبق فإن محتوى األكسجين

المنحل في الماء في صهاريج الهواء المضغوط  ،تكون أعلى بكثير مما هي

عليه في الماء المشبع بالهواء عند مستوى الضغط الجوي  .وبناء على ذلك قد
تكون معدالت الحت الكيميائي لألكسجين المنحل سريعة جداً .

يهاجم األكسجين المنحل شبكة األنابيب المصنوعة من الحديد والفوالذ

بتشكيل درنات  ،تحت كل منها نقرة  .فإذا ما سحجت درنة بسرعة من قطعة

أنبوب منقولة حديثاً  ،فإنه يمكن رؤية وميض من هيدروكسيد الحديد األخضر .

يتألف الهيكل الرئيسي للدرنة من مادة سوداء  ،تمثل إما  Fe3O4أو مزيجاً مؤلفاً

من ثاني و ثالث هيدروكسيد الحديد أما الجزء الخارجي من الدرنة فيظهر لوناً بنياً

مصفر  ،أو محم اًر ألكسيد الحديد المائي .
ّاً

مالحظة:
ثاني هيدروكسيد الحديد النقي أبيض اللون  ،لكنه يبدو أخض ارً في ظل ظروف المالحظة العادية .

إن األنبوب المتدرن  ،الذي كان ينقل ماء يحتوي على أكسجين منحل إذا استخدم
 ،بعد ذلك لنقل ماء ٍ
خال من األكسجين  ،ويحتوي على ثاني أكسيد الكربون الحر

 ،فكثير ما يحدث ( التقاط الحديد ) لوجود بيكربونات الحديد الذوابة في الماء.
ويعزى هذا إلى تحويل يحدث بواسطة األنبوب الحديدي المكون من مركبات

الحديد الثالثي والمركبات الوسيطة إلى حالة الحديد الثنائي بواسطة محتوى ثاني
أكسيد الكربون الحر في الماء  .كثي اًر ما تُواجه ( إلتقاطات الحديد ) هذه عند
استبدال مورد بئر عميقة بمورد سطحي  .ويمكن إيقافه بتهوية المورد المائي
الغازات المنحلة

77

الفصل الثالث

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

معالجة المياه لألغراض الصناعية وغيرها

الجديد .

وكذلك فإن أنبوب الحديد المغلفن  ،والنحاس األصفر  ،يهاجم من قبل

األكسجين المنحل تماماً بنفس السرعة التي ُيهاجم فيها الحديد األسود وفي الجو ،
يقاوم الحديد المغلفن كما هو معروف الشروط الجوية بشكل جيد جداً بسبب تشكل
كربونات الزنك القاعدية اللصوقة  .ولكن عند ما يعبر ماء يحتوي على أكسجين

منح ّل من خالل أنبوب مغلفن من الداخل  ،فإن كربونات الزنك القاعدية اللصوقة
ال تتشكل  .وبدال من ذلك يتأكسد الزنك سريعاً وينحل .

يتآكل أنبوب النحاس األصفر بسرعة أيضاً بسبب هجوم األكسجين المنحل

على زنك النحاس األصفر وتكون النتيجة الصافية هي تأكل الزنك مخلفاً هيكالً

من النحاس مسامياً وضعيفاً بنيوياً  .وبما أن التأثير يتمركز على نحو شديد  ،فإن

الثقوب واالرتشاحات تحدث قبل انتزاع زنك النحاس بوقت طويل .

والنحاس األحمر وان كان أقل تعرضا لهذا الهجوم من النحاس األصفر لكنه

قد يهاجم من قبل مياه عدوانية .

مالحظة  :إن البقع النحاسية الخضراء ـ المزرقة على أحواض الغسيل واالستحمام  ،شاوعة جداً في
المنازل المزودة بماء منخفض درجة الـ  . PHوكربونات النحاس القاعدية  ،ذات ذوبانية Cu
ضعيفة ( حوالي  ) 0 - 3 ppmفي الماء النقي  ،لكن ذوبانيتها محسوسة في المياه المنخفضة الـ
 ، PHوقد وجد محتوى من النحاس  ،يتراوح من  4-8 ppmعندما تركت هذه المياه مستقرة خالل
الليل  ،في أنابيب الخدمة والبد من القول بأن هذا المحتوى قد هبط بسرعة إلى جزء بسيط فقط من 1
 ppmبمجرد العودة إلى سحب الماء من األنابيب  ،وعندما تتعرض هذه المياه الحاوية على النحاس
للجو  ،يفلت بعض من ثاني أكسيد الكربون ويترسب بعض كربونات النحاس القاعدية الخضراء
المزرقة السطحية .

يميــل تحلــل المــادة العضــوية فــي الميــاه الســطحية إلــى اســتهالك األكســجين

المنحل  ،وتشكل ثاني أكسـيد الكربـون  .هـذا االسـتهالك ( المتطلـب ) األوكسـجيني
البيوكيم ــاوي demand

Oxygen

 ، )B.O.D) biochemicalكم ــا تعرف ــه

الجمعية األمريكية للصحة العامة  ،هو  :األكسجين  ،في أجزاء بالمليون  ،الالزم
الغازات المنحلة
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أثناء تركيز المادة العضوية القابلة للتحلل  ،بواسطة تأثير الجراثيم السحية .
وفيمــا يلــي بعــض المعلومــات اإلضــافية  :يحتــاج التركيــز الكامــل إلــى أكثــر

من 111يوما  ،بدرجة  21مئويـة  ،لكـن فتـرة حضـانة طويلـة كهـذه غيـر عمليـة فـي
أي ــة استقص ــاءات  ،فيم ــا ع ــدا استقص ــاءات البح ــث ال ــدقيق  ،ول ــذلك تس ــتخدم فتـ ـرة

حضانة أقصر بكثير  .وقد باتـت مألوفـة فتـرات الحضـانة لمـدة  ، 1أو  ، 2أو ، 5

أو  ، 11أو  21يوما  ،بدرجة  21مئوية  ،وينصح بفترة حضانة مدتها خمسة أيام
(  ، ) BOD5كـإجراء قياسـي  .ويمكـن حينئـذ تحويـل المعلومـات مـن فتـرة حضـانة
ما إلى أخرى  ،أو من درجة ح اررة ما إلى أخرى .

م ــع أن ه ــذا التحل ــل للم ــادة العض ــوية  ،يس ــتهلك األكس ــجين المنح ــل  ،ف ــإن

معيشة النبتة من الماء ( األشنيات  ، algaeوالنباتات المائية  ،وبعض الدياتومات

 ،إلخ ) بواسطة التمثيل الضوئي  ،تأخذ ثاني أكسيد الكربون  ،وتطرح األكسجين .
ففــي الجــدول (  ، ) 2 -12فــي الفصــل الثــاني  ،نالحــظ أن فــي قــاع خ ـزان

وانــاكير  44 ( wanaque reseroirقــدما ) قــد اســتهلك التحلــل كامــل األكســجين

المنحــل  ،وأدخــل  12 2 ppmمــن ثــاني أكســيد الكربــون إلــى المــاء و كــان ثــاني
أكسـيد الكربـون ( عنـد  44قـدما ) هـو  ، 8,5 ppmوارتفـع األكسـجين المنحـل إلـى

 % 31من التشبع  .وقد انخفض ثاني أكسيد الكربون ( عند  21قـدما ) إلـى 1,5

 ppmوارتفــع األكســجين المنحــل إلــى  % 91مــن التشــبع  .وبعدئــذ انخف ـض ثــاني

أكسيد الكربون عند السطح إلى  ، 0,5 ppmفي حـين ازداد األكسـجين المنحـل 0
 %فـ ــوق درجـ ــة التشـ ــبع  ،وبـ ــذلك بـ ــات المـ ــاء عنـ ــد السـ ــطح مفـ ــرط التشـ ــبع قلـ ــيال
باألكسجين المنحل  ،وبما أن عملية التمثيل الضوئي تعتمد كمـا بـات واضـحا علـى

أشــعة الشــمس  ،فــإن هنــاك اختالفــات فــي كميــات األكســجين فــي بحي ـرة أو خ ـ ازن
نهــا ار أو ل ــيال أو حتــى ف ــي األي ــام المشمســة والغائم ــة  ،فالتحلــل و النم ــو النب ــاتي ،
يكونــان فــي الجــو الــدافئ أســرع ممــا يكونــان عليــه فــي الجــو البــارد  ،ولكــن حتــى فــي
الشتاء وفي ظل التجمد تحـدث العمليتـان ولكـن بسـرعات أبطـأ ممـا هـي فـي ظـروف
الغازات المنحلة
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الصيف .

كبح أو إنقا

الحت الكيمياوي لألكسجين المنحل :

Inhibition or Reduction of Dissolved -Oxygen Corrosion

ذكرت عدة طرق إلنقـاص الحـت الكيميـائي لألكسـجين المنحـل  ،أو لكبحـه ،

لكننا نورد فيما يلي  ،بشكل مختصر  ،أكثرها استخداماً :

نزع الهواء من مياه تغذية المراجل

Deaeration of Boiler Feed Water
إن ن ــزع الهـ ـواء م ــن مي ــاه تغذي ــة الم ارج ــل  ،بواس ــطة الجه ــاز الح ــديث لن ــزع

الهـواء الــذي يــدفع الغــازات المنحلــة تمامــا طريقــة مرضــية جــدا  ،إذ يــنخفض محتــوى
األكسجين إلى أقل مـن 10115مـل  /ل ( انظـر الفصـل الثـاني )  .والنـزع المناسـب
لله ـواء مــن ميــاه تغذيــة الم ارجــل يــنقص أيضــا و إلــى حــد كبيــر التآكــل فــي خطــوط

إعادة ناتج التكثيف  .وفيما يتعلق بخطوط البخـار فـإن البخـار الجـاف غيـر أكـال ،

كما ذكرنا سابقا .

نزع الهواء بالتفريغ : Vacuum Dearation

ن ــزع الهـ ـواء م ــن الم ــاء الب ــارد ب ــالتفريغ  ،فع ــال ف ــي إنق ــاص تأك ــل األكس ــجين

المنحــل  ،لكن ــه يســتخدم ع ــادة إلــى م ــدى مح ــدود فقــط  ،وف ــي هــذه الح ــال  ،يك ــون
استخدامه غالباً لحماية خطوط األنابيب الطويلة  .إن إحدى الصعوبات التـي تحـد
من استخدامه فـي أجهـزة توزيـع الميـاه هـي الخطـر الكـامن مـن عـودة انحـالل الهـواء

الموجود في سطح الماء المعرض في الصهاريج التخزينية المرتفعة .

سلفيت الصوديوم : Sodium Sulfite

كثي ار ما يضاف سلفيت الصوديوم لماء تغذية المراجل البخارية لكي يتفاعـل

 ،ويزيل بالتالي أية آثار لألكسجين المنحل  ،وكما يلي :
O2 + 3Na2 SO3

2Na2SO4
على الرغم من أن هذا التفاعل  ،يحدث بسرعة عند درجات الح اررة في
المراجل  ،إال إنه يكون أبطأ بكثير عند الح اررة المنخفضة  ،بحيث عند درجات
الغازات المنحلة
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الح اررة المنخفضة يصبح السلفيت قليل األهمية في إزالة محتوى األكسجين

المنحل في الماء البارد ما لم يتم تحفيز التفاعل .

لقد قيست السرعات بدون مادة حفازة  ،و بتركيزين لكل من النحاس

والكوبالت  ،كمادتين محفزتين  .فانخفض األكسجين المنحل  ،الذي كان حوالي
 10 ppmإلى  7 ppmفي  11دقائق عند عدم استخدام مادة حفازة  3وانخفض

مع استخدام  0,1 ppmمن النحاس إلى الصفر خالل  4دقائق  ،ومع 0, 001

 ppmمن الكوبالت إلى الصفر في دقيقة واحدة
الكوبالت إلى الصفر في  18ثانية .

 ،ومع  0,01 ppmمن

سيليكات الصوديوم مع الصودا الكاوية

Sodium Silicate Plus Caustic Soda
تستخدم المعالجة بالسيليكات الكاوية لكبح التآكل واإلزعاجات الناتجة للماء

األحمر  .وتستخدم عادة جرعة بمقدار  1 / 10ليبرة من سيليكات الصوديوم لكل

 1111غالوناً مع إضافة ما يكفي من الصودا الكاوية لرفع قيمة الـ  PHإلى . 803
و تستخدم هذه الجرعة عادة في المعالجة لتسيير الماء بطريقة الزيوليت في

مختلف الصناعات  .و تستخدم أيضا على نطاق واسع  ،في معالجة المياه
الطبيعية األكالة  ،ذات المحتوى الخفيف من العسرة  ،أو لتسيير الماء جزئيا  ،أو

كليا في البلديات  ،والمباني  ،والمنازل  ،إلخ  .ال ينبغي استخدام هذه المعالجة في
مياه تغذية المراجل

الطبقات الرقيقة أو القشور لكربونات الكالسيوم

Calcium Carbonate Films or Scales
هناك حقيقة  ،يعرفها المهندسون منذ زمن طويل  ،هي أن قشرة كربونات
الكلسيوم  ،الشبيهة بقشرة البيضة  ،تحمي المراجل ضد ماء التغذية  ،الذي نزع

هواؤه على نحو غير مالئم  .وبما أنه ال يمكن التسامح حتى بالقشور الرقيقة في

مراجل الضغط العالي  ،فإن هذه الطريقة ال يمكن استخدامها معها لكنها قابلة
لالستعمال فقط في مراجل الضغط المنخفض  ،وحتى في هذه المراجل  ،يفضل
الغازات المنحلة
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القيام بنزع الهواء تماما  ،ألنه ال ضرورة لوجود القشرة .

وفي أجهزة تبريد الماء في الصناعة  ،أو في أجهزة التوزيع البلدية  ،تستخدم

الطبق ــات أو القش ــور الرقيق ــة م ــن كربون ــات الكالس ــيوم  ،عل ــى نط ــاق واس ــع  ،لك ــبح
الحـت الكيميـائي لألكســجين المنحـل  .لقــد أثبـت دليــل النغليـر  Langelierإلشــباع
كربونــات الكالســيوم عــدم أهميــة فــي حســاب المعالجــة الالزمــة لتوطيــد الظ ــروف ،
بحيــث ال يحــدث تشــكيل قشــري مفــرط  ،وال تأكــل غيــر ضــروري  .انظــر الجــدول

 ، 9-2في الفصل التاسع  ،بخصوص طريقة بسيطة لحساب الدليل .

مرشحات التعديل : Neutralizing Filters

كما ذكرنا سابقا في هذا الفصل  ،فـإن ترشـيح الميـاه ذات القيمـة المنخفضـة
للـ  PHمن خالل مرشحة تعديل  ،سيعمل آليـا علـى رفـع قيمـة ال ـ  PHإلـى

402

أ و  403ولذلك تستخدم هذه المرشحات  ،على نطاق واسع  ،فـي المبـاني السـكنية
و التجاري ــة والرس ــمية وال ــى حـ ــد م ــا ف ــي البلـ ــديات والص ــناعات الص ــغيرة  ،وذلـ ــك

لتخفيف التآكل .

استخدمت الكرومات ككابح للتآكل في أجهزة التبريد بإعادة الدوران المغلقة ،

ولع ــدد مح ــدود م ــن االس ــتخدامات األخ ــرى  .وتعتب ــر الجرع ــات الالزم ــة ف ــي أجهـ ـزة

الــدوران المغلقــة

 400 - 500 ppmعاليــة جــدا  .مــن الواضــح أن ال يمكــن

اســتخدام الكرومــات ألي غــرض وخاصــة ميــاه الشــرب  ،وذلــك بســبب خصائصــها

الســامة  .وهنــاك س ـؤال مطــروح  ،حــول مــا إذا كانــت الكرومــات تعمــل عــن طريــق
تشكيل طبقة رقيقة من الحديد وأكاسيد الكروم اللصوقة  ،أو أنها تزيد سلبية المعدن

.

الحماية الكاثودية : Cathode Protection

يستخدم الجهاز الكاثودي لمنع التآكل للصهاريج ولخطوط األنابيب  .ويعتمد

في تأثيره على طبقة رقيقة من الهدروجين فوق سطح الكاثود ( في هذه الحاالت ،

أو األنبوب أو الصهريج ) تحمى المعدن ضد هجوم األكسجين المنحل إنما يجب
الغازات المنحلة
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الحذر في تركيب ووضع األنودات والطالء في الصهاريج ذات السطوح الجافة

فوق الخط المائي  ،الخ .

مالحظة :
سحب العينات من أجل قياسات األكسجين المنحل :
Sampling for Dissolved Oxygen Determination :
عند سحب العينات إلجراء قياسات لألكسجين المنحل  ،من الضروري ممارسة حذر كبير  ،لتفادي
احتمال التقاط األكسجين من الجو  .كما يجب أن تكون درجة ممارسة الحذر  ،عند سحب عينة من
ماء تغذية المراجل المنزوع الهواء  ،أو البخار  ،أكبر بكثير مما يجب أن تكون عليه عند سحب عينة
المياه الخام  ،أو المياه المنزوعة الهواء  .وفي سحب عينة المياه الباردة  ،أي المياه بدرجات
الحرارة العادية  ،فإذا أجرى سحب عينة الماء تحت الضغط  ،فال بد من استخدام قطعة من أنبوب
المطاط الصمغي  1/4إنشا  ،بحيث تربط إلى حنفية أخذ العينة  .بينما توضع النهاية الثانية في قاع
قارورة العينة الخاصة  ،التي يحكم سدها بسدادة زجاجية  ،يالمس أسفلها زاوية  ،لتفادي احتباس
الفقاعات الهوائية تحت السدادة  .وعندئذ يسمح لتيار نشط من الماء بالتدفق عبر القارورة  ،لمدة ال
تقل عن نصف دقيقة  ،ثم يسحب األنبوب و الماء ما يزال جاريا  .إذا كان يجب جمع العينة من الماء
من غير ضغط  ،يجب استخدام أداة  ،تضمن مص حجم مناسب إلى قارورة أخذ العينة  .ويمكن استخدام
مضخة يدوية صغيرة  ،توصل جهة المص فيها بأنبوب في (إنما ال يبرز من جهة إلى أخرى) سدادة
عالية بما يكفي في عنق قارورة أخذ العينة  ،بينما يمتد األنبوب  ،الذي يدخل الماء القارورة بواسطته
 ،إلى أسفلها  .يجب االنتباه إلى ضرورة أن تكون التجهيزات المستخدمة من النوع الذي يتيح لتيار من
الماء أن يطرد كامل الهواء  ،وأن ال يسمح باحتباس الفقاعات الهوائية في أعلى القارورة  ،وهناك
وسائل أخرى لسحب العينة  ،هي تلك التي يدخلها الماء  ،الالزم لملء حاوية كبيرة  ،من خالل قارورة
أخذ العينة أصغر نسبيا في حالة سحب عينات ماء التغذية الحار  ،المنتزع الهواء  ،أو البخار  ،أو ناتج
التكثيف يستخدم ملف نحاسي (  1 / 4أو  5 / 16أنشا  ،حجم مناسب ) مبرد بالماء  ،وتترك بارزة
بطول  7أ و  00إنشا تحت الدثار المائي  ،بحيث تصل إلى قاع القارورة أثناء سحب العينة  ،أو أنها
تربط مباشرة إلى قارورة ماكلين  Mcleanأو إلى أداة سحب عينة مشابهة  .يقوم اختبار وينكلر
 ، Winklerالذي استنبط عام  ، 0777على أساس حقيقة أن الهيدروكسيد المنغنيزي يتأكسد بسرعة
بواسطة األكسجين المنحل  ،وأنه عندما ينحل األكسيد المميّأ بدرجة أعلى بواسطة الحمض  ،بوجود
يود البوتاسيوم  ،يتحرر اليود بكمية متكافئة لكمية األكسجين المنحل  ،الذي كان موجوداً  .وعندئ ٍذ
يعاير اليود المتحرر مع ثيو سلفات الصوديوم .
ونورد فيما يلي التفاعالت المشاركة :

 Mn (OH) 2 + Na2 SO4
2 ) 2Mn (OH)2 + O2  2MnO (OH )2
3 ) MnO (OH)2 + 2KI + 2H2SO4  MnSO4 + K2SO4 + I2 + 3H2O
4 ) I2 + Na2S2O3  Na2S4O6 + 2NaI
Mn SO4 + 2Na OH

الغازات المنحلة
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ومع أن العناصر القاعدية المشاركة  ،هي نفسها  ،فقد أجري عدد من التعديالت للتغلب على تأثيرات
الشوائب  ،ولزيادة حساسية االختبار  .تستخدم طريقة وينكلر عادة من أجل المياه  ،التي تحتوي على
 0مل/ل أو أكثر من األكسجين المنحل  ،أما تعديالت شفارتز  -غورني ، Schwartz - Gurney
فتستخدم الختبار المياه المنزوعة الهواء .

كبريت ( سلفيد ) الهدروجين : Hydrogen Sulfide

تعرف المياه التي تحتوي على السلفيدات عادةً بـ " المياه الكبريتية "  .ومن
أبرز مزاياها شيوعاً رائحتها الكريهة الشبيهة برائحة البيض الفاسد  ،وأكوليتها

الملحوظة  .وهذه الرائحة هي الرائحة المميزة لغاز سلفيد الهيدروجين وتمكن
مالحظته حتى على البارد  ،عند وجوده في الماء إلى مدى  0,5 ppmوعندما

يوجد إلى مدى أكثر من  1 ppmتصبح رائحته كريهة جداً  .وقد تكون الرائحة

بسيطة  ،إذا كانت قيمة الـ  PHالماء عالية  ،ألنه في هذه الحالة  ،قد يوجد كثير

من الكبريت كسلفيد هيدروجيني .

إن أكثر المياه الكبريتية  ،هي مياه جوفية  .وقد أدرجنا في الجدول 3-11

تحاليل  25عينة من هذا الماء  .وسوف نالحظ أن محتوى السلفيد في هذه
العينات يتراوح  ،عندما يعبر عنه بسلفيد الهيدروجين  ،من 0,7-70 ppm

.نصادف أحياناً مياهاً تحمل كميات من سلفيد الهيدروجين أعلى من الحد األقصى
هذا  ،ولكن كافة المياه الكبريتية تقريباً  ،والصالحة لالستعمال  ،تحتوي على كمية

منه أدنى من  10 ppmومحتوى أكثرها يكون دون . 5 ppm

وتعطـي بئـر أحيانـاً مـاء أسـود  ،بسـبب وجـود سـلفيد الحديـد )  ( FeSويكـون

هذا السلفيد ناعماً جداً  ،وال يحتاج صبغ الماء باألسود إ ال لكمية بسـيطة جـداً منـه
وفــي بعــض األحيــان  ،قــد نصــادف مثــل هــذه الميــاه الســوداء فــي الخطــوط الرئيســية

ذات الطرف المسدود  ،حيث يؤدي التأثير الجرثومي إلى تحويل بعض من محتوى
الس ــلفات إل ــى س ــلفيد  .ف ــي ه ــذه الح ــاالت  ،يخ ــرج الم ــاء ع ــادة عل ــى ش ــكل طلق ــات
 . Shotsفمثالً عند فتح صنبور رئيسي قد تكون هناك إطالقه من الماء األسـود
علـى مــدى لحظــات فقــط  ،وبعدئــذ يجــري المــاء صــافياً  ،ولكنــه بتركيــده خــامالً لفتـرة
الغازات المنحلة
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قصيرة  ،سيظهر مزيد مـن المـاء األسـود  .تعـالج هـذه المشـكلة بـالكلور  ،علـى أن

تكــون المعالجــة فــي البدايــة شــديدة  ،مــع االكتســاحات لتنظيــف األنابيــب الرئيســية ،

ومع وجوب إبقاء ثمالة طفيفة من الكلور هناك .

والميــاه الحبيســة  ،وميــاه حقــول الزيــت المالحــة أيض ـاً كثي ـ اًر مــا تحتــوي علــى

كميــات غيــر مرغــوب فيهــا مــن ســلفيد الهيــدروجين  ،وقــد تكــون أكالــة جــداً علــى
الرغم من أن أكثر الرواسب األكالة من المياه الكبريتية هي من سـلفيد الحديـد FeS

إال أن الرواســب األكالــة  ،فــي األنبــوب المتآكــل علــى نحــو ســيئ  ،قــد تتــألف مــن

 FeS2ب ــدالً م ــن  . FeSتس ــتخدم التهوي ــة عل ــى نط ــاق واس ــع  ،لتخفي ــف محت ــوى

السلفيد في المياه الكبريتية  ،ولكن هذا التخفيف  ،وخصوصاً في المياه ذات القلوية

العالية جداً  ،يكون عادة جزئيـاً فقـط  .فمـثالً  ،أظهـرت التجـارب التـي أجريـت علـى
تهوية ثالث عينات من المياه الكبريتية .

أن التهويــة أنقصــت محتــوى الســلفيد  ،معبـ اًر عنــه ك ـ  ، H2Sفقــط إلــى المــدى

المب ــين ف ــي الج ــدول  11ـ ـ  3وق ــد ل ــوحظ أن المي ــاه المه ـ لـواة  ،كان ــت قلوي ــة بالنس ــبة
للفينول فثالين  ،في حين كان كل ما احتوتـه الميـاه الخـام  ،بعضـاً مـن ثـاني أكسـيد

الكربون الحر  ،األمر الذي يوحي بإضافة ثاني أكسـيد الكربـون إلـى المـاء لخفـض

قيمة الـ  PHفيه  3وفي المحاوالت األولى التي أجريت لتنفيذ ذلـك  ،أدخلـت زيـادات
مختلف ــة م ــن ث ــاني أكس ــيد الكرب ــون إل ــى الم ــاء  ،حي ــث عب ــرت م ــن خ ــالل الماس ــورة

الصاعدة إلى جهاز التهويـة  .لقـد أدى هـذا إلـى خفـض محتـوى السـلفيد فـي المـاء ،
ولكن ليس إلى المدى المرغوب فقد وجد أن كامل أكسيد الكربـون تقريبـاً  ،قـد غـادر

الماء من الحوضين العلويين لجهاز التهوية .

الجدول 11ـ . 3تهوية ثالث عينات من الماء
العينات
الغازات المنحلة
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دفق جهاز التهوية
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وأجريت االختبارات التالية في نمط مغلق لجهاز تهوية قسـرية  ،نفـخ فيـه غـاز
المــداخن الصــناعي باتجــاه األعلــى مــن خــالل جهــاز التهويــة  ،بتيــار معــاكس للمــاء

النــازل وهــذا اإلج ـراء لــم يخفــض فقــط الـ ـ  PHمــن المــاء بــل أبقاهــا منخفضــة أثنــاء
عبورها خالل كل من األحواض  ،وأحدث الدرجة المرغوب فيها مـن التخفـيض إلـى

 0,2 ppmوبعدئذ طرح بالمعالجة بالكلور .

إن كــال مــن ســلفيد الهيــدروجين  ،وثــاني أكســيد الكربــون  ،عنــدما ينحــل فــي

الماء ،يتشرد على نحو ضعيف جداً ومن الممكن عزل كل من هاتين المـادتين مـن
قلويتهــا  ،أو ملحهــا األرضــي القلــوي  ،عــن طريــق نفــخ تيــار مــن الغــاز اآلخــر عبــر

المحلول  .مع ذلك  ،فإن الحقيقة الهامة والغير سـارة  ،فـي معالجـة الميـاه الكبريتيـة
هي خروج ثاني أكسيد الكربون بسهولة أكبـر مـن سـلفيد الهيـدروجين األكثـر ذوبانيـة

وح ــال خروج ــه أيضـ ـاً  ،ترتف ــع قيم ــة ال ـ ـ  ( PHعل ــى ف ــرض أن الم ــاء قل ــوي بش ــكل

طبيعـ ـ ــي )  ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي يقلـ ـ ــب الت ـ ـ ـوازن بـ ـ ــين السـ ـ ــلفيدات القلويـ ـ ــة  ،وسـ ـ ــلفيد
الهي ــدروجين  ،بحي ــث يتق ــدم التفاع ــل ف ــي االتج ــاه الخ ــاطئ م ــن أج ــل إ ازل ــة س ــلفيد

الهيــدروجين  .وقــد حســب بعضــهم مــن أجــل درجــة حـ اررة 21مئويــة  ،سلســلة عوامــل
تظهر كمية السلفيد اإلجمالية  ،الموجودة على شكل سـلفيد هيـدروجين عنـد مختلـف

قيم الـ  ( PHالجدول 12ـ . )3

ووفق ـ ــا له ـ ــذا  ،إذا أظه ـ ــر قي ـ ــاس الس ـ ــلفيد اإلجم ـ ــالي  ،معبـ ـ ـ اًر عن ـ ــه كس ـ ــلفيد

الهيدروجين  ،رقماً ما  ،وكانت قيمة الـ  PHتساوي  ، 5حينئذ  ،يكون موجوداً 98
 %م ــن الس ــلفيد اإلجم ــالي عل ــى ش ــكل س ــلفيد هي ــدروجين و % 2فق ــط عل ــى ش ــكل

شوارد سولفيد  .وبالمقابل  ،إذا كانت قيمة الـ  PHفي الماء تسـاوي  ، 9فإنـه يجـب
أن يوجــد أكثــر بقليــل مــن  % 1.5علــى شــكل ســلفيد هيــدروجين  ،والبــاقي يجــب أن
الغازات المنحلة
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يكون موجوداً كسلفيد أرضي قلوي  ،أو سلفيد قلوي .

الجدول12ـ . 3عوامل سلفيد الهيدروجين
العامل

قيمة الـ PH
3

0.77

9

0.79

7

0.27

7

0.090

7

0.0092

إن تأكس ــد الس ــلفيدات  ،بواس ــطة األكس ــجين المنح ــل  ،ه ــي فيم ــا يب ــدو عملي ــة

بطيئة إلى حد ما  .وفي بعـض التجـارب التـي أجريـت علـى الميـاه الكبريتيـة المه ّـواة
فإن التركيد في قـوارير زجاجيـة لمـدة سـاعتين  ،وبدرجـة 82ف لـم تحـدث درجـة مـن

األكســدة يمكــن قياســها  .وفــي هــذه التجــارب  ،تتفــاوت كميــة ســلفيد الهيــدروجين فــي

المهواة من أقل بقليل من  1إلى أكثر من  1 ppmوكانت هذه الميـاه صـافية
المياه
ّ
 ،تحتوي على أقل من  0,1 ppmمن الحديد  ،ولم تكن القوارير في أشـعة الشـمس

المباشرة .

المهواة في الخ ازنـات الكبيـرة لتأكسـد بطـيء مـع تحـرر
تخضع المياه الكبريتية
ّ
الكبريــت  ،الــذي يكــون الكثيــر منــه ناعمـاً جــداً إلــى الحــد الــذي يكــون فيــه غ اروانيـاً .
كثي ـ اًر مــا تظهــر هــذه الميــاه صــافية عنــد معاينــة كــأس مليئــة تحــت أشــعة الش ــمس

المباش ـ ـرة  .ويظهـ ــر المـ ــاء نفسـ ــه  ،فـ ــي خ ـ ـزان مغطـ ــى أو معتم ـ ـاً  ،ظـ ــاهرة تنـ ــدال
 ، Tyndallعنــدما يوجــه إليــه شــعاع ضــوئي والتفاعــل الــذي يحــدث أوالً هــو تأكســد
هيدروجين سلفيد الهيدروجين  ،وكما يلي :
H2S + 1/2 O2  H2O + S
ومن المفترض إذن أن يتأكسد بعض من هذا الكبريت المج أز ناعماً إلى ِّ
حد أبعد

قطعي  3ومع إعطاء وقت غير محدود وأكسجين كاف
إلى كبريتات كناتج أخير
ّ
ينبغي أن يؤكسد كامل الكبريت إلى كبريتات ولكن هذه الظروف غير موجودة في
الغازات المنحلة
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التطبيق العملي  ،ويكون الكبريت العنصري واضحاً جداً  ،وكذلك تظهر أكثر

المهواة بعد التشغيل لبعض الوقت على المياه
أجهزة التهوية وخزانات المياه
ّ
الكبريتية نماءات من الجراثيم الكبريتية التي كثي اُر ما تلعب دو اًر هاماً في إنقاص
محتوى السلفيد .

قــد يســتخدم الكلــور أيضـاً ألكســدة الســلفيدات  ،لكــن هــذه الطريقــة مكلفــة

إلى حد ما  ،على المياه الكبريتيـة الخـام  ،ألنهـا واعتمـاداً علـى  PHالمـاء  ،وكميـة

السلفيد الموجودة قد تلتقط  8ذرات من الكلور  ،ألكسدة جزيء واحد من سلفيد

الغازات المنحلة
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الصورة  5ـ 3أجهزة تهوية المياه الكبريتية بغاز المداخن .

الهيدروجين  ،بدالً من ذرتين تلزمان نظرياً ألكسدة هيدروجين سلفيد الهيدروجين
إلى ماء  ،وتحرير الكبريت  .يحدث هذا ألن كامل السلفيدات أو الجزء األكبر

منها  ،يتأكسد إلى كبريتات  ،وتحدث هذه إلى مدى كبير حتى عند إضافة كمية

غير كافية من الكلور  .إن استهالك الكلور عند قيم الـ  PHالتي تتراوح من 302ـ

 ، 1101مع ماء يحتوي على  5 ppmمن السلفيدات  ،والمعبر عنها كـ H2S

يظهر في الجدول  14ـ 3وقد استخدمت زيادة من الكلور في هذه االختبارات ،
وكانت فترة االحتباس 11دقائق  ،وأجريت كافة القياسات بطريقة اليودو متريك

 ، Iodo metric Methodألنها غير حساسة للكبريت الغراوني .

إن كمية الكلور الالزمة ألكسدة  1 ppmمن H2Sإلى كبريتات هي

8,32

 ، ppmوالتفاعل كما يلي :
H2S + 4 Cl2 + 4 H2O  H2SO4 + 8 HCl
وكمية الكلور الالزمة ألكسدة  1 ppmمن  H2Sإلى حمض وكبريت ،

هي  2,08 ppmوالتفاعل كما يلي:
H2S + Cl2  S +2 HCl
إن كمية الكلور الالزمة ألكسدة  5 ppmمن السلفيدات  ،و المعبر عنها كـ
5 × 8,32 = 6. 41 ppm

 H2Sهي :

الجدول 13ـ 3سلفيد الهيدروجين :الذؤوبيات عند  067مم  ،وعند  7ـ 177مووية
درجة الحرارة
ف
24
20
30
37
79
77
الغازات المنحلة

مووية
0
3
00
03
40
43

ميلي لترفي اللتر

أجزاء في المليون
ppm

2370
2700
2240
4770
4300
4070

7070
9000
3000
2200
2730
2270

( مل  /ل )
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20
20
30
90
70
000
الجدول

79
002
044
020
079
404

4770
4290
0770
0270
793
0

0720
0320
0440
794
277
0
ْ1ـ 3سلفيد الهيدروجين :

األوزان وعوامل التحويل لسلفيدات الهيدروجين المنحلة .
الوزن ( بالغرامات بدرجة  0مووية  ،و 790مم )

 0لتر =00327

0ميلي لتر=00000327
تضرب أجزاء / H2Sمليون بـ 00927للتحويل إلى مل  /ل

تضرب الميلي لترات من  / H2Sل بـ  0032للتحويل إلى أجزاء  /مليون
الجدول  . 3-15تأكسد السلفيدات بواسطة الكلور  ،عند مختلف قيم الـ PH
( فترة االحتباس  17 :دقاوق ) .

قيم الـ PH
النهاوية
204
3
904
902
907
700
709
7
0000

السلفيدات

كأجزاء/مليون
منH2S
3
3
3
3
3
3
3
3
3

الكلور المضاف
أجزاء  /مليون
30
30
30
30
30
30
30
30
30

الكلور المتبقي
أجزاء  /مليون

الكلور المستهلك
أجزاء  /مليون
22
22
22
20
27
24
24
43
43

9
7
7
7
00
07
07
43
43

في هذه االختبارات تأكسدت السلفيدات تماماً إلى كبريتات عند قيم للـ PH

دون  3004وعند قيمة حوالي  4تأكسد  % 41إلى كبريتات  ،و % 31إلى ماء
الغازات المنحلة
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وكبريت  ،وعند قيم من  ، 11- 9تأكسد أقل بقليل من  % 51إلى كبريتات ،

واكثر بقليل من % 51إلى كبريت وماء .

مالحظة  :كما يظهر في تفاعل تأكسد سلفيد الهيدروجين إلى سلفات  ،فإنه يتشكل كل من حمض
الكبريت وحمض كلور الماء  .فيعادل هذان الحمضان بعضاً من قلوية الماء  ،ويشكالن الكبريتات و
الكلوريد  .فإذا كانت قلوية الماء الخام ضعيفة  ،فقد تؤثر بصورة محسوسة في قيمة الـ . HP

علــى الــرغم مــن الكلفــة العاليــة  ،التــي تســتلزمها معالجــة الميــاه الخــام  ،التــي

تحمــل محتويــات عاليــة مــن الســلفيدات بــالكلور  ،فــإن هــذه المعالجــة ذات أهميــة

كبي ـرة فــي طــرح الثمــاالت القليلــة مــن تــدفقات العمليــات األخــرى إل ازلــة الســلفيدات .
ماء يحتوي علـى  0,5 ppmمـن سـلفيد الهيـدروجين يتطلـب  4 ppmأو
فمثالً إن ً
 31/1ليبرة لكل  1111غالوناً  ،أو  33ليبرة من الكلور لكل مليون غالوناً  ،وذلـك
ألكسدة السلفيد إلى كبريتات .

عندما تكـون الميـاه الكبريتيـة قيـد الد ارسـة  ،يبـدو واضـحاً أن أول ش ٍ
ـيء يجـب

اكتشافه  ،هو مقـدار السـلفيد الموجـود فـي المـاء  .ومـن الغريـب جـداً أن ذلـك ال يـتم

عادةً  .وبدالً من ذلك  ،يتم تحليل الماء بدقة من أجل كل مقوم آخر  .وسـبب هـذا
اإلجراء السـخيف  ،هـو أن قياسـات السـلفيد  ،يجـب أن تجـرى ميـدانياً ألن العينـات
ٍ
بشكل تفسد معه النتائج .
المنقولة تخضع ألكسدة كافية أثناء نقلها ومعالجتها

مالحظة ( : ) 0
العينات المغلقة من الماء  ،والتي تحمل  4,6 ppmمن H2Sتهبط إلى  2,9 ppmفي  42ساعة
 ،والى  0في  74ساعة  .لقد جرى تجريب مختلف الخطط  ،مثل ترسيب السلفيد على شكل سلفيد
رصا أو سلفيد كادميوم  ،وذلك قبل نقل العينات  ،ولكن أياً من هذه الخطط لم ينجح  .وفي حالتي
أكسيد الرصا  ،أو أكسيد الكادميوم  ،وجد انهما يتأكسدان بسرعة  ،على األقل  ،أثناء النقل  ،مثل
محتوى السلفيد في الماء غير المعالج  .ولذلك  ،فإن العينة المنقولة غالباً ال تظهر محتوى من
السلفيد عند وصولها إلى المختبر  .ولهذا السبب  ،ينصح بإجراء االختبارات ميدانيا  ،وهي اختبارات
إجراؤها بسيط وسريع وسهل نسبياً .
مالحظة ( : ) 4
عند سحب عينة من المياه الكبريتية  ،سنجد أن اءجراء التالي مرضياً :
إذا كان الماء تحت الضغط  ،يربط طرف أنبوب مطاط صمغي  ،بطول  2/0إنشاً إلى حنفية أخذ العينة
 ،ويوضع الطرف اخخر في قاع قارورة العينة الزجاجية  ،سعة  300ملل  ،ويفضل أن تكون سدادتها
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من الزجاج  .ويسمح للماء بالتدفق عبر القارورة  ،بسرعة نشطة  ،لمدة ال تقل عن نصف دقيقة ،
وعندوذ يسحب األنبوب والماء ال يزال جارياً  .يضاف حاالً محلول يودي قياسي  ،ويمزج ثم يترك
المزيج مستق ارً على مدى بضع دقاوق  .وبعدوذ تستأنف عملية المعايرة  .في حالة المياه الكبريتية في
الصهاريج أو الخزانات  ،يجب تزويد قارورة أخذ العينة بسدادة مطاطية ذات ثقبين  ،يعبر أحدهما
أنبوب زجاجي  ،يمتد تقريباً إلى قاع القارورة  .ويزود الثقب الثاني بقطعة قصيرة من أنبوب زجاجي ،
تتساطح نهايته الداخليه مع أسفل السدادة  .واذا كانت االرتفاعات تسمح بذلك  ،فإنه يمكن تثبيت
سيفون ببعض القطع من أنبوب مطاط صمغي  2/0إنشاً  .في هذه الحالة  ،يسمح للماء بأن يم
خالل القارورة لمدة دقيقة أو دقيقتين  ،قبل متابعة االختبار  .واذا كانت االرتفاعات ال تسمح
باستخدام السيفون  ،فإنه يربط طرف الم  ،في مضخة يدوية  ،إلى طرف التفريغ في القارورة ،
ويسحب الماء بهذه الطريقة عبر القارورة .وعند استخدام المضخة  ،يجب أن يكون األنبوب المطاطي
ثقيالً بما يكفي  ،بحيث ال ينطوي تحت الم ّ .

يمكن إنقاص محتوى السلفيد أو إزالته في المياه الكبريتية بطرق خاصة ،

كالتهوية أو إزالة الغاز  ،أو المعالجة بالكلور  .وسوف نأتي على وصف هذه
الطرق في الفصل العاشر  .سلفيد الهيدروجين غاز سام جدا  ،ويجب أن تكون
التجهيزات  ،المعدة إلزالته في العراء  ،وليس في حجرة مغلقة  ،حيث ينطوي هذا

على خطر احتباس الغاز  .ولحسن الحظ  ،فإن رائحته الكريهة تقدم إنذا اًر واضحاً

بوجوده  ،ولكن ال يجب التعويل كثي اًر على هذا ألن عماالً قتلوا بسلفيد الهيدروجين

 ،وهم يعملون في جو لم يبد عليه التلوث .

الميتان : Methane

وجد الميتان بكميات تكفي لتشكيل حريق وانفجار عن طريق الصدفة  ،في

عدد قليل نسبيا من المياه الجوفية  .ففي ميتشيغن  ،وجد ماء من هذا النوع  ،من
بئر في ٍ
ٍ
طفل جليدي  .فعند تحرير الضغط ( كما يحدث عند سحب الماء من

صنبور ) أصبح الماء لبنياً بفقاعات الغاز التي اشتعلت بلهب أزرق عند تماسها

مع الثقاب المشتعل  .إن تيا اًر من هذا الماء المشبع ( عند الضغط الجوي )
ٍ
مغسلة في حيز مغلق  ،قد يطلق بسهولة من الغاز ما يكفي
بالميتان  ،يجري إلى

إلحداث انفجار  3وعند التهوية يمكن حتى لتراكيز أدنى أن تطلق كميات خطرة من
الغازات المنحلة
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ٍ
أرض ٍٍ
الغاز  .لذا يتوجب إقامة أجهزة التهوية المستخدمة لهذا الغرض في
مكشوفة بعيداً عن أي محركات أو معدات قد تسبب شر اًر أو لهباً .

ينطلق الميتان عادةً في المياه المستنقعية الراكدة  ،حيث تحدث العمليات
التعفنية  ،ومن هنا اكتسب اسم غاز المستنقعات أي  Marsh Gasوقد ال يكون

هذا الغاز نادر الوجود  ،ألنه يوجد أحياناً في موارد مائية  ،كتلك التي يكون

وجودها ناد اًر  .وعموماً  ،وجدت مياه اآلبار  ،التي تحتوي على الميتان  ،في

الطفل الجليدي  ،وفي مناطق آبار الزيت والغاز  .لقد أوردت إحدى الصحف

األمريكية  ،تحت عنوان ( الميتان في المياه الجوفية )  ،تحاليل لبعض من مياه
اآلبار في إيلينوي  ،والتي تحتوي على الميتان  .فتراوحت كميات الميتان في هذه

المياه من  1100 - 101قدماً مكعباً في كل  1111غالوناً  .وهذا يكافئ تقريباً
 108ـ  84ملل الميتان في اللتر من الماء  .وبما أن ذوبانية الميتان  ،بدرجة 01
ف  ،عند الضغط الجوي تزيد قليالً فقط عن  30مل  /ل  ،فإن الماء الذي يحتوي
على  84مل  /ل يجب أن يخرج الفقاقيع في درجات الح اررة العادية عند تحرير

الضغط .

الجدول  16ـ  . 3ذوبانية الميتان عند  067مم  ،وعند  7ـ  177مووية .
درجة الحرارة

ميلي لتر في اللتر
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الجدول 10ـ . 3الميتان  :األوزان وعوامل التحويل من أجل الميتان المنحل .
الوزن ( بالغرامات عند  00مووية و790مم )
 0ل = 00709غ

0مل =  0000070غ
تضرب أجزاء  / CH4مليون بـ  0020للتحويل إلى مل  /ل

تضرب مل  /ل من  CH4بـ  00709للتحويل إلى أجزاء  /مليون

رغم أن الميتان  ،في حد ذاته  ،ال يثير االعتراض بوجوده كما يبدو  ،في

اء لألغراض الصناعية  ،أو
مياه الشرب إال أنه ينصح بتهوية الماء  ،سو ً
لالستخدامات المنزلية  ،وذلك الستبعاد الحريق واالنفجار العارضين  .ويمكن
ببساطة كبيرة  ،إجراء ذلك بأي نمط من أجهزة التهوية  ،ولكن ينصح باستخدام

النمط المكشوف لجهاز التهوية  ،حيث يمكن للغاز أن يفلت بسهولة إلى الجو .
كما يجب أيضاً  ،وكما ذكرنا سابقاً  ،وضع التجهيزات على مسافة أمان من أي

مصدر للشرر أو اللهب .

الغازات المنحلة
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الفصل الرابع
العكارة  ،والراسب  ،واللون  ,والمادة العضوية  ،واالختبارات
والروائح  ,والمتعضيات المجهرية

Turbidity, Sediment, Color, Organic Matter, Testes,
Odors and Microorganisms
قد تحتوي المياه  ،إضافة إلى المادة المعدنية المنحلة ( الفصل الثاني ) ،
والغازات المنحلة ( الفصل الثالث ) شوائب أخرى  .ونقوم بتصنيف تلك الشوائب ،
في هذا الفصل  ،تحت العناوين الرئيسية التالية :
( )1العكارة والرواسب .

( )2اللون والمادة العضوية .
( )3الطعم والرائحة .

( )4المتعضيات المجهرية .
أوالً  -العكارة والرواسب Turbidity and Sediment

إن أية شوائب غير ذوابة  ،ومجزأة ناعمة  ،وأياً كانت طبيعتها  ،وقد

تكون معلقة في الماء  ،فتفسد صفاءه  ،تعرف إجماالً بالعكارة  .قد تكون هذه
الشوائب المعلقة من طبيعة غير عضوية  ،كالطين  ،أو الدقيق الصخري  ،أو

الطمي  ،أو كربونات الكلسيوم  ،أو السيلكا  ،أو هيدروكسيد الحديد  ،أو الكبريت
 ،إلخ  ،أو قد تكون من طبيعة عضوية  ,نباتية أو حيوانية متفتتة  ،كاالزيوت أو
الدهون أو الشحوم أو المتعضيات المجهرية  ،إلخ  .وقد تعزى العكارة إلى مادة
واحدة  ،وهو األكثر شيوعاً  ،أو إلى مزيج من المواد .

تتروح حجماً  ،من جزيئات غروانية إلى مادة
إن هذه الشوائب المعلقة  ،قد ا

رملية خشنة  ،وهذه ال تبقى عالقة إال بتأثير الجريانات السريعة والمضطربة .

وتسمى بالراسب  ،والخط الفاصل بين العكارة والراسب ليس صارماً  ،ويحمل

الكيميائيون أفكا اًر مختلفة جداً  ،فيما يتعلق بمكونات العكارة و الراسب  .يضاف
العكارة واللون والمادة العضوية ...ألخ
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إلى ذلك وجود عامل تجمع الجزيئات األصغر إلى الجزئيات األكبر  ،الذي كثي اًر
ما يحدث في العينات المنقولة  .وقد تكون الطريقة األكثر عملية مع هذه العينات

رجها بعنف قبل القيام بقياس العكارة  ،وتصنيف المادة الخشنة جداً  ،والتي
 ،هي ّ
ال يمكن قياسها بمقياس العكارة كراسب  .وفي الحقل إذا كان الراسب كبي اًر بما

أولي قبل التخثر  ،كما هي الحال مع مياه بعض األنهار ،
يكفي لضمان ترسيب ّ
فستكون اختيارات الترسيب  ،خالل فترات موقوتة  ،ذات أهمية .
العكارة ليست قياساً صحيحاً لكتلة الجزئيات المعلقة  .وبدالً من ذلك  ،هو

مقياس لشفافية الماء مقارنة مع بعض المعايير الكيفية  ،ويختلف هذا مع اختالف
المواد  ،ودرجات نعومتها  .ومن هنا  ،يصعب توقع أن يحتوي ماء  ،ينبثق من

تحت َمجْلدة على أوزان متساوية من المواد الغير ذوابة  ،لمجرد أن صدف وكانت
ال شفافياتها متساوية  ،وذلك عند احتواء ذلك الماء على دقيق صخري أبيض مج أز
ناعماً  ،وماء نهر طيني  ،وماء يحتوي على هيدروكسيد الحديد المعلق  .ولكنها

مسألة ضئيلة األهمية  ،بقدر ما يتعلق األمر بالمياه السطحية الخام  ،ألننا سنرى
فيما بعد  ،إن العكارة في ماء ما  ،يختلف عادة من وقت آلخر  ،وضمن مدى

واسع  ،وان كل ما نحتاجه هي طريقة سريعة لمقارنة المادة المعلقة  .وألغر ٍ
اض (
وهي محدودة جداً ) حيث تكون المادة المعلقة دائماً من الطبيعة نفسها  ،يمكن
قياس الفرق بين العكارة المرئية و الوزن الفعلي للمادة المعلقة  ،وتطبيق عوامل

التصحيح على القراءات التالية  .و الطريقة القياسية لقياس العكارة للماء و الماء
المهدور  ،ينبغي أن تكون طريقة شمعة جاكسون

ولكن يمكن استخدام

المستعلقات المعايرة بهذه الطريقة  ،مع أو بدون تخفيف الوسائل األخرى  .وفي
الطريقة القياسية لقياس العكارة بشمعة جاكسون  ،تقاس العكارات من أعماق الماء

 ،الذي تختفي من خالل شعلة الشمعة عندما ينظر إليها طولياً من خالل أنبوب .
ونورد فيما يلي باختصار عدداً من هذه األعماق والعكارات المطابقة :

 22.9سم = ، 22

 39.8سم = 25

العكارة واللون والمادة العضوية ...ألخ
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 15.8سم =، 255

 4.2سم = ، 255

 2.3سم = 1555

مالحظة  :أعدت وحدات العكارة هذه أصالً  ،لكي تكون مكافئة ألجزاء في المليون لمستعلقات السيليكا
القياسية ولذلك يعبر عن العكارات غالباً بأجزاء في المليون  .وهذه العكارات من الناحية العددية ،
هي ذاتها كوحدات العكارة  .وهكذا إذاً حمل الماء كعكارة ( 011جزءاً بالمليون ) أو ( ( )011بدون
أجزاء بالمليون )  ،فإنه يعني ببساطة أنه غير شفاف  ،وفي مقياس العكارة بشمعة جاكسون ،
يختفي لهب الشمعة  ،عند رؤيته عبر عمق  10.5سم للماء في األنبوب .

وفي التطبيق العملي  ،تستخدم عادة المستعلقات القياسية ( التي تمت

معايرتها بواسطة مقياس العكارة بالشمعة  ،وتخفف بإضافة كميات محسوبة من

الماء ) لكافة القياسات  ،باستثناء القياسات المنخفضة جداً  .تحفظ القياسات
المعيارية بإضافة ( ا ) غ من ثاني كلور الزئبق لكل لتر  ،وتحفظ عادة في قوارير

زجاجية شفافة  ،ذات حجم مناسب للمدى المناسب ( القوارير من سعة  8أونساً

مناسبة للمدى  155 - 2التي تستخدم على نطاق واسع )  .ترج العينة  ،وتصب

رجات قارورة العينة
إلى قارورة نظيفة من نفس الحجم كالقياسات المعيارية  ،وبين ّ
و القوارير القياسية  ،تقارن العينة بالنظر في وقت واحد  ،من خالل النوعين إلى
ورقة بيضاء بعدسات سوداء أو مطبوعاً فوقها  .وبهذه الطريقة  ،يمكن تقدير
عكارة العينة بسهولة كبيرة ،ألنها ستكون قريبة من عكارة العينات القياسية  ،أو في

الوسط بين عينتين منها  .إن المماحكة اللفظية غير ضرورية  ،فإذا ظهر أن

العينة تقع بين القياسين  45و ،05فإنه يكفي أن ندعوها  ، 25وهذا أفضل من
إكمال الرقم إلى  48أو رقم ما آخر.

مالحظة  :سلسة قياسات مناسبة ألهم عمل  ،هي . 011 ، 01، 01 ، 01، 11 ، 01، 5 ، 1 :
يمكن إدخال العينات العالية العكارة إلى هذه السلسة  ،عن طريق تخفيفها بماء مقطر  .وفي السلسة
الشديدة اال نخفا (دون ، )5يمكن استخدام أنابيب نيسلر  ، Nesslerكما تجري القياسات العيارية
المخففة في هذه األنابيب  ،أو قد يستخدم مقياس بايليس  Baylissللعكارة  ،أو نمط سانت لويس
st.lOuis

العكارة في التيارات الجارية

Turbidity in Flowing Streams

يالحظ أن هذه العكارات تتراوح من أقل من  ( 1مع تفسير العبارة الغامضة

" آثار" لتعني أقل من  ) 1حتى  . 22255وما لم تعاين طوالنياً من خالل أنابيب
العكارة واللون والمادة العضوية ...ألخ
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طويلة  ،فإن هذه المياه ذات الحد المنخفض من العكارة  ،ستبدو بلورية شفافة ،
بينما تكون المياه ذات الحد األعلى عكرة جداً  ,وسيالحظ أيضاً أن هناك اختالفاً

كبي اًر بين العكارة الدنيا والقصوى في كل نهر  .ويشاهد أصغر اختالف  ،حيث
تكون العكارة العليا حوالي ثالثة أضعاف العكارة الدنيا  ،ويشاهد أعلى اختالف ،
ٍ
ضعف للعكارة الدنيا  .ويبين هذا
حيث تكون العكارة العليا تقريباً حوالي ألفي
بوضوح  ،سبب كون القياس المفرد لعكارة نهر مشكولة بأهميته .

مالحظة  :مع أن أعلى عكارة في معظم األنهار هي بحدود  ، 10511فإن هناك بع
األنهار العكرة جداً  ،حيث تصل عكارتها إلى  01111أو أكثر .

إن العكارة في نهر ما  ،تختلف أيضاً عند مختلف المواضع  ،على امتداد

مجراه  .فهو قد يبدأ كنهر نقي تقريباً  ،ويتابع مجراه على هذا النحو لعدة أميال
 ،لكنه فيما بعد  ،وعلى امتداد مجراه  ،قد تدخل في عكارته كثير من المادة

المعلقة  ،بحيث يتحول إلى نهر عكر جداً  .وقد يحدث العكس أيضاً  ،أي أن قد

سد  ،ثم
تدخل مياه نهر عكرة جرماً كبي اًر ساكناً من الماء  ،كبحيرة  ،أو بركة  ،أو ّ
ٍ
صاف نسبياً  .قد يكون التغيير في العكارة مخيفاً في
تبرز عند المخرج كنهر

بعض الحاالت  ،ألن التيار الداخل  ،قد يكون عكر جداً  ،وقد يخرج شفافاً بلورياً

تقريباً  .مع ذلك  ،ال يجب االستنتاج  ،أن هذه هي الحال في جميع الفصول ،

ألنه وكما سنرى في المقطع التالي  ،قد تظهر البحيرات  ،البرك  ،والسدود أحياناً

 ،عكارة عالية  ،قد تبدل كثي اًر صفة النهر عند خروجه .

العكارة في البحيرات  ،والبرك  ،والسدود
Turbidity in Lakes, Ponds and Reservoirs
يمكن اعتبار البحيرات  ،والبرك  ،والسدود كأحواض ترسيب كبيرة  ،ولكن

أن نستنتج من هذا  ،أن مياهها  ،لهذا السبب  ،يجب أن تكون خالية من العكارة

 ،أو أن العكارة في مياهها منخفضة جداً  ،هو استنتاج خاطئ  .ألن هذه األجرام
العكارة واللون والمادة العضوية ...ألخ 120
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المائية قد تحتوي على األقل كميات محسوسة جداً من العكارات  .وينبغي أن

نشير أن أساس اختبارات العكارة يجب أن تتم في مواضع محددة خالل فترة
عشوائية مدتها عام واحد  .وفي هذه المواضع  ،هناك في كل حالة  ،بعض

العوامل المثبتة  ،كبعد المأخذ  Intakeعن الشاطئ  ،وعمقه  ،والجزء من البحيرة

سد الذي يتمركز فيه  .فقد تؤثر هذه المواضع بشدة على العكارة .
 ،أو البركة أو ال ّ
ولذلك فإن مأخذاً آخر  ،في الجرم المائي نفسه  ،إنما على مسافة مختلفة من
الشاطئ  ،أو على عمق مختلف  ،أو من موضع مختلف  ،قد يظهر نتائج مختلفة

تماماً 5.

مالحظة :
االفتر )  ،وحدة صناعية كبيرة  ،تقوم على إحدى البحيرات
ا
كمثل توضيحي ( وليس قائماً على
الكبيرة  ،أنشأت مصنعاً للترشيح  ،أنشئ تصحيحه على أساس ما يعتبر أن العكارة القصوى لمياه
البحيرة  .وعندما وضع مصنع الترشيح في الخدمة  ،وجد أن من المستحيل تشغيله فوق نصف
طاقته المقدرة  .وحتى بهذه السرعة المنقوصة للجريان  ،كان جهاز الترشيح يدور فترة قصيرة مدتها
ساعة و نصف الساعة  .وأسباب هذه الشؤون العاثرة  ،هي أن العكارة التي ظهرت  ،كانت عدة
أضعاف ما كان متوقعاً  ،وان ما يعرف بحو الترسيب  ،الذي يتقدم أجهزة الترشيح  ،كان صغي ارً
جداً  ،بحيث عمل فقط كحجرة تخثير  ،فوقع عبء العمل بالكامل تقريباً على أجهزة الترشيح  .وفي
هذه الحالة إن العوامل التي لم تؤخذ في الحسبان  ،هي أن قراءات العكارة المستخدمة  ،كانت من
مأخذ  ،يتوضع في البحيرة  ،على مسافة كبيرة من الشاطئ  ،وعلى عمق كبير  ،بينما كان مأخذ
المصنع يتوضع على شاطئ خليج  ،وعلى عمق  01قدماً تقريباً فقط  .وكان الخليج ضحالً أكثر من
طيني القاع  ،وملوثاً بالنفايات التجارية  ،وكانت السفن الشاحنة
مكان مأخذ المصنع  ،كما كان
ّ
العابرة  ،و الرياح  ،والموج تعكر صفو الماء  ،وتجعله عك ارً جداً  .فلو أن دراسة أجريت عن هذه
العكارات المختلفة في الموضع والعمق  ،حيث كان يجب إنشاء المأخذ  ،لكان يجب إقامة حو
ترسيب  ،وأي حجم وتصميم مالئمين  ،وبذلك كان يمكن تفادي هذه الصعوبات .

تستعمل عبارة " ساكنة "  ،لوصف مياه البحيرات والبرك والسدود  ,ولكنها

عبارة نسبية فقط  .أي أن هذه األجرام المائية هي هادئة نسبياً عند مقارنتها

بالتيارات الدافقة  ،ولكن تأثيرات الريح والموج والتبدالت في درجات الح اررة ،

تُحدث حركات في الماء  ،حتى لو كان الصبيب والدفق قليلين  ،بالمقارنة مع
حجم الجرم المائي  ،بحيث يمكن عملياً إهمال هذه التأثيرات  .تميل الريح عادة
العكارة واللون والمادة العضوية ...ألخ
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إلى دفع طبقات الماء العليا في االتجاه الذي تنفخ فيه  .وتكون الحركة أكثر شدة
عند السطح  ،وتخف نزوالً وصوالً إلى مستوى تصبح هذه الحركة عنده صف اًر .
وتحت هذا المستوى  ،قد تعود المياه إلى طبقات  ،لتجري في االتجاه المعاكس ،

على نحو بطيء تحت هذه الطبقة ذات السرعة صف اًر  ،ثم تزداد سرعة في

الطبقات التحتية المتعاقبة  ،حتى تصل حداً أقصى  ،ثم تتناقص من جديد ،

حتى تصل إلى طبقة  ،حركتها صفر عملياً  .إن شكل الخط الشاطئ  ،وتأثير

يكونان تيارات واضحة  ،بحيث يتحول كثير من المياه
الجزر في الحماية  ،قد ّ
تكون موجاً ذا تأثير ماخض  ،يميل إلى
العائدة على مجرى آخر  .والرياح أيضاً ّ

تعكير ( أو بالتعبير الدارج" إغضاب  ) " rileالمياه على نحو سيئ وخصوصاً
حيث تكون معينة األجرام المائية الضحلة  .ولذلك  ،من الشائع أن يصبح كثير

من ماء البحيرات والبرك والسدود  ،الذي كان صافياً  ،عك اًر جداً أثناء هبوب

الرياح أو العاصفة ،وبعد هما .

والمطر الشديد أيضاً  ،قد يرفع العكارة في مياه البحيرات والبرك والسدود

إلى حد كبير  ،وخصوصاً إذا كانت هذه األجرام صغيرة  .وقد يعزى هذا إلى
األوساخ والطين  ،وغير هما من المواد  ،التي تنجرف من الضفاف  ،أو من

الروافد المتضخمة بفعل المطر الشديد  ،والتي تحمل أحماالً من العكارة ثقيلة جداً

توضع مآخذ قريباً من هذه الروافد  ،قد يزيد  ،إلى حد كبير
 .ومن الواضح أن ّ
 ،حمل العكارة في رافد المصنع  .وكثي اًر أيضاً ما
تتوضع مأخذ المصانع قريباً
ّ
جداً من مخارج المجاري  ،بحيث قد يحدث التلوث من هذا المصدر في ظروف

معينة  ،بتأثير الريح والتيارات  .كما قد تؤثر التبدالت في درجات الح اررة في

عكارة الماء فقد لوحظ أكبر تأثير عندما كان الماء ذو كثافة منتظمة  ،ألن هذه
تسمح بدوران عمودي  .وفي ظل ظروف كهذه  ،فان تأثير الريح والموج قد يفاقم

بدرجة كبيرة التقاط العكارة من الرواسب السفلية .
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في األجرام المائية  ،التي تقل عمقاً عن  22قدماً  ،قد يحدث دوران

عمودي في جميع الفصول  ،إال عندما يكون سطح الماء متجمداً  .وفي األجرام

األعمق  ،يحدث الدوران العمودي عادةً عندما يكون الماء في أعلى كثافة له ،
أو قريباً منها  ،تلك التي يكون عليها بدرجة  39ف  ،ويكون تأثير العكارة في
بعض البحيرات والبرك والسدود مزعجاً  ،خصوصاً أثناء فترتي االنقالبين الربيعي

والخريفي  .وفي الشتاء حيث تواجه بعض المناطق درجات ح اررة التجمد يكون
الماء في القاع راكداً عند درجة الح اررة األعلى  .وفي الربيع بعد ذوب الجليد

تزداد الطبقات السطحية كثافةً  ،لكونها أصبحت دافئة  ،وهكذا تغوص  ،حتى

إذا أصبحت درجة الح اررة بحدود  3992ف  ،أصبح كل الماء بكثافة منتظمة ،
ٍ
وبعدئذ  ،وعندما تسخن الطبقات العلية إلى ما فوق
فيحدث الدوران العمودي .

أخف  ،و يميل الجرم المائي إلى التراصف في طبقات  ،و
هذه النقطة  ،تصبح
ّ
تركد الطبقات القاعية والتحتانية عند نقطة الكثافة القصوى تقريباً  .وفي الخريف
تصبح الطبقات العليا أثقل  ،عند ما تبرد  ،حتى تصل كامل المياه إلى 3992

ف تقريباً  ،وعندئذ قد يتجدد الدوران العمودي  .ومع مزيد من التبريد تصبح
الطبقات العليا أخف  ،وتبدأ فترة الركود الشتوي  .وفي كثير من األجرام المائية ،
تكون زيادة العكارة في هذه الفترات مخيفة وقد تستمر على مدى عدة أسابيع ،
وخصوصاً أثناء االنقالب الخريفي .

مالحظة  :قام بعضهم بجدولة فترات الدوران  ،وفقاً ألنماط ثالثة من البحيرات ( القطبية ،
والمعتدلة  ،والمدارية )  .والبحيرات القطبية في هذا التصنيف هي البحيرات التي ال ترتفع فيها
درجة الحرارة السطحية إلى ما فوق درجة حرارة الكثافة القصوى  ،وفي البحي ارت المعتدلة  ،تكون
أحياناً فوقها وأحياناً دونها  ،وفي البحيرات المدارية ال تكون أبداً تحتها .

ولدرجة الح اررة أيضاً تأثير على نمو المتعضيات المجهرية  ،و النباتات

المائية  ،التي قد تضفي على المورد المائي  ،إضافةً لتحلل نواتجها  ،ليس العكارة

فقط بل أيضاً اللون والطعم والرائحة  ،يحدث نمو بعض هذه األشكال في الشتاء
العكارة واللون والمادة العضوية ...ألخ
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 ،وحتى تحت الجليد  ،ولكن بسرعات منقوصة جداً مقارنة مع النمو في درجات
ح اررة الصيف وقد أكتشف أسوء أنواع التلوث  ،بالمادة الحية  ،في األجرام

المائية الصغيرة  ،الضحلة  ،ذات القيعان الطينية .

ولذلك يبدو واضحاً  ،أن البحيرات  ،البرك والسدود  ،كاألنهار تجد دراستها

منفصلة  ،فيما يتعلق باحتمال االختالفات في عكارتها  ،وليس من السليم افتراض

ذلك  ،لمجرد أن بضع اختبارات عشوائية  ،أظهرت عكارة مهملة وأنها سوف لن

تزداد أبداً  .وكما ذكرنا ذلك سابقاً أيضاً  ،إن موضوع المأخذ  ،فيما يخص العمق

 ،والبعد عن الشاطئ  ،وحالة القاع  ،والقرب إلى الروافد  ،والمجاري  ،إلخ  ،يجب
أن يؤخذ بعين االعتبار أيضاً .

العكارة في المياه الجوفية

Turbidity in Ground Waters

بسبب فعل الترشيح  ،الذي تمارسه الطبقات األرضية  ،التي تمر من

خاللها المياه الجوفية  ،فإن أكثر مياه اآلبار والينابيع  ،تكون خالية من العكارة .
على الرغم من وجود استثناءات لهذا التعميم  .فمثالً  ،قد تكون مياه بعض الينابيع
صافية في الجزء األكبر من الوقت  ،لكنها قد تظهر عكارات محسوسة بعد فترات

المطر الشديد  .وهذا هو الواقع في مناطق الحجر الجيري  ،حيث يوجد عدد

كبير من الشقوق والصدوع التي يعبرها الماء المحمل بمادة معلقة  .ومن الواضح

أن أية آبار تبزل  ،كالمستودعات المائية األرضية سوف تظهر عكارات عرضية .

واآلبار الضحلة أيضاً قد تظهر عكارات أحياناً  ،واآلبار العميقة  ،باستثناء قلة

منها تعطي مياهاً صافية جداً ولكن في الطبقات الرملية  ،قد تحتوي مياه اآلبار
رمالً ناعماً تنبغي إزالته بمصائد رملية  ،أو بأجهزة أخرى للترسيب .

قد تكون أيضاً مياه اآلبار صافية عند سحبها  ،لكنها قد تظهر عكارة أثناء

الترقيد بالتماس مع الهواء  .فالمياه الحاملة للحديد مثالً  ،قد تكون في البداية

شفافة على نحو متألق  ،لكنها قد تتعكر عند تعرضها للهواء  ،وترسب بعد ذلك

المحمر  .ويمكن أيضاً للمياه الحاملة
المصفر إلى البني
هيدروكسيد الحديد
ّ
ّ
العكارة واللون والمادة العضوية ...ألخ
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للمنغنيز أن تصبح عكرة بالتماس مع الهواء ولكن ليس بسرعة كبيرة عادة .قد
ترسب المياه الكبريتية الكبريت بالتماس مع الجو  ،ولكن الكبريت يكون غروانياً في

حاالت كثيرة وال يظهر دائماً في وضح النهار لكنه سيظهر في غرفة معتمة ظاهرة

تندال Tyndall

عندما يرتطم به شعاع صغير من الضوء  .وقد تظهر المياه

الكبريتية أيضاً ناميات من البكتريا الكبريتية  ،ويمكن للمياه الحاملة للحديد أو

المنغنيز أن تطور ناميات من بكتريا الحديد أو المنغنيز  ،تعرف عادة باسم

كرينوذركس . Crenothrix

ينبغي لكل العينات المائية أن تحمل السؤال التالي  ،وفراغات من أجل

الجواب على بطاقاتها  :هل الماء صاف عند سحبه ؟ نعم ـ ال ـ  . . .اليمكن
الحصول على هذه المعلومات عن طريق تحليل العينات المنقولة  ،التي تظهر
رواسب من أي من هذه المواد عند الوصول إلى المختبر  .فمثالً إن مياه بئر
عميق  ،تحتوي على بيكربونات الحديد  ،على شكل محلول حقيقي  ،قد يكون

بلورياً شفافاً عند سحبه لكنه عند وصوله إلى المختبر  ،قد يكون عك اًر تماماً  ،وال
تحتوي على حديد ذواب  ،ألن كل بيكربونات الحديد الذوابة  ،قد تكون تأكسدت

إلى هيدروكسيد الحديد الغير ذواب أثناء الشحن  ،ومالم يكن التدوين قد حدث عند
االعتيان  ،فيما يخص صفاء الماء عند سحبه  ،فإنه ال يمكن معرفته عن طريق

التحليل  ،سواء كان الحديد في الماء الخام معلقاً  ،أو محلوالً .

مالحظة  :في تحاليل العينات المنقولة كثي ارً ما يعبر عن محتوى الحديد كـ ( حديد إجمالي )  ،ويدون
جزء منه كـ ( حديد ذواب )  .ومن الواضح  ،أنه مع مياه اآلبار العميقة الشفافة التي تحتوي أصالً
على كل الحديد  ،على شكل محلول حقيقي كبيكربونات حديدوز  ،يكون الحديد اإلجمالي رقماً ذا
أهمية  .ولكن إذا احتوى الماء عند وصوله على حديد ذؤوب  ،فقد يوحي ذلك بضرورة إجراء اختبار
إضافي للتأكد من وجود حديد مستخلب ( عضوي ) أو عدم وجوده .

مجاالت العكارة المسموحة

العكارة واللون والمادة العضوية ...ألخ
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العكارة العالية غير مرغوبة عملياً في كل االستعماالت ربما باستثناء

استخدامه لبعض األنماط من المكثفات السطحية  .إن كمية العكارة التي تجعل

يعد الماء
ماء ما مثار جدل بشكل واضح تختلف مع طبيعة العكارة والغرض الذي ّ
من أجله  ,ولذلك قد تختلف التفاوتات المسموحة للعكارة  .وفي مناقشة التفاوتات

القياسية المسموحة من أجل نواتج العجينة والورق يمكن التسامح بـ  5 ppmفي

الماء المستخدم لتصنيع النواتج الممتازة  ،بينما يمكن التسامح بـ  25 ppmفي

الماء المستخدم لتصنيع النواتج من صنف أدنى  .وبصورة مماثلة قد تختلف

التفاوتات المسموحة بالنسبة للصناعات األخرى وفقاً لصنف الناتج الذي يجري
تصنيفه  ،وطبيعة العكارة الموجودة ونمط المعالجة الرطبة التي تمارس .

أما من أجل مياه الشرب  ،فتستخدم على نطاق واسع المقاييس العيارية

الموضوعة من قبل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس في كل دولة  .هذه

المقاييس التي تحد التفاوت المسموح للعكارة في مياه الشرب والطبخ .

إزالة العكارة والراسب Removal Of Turbidity and Sediment

إذا كان المورد المائي يحمل محتوى عالياً من راسب مترسب بسهولة  ،فقد

ينصح بإزالة الجزء األكبر منه بواسطة صهاريج  ،أو أحواض  ،أو خزانات ترسيب

عادية  .وبالمقابل إذا كان محتوى الراسب الثقيل السهل الترسب بسيطاً فإنه يمكن
عادة إزالة الراسب والعكارة في وقت واحد عن طريق :

( )1التخثير والترشيح  )2( .التخثير والترسيب  )3( .التخثير والترسيب والترشيح .
وسنأتي على وصف هذه الطرق في الفصل 13

ثانياً  -اللون والمادة العضوية

Color and Organic Matter

يوجد اللون على األغلب  ،في المياه السطحية مع ذلك قد تحتوي بعض

مياه اآلبار الضحلة  ،وقلة من الينابيع  ،وأحياناً مياه اآلبار العميقة على مقادير

ملحوظة من اللون  .ولو أن مياه اآلبار العميقة تكون عادة عديمة اللون  .تتراوح
العكارة واللون والمادة العضوية ...ألخ
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األلوان  ،التي تالحظ عادة في المياه  ،من اللون البني الفاتح جداً  ،مررواً باللون

المصفر  ،وانتهاء بالبني الداكن  .وفي تحديد لون الماء  ،فإن اللون الحقيقي
البني
ّ
يعرفها
هو المهم  ،وليس اللون الظاهر  .ويعبر عنه كوحدة اللون القياسية التي ّ
كتاب جمعية الصحة العامة األمريكية  ،حول الطرق القياسية لتحليل الماء كما

يلي :

اللون أو اللون الحقيقي للماء  ،يجب اعتباره على أنه اللون الناشئ فقط

عن مواد على شكل محلول  ،أي أنه لون الماء بعد إزالة المادة المعلقة منه .

والتحديد الدقيق للّون في الماء  ،الذي يحتوي على مادة في مزيج معلق

غير ممكن فإزالة المادة المعلقة  ،بواسطة الطرد المركزي  ،قبل إجراء مراقبة اللون

 ،تعطي نتائج أفضل  .ال ينبغي استخدام مر ّشحة ألن المر ّشحات تمارس تأثي اًر
ملحوظاً في إزالة اللون .
يجب اعتبار طريقة البالتين ـ الكوبالت لقياس اللون كطريقة قياسية ،

وستكون وحدة اللون هي تلك المنتجة عن طريق  1ملغ من البالتين في اللتر .

مالحظة  :تحضر المقاييس العيارية للّون عادة بواسطة محاليل مخففة مناسبة من المحلول القياسي
األم  ،الذي بفضل إعداده وفقاً للمرجع المقتبس أعاله  ،وكما يلي  :يحل 04105غ من كلورو
بالتينات البوتاسيوم  ، K2 PTCl6التي تحتوي على 145غ من البالتين  ،و 0غ من الكلوريد
الكوبالتي المتبلور  ، Co Cl2 . 6H2Oالذي يحتوي على حوالي 14100غ من الكوبالت في الماء مع
011ملغ من حم كلور الماء المركز  ،ويخفف إلى 0ل بماء مقطر  .يحمل هذا المحلول لون 511
حم كلور الماء .

بما أن لون الموارد المائية الطبيعية عضوي في طبيعته  ،ويتعذر في

حاالت كثيرة  ،عن طريق الحديد أو المنغنيز العضوي أو الغرواني  ،فمن الواضح
أن هذه المعايير الكيفية للّون الالعضوي  ،تقيس فقط العمق النسبي للون الماء ،
وال تقيس الكتلة الحقيقية لعامل اللون الموجود  .وفي الواقع  ،ال نعرف إال القليل

عن تركيب مادة التلوين  ،باستثناء أنها ربما تكون مزيجاً مركباً من عدد من

المركبات العضوية  ،بشكل غرواني  ،وان عوامل التلوين هذه مشحونة عادة على
نحو إلكتروستاتي  ،كما نالحظ في االقتباس التالي حول هذا الموضوع :

العكارة واللون والمادة العضوية ...ألخ
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( إن جزءاً كبي اًر من اللون في الماء  ،يوجد على شكل مزائج معلقة

غ اروانية لجزئيات مجهرية فائقة الصغر  .وقد ينجم بعض منه عن مستحلبات

غ اروانية وربما يعزى جزء بسيط منه إلى مادة غير غ اروانية  ،وأحماض عضوية

وأمالح متعادلة على شكل محلول .

إن المادة الغروانية سواء كانت شبه معلقة أو شبه مستحلبة  ،تحمل شحنة

إلكتروستاتيكية  .وقد تكون هذه الشحنة إيجابية أو سلبية اعتماداً على خصوصية
الماء ومصدره  ،وهي مختلفة في مختلف الموارد المائية  .يعزى اللون في الماء

غروانية مشحونة سلبياً  .وبما أن هذه الجزئيات تحمل شحنة
عادة إلى مادة ا

غرواني معلق  ،فإنها تخضع لقوانين الهجرة الكهربائية
كهربائية  ،وتكون في مزيج ا

 ، Cataphoresisعند إرسال تيار كهربائي عبر ماء ملون تجتذب الجزئيات

وترسب
فتفرغ  ،وتدمج ،
ّ
إلى قطب اإلشارة المعاكسة من الشحنة التي تحملها ّ .
مع نقص آخر في لون الماء .
وفيما يتعلق بعمق اللون الملحوظ في الماء  ،فإن األلوان دون  ، 15ال

تالحظ عادة في كأس مليئة  ،ولكن يمكن كشفها بسهولة  ،عن طريق مقارنة

أنبوب ماء نيسلر مع معايير اللون  .تمكن مالحظة األلوان فوق  25في كأس
مليئة والماء فوق هذا الرقم يعتبر غامقاً  ،وبما أن مادة التلوين مستمدة من
التحليل النباتي  ،فإن معظم المياه الملونة بعمق  ،تنشأ في مناطق مستنقعيه

وأكثر هذه المياه منخفضة العكارة عادة لكن ال يمكن التعويل على هذا كقاعدة .

ومن المفاهيم الشائعة خطأ هو أن كل المياه الملونة بعمق تحمل بشكل

ثابت محتوى عالياً من الحديد  .ولكن هذا ليس هو الواقع  ,وال يبدو أن لمحتوى

الحديد عالقة بعمق اللون .

وهناك مفهوم آخر خاطئ يتعلق باللون  ،هو أن كمية األكسجين المستهلكة

 ،تتناسب تقريباً مع مقدار اللون الموجود ولكن أيضاً ال عالقة مثبتة بين أرقام

اللون وأرقام األكسجين المستهلك .
العكارة واللون والمادة العضوية ...ألخ
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تفاوتات اللون المسموحة

Color Tolerances

إن المياه الملونة بعمق  ،غير مرغوبة بالنسبة ألكثر أعمال المعالجة  ،وهي

غير مرغوبة عادة في مياه تغذية المراجل  ،كما أنها غير مرغوبة عادة من وجهة

نظر جمالية  ،لغرض عام أو ألغراض الشرب .

مالحظة  :فيما يتعلق برغبة شرب الماء الملون  ،فقد كان قباطنة المراكب المبحرة  ،اعتادوا اإلبحار
بعيداً باتجاه عالية النهر  ،لتعبئة براميلهم بماء مستنقعات األرز الملونة بعمق  ،ألنها حسب ادعائهم
 ،تبقى في حالة جيدة خالل الرحالت الطويلة  .وربما كان القباطنة القدامى لمراكب اإلبحار على
صواب  ،ألن المواضع القريبة من عالية النهر  ،يحتمل أن ال تكون ملوثة كالمواضع التي هي قريبة
من أسفله  ،ومن المعروف تماماً أن المياه الملونة بعمق  ،تحمل عادة محتوى بسيطاً من المتعضيات
المجهرية وذلك بسبب تأثير اللون الذي يحجب أشعة الشمس .

تختلف تفاوتات اللون المسموحة  ،حسب مختلف أنواع المياه  ،وحسب تنوع

االستخدامات  .وتكون هذه التفاوتات بسيطة بشكل عام  .وتنصح الجمعية التقنية
لصناعة العجينة والورق  ،أن يكون الحد  2فقط إلنتاج عجينة وورق من النوع

الممتاز  ,و  12لتصنيع إنتاج أدنى جودة  ,و  25بالنسبة لمياه الشرب
كوبالت قياسية ) .

( قشرة

إزالة اللون والمادة العضوية
Removal Of Color and Organic Matter
إن المادة العضوية المعروفة الذوابة الموجودة في الماء  ،هي مزيج من

مواد ،يفترض أن يكون بعضها ذو لون غامق وبعضه اآلخر ذو لون خفيف أو

عديم اللون من الناحية العلمية  .فال المركب المكون من هذه المواد وال حتى
الكميات الموجودة منها تظهر في التحليل  .يمكن تحديد اللون بالمقابلة مع مقياس
كيفي لكن هذا اإلجراء ال يبين كمية المادة العضوية التي تحدث هذا اللون .

واختبارات األكسجين المستهلك مهمة في الداللة على وجود أو عدم وجود كميات
زائدة من المادة العضوية لكنها ال تقبل التحويل إلى كميات محددة من المادة

العضوية فهي مجرد قياس لكمية برمنغنات البوتاسيوم ( التي يعبر عنها عادة
العكارة واللون والمادة العضوية ...ألخ
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بكمية األكسجين المكافئة ألكسدتها التي استهلكت بواسطة حجم ما من الماء ،في
زمن ثابت ودرجة ح اررة ثابتة ) .

الفاقد عند االشتعال غير جدير باالهتمام وكثي اًر ما تقود إلى استنتاجات

منافية للعقل  ،وذلك فيما يتعلق بالكمية الموجودة من المادة العضوية  .إن

األسباب الرئيسية للخطأ غير واضحة فكميات الماء المتغيرة من األمالح

تض َّ
منة في
المسترطبة  ،وثاني أكسيد الكربون من الكربونات األرضية القلوية ُ ،م َ
رقم الفاقد عند االشتعال وتُ َؤَّول خطأ كمادة عضوية ولكن هذا العجز عن إجراء
قياس دقيق لكمية المادة العضوية الموجودة أو االفتقار إلى معرفة التركيب

الكيميائي لكل منها  ،ولكل مركب عضوي معقد موجود ال يشكل عملياً مسألة

مهمة  .ولكن المهم هو كيفية إزالة هذا المزيج المركب أو تحويله إلى الحدود
المسموح بها  ،كما ينبغي أن تكون طريقة المعالجة ومعداتها مرنة بما يكفي

للتعامل مع مختلف الحاالت التي قد تواجه في مورد مائي معين  ،قد يكون قيد

المعالجة .

وبصورة عامة تتم إزالة اللون والمادة العضوية  ،أو تخفيفها عن طريق

التخثر  ،والترسيب  ،والترشيح  .ومادة التخثر األوسع انتشا اًر في االستعمال هي

كبريتات األلومنيوم  .وتستخدم أيضاً مواد التخثر الحديدية  ،وكبريتات الحديد ،
وكبريتات الحديدي  .وينجز التخثر على أفضل وجه  ،عند قيمة الـ  PHاألكثر

إيجابية  ،والتي ينبغي تحديدها عن طريق التجربة :فمع كبريتات األلومنيوم ،

تتراوح الدرجة المثلى من حوالي  ، 0,8 - 2,2بالنسبة لمعظم موارد الماء  ،ولكن

هذه المادة المخثرة استخدمت في قليل من الحاالت  ،عند قيمة الـ  PHتقل عن 2

ومع موارد مائية تحمل محتويات معدنية عالية تقريباً وبقيمة لـ  PHتصل إلى 2,2

 .وتتراوح هذه الدرجة مع مخثرات الحديد من  2,2-3,2وكانت فعالة بالنسبة

لموارد الماء بشدة  .ومخثرات الحديد تترسب أيضاَ بصورة جيدة عند قيم الـ PH

تزيد عن  ، 9ولكنها تميل عادة بالقيمة العليا إلى إبقاء اللون على شكل محلول .
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واضافة الطين إذا لم يكن مطحوناً على نحو ناعم جداً  ،تفيد بشكل خاص في
تخثر المياه الملونة ذات العكارة الخفيفة  ،مما يوسع مدى الـ  PHالذي يحدث عند

التخثر الجيد  .وكثي اًر ما تفيد السيليكا المنشطّة كعامل مساعد للتخثير في معالجة

الرج المنظم مكانة هامة في تأمين تش ّكل كتلة جيدة متلبدة .
المياه الملونة  .ويحتل ّ
والترسيب مفيد أيضاً فهو يخفف بصورة واضحة الحمل على أجهزة الترشيح ولكن
ترسيب المياه المتخثرة سوف لن يكون كافياً إلزالة اللون على نحو جيد  ،إذا لم

تعقبه عملية الترشيح .

والمعالجة الفائقة بالكلور ذات أهمية في تبديد اللون في بعض الموارد

المائية  ،لكنها ذات تأثير ضعيف ( غالباً دون  ) % 25على األلوان في موارد
مائية أخرى وال يمكن إال بالتجربة معرفة ما إذا كانت هذه المعالجة ذات قيمة أم ال

 ،واذا لم يتم التوصل إلى التأثير المطلوب عند تقدير الجرعة إلى النقطة الحرجة

 break- pointفال فائدة ترجى من زيادة الجرعة إلى أكثر من ذلك  .يمتص

الكربون المنشط بعض األلوان  ،ولكن قدرته االمت اززية بالنسبة لأللوان األخرى ،

غير مؤكدة  ،فيبقى استخدامه مقتص اًر كلياً تقريباً على إزالة الطعم والرائحة  .لقد

قدمت برمنجنات البوتاسيوم مساعدة استثنائية في إزالة األلوان من مياه بعض
المستنقعات ذات األلوان الشديدة  .انظر الفصل  13من أجل إزالة اللون والمادة

العضوية .

ثالثاً ـ الطعوم والروائح

Tastes and Odors

إذا استثنينا األشخاص  ،الذين تكون حاسة الشم عندهم عاجزة  ،أو غير

موجودة  ،فإن الطعوم والروائح تكون معقدة جداً  .ويقال طبعاً أن هناك أربعة

المر  ,والمالح  ،لكن بما أن البراعم
طعوم أساسية هي  :الحامض  ،والحلو  ،و ّ
الذوقية  ،واألعضاء الشمية تعمل مع بعضها بانسجام  ،فإن المياه الكبريتية مثالً،
تجعلنا نحس على نحو واضح بطعم كريه عندما تقوم أحاسيسنا في الواقع بتسجيل
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رائحتها فقط  .ومن وجهة نظر المشاهدات القائمة على القياس فإنه يجب إعطاء
األولوية لحسابات الرائحة على حسابات الطعم إذ يمكن فصل الرائحة من الماء

رجه عندما يبرد في حي ٍِّز هوائي محصور  ،أو عن طريق تسخينه في
عن طريق ّ
دورق مغلق هذا وقد صمم جهاز خاص للتنشق يزيد من حساسية الذوق بدرجة
هامة ونضيف أنه يبدو من األسلم جداً أن نشم مادة على أن نتذوقها .

تصنف الروائح حسب طبيعتها وشدتها والعبارات التي تستخدم في ذلك هي

عبارات وصفية  ،مثل الروائح العطرية  ,وروائح الخيار  ،وروائح إبرة الراعي ،
وروائح البنفسج  ،وروائح الكلور  ،والروائح السمكية  ،والروائح الخنزيرية  ،والروائح
الترابية  ،والروائح العشبية  ،والروائح الفطرية  ،والروائح العفنة  ،والروائح النباتية ،

الخ  ،وهناك حوالي عشرين أو أكثر من هذه التصنيفات  .وتوصف شدة الروائح
غالباً على أنها  :ضعيفة جداً أو ضعيفة أو مميزة أو واضحة أو قوية جداً
وتوصف أيضاً باألرقام مثل  2، 4، 3، 2، 1 :الخ  ،وذلك فيما يتصل بعدد

التخفيفات التي أجريت  ،حتى أصبحت الرائحة بالكاد محسوسة ( وهو ما يعرف
بعتبة الرائحة  . ) Odor Thresholdوتشكل تقديرات الروائح بالنسبة للمالحظ
الخبير  ،أهمية كبيرة في التعرف على سبب التلوث  ،ولكن األنوف ليست متساوية

الحساسية  ،وبالتالي قد يقوم مالحظون مختلفون بتفسير نفس الرائحة على نحو
مختلف  .ولذلك قد تختلف التقادير الصادرة عن عدة مراقبين فيما يخص تصنيف

الرائحة وشدتها في عينة ما من الماء  .ولكن هذا ال يعني أبداً أن اختبارات الرائحة

 ،هي اختبارات عديمة األهمية  ،ألنها في الواقع مهمة جداً  ،ولكنه يعني أنه
يجب السماح بقدر من التفاوت في تفسير التقارير  ،الصادرة عن مراقبين مختلفين

.

من الناحية العلمية إن جميع الروائح في الموارد الطبيعية للماء باستثناء

كبريت الهيدروجين  ،هي ذات طبيعة عضوية  .وحتى الروائح والطعوم  ،التي

يمكن اإلحساس بوجودها في كثير من المياه المكلورة  ،قلما تعزى إلى الكلور  ،بل
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تعزى إلى مركبات متشكلة بتأثير الكلور على المادة العضوية الموجودة في الماء
وتبلغ هذه المركبات من الشدة درجة يمكن فيها تمييزها  ،حتى لو لم تصل جزءاً

واحداً من بليون جزء إن هذه الطعوم والروائح العضوية تكون عادة محصورة في

المياه السطحية وتكون غائبة أو ضعيفة جداً في مياه اآلبار العميقة .مع ذلك فإن

بعضاً من مياه اآلبار العميقة يحتوي على كبريت الهيدروجين ( كما رأينا في

الفصل الثالث )  .ويحمل هذا الكبريت رائحة شديدة كريهة تشبه رائحة البيض
الفاسد  ،ويحمل بعضها اآلخر ( الفصل الثاني ) طعماً  ،يوصف على نحو متميز
 ،بالطعم الحبري  ،أو القابض  ،أو المعدني ويعزى عادة إلى محتوى الحديد فيها

 .وقد تحمل المياه الحامضية أيضاً

( الفصل الثاني ) ما يكفي من الحمض

المعدني  ،ليضفي عليها طعماً ممي اًز حامضاً وقابضاً .

ال ريب في أن الروائح والطعوم الكريهة تجعل الماء غير مرغوب فيه

بالنسبة لكثير من العمليات الصناعية  .ومن الواضح تماماً أن هذه الروائح

والطعوم ال يمكن تحملها في المياه التي تستخدم في األشربة والمنتجات الغذائية ،

ولكن الروائح مرفوضة ليس فقط في هذه الصناعات وحدها  ،ألن كثي اًر من المواد
التي تعالج رطبة  ،كمواد العجينة والورق  ،والنسيج  ،الخ  ،تمتص الروائح بالنسبة

لمختلف الصناعات  ،ال توجد جداول تسجل المجاالت المسموح بها في الرائحة ،
ولكن ممارسة شيء من الفطرة السليمة ينبغي أن تثبت كفايتها للداللة على ما هو

مرغوب  ،وعلى ما هو غير مرغوب فيه بالنسبة لالستخدامات النهائية الخاصة
وفي هذا السياق ال بد لنا من أن ندرك أيضاً  ،أنه ليست شدة المركبات ذات

الرائحة فقط  ،بل طبيعتها أيضاً في مياه سطحية ما  ،قد تخضع الختالفات واسعة

 ،فتتطور أحياناً بسرعة مخيفة  ،وذلك ينبغي اتخاذ اإلجراءات لمعالجتها .

إزالة الطعوم والروائح

Removal Of Tastes and Odors
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لقد سبقت  ،في الفصلين الثاني والثالث  ،دراسة إزالة الطعوم أو الروائح
الالعضوية  ،الناجمة عن كبريت الهيدروجين أو الحديد  .أما الطعوم والروائح
العضوية فتمكن إزالتها بواسطة الكربون المنشط  ،أو التهوية  ،أو بالتهوية متبوعة

بالكربون المنشط  .ويمكن استخدام الكربون المنشط على شكل مسحوق في

حبيبي في أجهزة الترشيح وسوف
أحواض التخثير أو الترسيب  ،أو على شكل
ّ
( الفصل
نأتي على دراسة هاتين الطريقتين في الفصل  . 13والتهوية

 ) 15ذات أهمية في كثير من الحاالت لكنها قد تحتاج إلى متابعة المعالجة
بالكربون المنشط  .قد تعمل المعالجة الجزئية بالكلور على تشديد بعض الروائح ،

في حين قد تبددها المعالجة بالكلور عند النقطة الحرجة  break -pointوفيما
يخص المياه السطحية  ،التي تحتاج إلى المعالجة  ،أو المعالجة الفائقة بالكلور ،

كثي اًر ما ينصح بمعالجتها أوالً بالكلور  ،ثم بالكربون المنشط وتلي ذلك في بعض

الحاالت معالجة تالية بالكلور على شكل جرعات قليلة جداً.

المتعضيات المجهرية

Microorganisms

المتعضيات المجهرية شائعة في المياه السطحية  ،لكنها تكون غائبة أو

موجودة بكميات بسيطة في مياه اآلبار العميقة  .وقد يحدث تلوث مياه اآلبار

العميقة بواسطة المياه السطحية التي تتسرب نزوالً حول الغالف  ،وفي مناطق

الحجر الجيري خصوصاً  ،قد تؤمن الشقوق ممرات سالكة بالنسبة للتلوث .واآلبار

الضحلة ،وبعض الينابيع  ،والمياه المتسربة من دهاليز الترشيح أيضاً ،قد تحتوي
على مقادير محسوسة من المتعضيات المجهرية  ،ومع المياه التي تحمل الحديد

أو المنغنيز  ،قد تصبح بكتريا الحديد أو المنغنيز التي تتكتل على نحو شائع

بشكل كرينوذركس  Crenothrixمزعجة جداً  .وقد تحمل مياه اآلبار العميقة

أيضاً متعضيات مجهرية تتطور في هذه المياه بعد سحبها من اآلبار وهكذا كثي اًر
ما تطور في مياه اآلبار العميقة التي سبق ضخها إلى حوض أو صهريج  ،أو
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خزان مكشوف نماءات وافرة من الطحالب  ،أو قد تحمل مياه اآلبار العميقة
الكبريتية نماءات متخثرة من بكتيريا الكبريت  ،تنمو فوق أطباق جهاز التهوية  ،أو

قد تتطور في الخطوط الرئيسية للماء بكتريا  ،تحول الكبريتات إلى كبريت .

وفي كثير من الحاالت  ،لم تتضح مباشرة نقطة دخول هذه المتعضيات ،

وخاصة في حالة بعض المياه الساكنة ( البحار األحفورية  ، ) Fossil Seasمما
قاد إلى االعتقاد بأن البكتريا  ،في حالة ما خارقة من الحياة المعلقة قد تدبرت أمر
بقائها على مدى ماليين السنوات على عمق آالف األقدام تحت سطح األرض ،

وأنها انبعثت إلى الحياة عند إخراجها إلى السطح  ،ولكنه تفسير غير محتمل
ويمكن في حالة آنية التخزين المكشوفة توضح وجود هذه النماءات في مياه اآلبار

العميقة بنقل المتعضيات المجهرية  ،أو أبواغها بواسطة الهواء أو حتى بواسطة
العصافير أحياناً .وفي حاالت ضخ الماء مباشرة من بئر عميقة إلى الخطوط
الرئيسية  ،قد يحدث التلوث كما ذكرنا  ،عن طريق تسرب الماء من السطح أو من
الشقوق في الطبيعة العليا نزوالً حول الغالف .

وفي المياه السطحية  ،تنتشر النماءات العضوية على نطاق واسع وفي

أضخم تشكيلة  .فهناك حرفياً آالف كثيرة من هذه األنواع  .وتمكن رؤية بعضها
بالعين المجردة  ،ويرى بعضها اآلخر بشيء من التكبير البسيط  ،بينما تتطلب
رؤية بعض األنواع إلى مجهر عالي القدرة  .بعضها نباتات  ،وبعضها اآلخر

حيوانات  ،وما تزال الحالة الصحيحة لبعضها غير معروفة حتى اآلن  .وتبدو
كثير من النباتات كالحيوانات  ،كما تبدو بالمقابل كثير من الحيوانات شبيهة

بالنباتات .

مالحظة  :خضعت تعاريف تكوين الخط الفاصل بين النباتات والحيوانات إلى تعديالت كثيرة فهي قد
قامت أصالً على أساس الحركية إنما اكتشف أن هناك نباتات كثيرة  ،تمتلك قدرة االنتقال التي تفتقر
إليها بع الحيوانات  .واستعمل أيضاً وجود الكلورفيل ( اليخضور ) كخاصة تميز النبات  ،ولكن
توجد هناك نباتات ال تحتوي على الكلورفيل وربما يشكل الغذاء خطاً أفضل للتقسيم  ،أعني أن
النباتات تتغذى بمواد غير عضوية  ،مثل ثاني أكسيد الكربون  ،والنترات  ،والفوسفات وعدد من
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األمالح األخرى الخ  ،أما الحيوانات فتتغذى بالمواد العضوية من حيوانات أخرى إلى نباتات  ،ونواتجها
العضوية  .كما تحمل الحيوانات تجويفاً شدقياً  ،وجهاز هضم يمكن أن يزدهر على المواد الجامدة ،
كمادة البروتين  ،النشويات الخ  .ويطرح مادة النتروجين  ،أما النباتات فتتغذى بالمحاليل عن طريق
وسائل ماصة  .ويصعب في حاالت الحياة األدنى وضع تعريف يشمل جميع الحاالت .

تختلف هذه المتعضيات المجهرية إلى حد كبير في اللون  ،والطباع ،
إضافة إلى الحجم  .إن عدد األشكال والهيئات ضخم جداً ففي تصنيف واحد فقط

قدر أن هناك أكثر من عشرة آالف نوعاً من الدياتومات Diatomacea

(

نباتات مجهرية وحيدة الخلية )  ،ولكل منها شكل أو نموذج أو تصميم مميز من

قشور السيليكا  .واأللوان مختلفة أيضاً ومنها  :الخضراء  ،والصفراء  ،والحمراء ،
والقرنفلية  ،والبنية  ،والخضراء المزرقّة  ،الخ  ،وهي موجود في كل الظالل ،
وبعض األشكال شفاف تماماً عديم اللون  .يعيش بعضها فقط في أشعة الشمس
بينما يزدهر بعض آخر في الظالم  ،ويحتاج بعضها ( الهوائي  ) aerobicفي

وجوده إلى هواء منحل  ،أما البعض اآلخر ( الالهوائي  ) anaerobicفيعيش
بدونه  .وقد تكون متحركة أو غير متحركة  ،وتملك المتحركة منها طرقاً عديدة

لالنتقال كالدح رجة  ،أو الدبيب  ،أو الوثب  ،أو التجذيف  ،أو التخويض  ،أو

العوم بمختلف أنماط الزوائد  .وكما ذكرنا تحت عنوان ( العكارة والرواسب ) فإن

كثي اًر من هذه المتعضيات المجهرية تنمو  ،وان يكن بمعدالت ناقصة  ،في الماء
البارد  ،وحتى الجليد ومن الممتع أن نالحظ من ناحية أخرى  ،وجود بعض

الطحالب الخضراء المزرقّة  ،التي يمكنها العيش في الماء الحار .
تبدو هذه المتعضيات المجهرية فاتنة وساحرة تحت المجهر  ،لكنها ال تبدو
كذلك في المورد المائي الصناعي  ،ألنها تسبب مع منتجاتها عدداً من المصاعب

 .فكثير منها يشكل طبقات في شبكة األنابيب  ،فتنقص بذلك من قدرتها على

تسد كلياً سبيل الدفق
النقل وكثي اًر ما تتفكك تلك الطبقات على شكل كتل كبيرة ،قد ّ
من خالل الصمامات أو المضخات  ،أو الحنفيات  ،أو األجزاء األخرى في
جهاز توزيع الماء ومعالجته  .ففي المرشحات وأجهزة تيسير الماء التي تستخدم
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وسطاً حببياً  ،قد تتعشق الحبيبات مع بعضها بتأثير النماءات العضوية  ،األمر

الذي يضعف تشغيلها  ،عن طريق خفض سرعات الجريان  ،وكثي اًر ما تؤدي إلى
األسرة وقلبها .
تخديد
ّ
كثي اًر ما تسبب المتعضيات المجهرية نصول لون المواد التي تعالج رطبة  ،أو

صبغها  .وفي بعض األحيان قد تصبح الطعوم والروائح الكريهة الناجمة عن
المتعضيات المجهرية الحية  ،أو عن نواتجها المتحللة شديدة اإلزعاج وقد تسبب

هذه المتعضيات تحلل السلولوز  ،أو المواد العضوية األخرى  ،من تلك التي تتكتل
مع بعضها مثل ( الفطور والمواد الغروية ) كثي اًر ما تكون طريقة التنظيف المنزلي

في المصانع الكبيرة  ،إلزالة هذه النماءات من الجهاز مزعجة جداً ألن ما لم ينجز
التنظيف بشكل كامل  ،فإن عودة التلوث سوف تحدث على األغلب  .وفي هذا

السياق قد تكون من األفضل أن نشير إلى أن هذه النماءات ال ينبغي أن تكون

موجودة بالضرورة في الماء الخام  ،و( نثر البذور  ) Seedingمن الهواء أو من
مصادر أخرى قد يحدث في األحواض أو في اآلنية المكشوفة.

تشكل النماءات العضوية في مياه التبريد معضلة  ،تحتاج إلى معالجة

ويكون بعضها متعشقاً  ،ليفي المظهر  ،بينما يكون البعض اآلخر ثخيناً حتى

ليبدو أحياناً وكأنه يشبه قشرة ال عضوية  .تسبب المياه السطحية عادة اإلزعاج

األكبر وخصوصاً أثناء شهور الصيف الحارة  ،ولكن مياه اآلبار التي تحتوي على
الحديد أو المنغنيز  ،التي تؤخذ عادة من اآلبار الضحلة أو من دهاليز الترشيح ،

كثي اًر ما تسبب إزعاجاً مفرطاً ونماءات متخثرة من بكتريا الحديد أو المنغنيز (
كرينوذركس هي العبارة الشائعة والمستخدمة إجماالً لوصفها ) في شبكة األنابيب .

كثي اًر ما تحمل المياه الكبريتية نماءات شبيهة بالخيوط تظهر على أطباق

جهاز التهوية  ،وفي اآلبار العميقة وتحتوي هذه المياه على كبريت طبيعي  ،غالباً

ومجز ناعماً  .قد يكون هذا الكبريت ناجماً عن تأكسد
ّأ
ما يكون غرواني الشكل ،
كبريت الهيدروجين إلى ماء وكبريت بواسطة األكسجين المنحل  ،ولكن بما أن هذا
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التفاعل بطيء تقريباً يظن في أن البكتريا تقوم بتسريع العملية  .وفي االتجاه
المعاكس  ،فإن البكتريا محولة الكبريتات التي تحول الكبريتات إلى كبريتيد  ،هي

غالباً مسؤولة عن إنتاج رشات من الماء األسود  ،وكثي اًر ما يتم الحصول على هذه
الرشات من النهايات المسدودة في الخطوط الرئيسية أما اللون األسود فيعزى إلى

كبريت الحديدي

يتضح مما سبق أن التفاوتات المسموحة بالنسبة للمتعضيات المجهرية

سوف تختلف  ،حسب األنماط واألعداد الموجودة وحسب االستخدامات النهائية

للماء في مختلف الصناعات  .فالمياه التي ستستخدم ألغراض الشرب  ،يجب أن

تتوافق طبعاً المواصفات القياسية لمياه الشرب  .وحيثما تستخدم الموارد األخرى في

المصنع نفسه  ،يجب وبشكل جاد تفادي الوصالت المتصالبة  ،كما يجب إبعاد
جميع أخطاء السحب الراجع  .ومن الواضح أيضاً أن الماء الذي سيستخدم في
األشربة والنواتج الغذائية يجب أن يتفق مع أدق المعايير القياسية وحتى األمكنة

الت ي يصار فيها تعقيم النواتج في حاويات مختومة  ،فإنه يعتبر من قبيل السياسة
قصيرة النظر أن تسمح للماء الذي ال يكون فوق الشك  ،أن يصبح على تماس مع
هذه النواتج .

مالحظة  :ينبغي أن تكون شبكة األنابيب التي تنقل مواد غذائية قابلة للفساد  ،كالحليب واألشربة ،
الخ  ،ذات تركيب خاص  ،بحيث يمكن تنظيفها وفركها وتعقيمها بشكل كامل  .ويجب استخدام القطع
التالية ذات األغطية المتحركة بدالً من األكواع  ،والمثبتات الخ  ،بحيث يمكن تنظيفها وتعقيمها تماماً
 .ومن الواضح أيضاً أنه يجب أن يكون الماء المستخدم في عمليات التنظيف معقماً .

إزالة المتعضيات المجهرية

Removal Of Micro organisms

يمكن بعدة وسائل إزالة نماءات المتعضيات المجهرية أو تخريبها أو منع

تشكلها .فالطحالب  ،والنباتات الحاوية على الكلوروفيل  ،تحتاج إلى أشعة الشمس
لكي تنمو لذلك الحيلولة دون تشكل هذه المتعضيات إذا أمكن ليتم اختزان الماء

في خزانات مغطاة  .فاستخدمت أحياناً األطواف العائمة  ،لكنها ال ينصح بها
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ألنها عادة غير مرضية جداً وفي األحواض المكشوفة استخدم أحياناً الكربون
المنشط لكن من الواضح أن الكربون محدود في استخداماته  .وكثي اًر ما تستخدم

في السدود الكبيرة المكشوفة المعالجات بجرعات مقيسة من كبريتات النحاس .
ويتوجب تنظيم هذه الجرعات بحذر لتفادي قتل األسماك  .ويبين الجدول  1ـ 4

الجرعات الالزمة من كبريتات النحاس  ،لقتل مختلف المتعضيات  .كما يبين

الجدول  2ـ  4مقادير الجرعات القاتلة لمختلف أنواع األسماك  .وسيظهر التفحص
لهذين الجدولين تداخالً ،وبالتالي يشير إلى ضرورة الحذر الشديد عند تقدير

الجرعات ومن الواضح أن هذه المعالجة  ،تنطبق فقط على السدود التي يملكها
مستخدمها .

ولكن قتل النماءات العضوية وازالتها في معظم المنشآت الصناعية  ،ينجز

بشكل أفضل في حوض الترسيب  ،في وحدة معالجة المياه  .ويتم هذا عادة

بواسطة الكلور والتخثر والترسيب والترشيح  ,إلزالة البقايا  .وحيثما يستخـدم
الجدول  1ـ  4جرعات كبريتات النحاس من أجل مختلف المتعضيات
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تابع الجدول  1ـ  4جرعات كبريتات النحاس من أجل مختلف المتعضيات
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الكلور  ،فإن المعالجة تعرف بالمعالجة المسبقة بالكلور  ،وكثي اًر ما تفيد في

إنقاص الجرعات الالزمة من مادة التخثير ولكن في حاالت كثيرة يزال جرم المادة
العضوية بواسطة التخثير  ،والترسيب  ،والترشيح  ،وقد تمارس بعد ذلك معالجة

تالية بالكلور .

تكون نماءات الحديد والمنغنيز ( كرينـوذركس ) هـي فـي
وأفضل طريقة لمنع ّ
إزالة هذه المعادن  ،ثم المعالجة بالكلور  ،أو بمختلف مبيدات الجراثيم األخرى .
وحيثما تكون كميات الماء  ،التي تجب معالجتها  ،قليلة نسبياً ومحتواها من

المتعضيات المجهرية والعكارة ضئيل  ،فإن كثي اًر ما يستغنى عن أحواض الترسيب

 ،ويضاف الكلور ( أو هيبوكلوريت  ، ) Hypo chloriteومادة تخثر في شبكة

األنابيب التي تؤدي إلى أجهزة الترشيح  .وفي حاالت كهذه  ،وخصوصاً إذا لم

تكن الحاجة للماء كبيرة جداً  ،فإنه من المفيد استخدام صهريج تفاعل ضغطي ،
وهو ما يعرف عادة بصهريج الترسيب الضغطي  ،وذلك قبل الوصول إلى أجهزة

الترشيح وفي المصانع  ،حيث تستخدم طريقة الجير البارد ( أو الجير ـ صودا )
العكارة واللون والمادة العضوية ...ألخ
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لتيسير الماء  ،يمكن إحداث التخثير والترسيب في المعدات المستخدمة  .واذا
أنجزت المعالجة إلى المرحلة الكلية  ،فقد يحدث نقص هام في محتوى البكتيريا ،

ولكن ينصح عادة بالمعالجة التالية بالكلور أيضاً .

الجدول  2ـ  4تراكيز ; كبريتات النحاس القاتلة لألسماك .

نوع السمك
التّروية

الكارب

الساقر
السلّور

الكراكي الصغير

السمك الذهبي
الفرخ
سمكة الشمس
ذئب البحر

Trout
Carb
Suckers
Catfish
Pickerel
Goldfish
Perch
Sunfish
Bass
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معالجة المياه لألغراض الصناعية وغيرها

الفصل الخامس
تهيئة المياه الصناعية
Industrial Water Conditioning
ينبغي لموارد الماء الصناعية أن تكون :
( )3غزيرة بما يكفي تحسباً لمتطلبات الحاضر والمستقبل .

( )2متيسرة بمعدالت دفق وضغط كافيين لمواجهة المتطلبات القصوى ،
وتأمين حماية مالئمة ضد الحريق .

( )1من نوعية مناسبة من أجل مختلف استخداماتها النهائية .

وعلى الرغم مما يبدو من وضوح هذه الشروط األساسية الثالثة فقد قيل ،
على سبيل السخرية  ،بأن األمر الوحيد الذي ال يدرس أبداً  ،عند اختيار مكان
إلقامة مصنع  ،هو المورد المائي  .والى حد ما  ،كان هذا هو الواقع في الماضي

خصوصاً  ،وانما ليس بصورة حصرية إطالقاً  .فقد أقيمت المصانع حيث ال يتوفر

الماء الكافي  ،وافترض بسذاجة أن موارد اآلبار ال تنضب  ،واحتشد عدد كبير من
المستهلكين في منطقة صغيرة جداً  ،ووضعت المأخذ مجاورة لمخارج المجاري ،
وأغلقت تأثيرات المد والجزر في األنهار التي تصب في المحيط  ،وكثي اًر ما

افترض أيضاً  ،أن المورد الطبيعي للماء  ،إذا كان صافياً  ،عديم اللون  ،وصالحاً
للشرب  ،فإنه ال يحتاج إلى معالجة  ،ربما باستثناء استخدامه في المراجل طبعاً .

الوفرة

: Abundance

عند اختيار موضع إلنشاء مصنع جديد  ،سوف تظهر الكشوف ما إذا

كان المكان قاد اًر على تأمين كمية كافية من الماء  ،ومن نوعية تمكن معالجتها ،
ببساطة وبشكل اقتصادي  ،بقصد تكييفها لمختلف االستخدامات  .إن تأمين كمية
مناسبة من الماء لمصنع قائم  ،يحتاج إلى أكثر من مورده  ،أو لمصنع يواجه

مورداً متضائالً  ،وليس باألمر السهل  .فإذا كان المصدر بئ اًر  ،فأن أول خطوة ،
تهيئة المياه الصناعية
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تكون عادة بخفض مضخات البئر  ،ولكن ال يمكن القيام بهذا اإلجراء إلى ما ال
نهاية  ،وتفضل مباعدة اآلبار عن بعضها  ،أو الحصول على حقل جديد لآلبار .

أو حتى إضافة

 ،أو استبداال مورد البئر بمورد سطحي  .واذا كان المورد

السطحي ضئيل فصلياً  ،فسيكون جمع الماء معقوالً  ،أو قد يكون تطوير مورد

إضافي ضرورياً .

وهناك خطوات أخرى  ،ينبغي على المؤسسات الصناعية اتباعها :

( )3توقيف التسرب  ،وتبديد الماء .

( )2دراسة عمليات المصنع  ،وايجاد طرق إلعادة استخدام الماء .
( )1معالجة واعادة استعمال أكبر قسط ممكن من الماء المهدور وبقدر اإلمكان .

إن توفير الماء  ،الذي يتم بهذه الطرق  ،كثي اًر ما يكون كبي اًر على نحو

يبعث على الدهشة  ،وحيثما كان هناك عدد من المستخدمين الكبار  ،الذين

يهتمون بصيانة الماء  ،فإنه يبغي البحث عن القيام بعمل منسجم من قبل الجميع
 ،ويكون ذلك عن طريق اجتماعات منظمة تقوم بها لجنة  ،وتبادل مجاني

للمعلومات .

معدالت الجريان  ،والضغوط  ،والتخزين :

Flow Rates , Pressures , and Storage
لجعل معدالت الجريان مفيدة  ،ينبغي دائماً حسابها على أساس الحاجات

القصوى  ،وليس على أساس المعدالت الوسطية  .ولذلك  ،يجب أن تكون
الحنفيات أو المضخات  ،والخطوط الرئيسية  ،وأجهزة التوزيع  ،والصمامات ،

والمثبتات كبيرة بما يكفي للتعامل مع كافة المعدالت القصوى للجريان  .وينبغي

أيضاً أن تكون معدات المعالجة  ،على الخطوط  ،الذاهبة مباشرة إلى الخدمة ،
كبيرة بما يكفي لمعالجة التدفقات القصوى جميعها  .ومع معدات كالمرشحات
والمبادالت األيونية  ،تستخدم عادة مجموعة وحدات  ،بحيث عندما تتعطل وحدة

على الخط  ،تقوم وحدة أو وحدات أخرى من المجموعة  ،بعمل كامل الحمل  ،ال
تهيئة المياه الصناعية
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ينبغي تحميل معدات المعالجة أكثر من معدل الجريان المقدر  .وال بد من أن

ِّ
المصنعين  ،كما يالحظ  ،تطبق فقط في حال عدم تجاوز
نضيف أن ضمانة

المعدل األقصى للجريان .

إن صهاريج التخزين المرفوعة  ،السائبة عند خط الفصل  ،تتميز بأهميتها

في تسوية الحاجات القصوى  ،والمحافظة على ضغط متعادل تقريباً  ،وتأمين

الماء بالضغط للحماية ضد الحريق  ،وخصوصاً في حال نقص الطاقة  .وكثي اًر

أيضاً ما تستخدم أحواض تخزين بمستوى األرض  ،أو اآلبار النظيفة لتسوية
الحاجات القصوى  ،وانقاص حجم أجهزة الترشيح  ،أو معدات المعالجة األخرى ،
والتي يمكن تشغيلها على مبدأ السرعة الثابتة مبدأ اإلقالع والتوقف  ،واذا كان

الحوض أو البئر كبي اًر بما يكفي  .وحيثما تستخدم وحدات الضخ  ،فمن األفضل

أن ترفق بمعدات احتياطية  ،كالمضخات ذات المحرك الذي يعمل بالبنزين ،

بحيث يمكنها تأمين الماء في حال نقص الطاقة .

تختلف معدالت الجريان القصوى  ،على نطاق واسع  ،بالنسبة لمختلف

استخدامات الماء  .وكلما تكون أقل من ضعفي المعدل الوسطي للجريان

(

المعدل الوسطي للجريان في جالون  /دقيقة  ،هو إجمالي جالون  /يوم  ،مقسماً
على عدد الدقائق في يوم تشغيل )  ،وقد يتجاوز أربعة أضعاف معدل الجريان

الوسطي  .ولذلك من الضروري تقدير األحمال القصوى التي يجب مواجهتها ،

ومن أجل ذلك نحتاج إلى المعلومات من مصانع مماثلة  ،و إلى التجربة  ،و

إلى التحلي بشيء من الفطرة السليمة  .وعند إجراء هذه التقديرات  ،من الواضح

أنه من األفضل أن يكون الخطأ التجاه الوفرة ال التجاه القلة .

النوعية

: Quality

تهيئة المياه الصناعية
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تعتمد نوعية المياه الالزمة على استخدامها أو استخداماتها النهائية  .وبما
أن التفاوتات المسموحة  ،بالنسبة لمختلف الشوائب  ،تختلف حسب هذه

االستخدامات  ،فإن نوعية المياه الالزمة  ،تختلف إلى حد كبير في حالة  .فمياه

ٍ
لبعض
البحر مثالً  ،مع المعالجة المتقطعة بالكلور  ،قد تكون مرضية جداً بالنسبة

من أغراض التبريد  ،ولكنها غير مالئمة أبداً للمراجل  ،أو الستخدامات التبريد
األخرى  ،أو ألية أساليب سائلة  ،كما هي حالها مع أغراض الشرب .

إذا كان الماء الخام مناسباً لبعض االستخدامات  ،فال حاجة لمعالجة الجزء

الالزم لهذه االستخدامات  .أما تلك األجزاء الالزمة الستخدامات أخرى  ،فقد
تحتاج إلى واحد من أشكال المعالجة  ،كمعالجة التيسير  ،بينما قد تحتاج في

حاالت أخرى معالجات منفصلة .

إذا كان الماء الخام غير مناسب لكافة االستخدامات في المصانع  ،كما لو

كان مثالً  ،عك اًر جداً  ،أو ملوناً بعمق  ،أو يحتوي على الحديد أو المنغنيز  ،فقد
تستخدم وحدة مركزية لطرح هذه الشوائب  ،يعقب ذلك ( أو في بعض األحوال ،

بالترافق مع ) أي معالجة أو معالجات أخرى قد تكون ضرورية لتأمين ماء  ،ذي

نوعية مناسبة من أجل مختلف االستخدامات .

ومن أجل استخدامات معينة  ،ال بد من أن يكون الماء من نوعية عالية ،

بحيث يحتاج عملياً إلى إزالة تامة لكافة الشوائب  .ولكن األكثرية العظمى من
االستخدامات ال تحتاج إلى ماء من نوعية عالية  ،ولذلك سيكون القيام بإزالة كامل

الشوائب  ،في مثل هذه الحال  ،إجراء غير ضروري  ،وغير اقتصادي  .وتمكن
بدالً من ذلك  ،القيام عملياً بإزالة تامة فقط للشوائب الضارة  ،أو تخفيفها إلى

مستويات غير ضارة ( التفاوتات المسموحة )  ،وهذه التفاوتات  ،تختلف تبعاً

لمختلف االستخدامات  ،كما ذكرنا سابقاً .

االستخدامات الصناعية للماء وعملية تهيئته
تهيئة المياه الصناعية
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Industrial Water Uses and Conditioning Processes
يمكن بإيجاز  ،تصنيف المياه المستخدمة في المنشآت الصناعية كما يلي :
 -3مياه تغذية المراجل .
 -2مياه التبريد .

 -1المياه المعالجة .

 -4مياه األغراض العامة .
عندما تكون المعالجة مطلوبة لتكييف ماء ما إلحدى من هذه االستخدامات

 ،فإن نمط معدات المعالجة المستخدمة يعتمد على عدد من العوامل من أبرزها :
تركيب الماء الخام  ،والنوعية المطلوبة لهذا االستخدام  ،مع ذلك فإن النوعية

المطلوبة لماء تغذية المراجل هذا  ،ليست هي بالضرورة نفس النوعية المطلوبة في

ماء آخر لتغذية المراجل  .ويمكن باختصار إيجاز هذه االستخدامات األربعة ،
والطرق التي قد تتبع لتهيئة الماء لها  ،كما يلي :

مالحظة  :لتفادي الكثير من التكرار  ،يفترض عملياً أن يكون الماء ٍ
خال من الشوائب  ،كالعكارة  ،أو
الحديد  ،أو المنغنيز  ،أو كبريت الهيدروجين  ،أو الطعوم والروائح  ،ألنه تفضل دراسة إزالتها
وتطهيرها أيضاً  ،بصورة منفصلة  ،بعد المختصرات األربعة التالية .

مياه تغذية المراجل Boiler Feed Water :

في حالة مياه المراجل مثالً  ،إذا كان الماء للمراجل  ،التي تعمل ضمن

ضغط منخفض  ،فقد تكفي عملية إزالة العسر وحده  ،كما قد يحدث عن طريق
تبادل كاتيونات الصوديوم ( الزيوليت  . ) Zeoliteأما المراجل التي تعمل بضغط
أعلى إلى حد ما  ،فقد نحتاج إلى إنقاص أجمالي الجوامد والقلوية إضافة إلى إزالة

العسر  ،ويمكن إنجاز ذلك بواسطة واحدة من طرق المعالجة على الساخن  ،أو
بطريقة تبادل الكلس البارد وكاتيونات الصوديوم على مرحلتين  ،أو بطريقة تبادل

كاتيونات الهيدروجين  ،وبعد ذلك  ،بالتعادل بالصودا الكاوية  ،وهو األكثر شيوعاً
 ،أو بصبيب من طريقة تبادل كاتيونات الصوديوم .
تهيئة المياه الصناعية
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وبالنسبة للضغوط األعلى الساكنة  ،فقد يكون مطلوباً  ،ليس فقط إزالة

العسر ،وانقاص إجمالي الجوامد والقلوية  ،ولكن أيضاً  ،إنقاص ملحوظ لمحتوى

السيليكا  ،ويمكن إنجاز ذلك بعملية المرحلة الواحدة  ،باستخدام نمط الدثار العكر

لجهاز تيسير الماء بالطريقة الساخنة  ،بالنسبة للمرحلة األولى  ،وعملية تبادل

كاتيونات الصوديوم أو المعالجات بالفوسفات  ،بالنسبة للمرحلة الثانية  .وبعدئذ ،
ٍ
بضغط عال جداً  ،قد نحتاج عملياً إلزالة كامل
وبالنسبة للمراجل التي تعمل
الشوائب  ،ويمكن إنجاز ذلك بطريقة إزالة المعادن بتبادل األيونات  ،أو بالتقطير

 .ويمكن أن نضيف أيضاً بأننا قد نحتاج إلى درجة من إزالة الهواء  ،بالنسبة لكل

المراجل  ،وخاصة تلك التي تعمل بضغط عال جداً إلى حد تتطلب معه عملياً
إزالة تامة لجميع الغازات المنحلة .

مالحظة  :انظر الفصل  ، 1حول مياه تغذية المراجل  ،والفصل 44حول إزالة الهواء .

مياه التبريد : Cooling Water

وتختلف أيضاً معالجات مياه التبريد

 ،حسب تركيب الماء الخام ،

وظروف استخدامه  ،كأن :

 3ـ يستخدم مرة واحدة ثم يهدر .

 2ـ يستخدم مرة  ،ثم يستخدم بعدها ألغراض أخرى .
 1ـ يتجدد دورانه في جهاز مكشوف ( في أبراج التبريد) .
 4ـ يتجدد دورانه في جهاز مغلق .

بالنسبة للحالة ( ، )3قد ال نحتاج مع بعض الموارد إلى معالجة  ،أو قد

نحتاج فقط لمعالجتها بالكلور  ،أما مع أنواع أخرى  ،فقد تكون المعالجة الحمضية

ضرورية  ،وذلك لتخفيف عسر البيكربونات .

وبالنسبة للحالة ( ، )2قد يعالج الماء غالباً لجعله من نوعية مالئمة للتبريد

أو استخدامات معينة تالية  ،كتخفيف عسر البيكربونات بطريقة الكلس البارد وتبال
كاتيونات الصوديوم على مرحلتين .
تهيئة المياه الصناعية
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وبالنسبة للحالة ( ، )1ربما نحتاج إلى المعالجة بطريقة الكلس البارد ،
إضافة إلى جرعة حمضية صغيرة ،

وبالنسبة للحالة ( ، )4قد نحتاج للمعالجة بطريقة تبادل كاتيونات الصوديوم

 ،أو في بعض الحاالت إلى نزع المعادن بطريقة ما لتبادل األيونات.
مالحظة  :انظر الفصل  41حول مياه التبريد .

المياه المعالجة : Process Water

تختلف نوعية المياه الالزمة لمختلف العمليات ضمن نطاق واسع

.

ونضيف إلى أنه يمكن أيضاً مالحظة أن نوعية الماء المطلوبة اليوم لعملية ما ،

قد تكون مختلفة تماماً عن النوعية التي كانت تستخدم على مدى سنوات كثيرة في

الماضي  .وكثي اًر ما وجد أن تحسناً في النوعية المتمتعة بقدسية القدم

(

المجازة  ) Toleratedللماء المعالج  ،لم يحسن فقط نوعية المادة النهائية ،
ولكنه يسبب توفي ار ملحوظا في تكاليف المعالجة  ،والعمل  ،والصيانة .

قد ال تحتاج بعض المياه طبعاً إلى معالجة  ،أو ربما تحتاج فقط إلى

المعالجة بالكلور الستخدامها بطرق معينة  .وقد يحتاج بعضها اآلخر فقط إلى

إنقاص عسر البيكربونات  ،كما يمكن أن يحدث بواسطة طريقة الكلس البارد .

وبالمقابل  ،فإن طرقاً كثيرة جداً  ،تحتاج عملياً ماء خالياً تماماً من العسر  ،وهنا
تستخدم عادة طريقة تبادل كاتيونات الصوديوم  ،أو  ،في بعض الحاالت ،

طريقة الكلس البارد وتبادل كاتيونات الصوديوم ذات المرحلتين .

فيما يتعلق باإلزالة التامة عملياً للشوائب  ،كانت هناك دائماً طرق تحتاج

مياهاً من نوعية عالية ولكن حتى ظهور طريقة نزع المعادن بتبادل األيونات ،

كانت الطريقة الوحيدة المتيسرة إلنتاج مياه ذات نوعية عالية  ،هي طريقة التقطير

المكلفة  .لذلك  ،وبسبب التكاليف العالية للمياه المقطرة  ،اقتصر استخدامها فقط
على تلك العمليات  ،التي تعتبر بالنسبة لها ضرورة مطلقة  ،وحتى في هذه الحال

 ،كانت تستخدم بتقتير شديد  .ولكن منذ اكتشاف طريقة نزع المعادن بتبادل
تهيئة المياه الصناعية
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األيونات  ،التي تشكل تكاليف تشغيلها جزءاً بسيطاً فقط من تكاليف التقطير  ،لم
يطبق استخدام الماء المنزوع المعادن  .فقط على تلك العمليات  ،التي كانت

تستخدم قبالً الماء المقطر  ،بل أيضاً على عدد كبير من العمليات األخرى ،

حيث كانت تحظر سابقاً تكاليف النوعية العالية من المياه .

مياه األغراض العامة General Purpose Water :

يستخدم هذا التعبير لتغطية المياه المستخدمة ألغراض أخرى  ،من غير

المياه المستخدمة لتغذية المراجل  ،والتبريد  ،والمعالجات السائلة  .ومن الواضح
أن الماء الذي يسد حاجة مالك المستخدمين يجب أن يكون من نوعية مجازة

بكتيريولوجياً  ،كما ينبغي أن يكون خالياً من الطعوم و الروائح غير المرغوبة .

وبقدر ما يتعلق األمر بمياه المختبرات  ،والدوشات  ،إلخ  ،فإنها يجب أن ال تكون

عسرة بإفراط  .وفي معظم الحاالت  ،وحيث يكون التيسير مطلوباً  ،فأن المورد
المائي الساخن فقط هو الذي يتم تيسيره  ،ويمكن إنجاز ذلك  ،عن طريق عملية

تبادل كاتيونات الصوديوم  ،ألن الماء يجب تيسيره قبل مروره إلى المسخنات

المائية  ،ولكن مع بعض الموارد العسيرة جداً يجري تيسير المورد المائي البارد

أيضاً كلياً أو جزئياً  .وحيثما تجري عمليات غسل المالبس في المنشأ  ،يتوجب
تيسير كافة الموارد المائية المستخدمة  ،ساخنة وباردة  ،بعملية تبادل كاتيونات

الصوديوم  ،والمياه الميسرة بشكل كامل  ،هي أفضل لكثير من عمليات التنظيف
األخرى  .أما الماء الذي يستخدم ألغراض الشطف العامة  ،فقلما يحتاج إلى

معالجة .

إزالة العكارة واللون  ،والمعالجة بالكلور وازالة الطعوم والروائح :

Turbidity & Color Removal, chlorination and Taste & Odor Removal

بينما تكون معظم المياه الجوفية نقية  ،عديمة اللون عملياً  ،فإن معظم

المياه السطحية تحتوي  ،على األقل أحياناً  ،على عكارة و /أو لون  .وبصورة

عامة  ،تتم إزالة العكارة و /أو اللون بواسطة التخثير  ،والترسيب  ،والترشيح
تهيئة المياه الصناعية
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والصبيب الشفاف البلوري  ،العديم اللون عملياً  ،غير ضروري بالنسبة لكثير من

مياه التبريد الصناعية  ،وبعض المياه المعالجة  ،إنما قد تكون مطلوباً بدالً من
ذلك  ،إنقاص العكارة و  /أو اللون إلى بعض المجاالت المسموحة  .وفي مثل

هذه الحاالت  ،إذا أجري الترسيب والتخثير في نمط ما من معدات الجوامد

المعلقة ( دثار العكارة )  ،كجهاز الترسيب  ،فإنه يمكن غالباً إغفال الجزء األكبر
من الماء  ،واالكتفاء بترشيح الجزء الالزم لتغذية المراجل  ،أو االستخدامات

الخاصة  .واذا كان مطلوباً أيضاً إنقاص ( )3عسر البيكربونات  ،أو ( )2عسر
الكربونات و الالكربونات  ،فإنه يمكن عندئذ القيام بـ ( )3عملية الكلس البارد ،

أو ( )2عملية الكلس الصودا الباردة  ،إضافة إلى التخثير والترسيب في المعدات
نفسها .

نظ اًر الختالف طبيعة اللون العضوية في الماء  ،تحتاج بعض المياه ذات

اللون الغامق إلى تخثير عند قيم لـ  PHأدنى من القيم المحصلة في عملية الكلس

البارد  ،أو عملية الكلس صودا  ،واذا كان مطلوباً  ،في حاالت كهذه  ،إزالة
درجة ما غامقة من اللون  ،فإنه يفضل إجراء التخثير والترسيب  ،بدون الترافق مع

عملية الكلس الباردة  ،أو عملية الكلس صودا  .وقد نحتاج أيضاً إلى القيام

بترشيح هذه المياه من أجل ضمان أفضل النتائج  .وقد نحتاج وبالمقابل  ،إذا

كانت كميات الماء الذي هو قيد المعالجة قليلة نسبياً  ،وال يحمل إال قد اًر يسي اًر من

العكارة  ،فإنه يمكن أحياناً االستغناء عن صهريج الترسيب ،وتستخدم مادة التخثير

قبل أجهزة الترشيح .

يمكن إجراء المعالجة بالكلور  ،عند الحاجة عن طريق تغذية الماء بالكلور

( هيبوكلوريت )  ،وذلك عند دخوله إلى صهريج الترسيب  ،أو الصبيب من أجهزة
الترشيح ( قبل المعالجة بالكلور )  ،أو أن نغذي به الصبيب من صهريج الترسيب

أو كليهما قبل وبعد ( قبل المعالجة بالكلور وبعدها )  .عندما تكون كميات الماء ،
التي ستعالج كبيرة تقريباً  ،فإننا نستخدم عادة غاز الكلور المسيَّل  ،واذا كانت
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قليلة نسبياً  ،فإنه يمكن استخدام الهيبوكلوريت  .وفيما يتعلق بعدم الرغبة بالطعوم

والروائح فإنها تمكن إزالتها باستخدام الكربون المنشط  ،مسبوقاً  ،في بعض
الحاالت باستخدام عملية التهوية ويمكن استخدام الكربون المنشط  ،في شكله
المسحوق في صهريج الترسيب  ،أو في حاالت أخرى  ،تزال الطعوم والروائح
ببساطة عن طريق تمرير الماء عبر مرشحة الكربون المنشط  ،التي تحتوي على

سرير من الكربون المحبب المنشط .

مالحظة  :انظر الفصل  41فيما يتعلق بالتخثر  ،والترسيب  ،والترشيح ،والمعالجة بالكلور .

إزالة الحديد و /أو المنجنيز

Iron and /or Manganese Removal

عند وجود الحديد و /أو المنجنيز على شكل بيكربونات ثنائية التكافؤ  ،فإنه

تمكن إزالتها بالتهوية والترسيب و( عادة ) بالترشيح  .فإذا كانت قيمة الـ  PHأعلى

من 7

فإن الحديد يتأكسد بسرعة كبيرة إلى هيدروكسيد غير ذواب  ،ولكن

المنجنيز يحتاج إلى قيمة أعلى للـ  . PHوعند الحاجة إلنقاص العسر بطريقة

الكلس الباردة ( أو طريقة الكلس صودا )  ،فسوف تحدث التهوية  ،قبل دخول
الماء إلى المعدات إزالة ممتازة للحديد والمنجنيز وخصوصاً في نمط الجوامد

المعلقة من المعدات .

وعندما نحتاج إلى تيسير كامل بطريقة تبادل كاتيونات الصوديوم  ،أو

كاتيونات الهيدروجين  ،فإنه تمكن إزالة الحديد أو المنجنيز الذواب  ،في وقت

واحد مع العسر  ،بواسطة أي من هاتين الطريقتين  .وهناك طريقة أخرى يمكن
استخدامها إذا لم يكن الحديد و /أو المنجنيز أكثر من  ، 1 ppmأال وهي طريقة

الترشيح بزيوليت المنجنيز  .يمكن بالتهوية إزالة الحديد و /أو المنجنيز من المياه
الحمضية وبالتعادل إلى قيمة مناسبة للـ  ، PHوبالترسيب وبالترشيح  .يمكن
عادة إزالة هيدروكسيد الحديد المعلق  ،أو الحديد و  /أو المنجنيز المستخلبين

عضوياً بواسطة التخثير  ،والترسيب  ،و ( عادة ) بالترشيح .
مالحظة :انظر الفصل  ، 41فيما يخص إزالة الحديد والمنجنيز .
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إزالة كبريت الهيدروجين :

Hydrogen Sulfide Removal

تحتوي معظم المياه الكبريتية على كميات قليلة نسبياً من كبريت

الهيدروجين  ،فإذا لم تكن قيمة للـ  PHعالية جداً  ،فإن هذه المياه تُهوى عادة ثم
تعالج بعد تهويتها بالكلور  ،وذلك ألكسدة الثماالت أياً كانت  .أما المياه التي
تحتوي على كميات أعلى من الكبريتات  ،فال تعالج بمثل هذه السهولة  ،و إنما قد

تحتاج إلى معالجة خاصة .

مالحظة  :انظر الفصل  ، 1فيما يخص الغازات المنحلة  ،والفصل  ، 41فيما يخص التهوية .

مستخدمو معدات معالجة الماء
Users Of Water - Treating Equipment
قام بعض المؤلفين منذ حوالي  05عاماً بوضع قائمة مبوبة لمستخدمي

معدات معالجة الماء وأنماط تلك المعدات التي كانت تستخدم  .وكانت تجري بين

حين وآخر مراجعة هذه القائمة .

ويتضمن الجدول 3ـ 0قائمة جزئية لمستخدمي معدات معالجة الماء وأنماط

تلك المعدات المستخدمة في مختلف الصناعات وذلك بعد آخر تنقيح لتلك القائمة
 .وعلى الرغم من طول هذه القائمة  ،فإننا نعترف مبتهجين  ،بأنها ما تزال ناقصة
وذلك بمقدار ما يتعلق األمر بتصنيفات معالجة المياه  ،أو طرقها المختلفة ضمن
كل تصنيف ولكنها تعطي فكرة عن المكان الذي تستخدم فيه تلك المعدات ومن

هم الذين يستخدمونها أفضل بكثير مما يقدمه تقرير عام مثل

( تستخدم

معدات معالجة المياه لمعالجة مياه المراجل  ،ومياه التبريد  ،والمياه المعالجة في

مختلف الصناعات ) .

ويمكن أن نضيف أيضاً أن المعدات المدرجة ضمن كل صنف تقوم على

أساس المنشآت الواقعية  ،وليس على أساس الغرض الذي يحتمل أن تستخدم من
أجله .
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الجدول 4ـ 1قائمة جزئية لمستخدمي معدات معالجة الماء وأنماط تلك المعدات المستخدمة في
مختلف الصناعات
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إن العناوين في الجدول السابق من أجل االستخدامات والمعدات هي كما يلـي
 :األربعة األولى لالستخدامات والمعدات المستخدمة إلنجاز تلك العمليات :
3ـ المراجل  Boilersـ استخدام الماء لتغذية المراجل .

2ـ التبريد  Coolingـ استخدام الماء ألغراض التبريد .
1ـ المعالجة  processـ استخدام الماء لشغل المعالجة .
4ـ عام

 Generalـ استخدام الماء للشرب والستعماالت أخرى عامة

0ـ Na-cat . ex
6ـ H-cat . ex

ـ عملية تبادل كاتيونات الصوديوم ( زيوليت ) .

ـ عملية تبادل كاتيونات الهيدروجين .

7ـ Cold L . p

ـ أي عمليات الكلس الباردة والكلس صودا وتبادل

 8ـ Hot L . S

ـ أي من عمليات الكلس صودا الساخنة وتبادل

كاتيونات الكلس والصوديوم ذات المرحلتين  ،الخ .

كاتيونات الكلس والصوديوم الساخنة والكلس صودا الساخنة ذات المرحلتين

وفوسفات الصوديوم .
9ـ Demin

35ـ Filtr,n
33ـ Fe - Mn

ـ أية عملية لنزع المعادن بتبادل األيونات .

ـ عمليات التخثير و /أو الترسيب  ،و /أو الترشيح.
ـ أي من عمليات إزالة الحديد و /أو المنجنيز .

يمكن أن نالحظ  )3( :أنه في بعض أصناف الصناعات تستخدم كل

طريقة فترة قصيرة ( )2وفي أصناف أخرى لم يجر إدراج طريقة واحدة أو عدة

طرق  .ومن الواضح بالنسبة لـ ( )3أن تلك األصناف ال تتضمن أن مصنعاً واحداً
قد استخدم كل الطرق المدرجة بل سنجد وببساطة  ،وبعد تفحص عدد كبير من
المصانع في هذا الصنف  ،أنه قد تم استخدام كل طريقة  .وفيما يتعلق بـ ( )2إذا

لم يجر إدراج بعض الطرق  ،فمعنى ذلك ببساطة أنه وفي عدد من المصانع التي

تم تفحصها لم يجر استخدام هذه الطرق .
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الجدول  1 – 1متطلبات الماء  :الكميات لالستعماالت المتعددة

ويتضمن الجدول 2ـ 0قائمة موجزة بكميات الماء المستخدمة لمختلف
األغراض ولكن ال يجب أخذ تلك األرقام على أنها كميات ثابتة ألن كميات الماء،

التي تستخدم في مختلف المصانع  ،وللصناعة نفسها قد تكون مختلفة بشكل
واسع فمثالً قد يقوم مصنع ما باستخدام كميات كبيرة من مياه التبريد ولمرة واحدة
تهيئة المياه الصناعية
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فقط ثم تنتهي إلى الهدر  ،في حين يسترد مصنع آخر يقوم بالعمل نفسه معظم
ماء التبريد فيه  .ومن هنا قد تكون كمية الماء اإلجمالية المستخدمة في المصنع
األول أكبر بكثير من تلك التي يستخدمها المصنع الثاني  .إن المياه المعالجة التي

تستخدم للعملية نفسها في مختلف المصانع قد تختلف أيضاً في كميتها إلى حد

كبير ألن هذه المياه قد تضيع هد اًر في بعض المصانع بعد االستخدام بينما قد
تعيد مصانع أخرى استخدام جزء كبير منها بواسطة ما يعرف بالدورة المغلقة .

ومن الواضح أنه يمكن  ،في فصل واحد إعطاء أوصاف مفصلة لكافة

استخدامات المياه في مئات الصناعات المدرجة في الجدول 3ـ  . 0يضاف إلى
ذلك أن األوصاف المفصلة

 ،ستكون مملة إلى حد كبير في تكرارها ألن

االستخدامات الرئيسية للماء في كثير من الصناعات تكون للمراجل البخارية ،

وألعمال التبريد وألغراض عامة  .ولكن من المستحسن  ،كما يبدو تكريس بقية هذا

الفصل لوصف استخدامات المياه والمعالجات المتبعة من قبل أكثر من مائة
ِ
مستخدم  ،ألننا سنجد أن أكثر المعضالت المساهمة شبيهة بتلك التي يواجهها
مستخدمون آخرون كما في الصفحات التالية .

الصناعات الخاصة بمصانع السيارات :

Automotive industries

تستعمل هذه الصناعات كميات كبيرة من الماء للتبريد وتغذية المراجل

والمعالجة والستخدامات عامة في المصانع  .فمياه التبريد تستخدم لتبريد المكثفات
واألفران والمحركات وألغراض تبريد أخرى والمراجل البخارية تختلف في ضغوط

تشغيلها فيستخدم البخار أوالً على األغلب لتوليد الطاقة  ،وثانياً لمختلف أغراض

التسخين والمعالجة  .وتستخدم المياه المعالجة لتنظيف المعادن  ،ولتنظيفها
بالمغاطس الحمضية  ،وطليها كهربائياً ومعالجتها بالطرق األنودية Anodizing
 ،وشطفها  ،وجليها  ،وغسلها  ،ولمختلف المعالجات األخرى ويشمل الماء
ألغراض عامة  ،الماء الذي يستخدمه مالك المستخدمين في المصنع والماء الذي
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يستخدم للشطف الكاسح  ،والستخدامات أخرى عامة في المصنع  .وحيثما تستخدم
المياه السطحية  ،فإنه يمكن تخثير  ،وترسيب كامل المياه  ،أو معظمها ،

ومعالجتها بالكلور  .وحيثما تستخدم المياه الجوفية الحاوية على الحديد و /أو
المنجنيز فإن هذه الشوائب تزال عادة من كامل مياه المصنع  ،بواسطة التهوية ،

والترسيب  ،والترشيح  ،ويمكن إجراء ذلك بمعدات المعالجة الباردة بالكلس  ،ومن

ثم يكون إنقاص العسر مطلوباً أيضاً  .ولمياه تغذية المراجل  ،تستخدم المعالجات
الساخنة على نطاق واسع ( طريقة الكلس صودا الساخنة  ،والطريقة الساخنة

لتبادل كاتيونات الكلس والصوديوم ذات المرحلتين  ،والطريقة الساخنة للجير صودا
ذات المرحلتين  ،وطريقة فوسفات الصوديوم  ،ويستخدم نمط المعالجة الحارة

للجوامد المعلقة ( دثار العكارة ) لإلنقاص المتزامن لمحتوى السيليكا  .وتستخدم

طريقة إزالة المعادن بتبادل األيونات وازالة السيليكا عند الحاجة لنوعية عالية جداً
من مياه تغذية المراجل .

ومياه التبريد في مختلف المصانع

 ،واعتمادا على تركيبها وشروط

استخدامها أو شروط إعادة استخدامها قد تعالج وقد ال تعالج  .وفي تلك المصانع

التي تقع بالقرب من موارد غزيرة للمياه السطحية  ،فإن مياه التبريد تذهب هد اًر
وبالتالي فإن معالجتها إذا كانت تحتاج إليها تتألف عادة فقط من التنقية ،

والمعالجة بالكلور  ،ولكن بالنسبة للمياه  ،التي تحتوي على كميات مزعجة من

عسر البيكربونات  ،فقد تستخدم المعالجة الحمضية غير المكلفة  .أما المصانع
التي تستعمل موارد مائية نقية لكنها جوفية عسرة  ،فتستخدم عادة المعالجة الباردة

بالكلس  ،وذلك لتخفيف عسر البيكربونات  ،واعادة تدوير الماء في برج للتبريد
ويستخدم الكلور لمعالجة المياه المتجددة الدو ار لكبح الناميات الطحلبية .

وعن طريق عملية تبادل كاتيونات الصوديوم  ،يجري عادة تيسير المياه

المعالجة  ،التي تستخدم لتنظيف المعادن بالصابون  ،والقلويات  ،والفوسفات ،
والمطهرات األخرى  ،إضافة إلى المياه المستخدمة لمختلف عمليات التنظيف ،
تهيئة المياه الصناعية
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والغسل  ،والفرك  ،والشطف  .أما المياه المعالجة  ،التي تستخدم في مغاطس
حمض الفسفور للتنظيف  ،وفي المعالجة بالطريقة األنودية والطالء بالكهرباء ،
وبعض العمليات األخرى  ،فتنزع معادنها بطريقة تبادل األيونات .

الملوثات المعدنية من
تستخدم طريقة تبادل كاتيونات الهيدروجين إلزالة
ِّ

المحاليل  ،وتستخدم مياه الشطف في مغاطس حمض الفسفور للتنظيف  ،والطريقة
األنودية بحمض الكروم  ،وعمليات الطالء بالكروم  .وعندئذ  ،تعقب عملية تبادل

األنيونات عملية تبادل كاتيونات الهيدروجين  ،التي تستعمل للمولد المستهلك من

مبادل األنيونات  ،وتستخدم على نطاق واسع في استعادة حمض الكروم من مياه
الشطف  ،والمياه المهدوره  ،في عمليات المعالجة األنودية  ،والطالء بالكروم .
وتستخدم المياه المنزوعة المعادن أيضاً لعمليات الشطف  ،بعد المعالجة الفوسفاتية
 ،وبعد الطلية األولية إلزالة بثرات رأس الدبوس من المينا  ،كما تستخدم هذه المياه
لعمليات أخرى كثيرة في صناعة السيارات ،وصناعة الربط  ،كما في تصنيع

المطاط التركيبي  ،وشمعات اإلشعال  ،والزجاج  ،وبطاريات التخزين الكهربائي .

تسحب موارد الماء البلدية  ،في بعض المصانع  ،لتوفير الماء  ،الذي

يستخدم للشرب  ،ومن قبل مالك المستخدمين  ،أما في مصانع أخرى  ،فتوفر
الموارد المائية الخاصة كافة االحتياجات  .إذا كان الماء خفيف العسرة  ،فال
تطبق عملية التيسير على ما يستخدمه طاقم الموظفين ،أما مع العسرة األشد ،

فتشبع عملية التيسير بالتسخين  ،وكذلك أيضاً تيسير الماء البارد والساخن ،

لتيسير هذا الماء  ،فهي دائماً طريقة تبادل كاتيونات الصوديوم .

تعبئة القوارير  :األشربة المكربنة :
Bottles : Carbonated Beverages
تهيئة المياه الصناعية
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يمكن تقسيم الماء الالزم في مصنع تعبئة القوارير إلى صنفين :
( )3الماء الذي يستخدم إلعداد الشراب .

( )2الماء الذي يستخدم لغسل القوارير  ،وألغراض عامة  ،والماء المعد
لتغذية المراجل .

الشرب  ،على أساس السعة اإلجمالية
ا
تحسب كمية الماء الالزمة إلعداد

للقوارير الالزم تعبئتها يومياً  ،مضافاً إليها تفاوتاً مسموحاً للهدر مقداره . %30 ،
وتقدر كمية الماء الالزمة لغسل القوارير  ،ولألغراض العامة  ،ولتغذية المراجل بـ

 2كوارتاً للزجاجة المغسولة  .وعموماً  ،تبلغ هذه الكمية  30-35مرة ضعف الماء

الالزم إلعداد الشراب  .يجب أن تكون كلتا الكميتين خاليتين من الحديد ،
والمنجنيز  ،والعكارة  ،واللون  ،والطعم  ،والرائحة  ،والج ارثيم المرضية  ،إضافة

إلى وجوب كون الماء المعد للشراب خفيف القلوية  ،ويفضل أن ال تزيد هذه عن

 50ppmفي حين يجب أن يكون الماء ـ الذي يستخدم لغسل القوارير  ،واألغراض
العامة  ،وتغذية المراجل ـ يس اًر  ،ويفضل أن تكون عسرته صف اًر .

من الناحية العملية  ،تعمل كافة مصانع تعبئة القوارير بموارد الماء البلدية

 .ولكن على الرغم من احتمال كون هذه الموارد خفيفة المحتوى القلوي  ،وخالية
من العكارة  ،واللون  ،والطعم  ،و الرائحة  ،فإن معظم مالئي القوارير  ،ينشطون

أجهزة رملية للترشيح  ،وأجهزة ترشيح بالكربون المنشط  ،تحسباً الحتمال حدوث

عكارة من رواسب األنابيب الرئيسية  ،أو احتمال دخول الطعم أو الرائحة الكريهة ،

التي تتطور أحياناً في المورد المائي  .إذا كانت قلوية الماء تزيد عن 50 ppm
فإن تسلسل المعدات كما يلي :

( )3جهاز تيسير الماء بالكلس على البارد ( مع تغذيات كيميائية مع الكلس

 ,كالشب  ،أو كبريتات الحديد  ،أوالهيبوكلوريت أو الكلور .
( )2أجهزة الترشيح بالرمل أو الكالسيت .

( )1أجهزة ترشيح بالكربون المنشط .
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وتعقب هذه الوسائل أحياناً  ،أجهزة الترشيح القرصية الورقية  ،أو أجهزة

الترشيح بالكربون  ،التي قد تحمل طبقة من مرشح رملي  ،تحت الكربون المنشط .
ولتخفيف القلوية  ،تستخدم إلى حد ما مبادالت شاردة حمضية  ،بدالً من

أجهزة التيسير بالكلس بارد اً .وتقتني بعض مصانع تعبئة القوارير  ،إضافة إلى
الهيبوكلوريت أو الكلور  ،أجهزة تعقيم  ،وأجهزة لتوليد األوزون تعمل باألشعة فوق

البنفسجية  ،إلخ  .مع ذلك  ،فإن نظام معدات تعقيم المياه األكثر تعقيداً  ،سوف
لن يتغلب على اإلهمال في عمليات معالجة الشراب  ،وتعبئة القوارير  ،فإذا

ظهرت ناميات عضوية  ،فإن العوامل األخرى هذه  ،إضافة إلى الماء  ،يجب

أن تفحص بالكامل  .إن التعقيم الدوري بالبخار للمرشحات  ،التي تعمل بالكربون

المنشط  ،يستعمل اليوم في كثير من مصانع التعبئة .
:

إذا وجد الحديد والمنجنيز في الماء بكميات غير مرغوب فيها فإنه يمكن إزالته
( )3في جهاز تيسير الماء بالكلس البارد  ،وأجهزة ترشيحه بواسطة التهوية

فوق بعض  ،عندما يدخل الماء إلى المعدات .

( )2بإجراء استبدال جهاز تيسير الماء بالزيوليت  ،أو بمبادالت شاردية

حمضية موجبة .

يفضل أن يكون الماء المستخدم لغسل القوارير  ،و األغراض العامة ،

وتغذية المراجل بـ " عسرة صفر"  .إن نمط جهاز تيسير الماء بتبادل شوارد
الصوديوم مالئم أكثر لهذه الغرض  .وفي أجهزة غسل القوارير  ،ينظف جهاز
التيسير المذكور الزجاجات بشكل أفضل  ،ويطرح الرواسب  ،ويوفر مواد التطهير

 .ويمكن إدراك إمكانية توفير مواد التطهير بتيسير المياه العسرة  .في مصنع
لتعبئة القوارير  ،يستخدم ماء بعسرة  25غ  /جالون  ، 343 ppmكانت كلفة مواد

التطهير  5.5526دوال اًر  ،لصندوق الزجاجات من سعة  0.0آوناً وبعد التيسير
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إلى صفر  ،انخفض هذه الكلفة إلى  5.5557دوال اًر للصندوق الواحد وبالتالي بلغ

وفر المطهرات .% 71

الصورة  1-4معالجة الماء بطريقة الكلس الباردة والكلورة ثم إزالة آثار الكلور في أحد
مصانع المشروبات الغازية

نظ اًر ألن المراجل تشتغل كثي اًر بعوائد ناتج التكييف  ،فإن كمية الماء المعدة

للتغذية قليلة  ،ولكن حيثما تهيأ الماء الميسر  ،يجب استخدامه في اإلعداد .

والماء الميسر أفضل أيضاً  ،بالنسبة لألغراض العامة  ،وإلبقاء المصنع نظيفاً

بشكل دقيق  .وبما أن مصانع التعبئة تبقى في “ حالة عرض ”  ،واعتادت أن
تدعو الزائرين  ،فإن المظهر الخارجي للمعدات مهم  ،ولذلك يقومون عادة بدهن
تهيئة المياه الصناعية
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أغلفة أجهزة الترشيح والتيسير بالمينا البيضاء  .أو األغلفة الخارجية من الستانلس
ستيل .

مصانع الجعة ( البيرة ) : Breweries

يختلف بشكل عام إجمالي كمية المياه المستخدمة في مصانع الجعة  ،ولكن

 485جالوناً لكل برميل واحد من الجعة رقم معتدل تماماً  ،ويمكن تصنيف هذه
المياه  ،حسب استخداماتها النهائية  ،كما يلي :
( )3ماء التخمير .

( )2ماء التبريد .

( )4ماء تغذية الم ارجل.
( )1ماء لغسل القوارير والبراميل والتعقيم .
يجب أن يكون ماء التخمير نقياً  ،عديم اللون  ،والطعم ٍ ،
خال من الحديد

والمنجنيز  ،خالياً من الناحية الجرثومية  .وإلعداد البيرة

من نمط بلسينر

 Pilsenerالشائع ذي اللون الفاتح  ،فإنه من المرغوب فيه وجود محتوى خفيف
من البيكربونات  ،و ٍ
عال من الكبريتات  .ولذلك  ،إذا كان محتوى البيكربونات عالياً
ومحتوى الكبريتات منخفضاً في هذه المياه  ،فإنه يجب إضافة كبريتات الكلسيوم

مع الكلس  .وقد ترتفع هذه العسرة لتصل إلى  30-32( 200-250 ppmغ /
جالون )  .من أجل البيرة العاتمة من نمط مونشنر  ، Muenchenerال تحتاج
محتوى البيكربونات عادة إلى تخفيف .

المعدات الخاصة بإزالة الطعم والرائحة مهمة ألنها ال تطرح فقط الطعوم

والروائح من المياه التي تحتويها عادة  ،ولكنها جيدة أيضاً للضمان ضد حدوث
طارئ في الطعم أو الرائحة في المورد المائي  ،الذي ظُن أنه ٍ
خال منهما  .والنمط
األوسع انتشا اًر من معدات إزالة الطعم والرائحة  ،هو جهاز الترشيح تحت الضغط

 ،الذي يعمل بالكربون المنشط  ،وتزود هذه المرشحات عادة  ،ببطاريات من

وحدتين أو أكثر  ،بحيث تؤمن تشغيالً ال يتوقف  .على الرغم من أن لمرشحة

الكربون المنشط قدرة امتزاز عالية  ،بحيث ال تحتاج إال لحشوة جديدة واحدة تقريباً
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كل سنة فإن معظم مصانع الجعة  ،التي تستخدم هذا النمط من المعدات  ،تحمل
عبوة إضافية جاهزة في كل وقت بحيث يمكن إفراغ وحدة الترشيح  ،واعادة تعبئتها
بدون تأخير  ،عند اكتشاف أدنى طعم أو رائحة .

الصورة  1 – 1بطاريتا ترشيح بالكربون الفعال إل زالة الروائح من مياه الجعة

وفي مصانع الجعة  ،التي تستخدم طريقة الكلس الباردة لتخفيف عسر
البيكربونات  ،يمكن القيام بإزالة الطعم والرائحة بواسطة الكلس في جهاز تيسير

الماء بالكلس على البارد  ،أو باستخدام مرشحات الكربون المنشط  ،وذلك بعد
مرشحات التعادل( أو بالمرشحات الرملية  ،أو مرشحات االنثراسيت )  .عند
الحاجة إلى إزالة الحديد و /أو المنجنيز  ،فإنه يمكن إنجاز هذا بسهولة في جهاز
تيسير الكلس البارد  ،وذلك بتهوية الماء قبل دخوله إلى خزان الترسيب  ،بحيث

يمكن أن يتأكسد الحديد و /أو المنجنيز إلى شكليهما غير الذوابين  ،ثم يزاالن ،

إضافة إلى راسب عسر البيكربونات  ،عن طريق الترسيب والترشيح .
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إذا استخدمت مياه التبريد مرة واحدة  ،ثم آلت إلى الهدر  ،فال حاجة غالباً

إلى معالجتها  .وما لم تكن المياه عسرة جداً  ،فإن القشور ال تتشكل عادة بسرعة
 ،ويمكن االهتمام بذلك  ،عن طريق إزالتها بشكل دوري  .وقد ينصح بالمعالجة ،

إذا كان محتوى ماء التبريد من بيكربونات الكلسيوم عالياً جداً  ،أو إذا كان سيعاد
استخدامه ويمكن إجراء المعالجة بطريقة تبادل كاتيونات الصوديوم  ،أو طريقة

الكلس مع الحمض  ،أو بطريقة حمض الكبريت .

إضافة إلى الشروط األخرى  ،فإن عسرة الماء  ،الذي يستخدم لغسل

الزجاجات  ،و البراميل  ،والتعقيم  ،يجب أن تكون صف اًر  .األمر الذي يوفر في

عوامل التنظيف  ،ويطرح  ،في حالة التعقيم ،الرواسب القبيحة  ،وكثي اًر ما تكون

عمليات الصقل ضرورية  ،عندما تكون المياه المستخدمة عسرة  .وتستخدم أيضاً
مع كثير من الموارد المائية  ،لتيسير ماء تغذية المراجل في بعض الحاالت ،

وتعقبها المعالجة الباردة بالكلس  .وتستخدم أيضاً طريقة الكلس صودا الباردة أو

الكلس بالصودا الحارة وطريقة فوسفات الصوديوم أو طريقة الكلس ومبادل
كاتيونات الصوديوم على الساخن لمياه تغذية المراجل  ،و إلى حد ما  ،طريقة

تبادل شوارد الهيدروجين مع صبيب معادل بالصبيب من مبادل الصوديوم .

الصناعات الخزفية : Ceramics

تستخدم المياه  ،في تصنيع الخزفيات  ،من أجل شغل المعالجة وتغذية

المراجل  ،وألغراض عامة  .يجب أن تكون مياه المعالجة نقية  ،خفيفة اللون ،
خالية من الحديد  ،والمنجنيز ،

والناميات العضوية كالطحالب ، Algae

والكرينوذركس  ، Crenothrixوبكتريا تخفيض الكبريتات  ،إلخ  ،خالية من
المادة المعدنية المنحلة  ،أو خفيضة المحتوى منها  ،وذات تركيب ثابت  .تؤثر

كاتيونات الكالسيوم والمنجنيز  ،وأيونات الكبريت الثنائية التكافؤ  ،على نحو دامج
تهيئة المياه الصناعية
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بشكل واضح  ،على الجزء الغرواني من الطين الموجود  ،والذي يؤثر على لزوجة
وقابلية تشكيل مزيج الطين و الماء والفيلدسبار والمواد األخرى المستخدمة .

تعتبر مياه المعالجة مصدر لهذه الشوائب الدامجة  ،والمصدر اآلخر  ،هي

المواد الصلبة المطحونة المستخدمة  .كبريتات الكلسيوم  ،والمنجنيز  ،هي

طبعاً شوائب شائعة في المياه  .وكبريتات الكلسيوم  ،قد تكون موجودة أيضاً في
المقومات الصلبة  ،على شكل جص  . gypsumوشائبة أخرى  ،قد تكون

موجودة في الطين هي بيريتات الحديد  ،ومع مرور الوقت  ،قد يتأكسد بعض من
هذه البيريتيات

 ،فيتشكل كبريتات ذوابة  .وبسبب خصائصه في استبدال

الكاتيونات ( االستبدال القاعدي )  ،فقد يحتوي الطين أيضاً على أيونات كلسية
ومغنيزية قابلة للتبادل  .والعوامل الشائعة االستخدام في إزالة المواد الدامجة  ،هي

مزائج مختلفة النسب من سيليكات وكربونات الصوديوم  ،التي تتفاعل أيضاً مع

أيونات الكلسيوم والمنجنيز  ،إلعادتها على شكل سيليكات غير ذوابة نسبياً .وقد

تستخدم أيضاً كربونات الباريوم ،إلزالة أيونات الكبريتات ككبريتات باريوم غير

ذوابة  ،ولكن يجب تفادي اإلفراط في استخدامها  ،ألن أليون الباريوم تأثي اًر دامجاً
أكبر من الكلسيوم أو المغنيزيوم .

إن المياه التي تحمل محتوى عالياً من المعادن مزعجة عادة  ،والمياه التي

يخضع تركيبها لتبدالت مفاجئة سيئة بشكل مميز  .وهذا هو الواقع مع كثير من

موارد المياه السطحية  ،ولكن هذا الواقع ال يقتصر كلياً على المياه السطحية ،ألن

بعضاً من مياه اآلبار يسبب مشاكل خطيرة  ،عندما تؤدي دورات الجفاف الطويلة
إلى تبدالت محسوسة في التركيب  .كثي اًر ما يجري تيسير مياه المعالجة بطريقة
تبادل كاتيونات الصوديوم  ،التي تفيدنا في إزالة كاتيونات الكلسيوم والمغنيزيوم

الثنائية التكافؤ  ،وتستبدلها بمقادير متكافئة من أيونات الصوديوم أحادية التكافؤ .
ولكن بما أن هذه العملية ال تبدل تركيز األنيونات  ،فإن محتوى الكبريتات في

الماء العسر  ،إضافة إلى محتوى البيكربونات والكلوريد  ،يبقى هو نفسه  ،كما في
تهيئة المياه الصناعية
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الماء الخام  .وبما أن عملية نزع المعادن بتبادل األيونات  ،تزيل كل األنيونات ،
باإلضافة إلى الكاتيونات  ،فإنها لذلك تتمتع بأهمية مميزة في تصحيح المشاكل ،

الناتجة عن المحتويات العالية للكبريتات في الماء  ،أو عن المياه التي تخضع
لتبدالت مفاجئة في التركيب .

وتستخدم معدات أخرى لتهيئة الماء  ،تتضمن معدات التخثير  ،والترسيب

 ،والترشيح  ،إلزالة العكارة  ،واللون من المياه السطحية  ،وأجهزة المعالجة
بالكلور حيث يكون ضرورياً تطهير المياه السطحية والجوفية  ،ومعدات إزالة

الحديد و /أو المنجنيز  ،التي تشتمل على أجهزة تيسير الماء بطريقة تبادل

كاتيونات الصوديوم( يزال الحديد و  /أو المنجنيز  ،في وقت واحد  ،مع العسرة

)  ،ومعدات التهوية  ،والترسيب  ،والترشيح  .ويتم عادة تيسير الماء لتغذية
المراجل بطريقة تبادل كاتيونات الصوديوم  ،أو بطريقة الكلس صودا الساخنة .
المصانع الكيماوية Chemical Plants :

إن المصانع الكيميائية بصورة عامة تستهلك الماء بكميات كبيرة جداً ،

وأكثرها يملك موارد مائية خاصة  ،تسحب من مصادر المياه السطحية  ،أو من
مصادر الماء الجوفية  ،أو من كليهما  .ويستخدم بعضها اآلخر المياه البلدية ،

جزئياً أو كلياً ويقوم أيضاً عدداً من المصانع بمعالجة  ،وتنقية  ،واعادة استخدام
جزء من مائه لبعض األعمال في المصنع .تطبق عادة  ،مع المياه السطحية ،
التي تحتوي على كميات غير مرغوبة من العكارة  ،أو اللون أو الشوائب ،

معالجة بدائية لكل مياه المصنع  ،إلزالة أو تخفيف هذه الشوائب إلى حدود
مسموحة نوعية  ،تليها أية معالجة أو معالجات الزمة  .واذا كانت المياه الجوفية

أيضاً  ،تحتوي على شوائب غير مرغوب فيها بشكل عام  ،كالحديد  ،أو المنجنيز

 ،أو كبريت الهيدروجين  ،أو إذا كان محتواها من عسرة البيكربونات عالياً تجري

في البدء معالجة كل مياه المصنع  ،تلي ذلك أيضاً أية معالجات الزمة .
تهيئة المياه الصناعية
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الصورة  1 – 1وحدة إل زالة المعادن من المياه وتتألف من مبادلين كاتيونيين ومبادلين أنيونيين

إن أكثر المصانع الكيميائية  ،تستخدم كميات كبيرة من البخار  ،لمختلف

حاجاتها من تسخين  ،وغلي  ،وهضم  ،وتبخير  ،وتقطير  ،وتجفيف  ،وعمليات

أخرى من المعالجة لضرب كبير من المنتجات  .ويمكن لبعض هذه المصانع التي

تقوم قريباً من وحدات فرعية لتوليد القدرة  ،أن تؤمن البخار وحاجاتها من الطاقة

من هذه الوحدات  .وتحصل مصانع أخرى على الطاقة من مصادر خارجية ،
وتقوم عادة بتوليد ما تحتاجه من البخار بضغوط معتدلة  .عالوة على ذلك هناك
كثير من المصانع التي تقوم بتوليد

البخار بضغوط مرتفعة وتوليد الطاقة

الخاصة بها وتستمد البخار من مختلف أنماط العنفات بدرجات ح اررة وضغوط

مناسبة لمختلف عملياتها .

وتستخدم المصانع التي تشغل مراجلها البخارية في ضغوط شبه مرتفعة

عملية تبادل كاتيونات الصوديوم على نطاق واسع لتيسير مياه تغذية المراجل ،

وتسبق هذه العملية  ،في بعض المصانع  ،طريقة الكلس الباردة لخفض
تهيئة المياه الصناعية
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المحتويات القلوية واجمالي المواد الصلبة من الصبيب النهائي  .وفي بعض
الحاالت  ،تستخدم للغرض نفسه  ،عملية تبادل كاتيونات الهيدروجين  ،مع

الصبيب الحمضي  ،الذي تتم على نحو أكثر شيوعاً  ،معادلته مع الصبيب من
عملية تبادل كاتيونات الصوديوم  ،أو بالصود الكاوي في بعض الحاالت .

وفــي المص ـانع التــي تعمــل بضــغط مرتفــع  ،تســتخدم علــى نطــاق واســع ،

إل ازلــة الســيليكا ولتيســير المــاء علــى الســاخن العمليــات التاليــة :عمليــة الكلــس صــودا
علـ ــى السـ ــاخن ،وعمليـ ــة الكلـ ــس صـ ــودا وفوسـ ــفات الصـ ــوديوم علـ ــى السـ ــاخن ذات

المــرحلتين  ،وعمليــة الكلــس الســاخنة ومبــادل كاتيونــات الصــوديوم ذات المــرحلتين .
وتستخدم للضغوط األعلى عملية نـزع المعـادن بتبـادل األيونـات  ،ألن جهـاز تبـادل

كاتيونــات الهيــدروجين والنــزع القاعــدي الشــديد بتبــادل األنيونــات وا ازلــة الســيليكا ذو
المـرحلتين  ،هـو التصــميم العـام الــذي يسـتخدم علـى نطــاق واسـع فــي هـذا الميــدان .
وتستخدم بعض المصانع الكيميائية في عملياتها المـاء الـدائر بدرجـة حـ اررة عاليـة

 ،ومــع هــذه األجهــزة فــإن العمليــة الوحيــدة لتيســير المــاء التــي تســتخدم عموم ـاً فــي
معالجـة كميــات قليلــة مــن المــاء اإلضــافي الــالزم لهــذه األجهـزة ذات الــدارة المغلقــة ،
هي عملية تبادل كاتيونات الصوديوم .

تتراوح كميات المياه الالزمة للتبريد في مختلف المصانع الكيمائية من جزء

بسيط من إجمالي استهالك الماء إلى ما يزيد عن  % 95منه  .فإذا كان هذا

الماء  ،سيستخدم مرة ثم يهدر  ،فقد نحتاج فقط إلى :

( )3عدم المعالجة  ،أو ( )2المعالجة بالكلور  ،أو ( )1المعالجة الحمضية .

واذا كان سيعاد استخدامه عن طريق تجديد دورانه بواسطة أبراج التبريد ،

فسوف نحتاج عادة إلى معالجته  ،لمنع تشكل القشور والناميات العضوية  .وقد
تتم المعالجة بطريقة الكلس الباردة  ،أو طريقة الكلس الباردة وتبادل كاتيونات
الصوديوم ذات المرحلتين  ،أو طريقة تبادل كاتيونات الصوديوم  ،أو بالطريقة

الحمضية  .كما يمكن أن نحتاج أيضاً إلى معالجة الماء الدائر .
تهيئة المياه الصناعية
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يتميز دليل النجلير  Langelier Indexبأهمية في تقريب درجة الح اررة
المطلوبة  ،لكن يجب أن نتذكر  ،عند استخدامه  ،بأن محتوى ثاني أكسيد الكربون

في الماء اإلضافي يضيع كله عملياً عند أول عبور  .وينبغي إجراء تعديالت
نهائية  ،تقوم على أساس مالحظة النتائج عند اختبار الملحقات  ،وأجزاء األنابيب

القابلة للنزع  ،والموضوعة عند نقاط استراتيجية في جهاز التبريد .

إن الشــروط األساســية لمي ــاه المعالجــة مختلفــة ج ــداً  ،لكنهــا بصــورة عام ــة ،

يج ــب أن تك ــون نقي ــة  ،عديم ــة الل ــون  ،خالي ــة م ــن الحدي ــد  ،والمنجني ــز  ،وكبري ــت

الهيــدروجين  ،والناميــات العضــوية وتعتمــد الحاجــة  ،أو عــدم الحاجــة إلــى المعالجــة
اإلضــافية إلــى حــد كبيــر  ،علــى الم ـواد الكيماويــة المنتجــة  ،والتفاوتــات المســموحة

لمختلــف الش ـوائب  ،وتركيــب مــاء المعالجــة  .ال يحتــاج مــاء المعالجــة إلــى معالجــة
إض ــافية إذ ك ــان محتـ ـواه المع ــدني غي ــر مرتف ــع ج ــداً  ،واذا كان ــت الم ــادة الكيمائي ــة
ٍ
وعندئذ  ،كثي اًر ما يحـدث
المنتجة مادة تجارية من غير حدود مسموحة صارمة جداً
أن ماء المعالجة  ،إذا القى طلبات عامة ال يحتاج إلى معالجة إضافية .

قد تكون أمالح المغنيزيوم والكلسيوم مثيرة لالعتراض أما أمالح الصوديوم

فليست كذلك  ،وهي حالة يستخدم فيها جهاز مبادل كاتيونات الصوديوم لتيسير
الماء .وفي إنتاج المواد الكيميائية ،واألدوية والمستحضرات الصيدالنية  ،النقية

كيميائياً  ،استخدم الماء المقطر على نطاق واسع  ،ولكن عملية التقطير استبدلت
 ،و إلى حد كبير  ،بطريقة نزع المعادن بتبادل األيونات  ،األكثر اقتصادية .

مالحظة  :إضافة إلى استخداماتها في معالجة الماء تستخدم ال ُمبادالت الشاردية على نطاق واسع ،
في مجموعة أخرى من االستعماالت ،من بينها :إزالة األيونات غير المرغوبة  ،تركيز األيونات المهمة
إضافة أيونات نوعية  ،فصل مزائج األيونات  ،فصل األتربة النادرة  ،استرداد المعادن الثمينة وبعض
المعادن القاعدية  ،كمادة حفّازة  ،التي منها يكون في األكسدة التالية  ،وفي إنتاج اليورانيوم  ،وفي
معالجة المياه المهدورة الخ .

وفي تكرير الملح  ،وتصنيع المواد الكيماوية من المياه المالحة ومياه البحر

 ،كثي اًر ما تستخدم معدات وطرائق معالجة الماء  ،لمعالجة الماء المالح وماء

البحر  ،ومن بينها التخثير  ،والترسيب  ،والترشيح  ،وازالة الحديد وازالة الكلس
الفصل الخامس
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والمنجنيز  .وقد تتألف المعدات المستخدمة من أحواض ترسيب  ،ومعدات تخثير
 ،وترسيب  ،وترشيح  ،ومن معدات معالجة الكلس على البارد  ،الخ .
مصانع التقطير Distilleries :

يختلف استهالك الماء  ،إلى حد كبير في مصانع التقطير  ،وذلك اعتماداً

على نمط أجهزة التقطير المستخدمة  ،وطرق معالجة المياه  .فبعض المصانع

مثالً  ،تستعمل كثي اًر من ماء التبريد مرة واحدة ثم يهدر  ،في حين تقوم مصانع

أخرى بإعادة استخدام جزء كبير منه  .والرقم الشائع يبلغ حوالي  655جالوناً من

الماء لكل بوشل ( =  8جالوناً أو  1220لتر ) من جريش الحبوب  .وبصورة

عامة يجب أن يكون الماء المستخدم في مصنع التقطير نقياً  ،عديم اللون ،

خالياً من الحديد  ،والمنجنيز  ،والطعوم والروائح الغريبة  ،والبكتريا وتفضل المياه

الجوفية على المياه السطحية  ،وخصوصاً في أعمال التبريد  ،بسبب انخفاض

درجة ح اررتها صيفاً .

بعض العسرة مرغوبة عادة في المياه المستخدمة للجرش  ،وكثي اًر ما يكون

عسر البيكربونات  ،بكميات معتدلة  ،ذا أهمية  ،كمنظم في المحافظة على قيمة
مناسبة للـ  PHأثناء عملية التخمر  .ال تعالج هذه المياه عادة  ،إذا كانت نقية ،
وخالية من المقومات الغير مرغوبة  .ال تقوم بعض مصانع التقطير بمعالجة الماء

المستخدم في مبردات الجرش  ،حتى عندما يكون عس اًر جداً بل تعمل  ،بدالً من

ذلك على القيام بتنظيفات دورية للقشرة في سلسلة األنابيب الملتفة  .وتقوم مصانع

أخرى بمعالجتها بحمض الكبريت  ،ثم تؤول إلى الهدر بعد مرورها فوق المبردات

 .وقد أثبتت المعالجة األولية بالبولي فوسفات فعاليتها في بعض الحاالت .

إن تفادي تشكل القشور في أجهزة ومكثفات التقطير  ,للجعة مهم جداً ألن

القشور حتى لو كانت بكميات قليلة نسبياً فسوف تسبب تقلصاُ خطي اًر في اإلنتاج.
وتختلف طرق معالجة مياه تبريد هذه المكثفات في مختلف مصانع التقطير

فيستخدم بعضها معالجة الماء  ،تحت الضغط بحمض الكبريت  ،ويستخدم الماء
تهيئة المياه الصناعية
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المعالج مرة واحدة ثم يمضي إلى الهدر والمعالجة تحت الضغط مهمة  ،ألن ثاني
أكسيد الكربون المتشكل في التفاعل  ،يبقى على شكل محلول  ،وتعمل تأثيراته

المثبطة لتكون القشور وعلى إنقاص الجرعات الالزمة من حمض الكبريت .
وتستخدم أيضاً طريقة الكلس البارد تليها جرعة صغيرة من حمض الكبريت  .ولكن

هذه الطريقة ال تحظى باستحسان عام  ،خوفاً من ارتفاع درجة الح اررة  ،أثناء

المرور في المعدات  ،حتى ولو كان االرتفاع بسيطاً نسبياً  ،وحيثما تعمل

التوازنات في الح اررة على تسهيل اإلفادة من ماء تبريد المكثفات لتغذية المراجل ،

بعد مرورها عبر المكثفات فقد تستخدم طريقة تبادل كاتيونات الصوديوم أو طريقة
تبادل كاتيونات الهيدروجين  .وفي بعض مصانع التقطير  ،يتم الحصول على

إعادة فعالة االستخدام مياه التبريد للتبريد المتتالي في مختلف درجات الح اررة .

بما أن مصانع التقطير ال تستخدم إال القوارير الجديدة  ،فإن ما نحتاج إليه ،

هو الشطف فقط  ،وازالة عسرة هذا الماء ليست ضرورية عادة  .وينطبق هذا

أيضاً على المياه المستخدمة ألغراض الشطف العام الجارف .
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الصورة  1 – 1وحدة إل زالة المعادن والطعم واللون باستعمال المبادالت الشاردية األنيونية
والكاتيونية والفحم الفعال

يجب أن تكون مياه نقض التصميد  Deproofingخالية من المادة

المعدنية ومن الطعوم والروائح أيضاً  .وتعرف هذه المياه باسم good odor

 ) T. G. O ( good tasteأي ( الرائحة الطيبة  ،الطعم الطيب )  .والتخلص

من الطعم والرائحة مهم على نحو خاص  ،ألن مجرد آثار قليلة منهما قد تفسد

إلى حد خطير نوعية الناتج  .سابقاً كان الماء المقطر  ،الذي يتم ترشيحه من
خالل الكربون النشط بعد التقطير  ،يستخدم لهذا الغرض  ،لكنه استبدل على

نطاق واسع  ،بالماء المنزوع المعدنية  ،وتتضمن سلسلة المعدات عادة مرشحة
الكربون النشط  .والعمليات المستخدمة  ،في مصانع التقطير  ،لتيسير مياه تغذية
المراجل هي عادة واحدة من معالجات تيسير الماء على الساخن  ،إما بنمط

المرحلة الواحدة أو المرحلتين  ،وأيضاً بكلتا طريقتي المعالجة بتيادل كاتيونات

الصوديوم والهيدروجين .

وحدات الطالء بالكهرباء Electro Plating Plants :

عموماً تستعمل المياه في هذه الوحدات لـ :
 3ـ التنظيف .

 1ـ إعداد مغاطس الطالء بالكهرباء .

 2ـ الشطف بعد التنظيف .
 4ـ الشطف بعد الطالء .

وعلى الرغم من استخدام المذيبات العضوية إلى حد ما  ،لتنظيف المعدن

قبل طالئه  ،فإن المنظفات الشائعة هي المنظفات القلوية  .وتستخدم وحيدة أو في
مجموعات مؤتلفة متعددة  .ومن هذه النماذج  :صابون القلفونية  ،ورماد الصودا

والصود الكاوي  ،وفوسفات ثالثي الصوديوم  ،وبيرو فوسفات رباعي الصوديوم

 ،وميتا سيليكات الصوديوم  .وبما أن الماء العسر يسبب مع كافة هذه المواد

القلوية رواسب ونفايات بكميات ملحوظة من عوامل التنظيف  ،فإنه ينبغي أن
تهيئة المياه الصناعية
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يكون الماء المستخدم في مغاطس التنظيف بعسرة الصفر  .عالوة على ذلك إن
بعض الرواسب المتشكلة قد تلتصق بالمعدن  ،فتفشل في إزالتها  ،فتسبب حف اًر في

الطالء .

ومن الواضح أيضاً أن يكون الماء  ،الذي يستخدم للشطف بعد مغطس

التنظيف القلوي بعسرة صفر  ،واال فإنه سيتفاعل مع الماء القلوي المركز فوق

القطع المعدنية  .وقد يكون أفضل بالنسبة ألغراض كثيرة  ،الشطف أوالً بماء
عسرة صفر  ،إلزالة محاليل التنظيف العالقة  ،وبعد ذلك بماء نزعت معادنه ،
إلزالة أمالح الصوديوم  .والمياه العسرة غير مرغوبة في المغاطس القلوية للطالء
بالكهرباء بسبب ما تحدثه من رواسب مزعجة  .وفي مغاطس الطالء الحمضية

حيث تستخدم الكبريتات  ،وحمض الكبريت فإن تركيز المغطس قد يؤدي إلى

تشكل قشرة الكلسيوم فوق أجهزة التسخين  ،والى رواسب مرقطة فوق المعدن .

واستخدام ماء الشطف العسر الذي يحمل محتويات عالية من البيكربونات  ،يحتاج

أيضاً إلى تعديالت متكررة لقيمة الـ  PHفي المغطس  .يفضل الماء المنزوع

المعادن منه إلعداد مغطس الطالء  .وفي الشطف النهائي للمعدن بعد طليه كثي اًر

ما تسبب المياه العسرة خطوطاً قبيحة المنظر وتستخدم لهذا الغرض على نطاق
واسع المياه بعسرة صفر  ،وستكون المياه منزوعة المعادن أفضل أيضاً  .العكارة

في الماء غير مرغوبة وكذلك الحديد وقد يسبب ثاني أكسيد الكربون هشاشة

وتقصفاً في األطراف  ،عند الطالء بالنيكل  ،وقد تخفف أمالح الصوديوم من قدرة

الترسيب المستوي  .والكلوريدات مؤذية في مغاطس سيانيد الزنك للطالء .
والكلوريدات والكبريتات والكربونات مؤذية في الطالء بالفضة  ،وال ينبغي استخدام

أي شيء عدا الماء منزوعاً معدنه ومحتوى  CO2الحر بنسبة . 10 ppm

وفي الطالء بالكروم تستخدم على نطاق واسع المياه منزوعة المعادن

بطريقة تبادل األيونات إلعداد مغطس الطالء وللشطف قد يمكن إزالة المواد

الملوثة المعدنية  ،التي تتشكل في المغطس منه  ،ومن مياه الشطف بطريقة
ِّ
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تبادل كاتيونات الهيدروجين  ،ويمكن استعادة حمض الكروم من مياه الشطف ،
ومن المياه المهدورة عن طريق الجمع بين طريقة تبادل األنيونات وطريقة تبادل

كاتيونات الهيدروجين  .وفي عملية االسترداد هذه يلتقط حمض الكروم أوالً من قبل

مبادل األنيونات وعند الوصول إلى نهاية شوط العملية  ،يتولد مبادل األنيونات مع
ٍ
وعندئذ يتحول هذا إلى
الصود الكاوي فيزيل حمض الكروم  ،كملح صوديوم له ،

الحمض بعملية تبادل كاتيونات الهيدروجين .

تشتمل معدات معالجة المياه التي تستخدمها مختلف وحدات الطالء

بالكهرباء على معدات التخثير  ،والترسيب  ،والترشيح  ،والتهوية  ،والمعالجة
بالكلور  ،وازالة الحديد والمنجنيز  ،ومعدات التيسير ونزع المعادن والمياه الكبريتية
تهوى أوالً  ،ثم تعالج بالكلور وتتضمن معدات تيسير الماء  ،معدات تبادل
كاتيونات الصوديوم ومعدات تبادل كاتيونات الهيدروجين والكلس صودا على

الساخن .

الصناعات الغذائية Food Industries :

يستخدم الماء في الصناعات الغذائية لعدد من األغراض كتغذية المراجل

والتبريد والغسل  ،والشطف الجارف  ،والمعالجة  ،وألغراض عامة  .والشروط التي
يجب توفرها في مياه تغذية المراجل  ،ومياه التبريد  ،هي نفس الشروط التي يجب

توفرها في المياه التي تستخدمها الصناعات األخرى  .يجب أن تكون المياه التي
تستخدم للغسل  ،والشطف الجارف  ،ولألغراض األخرى العامة  ،نقية  ،خفيفة

اللون  ،خالية من الحديد والمنجنيز  ،ومن الطعوم والروائح الغير مرغوبة ،
والبكتريا ويفضل أن تكون المياه المستخدمة في مياه الغسل بعسرة صفر

وخصوصاً إذا استخدمت مع الصابون أو مع مطهرات أخرى قلوية .

ومواصفات مياه المعالجة عموماً هي  :النقاوة  ،خلوها من اللون  ،خلوها

من الحديد  ،والمنجنيز  ،والطعوم والروائح الغير مرغوبة  ،ومن نوعية جرثومية

مقبولة بال جدال حتى عند إخضاع المنتجات الغذائية لعملية التعقيم  .وقد تختلف
تهيئة المياه الصناعية
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الشروط األخرى لمياه المعالجة  ،حسب استخداماتها النهائية  .فمثالً قد تكون

عسرة الكبريتات عالية  ،وقد تكون هذه المياه ممتازة بالنسبة لعمليات التخمير لكنها
ال تصلح لغرض تعليب البازالء  ،والفاصولياء  ،العدس .ونصف في الصفحات

التالية عدداً من الشروط الالزمة لبعض الصناعات الغذائية :
4ـ المخابز : Bakeries
يجب أن تكون المياه المستخدمة في المخابز نقية عديمة اللون  ،والرائحة ،
والطعم  ،وخالية من الحديد والمنجنيز  ،والبكتريا  .إن بعضاً من أمالح الكلسيوم

ضرورية إلحداث التخمر المناسب  .وتضاف هذه األمالح إلى خميرة المواد
الغذائية والتي من مقوماتها كبريتات الكلسيوم  .كثي اًر ما يستخدم الماء الميسر

لخبز الكعك  ،ألنه يعطي كما يقال ناتجاً أفضل وأكثر انتظاماً .

يفضل استخدام الماء بعسرة صفر ألغراض التنظيف في جميع أرجاء

المخبز  ،وتستخدم المخابز على نطاق واسع  ،أجهزة تيسير الماء بمبادل كاتيونات
الصوديوم  .كما تستخدم هذه الطريقة عادة لمعالجة مياه تغذية المراجل على الرغم
من استخدامها أيضاً لطريقة تبادل كاتيونات الهيدروجين  ،وطريقة الكلس صودا

الساخنة  .تجب المحافظة على انخفاض تركيز المياه الملحية التي تستخدم
للمراجل  ،وذلك لتفادي احتمال حدوث فوق الحمل . Carry- Over

ال يجدد عادة استخدام ماء التكثيف  ،وخصوصاً ألن الزيت  ،وان كان

بمقادير ضئيلة  ،يسبب تلوث البخار المستخدم في التلميع . glazingتستخدم

المخابز أيضاً إضافة إلى أنماط المعدات التي ذكرناها ،أجهزة التخثير ،
ومرشحات الرمل الضغطية  ،ومعدات إزالة الحديد و /أو المنجنيز .
12ـ مصانع تعليب األطعمة : Canneries

انظر الجدول 2ـ 0تحت عنوان ( تعليب األطعمة ) بخصوص الكميات
الالزمة من الماء لتعليب مختلف أنواع الفاكهة والخضار  .ينبغي أن يكون ماء
تهيئة المياه الصناعية
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التعليب نقياً  ،عديم اللون  ،خال من الحديد والمنجنيز  ،والطعوم والروائح الغير

مرغوبة  ،و البكتريا .

حتى في حال تعقيم النواتج النهائية بعد ختمها بشكل محكم  .إضافة إلى
(

ذلك يجب أن يكون الماء المستخدم لتعليب البازالء  ،والفاصولياء  ،والعدس
البقول ) ٍ
خال من العسرة ألن هذه تتحد مع بعض من المادة البروتينية الموجودة
فتسبب قساوة الناتج  ،وتحط من درجته  ،وبقدر ما يتعلق األمر بالفاكهة أو

بالنواتج الحمضية فإن لعسرة الماء فيما يبدو تأثي اًر ضئيالً  ،أو أنها ال تحمل أي
تأثير  ،إال في حاالت قليلة استثنائية  .تتفاعل األوكساالت الموجودة بصورة

طبيعية في الشمندر  ،مع كلسيوم المياه العسرة  ،لتشكل رواسب مبيضة من

أوكساالت الكلسيوم  ،تشاهد خصوصاً عند قطع الشمندر ولكن عدداً من الخضار
ال يتأثر على نحو ملحوظ  ،كما يبدو  ،بعسرة الماء .

وفي مصانع التعليب حيث يتم تعليب البازالء  ،والفاصولياء  ،والعدس

يجري على نطاق واسع تشغيل منشآت تيسير الماء بمبادل كاتيونات الصوديوم ،
وتستخدم الماء الميسر عادة  ،ليس فقط للبقول ولتغذية المراجل  ،واألغراض

العامة  ،بل أيضاً لجميع المنتجات األخرى  ،التي تقوم هذه المصانع بمعالجتها .
وعندما يستمد المورد المائي من بئر عميقة ويكون حامالً للحديد  ،فإن أجهزة

التيسير بمبادل كاتيونات الصوديوم تستخدم كثي اًر إلزالة العسرة والحديد من الماء

وفي حاالت أخرى تستخدم أجهزة التهوية  ،وبعدها أجهزة الترشيح إلزالة الحديد .

أما بخصوص المياه السطحية فستخدم طرائق التخثير  ،والترسيب  ،والترشيح .

كثي اًر ما تظهر الصفائح متأللئة من الخارج عند استخدام الماء ذي القلوية

العالية  ،والميسر بصورة كاملة وفي حاالت كهذه يتوجب تخفيف القلوية إلى

حوالي  ، 50 ppmوهو األفضل  ،ويتم هذا عن طريق المعالجة المسبقة بجهاز
تيسير الكلس البارد  ،أو تيسير جزء من الماء بمبادل أيونات الهيدروجين ومزج
تهيئة المياه الصناعية
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هذا الصبيب بما يكفي من الماء الميسر بمبادل كاتيونات الصوديوم  ،وذلك
لمعادلة حموضته  ،والحصول على الدرجة المرغوبة من القلوية .
12ـ صناعة الحمضيات

: Citrus Fruit Industry

تستخدم أجهزة تيسير الماء بمبادل كاتيونات الصوديوم  ،على نطاق واسع

لتيسير الماء المستخدم لغسل الفاكهة الحمضية ألن الماء اليسر ينظف بشكل

أفضل من الماء العسر ،ويحسن  ،إلى حد كبير  ،مظهر الناتج  .وكثي اًر ما
يستخدم هذا الماء الميسر للمراجل

،والتعليب  ،واالستخدامات األخرى في

المصانع  .يجري أيضاً تشغيل مبادالت األيونات في صناعة الحمضيات وذلك
لمعالجة عصارة القشور لصنع البكتين وحمض السيتريك والشراب .
12ـ مصانع األلبان

: Citrus Fruit Industry

يجب أن تكون المياه التي تستخدم في مصانع األلبان نقية  ،عديمة اللون ،
خالية من المنجنيز والحديد  ،والطعوم والروائح ومعقمة  ،وعسرتها صف اًر إن

إجمالي كمية الماء المستخدمة في مصنع حديث لتعبئة قوارير الحليب  ،تبلغ تقريباً

من حوالي 355جالوناً لصفيحة الحليب ( الصفيحة =  44كوارتاً )  .ويسخن ما
نسبته تقريباً من 45ـ  % 05من هذا الماء  .والماء العسر إضافة لكونه يشكل

القشرة في المراجل  ،وأجهزة تسخين الماء ،وشبكة األنابيب  ،ومعدات التثبيت ،

فإنه يتفاعل مع المادة الكاوية التي تستخدم في أجهزة غسل القوارير ليشكل قشرة

تسد جهاز إعادة الدوران من مضخات  ،وأنابيب وحنفيات كما يشكل رواسب بشعة

المنظر على القوارير  .وهذا الماء مزعج جداً في أجهزة التعقيم ألن درجة ح اررة

الماء المستخدم تكون ْ 355م تقريباً  .والماء العسر مزعج أيضاً في أجهزة غسل
الصفائح  ،إذ يؤدي إلى تشكيل ( حصاة الحليب ) .
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وبما أن مصانع األلبان  ،تستهلك بنفسها الجليد الذي تنتجه فإن مظهره ال
يشكل عامالً مهماً  ،ولذلك تكون معالجة الكلس غير ضرورية  .وفي مصانع

األلبان يستخدم نمط جهاز تيسير الماء بالزيوليت على نحو ثابت تقريباً  ،ويستخدم

الماء الميسر للمراجل  ،وأجهزة تسخين الماء  ،وألجهزة غسل القوارير والصفائح ،

وألغراض التنظيف العامة  .وتستخدم أنماط أخرى من معدات معالجة الماء ،

هي :معدات التخثير والترسيب والترشيح والمعالجة بالكلور ومعدات إزالة الحديد
والمنجنيز ( ويتم هذا عادة بجهاز تيسير الماء بالزيوليت )  ،وفي بعض الحاالت
بمعدات الكلس البارد وتبادل كاتيونات الصوديوم ذات المرحلتين أو بمعدات

معالجة الماء بالكلس صودا على الساخن .

12ـ صناعة الجليد :

Ice Manufacture

يجري تصنيع الجليد في عدد من مصانع األغذية إضافة إلى المصانع

المخصصة حص اًر لتصنيعه  ،أو في مصانع التخزين البارد  .يجب أن يكون
الجليد الجيد القابل للبيع قوالب شفافة كالزجاج  ،عديمة اللون  ،خالية من

الفقاعات  ،على شكل جليد  ،ثقيلة اللب بقدر اإلمكان  .كما يجب أن ال تتناثر

عند المعالجة .

يجب أن يكون الماء المستخدم نقياً عديم اللون وال ارئحة والطعم وخال من

الحديد والمنجنيز ومن نوعية جرثومية مقبولة وال يجب أن يكون محتواه من
األمالح المعدنية عالياً .واالعتراض على العكارة واللون والطعم والرائحة والمنجنيز
والحديد والبكتريا واضح جداً إلى درجة ال يحتاج معها إلى تعليق  .وعسرة

البيكربونات غير مقبولة أبداً  ،ألن عسرة كربونات الكلسيوم المغنيزيوم تترسب إلى
حد كبير عند التجمد  ،فتشكل رواسب رملية قذرة  .أما عسرة الالكربونات فال
تهيئة المياه الصناعية
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تشكل راسباً لكنها ال ينبغي أن تكون موجودة بكميات كبيرة جداً ،ألنها تفعل

كأمالح الصوديوم .

يفضل أن تكون عسرة البيكربونات في الماء دون  . 70 ppmوعندما تكون

نسبة بيكربونات الصوديوم والكبريتات ضعف الرقم المذكور  ،فإنهما تعتبران

كالكلوريدات  ،غير مرغوب فيهما  .تسبب التراكيز العالية جداً من هذه األمالح ،

وخصوصاً بيكربونات الصوديوم نتؤات بيضاء ذات ألباب ثقيلة تعوق التجمد وقد

تسبب التناثر إن تراكيز األمالح دون 25الـ غ /جالون  343 ppmضرورية عادة

للجليد القابل للبيع  ،دون 30غ  /جالون  257 ppmالجيد  ،ودون 35غ  /جالون

 171 ppmللجليد من النوع األول .

يعتمد اختيار طريقة معالجة الماء إلى حد كبير على تركيبه الخام  .فإذا

كان محتواه من األمالح منخفضاً فإنه يمكن استخدام طريقة تبادل كاتيونات

الصوديوم وتستخدم على نطاق أوسع طريقة الكلس الباردة ( بدون الصودا )

لتخفيف محتويات عسرة البيكربونات  .وتفيد طريقة تبادل الهيدروجين مع المياه
التي تحتوي على كميات عالية من بيكربونات الصوديوم  ،ألنها تزيل البيكربونات

 ،يمكن عن طريق اإلمرار الجزئي والمزج لبعض المياه غير المعالجة مع صبيبها
 ،الحصول على أي درجة قلوية نريدها  .وتستخدم مع بعض المياه طريقة نزع

المعادن بتبادل األيونات  ،وتزودنا هذه الطريقة بنوعية ممتازة من الجليد .

وتستخدم مياه اآلبار على نطاق أوسع وحيث تستخدم المياه السطحية تستعمل

معدات الترشيح والترسيب  ،والتخثير  ،ويجري طبعاً تطبيق المعالجة بالكلور عند

الحاجة  .تسبق عملية تبادل كاتيونات الهيدروجين غالباً بمعالجة الكلس ،
وتستخدم على نطاق واسع  ،طريقة تبادل كاتيونات الهيدروجين  ،وطريقة الكلس

صودا لتغذية مياه المراجل .

12ـ مصانع تعليب اللحوم Meat - Packing Plants :
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تعليب اللحوم صناعة ضخمة تشمل عدداً كبي اًر من النواتج الرئيسية والثانوية

 .وتستخدم كميات كبيرة من الماء لمختلف األغراض  ،التي من بينها تغذية
المراجل  ،والتبريد  ،والغسل  ،والغسل الجارف  ،وعمليات تنظيف أخرى ،

والتعليب  ،وعمليات معالجة أخرى وتصنيع الهيدروجين ( لعمليات الهدرجة ) ،

واألكسجين  ،ولالستخدام العام  .ينبغي أن يكون الماء بأجمعه  ،الذي يستخدم في

عمليات تعليب اللحم نقياً  ،عديم اللون والرائحة والطعم  ،خالياً من الحديد

والمنجنيز والبكتريا وتكون معدات التخثير ،والترسيب  ،والترشيح  ،والمعالجة
بالكلور ضرورية  ،حيث تستخدم المياه السطحية .وقد تحتاج المياه الجوفية إلى

معدات إزالة الحديد و /أو المنجنيز  ،وأجهزة التهوية ولمختلف أنماط معدات

التيسير .

فإذا لبى الماء الشروط الواردة أعاله فإن أكثره الذي يستخدم للشطف

الجارف والتنظيف ولعمليات أخرى عامة في المصنع  ،سوف لن يحتاج إلى

معالجة إضافية  .يجب أن تكون كافة المياه التي تستخدم في عمليات الغسل
وعمليات القلوي األخرى بعسرة صفر  ،وتستخدم أجهزة التيسير بالزيوليت على

نطاق واسع .

وعند غسل اللحم  ،بقصد حفظه في الخل يقال بأنه يمكن  ،بالماء الميسر

بالزيوليت الحصول على لون أفضل من اللون الذي يمكن الحصول عليه بالماء

العسر  .ومن أجل المياه المستخدمة في التعليب  ،انظر ( مصانع تعليب األطعمة
) أعاله  .وفي بعض المصانع تستخدم أجهزة التيسير بالزيوليت أيضاً لمياه تغذية
المراجل  ،وطريقة الزيوليت لتيسير الماء ألغراض أخرى .

12ـ مصانع تكرير زيت الطعام Edible - Oil Refineries :

تنتج مصانع تكرير زيت الطعام ضرباً من النواتج مثل زيوت السلطات

والطبخ والزيوت المهدرجة ،والصابون بأنواعه  .ومساحيق الصابون ومساحيق

الغسل  ،ومختلف النواتج التركيبية  ،وعوامل الترطيب ،الخ  .فإذا لبت مياه
تهيئة المياه الصناعية
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المعالجة الشروط العامة  ،في كونها نقية  ،عديمة اللون والرائحة والطعم  ،خالية
من الحديد والمنجنيز ومن نوعية جرثومية مقبولة  ،فإن معظمها ال يحتاج إلى

معالجة إضافية .

يجري  ،إلى مدى محدد  ،تيسير بعض من مياه المعالجة  ،كتلك التي

تستخدم في نواتج الصابون السائلة  ،بطريقة مبادل كاتيونات الصوديوم  ،أو في
بعض الحاالت بنزع معادنها بطريقة تبادل كاتيونات الصوديوم  ،أو طريقة تبادل

كاتيونات الهيدروجين أو طريقة الكلس صودا على الساخن .

 12ـ نواتج النشا والذرة Starch and Corn Products :
في إنتاج النشا يزيد الماء العسر من محتوى الرماد  .وقد يكفهر لون شراب

الذرة  ،إذا كانت محتويات المغنزيوم عالية في مياه المعالجة .

ويمكن التغلب على هذه المصاعب بماء عسرته صف اًر  .يجب أن تكون مياه

المعالجة خالية من إزعاج الحديد والرائحة  ،والبكتريا  .ولتهيئة مياه المعالجة يمكن
استخدام معدات التخثير  ،والترسيب  ،والترشيح  ،والمعالجة بالكلور  ،وازالة

الحديد والمنجنيز إضافة إلى أجهزة التيسير بمبادل كاتيونات الصوديوم .

وفي تصنيع الديكستروز  ،اكتشف أن نزع المعادن عن طريق نزع األيونات

يزيد اإلنتاج ويحسن النوعية  .ولمعالجة مياه تغذية المراجل  ،تستخدم عادة طريقة
تبادل كاتيونات الصوديوم  ،وطريقة الكلس البارد ومبادل كاتيونات الصوديوم ذات

المرحلتين  ،وأجهزة تيسير الماء بمعالجته بالكلس على الساخن .
 -12صناعة السكر Sugar Industry :

تستخدم المياه في هذه المصانع بصورة رئيسية للمراجل البخارية ،
وللرافعات  ،وألغراض التبريد وأكثر المياه المستخدمة هي من موارد سطحية .

وتستخدم معدات التخثير والترسيب والترشيح  ،والمعالجة بالكلور  ،ومعدات إزالة

الحديد والمنجنيز  ،وأجهزة التيسير بمبادل كاتيونات الصوديوم  .وفي مصانع

التكرير تستخدم معدات مياه المعالجة  .وفي بعض الحاالت أيضاً للمعالجة
تهيئة المياه الصناعية
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البدائية لمياه تغذية المراجل  .وفي هذه المصانع يجري عادة تشغيل المراجل بناتج
التكثيف من المكثفات وبكميات بسيطة من الماء المعالج  .ولكن تلوث ناتج

التكثيف بالسكر  ،قد يؤدي إلى إرغاء خطير في المراجل  ،فتلجأ بعض مصانع

التكرير  ،لتفادي هذه الصعوبة إلى استخدام مبادل كاتيونات الصوديوم  ،أما ماء

المراجل الميسر بالكلس صودا على الساخن  .إن تحول السكر بالكهارل
 electrolytesمعروف تماماً  ،وفي المصانع القريبة من شاطئ البحر من المهم
تفادي التلوث بمياه البحر .

مالحظة  :اكتشف أن نزع معادن شرابات السكر سواء كانت شرابات قصب أو شمندر تزيد من ناتج
السكر بصورة جوهرية  .ولطريقة تبادل األيونات تطبيق آخر مهم  ،هو إزالة الرصاص من الشراب .

مصانع الغاز : Gas Plants

تستخدم المياه في مصانع الغاز لتغذية المراجل والتبريد ،والغسل ،

والمعالجة .ويجري تيسير مياه تغذية المراجل بمختلف الطرق  ،التي تشمل ،
طريقة تبادل كاتيونات الصوديوم  ،وطريقة الكلس البارد وتبادل كاتيونات

الصوديوم ذات المرحلتين  ،وطريقة الكلس صودا الساخنة  .يعاد تدوير معظم مياه
التبريد عبر أبراج تبريده ويتم تثبيط تشكل القشور بالتيسير  ،إما بطريقة الكلس
الباردة أو بطريقة تبادل كاتيونات الصوديوم  ،ويحفظ الماء الدائر عادة خالياً من
الناميات الطحلبية عن طريق المعالجة بالكلور  .نحتاج عادة في بعض المصانع

حيث نستخدم المياه السطحية لمرة واحدة  ،ثم نهدرها  ،إلى معالجة بسيطة بعد

التنقية والمعالجة بالكلور.

في المحطات الضاغطة حيث تستخدم محركات داخلية االحتراق  ،يتم

تيسير ماء التبريد بطريقة الكلس الباردة  ،أو بطريقة تبادل كاتيونات الصوديوم
ويعالج الماء  ،المتجدد الدوران  ،بالكلور عند اللزوم  .ويتم تخليص المياه الجوفية

التي تحتوي على الحديد أو المنجنيز من هذه المحتويات :

( )3بتهوية المياه قبل وصولها إلى جهاز التيسير  ،إذا استخدمت طريقة

الكلس صودا الباردة .
تهيئة المياه الصناعية
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( )2إذا استخدمت عملية تبادل كاتيونات الصوديوم فيتم تخليصها بفعل
مبادل الكاتيونات  ،الذي يزيل هذه الشوائب مع العسرة في آن معاً .

تجري عادة تهوية المياه الكبريتية  ،ومعالجتها بالكلور  ،وذلك باإلضافة

إلى أية معالجة أخرى .

مصانع الحديد والفوالذ Iron and Skill Mill :

تستخدم في مصانع الحديد والفوالذ كميات كبيرة من الماء لعدد من

األغراض  :لمياه تغذية المراجل ولمكثفات التبريد  ،وواجهات األفران  ،وعمليات

أخرى للتبريد ،ولعمليات التنظيف الحمضي  ،والشطف  ،والطالء بالكهرباء ...

الخ  ،ولالستعمال العام  .وحيثما تستخدم المياه السطحية تشمل طرق المعالجة :
الترسيب والمعالجة بالكلور والتخثير والترويق والترشيح وازالة الحديد والمنجنيز

والتيسير  .تشمل معدات معالجة مياه تغذية المراجل  :أجهزة تيسير الماء بمبادل

كاتيونات الصوديوم  ،وأجهزة التيسير بالكلس البارد وتبادل كاتيونات الصوديوم

ذات المرحلتين  ،وأجهزة تيسير الماء بالكلس صودا على الساخن  ،وغالباً على

مرحلتين.

تتضمن معالجات تبريد الماء  :الترسيب  ،والتخثير والترويق  ،والترشيح ،

والمعالجة بالكلور  ،وازالة الحديد والمنجنيز  ،والمعالجة الحمضية ،والتيسير

بطريقة الكلس الباردة وطريقة تبادل كاتيونات الصوديوم  .يمكن حذف مرحلة
الترشيح  ،عند تخثير بعض المياه السطحية وترويقها .

ال يجري عادة تيسير الماء الذي يستخدم للتنظيف الحمضي ولكن يفضل

تيسير هذا الماء المخصص للتنظيف قبل عمليات الطالء بالكهرباء على الساخن

 ،وكذلك كل المياه المستخدمة للتنظيف بالقلوي  ،وعمليات الشطف التالية  .ومن

أجل عمليات الطالء بالكهرباء  ،انظر ( الطالء بالكهرباء ) يجب أن تتوفر
الشروط المطلوبة في المياه المستخدمة ألغراض عامة لكنها غالباً ال تعالج إلى

حد أبعد .
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مصانع الورق و عجينة الورق Paper and - Pulp Plants :

تختلف إلى حد كبير كميات المياه المستخدمة في مصانع العجينة والورق

وكما رأينا في الجدول  ، 0-2والتي يعبر عنها بالجالونات األمريكية للطن الواحد

من الناتج  .ويعتمد هذا ليس فقط على نمط المصنع وعلى نمط النواتج المصنعة
وانما أيضاً على مدى فعالية معالجة المياه البيضاء واعادة استخدامها  .وبمقدار
ما يتعلق األمر بالشوائب الموجودة في مياه المعالجة  ،فإن التفاوتات المسموحة

َّ
المصنع  .وقد اقترحت الجمعية التقنية لصناعة العجينة
تختلف مع نمط الناتج
والورق ( Technical Association of the Pulp and Paper Industry
)  TAPPIتفاوتات مسموحة تجريبية للعكارة  ،واللون والحديد والمنجنيز  ،كما

تظهر في الجدول التالي :
الجدول 3ـ 5التفاوتات المسموحة في صناعة العجينة والورق
الشوائب PPM
العكارة
اللون
الحديد
المنجنيز

Fe
Mn

المعايير المقترحة للنواتج
من الدرجة الجيدة
1

المعايير المقترحة للنواتج من
الدرجة األدنى
11

1

41

1,4

1,1

1,11

1,4

إذا زادت كميات ثاني أكسيد الكربون الحر عن  ، 25 ppmفقد تؤثر إلى
حد خطير على الشكل الصفحي فوق مكنات الورق  .وكبريت الهيدروجين  ،مادة

أكالة للمعادن  ،وقد يؤثر حتى بكميات بسيطة على حياة السلك فوق الفور درينيير

 Four drainerأو المكنات األسطوانية  .وعلى الرغم من عدم تعيين تفاوتات

مسموحة لكبريت الهيدروجين  ،فإنه حتى  0,3 ppmمنه  ،والتي يعبر عنها بـ

 ، H2Sفقد ثبت بأنها أكالة وينصح بإزالتها بمعالجة الحقة بالكلور  ،حتى لو
تهيئة المياه الصناعية
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كانت بمقادير ضئيلة  ،بقيت بعد عملية التهوية أو نزع الغاز  .والقلويات العالية
غير مرغوب فيها  ،وتعمل على تبديد الشب  .وقد ثبت أن المتعضيات المجهرية

مزعجة في أعمال المصنع  ،وهنا نحتاج إلى الكلور  ،أو إلى مواد مطهرة أخرى ،

ليس فقط لمياه المعالجة في الخطوط الرئيسية  ،بل أيضاً ألجهزة إعادة تدوير

المياه البيضاء  .ينبغي تفادي احتجاز الورق للروائح وخصوصاً عند إعداده للصر
 ،وألغراض تغليف المواد الغذائية  .تشكل عسرة البيكربونات وخصوصاً عسرة

بيكربونات الكلسيوم  ،قشرة على الشبك  ،وسلك الفور درينيير  ،والسطوح .

والمكثفات  ،والمضخات  ،وعلى أجهزة إعادة الدوران الخ  ،أعني أي ماء يسخن

أو يبخر  ،وتسبب أيضاً تبديد الشب  .وغالباً ما نحتاج إلزالة هذه الرواسب إلى
تكرار استخدام التحميض  ،وهي عملية تسبب تقصير عمر المعدات  .تشكل

كربونات الكلسيوم  ،في صهاريج التبييض قشرة تحمل مادة التلوين معها  ،حيث

وتميل هذه القشرة إلى التفكك على شكل كتل حائلة اللون  ،تسبب بالتالي تلويث

العجينة  .ال يحمل المغنزيوم هذا الميل  ،يميل هيدروكسيد المغنزيوم المتشكل إلى
االنتشار في العجينة بصورة متساوية .

تتسبب عسرة البيكربونات والالكربونات بترسيب ريزينات  Resinatesغير

ذوابة  .وعند غسل العجينة تكون هذه الريزينات المترسبة مزعجة غالباً  ،وتسبب
صعوبات في عمليات التبيض الالحقة  .ويميل شكال العسرة كالهما إلى زيادة

أمر ليس مرغوباً في بعض أصناف العجين  ،وخصوصاً
محتوى الرماد  ،وهو اً
معاجين ألفاـ سيلولوز  ،كتلك التي تستخدم في تصنيع الرايون  ،واللدائن ،

والمتفجرات  .تعتمد مصانع الورق والعجينة في اختيارها لمعدات معالجة المياه
على طبيعة المورد المائي  ،وعلى الشوائب الموجودة وعلى الشروط المطلوبة

لمختلف االستخدامات النهائية  .فتستخدم معدات التخثير والترويق  ،والترشيح

إلزالة اللون  ،العكارة  ،والحديد والمنجنيز من المياه السطحية  .ويساعد الكلور
ومواد التعقيم األخرى  ،على إ ازلة المتعضيات المجهرية  ،وال يزال الحديد
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والمنجنيز من مياه اآلبار بمعدات التهوية والترشيح أو بأجهزة التيسير بالزيوليت أو
بأجهزة ترشيح زيوليت منغنيز في بعض الحاالت  .يمكن تخفيف ثاني أكسيد

الكربون إلى حدود مسموحة بواسطة التهوية أو بالتعادل بالكلس أو مادة كاوية .
كما يمكن إزالة كبريت الهيدروجين عن طريق التهوية أو نزع الغاز  ،أو نزع
الغاز بغاز المداخن  ،وبعد ذلك بالتهوية ويجب أن تعقب هذه العمليات  ،المعالجة

بالكلور إلزالة آخر اآلثار .

يكفي عادة بالنسبة لمياه عملية التبيض  ،تخفيف عسرة الكلسيوم إلى

حوالي 35PPMبطريقة الكلس البارد  ،أو بطريقة الكلس صودا  ،وهذه العملية
اقتصادية جداً  ،في مصانع الكرافت وعجينة الصودا  ،ألنه يمكن استعادة العكارة

وحرقها من جديد إلى جير  ،وذلك بمعالجتها بالمعدات العادية السترداد الكلس .

وفي مصانع عجينة الصودا والورق  ،هناك إجراء اقتصادي أكثر  ،هو استخدام

العكارة المنتجة من معدات التيسير  ،كحشوة .

تفيد أجهزة تيسير الماء بتبادل كاتيونات الصوديوم في توفير الحاجة من

الماء الخالي من العسرة عند الطلب  .وحيثما توفر الماء الحبيس  ،أو ماء البحر

بتركيب مناسب  ،فإن أجهزة التيسير التيُ تجدد وبهذا النوع من الماء  ،بدالً من

الملح المشترى ،ستكون أوفر إلى حد كبير  .فمثالً قد تنخفض تكاليف التشغيل

لتيسير ماء بعسرة  25غ  /جالون إلى عسرة الصفر  ،مع استخدام ماء البحر

للتجديد  ،إلى 5.1سنتاً لكل  3555جالوناً ( 1دوال اًر لكل  3.555.555جالوناً )

تستخدم في صناعة العوازل الكهربائية معدات إزالة المعادن لتأمين الماء

الخالي من الكهارب  .وتستخدم من أجل مياه تغذية المراجل

طريقة تبادل

كاتيونات الصوديوم  ،وطريقة الكلس البارد وتبادل كاتيونات الصوديوم ذات

المرحلتين  ،وطريقة تبادل كاتيونات الهيدروجين  ،وطريقة الكلس صودا الساخنة ،

وطريقة نزع المعادن بتبادل األيونات .

البترول  :حقول الزيت  ،مصانع التكرير
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Petroleum: Oil Fields Refineries
نأتي في المقاطع التالية على وصف الحاجات المائية الالزمة للطورين

الرئيسيين من عمليات النفط :

 -42عمليات حقول الزيت Oil Field Operations :
يفضل في حفر اآلبار تغذية المراجل المنتقلة بماء نقي يسر  .وتتألف

معدات التيسير من أجهزة لتيسير الماء بالزيوليت قابلة للنقل  ،توضع عادة فوق

منصات متحركة لتسهيل نقلها وبما أن أجهزة التيسير تنتقل عادة دون أن تسبب

تفريغ المراجل  ،فإن المنصات المتحركة تفيد أيضاً في إبقاء أجهزة التيسير في

وضع قائم عند تحريكها من مكان إلى آخر  .وتستخدم أحياناً أجهزة ترشيح متنقلة

توضع أيضاً فوق منصات متحركة .

يجب أن تكون المياه المستخدمة لغمر آبار الزيت خالية من العكارة التي قد

تسبب انسداد الطبقات المسامية  ،وتُحدث ضغوطاً مرتدة عالية  .وحيثما تستخدم
المياه السطحية لهذا الغرض  ،قد يكون الترشيح و /أو المعالجة بالكلور هو كل ما
نحتاج إليه  .وبما أن هذه العمليات تنجز خالل فترة كبيرة فإن أجهزة الترشيح ،

وجهاز تلقيم الشب  ،وجهاز تلقيم القلوي إذا احتجنا إليه  ،تقام جميعها كما تقام

المنشآت العادية الدائمة  .وعند استخدام مياه اآلبار  ،قد نحتاج إلى إزالة الحديد ،

والمنجنيز  ،وكبريت الهيدروجين و /أو إنقاص كربونات الكلسيوم  ،و إلى المثبتات

.
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الصورة  1 – 1محطة لتبريد وتيسير الماء بطريقة الكلس البارد في أحد مصافي النفط

وحيثما يتوجب إعادة الماء الحبيس ( مياه حقول الزيت المالحة ) إلى

األرض سواء بقصد التخلص منها  ،أو ألغراض الغمر  ،فإننا نحتاج إلى
معالجتها لتفادي التآكل  ،ولتخثير رواسب الزيت  ،أو الجوامد المعلقة  ،مثل

كربونات الكلسيوم  .وكبريت الهيدروجين هو المقوم الشائع تقريباً في هذه المياه

وينبغي إزالته  ،بسبب تأثيره الشديد األكال  .وكثي اًر ما يؤدي تحرير الضغط إلى
ٍ
بعض من محتوى ثاني أكسيد الكربون الطليق  ،وقد يؤدي هذا إلى ترسيب
تحرير
بعض من قلوية الكلسيوم  .وقد تستخدم المعالجة بجرعات صغيرة من الكلس مع

الحمض فقط لتفادي االنسداد بكربونات الكلسيوم  .تتم إزالة الزيت عادة بواسطة

الترويق  ،وقشط الزيت إضافة إلى الترشيح  .وقد نحتاج أيضاً إلى المعالجة
بالكلور إلزالة آخر آثار كبريت الهيدروجين أو إلتالف المتعضيات المجهرية ،

مثل البكتريا المختزلة للكبريتات .
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12ـ مصانع التكرير ـ البترو كيماويات :
Refineries - Petrochemicals
تفي ــد المي ــاه ف ــي مصـ ــانع التكري ــر بص ــورة رئيس ــية  ،م ــن أج ــل الم ارج ــل والتبريـــد ،
وتستخدم للمياه السطحية معدات التخثيـر والترويـق  ،والترشـيح  ،والمعالجـة بـالكلور

 .وم ــع بع ــض المي ــاه الجوفي ــة نحت ــاج إل ــى مع ــدات إ ازل ــة الحدي ــد و /أو المنجني ــز ،
ومعــدات إ ازلــة كبريــت الهيــدروجين  .وتشــمل إجـراءات تيســير الميــاه لتغذيــة الم ارجــل
طريق ـ ــة تب ـ ــادل كاتيون ـ ــات الص ـ ــوديوم  ،وطريق ـ ــة الكل ـ ــس الب ـ ــارد وتب ـ ــادل كاتيون ـ ــات
الصوديوم ذات المرحلتين  ،وطريقة تبادل كاتيونات الهيدروجين  ،والطرق السـاخنة

ذوات المرحلة الواحدة وذوات المرحلتين  ،وطريقة نزع المعادن بتبادل األيونات .

تستخدم كميات كبيرة من المياه للتبريد  ،وينبغي لهذه المياه أن ال تحتوي

على مقادير محسوسة من المادة المعلقة  ,وأن ال تكون القشرة فيها بكميات غير

مرغوبة ،و أن ال تحمل ناميات عضوية سادة  ،وأن ال تكون أكالة .

وال تحتاج

بعض المياه السطحية التي تستخدم عادة لمرة واحدة ثم تذهب إلى الهدر  ،إال

لمعالجة بسيطة ربما باستثناء التصفية  ،و /أو المعالجة بالكلور  .تشيع معالجة

المياه التي تشكل القشور بالحمض  ،أو بطريقة الكلس الباردة  ،يضاف إليها عادة

جرعة بسيطة من الحمض  .وجرعة الكلس المستخدمة تكفي فقط لتفادي تشكل

القشرة وال تستدعي الضرورة إزالة عسرة الالكربونات  .وكثي اًر ما يستغنى عن
استخدام أجهزة الترشيح عند استخدام نمط الدثار العكر ألجهزة تيسير الماء بالكلس

صودا على البارد  .تعد معالجة مياه التبريد إلعطاء ماء ال يشكل قشرة مفرطة

وليس أكاالً بدرجات الح اررة التي يواجهها  .وفي التطبيق تراقب القطع المعدنية ،

أو أجزاء األنبوب المشفه في مواضع استراتيجية  ،ويجري تفحصها بصورة دورية
ويتم أجراء تعديالت إضافية في المعالجة تبعاً لتشكل القشرة أو حدوث التآكل .
استوديوهات التصوير الفوتوغرافي Photographic Studios :
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يجب أن تكون المياه المستخدمة في استوديوهات التصوير الفوتوغرافي
( سواء كانت صو اًر متحركة أم ساكنة ) خالية من العسرة والحديد  ،والمنجنيز ،
واللون  ،والعكارة  ،والكبريتات  .والعسرة غير مرغوبة أبداً  ،ألن المواد الكيماوية
المستخدمة في محاليل المعالجة  ،تشكل رواسب مع مقومات العسرة  .لِ ُسلفيت
الكلسيوم انحالليتها  ،هي فقط 2.0 ( 43 ppmغ  /جالوناً ) وبما أن السلفيتات
أو البيسلفيتات أو الميتا بيسلفيتات  ،تستخدم في كافة مواد التظهير  ،فإن الماء

سيشكل إذا كان معتدالً فحسب  ،رواسب من سلفيت الكلسيوم  .إن أكثر مواد

التظهير هي مواد قلوية مع كربونات الصوديوم  ،وبعض الصودا الكاوية وبما أن
لكربونات الكلسيوم ذؤوبية تقرب من  ( 31 ppmاغ  /جالون ) وحوالي 8 ppm

( 5.0غ /جالون ) لهيدروكسيد المغنيزيوم  ،فإن رواسب منهما تتشكل

في

المغاطس القلوية  ،مع كربونات الصوديوم أو الصودا الكاوية.

تميل العكارات المتشكلة عن طريق هذه الرواسب إلى االلتصاق بطبقة الفيلم

الجيالتينية الحساسة للضوء  ،ويجب أن تزال بالمسح  ،إذا كان الفيلم ساكناً ،

وبعمليات التلميع إذا كان فيلماً متحركاً  ،والعكارة غير مرغوب فيها للسبب نفسه .

والمياه الملونة بعمق  ،قد تسبب بقعاً  .والحديد والمنجنيز غير مرغوبين أبداً ألنهما
يسببان حدوث الخطوط  ،والبقع  ،واللطخات  .وتحدث المياه الكبريتية لطخات

وألواناً حائلة ألن كبريت الفضة يحمل لوناً بنياً .

تقوم استوديوهات التصوير الفوتوغرافي بمعالجة مياهها بواسطة معدات

التخثير والترشيح وازالة الحديد والمنجنيز وأجهزة التيسير  .ويالقي جهاز تيسير
الماء بالزيوليت استخداماً شائعاً .

الخطوط الحديدية Railroads :

إن استخدام الماء العسر لتغذية مراجل القاطرات مزعج  ،ومكلف على نحو

خاص  ،ألنه تصعب إزالة القشرة المتشكلة على المسارب  ،كما هي الحال مع
المراجل ذات األنابيب المائية  .ولذلك يصبح من الضروري عندما تكتسي القاطرة
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بالقشور على نحو سيئ  ،وضعها في الورشة وفصل المسارب  ،لفصل القشرة
عنها  ،وبعد ذلك تلحم األجزاء على المسارب  ،وتدحرج عائدة إلى المراجل  ،أو

يجري تركيب مسارب جديدة  .وتزيد القشرة أيضاً من كسر مسامير التثبيت ،
وتجديدات صناديق االحتراق والصفائح الجانبية  ،كما تزيد من مياه الغسل ،

والتسرب  ،وأعطال المحركات .

والعكارة في مياه تغذية المراجل غير مرغوبة أيضاً  ،وحيثما تستخدم الموارد

المائية العكرة تجب معالجتها بالتخثير والترشيح  ،إلبعاد الطين عن المراجل .
إن أنماط األجهزة المستخدمة للتيسر الخارجي هي :

( )3جهاز تيسير الماء بتبادل كاتيونات الصوديوم .

( )2جهاز تيسير الماء بالكلس صودا على البارد  .وعند استخدام أجهزة
تيسير الماء بالكلس صودا على البارد تستخدم كمية زائدة من الكيماويات ،والتي
بها يمكن خفض عسر الثمالة إلى حوالي  3 (17 ppmغ  /جالون ) .

وفي التطبيق  ،جرت العادة على إقامة أجهزة لتيسير الماء في المحطات

المائية على التناوب  ،أو في كل ثالث أو رابع محطة مائية  ،وينصح طواقم

المحركات برعاية هذه المحطات  ،وسحب الماء في المحطات األخرى فقط في
حالة االضطرار .عند استخدام الماء الميسر في المراجل المكسوة بالقشور  ،فإن

القشرة القديمة تتقشر تدريجياً  ،فتزيد بذلك من ميول اإلرغاء  ،وهنا ينصح

باستخدام مركبات مضادة لإلرغاء  .وهنا يصبح التصريف ضرورياً طبعاً لمنع
تراكيز المياه الملحية في المراجل من االرتفاع كثي اًر  ،ويجري ذلك في صناديق

تفريغ ( يجب أن تكون أطرافها المفتوحة محتجزة ) في المحطات  ،أو على نحو
مستمر  .يبدو أن محتوى الكبريتات ـ كربونات محدود األهمية في مراجل القاطرات
 ،لكن النترات أثبتت فائدتها في تثبيط التقصف  .وحيثما تطبق المعالجة الداخلية

 ،فإنها تُنفذ برماد الصودا ومركبات المراجل  ،وزيت الخروع  ،أو بالمركبات
األخرى المقاومة لإلرغاء  .كثير من بالد العالم جرى على نطاق واسع استبدال
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القاطرات البخارية بقاطرات الديزل أو القاطرات الكهربائية  .وهنا ال تدعو الحاجة
إلى مياه تغذية المراجل  ،إال للمراجل الصغيرة التي تستخدم للتسخين  .تحتاج

محركات الديزل إلى مياه التبريد  ،وهذه المياه يجب أن تعالج طبعاً  ،إلبعاد أي

اء
خطر لتشكل القشرة  .والمعدات المستخدمة على نطاق واسع لتيسير الماء  ،سو ً
للتبريد أو لمراجل التسخين  ،هو جهاز تيسير الماء بتبادل كاتيونات الصوديوم ،
إنما يستخدم في بعض الحاالت جهاز نزع المعادن بتبادل األيونات  ،وبما أن

كميات الماء اإلضافية الالزمة قليلة نسبياً فقد ركبت بعض أجهزة التيسير في

القاطرات  ،ولكن اكتشف أن تركيبها في المحطات عملي أكثر  ،ومنها تسحب
المياه حسب الحاجة  ،إن المحافظة على قيمة إيجابية للـ  PHفي الماء الميسر

كمثبط للتآكل مسألة مهمة والكرومات مهمة أيضاً كمثبط للتآكل  ،لكنها تحمل

عدم انسجامها مع المركبات العضوية المضادة للتجمد  .وتستخدم أيضاً طريقة
تبادل كاتيونات الصوديوم لتيسير الماء الذي يستخدم في المحطات اآللية لغسل

السيارات  .كما تستخدم هذه الطريقة لكل المياه في مغاسل السكة الحديدية لغسل
المناشف  ،والمالءات وغيرها وفي المحطات  ،حيث تستخدم المياه العكرة فإن هذه

المياه تخثر وترشح قبل تيسيرها بهذه الطريقة  .ولكن في المحطات التي تستخدم
مياهاً جوفية نقية  ،بما فيها المياه التي تحتوي على الحديد أو المنجنيز  ,فإن هذه

المياه تيسر مباشرة دون تهوية وترشيح أو تليين  ،ألن مبادل كاتيونات الصوديوم

يزيل  ،في وقت واحد الحديد والمنجنيز مع العسرة .
المدابغ Tanneries :

تتفاوت كميات الماء المستخدمة في المدابغ لكن الرقم المتوسط المناسب هو

 855جالوناً تقريباً لكل  355باونداً من الجلد الخام  .يجب أن تخلو مياه المعالجة

من الحديد والمنجنيز  ،وثاني أكسيد الكربون ومن اللون والعكارة  ،وأن تكون عسرة
البيكربونات فيها خفيفة .
تهيئة المياه الصناعية
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الحديد والمنجنيز مزعجان على نحو خاص  ،ألنهما يسببان البقع وحؤول
األلوان وال ينبغي لهما أن يتواجدا بكميات تزيد على  . 0.1ppmوعند نقع الجلود
بماء الكلس تبدو عسرة البيكربونات وثاني أكسيد الكربون الطليق غير مرغوب

فيهما  ،نظ اًر لتشكل رواسب لصوقة من كربونات الكلسيوم ( بقع التقبيل ) وهي

مقاومة للصبغ  .وعسرة البيكربونات غير محببة أيضاً في الشطف  ،بعد النقع
بماء الكلس  ،وبعد التطرية والصَّبغ  .يفضل أن يكون الماء بعسرة صفر من أجل
غسل خالصة العفص  ،وعمليات الدبغ النباتية  ،والصبغ باألصباغ األساسية ،

وللمعالجة السائلة للدهن  .ليس للعسرة تأثير واضح في الدبغ الكرومي  ،وال تسبب
تبديد المواد الصبغية في المغاطس الحمضية .

تشمل معدات معالجة المياه التي تستخدمها المدابغ معدات التخثير ،

والترويق ،والترشيح  ،والمعالجة بالكلور  ،وازالة الحديد والمنجنيز  ،وتيسير المياه

وجهاز التيسير بتبادل كاتيونات الصوديوم  ،هو الجهاز الشائع تقريباً  ،وتستخدم

هذه المياه الميسرة للمراجل أيضاً .
األنسجة Textiles :

يجب أن تكون المياه المستخدمة في المعالجة السائلة لألنسجة خالية من

العكارة واللون  ،والحديد  ،والمنجنيز  ،والعسرة ومن الناميات العضوية و أن ال
تكون أكالة .

العكارة واللون :
من الواضح تماماً أن المواد الغير ذوابة المعلقة ( العكارة ) غير مرغوبة وال

ضرورة ألن نفصل القول في إحداثها للوسخ  ،و الخطوط  ،والبقع  .قد تختلف
إلى حد ما التفاوتات المسموحة للعكارة بالنسبة لمختلف أصناف المواد لكنها

عموماً ال يجب أن تتجاوز  ، 5 ppmوقد نحتاج إلى تفاوتات أدنى من أجل مواد

خاصة  .والمياه الملونة بعمق غير مرغوبة أيضاً  ،نظ اًر إلمكانية احتجاز األلوان
تهيئة المياه الصناعية
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 ،األمر الذي يؤدي إلى حؤولها و إلى تكون البقع  .وعلى الرغم من عدم وضع
معايير ثابتة للتفاوتات المسموحة بالنسبة لكافة المواد  ،فإن اللون في معظم
االستخدامات يجب أن ال تتجاوز  ، 10 ppmو  5 ppmبالنسبة للمواد الخاصة .

تستخدم معدات التنقية  ،للموارد السطحية من الماء  ،على نطاق عام

تقريباً  .وقد تشمل الطرق والمعدات المستخدمة لتقنية المياه  ،الترسيب في
األحواض  ،أو البرك  ،أو الخزانات  ،والتخثير والترويق في مكونات اللََّبد أو في
معدات التخثير والترويق من نمط الدثار العكر  ،والترشيح بواسطة أجهزة رملية
من نمط الثقالة أو النمط الضغطي أو بمرشحات األنثرافيلت Anthrafilt

وكبريتات األلمونيوم ( مرشحة الشب ) هي دائماً تقريباً المادة المستخدمة للتخثير .

قد تتضمن مواد التصحيح الكيمائية رماد الصودا  ،أو بيكربونات الصوديوم

 ،أو الحمض وكثي اًر ما يستخدم الطين في إزالة اللون  ،كمساعد في تشكل الكتلة

المتلبدة .

الحديد والمنجنيز :
الحديد والمنجنيز غير مرغوبين أبداً بسبب خواصهما التلطيخية  ،وبسبب

تأثيراتهما التحفيزية في بعض المعالجات  .وعلى الرغم من تحديد التفاوتات

المسموحة للحديد عند  ، 0.2 - 0.3 ppmفإن هذه الكميات ذاتها تثير االعتراض

في كثير من المعالجات وال يجب أن تتجاوز الحديد نسبة  0.1 ppmفيما يخص

النواتج من الدرجة الممتازة  .ووجود المنجنيز أيضاً غير مرغوب أكثر وال يجب أن
تتجاوز التفاوتات المسموحة عادة  ، 0.5 ppmوتجري إزالة الحديد عادة عند

وجوده على شكل بيكربونات الحديد  ،بواسطة التهوية على أن تكون قيمة الـ PH

تساوي  7أو أكثر  ،وبالترويق  ،والترشيح  .ويزال المنجنيز عادة عند وجوده على
شكل بيكربونات منغنيزية بواسطة التهوية  ،وبقيم للـ  PHتزيد عن  ، 9وبالترويق ،
والترشيح من خالل أجهزة ترشيح
تهيئة المياه الصناعية
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يجب أن نحذر من أن تصبح الطبقات الخارجية فوق حبيبات أجهزة الترشيح
ثخينة جداً  ،لئال تقشر جزيئات صغيرة منها  ،فتسبب مصاعب في المعالجة .
يستجيب الحديد والمنجنيز العضويان عادة للتهوية والتخثير بالشب  ،والترويق ،
والترشيح  ،لكننا نحتاج في بعض الحاالت إلى معالجات خاصة .
العسرة :
العسرة مكروهة في عدد كبير من عمليات المعالجة السائلة إلى الحد الذي

يجري معه عادة تيسير كامل المورد المائي الذي يستخدمه المصنع وذلك بطريقة

تبادل كاتيونات الصوديوم حتى عندما تكون العسرة في الماء الخام خفيفة جداً .
وفي معالجة القطن تشكل العسرة خثارات صابونية غير ذوابة في مرجل الغلي،

وتشكل رواسب لصوقة في المرسرة  ( Mercerizingمعالجة القطن بالصودا

الكاوية )  ،حتى أنها تحول دون النفوذية وتشكل رواسب مع الكيماويات القلوية ،
وخصوصاً عند الصبغ بألوان أساسية أو مباشرة  ،أو بأصباغ اإلندانثرين  ،فتبدد

المواد الصبغية وتسبب تخطط الصبغ وعدم انتظامه والعسرة مكروهة أيضاً في

معالجة الكتان  ،في غليان رماد الصودا أو المحاليل القلوية  ،وفي عمليات
التصبن  ،والتقصير وكثير من عمليات الصبغ .

والنقع في ماء عسر عند معالجة الحرير  ،يزيد التقطع عند اللف على

المكبات  ،والعسرة تزيد أيضاً التقطع في عمليات اإللقاء وتفضل إزالة المادة

الصمغية في ماء يسر  ،وفي تثقيل القصدير وصبغه  ،تسبب العسرة راسباً

قصديرياً غير منتظم  ،وبقعاً في الصبغ قاحلة .

وفي معالجة الصوف يفضل إجراء عمليات التنظيف والشطف والصبغ

جميعها في ماء عسرته صف اًر  ،ألن البنية القشرية لأللياف الصوفية تقدم سطوح
تجميع مثالية بالنسبة لصوابين الكلس والمغنيزيوم الالذوابة .
تهيئة المياه الصناعية
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في تهيئة مياه المعالجة التي تستخدم لتصنيع األلياف التركيبية  ،تستخدم
على نطاق واسع طريقتان هما :

طريقة تبادل كاتيونات الصوديوم  ،وطريقة نزع المعادن بتبادل األيونات .

ويمكن أن نضيف أيضاً في مصانع العجينة  ،التي تصنع العجينة الرمادية

الرخيصة من سيلولوز ألفا  ،والتي تلزم لتصنيع الرايون وبعض األلياف األخرى

التركيبية  ،يجري عادة تيسير ماء المعالجة بطريقة تبادل كاتيونات الصوديوم .

يجري تيسير الماء لتغذية المراجل  ،في أكثر مصانع النسيج بطريقة تبادل

كاتيونات الصوديوم وقد تستخدم منشأة مركزية لتيسير كامل المياه التي يحتاجها
المصنع  .وفي مصانع أخرى تجري معالجة مياه تغذية المراجل بشكل مستقل
بطريقة الكلس صودا الساخنة  ،أو بطريقة نزع المعادن بتبادل األيونات

الناميات العضوية :
الطحالب  ،والفطور  ،والكرينوذركس  ،والمواد الغروية الحيوانية  ،ناميات
مكروهة جداً  ،ألنها قد تسبب االنسداد  ،والتبقيع والروائح  ،والتسرب  .و تستخدم

المعالجة بالكلور  ،على نطاق واسع  ،لمنع تشكلها وكثي اًر ما تستخدم المعالجة
بكبريتات النحاس  ،في البرك والخزانات لتثبيط تشكل الطحالب والناميات األخرى

.

تثبيط التآ ّكل :

يجري عادة تثبيط التآكل في خطوط ماء المعالجة  ،بالمعالجة بسيليكات

الصوديوم الكاوية  ،ولكن ال يجب استخدام هذه المعالجة مع ماء تغذية المراجل
في بعض مصانع النسيج  ،السيما مصانع النسيج التركيبي  ،تكون أغلفة أجهزة
تهيئة المياه الصناعية
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الترشيح وأجهزة التيسير من المطاط أو البالستيك المبطن  ،وتبطن الصمامات
وشبكة األنابيب  ،أو أنها تكون ذات تركيب ال حديدي .
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الفصل السادس
تهيئة المياه التجارية والمؤسساتية
Commercial and Institutional Water conditioning
رتبنا المواد في هذا الفصل كما يلي :
 -1مباني المكاتب .

 -5الفنادق  ،والموتيالت  ،والنوادي .
 -3مغاسل المالبس التجارية .

أوال ـ مباني المكاتب : Building office

تحصل أكثر مباني المكاتب على مواردها المائية من البلديات التي تقوم فيها .

وال حاجة بنا ألن نذكر بأن الموارد المائية البلدية  ،التي تراقب بدقة  ،هي خالية من

البكتريا و التجرثم  ،ونقية بشكل ثابت تقريباً  ،وخفيفة اللون  ،وتخلو في معظمها من
الطعوم والروائح غير المرغوبة  ،ويتضمن الجدول  6-1المعدالت النموذجية الستهالك

الماء الساخن والبارد في مباني المكاتب الكبيرة  ،مقدرة بالجالون لكل شخص في اليوم

.
الجدول  . 6-1احتياجات الماء للشخص الواحد في مباني المكاتب
الماء

جالون  /يوم  /شخص

ماء ساخن

 5ـ 01

إجمالي الماء

 01ـ 01

 05ـ 01

ماء بارد

مالحظة  :في أحد من مباني المكاتب الكبيرة  ،مساحته األرضية  68....قدماً مربعاً  ،ويشغله 0111
شخصاً  ،كانت حاجات الماء كما يلي  :ماء ساخن  01.111جالون  /يوم  ،ماء بارد  001.111جالون /
يوم  ،التنظيف الليلي  0.111جالون  /يوم  ،إجمالي الماء البارد  050.111جالون /ماء .

تستخدم كثير من مباني المكاتب مراجل بخارية خاصة بها  ،في حين تقوم

مباني أخرى بشراء ما تحتاجه من بخار  .ويجب تيسير الماء حيثما تستخدم المراجل
تهيئة المياه التجارية والمؤسساتية
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البخارية  ،وتتألف معدات تيسير الماء  ،بشكل ثابت  ،من أجهزة تيسير بتبادل

كاتيونات الصوديوم من النمط الضغطي ( زيوليت )  ،تزود بمجموعات مؤلفة من
وحدتين أو أكثر لضمان عدم توقف الخدمة  .إذا احتوت مياه التبريد على كميات
محسوسة من عسرة البيكربونات  ،فقد يجري تيسيرها في المعدات نفسها  ،ثم تعالج

بسيليكات الصوديوم القلوية لتثبيط التآكل  .واذا احتوت المياه على عسرة البيكربونات
بكميات تكفي لتشكيل القشرة في قنوات الماء الساخن  ،فإنه يجب  ،في هذه الحال ،

تيسير كامل المياه الذاهبة إلى جهاز التسخين  .واذا كان غسل المالبس يجري في

المبنى  ،عندئذ يتوجب تيسير الماء المستخدم في الغسل  ،سواء كان حا اًر أم بارداً .

وقد اكتُشف أن الماء الميسر أفضل لكافة عمليات التنظيف  .كان حا اًر أم بارداً  ،في
المطاعم  ،ودور التجميل  ،ومحالت الحالقة  ،الموجودة في المبنى  ،ويجري ذلك
بواسطة وحدات مستقلة لتبادل كاتيونات الصوديوم صغيرة نسبياً  .يمكن كبح التآكل في

جهاز تسخين الماء وخطوط الماء الساخن بالتغذية بسيليكات قلوية  ،ولكن ال ينبغي

استخدام هذه المعالجة لمياه تغذية المراجل  ،يمكن منع التآكل في خطوط ناتج
التكثيف الراجعة عن طريق تهوية مياه تغذية المراجل  ،وتبطين الخطوط الراجعة

بالزفت  ،بحيث يمكنها التصرف بسرعة  ،دون احتجاز أي من الماء السائل .

ثانيا  :الفنادق والموتيالت والنوادي Hotels , Motels , & Clubs :
مهما كان األثاث فاخ اًر في الفندق  ،أو الموتيل  ،أو النادي  ،فإنه ال يمكنه أن

يقدم خدمة مرضية لنزالئه أو أعضائه  ،إذا كان مورده المائي غير مرض  ،ومن
الواضح انه :

( )1يجب أن يكون آمناً للشرب .

( )5يجب أن يكون جذاباً للنظر  ،والشم  ،والذوق .
( )3يجب أن ال يلطخ الخزف وكؤوس الشرب .
تهيئة المياه التجارية والمؤسساتية
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( )4يجب أن يكون يس اًر بشكل معقول .

( )2يجب أن يكون واف اًر بما يكفي لكافة الحاجات القصوى .

والشروط السابقة  ،هي الشروط الضرورية لتقديم خدمات مرضية للنزالء  ،وأما

فيما يتعلق بمصلحة المالكين فيجب أن يتوفر شرطان إضافيان  ،وهما :

( )6أن ال يشكل قشرة على المراجل أو أجهزة التسخين أو قنوات الماء الساخن .
( )2أن ال يبدد الصابون في المغسل وان ال ُيقصر من عمر البياضات .

يتراوح إجمالي احتياجات الماء في الفنادق من حوالي  300إلى ما يزيد عن

 400جالوناً تقريباً في اليوم لنزيل الغرفة  .وتتراوح احتياجات الماء الساخن من حوالي

 % 50من أكبر إجمالي إلى حوالي  % 40من أقل إجمالي  ،أو بمعنى آخر - 150
 130جالوناً في اليوم لنزيل الغرفة  .إن معدالت الدفق القصوى  ،مقدرة بالجالون في

الدقيقة  ،هي تقريباً أربعة أضعاف متوسط الجالونات في الدقيقة ليوم الـ 54ساعة  .إن

األرقام اليومية والساعية لالستهالك المتوسط واألقصى من الماء  ،والمدرجة في

الجدول  ، 6 - 5تقوم على أساس قراءات مترية ساعية ،خالل فترة أسبوع  ،في

الفندق مؤلف من  300غرفة وسنالحظ في هذه الحالة  ،أن الحد األقصى لعدد

الجالونات في الساعة يبلغ  5. 3ضعفاً لمتوسط عددها في الساعة .

الجدول  . 6 - 2استهالك الماء في فندق مؤلف من  0..غرفة

االستهالك المتوسط واألقصى في اليوم والساعة

إجمالي الجالونات
001101

الجالونات للغرفة
010

االستهالك األقصى في اليوم

051151

800

متوسط االستهالك في الساعة

5101

6. 08

االستهالك األقصى في الساعة

05581

0. 50

متوسط االستهالك في اليوم

الموارد المائية البلدية

Municipal Water Supplies

تحصل معظم الفنادق  ،والموتيالت  ،والنوادي على مواردها من الماء من

البلديات  ،وهي ضمانة جيدة في كل البالد  ،حيث تقوم السلطات الصحية بمراقبة
تهيئة المياه التجارية والمؤسساتية
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دقيقة للمواصفات الصحية في موارد بلدياتها المائية  .ومعظم البلديات أيضاً توفر الماء

 ،ليس آمناً للشرب فقط  ،بل يكون عادة نقياً  ،خفيف المحتوى من اللون  ،والحديد ،
والمنغنيز  ،وكثير منها يؤمن ٍ
خال تماماً من الطعوم والروائح غير المرغوبة  .وبالتالي

 ،بقدر ما يتعلق األمر بمواصفات مياه الشرب  ،فإن الموارد البلدية من الماء  ،والتي

تراقب بشكل صارم  ،تكون مرضية جداً .

الصورة  8 – 0وحدتان لتيسير الماء بالمبادل الكاتيوني الصوديومي في أحد الفنادق

ولكن واقع كون الماء مناسباً ألغراض الشرب  ،ال يعني أنه مناسب  ،بصورة

مماثلة  ،لكافة االستخدامات األخرى في الفنادق  ،والموتيالت  ،والنوادي  ،ألن الموارد
المائية الطبيعية جميعها  ،وبغض النظر عن نقاوتها  ،وخلوها من اللون  ،قد تحتوي
على مادة معدنية منحلة  ،يمكن أن تكون مزعجة جداً  .ومن أكثر هذه األمالح

المعدنية شيوعاً  ،وأكثرها إزعاجاً  ،أمالح الكلسيوم والمغنزيوم التي تعرف إجماالً "
بالعسرة "  .تحتوي كافة الموارد المائية الطبيعية  ،وعملياً بدون استثناء  ،على عسرة ،
تهيئة المياه التجارية والمؤسساتية
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ولكن الكميات الموجودة منها في مختلف الموارد  ،كما أوضحنا في الفصل الثاني ،

تتفاوت إلى مدى واسع  .وفيما يتعلق أيضاً بالتطبيق العملي لتيسير المياه البلدية .

كما الحظنا في الفصل الثاني  ،ونالحظ في الفصل السابع  ،فإنه ال يجري

بشكل كامل تيسير الماء دائماً تقريباً  ،بل يجري  ،بدالً من ذلك  ،تحويل العسرة من
محتواها العضوي إلى عسرة ثمالية  ،تتراوح من  3( 50 ppmغ  /جالون ) إلى 120
 2( ppmغ  /جالون ) في مختلف المواضيع  .وكما ذكرنا سنفصل فيما بعد  ،تحت

عنوان " المغاسل المؤسساتية"  ،فإن المياه التي تحتوي على ثماالت العسرة ضمن هذا

المدى  ،تحتاج إلى تيسير إضافي وكامل  ،وذلك قبل استخدامها في المغاسل .

وبخالف هذا  ،ال تصعب فقط معالجة الخسائر الكبيرة في الصابون والمواد المقوية

للتنظيف  ،بل أيضاً سينقص عمر البياضات المغسولة من حوالي  ، % 10عند
احتواء الماء على 5( 35 ppmغ  /جالون ) من العسرة والى أكثر من  % 52عند

احتوائه على  2( 120 ppmغ  /جالون ) منها .

وبينما تقوم اليوم أكثر من ألف بلدية في الواليات المتحدة األمريكية بتخفيف

عسرة المورد المائي الطبيعي إلى المدى المذكور أعاله  ،معظم البلديات ال تفعل ذلك

 ،ولذلك تكون عسرة المياه في الخطوط الرئيسية للمدن في مثل هذه الحاالت  ،كعسرة
الموارد الطبيعية من الماء المستخدم  ،وقد تتفاوت هذه العسرة  ،على نطاق واسع في

مختلف المواضع .

إذا كان مقدار العسرة خفيف جداً  ،فإن مياه المغسل  ،و المراجل البخارية فقط

 ،هي التي تحتاج إلى معالجة  ،أما إذا كانت العسرة أعلى بقليل  ،بحيث يخشى

من تشكيل القشور في جهاز التسخين وقنوات توزيع الماء الساخن  ،فإن كافة المياه ،

التي تتطلب التسخين  ،تحتاج إلى تيسير  .وفيما يتعلق بقنوات الماء البارد  ،فإن

الماء هنا  ،وبشكل ثابت تقريباً  ،ال يجري تيسيره  ،باستثناء الماء المستخدم في

المغسل طبعاً  .ويتوجب ترشيح المورد البلدي من الماء  ،عند استقباله من قنوات
تهيئة المياه التجارية والمؤسساتية
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التوزيع  ،إذا لم يكن نقياً  ،وتجب معالجته  ،إذا كان أكاالً لتثبيط التآكل  ،واذا احتوى
على الحديد و /أو المنغنيز  ،فيجب إزالتهما  ،واذا كان يحمل ،ولو أحياناً فقط ،

طعوماً وروائح غير مرغوبة  ،فإنها ينبغي أن تزال  ،على األقل  ،من المورد المائي

المخصص للشرب .

المورد المائية الخاصة Private Water supplies

إن أكثر الفنادق  ،والموتيالت  ،والنوادي  ،التي تملك مورداً مائياً خاصاً ،

تستخدم المياه الجوفية  ،التي تحصل عليها عادة من اآلبار العميقة أو وفي بعض

الحاالت  ،من الينابيع  ،لكن بعضها يستخدم المياه السطحية  .وعموماً  ،تكون معظم

المياه الجوفية  ،وخصوصاً المياه المتحصلة من اآلبار العميقة  ،نقية  ،عديمة أو
خفيفة اللون  ،خالية من الجراثيم المؤذية  .ولكن ال يجب اعتبار الخلو من الجراثيم

كمسلمة  ،بل يجب إجراء االختبارات الجرثومية للتأكد من أن هذا هو الواقع دائماً .
تحتوي أيضاً مجموعة من مياه اآلبار العميقة الحديد و  /أو المنغنيز  ،وهما مقومان

غير مرغوبين أبداً  ،ألنهما يلطخان كؤوس الشرب  ،وصحون الخزف  ،يكسبان الماء

طعماً معدنياً قابضاً  ،ويصبغان الشاي باللون األسود ( يتحد الحديد مع حمض العفص
الموجود في الشاي لتشكيل المداد المخفف ) كما يجعالن القهوة رديئة جداً  ،وعملية

غسل المالبس مستحيلة تقريباً  .كما تحتوي مياه بعض اآلبار ( المياه الكبريتية )

كبريت الهيدروجين  ،الذي يحمل رائحة كريهة  ،تشبه رائحة البيض الفاسد  .وكما
الحظنا سابقاً أيضاً  ،فإن العسرة موجودة دائماً بدرجة كبيرة أو صغيرة  .وفي المادة

التالية سندرس أوالً تأثيرات عسرة الماء و الفوائد الناتجة عن إزالتها بطريقة تبادل

كاتيونات الصوديوم ( الزيوليت )  .وبعد عمليات المعالجة المسبقة  ،كالترشيح وازالة

الحديد والمنغنيز ..إلخ  ،للمياه التي قد تكون بحاجة إليها.

تهيئة المياه التجارية والمؤسساتية
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المغاسل المؤسساتية

Institutional laundries

تتراوح كمية الماء المستخدمة في هذه المغاسل من  3ـ  3.2جالوناً لكل باوند من

الشيء المغسول  .وعند استخدام الماء العسر فيها  ،فإنها :

( )1تبدد الصابون  ،ومواد تقوية التنظيف  ،والمنظفات األخرى .
( )5تشكل رواسب ال ذوابة تميل إلى االلتصاق بالمواد المغسولة  ،األمر الذي

يؤدي إلى رداءة نوع العمل  ،واحساس بالخشونة .

( )3تحتاج إلى قدر كبير من مادة التبيض .

( )4تُقصر بشكل ملحوظ من عمر المواد المغسولة .

لقد تبين نتيجة البحث أن كل غ  /جالون من العسرة ( ، ) 17.14 ppmفي كل

 1000جالوناً من الماء  ،بالتماس مع مسحوق التنظيف الذي يحوي  % 20صابون

و % 20مادة تقوية ومالئة والذي يستخدم على نحو شائع  ،يبدد  52أونساً من المزيج

 .وعند استخدام الصابون فقط وجد أن  1 0/0ليبرة تتبدد في كل غ  /جالون من
العسرة  ،في كل  1000جالوناً  .يمكن حساب مسحوق التنظيف  ،أو الصابون
الصرف  ،الذي تبدد على هذا النحو من كميات من الماء المستخدم من بداية

"االختراق"  ،متضمنة الشطف األول  ،الذي يلي آخر إضافة من المنظفات  ،وتطبيق
العامل المناسب بعدئذ إضافة إلى توفير الصابون ومواد تقوية التنظيف  ،الذي يتحقق

بتيسير المياه العسرة  ،تحقق المغاسل المؤسساتية بما يفوق ضعفين أو ثالثة أضعاف
وفرها من مسحوق التنظيف  ،ألن الغسل بماء ميسر يزيد عمر المواد المغسولة  ،وفيما
يتعلق بهذه المسألة  ،نطالع في إحدى النشرات ما يلي  :يمكن بسهولة ألولئك الذين
يريدون تقديم الحقائق فيما يتعلق بالحد األدنى للوفر السنوي المتوقع من البياضات ،

عند استخدام الماء اليسر  ،أن يحضروا المعلومات الضرورية  ،عن طريق تناولهم

إلجمالي الموجودات من البياضات الموضوعة في الخدمة  ،ويستخرجوا رقم البدائل

تهيئة المياه التجارية والمؤسساتية
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خالل فترة نموذجية  ،تعطي المدى المتوسط لعمر كل مادة اآلن  .وعند الحصول على
هذا الرقم  ،يمكن استخدام الجدول التالي لتقدير الوفر في حال استخدام الماء اليسر :
الجدول  8 - 0الوفر في حال استخدام الماء اليسر
 % 01من الرقم إذا كان الماء

 0غ  /جالون 34 ppm

 % 06من الرقم إذا كان الماء

 0غ  /جالون 69 ppm

 % 05من الرقم إذا كان الماء

 8غ  /جالون 103 ppm

 % 00من الرقم إذا كان الماء

 6غ  /جالون 137 ppm

 % 05من الرقم إذا كان الماء

 01غ  /جالون 171 ppm

مالحظة  : 0إنها أرقام متوسطة جيدة  ،كما تظهر عن طريق الوفر الفعلي  ،الذي ينسجم تماماً مع الوفر
المتوقع  .فمثالً أظهرت الدراسات التي أجراها خبراء في أحد الفنادق الكبيرة قبل وبعد تسير ماء بعسرة 8.5
غ  /جالون  ، 112 ppmأن التيسير أطال من عمر المواد المغسولة بمقدار . %00
مالحظة  : 0عرفت على مدى قرون  ،حقيقة أن الغسل بالصابون في المياه العسرة  ،ينقص من عمر
المواد المغسولة  .ويشير إلى هذه الناحية السير فرنسيس بيكون  Francis Baconsفي مؤلفة " التاريخ
الطبيعي  ، " Natural Historyوالمعنى واضح تماما ًً( ألن الماء الطباشيري أكال جداً  ،كما يبدو في
المالبس المغسولة  ،التي تبلى بسرعة  ،إذا استخدمت هذه المياه) .

إن معدات تيسير الماء في كل المغاسل  ،سواء كانت مؤسساتية أو تجارية ،
هي دائماً من نمط كاتيونات الصوديوم ( الزيوليت )  .ويمكن الحصول على كال

النموذجين سواء ذاك الذي يعمل آلياً  ،أو الذي يعمل يدوياً  ،ولتوفير مرفق مائي يسر
ال ينقطع  ،يفضل استخدام المجموعات المؤلفة من وحدتين أو أكثر  ،على أن تكون

ذوات قدرة كافية لمعالجة األحمال القصوى  .تستخدم عادة منشأة مركزية واحدة للتيسير
 ،وذلك لتوفير كافة احتياجات الماء الالزمة للمغسل  ،ومراجل البخار  ،وحيثما تطلب

من أجل مورد مائي ساخن  .يمكن عادة تأمين الوقاية لخطوط الماء الميسر من التآكل

بواسطة السيلكات القلوية من جهاز التغذية

بمحلول الصودا

 ،ولكن ال ينبغي

استعمال المعالجة بالسيلكات لمياه تغذية المراجل  ،وهكذا يبزل خط األنابيب  ،الذي
تهيئة المياه التجارية والمؤسساتية
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يزود المراجل  ،قبل جهاز التغذية بالسيليكات  ،عند استخدام منشأة مركزية لتيسير

الماء .

قشور المياه العسرة Hard Water Scales :

إن المياه التي تحمل أي درجة من العسرة  ،تشكل إذا لم تعالج قشرة وعكارة ،

عند استخدامها في المرجل البخاري  ،وهذا ليس بسبب ارتفاع درجة الح اررة فقط  ،بل
أيضاً بسبب ارتفاع التركيز  ،الذي يحدث عن طريق التبخر  .ويعتبر تشكل القشر في
المرجل البخاري مشكلة خطيرة  ،ويؤدي في حال تراكمه إلى فرط سخونة األنابيب،

وانتفاخها  ،وتعطلها نهائيا  .انظر ما جاء في الفصل الثاني .

بما أن التركيز ال يحدث في أجهزة التسخين وخطوط الماء الساخن  ،فإن تشكل

القشرة منوط بتأثير درجات الح اررة على المقومات العسرة  ،وخصوصاً عسرة

البيكربونات  .ولذلك  ،قد ال تشكل قشرة المياه التي تحتوي على كميات صغيرة جداً من

عسرة البيكربونات  ،بينما تشكل قشرة المياه ذات المحتوى األعلى من البيكربونات ،
وكلما كانت عسرة البيكربونات أعلى  ،كلما أصبحت تشكل القشرة أكثر خطورة .

مالحظة  :يظهر دليل النجلير  Langelierما إذا كان ماء ما  ،سوف يشكل قشرة عند تسخينه لدرجة حرارة
ما  .وسوف نجد التوجيهات من أجل حساب دليل ال نجلير في الجدول  5 - 0في الفصل التاسع .

إن تشكل القشرة في جهاز تسخين الماء  ،وخطوط وأجهزة الماء الساخن ،

تخفف معدالت الجريان  ،وترفع من تكاليف عمل اإلصالح  ،ونظ اًر لعدم وجود عملية
إلزالة القشرة الثخينة عن أنابيب وأجهزة الماء الساخن  ،فإنها يجب انتزاعها في النهاية

 ،واستبدالها  .ولذلك يجري أيضاً في معظم الفنادق والموتيالت والنوادي ،التي تستخدم
المياه المشكلة للقشور  ،تيسير كامل هذه المياه  ،التي تذهب إلى جهاز التسخين ،

وقنوات توزيع الماء الساخن بطريقة تبادل كاتيونات الصوديوم .

تهيئة المياه التجارية والمؤسساتية
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وقد تمثل مياه التبريد العسرة أيضاً مشكالت مزعجة لتشكل القشور  ،بحيث

تجري أيضاً على األغلب معالجة المياه المستخدمة لمكثفات التبريد السطحي  ،وأجهزة

تكيف الهواء  ...الخ  ،بواسطة تبادل كاتيونات الصوديوم .

مالحظة  :سنأتي في الفصل التاسع على وصف طرق أخرى إليقاف تشكل القشور في مياه التبريد  ,ولكن
المعالجة بالجير البارد  ،أو بحمض الكبريت  ،هي أكثر قابلية للتطبيق  ،بالنسبة لالستخدام الصناعي ،
منها لالستخدام في الفنادق أو الموتيالت أو النوادي .

الترشيح : Filtration

إذا احتوى المورد المائي فقط على كميات بسيطة من العكارة  ،أو على كميات

صغيرة أحياناً من الصدأ المعلق  ،فإن كل ما يحتاجه  ،هي أجهزة ترشيح من النمط

الضغطي  ،مسبوقاً بجهاز للتغذية بمادة مخثرة  .واذا كان محتوى الماء من القلويات
خفيض جداً  ،فقد تحتاج أيضاً إلى جهاز تغذية بمادة قلوية  ،أو إلى أجهزة ترشيح

من نمط التعادل  .وحينما احتجنا إلى أجهزة الترشيح  ،فإنها تقام عادةً على شكل
مجموعات  ،مؤلفة من وحدتين أو أكثر  ،وبالتالي  ،مرتبة حجماً  ،بحيث يمكن للوحدة
أو الوحدات األخرى من المجموعة  ،أن تتحمل كامل الحمل  ،أثناء الغسل الراجع

إلحدى الوحدات وشطفها  .وفيما يتعلق بأجهزة التعادل في الترشيح  ،فإننا نستخدمها

لرفع قيم الـ  PHفي المياه العدوانية بشكل آلي نحو  . 2.3 -2.5وتستخدم أيضاً
للمحافظة على قيمة الـ  PHمياه دورانية في مسبح .

وحيثما توجب تخثير الموارد المائية السطحية  ،وترشيحها  ،ومعالجتها بالكلور ،

فإنه يفضل ترويق المياه المخثرة قبل الترشيح  .ينبغي أن يكون خزان الترويق المستخدم

من نمط الجوامد المعلقة  ،وعامل المعالجة بالكلور من نمط الهيبوكلوريت  ،بدالً من
غاز الكلور المسال  .واذا كان محتوى الماء من عسرة البيكربونات عالياً  ،فإنه يمكن

استخدام المعدات نفسها  ،ليس للتخثير والمعالجة بالكلور والترويق فقط  ،بل أيضاً

تهيئة المياه التجارية والمؤسساتية
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لخفض عسرة البيكربونات بطريقة الجير البارد  ،وبعدها بمعالجة الماء  ،الذي نحتاجه

ميس اًر بصورة كاملة  ،بطريقة تبادل كاتيونات الصوديوم  .انظر الفصلين . 12 - 13
إزالة الحديد والمنجنيز Iron & Manganese Removal :

وكما ذكرنا سابقاً  ،بالنسبة للمياه التي تحتوي على رواسب معلقة ال ذؤوبة من

الحديد  ،وليس على مركبات ذؤوبة من الحديد يمكننا القيام بإزالتها بواسطة التخثير
والترشيح  .ويمكن القيام بإزالة الحديد  ،و /أو المنغنيز الذؤوبين من المياه الجوفية ،

حيث يوجدان على شكل بيكربونات لهما ثنائية التكافؤ:
( )1طريقة كاتيونات الصوديوم .
ِ
المؤكسدة .
( )5أجهزة الترشيح

( )3التهوية  ،والترويق والترشيح .
وفيما يتعلق بـ ( ، )1إن أجهزة تيسير الماء بمبادل كاتيونات الصوديوم  ،ستزيل

في وقت واحد ،الحديد و /أو المنغنيز مع العسرة  .ولذلك سوف تخلو كافة المياه ،
التي يجري تيسيرها بهذه الطريقة  ،من الحديد والمنغنيز  .ومن الواضح أنه ما لم يجر

أيضاً تيسير الماء لخطوط الماء البارد  ،أو معالجته بطريقة أخرى  ،فإنه سيضم

محتواه األصلي من الحديد و /أو المنغنيز  ،وبما أن هذا المحتوى يشكل المقدار

األكبر من الماء المستخدم  ،فال بد أن يكون مزعجاً جداً .
وفيما يتعلق بـ ()5

 ،فسوف

ِ
المؤكسدة ( مرشحات
تزيل أجهزة الترشيح

المنغنيز زيوليت) كالً من الحديد أو المنغنيز أو كليهما  ،عن طريق أكسدتهما إلى
هيدروكسيداتهما الغير ذوابة الثالثية التكافؤ  ،وتزيل في نفس الوقت رواسبهما عن

طريق الترشيح دون إزالة العسرة أياً كانت  .تنظيف هذه األجهزة من الرواسب عن

طريق غسل دوري راجع  ،وقبل استنزاف قدرتها المؤكسدة تماماً  ،فإنها يجري تجديدها
بمحلول برمنغنات البوتاسيوم  .وتستخدم أجهزة الترشيح المؤكسدة على نطاق واسع :
تهيئة المياه التجارية والمؤسساتية
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(آ) حيث يكون إجمالي كميات الماء  ،الذي يراد تسخينه  ،ليس كبي اًر جداً ،

والمولد الحراري ليس رخيصاً .

(ب) حيث يكون استخدام الكميات الكبيرة من الماء  ،الذي يراد معالجته ،

محدودة عادة بإزالة كميات الحديد أو المنغنيز التي ال تتجاوز 1 ppmتقريباً  .وقد

تستخدم مع هذه المرشحات  :مرشحات التعادل إذا كانت قيمة الـ  PHأدنى قليالً .

وفيما يتعلق بـ ( ، )3فإن التهوية  ،والترويق  ،والترشيح  ،تزيل الحديد و /أو

المنغنيز بشكل جيد  ،وحيثما تستخدم هذه العمليات  ،فإنها تستخدم عادة لكافة أنواع

المياه  .وتترافق غالباً بطريقة الجير البارد لتخفيف عسرة البيكربونات  ،تتلوها طريقة

تبادل كاتيونات الصوديوم  ،فقط بالنسبة لكميات الماء التي تحتاج إلى تيسير كامل .
تحتاج البيكربونات المنغنيزية  ،في تأكسدها  ،ألن تكون قيمة الـ  PHأعلى من قيمتها

الالزمة ألكسدة بيكربونات الحديد  .ولذلك  ،تمكن إزالة المنغنيز من الماء  ،على نحو

فعال أكثر  ،بواسطة عملية الجير البارد  ،وخصوصاً عند استخدام معدات الجوامد
المعلقة  ،ولمزيد من التفاصيل حول إزالة الحديد والمنغنيز  ،انظر الفصل . 14
إزالة الطعوم والروائح Taste & Odor Removal :

يمكن إزالة الطعوم والروائح بمجرد ترشيح الماء في مرشحات الكربون المنشط .

وتستخدم هذه الطريقة  ،في معظم الحاالت  ،من أجل مياه الشرب فقط  .وعند
استنزاف القدرة على الترشيح  ،ويالحظ هذا باكتشاف أدنى طعم أو رائحة  ،نقوم

باستبدال الكربون المنشط بعبوة جديدة  .ولكننا ال نحتاج إلى هذه البدائل إال مرة واحدة
تقريباً في العام  ،نظ اًر للقدرة الكبيرة  ،التي يتمتع بها الكربون المنشط على امتزاز

الطعوم والروائح .

المستشفيات والمؤسسات Hospitals & Institutions :

تهيئة المياه التجارية والمؤسساتية

516

الفصل السادس

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

معالجة المياه لألغراض الصناعية وغيرها

تتفاوت إلى حد كبير  ،الكميات الالزمة من الماء لكل سرير في المستشفيات ،

والمصحات  ،والمؤسسات األخرى  .وبصورة عامة فإن حاجة السرير الواحد تتراوح

يومياً من  320 -132جالوناً  .وقد تكون معدالت الجريان القصوى  ،مقدرة
بالجالونات في الدقيقة  ،أربعة أو خمسة أضعاف متوسط تلك المعدالت في  54ساعة

 .وفي تقيم الحتياجات الماء الساخن  ،باستثناء احتياجات مغسل الثياب  ،يبلغ الحد
المتوسط للسرير الواحد  34جالوناً في اليوم  ،وقد يتراوح متوسط ما يحتاجه مغسل

الثياب من الماء ( بارداً وساخناً ) من  20 -40جالوناً تقريباً للسرير الواحد يومياً .
وتتراوح معدالت الجريان القصوى في مغاسل الثياب  ،مقدرة بالجالونات في دقيقة  ،من

ضعفين إلى ضعفين ونصف متوسط الجالونات في الدقيقة خالل تشغيل المغسل .

يجب أن يكون المورد المائي  ،المخصص للمستشفيات والمؤسسات األخرى  ،من
نوعية خالية من البكتريا ٍ ،
خال من الحديد  ،والمنغنيز  ،والعكارة  ،واللون المحسوس ،
كما يجب تيسير الماء المستخدم في مغسل الثياب  ،والمراجل  ،وأجهزة التعقيم ،

والمطبخ  ،مهما كان المحتوى العضوي للعسرة فيه بسيطاً  .ويجب أن ال يحمل ماء

أجهزة التسخين وقنوات الماء الساخن ميوالً لتشكيل القشور  ،وينطبق هذا أيضاً على

مياه التبريد  .ال يجري عادة تيسير الماء المخصص لخطوط اإلمداد بالماء البارد ،
باستثناء الكميات المخصصة لخط الماء البارد إلى مغسل الثياب  .وحيثما كان الماء

نقياً  ،آمناً خالياً من الحديد  ،لكنه يحتوي على العسرة  ،سواء كان مستمداً من البلدية
أو من بئر عميقة خاصة  ،فإن معدات التهيئة  ،المستخدمة على نطاق واسع  ،هي

أجهزة التيسير من نمط مبادل كاتيونات الصوديوم  ،وتتألف عادة  ،وليس دائماً  ،من
وحدة مركزية لتيسير الماء الستخدامه في مغسل المالبس  ،والمراجل  ،والمطبخ  ،إلخ

 .كثي اًر ما تستخدم أجهزة التغذية بسيليكات الصوديوم لتثبيط التآكل في خطوط الماء
اليسر  ،ولكن باستثناء مياه تغذية المراجل .

تهيئة المياه التجارية والمؤسساتية
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ثالثا ـ مغاسل المالبس Laundries :
إن المياه  ،التي تحتوي على العسرة  ،مكروهة في كافة المغاسل المؤسساتية

للمالبس  ،وذلك ألسباب ثالثة:

( )1تختزل بشكل خطير من عمر المواد المغسولة فيها .
( )5تبدد كميات كبيرة من الصابون  ،والمنظفات األخرى .

( )3تنتج عمالً من نوعية سيئة  .انظر " المغاسل المؤسساتية" فيما سبق .
مياه تغذية المراجل Boiler Feed Water

على الرغم من استخدام طريقة تبادل كاتيونات الصوديوم  ،على نطاق واسع،

لتهيئة مياه تغذية المراجل في المستشفيات والمؤسسات األخرى  ،فإن عدداً من

المؤسسات الكبيرة تقوم بتهيئة المياه لتغذية مراجلها على نحو مستقل بـ :
( )1طريقة الجير صودا على الساخن .

( )5طريقة تبادل كاتيونات الهيدروجين ( باالشتراك مع طريقة تبادل كاتيونات

الصوديوم ) .

( )3طريقة نزع المعادن بتبادل األيونات .
يستفاد من ( )1و( )5من خالل طريقة تبادل كاتيونات الصوديوم في تخفيف

الكميات المحسوسة من عسرة البيكربونات  ،والقلويات  ،واجمالي محتويات الجوامد ،
وكذلك األمر بالنسبة لكميات ثاني أكسيد الكربون المحررة في المراجل  .وتقدم الطريقة

الثالثة طبعاً فائدة إضافية  ،هي اإلزالة التامة  ،من الناحية العملية  ،للمحتويات

المعدنية  .وقد يخف التآكل في الخطوط الراجعة  ،إلى حد كبير عن طريق تهوية هذه
المياه  ،التي تحتوي على هواء منحل  ،وتركيز منخفض جداً من ثاني أكسيد الكربون

في البخار  ،وبالتبطين المناسب بالزفت لألنابيب الراجعة  ،وذلك تفادياً لألنتفاخ .

انظر الفصل الثامن فيما يتعلق بمياه تغذية المراجل .
تهيئة المياه التجارية والمؤسساتية
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طريقة الكلس البارد Cold Lime Process :

تستخدم طريقة الجير البارد  ،في عدد من المستشفيات  ،فيما يتصل بأزالة

الحديد و /أو المنغنيز بالتهوية بالكلور  ،والترويق  ،والترشيح  ،أو فيما يتصل بالتخثير
 ،والمعالجة بالكلور  ،والترويق  ،والترشيح لموارد المياه السطحية الخاصة  .وحيثما

تستخدم أيضاً مع المياه  ،التي تحتوي على العسرة محسوسة من البيكربونات  ،فإنها

تحقق عدة فوائد  ،من بينها تخفيف العسرة  ،والقلوية  ،واجمالي محتوى الجوامد في
الماء  ،وتوفر ماء مناسب ألغراض التبريد  ،وتخفف من تكاليف المعالجات التالية ،

إلخ  .انظر الفصل . 12

الترشيح وازالة الحديد والمنجنيز :

انظر ما سبق  ،والفصلين  13و. 114

ثالثاً  :مغاسل المالبس التجارية Laundries Commercial :

يمكن أن تحسب الكميات الالزمة من الماء للمغاسل التجارية للمالبس من عدد

الباوندات في العمل المغسول أو من عدد وحجوم آالت الغسل  ،وفترات " تشغيلها
وايقافها " .

والعسرة في مياه مغاسل اللباس غير مرغوب فيها ألنها تبدد كميات كبيرة من

مواد التنظيف وتؤدي إلى نوعية سيئة من العمل  .ويبين الجدول  6 - 4خسارة :
( )1مسحوق التنظيف من نوع  % 20صابون و  % 20مواد مقوية .

( )5الصابون الصرف  ،التي يسببها كل  1000جالوناً من الماء بمختلف
العسرات  ،عندما يصبح على تماس مع هذه المنظفات .

تهيئة المياه التجارية والمؤسساتية
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الجدول  8-0خسارة مسحوق التنظيف من نوع  % 51صابون و  %51مواد مقوية .
والصابون الصرف

عند حسـا ب كميـة المنظفـات التالفـة باسـتخدام المـاء العسـر فـي المغسـل  ،يجـب

أن نضع في اعتبارنا أنـه لـيس كـل المـاء  ،الـذي يـدخل آالت الغسـل  ،يخـرب الصـابون
وم ـواد تقويــة التنظيــف  ،ألن جــزءاً كبي ـ اًر منــه  ،يســتخدم للشــطف بعــد أن يكــون تخريــب

المنظفات قد حدث .

واضافة إلى ضرورة كون عسرة المياه صف اًر  ،فإن مياه المغسل كلها  ،يجب أن

تكون خالية من العكارة  ،واللون  ،والحديد  ،والمنغنيز  ،والبكتريا  .تطور كثير من

المغاسل مواردها الخاصة من الماء  .وتستخدم مغاسل أخرى موارد الماء البلدية .
تهيئة المياه التجارية والمؤسساتية
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وكثير منها أيضاً يطور الطاقة الخاصة به من البخار قبل استخدامه في المغسل .
والنمط الوحيد لجهاز تيسير الماء الذي يستخدم  ،بشكل شائع  ،في المغاسل  ،هو

جهاز التيسير بمبادل كاتيونات الصوديوم ( الزيوليت )  .وييسر هذا الجهاز كافة الماء

المستخدم في المغسل من أجل آالت الغسل  ،والمراجل  ،وكل االستخدامات األخرى ،

وتستخدم أجهزة التلقيم بالسيليكات على خطوط الماء اليسر في بعض المغاسل ،

باستثناء خطوط مياه تغذية المراجل طبعاً  .أما فيما يتعلق بالمياه التي تظهر أحياناً
عكارة عالية كالموارد البلدية غير المرشحة من البحيرات  ،فتستخدم أجهزة التلقيم بمادة

مخثرة  ،وأجهزة الترشيح  ،وذلك قبل أجهزة تيسير الماء بالزيوليت  .وتفصل شوائب
الحديد الثالثي المعلق بواسطة الترشيح  ،ولكن يمكن إزالة بيكربونات الحديد الذوابة

بواسطة جهاز تيسير الماء بالزيوليت  ،في وقت واحد  ،مع العسرة .

والبد مـن أن يكـون مبـادل كاتيونـات الهيـدروجين ذا أهميـة  ،مـع الميـاه ذات المحتـوى

العالي من القلوية  ،وخصوصاً لتوفير الماء من أجل الحمض وغسـوالت الشـطف  ،بعـد
عمليــات التحمــيض  ،ولكنــه يــدخل تعقيــدات فــي شــبكة األنابيــب  .وحتــى اآلن  ،قلمــا

استخدم مبادل كاتيونات الهيدروجين في ميدان غسل المالبس  .والطريقة البديلة  ،هي

تخفيــف القلويــة بجهــاز تيســير المــاء بــالجير البــارد  ،وتتبعهــا إ ازلــة بــاقي العس ـرة بمبــادل
كاتيونات الصوديوم  ،ولكـن هـذه الطريقـة ال تالقـي ترحيبـاً  ،ألن مؤسسـة مشـتركة كهـذه
 ،ستكلف ضعف مؤسسة تبادل كاتيونات الصوديوم  ،ومدى االحتياجات أكبـر بكثيـر ،

ثم إن المعالجة شاقة أكثر  ،وتفتقر إلى المؤونة  ،نظ اًر لالختالفات الكبيرة في معدالت

الجريان المتحصلة في المغسل .

تهيئة المياه التجارية والمؤسساتية

551

الفصل السادس

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

معالجة المياه لألغراض الصناعية وغيرها

الفصل السابع

تهيئة مياه البلدية
Municipal Water Conditioning
كما رأينا في الفصل األول  ،توفر المنشآت البلدية في معظم دول العالم

الماء للمناطق السكنية ولالستخدامات التجارية واالستخدامات البلدية األخرى  ،في
مختلف التجمعات .

استهالك الماء : Water Consumptions
1ـ معدل الغالونات للشخص الواحد في اليوم :

يستهلك الشخص الواحد في اليوم  04جالون كحد أدنى  .والمدن التي هي

كلياً تقريباً من النمط السكني  ،قد تستهلك يومياً ما يتراوح معدله عادة من  04ـ

 04جالون  /شخص  /يوم  ،ولكن التجمعات السكنية في الدول المتقدمة قد
تستهلك ما يصل معدله إلى  144جالون  /شخص /يوم أو أكثر  .أما المدن

الصناعية واعتماداً على درجة التصنيع فيها  ،فقد يتراوح معدل االستهالك فيها من

 04ـ  144أو أكثر جالون  /شخص  /يوم  .واالستهالك الذي يرتفع إلى ما فوق

هذا الرقم  ،يحدث عادة فقط في المناطق الجافة تقريباً  ،حيث يستخدم المورد

البلدي من الماء للسقاية أيضاً .

الساعية :
2ـ المعدالت القصوى اليومية و
ّ
اكتشف بنتيجة الدراسة  ،التي أجريت في العديد من المدن  ،أن االستهالك

األقصى اليومي ال يتجاوز عادة  % 244من متوسط االستهالك اليومي  ،وأن
الساعي ال يتجاوز عادة  % 044من متوسط االستهالك
االستهالك األقصى
ّ
الساعي  .وقد أظهرت دراسات أحدث أنه في حين يكون معظم االستهالك
األقصى دون هذه الحدود العليا  ،فإن هناك بعض االستثناءات .
0ـ تقديرات االستهالك المستقبلي للماء :
تهيئة مياه البلدية
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من الواضح أنه يجب أن نتوقع حدوث تغيرات  ،في المستقبل إضافة إلى

الحاضر  ،وفي مختلف أنماط المدن  ،على عدد الجالونات التي يستهلكها

الشخص الواحد في اليوم  .وستكون أوسع االختالفات بين المدن السكنية  ،والمدن
الصناعية بشكل كبير  ،والتي تؤمن أيضاً جزءاً كبي اًر من الماء الذي تستخدمه في
صناعاتها ولذلك من الضروري  ،عند تقدير االستهالك المتوقع من الماء في

المستقبل  ،دراسة كل حالة على حده  ،واجراء دراسة دقيقة لكافة العوامل التي
يشملها هذا التقدير .

نوعية مياه الشرب Drinking Water Quality :

فيما يتعلق بالصفات الجرثومية  ،وصفات التركيب الكيماوي  ،فإن الشرط

األول الذي يجب توفره هو  :أن يكون المورد البلدي للماء آمناً للشرب  .إن معظم

الموارد المائية الطبيعية  ،وخصوصاً معظم المياه الجوفية األكثر عمقاً  ،تكون
عند سحبها آمنة تماماً  ،ولذلك وبقدر ما يتعلق األمر باألمان  ،فإنها ال تحتاج
إلى أكثر من حمايتها من التلوث فيما بعد  .ومع ذلك فإن أغلب المياه السطحية ،

وخصوصاً في المناطق المأهولة بكثافة  ،وبعض المياه الجوفية أيضاً غير آمنة ،
فتحتاج بالتالي إلى معالجة أو معالجات لجعلها آمنة قبل دخولها إلى أنظمة

التوزيع  .ومن المستحسن أن نضيف أيضاً  ،أن هناك بعض المياه  ،التي تلوثت

كثي اًر جداً  ،وأنها عملياً ،فوق متناول اإلصالح .

إن موارد المياه البلدية آمنة للشرب  ،في كثير من البلدان ال في جميعها ،

وذلك بسبب يقظة العاملين في المنشآت المائية لتلبية المعايير النوعية  ،والمحافظة
عليها  ،والمراقبة الصارمة التي تقوم بتنظيمها السلطات الصحية  .وهو إنجاز
جدير إلى حد بعيد بالثناء  ،ألنه يقصي هذه المواد البلدية من الماء كحامل

محتمل ألمراض مرعبة يحملها الماء  ،مثل الكولي ار  ،والحمى التيفية  ،ولكنه إجراء

ال يحظى باالستحسان والتقدير من قبل الناس العصريين  ،ألنهم لم يعانوا  ،لحسن
تهيئة مياه البلدية
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الحظ  ،من رعب وباء الكولي ار أو وباء الحمى التيفية  .ولكي يبقى الشعب مطمئناً
في مثل هذه الجهالة السعيدة  ،يصبح من الضروري  ،إضافة إلى تلبية المعايير

النوعية والمحافظة عليها  ،إقصاء احتماالت التلوث الالحق أيضاً .

ويتفاوت التطبيق العملي بالنسبة للسلطات الصحية التنظيمية  ،في مختلف

البلدان  .ففي الواليات المتحدة األمريكية  ،تقوم الهيئات الصحية الحكومية بتنظيم

األمور داخل والياتها  ،ويجب أن يحظى تصميم وتشغيل الضخ ومنشآت المعالجة

بموافقتها  ،كما يتوجب إخضاع العينات بشكل دوري  ،لالختبارات الجرثومية

والكيميائية  .والمعايير النوعية المتبعة  ،هي معايير المصالح الصحية العامة لمياه
الشرب في الواليات المتحدة األمريكية .
معايير المصالح الصحية العامة لمياه الشرب :
في كثير من الدول تم وضع معايير قياسية لمياه الشرب  ,لغرض تأمين

سالمة مياه الشرب هذه  ،وألزمت البلديات بتطبيقها حفاظاً على الصحة والسالمة
العامة  ،وذلك لكافة الموارد العامة لمياه الشرب .
العكارة واللون والطعم والرائحة :

يجب أن تكون مياه الشرب إضافة إلى كونها آمنة  ،جذابة المنظر ،

سائغة الطعم  ،بالنسبة للناس ال يحبون شرب الماء عك اًر أو غامق اللون  ،وال

يستسيغون رائحته الشبيهة برائحة البيض الفاسد  ،وال طعمه الشبيه بطعم الخيار
المتفسخ  ،أو روائح الكلوروفينول الشديدة  ،بغض النظر عن مدى سالمته للشرب

 .وفيما يتعلق بالمواصفات غير المرغوبة  ،نذكر ما يلي :

تهيئة مياه البلدية
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يجب أن ال تتجاوز عكارة الماء  ( 10 ppmقشرة السيليكا )  ،وأن ال

يتجاوز اللون  ( 24قشرة البالتين كوبالت )  .كما يجب أن ال يحمل الماء طعماً

أو رائحة غير مرغوب فيها .

ويجب أن ال يحتوي الماء على زيادة في كمية المادة المعدنية الذوابة  ،وال

على زيادة في أي من المواد الكيميائية المستخدمة في المعالجة وفي ظل الظروف
العادية  ،وسوف يكفي الدليل التحليلي على أن الماء يلبي المعايير الفيزيائية

والكيمائية  ،مع الدليل البسيط على أن الماء مقبول طعماً ورائحة لضمان جودته

فيما يتعلق بالخواض الفيزيائية والكيميائية .
أما فيما يتعلق

بالحدود القصوى المسموح بها من الرصاص والفلور

والزرنيخ والسيلينيوم والكروم سداسي التكافؤ  ،نذكر ما يلي :

إن وجود الرصاص (  ) Pbبزيادة  0,1 ppmوالفلور بزيادة عن 1,5 ppm

والزرنيخ بزيادة عن  0,05 ppmوالسيلينيوم بزيادة عن 0,05 ppmوالكروم

السداسي التكافؤ بزيادة  ، 0,05 ppmتشكل جميعها أسساً لرفض المورد المائي .
وألغراض معالجة الماء ال يجب القيام بإضافة أمالح الباريوم  ،أو الكروم السداسي
التكافؤ  ،أو غلوكوزيدات المعادن الثقيلة  ،أو المواد األخرى ذات التأثيرات

الفيزيولوجية الضارة ُ .يجرى عادة تحليل نصف سنوي فقط لهذه المواد  ،ولكن عند
ٍ
عندئذ يتوجب القيام
وجود افتراض ما بعدم صالحيته بسبب إحدى هذه العناصر،
بمزيد من القياسات الدورية للعنصر الذي نحن بصدده  .وحيثما تشير التجربة

والفحص والدليل المتيسر إلى عدم وجود هذه المواد  ،أو إلى احتمال وجودها في

المورد المائي المستخدم  ،فإن الفحص نصف السنوي ال يكون ضرورياً شرط أن
يحظى هذا اإلغفال بموافقة السلطات المختصة .

تهيئة مياه البلدية
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الحدود المقترحة لمركبات النحاس والمنغنيز والمغنيزيوم والزنك والكلور

والكبريتات والفينول :

فيما يتعلق بالحدود المقترحة لهذه المواد  ،نذكر ما يلي :
يفضل أن ال يزيد وجود المواد الكيميائية التالية التي قد توجد في المياه

الطبيعية أو في المياه المعالجة  ،عن التراكيز المذكورة أدناه  ،وحيثما توفرت موارد
أخرى مناسبة أكثر حسب رأي السلطات المختصة :

يتجاوز معاً 0,3 ppm
ا
الحديد ) ) Feوالمنغنيز (  : ) Mnيجب أن ال
النحاس

(  : ) Cuيجب أن ال يتجاوز 3 ppm

المغنزيوم (  : ) Mgيجب أن ال يتجاوز 125 ppm

الزنك

الكلور

)  : ( Znيجب أن ال يتجاوز 15 ppm

)  : ( Clيجب أن ال يتجاوز 250 ppm

الكبريتات )  : ( SO4يجب أن ال تتجاوز 250 ppm

المركبات الفينولية  :يجب أن ال تتجاوز 0,001 ppm
إجمالي الجوامد المنحلة  :يجب أن ال تتجاوز  500 ppmفي الماء ذي

النوعية الكيمائية الجيدة  .ويمكن السماح بماء يبلغ إجمالي محتوى الجوامد المنحلة
فيه  1000 ppmعند عدم توفر الماء األول .
مالحظة  :على الرغم من أن البعض بفضل أن ال تتجاوز المواد الكيميائية التراكيز السابقة عند وجود
موارد مناسبة  ،وخصوصاً فيما يتعلق بالكبريتات والكلوريدات  .فإن عدداً منهم ينظر بشك زائد ألي
ماء يتجاوز حدود  250 ppmال يصلح ألي استخدام بلدي عدا إطفاء الحريق .
ولكن هناك في الواقع عدة ماليين من الناس على األقل  ،يستخدمون موارد الماء البلدية التي
يتجاوز فيها محتوى الكبريتات أو الكلور  . 250 ppmوهناك فعالً عدد من الموارد المائية البلدية التي
تتجاوز هذه الحدود  .ومن المعلوم أنه إذا كان محتوى الكبريتات أو الكلوريدات أعلى بكثير  ،فإنها
مسهلة بالنسبة للغريب  .ففي إحدى البلديات مثالً  ،حيث يحتوي الماء
ستثبت في البداية أنها مياه ّ
على نسبة عالية من الكبريتات و الكلوريدات  .ذكر السكان أن معظم القادمين الجدد يحتاجون من
أسبوع إلى ثالثة أسابيع قبل أن تتعود أجسامهم على الماء .

تهيئة مياه البلدية
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الحدود المقترحة للقلوية ولقيم الـ  PHبالنسبة للمياه المعالجة كيميائياً :
تقترح الشروط التالية بالنسبة للمياه المعالجة كيمائياً :

يجب أن تتوفر الشروط الثالثة التالية في المياه المعالجة كيميائياً  ،أي

المياه الميسرة بالجير أو الزيوليت  ،أو المياه األخرى المعالجة بتبادل األيونات ،
أو بأي من المعالجات الكيمائية األخرى :

( )1يجب أن ال تتجاوز قلوية الفينول فثالين محسوبة كـ  CaCO3عن

 15 ppmزائد  4,0أمثال إجمالي القلوية  .ويحدد هذا الشرط قيمة الـ PH

المسموح بها بـ  14,1بدرجة  22مئوية .

( )2يجب أن ال تتجاوز قلوية الكربونات الطبيعية عن  120 ppmوبما أن

القلوية الطبيعية هي وظيفة تركيز أيونات الهيدروجين واجمالي القلوية  ،فإن هذا

الشرط يمكن أن يتوفر بإبقاء إجمالي القلوية ضمن الحدود المقترحة أدناه  ،عندما

تكون قيمة الـ  PHضمن المدى المفترض  .وتنطبق القيم على الماء بدرجة 22

مئوية .

حد إجمالي القلوية
) ( ppm as CaCO3
244
224
244
224
224
204
064
024
024
024
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( )0إذا تسببت المعالجة الكيمائية بزيادة القلوية  ،فإن إجمالي القلوية يجب

أن ال تتجاوز العسرة بأكثر من  ( 35 ppmمحسوبة كـ . ) CaCO3
إزالة العكارة واللون Turbidity and Color Removal :

قد تحصل بلدية ما على موردها المائي من :
( )1مورد جوفـي  .أو

( )2مورد سطحي  .أو

( )0جزء منه من مورد جوفي وجزء اآلخر من مورد سطحي .

والم ـوارد المائيــة الجوفيــة  ،وخصوص ـاً أكثرهــا عمق ـاً  ،تكــون فــي العــادة نقيــة ،

وعملياً عديمة اللون  ،ولكن بعضها يحتوي على الحديد و /أو المنغنيز  ،وبعضها

اآلخــر علــى كبريــت الهيــدروجين  .وعلــى الــرغم مــن نقــاء بعــض الميــاه الســطحية ،
وخلوهـا عمليـاً مــن اللـون  ،فــإن أكثرهــا يحتـوي علــى كميــات محسوسـة مــن العكــارة

و /أو اللــون  .وفــي التطبيــق العملــي للترشــيح البطــيء بالرمــل  ،يمكــن غالب ـاً إ ازلــة

العكــارة بــدون تخثيــر  ،ولكــن تــأثير هــذا التطبيــق ضــئيل فــي تخفيــف اللــون  .وفــي
التطبيق الحديث للترشيح السريع بالرمل  ،يزال اللون والعكارة بالتخثير  ،والترويق

 ،والترشــيح  .واذا احتــوى المــاء الخــام علــى كميــات كبي ـرة إلــى حــد مــا مــن ارســب
ٍ
حينئذ يمكن للترسيب أن يسبق الخطوات األخرى هذه .
خشن ،
الترسيب ( الترسيب البسيط ) :

تشير عبارة ترسيب كما استخدمت خالل كامل النص  ،إلى الترسيب الذي

يحدث بدون مساعدة التخثير  .أما الترويق فيشير إلى ترسيب الماء المخثّر

إذا احتوى الماء الخام على كميات كبيرة من المواد المعلقة الغير ذوابة ،

ومن بينها مواد خشنة إلى حد يكفي إلزالتها بسهولة بالترسيب  ،فقد يسبب
الترسيب الذي يسبق التخثير والترويق والترشيح  ،وف اًر جدي اًر باالهتمام  .وفي

الممارسة البلدية  ،يشيع جداً جمع المياه السطحية  ،فتنجز البحيرة  ،أو البركة ،
تهيئة مياه البلدية
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أو الخزان المتشكل من المياه المتجمعة درجة مرضية جداً من الترسيب  .وفي
حاالت أخرى قد تتمتع أحواض الترسيب  ،ذات فترات االحتجاز التي تقاس

بالساعات بدالً من األسابيع أو األشهر أو حتى السنوات  ،باألهمية إذا كان الماء

الخام يحمل محتوى عالياً من راسب خشن نسبياً .
التخثير والترويق :

إن مادة التخثير األكثر استخداما في منشآت

الترشيح البلدية  ،هي

الشبة  . ) Alumوتعطي صيغة الناتج الصلب في
كبريتات األلومنيوم ( الشب أو ّ
العادة كـ  ، Al2 ( SO4 ) 3 .18 H2Oولكن الناتج التجاري يحمل عادة محتوى
أقل من الماء حوالي  10أو  10مول بدالً من  . 10وهو متوفر أيضاً على شكل

محلول ينقل في عربات أو شاحنات صهريجيه أو على شكل بلورات صلبة .
وهناك مواد تخثير أخرى تستخدم في منشآت الترشيح البلدية هي  :كبريتات الحديد

وألومينات الصوديوم  .وقد نحتاج إضافة إلى المواد المخثرة  ،وخصوصاً مع الماء

الخام الذي يحمل لوناً غامقاً وعكارة خفيفة ومادة معدنية منحلة  ،إلى مساعد لمادة

التخثير كالطين  ،أو السيليكا المنشطة  ،أو إلى واحدة من المواد العديدة الكهارل
المساعدة لمواد التخثير األكثر حداثة  ،وتعرف بأسماء تجارية مختلفة  .يجب
اختيار مصدر الطين قبل استخدامه  ،ألن الطين بمختلف أنواعه  ،يتفاوت إلى

وتحضر السيليكا المنشطة عن
حد كبير في خواصه كمساعد لمادة التخثير .
ّ
طريق تفاعل السيليكات مع حمض الكبريت المخفف  .وهناك مواد أخرى تستخدم
بدالً من حمض الكبريت هي  :كبريتات األمونيوم  ،وثاني أكسيد الكربون ،

والكلور .

يمكن إجراء التخثير والترويق في أحواض وصهاريج الترويق  .وأدوات

تشكيل الكتل المتلبدة من مختلف التصاميم  ،ولكن وحدات تماس الجوامد المعلقة

أو وحدات الدثار العكر  ،التي دخلت ميدان االستخدام منذ حوالي عشرين سنة ،

أصبحت هي النمط األكثر استخداماً في المنشآت الحديثة  .يجري في هذه
تهيئة مياه البلدية
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الوحدات تخثير الكتلة المتلبدة وتطويرها أثناء جريان الماء نزوالً من خالل جزء

داخلي  ،ثم يرتفع ويرشح صعوداً من خالل دثار معلق مؤلف من رواسب تشكلت

سابقاً في جزء خارجي .وعند انبثاقه من سطح علوي خفيف التموج  ،يتدفق

صعوداً إلى حنفيات عادية ومنها يمر إلى مر ّشحات رمل سريعة ( معدل ترشيح

سريع ) يمكن تقسيمها إلى نمطين رئيسيين :

( )1مرشحات الرمل السريعة الترشيح من نمط الثقالة :

وتستخدم على نطاق واسع لترشيح الموارد المائية البلدية  ،وتؤيد استخدامها

معظم الهيئات التنظيمية لترشيح الموارد السطحية من الماء  .ومعدل الترشيح
محدود عادة بـ  2جالوناً في الدقيقة في القدم المربع  ،ولكن بعض البلديات
تستخدم معدالت أعلى تصل إلى 2,2ـ  0جالون  /دقيقة  /قدم 2ويبلغ المعدل

القياسي في التطبيق الصناعي 0جالون/دقيقة /قدم2

( )2مرشحات الرمل السريعة من النمط الضغطي :

وتستخدم على نطاق واسع إلزالة الحديد و /أو المنغنيز من المياه الجوفية .
تصنع أغلفة مرشحات الرمل السريعة من نمط الثقالة من الكونكريت أو

الفوالذ  ،ولكنها تصنع غالباً من الكونكريت  .في الماضي كانت تستخدم أحياناً
األغلفة الخشبية لكنها قلما تستخدم في هذه األيام  .واألغلفة الكونكريتية هي عادة

مستطيلة الشكل  ،ولكن الوحدات ذات الحجم األصغر تكون مربعة واألكبر
مستطيلة وتكون هذه األغلفة أسطوانية عند استخدام الفوالذ  .قد يكون الوسط

ِّ
المرشح من الرمل  ،ومن هنا جاء اسم ( المرشحات الرملية )  .أو قد يكون من

ِّ
المرشح رمالً تكون الطبقات
األنثراسيت المسحوق والمتدرج  .فإذا كان الوسط
الداعمة تحت رمل الترشيح الناعم مؤلفة من رمل خشن  ،ومن عدة طبقات من

ِّ
المرشح من األنثراسيت  ،فإن الطبقات الداعمة
الحصى المتدرج واذا كان الوسط

قد تكون من األنثراسيت المتدرج أو من االنثراسيت والحصى المتدرج.
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ِّ
المرشحة في سد سرير الترشيح على
وأثناء الترشيح تتسبب تراكمات المادة

نحو تدريجي فتزداد بذلك المقاومة لجريان الماء من خالله  .وعندما تصل

المقاومة إلى نقطة مقدرة سلفاً ويتراوح فقدان الضغط عادة من حوالي  0ـ  12قدماً
 ،في مختلف المرشحات من النمط الضغطي ( تستخدم المرشحات الرملية السريعة

من نمط الثقالة  ،واآللية العديمة الصمامات  ،فقدان ضغط يتراوح من  0ـ  2قدماً
ِّ
المرشحة تفصل من العمل  ،وتنظف بالغسل الراجع  ،ثم تعاد إلى
)  ،فإن الوحدة
العمل .تصل معدالت الغسل الراجع في المرشحات الرملية من نمط الثقالة إلى

24جالوناً  /دقيقة  /قدم ، 2إذا لم تكن مزودة بمواد غسل سطحية  ،والى 12
جالون  /د  /قدم  ،إذا كانت مزودة بمثل هذه المواد  .وتصل هذه المعدالت في

مرشحات االنثراسيت من نمط الثقالة إلى  12جالون  /دقيقة  /قدم ، 2إذا كانت

غير مزودة بمواد غسل سطحية  ،والى 12جالون  /د  /قدم، 2إذا كانت مزودة

بهذه المواد .

تقام المرشحات بالثقالة عادة على شكل مجموعات مؤلفة من وحدتين أو

أكثر ،إال إذا كانت حاجات الماء قليلة نسبياً  .في المنشآت القديمة كانت جذوع
الصمامات البوابية في رواق الترشيح تمتد عبر أرضية تشغيل  ،وتعمل الصمامات

من حوامل أرضية  .وعلى الرغم من استمرار استخدام الحوامل األرضية إلى حد

ما  ،إال أن التطبيق الحديث اتجه على نطاق واسع  ،إلى الصمامات البوابية التي

َّ
تشغل هيدروليكياً  ،حيث تربط إلى منصات تشغيل فوق أرضية التشغيل  .ويمكن
تشغيلها يدوياً  ،كما يمكن أن تكون نصف آلية  ،أو آلية بالكامل  .كما تركب
عادة مقاييس فقد الضغط  ،ومقاييس العمق  ،والمقاييس األخرى على منصات

التشغيل .

يستخدم عادة معدل مستقل لجهاز تنظيم الجريان مع كل وحدة ترشيح ،

للمحافظة على انتظام هذا المعدل على الرغم من اختالفات الضغط المرتد  ،الذي

يحدث أثناء سير الترشيح  .ونحتاج عادة  ،من أجل تنظيم الغسل الراجع  ،معدالً
تهيئة مياه البلدية
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واحداً فقط للغسل في جهاز تنظيم الجريان  ،الذي يوضع في أنبوب رئيسي عادي

للغسل الراجع ألن وحدة ترشيح واحدة تغسل فقط في كل مرة .

مالحظة  :سنأتي في الفصل  02على وصف التخثير  ،والمواد المخثرة  ،ونمط تماس الجوامد المعلقة
( الدثار العكر )  ،وعلى نمط معدات التخثير والترويق  ،الذي يشكل الكتل المتلبدة  .أما أجهزة
التغذية بالمواد الكيمائية  ،والمعلومات المتعلقة بالمواد التجارية للتخثير  ،والمواد األخرى الكيميائية ،
فسوف نجدها في الفصل  ، 02وسنأتي في الفصل  . 02أيضاً على وصف مرشحات الرمل
واأل نثراسيت السريعة من نمط الثقالة  ،وكذلك أجهزة التنظيم والقياس  ،الخ  .ويبين جزء سرعة
الترشيح  2جالون  /د  /قدم 2في الجدول 00ـ  02رقماً نموذجياً لوحدات وحجوم المرشحات  ،مع
معلومات مطابقة من أجل وحدات الترشيح البلدية  ،ذات القدرة  24.444ـ  244.4444جالون  /يوم
.

وقد دخلت الميدان البلدي مؤخ اًر مرشحة الرمل السريعة اآللية الصمامات ،

ومن نمط الثقالة  ،وهي آلة تدل على براعة اإلبداع  ،وتكون عندما تعمل المرشحة

فقدان ضغط إلى درجة مقررة سلفاً  ،هي عادة 0ـ  2قدماً  ،وتغسل رجوعياً بشكل

آلي  ،وبحجم ثابت من الماء  ،وترشح آلياً أيضاً دفعتها التالية من ماء الغسل
ٍ
وبعدئذ تعود آلياً الستئناف العمل  .وسنأتي في الفصل  10على توضيح
الراجع ،
ووصف مبادئ عملها .

أما المرشحات الرملية السريعة من النمط الضغطي فلها تصميمان :

النمط العمودي  ،والنمط األفقي  .يتراوح حجم مرشحات الضغط العمودية

من 04ـ  124إنشاً قط اًر وبمعدالت جريان من  9ـ  202جالون  /د للوحدة عند 0
جالون  /د  /قدم. 2

أما المرشحات األفقية فتبلغ  0قدماً قط اًر ومن  14قدماً و  22قدماً طوالً ،

بقدرات تتراوح من 241ـ  211جالون  /د عند  0جالون  /د  /قدم .2وتبلغ

معدالت الغسل الراجع  14جالون  /د  /قدم. 2
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الصورتان  0ـ  2و  2ـ  . 2وحدة لتنقية مياه نهر تصل عكارته حتى  1500 ppmعن طريق تخثير
الدفق الصاعد في جهاز ترسيب من النمط العمودي  ،يظهر أعاله  ،وبعد ذلك  ،بالترشيح من خالل
خمسة مرشحات تعمل بالثقل  ،تظهر في األسفل  ،قدرة هذه الوحدة  2.244.444جالون  /يوم .
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وفي التطبيق البلدي  ،يقترن استخدام هذه المرشحات بمعالجة المياه الجوفية

كما في إزالة الحديد أو المنغنيز من المياه التي تحمل الحديد و /أو المنغنيز ،

والتي سبقت معالجتها بالتهوية والترويق  .وتستخدم المرشحات من النمط
الضغطي  ،على نطاق واسع  ،في االستخدامات الصناعية  .وعند التشغيل

يستمر عمل المرشحة إلى أن يرتفع فقدان الضغط إلى حوالي  2ـ  0باونداً في
ٍ
وعندئذ تفصل الوحدة من الخدمة  ،وتغسل رجوعياً  ،لعدة دقائق
اإلنش المربع ،
ٍ
وبعدئذ تعاد إلى الخدمة .

الصورة  2ـ  2منشأة إل زالة اللون وتيسير الماء بالجير البارد  ،وتتألف من جهاز ترسيب أفقي (
المروق من خالل
إلى اليسار ) يتم فيه تيسير الماء وتخثيره  ،وترويقه  ،وبعدئذ يتم ترشيح الماء
ّ
جهازي ترشيح آليين عديمي الصمامات من النمط البلدي ( إلى اليمين )  .القدرة  22.444جالوناً /
يوم .

إضافة إلى الرمل واالنثراسيت  ،كوسيط ترشيح  ،تستخدم أوساط أخرى

للترشيح من أجل استعماالت خاصة  .تحمل مرشحات التعادل مساحيق
تهيئة مياه البلدية
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الكالسيت  Calciteكأوساط ترشيح  ،يمكن استخدامها إضافة لألغراض الصناعية

 ،في التجمعات الصغيرة ( )1لمعادلة المياه العدوانية  ،ورفع قيم الـ  PHإلى  2,2ـ
 2,0بشكل ألي أو ( )2الستقرار الماء المعالج .

وتستخدم مرشحات الكربون المنشط الحبيبي كوسط ترشيح ،لالستخدامات

الصناعية  ،وإلزالة الطعوم والرائحة  ،من الموارد المائية البلدية القليلة نسبياً .
وتستخدم مرشحات المنغنيز زيوليت الحبيبي كوسط ترشيح  ،وتستخدم في التطبيق

الصناعي والبلدي إلزالة الكميات الصغيرة (  1 ppmأو أقل ) من الحديد و /أو
المنغنيز من المياه  ،التي تحتوي عليهما شكل بيكربونات ذوابة ثنائية التكافؤ .

التعقيم : Disinfection

يمكن إجراء التعقيم عن طريق استخدام  )1( :الكلور  )2( ،ثاني أكسيد

الكلور  )0( ،الكلوراميدات  )0( ، Chloramidesالهيبوكلوريدات  )2( ،األوزون

.

( )1الكلور :
هو مادة التعقيم األوسع استخداماً  ،كما أنه عامل مؤكسد شديد جداً  .يوجد

على شكل غاز مسال في اسطوانات ضغطية تحتوي على  ، 144أو  124أو
 2444ليبره ويمكن استخدامه قبل طرق المعالجة األخرى أو بعدها ويمكن

استخدامه أيضاً عند نقطة أو أكثر من جهاز التوزيع ( إعادة المعالجة بالكلور ).
( )2ثاني أكسيد الكلور:

يحضر في التطبيق البلدي على شكل محلول  ،عن
عامل مؤكسد قوي جداً ،
ّ
طريق تفاعل الكلور مع كلوريت الصوديوم  .يستخدم ألكسدة الطعم والرائحة غير
المرغوبين  ،الناتجين عن المواد العضوية كما يستخدم أيضاً من أجل تأثيره المعقم

.

( )0الكلوراميدات :
تهيئة مياه البلدية

222

الفصل السابع

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

معالجة المياه لألغراض الصناعية وغيرها

تحضر عن طريق تفاعل الكلور مع األمونيا  .والكلوراميدات ليست
ّ
عوامل أكسدة قوية أو سريعة كالكلور أو كالهيبو كلوريدات  ،لكنها ذات

أهمية في المحافظة على ثماالت الكلور .

( )0تستخدم الهيبو كلوريدات غالباً بدالً من الكلور المسال في معالجة

الموارد المائية القليلة  .وتوجد على شكل ( مسحوق قصر ) ( يدعى أيضاً
هيبوكلوريد الكالسيوم )  ،الذي يكافئ في قدرته المؤكسدة  02ـ  % 24من الكلور

الفعال .
ّ
( )0واألوزون هو :

يعد بتمرير تفريغ كهربي صامت
شكل تآصلي غير مستقر من األكسجين ّ ،
عالي الفلطية خالل تيار من الهواء  .وهو مهم في أكسدة الطعم والرائحة اللتين
تأثير شديداً مبيداً للجراثيم  ،لكنه ينحل بسرعة
تنتجان من المواد العضوية ويحمل
اً

كبيرة إلى الحد الذي ال يمكن معه المحافظة على تأثير ثمالي مؤكسد .

إزالة الطعوم والروائح Removal of Tastes and Odor :

تعزى الطعوم والروائح الكريهة في المياه عادة إلى مختلف المركبات

العضوية ( باستثناء رائحة البيض الفاسد في المياه الكبريتية  ،والتي تعزى إلى
غاز هو كبريت الهيدروجين )  .وبما أن هذه المركبات تختلف إلى حد كبير  ،في
التركيب والخصوصية  ،ليس فقط في المياه المختلفة  ،ولكن بين حين وآخر  ،في

المياه نفسها  .لذلك ينصح عادة بإجراء اختبارات أولية إليجاد أفضل الطرق
إلزالة الطعوم والروائح  .وبما أن هذه المركبات تحمل درجة ما من التطايرية فإن

التهوية غالباً ما تكون مهمة كخطوة أولية  .والمعالجة بالكلور بالجرعات العادية ،

قد تزيل بعض الروائح  ،ولكنها قد تشدد روائح أخرى  ،في حين قد تزيلها تماماً

الجرعات األكبر من الكلور أو استخدام ثاني أكسيد الكلور  ،أو األوزون  .ويعتبر

الكربون المنشط  ،مع كثير من المياه عامالً ممتا اًز إلزالة الطعوم والروائح  .وكما
تهيئة مياه البلدية
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رأينا سابقاً  ،فإن مرشحات الكربون المنشط  ،تستخدم على نطاق واسع إلزالة

الطعوم والروائح الستخدامات معينة صناعية وتجارية  ،والى مدى محدد للموارد

المائية البلدية البسيطة  .انظر ( مرشحات الكربون المنشط ) في الفصل . 10

وفي البلديات األكبر يستخدم مسحوق الكربون المنشط على نطاق واسع ،

وبسبب ما تحققه من طول التماس يكون بشكل خاص فعاالً في نمط الجوامد
المعلقة من معدات التخثير والترسيب  ،مثل جهاز الترسيب  .ولكن أهمية الكربون

ضعيفة في إزالة كبريت الهيدروجين من المياه الكبريتية  .واذا كان محتوى الكبريت

الكبريتي خفيفاً  ،فإن التهوية في جهاز تهوية قسرية  ،كالجهاز المزيل للغاز

سيكون فعاالً إذا تلته المعالجة بالكلور .واذا كان محتوى القلوية ومحتوى الكبريت
عاليين  ،فإن إزالتهما ليست بالمسألة السهلة  .انظر ( كبريت الهيدروجين ) في

الفصل . 0

إزالة الحديد والمنغنيز Iron and Manganese Removal :

في مياه اآلبار العميقة التي تحمل الحديد  ،وتحتوي على قلوية البيكربونات

 ،يوجد الحديد على شكل بيكربونات الحديد الذوابة العديمة اللون Fe (HCO3)2
 .ويمكن إزالة الحديد من هذا الشكل :

( )1بأكسدته إلى هيدروكسيد الحديد الغير ذواب  ،وبالترويق والترشيح (

تحدث األكسدة عادة بالتهوية لكنها قد تحدث أيضاً بواسطة عوامل مؤكسدة
كالكلور أو الهيبوكلوريتات  ،أو ثاني أكسيد الكلور ) .

( )2بطريقة تيسير الماء بمبادل كاتيونات الصوديوم ( الزيوليت )  ،التي

تزيل الحديد والعسرة معاً .

( )0بالترشيح من خالل مرشحة المنغنيز زيوليت ( تقتصر هذه الطريقة

على المياه التي تحتوي على ماال يزيد عن  1 ppmمن الحديد ) .

( )0ولالستخدامات الصناعية  ،بطريقة مبادل كاتيونات الهيدروجين .
تهيئة مياه البلدية
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ويمكن إزالة المنغنيز الموجود على شكل بيكربونات منجنيزية

( Mn

 HCO3 ) 2بالطرق نفسها  ،لكنه باستخدام الطريقة ( ، )1يحتاج ألن تكون قيمة

الـ  PHأعلى مما يتطلبها الحديد  ،سواء حدث التأكسد عن طريق التهوية  ،أو
عن طريق المعالجة بالكلور  .وفي المياه الحمضية قد يوجد الحديد و /أو المنغنيز

على شكل كبريتات لهما مكافئة ( FeSO4أو  ، ) MnSO4يمكن إزالتها بالتهوية
متبوعة بالتعادل  ،وتعزيز لقيمة الـ  ، PHوبالترويق والترشيح  .قد يوجد الحديد

في (المياه الحمراء) كلياً أو جزئياً على شكل هيدروكسيد الحديد الالذواب

 ، Fe(OH)3يمكن إزالته بالترويق والترشيح  ،أو بالتخثر والترويق والترشيح ،
ويفضل كثي اًر أن تُسبق هذه العمليات بالتهوية  .وكثي اًر ما يوجد الحديد و /أو
المنغنيز العضوي ( المستخلب ) في المياه الغامقة اللون  ،ويمكن إزالته بالتخثير ،
والترويق والترشيح  ،وتسبق هذه العمليات عادة التهوية
مالحظة : 0

انظر ( الحديد ) و( المنغنيز ) في الفصل الثاني والفصل  02حول ( إزالة الحديد والمنغنيز ) .
مالحظة : 2
مرشحات الرمل البطيئة ( المرشحات اإلنكليزية )  :إن أول نمط استخدم من المرشحات لتقنية الموارد
المائية البلدية  ،هو مرشحة الرمل البطيئة  ،أو المرشحة اإلنكليزية  ،التي أنشئت في إنكلت ار خالل
القرن التاسع عشر  .وقد القى هذا النمط استخداماً واسعاً في كل مكان ومازالت تقدم خدمة طيبة
وكذلك هي حالها في كثير من البلدان األخرى .
وتتألف مرشحة الرمل البطيئة عادة من حوض كونكريتي  ،مغطى أو مكشوف  ،مزود بمصارف
سفلية فوقها طبقة من حصى خشن  ،وفوق هذه عدة طبقات متتالية من مادة أنعم  ،تليها طبقة من
رمل الترشيح الناعم بثخانة  2ـ 2قدماً  .لقد عملت مرشحة الرمل البطيئة األصل بدون استخدام مادة
تخثير  .وبدالً من ذلك تم تطوير الشموتسديك  ، Schmutzdeckeعلى السطح وفي الطبقة العليا
من الرمل  ،فأزالت العكارة بشكل فعال  ،وخففت إلى حد كبير من المحتوى الجرثومي.
وفيما بعد دخلت طبعاً المعالجة بالكلور ميدان االستخدام العام ،كمعقم لصبيب المرشحات  .أما
مع المياه التي تحتوي على عكارة تزيد على ، 30PPMيمكن القيام بشكل مامن أشكال المعالجة
األولية  ،كالترويق مع أو بدون تخثير  ،أو قد تكون فترات عمل المرشحة قصيرة جداً  ،وبكل ما تعنيه
 .ونوع الشموتسديك قد يسبب اختالفاً في أداء المرشحة  .وعلى أية حال إذا تراكمت طبقة
الشموتسديك بثخانة على إحدى الوحدات  ،أثناء عمل المرشحات  ،بحيث يصل فقدان الضغط إلى
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درجة عالية جداً  ،فإن هذه الوحدة تفصل من العمل ،وتجفف تدريجياً  ،ويكشط الرمل من األعلى
بسماكة إنش أو هكذا  ،ثم تغسل  ،وتجمع من أجل استخدام آخر أو أنها تستخدم في تعبئة مرشحة
ٍ
وبعدئذ تعاد الوحدة إلى الخدمة  .قد تتراوح فترات تشغيل المرشحة أقل من أسبوع في أسوأ
أخرى ،
الظروف  .إلى خمسة أسابيع أو أكثر من أفضل الظروف عندما تخفف عمليات الكشط من ثخانة
سرير الترشيح إلى درجة معروفة سلفاً تمأل المرشحة برمل مغسول منضج  ،ثم تعاد إلى العمل .
تتراوح معدالت الترشيح عادة من  2.444.444ـ  2.444.444جالوناً يومياً  ،ويصل بعضها إلى ما
يزيد عن  . 2.444.444وفي الوحدات المعروفة أكثر يتراوح هذا المعدل من  4,422ـ  4,022جالوناً
 /د  /قدم. 2

تيسير المياه Water softening :

إذا كان المورد المائي البلدي صالحاً ألغراض الشرب  ،ال يعني هذا أيضاً

أنه صالح تماماً ألغراض أخرى  ،كالتسخين  ،والطبخ  ،والغسل  ،واالستحمام ،
وغسل المالبس  ،وشطف الصحون الخ  ،في بيوت المستهلكين  .فزيادة العسرة

مثالً  ،قد تشكل بسرعة قشو اًر في أجهزة تسخين الماء  ،وفي شبكات أنابيب الماء

الساخن  ،مما يسبب ضعف الجريان  ،وفي النهاية  ،تسبب انسداداً وأعطاال

خطيرة جداً  ،بحيث يكون إصالحها أو استبدالها مكلفاً جداً  .والعسرة تبدد أيضاً
أجزاء كبيرة من الصابون المستخدم في غسل المالبس  ،وترسب في المواد

المغسولة خثارات صابون كالسيومية ومغنيزيومية  .إن هذه الخثارات ال تحول دون
التنظيف الكامل فقط  ،الذي يؤدي إلى حؤول األلوان  ،وتطوير روائح زنخة ،

يقصر من عمرها النافع .
وانما يضعف األلياف أيضاً  ،ويجعلها هشة  ،وبالتالي ّ
وبقدر ما يتعلق األمر بالراحة الشخصية  ،فإن الغسل  ،واالستحمام  ،وغسل
الشعر بالشامبو  ،والحالقة  ،ستكون إذا لم نبالغ غير مرضية وال ممتعة  .وبسبب
هذه األضرار  ،تقوم اليوم كثير من البلديات بتيسير مواردها المائية  ،ويزداد هذا

يسر البلديات مواردها المائية إلى عسرة الصفر  ،بل إلى
العدد باستمرار  .ال تُ ّ
ثمالة معدلها 2 ( 85 ppmغ  /جالون ) تتراوح هذه الثمالة في مختلف البلديات
من  0 ( 50 -120 ppmـ  2غ  /جالون )  ،فتهيئ ماء أفضل بكثير طبعاً ،
وأكثر صالحية من الماء الشديد العسرة  ،الذي كان يستخدم سابقاً  .وتيسير المياه
تهيئة مياه البلدية
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البلدية يفيد أيضاً جميع مستخدميها  ،بمن فيهم أولئك الذين يقتنون أجهزة منزلية
لتيسير الماء  ،ألنهم يحصلون على قدرات أكبر بكثير من قدرات أجهزتهم .

إن تيسير الماء العسر ال يجعل الحياة بالنسبة للمواطنين مريحة أكثر ،

وممتعة فقط  ،وانما يوفر عليهم أموالهم أيضاً  .ويبلغ معدل التوفير في أسعار

الصابون وحدها حوالي  0ـ  0تكاليف مواد التيسير والتصحيح الكيمائية التي
تستخدم في منشأة لتيسير المياه البلدية  .وقد قدر أيضاً  ،وبشكل متحفظ  ،أن

الوفر المتحقق في العمل واإلصالح  ،واالستبدال  ،إضافة إلى الوفر المتحقق من
جراء امتداد عمر المواد يعادل الوفر المتحقق في الصابون .

إن السبب في استخدام التيسير بطريقة الزيوليـت ( مبـادل كاتيونـات الصـوديوم

)  ،هــو تخفــيض اســتهالك الملــح عــن نمــط العس ـرة الموجــودة فــي الميــاه العس ـرة .
ولكــن هــذا لــيس هــو الواقــع فــي طريقــة الجيــر صــودا البــاردة  ،ألن تكــاليف الم ـواد

الكيماويــة المســتخدمة  ،تختلــف وفقـاً لمــا إذا كانــت العسـرة التــي تتوجــب إزالتهــا هــي
عسـرة بيكربونــات الكلســيوم ،أو عس ـرة بيكربونــات المغنزيــوم  ،أو عس ـرة ال كربونــات

الكلسيوم  ،أو عسرة ال كربونات المغنزيـوم  ،كمـا سنوضـح فـي مكـان آخـر مـن هـذا

الفص ــل  .واعتم ــاداً عل ــى كمي ــات وطبيع ــة العسـ ـرة  ،الت ــي تتوج ــب إزالته ــا  ،وعل ــى
التكــاليف المحليــة للم ـواد الكيماويــة أو الملــح ،فــإن تكــاليف التيســير بطريقــة الجيــر

صــودا البــاردة  ،قــد تكــون أقــل إلــى حــد مــا  ،أو أعلــى تقريب ـاً مــن تكــاليف التيســير

بطريقة الزيوليت  .وفيما يتعلق بتكاليف الملح  ،فإنهـا تتفـاوت فـي مختلـف المواقـع
 ،ولكـــن بمـ ــا أن اســـتهالك الملـ ــح يقـــدر بالباونـ ــدات  ،فإن ــه يمكـ ــن بسـ ــهولة حسـ ــاب
التكاليف في أي موقع بالحصول على التكاليف المحلية لشحنات الملح وتطبيقها .
المنظفات التركيبية Synthetic Detergents :

لقد أثبتت التجارب بشكل واضح  ،أن مواد التنظيف التركيبية  ،تعمل في

المياه اليسرة على نحو أفضل مما تفعله في المياه العسرة  ،وليس هذا فقط  ،بل
تهيئة مياه البلدية
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تتسبب أيضاً في إحداث تخفيضات مهمة في الكميات الالزمة من مواد التنظيف.
ومن الواضح تماماً أيضاً  ،إن إضافة مادة التنظيف بعد مرور الماء العسر من
خالل جهاز تسخين الماء  ،وخطوط الماء الساخن  ،وتثبيتاتها سوف لن يؤثر

بأية حال في التخفيف من تشكل القشرة فيها  .ولذلك وعلى الرغم من أن هذه

المواد تخفف بدون شك  ،و إلى درجة ما  ،بعضاً من مشاكل الغسل بالماء العسر

 ،إال أنها ال تعتبر بأية حال عالجاً عاماً لكل علل الماء .

وعلى الرغم أيضاً من أن المواطنين يستفيدون من الوفر في الصابون ،

ومواد التنظيف والعمل واإلصالح  ،واإلبداالت التي تنتج عن تيسير المياه ،
ويعجبون بها جداً  ،إال أنهم يعجبون أكثر بما توفره لهم من راحة ويسر  .وعلى

أية حال  ،إن االعتبارات الجمالية  ،إضافة إلى الوفر  ،بغض النظر عن الوفر
المتحقق في مواد التنظيف والصابون  ،قد تفوق تكاليف تخفيف العسرة .

عمليات تيسير مياه البلدية :
Municipal Water Softening Processes
هناك طريقتان أساسيتان لتيسير ماء الموارد البلدية  ،وطريقة ثالثة تجمع
بين هاتين الطريقتين :

1ـ الطريقة الباردة لتيسير الماء بالجير ( أو الكلس صودا ) .
2ـ طريقة تيسير الماء بمبادل كاتيونات الصوديوم ( الزيوليت ) .

0ـ طريقة تيسير الماء بالجير البارد وبمبادل كاتيونات الصوديوم

( طريقة الكلس زيوليت ) ذات

المرحلتين :

0ـ الطريقة الباردة لتيسير الماء بالجير ( أو الكلس صودا ) .

في طرق الترسيب الباردة هذه يمكن استخدام الكلس المطفأ  Ca (OH) 2وحده
لتخفيف عسرة البيكربونات فقط ( المعروفة عادة بعسرة الكربونات )  ،أو الكلس
تهيئة مياه البلدية
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المطفأ مع رماد الصودا  ، Na2CO3لتخفيف عسرة البيكربونات وعسرة
ٍ
عندئذ تدعى الطريقة بطريقة
الالكربونات  .فإذا استخدمنا الكلس المطفأ فقط ،

الكلس الباردة  .وتدعى بطريقة الكلس صودا الباردة  ،إذا استخدمنا الكلس المطفأ
ورماد الصودا ولكن تعبير ( طريقة الكلس صودا الباردة )  ،يستخدم عادة ليشمل

الطريقتين  .إضافة إلى هذه المواد الكيماوية األولية  ،يمكن أيضاً إضافة كمية
بسيطة من مخثّر األلومنيوم  ،ككبريتات األلومنيوم  ،أو مخثر الحديد  ،ألن

الرواسب الناتجة تكون ناعمة جداً  ،فيصبح التخثير ضرورياً إلحداث ترويق
وترشيح جيدين  .تستثنى من ذلك طريقة السبيركتور  Spiractorأو الحافز التي

تتشكل فيها كربونات الكلسيوم على الحبيبات الحفازة وتلتصق إليها بشدة بحيث ال

نحتاج إلى مادة مخثّرة .

الكلس المطفأ والكلس الكيميائي  :بدالً من شراء الكلس المطفأ يمكن شراء

الكلس الكيمائي ( الكلس الحي ) واطفاؤه قبل االستخدام  ،حسب التفاعل التالي :
CaO + H2O  Ca (OH )2
إن استخدام الكلس الكيميائي بدالً من الكلس المطفئ يسبب وف اًر في تكاليف
المعالجة  ،وفي التماس مع الماء  ،إال إذا كانت معدات اإلطفاء مناسبة  ،وبسبب
الح اررة الكبيرة التي يطلقها أثناء التفاعل  ،يجب تفادي استخدامه  .والجرعات

الكيمائية الواردة في الفصل  ، 10لتخفيف مختلف أنواع العسرة بالطريقة الباردة
للترسيب  ،تقوم على أساس نقاوة  % 94للكلس الكيميائي  ،و % 90للكلس

المطفأ  ،و % 90لرماد الصودا .

الرواسب الناتجة كربونات الكلسيوم وهيدروكسيد المغنزيوم :

إن عسرة الكلسيوم التي تزال بهذه الطرق الباردة للتيسير  ،وثاني أكسيد

الكربون الطليق  ،والكلس المطفأ الذي كان أضيف إلى الماء  ،يترسبون على
تهيئة مياه البلدية
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شكل كربونات كلسيوم

3

 . Ca COوتترسب عسرة المغنزيوم  ،التي تزال على

شكل هيدروكسيد مغنزيوم  Mg (OH) 2ـ وبما أن هذه الرواسب ضئيلة الذوبان ،

فسوف تخلف بعضاً من عسرة ثمالية في الصبيب النقي المر ّشح  .واذا أجريت

المعالجة لتخفيف عسرة الكلسيوم والمنغنزيوم بقدر اإلمكان بدون إفراط في المواد
الكيماوية  ،فستكون هذه الثمالة حوالي 0( 68 ppmغ  /جالون ) .

المواد الكيماوية المطلوبة والتكاليف النسبية للمعالجة :

سوف نتحدث بالتفصيل في الفصل  10عن المواد الكيميائية الالزمة إلزالة

العسرة بمختلف درجاتها من مختلف نماذج الماء  ،إضافة إلى التحدث عن
التفاعالت ذات العالقة  .وباختصار نحتاج إلى مكافئ واحد من الكلس المطفأ

إلزالة مجموعة واحدة من عسرة بيكربونات الكالسيوم والى مكافئين إلزالة مجموعة
واحدة من عسرة بيكربونات المغنزيوم  .والى مكافئ واحد من رماد الصودا إلزالة

مجموعة من واحدة من عسرة الكربونات الكالسيوم  ،والى مكافئ واحد من رماد
الصودا  ،ومكافئ واحد من الكلس المطفأ إلزالة مجموعة واحدة من عسرة

الكربونات المغنزيوم  .وعلى الرغم من أن الوزن المكافئ للكلس المطفأ أعلى ،

وثمنه أكثر من الكلس الكيميائي  ،إال أن هاتين المادتين الكيمائيتين رخيصتا الثمن

 .ورماد الصودا أغلى ثمناً  ،ووزنه المكافئ أعلى منه في الكلس الكيميائي والكلس
المطفأ  ،ولهذا تكون تكاليف إزالة عسرة الالكربونات أعلى منها في إزالة عسرة

البيكربونات .

وكما نالحظ في الجدول  0ـ  ، 10الذي يقوم على أساس متوسط أسعار

الكلس الكيمائي ورماد الصودا  ،فإن كلفة إزالة كمية ما من عسرة بيكربونات
إزلة الكمية نفسها من عسرة بيكربونات الكالسيوم
المغنزيوم تبلغ ضعف كلفة ا
وحوالي خمسة أضعاف إزالة عسرة الكربونات الكالسيوم  ،وحوالي ستة أضعاف

إزالة عسرة الكربونات المغنزيوم  .ويمكن حساب أرقام الكلفة للمعالجة الصحيحة
تهيئة مياه البلدية
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في أي موضع من األسعار المحلية للكلس الكيمائي المطفأ ورماد الصودا عند

الحاجة  .وقد أوردنا الجداول المناسبة في الفصل . 10

أجهزة تيسير الماء بالكلس صودا على البارد :

إن منشأة تيسير الماء بالكلس صودا على البارد كما تستخدم في التطبيق

البلدي  ،تتألف بصورة أساسية من :

( )1أجهزة تغذية بالمواد الكيماوية .
( )2وحدة أو وحدات أجهزة التيسير  ،التي تحدث فيها تفاعالت التيسير

والتخثير وترويق معظم الرواسب .

( )0مر ّشحات إلزالة آخر آثار العكارة .

( )0بئر نقية  ، Clear wellيضخ منها الماء للخدمة .

واذا كان الماء يحتوي على الحديد و /أو المنغنيز  ،أو إذا كان محتواه من

ثاني أكسيد الكربون عالياً  ،أو إذا كان الماء كبريتياً  ،فإنه تضاف إلى ذلك عملية
التهوية قبل وحدة أو وحدات جهاز التيسير  ،وينصب جهاز التهوية أو جهاز نزع

الغاز على حامل  ،بحيث يتم الحصول على الجريان بالثقالة إلى وحدة أو وحدات
جهاز التيسر .

وتمارس في بعض المنشآت عملية إعادة الكربنة  ،وفي هذه العملية تندفع

غازات المداخن المنبعثة من مدخنة أو من حارق لفحم الكوك  ،أو للزيت  ،أو
ٍ
للغاز ،أوالً عبر جهاز لغسل الغاز  ،وبدخولها
بعدئذ شبكة مسامية  ،تمر صعوداً

المروق في صهريج إعادة الكربنة  ،الذي يتوضع قبل
عبر الماء المعالج و ّ
المرشحات .

إن اقدم نمط لتيسير الماء بالكلس صودا على البارد هو نمط الدفعة  ,في

هذه الطريقة  ،يمأل صهريج بالماء  ،وتمزج فيه بالتحريك جرعة موزونة من المواد

وتروق الدفعة لمدة أربع ساعات أو أكثر  ،وبعدها يسحب الماء
الكيميائية ،
ّ
المروق من العكارة ثم يرشح  .ولكن عملياً أبطل استخدام هذه الطريقة
المعالج أو
ّ
تهيئة مياه البلدية
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 ،واستبدلت بالطرق المستمرة  ،التي يجري فيها تيسير الماء أثناء تدفقه عبر
المنشأة  .وهناك ثالثة أنماط أساسية من هذه المعدات :

( )1نمط ( تماس الجوامد المعلقة ) أو الدثار العكر .
( )2نمط أقدم ويعرف بالنمط ( التقليدي ) .

السبيركتور . Spiractor
ا
( )0نمط الحافز أو

الصورة  2ـ  . 2منشأة لتيسير وتنقية الماء بالكلس البارد  .تبلغ قدرة كل من أجهزة الترسيب
الثالثة  600.0000جالون  /يوم  ،ويجري تيسير الماء من عسرة تبلغ  93 ( 160 ppmغ  /جالون )
إلى5 ( 85 ppmغ  /جالون ) عن طريق المعالجة بالكلس البارد والتخثير والترويق في خمسة من
أجهزة الترسيب  ،يلي ذلك الترشيح من خالل مرشحات تعمل بالثقل .

 -ًً 0نمط تماس الجوامد المعلقة ( الدثار العكر : ) Sludge Blanket
يختلف تماس الجوامد المعلقة أو الدثار العكر لجهاز تيسر الماء بالكلس

صودا على البارد عن النمط التقليدي  ،في أن الماء الميسر يرشح صعوداً من

خالل دثار من رواسب تشكلت سابقاً  ،في حين ال يمكن إجراء مثل هذا الترشيح
في النمط التقليدي من المعدات  ،ألن الرواسب تستقر  ،وتتجمع في قاع جهاز

التيسير على شكل كتلة خاملة  .وباختصار يجري أوالً في وحدات تماس الجوامد
المعلقة كأجهزة الترسيب العمودية واألفقية  ،مزج المياه الخام والمواد الكيماوية

تهيئة مياه البلدية
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بصورة تامة في أحد أجزاء جهاز الترسيب  .وبعد انبثاق الماء من قاع هذا الجزء

 ،يتم ترشيحه صعوداً من خالل دثار من رواسب تشكل سابقاً في جزء ٍ
ثان .

وبسبب هذا الترشيح الصاعد من خالل دثار من الرواسب المعلقة  ،فإن

نمط تماس الجوامد المعلقة ألجهزة التيسير  ،يتميز بكثير من الفوائد عن النمط

التقليدي  .ومن بين هذه الفوائد أن الحجم المطلوب من المعدات أصغر بكثير ،
ألن فترات التوقيف فيها أقصر  ،فتصبح بالتالي متطلبات الحيز األرضي أقل ،

ونقاء أكبر للصبيب  ،وفعالية أكبر الستخدام المواد الكيماوية  ،وسرعة أكبر في
تفاعالت التيسير  ،وفي معظم األحوال طرح ( الرواسب الالحقة ) دون الحاجة

إلى معدات إعادة الكربنة  ،إال إذا احتجنا إلى تخفيض قيمة الـ . PH

فيما يتعلق بالمادة الكيميائية الرئيسية المستخدمة  ،وهي الكلس المطفأ ،

فإن الجزء األكبر منها  ،في التطبيق األمريكي  ،يدخل الماء على شكل مادة

جامدة معلقة  ،وبسبب ضآلة ذوبانيتها فإن بعضاً منها يستقر في العكارة  ،عندما
يستخدم النمط التقليدي من المعدات  ،وقبل تفاعله مع عسرة الماء الذي يجري

تيسيره في نمط تماس الجوامد المعلقة من المعدات  ،وألن الماء الميسر يجري

ترشيحه أيضاً باتجاه األعلى من خالل دثار من الرواسب المعلقة  ،فإن التماس

الوثيق الناتج يتيح عملياً إفادة تامة من تعليق الكلس المطفأ  ،وتظهر االختبارات

أن الوفر في الكلس المطفأ يتراوح من 2ـ  %24عند استخدام الكربون المنشط فإن

طول ووثاقة التماس الناتج عن استخدامه في وحدات تماس الجوامد المعلقة يحققان
 ،وف اًر حتى . % 04
مالحظة  :للكلس المطفأ ذوبانية محدودة جداً في الماء وهي فقط عندما يعبر عنه كـ Ca(OH)2
 042,2 ( 1769 ppmغ  /جالون ) بدرجة  22ف  ،و 22,2 ( 1500 ppmغ  /جالون ) بدرجة 22

ف  ،و 222 ( 657 ppmغ  /جالون) بدرجة  202ف  .فإذا عبر عنه بدالً من ذلك كمكافئات لـ
 ، CaCO3تصبح هذه الذوبانية  026,2 ( 2390 ppmغ  /جالون ) بدرجة  22ف 2095 ppm ،
(002,2غ  /جالون ) بدرجة  22ف  ،و 20,2 ( 888 ppmغ  /جالون ) بدرجة 202ف.
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وفيما يتعلق بنقاء الماء الميسر في وحدات تماس الجوامد المعلقة  ،فعلى

الرغم من أنه يبدو عادة للعين المجردة نقياً تماماً  ،عند انبثاقه من سطح دثار

الجوامد المعلقة المتموج قليالً  ،إال أنه يحتوي على بعض العكارة ورغم أنها ضئيلة
جداً بحيث ال يحتاج الماء معها إلى تصفية إضافية مع عدد من االستخدامات

الصناعية  .إال أنه في التطبيق البلدي يجري دائماً ترشيح الصبيب قبل استخدامه

.

مالحظة  :انظر الفصل  02فيما يتعلق باألوصاف المفصلة للوحدات العمودية واألفقية  ،والصور
التوضيحية التي تظهر اإلنشاءات الداخلية لهذه الوحدات  ،والمواد والتفاعالت الكيميائية  ،التي
تتضمنها طريقة الكلس صودا الباردة  ،وطرق الحساب المستخدمة لتحديد جرعات المواد الكيميائية
الالزمة لمختلف النماذج المائية .

 -22األنماط التقليدية :

في األنماط التقليدية القديمة ألجهزة تيسير الماء بالكلس صودا على البارد

يتألف جهاز التيسير عادة من صهريج أسطواني طويل من

الفوالذ  ،مزود

بماسورة داخلية نازلة ينتهي طرفها السفلي فوق قاع جهاز التيسير ببضعة أقدام.

يجرى الماء الخام والمواد الكيميائية المضافة نزوالً  ،عبر الماسورة النازلة ثم ترتفع
ببطء خالل جهاز التيسير إلى مصرف عند السطح  ،تجرى منه المياه المعالجة

إلى أجهزة الترشيح فيستقر الجزء األكبر من الرواسب المتشكلة في قاع جهاز

التيسير على شكل عكارة ثخينة تسحب دورياُ وتهدر .

وفيما بعد استخدمت أحواض مستطيلة من الكونكريت  ،بدالً من الصهاريج

الطويلة األسطوانية من الفوالذ وخصوصاً في التطبيق البلدي  ،وازدادت مؤخ اًر إلى
حد كبير فعاليات المنشآت باستخدام أحواض المزج المزودة بأجهزة تحريك تدار

بالطاقة  ،تقام قبل أحواض الترويق ( وتعرف بأحواض الترسيب )  .كانت العكارة

تزال بعدة طرق  ،منها أنظمة شبكات األنابيب المثقبة والحنفيات الجانبية في قاع

حوض الترويق  ،أو المكاشط التي تدار بالطاقة الخ  .واستخدمت أيضاً أجهزة
تهيئة مياه البلدية
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إلعادة تدوير العكارة  ،تعاد بواسطتها العكارة  ،المتجمعة من قاع حوض الترويق

إلى الماء المعالج  ،وتمزج معه .

تراوحت فترات التوقف المتبعة في األنماط التقليدية من أجهزة التيسير

بالكلس صودا على البارد من ساعتين في الحد األدنى إلى أكثر من  0ساعات ،
وربما كانت فترة التوقف لمدة أربع ساعات  ،هي األوسع انتشا اًر  .وفي األنماط
األقدم من المعدات جربت فترات الـ  12ساعة  ،في محاولة للتغلب على فرط

التشبع  ،ولكن اكتشف أن إعادة الكربنة أكثر فعالية في التغلب على فرط التشبع

 ،وعلى( الرواسب الالحقة ) الناتجة فوق حبيبات رمل المرشحات وفي نظام
التوزيع .

السبيركتور ( الحافز : Spiracter Type ) catalyst
ا
 -02نمط
في نمط السبيركتور أو الحافز من المعدات  ،تعالج المياه بالكلس المطفأ

أثناء ارتفاعها صعوداً في حركة دوامية  ،عبر سرير معلق من مادة حفازة  ،قد

تتألف من كلسيت مسحون ومتدرج أو وهو األكثر شيوعاً من دقائق الرمل

األخضر  .تغطي كربونات الكلسيوم  ،التي تتشكل أثناء المعالجة  ،الجزئيات
الحفازة برواسب شديدة اللصوقية فتتسبب في زيادة حجمها  .وفي فترات دورية

السبيركتور ،
ا
تزال الحبيبات المتضخمة  ،التي تتجمع في الجزء األسفل من

وتضاف مادة حفازة جديدة  .ومن بين الفوائد التي يحققها استخدام هذا النمط من

المعدات  ،هو اختزال فترات التوقف  ،والتي تتراوح من 0ـ  12دقيقة  ،وانتاج ناتج

حبيبي ثانوي بدالً من العكارة  .أما مساوئه فتتلخص فقط في أن كربونات الكلسيوم
تشكل رواسب لصوقة  ،بينما ال يشكل هيدروكسيد المغنزيوم مثل هذه الرواسب ،
ولذلك تقتصر المعالجة عادة على إزالة عسرة الكلسيوم وحدها  .وينبغي أيضاً أن

ال تهبط درجة ح اررة المياه المعالجة إلى مادون  245ف  .ولهذا السبب استخدمت
هذه الطريقة في الحقل البلدي على نطاق محدود فقط  .انظر الفصل . 10

إزالة الحديد والمنغنيز بطريقة تيسير المياه بالكلس صودا على البارد :
تهيئة مياه البلدية
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يمكن بسهولة كبيرة إزالة الحديد و /أو المنغنيز  ،عند وجودهما على شكل

كربونات ذوابة في جهاز تيسير الماء بالكلس صودا على البارد  ،وذلك بواسطة

تهوية الماء قبل أن يدخل جهاز التيسير وجهاز التهوية الذي قد يكون حوض

الكوك ،أو حوضاً خشبياً للملح  ،أو من نمط التهوية القسرية أو أي نمط آخر ،
يركب عادة فوق جهاز التيسير لكي يؤمن له جرياناً بالثقل  .وبسبب االرتفاع

النسبي لقيمة الـ  PHفي جهاز التيسير  ،فإن مركبات الحديد و /أو المنغنيز
ٍ
المميأة الغير ذوابة (
عندئذ بسرعة إلى أكاسيدهما العليا
الذوابة  ،تتأكسد
ّ
هيدروكسيد الحديد والهيدروكسيد المغنيزي ) وتترسب  .ويمكن بالطريقة نفسها ،
وبصورة جزئية أو كلية تخليص المياه الحمضية  ،التي تحتوي على هذين المعدنين

 ،على شكل كبريتات لهما  .وتطبيق التهوية أيضاً مع المياه ذات المحتوى العالي

من ثاني أكسيد الكربون الطليق  ،لتخفيفه إلى مادون  ، 10 ppmلتزال هذه
الثمالة بعد ذلك عن طريق الترسيب كما تزال كربونات الكلسيوم في طريقة التيسير

.

طريقة تبادل كاتيونات الصوديوم ( الزيوليت ) :

في تيسير الموارد المائية البلدية بطريقة تبادل كاتيونات الصوديوم

( الزيوليت )  ،يتم بصورة كاملة تيسير جزء من المياه العسرة  ،عن طريق تمريره
ٍ
وبعدئذ يمزج هذا الدفق مع دفق من المياه العسرة إلعطاء
عبر أجهزة التيسير ،
صبيب ممزوج بالتركيب الذي نريده  .فإذا أردنا مثالً تيسير مياه تحتوي على

24 ( 004 ppmغ  /جالون ) من العسرة إلى ثمالة 2 ( 02 ppmغ  /جالون )
 ،فإنه يتوجب تعديل التدفقات النسبية بحيث يمتزج مع كل ثالثة حجوم من المياه

الميسرة كلياً  ،حجم واحد من المياه العسرة من مجرى جانبي .

قد تكون وحدات أجهزة التيسير المستخدمة من النمط الضغطي وهو النمط

األوسع انتشا اًر أو من نمط الثقالة  ،وتقام هذه الوحدات عادة على شكل مجموعات
 ،تتكون من مجموعتين أو أكثر  ،بحيث لو جرى تجديد إحدى هذه الوحدات ،
تهيئة مياه البلدية
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فإن الوحدة أو الوحدات األخرى تتحمل كامل العبء  ،وبذلك نضمن تأمين مورد

الميسر  .ال حاجة بنا ألن نذكر بأن الوحدات تعمل على
ال ينقطع من الماء
ّ
أساس زمني متداخل  ،بحيث ال تحتاج وحدتان في آن واحد إلى تجديد  .وأياً كان
نمط الوحدة المستخدمة فهي تحتوي على مبادل لكاتيونات الصوديوم من النمط

الحبيبي أو الخرزي ( زيوليت ) معز اًز بعدة طبقات من الحصباء المتدرجة .
واعتماداً على عسرة الماء  ،الذي هو قيد التيسير  ،ونمط مبادل كاتيونات
الصوديوم المستخدم  ،وطول شوط التيسير الذي نريده فإن عمق السرير يتراوح

من 2ـ  2قدماً .

إن كل ما نحتاجه لتيسير الماء العسر بهذه الطريقة هو جعل الماء يجري نزوالً
عبر جهاز التيسير وعندما يتالمس الماء العسر مع مبادل كاتيونات الصوديوم

الغير ذوابة  ،تعزل كاتيونات الكلسيوم والمغنزيوم  ،التي تشكل العسرة  ،فيحتجزها

المبادل  ،ويعطي مقابلها كمية مكافئة من كاتيونات الصوديوم إلى الماء  .وفي

نهاية شوط التيسير  ،الذي قد يمتد من  0ـ  0ساعات  ،تفصل الوحدة من العمل ،
ثم يجري تجديدها  .ويتكون التجديد من ثالث مراحل  ،وتعرف بالغسل الراجع ،

والتمليح  ،والشطف  .ينجز الغسل الراجع عن طريق تمرير دفق صاعد قوي من

الماء من خالل السرير بقصد تفكيكه  ،وتنظيفه  ،واعادة التدرج إليه هيدروليكياً ،

أما التمليح فيتم بإسالة حجم معروف سلفاً من محلول الملح العادي ( كلور

الصوديوم ) عبر السرير  .وعندما يتالمس الملح مع مبادل كاتيونات الصوديوم ،
يزيل منه الكلسيوم والمغنزيوم المتراكمين على شكل كلوريدات ذوابة لهما  ،ويعيد

في نفس الوقت مبادل الكاتيونات إلى حالته الصوديومية السابقة  .ويتألف الشطف
من تنظيف جهاز التيسير من كلوريدات الكلسيوم والمغنزيوم إضافة إلى أي زيادة

من الملح  ,وبعد الشطف  ،تعاد وحدة جهاز التيسير إلى العمل  ،وهي جاهزة
لتيسير كمية مساوية إضافية من الماء العسر  .يتراوح إجمالي الوقت الذي
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تستغرقه عمليات التجديد المذكورة من  2-1ساعة ويمكن تشغيل وحدات جهاز

التيسير يدوياً أو آلياً .

الصورة  5ـ  2منشأة لتيسير الماء بمبادل كاتيونات ( زيوليت )  .مجموعة وحدات مزدوجة من أجهزة
تيسير الماء بمبادل كاتيونات الصوديوم  ،تعمل بصورة آلية تامة  ،وتيسر بصورة كاملة  80 %من
الماء  ،ويمتزج الماء الميسر بدفق بنسبة  20 %من مجرى جانبي للماء العسر  .وبالتالي تخف
عسرة الماء األصلية  02( 223 ppmغ  /جالون ) إلى ثمالة تبلغ 2.6 -2.9 ( 45 - 05 ppmغ /
جالون )  .قدرة المنشأ  360.000جالون  /يوم .

التشغيل اآللي Automatic Operation :

في التطبيق البلدي  ،تستخدم على نطاق واسع جداً  ،أجهزة التيسير التي

تشغل آلياً  ،وقد تكون هذه األجهزة من النمط الضغطي  ،أو من النمط الذي يعمل
تهيئة مياه البلدية
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يشغل
بالثقالة  .ففي النمط الضغطي  ،يرّكب عادة صمام متعدد الفوهات ّ ،
بمحرك  ،فوق مقدمة كل وحدة من وحدات أجهزة التيسير .
يشغل بمحرك  ،مركب على منصة
وفي نمط الثقالة يستخدم صمام تحكم ّ
تحكم  ،لتشغيل الصمامات الهيدروليكية على أجهزة التيسير .
وفي كلتا الحالتين المبدأ هو نفسه  .حيث يزود عداد الماء فوق كل خطوط

وحدات صبيب الماء اليسر برأس تماس كهربائي  ،وبجهاز إلعادة الضبط  .وعند

يثبت تيار كهربائي لتدوير الصمام إلى وضعية الغسل ،
نهاية مجرى التيسير ّ ،
من أجل غسل الوحدة رجوعياً  .ويتم التحكم بطول فترة الغسل الرجوعي بواسطة
مفتاح توقيت كهربائي .

وفي نهاية هذه الفترة يثبت تيار من جديد إلدارة الصمام إلى وضعية

الملوحة ،وفي هذه الوضعية  ،يتم إدخال حجم مقدر سلفاً من محلول مشبع  ،من
صهريج لقياس الملوحة  ،إلى جهاز التيسير بواسطة قاذف هيدروليكي  .وبعد
إدخال المحلول الملحي إلى جهاز التيسير  ،يقوم مفتاح كهربائي يعمل بعوامة ،

بتثبيت تيار يدير الصمام إلى وضعية الشطف  .يتم التحكم بفترة الشطف بواسطة
مفتاح توقيت كهربائي  ،وفي نهاية هذه الفترة يدور الصمام إلى وضعية التيسير ،

التي تعيد جهاز التيسير إلى وضعية التيسير  .وفي غصون ذلك يكون العداد قد

عاد آلياً إلى وضعه األول  ،استعداداً لشوط التيسير التالي .

أحواض تخزين الملح الرطب :

في التطبيق البلدي يتم عادة شراء الملح الالزم بمقادير كبيرة مقدرة بحمولة

الشاحنة  ،ويختزن تحت الماء في أحواض لتخزين الملح الرطب  .وهي أحواض
كونكريتية مستطيلة ذات حنفية قاعية مغطاة بطبقات من الحصى المتدرج  ،يضخ
من خاللها المحلول الملحي المشبع إلى حوض لقياس الملوحة  ،يقوم قريباً من

مجموعة من أجهزة التيسير  .يقع جزء من هذه األحواض تحت األرض بحيث
تكون سطوحها المغطاة على ارتفاع مناسب إلسقاط الملح فيها من خالل فتحات
تهيئة مياه البلدية
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بصورة مباشرة من السيارات أو من الشاحنات  .وتتراوح سعة هذه الوحدات المفردة

من  02.444ـ  124.444ليبره من الملح وتستخدم عدة وحدات عندما نريد تخزيناً

أكبر

استهالك الملح :

نتبين من تصفح الجدول  2ـ  12في الفصل  12أن استهالك الملح يختلف

باختالف أنماط مبادالت كاتيونات الصوديوم  ،وذلك حسب القدرة التي يجري
تشغيلها بها  .فيمكن مثالً تشغيل النمط الراتنجي العالي القدرة لمبادل كاتيونات
الصوديوم  ،بقدرات تتراوح من  24كيلو قمحة (  1كيلو قمحة =  1444قمحة

من العسرة معب اًر عنها ككربونات كلسيوم ) إلى  22كيلو قمحة بالقدم الكعب ،

لكنه يحتاج فقط إلى  4.222ليبره من الملح بالكيلو قمحة من العسرة التي تزال
بقدرة أدنى  ،مقارنة بـ  4,2ليبره من الملح للقدرة األعلى  .أو بمعنى آخر يحتاج

فقط إلى  % 22من الملح إلزالة الكمية نفسها من العسرة من حجم ما من الماء

العسر عند تشغيله بقدرة أدنى مما لو َّ
شغل بقدرة أعلى .

مثال  :نريد تيسير  1.444.444جالوناً من الماء من عسرة 12غ  /جالون

)  ) 257 ppmإلى ثمالة 2غ  /جالون (  ) 86 ppmلذلك تكون العسرة المزالة

10  1000000
مقدرة بالكيلو قمحة  10000 :
1000

كيلو قمحة .

فعند تشغيل المبادل بهذه القدرة األدنى يكون استهالك ملح التجديد
4,2224 × 14444ليبره =  2224ليبره  .وعند تشغيله بالقدرة األعلى يكون

استهالك الملح  4,2 ×14444ليبره=  2444ليبره .

التجديد بمياه البحر :

يمكن استخدام مياه البحر في المدن الساحلية  ،وذلك بعد معالجتها بالكلور

 .وترشيحها  ،بدالً من شراء الملح لتجديد منشآت تيسير المياه بمبادل كاتيونات
تهيئة مياه البلدية
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الصوديوم  .وفي بعض المراكز الداخلية أيضاً  ،وحيث تتوفر المياه المالحة
بتركيب مناسب يمكن استخدامها كمواد مجددة  .تحتوي مياه البحر على حوالي

 % 0,2من أمالح تتألف من  % 2,2من الملح العادي ( كلور الصوديوم )  ،و
 % 4,0من أمالح أخرى أهمها أمالح الكلسيوم والمغنزيوم  .وبما أن كلور
الصوديوم في مياه البحر بشكل فقط % 22من إجمالي األمالح فإن القدرات في

القدم المكعب لمبادالت كاتيونات الصوديوم المجدة بماء البحر تكون أقل منها

عندما يكون التجديد بالملح التجاري بنقاء . % 90

الصورة 2ـ  2منشأة لتيسير الماء بمبادل كاتيونات الصوديوم ( زيوليت ) المتجددة بماء البحر  .إلى
اليمين أربع من  02وحدة ألجهزة تيسير الماء الكاملة اآللية  .إلى اليسار أربعة من أجهزة ترشيح
مياه البحر تبلغ عسرة مياه اآلبار الخام 02 ( 260 ppmغ  /جالون)  ،تخفف إلى ثمالة ( 22 ppm
2غ  /جالون )  ،عن طريق تيسير % 24من المياه الخام ومزج المياه الميسرة مع  %24من ماء
مجرى جانبي  .قدرة المنشأة  2.244.444جالون  /يوم .

تهيئة مياه البلدية
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تتراوح قدرات المبادالت من مختلف األنماط عند تجديدها بمياه البحر من

 04ـ % 14من قدراتها الخاصة عند تجديدها بالملح التجاري  .ولذلك تحتاج

منشأة مجددة بماء البحر إلى كمية من مبادل الكاتيونات هي بمقدار  1,2ـ 2,2

ضعفاً للكمية التي ينبغي استخدامها في منشأة متجددة بالملح العادي  ،وبالقدرة

ذاتها وبالتالي تكون تكاليف رأس المال بالنسبة لمنشأة مجددة بماء البحر  ،أعلى
من التكاليف في منشأة متجددة بالملح  ،ولكن تكاليف التشغيل بمياه البحر تكون

أدنى بكثير إلى الحد الذي يمكن بسهولة معه حساب فرق الكلفة البدئية .

على الرغم من الندرة الكبيرة للمنشآت المجددة بمياه البحر  ،إال أن هناك

عدداً من أجهزة تيسير المياه البلدية والصناعية التي تجدد بالمحاليل الملحية

الطبيعية  ،والشروط العامة التي يجب أن تتوفر في مادة التجديد  ،هي أن ال تقل

الملوحة عن  ، % 0و أن ال يقل محتوى الكلور ( على شكل  ) Clعن ثالثة

أضعاف إجمالي العسرة ( على شكل  ، ) CaCO3و أن يكون المحلول الملحي

متوازناً كيميائياً  ،وخالياً من الزيت أو كبريت الهيدروجين أو كلور الباريوم  ،أو

الشوائب األخرى الضارة .

مالحظة  :انظر الفصل  02لمزيد من المعلومات حول أجهزة تيسير الماء بمبادل كاتيونات
الصوديوم والرسوم التي تبين البناء الداخلي ألجهزة التيسير  ،وصهاريج قياس المحاليل الملحية ،
وصهاريج وأحواض تحزين السائل الخ  ،والتفاعالت التي تتضمنها عمليتا التيسير والتجديد .

إزالة الحديد والمنغنيز بطريقة تيسير الماء بتبادل كاتيونات الصوديوم :

يمكن إزالة الحديد و /أو المنغنيز عند وجودهما على شكل بيكربونات

ذوا بة لهذين المعدنين  ،بطريقة تيسير الماء بتبادل كاتيونات الصوديوم مع إزالة
العسرة في الوقت نفسه  .عالوة على ذلك يزال هذان المعدنان عند تجديد المبادل
المستعمل بالملح من سرير مبادل الكاتيونات في وقت واحد مع إزالة الكلسيوم

والمغنزيوم

المعدنين .

وبالشكل نفسه  ،أي عندما يكونان على شكل كلوريدات لهذين

تهيئة مياه البلدية
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كان التطبيق العادي بأجهزة التيسير بالرمل األخضر  ،يهدف إلى إنقاص

كميات الحديد إلى حد  10 ppmفي مياه بعسرة  24( 343 ppmغ  /جالون )

أو أكثر  .أما كميات الحديد التي يمكن إزالتها بالنمط الراتنجي العالي القدرة لمبادل
كاتيونات الصوديوم فهي أعلى بكثير .

فيما يتعلق بدرجة إزالة الحديد والمنغنيز التي ينجزها النمط الراتنجي العالي

القدرة من مبادل كاتيونات الصوديوم فإن األرقام المعتدلة التي يجب أن تزال إليها

هذه المعادن  ،هي  0.1 ppmأو  %1من محتوى الحديد والمنغنيز في الصبيب ،

مهما كان هذا المحتوى عالياً  .وبما أن الغالبية العظمى من المياه العسرة التي
تحمل الحديد و /أو المنغنيز تحتوي على أقل من  10 ppmمن هذين المعدنين
وتصل عسرتها في الواقع إلى أكثر من  1,2 ( 20 ppmغ  /جالون )  ،فإن هذا

يعني أن ال يحتوي صبيبها الميسر على أكثر من  0.1 ppmمن الحديد أو

المنغنيز  .وفيما يتعلق بالمياه االستثنائية التي تحتوي على كميات أعلى من هذه
المعادن غير المرغوبة  ،فإن المدى الذي يمكن أن تزال إليه في هذه العملية ،
يمكن حسابه بسهولة من القواعد السابقة  ،لكن يجب أن نالحظ أن المدى يجب

أن يكون أكثر من  30 ppmقبل تجاوز حد  0.3 ppmفي الصبيب

يزال الحديد والمنغنيز عند تيسير المياه البلدية بهذه الطريقة فقط من المياه

الميسرة كلياً  ،لذلك يجب معالجة المياه الفرعية التي يتوجب مزجها مها على نحو
منفصل إلزالة محتواها من الحديد أو المنغنيز  .فإذا لم يكن هذا المحتوى أعلى

بكثير من  1 ppmفإنه يمكن إزالته بسهولة بمرشحة أو مرشحات المنغنيز زيوليت
 ،التي تزيل فقط الحديد و /أو المنغنيز  ،إنما دون أن تيسير الماء  .إن مادة

التجديد المستخدمة في مرشحات المنغنيز زيوليت هي برمنجانات البوتاسيوم  ،مع
كمية بسيطة من الهواء  ،يمكن إدخالها إلى المياه قبل هذه المرشحات  ،وذلك

إلنقاص الكمية الالزمة من مادة التجديد  .واذا كان محتوى الحديد في الماء أعلى
بكثير من  ، 1 ppmفإنه يمكن أن تكون معالجة المياه الفرعية بالتهوية والترويق
تهيئة مياه البلدية
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والترشيح اقتصادية أكثر  .واذا احتوى الماء على كمية بسيطة من المنغنيز ،
فيمكن أن تعقب عملية الترويق والترشيح  ،عملية بواسطة مرشحات المنغنيز

زيوليت .

مالحظة :
هناك طريقة أخرى لتيسير الموارد البلدية من الماء  ،وازالة الحديد أو المنغنيز منها بطريقة مبادل
كاتيونات الصوديوم  ،كانت تقضي بزيادة تشغيل أجهزة التيسير  ،وهو تتابع عملها في إزالة الحديد
أو المنغنيز  ،حتى بعد استنزاف قدرتها على توفير الماء الميسر كلياً  .وكان التطبيق العملي لهذه
الطريقة يتطلب استخ دام مجموعة  ،تتألف على األقل من أربع وحدات من أجهزة التيسير  ،التي تعمل
على أساس زمني متداخل  ،ويزداد تشغيل إحدى الوحدات في كل مرة  ،بينما تستمر الوحدات األخرى
ميسر إلى الثمالة المرغوبة .
في عملها  ،بحيث يتم الحصول على صبيب ممزوج خال من الحديد ّ ،
ولكن عند القيام بتجديد إحدى الوحدات  ،كانت الوحدات الباقية فقط  ،هي التي تقوم بالعمل  ،لذلك لم
تكن درجة اليسر ثابتة  .ولهذا السبب قلما يستخدم هذا النظام في المنشآت الجديدة .

إزالة الحديد قبل التيسير :

في التطبيق البلدي ُ ،يحرر كثير من المياه العسرة  ،التي تحمل الحديد من
هذا المحتوى  ،إذا كانت خالية من المنغنيز  ،وذلك عن طريق تهوية وترويق
ٍ
وبعدئذ
وترشيح كامل هذه المياه  ،قبل تيسيرها بطريقة مبادل كاتيونات الصوديوم .
يجري بشكل كامل  ،تيسير جزء من المياه العسرة الخالية من الحديد  ،بواسطة

وحدات مبادل كاتيونات الصوديوم  ،ثم يخرج هذا الجزء مع جزء آخر من المياه

العسرة الخالية من الحديد  ،ويتم تعديل الصبيب  ،وصوالً إلى الثمالة المرغوبة .

إن معظم المياه العسرة الحاوية على الحديد  ،ال تحتوي على المنغنيز ،

لذلك يمكن تطبيق هذه الطريقة على هذا النوع من المياه وكما ذكرنا سابقاً إن
بيكربونات المنغنيز تحتاج إلى أن تكون قيم الـ  ، PHمن أجل سرعة التأكسد

أعلى بكثير منها في حالة بيكربونات الحديد  ،لذلك وعلى الرغم من إمكانية إزالة

المنغنيز من كافة أنواع المياه  ،باستثناء الحمضية منها  ،بأجهزة تيسير الماء

بمبادل كاتيونات الصوديوم  ،أو بمرشحات المنغنيز  ،دون أية حاجة لرفع الـ PH
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 ،فإنه يمكن إزالته جزئياً فقط بالتهوية  ،والترويق  ،والترشيح إال إذا رفعت أيضاً

قيمة الـ PH

مالحظة :
انظر الفصل  02من أجل معلومات مفصلة حول إزالة الحديد والمنغنيز  ،بما فيها معلومات حول
تأثير قيم الـ  PHعلى تأكسد بيكربونات الحديد وبيكربونات المنغنيز بواسطة الهواء أو الكلور ،
ومرشحة المنغنيز زيوليت  ،وتأثير ( المرشحات المنضحة ) في إزالة الحديد والمنغنيز العضويين (
المستخلبين ) .

طريقة تبادل كاتيونات الكلس والصوديوم الباردة ذات المرحلتين

طريقة الكلس زيوليت الباردة ) :

(

في هذه الطريقة يتم إنقاص عسرة بيكربونات الكلسيوم  ،أو العسرة

اإلجمالية بالكلس المطفأ ومادة مخثرة  ،والترويق والترشيح في مرحلة أولى  .وعند
الضرورة يمكن استخدام إعادة الكربنة  ،أو استخدام جرعة بسيطة من الحمض قبل

الترشيح  .وفي المرحلة الثانية  ،يجري جزء من الصبيب المعالج بالكلس والمرشح

عن طريق تمريره من خالل جهاز أو أجهزة تيسير الماء بمبادل كاتيونات

الصوديوم  ،ويمزج هذا الجزء مع جزء آخر من الصبيب المعالج بالكلس والمرشح
 ،ويعدل الصبيبان إلنتاج صبيب ممزوج بالثمالة المرغوبة .

إن تكاليف التشغيل إلزالة عسرة الالكربونات بطريقة مبادل كاتيونات

الصوديوم ،أقل من تكاليف التشغيل بطريقة الكلس صودا الباردة  .وبالمقابل إن

تكاليف التشغيل إلزالة عسرة البيكربونات ( وخصوصاً عسرة بيكربونات الكلسيوم )

بطريقة الكلس الباردة هي عادة أقل إلى حد ما من تكاليف إزالتها بطريقة مبادل
كاتيونات الصوديوم  .ولذلك تكون تكاليف التشغيل في طريقة الكلس البارد ومبادل
كاتيونات الصوديوم ذات المرحلتين  ،مع المياه العالية المحتوى من عسرة

البيكربونات والالكربونات  ،أقل عادة من كل من طريقة الكلس صودا الباردة أو

طريقة مبادل كاتيونات الصوديوم  .وهناك أيضاً نقص في إجمالي الجوامد مطابق
للنقص في عسرة البيكربونات الناتج عن المعالجة بالكلس في المرحلة األولى .
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مالحظة :
إن تكاليف رأس المال لمنشأة التيسير بالكلس البارد ومبادل كاتيونات الصوديوم  ،أعلى طبعاً منها
في كل من منشأة مبادل كاتيونات الصوديوم أو منشأة الكلس صودا الباردة  .وبما أن استهالك الملح
في مبادالت الكاتيونات الحديثة العالية القدرة أقل بكثير منه في النمط األقدم للرمل األخضر من
مبادالت الكاتيونات  ،فإن الوفر المتحقق عن طريق المعالجة بالكلس في المرحلة األولى ليس كبي ارً
في هذه األيام كما كان في السابق ولذلك ال تتميز تكاليف التشغيل في طريقة الخطوتين كثي ارً عنها في
طريقة مبادل كاتيونات الصوديوم وحدهما في تيسير المياه ذات المحتوى العالي من عسرة الالكربونات
 ،وذلك في المواقع التي تكون فيها أسعار الملح منخفضة  ،ما لم تكن عسرة بيكربونات الكلسيوم
عالية جداً أيضاً .

التآكل و ( المياه الحمراء) :

تنجم المياه الحمراء المعروفة عن تأثير المياه األكاّلة التي تحتوي على

هواء منحل  ,على المعادن الحاوية على الحديد بإحداث الحفر والدرنات

وهيدروكسيد الحديد البني المحمر  .والمياه األكالة التي تكون فيها قيمة الـ PH

منخفضة والتي تحتوي على هواء منحل قد تهاجم أيضاً األنابيب النحاسية ،

فتحدث بقعاً مخضرة على التثبيتات الخزفية لكن هذا الهجوم يكون بطيئاً عادة .
أما بالنسبة للنحاس األصفر  ،قد يكون الهجوم سيئاً للغاية ألنه يحدث حف اًر مرقطة
وارتشاحاً عبر النحاس اللين المتشكل عن طريق نزع الزنك من النحاس

وفي التطبيق البلدي تستخدم على نطاق واسع طريقتان لتثبيط التآكل هما :

(  ) 1إحداث طبقة واقية جداً من كربونات الكلسيوم .

(  ) 2استخدام كمية بسيطة من سيليكات الصوديوم (  4,1ليبره لكل 1444
جالوناً  ،مع إضافة قليل من الصود الكاوي لرفع قيمة الـ  pHإلى حوالي 0,0
الذي يشكل طبقة واقية رقيقة جداً فوق السطوح المعدنية .

وقد استخدم أيضاً النزع الفراغي للهواء إلى مدى محدد في وقاية خطوط

األنابيب الطويلة  ،ولكن من الواضح أنه سيكون هناك التقاط للهواء  ،إذا

استخدمت فيما بعد الخزانات أو األحواض أو صهاريج التخزين المرتفعة المكشوفة
.
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مالحظة :
انظر الفصل  2حول الغازات المنحلة  ،وانظر الجدول 0ـ  6في الفصل  6من أجل الطريقة البسيطة
لحساب دليل النفلييه ( دليل إشباع كربونات الكلسيوم ) .

التقاط الحديد :

عند استخدام مورد مائي ٍ ،
خال من األكسجين المنحل في أنظمة التوزيع

القديمة المتدرنة  ،قد يحدث التقاط للحديد مزعج جداً  ،أي تشكل وانحالل لمركبات

الحديد ( بيكربونات الحديد  ،وكربونات الحديد  ،وهيدروكسيد الحديد  ،ولجميعها
ذوبانيات ملحوظة ) من الدرنات  .ومن الواضح أنه عند تجري مياه  ،تحتوي على
هواء منحل  ،عبر أنبوب متدرن فإن أي مركب حديد ذواب  ،يرتشح عبر الدرنة ،
سوف يتأكسد بسرعة إلى هيدروكسيد الحديد الالذواب  ،وذلك قبل انبثاقه من

سطح األنبوب  .ولذلك فإن عالج التقاط الحديد  ،يكون ببساطة في إدخال قليل
من الهواء إلى الماء  ،فيعمل هذا بسرعة مذهلة  ،كما نتبين من المالحظة التالية

.

مالحظة :
كمثال على ما سبق نذكر حالة بلدية تسبب فيها إدخال ماء بئر خال من األكسجين إلى األنابيب
الرئيسية المتدرنة  ،التي كانت تستخدم سابقاً لحمل المياه السطحية المشبعة بالهواء  ،بالتقاط شديد
جداً للحديد كان ماء الحنفيات في مختلف قطاعات البلدية عند سحبه نقياً عديم اللون  ،لكنه كان
البني
يصفر ثم يرسب هيدروكسيد الحديد المألوف ذو اللون
يربد ثم
عند تركيده بالتماس مع الجو ّ ،
ّ
ّ
المحمر  .وقد أظهرت االختبارات أن محتويات الحديد فيه تتراوح من  0إلى أكثر من  2 ppmوال
حاجة بنا ألن نذكر الت بقع السيء الذي كان يصيب التثبيتات الخزفية  ،وكل شيء يكون على تماس
ٍ
وعندئذ كان يتم جعل التهوية فعالة بإدخال الماء فوق سطح بئر نقية  ،وشطف
مع هذا الماء .
األنابيب الرئيسية دفقاً بواسطة مآخذ إطفاء الحرائق  .وكانت االستجابة سريعة تقريباً  ،فقد توقف في
 22ساعة التقاط الحديد خالل كامل النظام  ،باستثناء أنبوب واحد طويل يؤدي إلى نقطة معزولة إلى
حد ما  ،لكنه عاد وتوقف في هذا األنبوب أيضاً في 22ساعة .
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المعالجة بمركبات الفلور :

تقوم العديد من البلديات في أنحاء عديدة من العالم بإضافة مركبات الفلور

إلى مياه الشرب  ,والمواطنون في هذه البلديات يشربون مياهاً يبلغ محتواها من

الفلوريد الطبيعي  0.7 ppmأو أكثر  ،معب اًر عنه بـ  ( Fفلور) .

إن معظم الفوائد في تخفيف معالجة األسنان يستمد من المياه التي تحتوي

من  0.7-1 ppmمعب اًر عنها بـ  ، Fأما الكميات التي تتجاوز ، 1.5 ppm

فتسبب تبقع األسنان  .وفي البلديات التي تطبق المعالجة بمركبات الفلور على

المياه التي ال تحتوي على الفلوريد  ،أو على تلك التي تشكو من نقص كمياته

الطبيعية فيها  ،تضاف كميات كافية من مركب يحتويه لجعل محتوى الماء منه
عند . 1 ppm

واعتماداً على التكاليف والمشكالت النسبية للمعالجة والتغذية  ،تستخدم

مختلف المركبات الحاوية على الفلوريد  ،مثل حمض هيدرو فلورسيليك  ،سيليكو
فلوريد الصوديوم  ،وفلور الصوديوم  ،الخ  ،ومن الطبيعي أن تختلف التكاليف ،

ليس فقط تبعاً للتكاليف النسبية لمركبات الفلوريد  ،بل أيضاً تبعاً لنسبة جالون /

شخص  /يوم  ،المستخدمة في مختلف البلديات  .ولكن بما أن الكميات المضافة
بسيطة جداً  ،فإن إجمالي التكاليف السنوية للشخص الواحد تكون منخفضة جداً .

تخفيف المحتويات العالية من الفلوريد :

في الموارد المائيـة التـي تحتـوي علـى فلوريـد طبيعـي بنسـبة أعلـى مـنppm

 . 1تش ـ ــمل الط ـ ــرق المتبع ـ ــة لتخفي ـ ــف محتوي ـ ــات الفلوري ـ ــد  ،اس ـ ــتخدام هيدروكس ـ ــيد
المغنزيــوم  ،واأللومينــا المنشــطة  ،وكبريتــات األلومنيــوم  ،وفحــم العظــام المنشــط .
فإذا كانت عسرة المغنزيوم عالية إلى حـد مـا فـي المـاء  ،وكـان التخفيـف المطلـوب

لمحتـوى الفلوريـدات بسـيطاً نسـبياً  ،فقـد تكـون طريقـة التيسـير البـاردة بـالكلس صــودا
ذات أهمية في تخفيف هذا المحتوى  ،ولكننا نحتاج إلى كميات كبيرة من المغنيسيا
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لتخفيــف محتويــات الفلوريــدات إذا كانــت أعلــى مــن ذلــك وفــي هــذه الطريقــة يجــري
تمريــر المــاء مــن خــالل مرشــحات فحــم العظــام  ،وفــي نهايــة شـوط التشــغيل  ،تجــدد

هــذه المرشــحات أوالً بمحلــول الصــود الكــاوي  ، %0وثانيـاً بمحلــول حمــض الفســفور
 . % 1وبســببب النفقــات التــي يقتضــيها نــزع مركبــات الفلــور مــن كميــات الميــاه إذا
كانت كبيرة  ،وتحمل محتويـات عاليـة مـن الفلوريـد  ،فقـد اسـتخدمت المرشـحات مـن

النمط األنبوبي لألغراض المنزلية  ،لكن استخدامها محدود جداً .
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الفصل الثامن
مياه تغذية المراجل
Boiler Feed Waters
ُتخلّف المياه الطبيعية جميعها  ،عند تبخرها  ،ثمالة من مادة معدنية  .وربما

تعرف اإلنسان على هذه الحقيقة منذ تعلم غلي الماء ألول مرة  .ولوحظ أيضاً أن

بعضاً من هذه الثمالة كان عبارة عن قشرة صلدة كالصخر  ،تلتصق إلى جدران

األوعية التي يغلي فيها الماء .

مالحظة :
وقام الفالسفة القدماء بوضع تفسير لهذه الظاهرة  ،كدأبهم في وضع التفسيرات لكافة الظواهر
األخرى  .فقد ذكروا أن المادة  ،تتألف من أربعة عناصر  ،هي  :التراب  ،والهواء  ،والنار  ،والماء .
وعندما تتالم النار والماء  ،فإنهما يتحدان  ،ال ليشكال مياهاً نارية  ،كما يمكن أن نفترض  ،بل ليشكالً
تراباً ( مادة معدنية ) وهواء ( بخا ارً أو غا ازً )  .ولو كتبت المعادالت الكيميائية كما نكتبها في عصرنا ،
لكتبت كما يلي :
ماء  تراب  +هواء
نار +
وككثير من النظريات المضللة  ،أما أن صيغت هذه النظرية وقبلت حتى تهافت عليها النا ،
كتهافت الحيوانات القشرية البحرية على لوح خشبي متعفن  .وبعد ذلك بعدة قرون  ،تج أر أحد الشكوكيين
على كشف أن الماء المقطر ال يخلف  ،عند تبخره  ،ثمالة ملحوظة  .وجاءت الضربة النهائية لهذه النظرية
 ،عندما قام أحد العباقرة  ،بتقطير مياه  ،سبق تقطيره  055مرة  ،دون أن تشكل أي تراب في أي من تلك
المرات .

رواسب المراجل Boiler Deposits :

كان تشكل القشرة في آنية الطبخ أم اًر مزعجاً طبعاً  ،ولكن عندما جعل محرك

واط البخاري من المرجل البخاري ضرورة عامة  ،أصبحت القشرة ليست مزعجة فقط ،
بل نوعاً من التهديد أيضاً  .ألن الموصلية الح اررية للقشرة ضعيفة جداً ( تبلغ حوالي

 % 0.5من موصلية الفوالذ  ،وقد تهبط في بعض القشور المسامية إلى أقل بقليل من
 ، % 1انظر الفصل  ، ) 2وتتشكل بصورة أسرع في الدرجات األكبر للمدخول
الحراري  .ولذلك يكون التفاوت كبير في درجات الح اررة بين المعدن والماء في المراجل
المكسوة بالقشور  ،أكثر مما تحتاجه المراجل النظيفة  ،التي تعمل بالتقدير نفسه .
مياه تغذية المراجل
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إذا كانت القشرة في المراجل المصنوعة من الفوالذ الطري  ،ثخينة بما يكفي

لجعل درجة ح اررة المعدن ترتفع إلى أكثر من  ْ009ف  ،فإنه يمكن أن نتوقع ضعف

المعدن  .ويمكن للفوالذ من نوع خاص أن يصمد لدرجات ح اررة أعلى  ،ولكن ال يجب
ألي من أنواع الفوالذ  .وكما يظهر في الجدول - 5
تجاوز درجة ح اررة التشغيل اآلمنة ٍّ

 2في الفصل الثاني  ،فإن الزيادة في تفاوت درجة الح اررة  ،التي تسببها ثخانة / 10

1

أنشاً  ،مع موصلية ح اررة مقدارها  0.55بمقياس كلفن  ،هي  1119ف فقط بمدخول
حراري مقداره  10000وحدة ح اررية بريطانية  /قدم / 2ساعة  ,لكنها تصبح عشرة

أضعاف (  11109ف ) عندما يكون المدخول الحراري  100000وحدة ح اررة بريطانية
قدم / 2ساعة  .ومن الواضح إذن  ،أنه يمكن لمرجل الضغط المنخفض من النمط
القديم  ،بمعدل دخله الحراري المنخفض  ،أن يصمد لقشرة أثخن بكثير من ثخانة القشرة
التي يتحملها مرجل الضغط العالي من النمط الحديث  ،بمعدالت دخله الحراري األعلى

بكثير .

لم تكن القشور بثخانة  1/ 2 - 1/ 4إنشاً نادرة في المراجل القديمة ذات الضغط

المنخفض  ،في حين حدثت أعطال في المراجل الحديثة ذات الضغط العالي مع قشرة

بثخانة  0.05فقط  ،وقد حسب بعضهم أنه حتى القشرة المسامية بثخانة  0.01إنشاً ،

التشعع  .ولذلك يبدو واضحاً أن
قد تسبب ضعفاً في معدن المرجل في األجزاء العالية
ّ
عبارتي ( ثخين ) و( رقيق )  ،عند استخدامهما لوصف قشرة المرجل  ،تكونان

عديمتي المعنى  ،ألن القشرة التي تكون (رقيقة ) بما يكفي لهذا المرجل  ،قد تكون (

ثخينة ) جداً بالنسبة لمرجل أخر وكذلك أيضاً وعلى الرغم من أنه كثي اًر ما يصار إلى
المحافظة على قشرة رقيقة كالورق أو كقشرة البيض  ،في مرجل الضغط المنخفض ،

وقاية له ضد التآكل  ،الذي يسببه ماء نزع منه هواؤه على نحو سيء  ،فإن مرجل

الضغط العالي ال يمكن أن يتحمل مثل تلك القشرة  .وبدالً من ذلك  ،ينبغي أن يكون

المعدن خالياً من القشرة  ،و أن يحمى ضد التآكل عن طريق النزع الكامل للهواء من
مياه التغذية  ،والمحافظة على قيمة مرتفعة بشكل ٍ
كاف للـ . PH
مياه تغذية المراجل

460

الفصل الثامن

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

معالجة المياه لألغراض الصناعية وغيرها

ضياع الحرارة الذي تسببه القشرة :

لقد بولغ كثي اًر فيما يتعلق بضياعات الح اررة في المراجل المكسوة بالقشور ،

ويعزى ذلك  ،إلى حد كبير  ،إلى بعض االحتياجات القديمة واالستشهاد بها دائماً ،
وفيها تسبب قشرة بثخانة

11

 1/إنشاً خسارة انتفاع من الح اررة بمقدار . % 12

مع ذلك  ،اكتشف في التطبيق العملي أن ضياعات الح اررة  ،بسبب القشرة في

حجرات المراجل  ،بسيطة نسبياً  .وقد قام بعضهم بحساب هذه الضياعات في االنتفاع

الحراري  ،ونقوم بدورنا بتلخيص استنتاجاته كما يلي  " :إن دراسة ضياعات الح اررة
بسبب القشرة  ،تؤدي إلى استنتاج يفيد بأن هذه الضياعات بسيطة نسبياً  ،ألن

المعلومات المستمدة من البحوث الحديثة والكفوءه  ،تساعد االستنتاجات النظرية في

وضع تلك الضياعات عند رقم ال يزيد عن  % 2للقشور بالثخانة والموصلية الح اررية
العاديتين  ,وعلى الرغم من بساطة الخسارة الناجمة عن القشرة في فعالية المرجل ،
إال أن واقع وجود أي خسارة يبرر استخدام طرق تحول دون تشكل القشرة .

يتطلب التشغيل الحديث للمراجل حذف كافة الخسائر إلى أقصى درجة اقتصادية

ممكنة  .إن منع تشكل القشرة بتحكم كيماوي مناسب  ،هو إجراء اقتصادي سليم  ،حتى
لو كان الهدف منه فعالية المرجل فقط  .ولكن هناك  ،من الناحية العملية  ،عامل

آخر يزداد أهمية  ،نظ اًر لالزدياد المستمر في ضغوط وسرعات التدوير في المرجل .
وهذا العامل هو ضعف سطوح األنابيب  ،بسبب التسخين الزائد  ،الناجم عن تشكل

القشرة " .

القشرة مقابل العكارة :

تستخدم العبارتان " قشرة " أو " قشرة المراجل" للداللة على الرواسب التي تلتصق

بالمراجل  ،أما عبارتا "عكارة" أو "طين"  ،فتستخدمان للداللة على الرواسب غير

اللصوقة  .ومن هنا يتضح  ،أن القشرة أكثر إزعاجاً من العكارة  ،ألن هذه يمكن
مياه تغذية المراجل
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صرفها أو غسلها  ،أما القشرة فتحتاج عادة إلى تحطيم أو إلى تكسير  .وازالة القشرة ،

في بعض المواضع  ،مسألة بالغة الصعوبة  .ففي القاطرات مثالً  ،تتشكل القشرة فوق

السطح الخارجي لمسارب الغازات أو أنابيب اللهب  ،ولما كانت هذه األنابيب شديدة
التقارب  ،فإنه يصعب إدخال أدوات التنظيف فيما بينها  .ولذلك  .فإن اكتساء هذه

المسارب على نحو سيئ بالقشور  ،يعني إدخال القاطرات إلى الورشة  ،وفك المسارب
 ،إلجراء عملية للتخلص من القشرة  ،وتلحيم القطعة فوق المسارب ( أو استخدام قطع

جديدة )  ،واعادتها من جديد إلى المرجل .

إن المكونات الرئيسية للقشور والعكارة  ،هي  :كربونات الكلسيوم  ،وهيدروكسيد

المغنيزيوم  ،وكبريتات الكلسيوم  ،والسيلكا  .تبلغ ذوبانية كربونات الكلسيوم بدرجة 212

ف حوالي  3/4 ( 13 ppmغ  /غالون)  ،وهيدروكسيد المغنيزيوم  1/2 ( 8 ppmغ /
ويعبر عن الجميع
غالون)  ،وكبريتات الكلسيوم  53 ( 1250 ppmغ  /جالون ) ّ ،
كمكافئات لـ . CaCO3
وتنقص إلى حد ما ذوبانية كربونات الكلسيوم وهيدروكسيد المغنزيوم مع ارتفاع

درجات الح اررة  ،ربما إلى حوالي  1/3 ( 5 ppmغ  /جالون ) بالنسبة للكربونات 2 ،

 1/8 ( ppmغ  /جالون) بالنسبة للهيدروكسيد  ،وذلك بدرجة  3ْ2ف ( 210 Psig

) ويعبر عنهما بـ  . CaCO3وتنقص ذوبانية كبريتات الكلسيوم بسرعة أكبر مع
ارتفاع درجات الح اررة وكما تبين في الجدول  2 - 4في الفصل الثاني  ،فإن هذه

الذوبانية تهبط عند  338ف (  100باوند  /قدم ) 2إلى  1( 103 ppmغ  /جالون )
 ،وعند درجة الح اررة  428ف (  332باوند  /قدم ) 2إلى  2.3 ( 40 ppmغ /

جالون)  .ولوحظ أيضاً أن القشرة التي تشكلها كبريتات الكلسيوم  ،صلبة وكثيفة جداً
بحيث تصعب إزالتها  ،أما القشور التي تتشكل  ،بصورة رئيسية  ،من كربونات

الكلسيوم  ،فتكون ذات طبيعية أكثر ليونة  ،ولذلك تصبح إزالتها أسهل .

مالحظة :
إن الذوبانيات  ،التي وردت أعاله  ،تخص المواد المصرفة في المياه النقية  ،والغرض منها  :هو فقط
إعطاء العناصر األساسية بتشكيل القشرة  .أن وجود أمالح أخرى  ،وخصوصاً تلك التي تحتوي على أيون
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عادي  ،تأثر بصورة طبيعية على هذه الذوبانيات  .وفي درجات الحرارة المنخفضة تختلف أيضاً ذوبانية
مميأ  .عالوة على ذلك  ،وعلى الرغم من
كبريتات الكلسيوم مع الجب  ،سواء كان شبه ّ
مميأ أو غير ّ
كون كربونات الكلسيوم  ،وهيدروكسيد المغنزيوم  ،وكبريتات الكلسيوم  ،والسيليكا  ،هي المواد الرئيسية
التي تشكل القشور في المراجل البخارية  ،إال أن الفحوص المجهرية وأنماط حيود أشعة إك  ،كشفت أن
القشور قد تكون أكثر تعقيداً من مجرد كونها مزيجاً بسيطاً من هذه المواد مع بعض األلومينا والحديد  ،كما
يمكن أن يستنتج من التحليل الكيميائي للقشرة  .كما ذكر مؤخ ارً  ،تحت عنوان " قشور السيلكا"  ،بأن هذه
قد توجد أيضاً على شكل أنالسيت  Analciteأو على شكل سيليكات الكلسيوم  .ولكن هذا ال يوهن كافة
االتحادات المحتملة  ،ألن السيلكا  ،في حد ذاتها  ،قد توجد في عدة أشكال  ،أو في اتحاد  ،على شكل
سيلكيات ثنائية عديدة مع األلومينا أو الحديد أو مع مختلف األس  .وعلى الرغم من أن هذه الدراسة
تلقي ضوءاً جديداً على تشكل القشور  ،وعلى مختلف المجموعات المؤتلفة  ،التي قد توجد في مختلف
القشور  ،وتبقى المواد الرئيسة المشكلة للقشور هي نفسها  ،والتخلص منها أو تخفيفها إلى تفاوتات
محددة مسموحة  ،سيبعد إمكانية تشكلها .

بالنسبة لمركبات الكلسيوم والمغنزيوم األخرى التي توجد في المياه الطبيعية ،

فكالً منها ذواب  ,وال يشكل قشو اّر  ،ولكن كلور المغنيزيوم آكال خصوصاً  ،وتأثيره
يبدو حفا اًز بطبيعته  ،فهو يتحلل أوالً إلى هيدروكسيد مغنيزيوم وحمض كلور الماء ،
ٍ
وعندئذ يقوم حمض كلور الماء بمهاجمة معدن المراجل  ،مشكالً كلور الحديد ،

ٍ
عندئذ مع هيدروكسيد المغنيزيوم  .وربما يلعب دو ًار في هذا الهجوم ،
ويتفاعل هذا

األوكسجين المنحل  ،من الماء الغير منزوع الهواء  ،أو المنزوع هواؤه بشكل جزئي فقط

 .وعلى أية حال  ،إذا كانت المحاليل الملحية في المراجل  ،تحمل بعضاً من قلوية
الصوديوم  ،أو كلور أو كبريتات المغنيزيوم  ،فأنها ستتفاعل معه لترسيب مغنيزيوم
على شكل هيدروكسيد  ،بحيث ال يمكن لهذا النمط من الهجوم أن يحدث .

وم ّشكل القشرة الشاذ تقريباً  ،وهو هيدروكسيد الكلسيوم  ،الذي من الواضح انه

ال يوجد في المياه الطبيعية  ،ويمكنه الدخول إلى المرجل فقط من خالل معالجة غير

مناسبة  .ولهيدروكسيد الكلسيوم منحنى ذوبانية  ،ينقص بارتفاع درجة الح اررة ،ويصل
إلى حوالي 13ْ ( 2390 ppmغ  /جالون ) بدرجة 329ف  ،و 888 ppm

غ  /جالون) بدرجة 212ف  ،و 8 (135 ppmغ  /جالون) بدرجة  3ْ2ف

 ,) 210 psigويعبر عن الجميع بـ . CaCO3
مياه تغذية المراجل
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لم تكن السيليكا عادة  ،إال في حاالت استثنائية  ،مكوناً مزعجاً للقشور في

المراجل القديمة ذات الضغط المنخفض  .وهي في الواقع  ،قلما جرى قياسها منفصلة

في مياه تغذية المراجل  ،لكنها كانت عادة تتكتل مع مكونات أصغر  ،وأكسيد الحديد
واأللومينا  ،وكان يعبر عن المجموع عادة بـ +SiO2

3

 . R2Oويمكن أيضاً منع

السيلكا من تشكيل القشرة في المراجل  ،عن طريق تأمين مياه تغذية خالية من العسرة
وزيادة فوسفات الصوديوم في المحاليل الملحية للمراجل  ،ووجود قلوية كافية إلبقاء

السيلكا في حالة انحالل ولكن السيلكا يمكنها أن تشكل مع العسرة في المرجل ،

سيليكات الكلسيوم  ،وكما ذكرنا في المالحظة السابقة  ،فان النمطين اآلخرين من
قشور السيلكا  ،التي يمكن أن تتشكل  ،هي قشور السيليكات  ،مع األلومينا أو الحديد

أو أساس  ،واجماالً  ،تدعى هذه القشور عادة ( قشور السيليكا) ألن السيليكا هي
السبب الرئيسي في تشكلها  .والسيلكا أيضاً ذوابة ( أو طيارة) في البخار ذي الضغط
العالي  ،وبالتالي يمكن أن ترحل  ،وتترسب على شكل قشرة صلدة ثقيلة فوق أرياش

التربين  .وكما سنرى  ،فيما بعد  ،في الصورة  ، 8-4فإنه كلما كان ضغط البخار
أعلى  ،كلما كان محتوى السيلكا  ،الذي يمكن التسامح به في مياه المراجل  ،أكثر

انخفاضاً .

إذا سمح للعكارة والراسب بالدخول إلى المرجل  ،فقد تتشكل العكارة والقشرة،

فتتشكل القشرة عن طريق التماسك أو الجفاف فوق المعدن  ،أو عن طريق تفاعل

محتويات السيلكا فيها مع المحاليل القلوية في المرجل  .ولذلك تجري عادة معالجة

المياه العكرة قبل تيسيرها أو نزع معادنها  .مع مياه معينة  ،قد تتألف هذه المعالجة
المسبقة من التخثير  ،والترويق  ،والترشيح  ،أو قد تتألف عندما تحتوي المياه على

كميات ملحوظة من عسرة البيكربونات  ،كما في حاالت كثيرة  ،من التيسير بالكلس
البارد  ،والتخثير والترشيح  ،ويمكن بالمعدات نفسها إزالة العكارة  ،وتخفيف عسرة

البيكربونات في آن معاً .
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سوف ندرس في النص التالي المعالجات الخارجية أوالً  ،ولتفادي التكرار ،

يفترض في الماء  ،الذي نحن بصدد معالجته  ،أن يكون خالياً من العكارة في حالته

الطبيعية  ،أو أن يكون جعل كذلك بمعالجة مسبقة  .عالوة على ذلك  ،وبما أن طرق
تهيئة الماء هذه ستوصف بالتفصيل في مكان آخر  ،فإن وصفها في هذا الفصل

سيأتي موج اًز  ،وسوف نشير إلى الفصول التي سترد فيها األوصاف .

المعوض لمياه تغذية المراجل :
المعالجة الخارجية للماء اإلضافي
ِّ

المعوض لمياه تغذية المراجل ) للداللة على
تستخدم عبارة ( الماء اإلضافي
ِّ

المياه الخام التي نحتاجها لسد النقص الناجم عن خسائر الماء من المراجل  ،الذي

يسببه استخدام البخار مكشوفاً في العمليات الصناعية  ،أو البخار المفقود بطرق أخرى
 ،إضافة إلى الماء الذي يفقد في أنبوب التصريف في المرجل  .وفي بعض الحاالت ،

ال توجد مرتجعات لناتج التكثيف  ،أو أن ال يناسب إطالقاً إلعادة استخدامه في
المرجل  ،وبالتالي تكون مياه تغذية المرجل مياهاً إضافية للتعويض  . %100وفي

حاالت أخرى وخصوصاً في المنشآت ذات القدرة الكبيرة  ،فإن المكثفات السطحية
تستعيد كثي اًر من الماء المتبخر  ،إلى الحد الذي قد تشكل معه مياه التعويض أقل من

 % 2من الماء الذي تغذى به المراجل .

وبين هذين الحدين  ،تقع جميع الحاالت األخرى وفي المصنع نفسه أيضاً  ،قد

تتغير إلى حد كبير  ،نسبة ما قد نحتاجه من ماء التعويض  .وقد تكون هذه التغيرات

في معظمها فصلية  ،ولكن احتياجات اإلعاضة  ،تختلف جداً من ساعة إلى ساعة ،

أو حتى فترات أقصر  .فمثالً في منشأة تستخدم البخار المباشر لإلمداد بالطاقة
ٍ
متساو .
وللطبخ  ،قلما تشغل أجهزة الطبخ على فترات متباعدة ومتداخلة على نحو
ففي لحظة قد ال يستخدم البخار أي من أجهزة الطبخ  ،وفي اللحظة التالية  ،قد تنفتح

عليه عملياً  ،وفي وقت واحد جميع هذه األجهزة  ،أو بفاصل بضع دقائق بين الواحدة

اآلخر  .ومن الواضح إذن  ،أن معدات معالجة المياه  ،يجب أن تكون كبيرة بما يكفي

لمعالجة المتطلبات القصوى .
مياه تغذية المراجل
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يفضل تحديد التبخر من مرجل ما بعدد الباوندات في الساعة  .وعند الحصول

على هذا العدد  ،فإنه يمكن تحويله إلى جالونات في الساعة ( جالون  /سا )  ،بضربه

في  . 0112هناك طريقة أخرى للتعبير عن التبخير  ،تقوم على أساس وحدة موروثة
عن جيل سابق  ،وتدعى ( بالقدرة الحصانية للمرجل في الساعة ) ويفترض أنها تساوي

تبخر  4جالونات من الماء في الساعة  ،عند تقدير ( القدرة الحصانية ) بـ % 100
فإذا كان هذا التقدير  ، % 200فإن التبخير سيكون  8جالون  /سا  ،الخ  ،فمثالً  ،أن

مرجالً بقدرة  250جالون  /سا  ،يعمل بتقدير  ، % 300سوف يبخر  3000جالوناً
من الماء في الساعة .

إن إضافة التكميل تقارب إجمالي رقم التبخير ناقصاً عائدات ناتج التكثيف .

وهي كمية تقريبية فقط للتعديل  ،يجب إعدادها بدالً من الماء الذي يفقد عن طريق
تيار البخار  .وفي مختلف طرق تيسير الماء  ،باستثناء طريقة الكلس صودا الساخنة،

يمكننا االفتراض بأن البخار المفتوح  ،الذي يستخدم لتسخين الصبيب  ،يلغي تقريباً

كمية الماء المفقودة قي تيار البخار  ،وفي طريقة الكلس صودا الساخنة  ،تحسب القدرة
على أساس الصبيب الحار  ،تبلغ في درجة الح اررة تلك  8ليبرة في الجالون الواحد ،

وتعوض من مياه المعالجة مضافاً إليها البخار المستخدم في تسخينه  ،بحيث ينبغي

إضافة تعديل لتيار البخار  .وسوف ندرس معالجة عائدات ناتج التكثيف في مكان

آخر من هذا الفصل .

طريقة تبادل كاتيونات الصوديوم ( الزيوليت ) :

تستخدم هذه الطريقة على نطاق واسع  ،في تيسير مياه تغذية المراجل ،

وخصوصاً تلك التي تعمل ضغط منخفض  ,وتتميز هذه الطريقة بصورة رئيسية  ،بإزالة

العسرة بشكل كامل وبالبساطة الزائدة في العمل  ،سواء كان التشغيل يدوياً  ،أو آلياً

بالكامل  .كما أنها ال تنقص محتوى القلوية  ،أو إجمالي محتوى الجوامد في الماء .
مياه تغذية المراجل
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ونظ اًر لالستخدام الواسع  ،الذي تالقيه أجهزة التيسير بمبادل كاتيونات الصوديوم
لتيسير مياه المعالجة في مجموعة من مختلف الصناعات فقد أصبح شائعاً بناء منشآه
مركزية من هذا النمط  ،واستخدام صبيبها في عملية المعالجة  ،ولتغذية المراجل ،

ولكافة االستخدامات األخرى في المصنع .

قد يكون مبادل الكاتيونات المستخدم واحداً من األنماط السيليكونية  ،مثل

الغلوكونيت  Glauconiteالمعالج والمستقر ( الرمل األخضر )  ،أو زيوليت ألومينوـ

سيلي كات الصوديوم التركيبي  ،أو من النمط الكربوني  ،أو من نمط الراتنج التركيبي .
يتميز النمط الكربوني  ،والنمط الراتينجي التركيبي  ،في كونهما ليسا سليكونيين في

طبيعتهما  ،وبذلك يتفاديان احتمال التقاط السيلكا من الماء الذي يعبر سرير المبادل .
وفيما يتعلق بمحتوى السيلكا األصلي في الماء  ،فإنه يعبر السرير دون أي تبدل ألن

مبادالت الكاتيونات ال تحمل خواص إزالة السيلكا واذا احتجنا إلزالتها  ،فإنه يمكننا

القيام بذلك بطريقة الكلس الباردة وتبادل كاتيونات الصوديوم ذات المرحلتين  ،أو

بالطريقة الساخنة للجير وتبادل كاتيونات الصوديوم ذات المرحلتين .

وسوف نأتي على وصف هاتين الطريقتين  ،وازالة السيليكا بواسطتهما في

الفصلين  ، 1ْ , 18على التوالي  .وكلتاهما تخففان أيضاً من محتوى القلوية ،
واجمالي الجوامد .

وهناك طرق أخرى ثالث لتخفيف محتوى القلوية :

 1ـ المعادلة الجزئية لصبيب جهاز التيسير بحمض الكبريت .

مياه تغذية المراجل

424

الفصل الثامن

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

معالجة المياه لألغراض الصناعية وغيرها

الصورة  1ـ  . 8مجموعة وحدية مزدوجة من وحدات مبادل كاتيونات الصوديوم  ،ذات صمامات
المعوض للمراجل في مصفاة للنفط في العربية
متعددة الفوهات  ،وتعمل يدوياً  ،تيسير الماء
ّ
السعودية .

 2ـ طريق تبادل كاتيونات الصوديوم وتبادل أنيونات الكلوريد ذات المرحلتين
 3ـ طريقة تبادل كاتيونات الهيدروجين وتبادل كاتيونات الصوديوم .

ولكن أياً من هذه الطرق ال تزيل محتوى السيليكا  ،والطريقة ( )3تخفف فقط

إجمالي محتوى الجوامد .

وسوف نأتي على وصف طريقة تبادل كاتيونات الصوديوم في الفصل ، 15

وطريقة تبادل كاتيونات الهيدروجين في الفصل  . 11كما نصف في الفصل ، 15
طريقة تبادل كاتيونات الصوديوم وتبادل أنيونات الكلوريد ذات المرحلتين .

طريقة تبادل كاتيونات الهيدروجين :

تتميز هذه الطريقة بصورة رئيسية في أنها تزيل العسرة بصورة تامة  ،وتخفف

محتوى القلوية إلى أي رقم نريده  ،وتخفف محتوى الجوامد بقدر يماثل تخفيف محتوى

القلوية  ،كما تتميز بسهولة التنفيذ  ،والتشغيل بواسطة الماء البارد  .وفيما يتعلق
مياه تغذية المراجل
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بمعالجة مياه التغذية ذات المحتوى العالي من السيلكا من أجل المراجل العالية الضغط

فتتميز هذه الطريقة في أنها ال تخفف محتوى السيلكا في تلك المياه  .وعند إجراء هذه
العملية  ،يمكن استخدام سلسلة المعدات التالية  ،إذا كان محتوى الكبريتات والكلوريد

منخفضاً جداً :

( )1وحدة أو وحدات تبادل كاتيونات الهيدروجين .
( )2جهاز لنزع الغاز .

( )3جهاز للتغذية بالصودا الكاوية .

واذا كان محتوى الكبريتات والكلوريد أعلى إلى حد ما  ،فإن سلسلة المعدات قد
تتألف من  :آ ـ وحدة أو وحدات مبادل كاتيونات الهيدروجين .

ب ـ وحدة أو وحدات مبادل كاتيونات الصوديوم .

ج ـ جهاز لنزع الغاز .

تعدل الصودا الكاوية  ،في الترتيب األول بحيث تتعادل مع األحماض المعدنية

المنتجة من قبل مبادل الهيدروجين وتؤمن أي زيادة في القلوية تدعو الحاجة إليها وفي
الحالة الثانية  ،يعدل الدفق من ( )1و ( ، )2بحيث يعمل محتوى بيكربونات الصوديوم

في دفق ( )2على معادلة الحموضة المعدنية لدفق ( )1وتأمين أية زيادة قلوية مطلوبة
 .وفي عملية نزع المعادن بتبادل األيونات تستخدم مبادالت كاتيونات الهيدروجين إلزالة
الكاتيونات  ،ومبادالت األنيونات إلزالة األنيونات .

وسوف نأتي على وصف طريقة نزع المعادن بتبادل األيونات في الفصل . 15

طرق نزع المعادن بتبادل األيونات :

تستخدم طرق نزع المعادن وازالة السيليكا بتبادل األيونات على نطاق واسع

لنزع المعادن من مياه التغذية للمراجل ذات الضغط العالي  .ويمكن استخدام مختلف
الترتيبات اعتماداً على  )1( :تركيب الماء المعالج .

( )2الدرجة المطلوبة لنزع المعدن والسيليكا .
( )3تكاليف التشغيل ورأس المال .

مياه تغذية المراجل
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وبدراسة نظام نزع المعادن وازالة السيلكا ذي المرحلتين أوالً  ،فإنه ينبغي تنفيذ

المرحلة األولى بتمرير الماء من خالل سرير مبادل كاتيونات الهيدروجين  ،والثانية
بتمرير صبيب المرحلة األولى من خالل سرير مبادل أنيونات قاعدية عليا  .ففي

المرحلة األولى  ،يجري تبادل كاتيونات الهيدروجين بكاتيونات الكلسيوم  ،والمغنيزيوم ،
والصوديوم  ،الخ  ،والتي التقطت من قبل مبادل الكاتيونات  .األمر الذي يؤدي إلى

تشكيل أحماض معدنية مؤينة بشدة كحمض الكبريت أو الهيدروكلوريك أو النتريك ،

وأحماض قليلة التأين كحمض الكربون والسليسيك .

وفي المرحلة الثانية  ،يقوم مبادل األنيونات القاعدية المركزة بالتقاط األحماض

الشديدة والضعيفة التأين  ،ويعطي بدالً منها كمية مكافئة من أيونات الهيدروكسيل التي
تتوحد مع أيونات الهيدروجين لتشكيل الماء  .وفي نهاية شوط التشغيل  ،يتوجب غسل

مبادل الكاتيونات رجوعياً  ،وتجديده بأحد األحماض الذي هو عادة حمض الكبريت ،
ثم يشطف  ،ويعاد إلى العمل  .كما يتوجب غسل مبادل األنيونات رجوعياً أيضاً ،

وتجديده بالصود الكاوي  ،وشطفه  ،واعادته إلى العمل .

ولهذا الغرض يمكن أن تتألف المعدات المستخدمة من وحدة ( أو مجموعة

وحدات ) لمبادل األنيونات القاعدية المركزة  ،مع صهاريج التجديد الخاصة بها .
وكثي اًر ما تستخدم هذه األجهزة مع مياه ذات محتويات قلوية منخفضة  ،أو في الحاالت

التي يكون فيها حجم المياه المعالجة قليلة نسبياً  .ولكن  ،مع المياه التي تحتوي على
قدر محسوس من قلوية البيكربونات  ،فإن استخدام نازع للغاز  ،أو مفرغ خوائي للهواء

بين المرحلتين  ،إلزالة ثاني أكسيد الكربون ( المتشكل من تحلل حمض الكربون إلى

ثاني أكسيد الكربون وماء )  ،اقتصادي أكثر من إزالته بواسطة المرحلة الثانية  .ومن
الواضح أن الثماالت القليلة من ثاني أكسيد الكربون  ،و التي تبقى في الصبيب بعد
استخدام نازع الغاز أو المفرغ الخوائي للهواء  ،تزال في المرحلة الثانية  ،باإلضافة إلى

حمض السليسيك واألحماض المؤينة بشدة  .توضح بصورة  8-2مصنعاً كبي اًر من هذا
النمط لنزع المعدن على مرحلتين  ،تستخدم فيه أجهزة خوائية لنزع الهواء  ،بين
مياه تغذية المراجل
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مجموعة وحدات مبادل كاتيونات الهيدروجين ومجموعة وحدات مبادل األنيونات

القاعدية المركزة  .ولالطالع على أوصاف األجهزة القاعدية التسعة لمعدات نزع

المعادن بتبادل األيونات  ،انظر الفصل  . 15ال يمكن استخدام النمط آ من تلك
المعدات لنزع المعادن من مياه تغذية المراجل ذات الضغط العالي  ،ألنها ال تزال

السيلكا  ،لكنها تستخدم  ،على نطاق واسع  ،لنزع المعادن من المياه المخصصة
الستخدامات أخرى .

الصورة  4ـ  . 2منشأة إل زالة السيليكا ونزع المعادن  .قدرة المصنع  0.555.555جالون /يوم من ماء
التعويض  %255لمراجل ذات ضغط  2055باوند  /إنش. 4

طريقة الكل

 -صودا الباردة :

تتميز هذه الطريقة  ،بصورة رئيسية  ،في أنها تخفف العسرة إلى كمية منخفضة

نسبياً من  5( 85 ppmغ  /جالون ) إلى حوالي 1( 17 ppmغ /جالون)  ،وذلك

اعتماداً على زيادة المواد الكيميائية المستخدمة  ،وتخفف إجمالي الجوامد والقلوية إلى
كمية تكافئ تقريباً كمية عسرة الكربونات المزالة  ،وترفع قيمة الـ  ، PHوتخفف
مياه تغذية المراجل
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السيليكا عند استخدام المغنسيا والكلس الدولوميتي ( إنما ليس بمثل فعالية الطريقة
الساخنة )  ،ويتم إجراؤها بالماء البارد  .والميزة األخيرة مهمة  ،بقدر ما يتعلق األمر
بمياه تغذية المراجل  ،فقط من أجل االستخدام في القاطرات البخارية ،حيث تستخدم

خزانات لتخزين الماء اليسر  ،وحيث يتوجب ملء مقطورات الماء  ،بالماء بسرعة

وبدرجة ح اررة عادية  .ولكن طريقة الكلس صودا الباردة  ،تستخدم على نطاق واسع في
تيسير الموارد البلدية من الماء  .إن هذه الطريقة التي تهمل عادة رماد الصودا ،

وتستخدم الكلس البارد ومادة مخثرة فقط  ،تستخدم أيضاً على نطاق واسع لـ :
( )1تخفيف عسرة البيكربونات ،

( )2تخفيف عسرة البيكربونات وازالة العكارة .

( )3تخفيف عسرة البيكربونات وازالة المنغنيز والحديد .
ولذلك فإنها تستخدم لتهيئة مياه التبريد  ،وبعض المياه المعالجة  ،وفي بعض الحاالت

 ،كمعالجة مسبقة فيما يتعلق بطرق نزع المعادن بتبادل األيونات  .كما تستخدم كمرحلة

أولى في طريقة الكلس الباردة ومبادل كاتيونات الصوديوم ذات المرحلتين  ،كما سنرى
في المادة التالية  .لالطالع على وصف لهذه الطرق  ،انظر الفصل . 18

طريقة الكل

البارد مع تبادل كاتيونات الصوديوم :

الميزات الرئيسية لهذه الطريقة  ،هي أنها تيسر الماء بشكل كامل  ،وتخفف

القلوية بنفس القدر الذي تخفف فيه عسرة البيكربونات  ،وتخفف إجمالي محتوى

الجوامد  ،وتكاليف تشغيلها قليلة ( المعالجة بالكلس هي عادة اقتصادية أكثر إلزالة
عسرة البيكربونات والمعالجة بتبادل كاتيونات الصوديوم إلزالة عسرة الالكربونات )

ويمكن استخدامها إلزالة السليكا  ،كما أنها تعمل بالماء البارد  .ولكن عيبها الرئيسي ،

هو كلفة رأس المال  ،فهي أعلى طبعاً مما هي عليه في منشأة الكلس صودا الباردة

 ،أو منشأة مبادل كاتيونات الصوديوم  .ولما كانت المعالجة بالمغنسيا هي أول طريقة

إلزالة السيليكا من مياه تغذية المراجل  ،فإنها تستخدم على نطاق ضيق في تيسير

وازالة السيليكا من المياه المستخدمة في حجرات المراجل الكبيرة جداً  .وتستخدم أيضاً
مياه تغذية المراجل
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لتيسير ومعالجة المياه  ،والموارد المائية البلدية  .وفيما يتعلق بإزالة السيليكا باستخدام
المغنسيا  ،فإن هذه العملية تنجز بفعالية أكبر بطريقة الكلس الساخنة وتبادل كاتيونات

الصوديوم ذات المرحلتين  .وسنأتي على وصف طريقة الكلس الباردة وتبادل كاتيونات
الصوديوم ذات المرحلتين في الفصل  ، 18وفي الفصل ْ 1سوف نصف طريقة

الكلس الساخنة وتبادل كاتيونات الصوديوم .

طريقة الكل

باريوم الباردة :

تستخدم هذه الطريقة على نطاق محدود جداً  ،واجمالي عدد منشآتها الموجودة

قليل جداً أيضاً  .وتتميز ببعض األهمية بالنسبة لقليل من المياه في تغذية المراجل ،

والتي تحتوي على كميات عالية نسبياً من كبريتات الكلسيوم و /أو كبريتات المغنيزيوم

 ،ألنها تحدث  ،في حاالت كهذه  ،نقصاً ملحوظاً في إجمالي محتوى المواد الصلبة

المنحلة  .ففي مياه كهذه  ،يتفاعل هذا المحتوى مع كبريتات الكلسيوم لتشكل كبريتات

الباريوم وكربونات الكلسيوم  ،ومع كبريتات المغنيزيوم والكلس لتشكيل كبريتات الباريوم

وهيدروكسيد المغنزيوم وكربونات الكلسيوم  .وهي ليست ذات أهمية بالنسبة لكبريتات
الصوديوم  ،ألنها تخلف كمية مكافئة من كربونات الصوديوم في الصبيب  .وسنأتي

على وصف هذه الطريقة في الفصل .18

طرق الكل

صودا الساخنة :

كثير ما يستخدم تعبير "طرق الكلس صودا الساخنة" لتغطية طرق ثالث هي :
اً
 1ـ طريقة الكلس صودا الساخنة .

 2ـ طريقة الكلس صودا الساخنة والفوسفات ذات المرحلتين .

 3ـ طريقة الكلس الساخنة وتبادل كاتيونات الصوديوم ذات المرحلتين .
وهي طرق تستخدم  ،على نطاق واسع  ،لتيسير وازالة السيليكا من مياه تغذية

المراجل  ،التي ال تحتاج إلى نزع المعادن من مياه تغذيتها  .تزال السيليكا على أفضل

وجه في نمط الدثار العكر ( تالمس الجوامد المعلقة ) لجهاز تيسير المعالجة الساخنة

مياه تغذية المراجل
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 .واذا كانت المياه الخام عكرة  ،فإنه من األفضل تنقيتها  ،قبل استخدامها  ،في أي
من هذه الطرق الساخنة .

 21ـ طريقة الكل

صودا الساخنة :

يستخدم في هذه الطريقة الكلس المطفأ ورماد الصودا  ،للتفاعل مع عسرة

البيكربونات وعسرة الالكربونات لترسيب عسرة الكلسيوم ( زائداً الكلس المضاف ) على

شكل كربونات كلسيوم  ،وعسرة المغنيزيوم على شكل هيدروكسيد مغنيزيوم  .فإذا كان
محتوى الماء الخام من المغنيزيوم ال يكفي إلحداث النقص المطلوب في محتوى

السيليكا  ،فإنه يمكن استخدام الكلس الدولوميتي والمغنسيا المنشطة لتعويض نقص

المغنسيا  .بما أن الماء يسخن إلى درجة الغليان تقريباً  ،قبل إضافة المواد الكيميائية
 ،فإن ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون النصفي االرتباط  ،يزاالن في جهاز

التسخين األصلي  ،ويتراجع عادة محتوى األكسجين المنحل إلى أقل من  0.3مل  /ل

 .ويمكن استخدام جهاز متكامل أو مستقل لخفض األكسجين المنحل إلى أقل من

 0.005مل  /ل  .ويمكن أيضاً نزع الهواء من عائدات ناتج التكثيف بمعدات متكاملة

لنزع الهواء .
ٍ
وبعدئذ يرشح الصبيب من خالل مرشحات أنثراسيت من النمط الضغطي  ،قبل

استخدامه  .ويمكن تخفيف محتوى العسرة مع الجرعات العادية من المواد الكيميائية
المستخدمة إلى  1.2 ( 20 ppmغ  /جالون)  ،واجمالي محتوى الجوامد بكمية تعادل
تقريباً كمية عسرة البيكربونات المزالة  .عند استخدام هذه العملية  ،تترسب عادة ثمالية
في المراجل عن طريق استخدام فوسفات الصوديوم  .وسوف نأتي على وصف هذه

الطريقة في الفصل ْ. 1

 41ـ طريقة الكل

صودا الساخنة والفوسفات ذات المرحلتين :

تنفذ المرحلة األولى في هذه الطريقة كما في طريقة الكلس صودا الساخنة ،

لكن ال يجري ترشيح الصبيب المستقر من هذه قبل عبوره إلى المرحلة الثانية  .ويمكن

إجراء المرحلة الثانية في حجيرة مكملة في جهاز تيسير الكلس صودا الساخن  ،أو في
مياه تغذية المراجل
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صهريج ترسيب منفصل  .وفي كال الحالين  ،يعالج الصبيب المستقر من المرحلة

األولى بفوسفات  ،كفوسفات الصوديوم ثنائية القاعدة  ،وفي هذه المرحلة  ،يرسب
الصبيب ويرشح من خالل مرشحات األنثراسيت من النمط الضغطي  ،قبل استخدامه .

تترسب العسرة الثمالية في الصبيب المرحلة األولى  ،بصورة كاملة في المرحلة

الثانية  ،بحيث يكون صبيب المرحلة الثانية عملياً بعسرة صفر ( ) 1 - 2 ppm
وسوف نصف هذه الطريقة في الفصل ْ. 1

 21ـ طريقة الكل

الساخنة وتبادل كاتيونات الصوديوم ذات المرحلتين :

تنفذ المرحلة األولى من هذه الطريقة كطريقة الكلس صودا الساخنة  ،مع عدم

استخدام رماد الصودا  ،ويرشح الصبيب المستقر من هذه المرحلة من خالل مرشحات
األ نتراسيت من النمط الضغطي  ،قبل دخوله إلى أجهزة تيسير الماء بتبادل كاتيونات
الصوديوم  ،التي تستخدم في المرحلة الثانية  .وعند عبور الصبيب من خالل أجهزة

التيسير المذكورة  ،يزال تماماً محتويا عسرة الالكربونات الثمالية من الصبيب المرشح

في المرحلة األولى  ،بحيث يكون صبيب المرحلة الثانية عملياً بعسرة " صفر " ( 1 -

 . )2 ppmوبما إزالة عسرة الالكربونات بطريقة تبادل كاتيونات الصوديوم أقل كلفة

من إزالتها باستخدام رماد الصودا في طريقة الكلس الساخنة وتبادل كاتيونات الصوديوم

 ،اقتصادية أكثر بكثير  .وسنصف هذه الطريقة في الفصل ْ. 1

التقطير : Distillation

يتميز التقطير في أنه يزيل  ،بصورة تامة  ،ليس العسرة فقط  ،بل أيضاً كافة

المواد المعدنية الموجودة في الماء الخام  .وتتمثل مثالبه في الكلفة األولية  ،وكلفة

التشغيل العاليتين  ،بحيث يقتصر استخدام طريقة التقطير على وحدات توليد الطاقة

بالضغط العالي حيث تشكل عائدات ناتج التكثيف أكثر من  % ْ5من تغذية المراجل

مياه تغذية المراجل
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الصورة  3ـ  . 8جهاز تيسير الماء بطريقة الكل

صودا الساخنة فوسفات الصوديوم ذات

المرحلتين مع حجيرات إضافية للفوسفات وجهاز نزع الهواء في معمل للفوالذ ( ال تظهر المرشحات
هنا )  .قدرة تيسير الماء وازالة السيليكا ونزع الهواء  111.111جالون  /يوم .

في هذه الوحدات  ،تعمل أجهزة التقطير وأجهزة التبخير  ،كما يسمونها عادة  ،بالبخار
العالي الضغط  ،الذي يخفف عادة تكاليف التشغيل  .ويستخدم أيضاً الماء المقطر ،

إلى مدى محدود جدًا  ،في بعض المعالجات الصناعية  ،ولكن في هذه الحاالت ،
تكون تكاليف التشغيل أعلى بكثير  ،اعتماداً على المعدات المستخدمة  .وسنأتي على

وصف التقطير في الفصل . 15
مياه تغذية المراجل
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إزالة السيليكا Silica Removal

إن أولى طرق إزالة السيليكا  :كانت المعالجة بهيدروكسيد الحديد  ،وفيها تضاف

كبريتات الحديد إلى الماء  ،ويعمل هيدروكسيد الحديد  ،الذي ينتج عن طريق التفاعل

مع القلوية ( طبيعية أو مضافة ) على تخفيف محتوى السيليكا  .نحتاج إلى جرعات
كبيرة تقريباً من كبريتات الحديد (  8 - 20 ppmلكل  1 ppmمن السيليكا المزالة ) ،
وزيادة محتوى الكبريتات في الماء  ،الذي يعني أيضاً  ،في طريقة الكلس صودا
الباردة أو الساخنة  ،زيادة في إجمالي محتوى الجوامد في المياه المعالجة  .ولذلك قلما

تستخدم هذه الطريقة إلزالة السيليكا في هذه األيام  .وسوف نصف طريقة المعالجة

بهيدروكسيد الحديد في الفصل . 13

والطريقة الثانية إلزالة السيليكا  :استخدمت أوالً في طرق الكلس صودا الباردة .

فعندما لم تكن كمية هيدروكسيد المغنيزيوم المترسب من عسرة المغنيزيوم في الماء

المعالج كافية إلنقاص السيليكا بالدرجة المطلوبة فقد كانت تضاف كمية من المغنسيا
عن طريق استخدام الكلس الدولوميتي و /أو المغنيسا المنشطة  .ولكن من الضروري

في عمليات الترسيب الباردة استخدام معدات ح ّل المغنسيا التي فيها تعود العكارة إلى
الدوران في الماء قبل دخولها نمط دثار العكارة ( تالمس الجوامد المعلقة ) من معدات
المعالجة بالطرق الباردة  .إن عدداً من المنشآت الكبيرة للجير صودا ومبادل كاتيونات

الصوديوم  ،تستخدم هذه الطريقة إلزالة السيليكا في المرحلة األولى من الطريقة ذات
المرحلتين .

ولكن بما أن المغنسيا تزيل السيليكا  ،بصورة أكثر فعالية  ،في الطرق الساخنة

لتيسير الماء  ،والتي ال نحتاج فيها أيضاً إلى معدات ح ّل  ،فإن هذه الطريقة قلما
تستخدم حالياً في المنشآت الجديدة  .وسنأتي على وصف المعالجة بالمغنيسيا إلزالة
السليكا في طريقة الكلس صودا  ،والكلس صودا الباردة  ،وتبادل كاتيونات الصوديوم

ذات المرحلتين في الفصل . 18

مياه تغذية المراجل
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الصورة  4ـ  . 8قيم  SiO2المسموح بها في مياه المراجل من أجل مختلف الضغوط البخارية

تستخدم على نطاق واسع المعالجة بالمغنسيا إلزالة السيليكا  ،وطريقة الكلس
صودا الساخنة ذات المرحلتين  ،وطريقة الكلس الساخنة وتبادل كاتيونات الصوديوم

ذات المرحلتين  .وجهاز التيسير المستخدم لغرض المعالجة الساخنة  ،هو من نمط

دثار العكارة ( تالمس الجوامد المعلقة )  ،ألنه فعال جداً في تخفيف محتوى السيليكا ،
وألنه أيضاً يؤمن للمرشحات صبيباً أكثر نقاء مما هو عليه في األنماط التقليدية  .إذا
كانت كمية هيدروكسيد المغنيزيوم  ،المترسبة من عسرة المغنيزيوم في المياه المعالجة ،

غير كافية إلزالة السيليكا بالدرجة المطلوبة  ،فإنه تضاف كمية أخرى من المغنسيا عن

طريق استخدام الكلس الدولوميتي و /أو المغنسيا المنشطة .

وسوف نصف في الفصل ْ 1إزالة السيليكا باستخدام المغنسيا في الطرق

الساخنة لتيسير الماء

مياه تغذية المراجل
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تزال السيليكا بشكل ممتاز  ،في طريقة نزع المعادن بتبادل األيونات  ،عن

طريق استخدام مبادالت األيونات القاعدية العليا  ،وكما ذكرنا في موضع سابق من

هذا الفصل  ،فإنه يمكن استخدام مختلف األنظمة من معدات نزع المعادن  ،وذلك
اعتماداً على تركيب المياه التي نقوم بمعالجتها  ،وعلى النتائج المطلوبة  ،وعلى
تكاليف التشغيل وتكاليف رأس المال الخ  .ولالطالع على أوصاف األجهزة الثمانية

لنزع المعادن وازالة السيليكا  ،انظر الفصل . 15

نزع الهواء : Deaeration

تطبق عملية نزع الهواء من مياه تغذية المراجل إلزالة األكسجين والنتروجين

وثاني أكسيد الكربون  .فاألكسجين أكاّل  ،والنتروجين خامل  ،وثاني أكسيد الكربون

إضافة إلى كونه أكاّالً  ،فإنه يخفض قيمة الـ  PHفي ناتج التكثيف  .ينخفض محتوى
األكسجين المنحل  ،عند إجراء نزع الهواء بمعدات مصممة على نحو مناسب  ،إلى

أقل من  01005مل  /ل ( . ) 01005 ppm

تلي عملية نزع الهواء عادة  ،المعالجة بعامل لنزع األكسدة  ،كسلفيت الصوديوم

أو الهيد ارزين  ،بقصد إزالة ثماالت األكسجين  ،أو األكسجين الذي قد يدخل بصورة

عرضية مع عائدات ناتج التكثيف  .ويتضمن الجدول 1ـ  8الجرعات الالزمة من
سلفيت الصوديوم للتفاعل مع مختلف الكميات من األكسجين المنحل  .يضاف إلى

ذلك أن زيادة من سلفيت الصوديوم تبقى عادة في محاليل المراجل الملحية وقد تتراوح

من  30 ppmفي ضغوط تصل حتى  550باونداً  /إنش 2لكنها قد تنقص إلى حوالي

 5 ppmمع ارتفاع إلى ما يزيد قليالً عن  1000باونداً  /إنش

2

بحيث تنطلق في

ضغوط أعلى مركبات الكبريت في البخار  .ويتميز الهيد ارزين في الضغوط العالية جداً

 ،بعدم سماحه بدخول المواد الصلبة المعدنية أياً كانت .

يطبق نزع الهواء أيضاً من ناتج التكثيف  ،للتخلص منه بوصفه مصد اًر

لألكسجين المنحل  .ويمكن أيضاً استخدام األمونيا أو األمينات  ،كمواد مثبطة للتآكل
مياه تغذية المراجل
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في خطوط ( أنابيب ) العودة  .وعلى الرغم من أنه كثي اًر ما يمكن التسامح بوجود
محتويات من األكسجين المنحل  ،في المراجل العالية الضغط  ،بحدود تتراوح من

بضعة أجزاء من المائة إلى 013مل  /ل  ،إال أن أفضل تطبيق هو نزع الهواء من
الماء على أكمل وجه ممكن  ،حتى في حجرات المراجل الصغيرة نسبياً  ،التي تتوفر
فيها أجهزة نزع الهواء  ،التي تعرف باسم األجهزة ( المغلفة  ) packagedلنزع الهواء

.

وسوف نأتي على وصف لنزع الهواء في الفصل . 11

أما فيما يتعلق بالمياه الكبريتية فتفضل معالجتها بشكل مسبق إلزالة محتواها من

السلفيد  ،انظر الفصل . 10

معالجة عائدات ناتج التكثيف Treatment Of Condensate Returns :

إن عائدات ناتج التكثيف رغم كونها مياهاً مقطرة  ،فإنها تحتوي عادة على

كميات بسيطة فقط من الشوائب المعدنية  ،تتراوح من بضعة أجزاء في المليون إلى ما

يزيد قليالً عن  ، 20 ppmأو على سبيل المثال من  0.1إلى أكثر بقليل من

1غ  /جالون  .وقد يتراوح محتوى العسرة ربما من صفر إلى 1 ( 15 ppmغ  /جالون
تقريباً )  ،واعتماداً على اإلحكام النسبي للمكثفات ونوعية مياه التبريد المستخدمة  .وقد

يوجد أيضاً بعض من ثاني أكسيد الكربون وبعض األكسجين المنحل  ،ويزال كالهما
بنزع الهواء  ،كما ذكرنا سابقاً  ،على أن يعقب ذلك استخدام عامل مزيل لألكسدة  .أما
فيما يتعلق بأية محتويات أخرى من العسرة  ،فإنها ترسب  ،في معظم األحوال بمعالجة

داخل المرجل باستخدام الفوسفات .

مالحظة :
إن ناتج التكثيف  ،في المنشآت التي تستخدم محركات أو مضخات ترددية  ،يحتوي على الزيت المتسرب
من تلك اآلالت  .وعند وجود الزيت في ناتج التكثيف  ،تتوجب إزالته خوفاً من اإلرغاء  ،واالستعداد
لالشتعال  ،وتشكيل طبقات زيتية عازلة في المراجل  .ويمكن تخثير الزيت ( )2بكبريتات األلومنيوم ومادة
قلوية  ،أو ( )4بكتلة متلبدة مشكلة مسبقاً  ،ثم إزالتها بالترشيح من خالل مرشحة أو مرشحات األ نثراسيت
 .يتألف التصميم  hookupمن :
( )2مغذية القلوي  ،ومغذية كبريتات األلومنيوم  ،ومرشحة أو مرشحات األ نثراسيت  ،وحوض التنظيف
بالصودا الكاوية  .وعلى فترات فاصلة دورية  ،يستدل عليها بواسطة نقصان الضغط  ،تغسل وحدة الترشيح

مياه تغذية المراجل
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رجوعياً  ،وعلى فترات فاصلة أطول  ،هي عادة كل  4ـ  2أسبوعاً  ،تغسل بمحلول الصود الكاوي الموجود
في حوض التنظيف  ،والذي يعمل على حل الكتلة المتلبدة الالصقة  ،ويحول محتواها من الزيت إلى
مستحلب فينظف بالتالي سرير المرشحة .
( )4يجري إطعام الكتلة المتلبدة المتشكلة مقدماً  ،على شكل روبة إلى ناتج التكثيف  ،المتدفق إلى وحدة
أو وحدات الترشيح  .تزود المرشحة المستخدمة عادة بمحراك تقليب يديره محرك  .ويتسبب التحريك أثناء
الغسل الراجع للمرشحات بجرف الكتلة المتلبدة الالصقة فتحملها مياه الغسل كنفاية .

في حجرات المراجل حيث تعمل المراجل بضغوط عالية جداً  ،يجب أن تكون

عائدات ناتج التكثيف من نوعية عالية  .وتشمل هذه ليس فقط عائدات ناتج التكثيف

إلى المراجل التي تعمل في المعدل فوق الحرج ( أكثر من  3200باونداً  /إنش، ) 2

بل أيضاً إلى كثير من تلك التي تعمل بما تعرف بالمعدل دون الحرج  ،و إلى المراجل
التي تعمل في منشآت الطاقة النووية  ،و لذلك تتوجب معالجة عائدات ناتج التكثيف

إلى المراجل التي تعمل بمثل هذه الضغوط العالية  ،إلنقاص الشوائب الذوابة والالذوابة

 ،كالحديد  ،والنحاس  ،والغبار  ،والسيليكا  ،والكهارل إلى أدنى درجة  ،وذلك لمنع
حدوث الرواسب في المراجل وأجهزة التسخين الفائق  ،وعلى أرياش التوربينا  ،وتخفيف

التأثيرات األكالة .

ولهذا الغرض تشمل معالجة ناتج التكثيف الترشيح ونزع المعادن  .ومن الواضح

أنه يجب إزالة ثماالت األكسجين المنحلة  ،ويستخدم الهيد ارزين عادة للتخلص من أية

المعوضة أو في ناتج التكثيف  .وفيما يتعلق
آثار قد تكون موجودة في اإلضافة
ّ
بالترشيح ونزع المعادن من ناتج التكثيف فإنه يتم إجراء الترشيح في أنماط خاصة من

المرشحات التي تستخدم فيها نواتج سيللوزية من الصنف الممتاز  ،مصنوعة خصيصاً
لهذا الغرض  ،ألن الوسط المرشح ونزع المعادن ينجزان عادة في معدات السرير

المختلط لنزع المعادن بتبادل األيونات  .ونظ اًر لكون كميات الشوائب في ناتج التكثيف

 ،الذي يعبر معدات نزع المعادن قليلة جداً ( يعبر عنها عادة بأجزاء من البليون ) ،
فإنه يمكن استخدام معدالت جريان عالية تقريباً  ،وتكون حجوم ناتج التكثيف  ،الذي

يعالج بين تجديدين  ،كبيرة  .يمكن في بعض المنشآت نزع المعادن من نسبة معينة (
مياه تغذية المراجل

426

الفصل الثامن

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

معالجة المياه لألغراض الصناعية وغيرها

 15ـ  % 40تقريباً ) من ناتج التكثيف  ،وفي منشآت أخرى يمكن نزع المعادن من

كامل الناتج .

المعالجة الداخلية لمياه المراجل Internal Treatment Of Boiler Waters :
يمكن تطبيق المعالجة الداخلية لمحاليل المراجل الملحية :

( )1للتغلب على ثماالت العسرة البسيطة الناجمة عن المعالجة الخارجية

المعوضة  ،أو تلك التي دخلت مع عائدات ناتج التكثيف عن طريق إضافة
لإلضافة
ِّ

فوسفات ذوابة .

( )2للتغلب على الميول األكالة ألي من الثماالت أو اإلدخاالت العرضية من

األكسجين المنحل  ،عن طريق إضافة سلفيت الصوديوم أو الهيد ارزين .

المعوض مع مركبات منع التقشر في المراجل .
( )3لمعالجة الماء الخام
ِّ

وكما ذكرنا سابقاً يمكن استخدام الهيد ارزين في المراجل التي تشتغل بضغوط

عالية جداً  ،إلزالة ثماالت األكسجين المنحل  ،رغم أنها ال تدخل أية مواد صلبة
معدنية إلى المراجل  ،ولكن األمر مختلف طبعاً مع سلفيت الصوديوم  .إن تفاعل
الهيد ارزين مع األكسجين  ،يؤدي إلى تشكل الماء و النتروجين  ،كما نرى في التفاعل

التالي :

O2

N2H4 +

2H2O + N2 

وفي هذه الحاالت  ،يمكن أيضاً استخدام األمونيا في المراجل لرفع قيمة الـ، PH

ألنها ال تدخل أيضاً مواد صلبة معدنية .

المعالجة بالسلفيت :

كما الحظنا سابقاً  ،فإنه يمكن إزالة ثماالت األكسجين المنحلة في إضافة

التعويض وناتج التكثيف  ،عن طريق تلقيم سلفيت الصوديوم بكميات كافية  ،للتفاعل
مع تلك الثماالت  ،ولتأمين وابقاء زيادة طفيفة في محاليل المراجل الملحية  .وفي
درجات ح اررة المراجل  ،يتفاعل سلفيت الصوديوم بسرعة مع األكسجين لتشكيل

كبريتات الصوديوم  ،كما نرى في التفاعل التالي :
Na2SO4
مياه تغذية المراجل
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يعبر عادة عن تركيز األكسجين المنحل بالسنتمترات المكعبة في اللتر

(سم

3

 /ل ) أو بالملي ليت ارت في اللتر ( مل  /ل )  ،التي هي من الناحية العددية القيمة
نفسها  .ويمكن أيضاً التعبير عنها كأجزاء في المليون والعالقة كما يلي :

1سم / 3ل ( أو مل  /ل ) من األكسجين المنحل= 1.43 ppm

 1 ppmمن األكسجين المنحل

=

 011ْ8سم /3ل ( أو مل  /ل )

وندرج في الجدول 1ـ  8جرعات سلفيت الصوديوم  ،مقدرة بالباوندات في كل

 1000جالوناًالالزمة للتفاعل مع  0101ـ  0130مل  /ل من األكسجين المنحل

الجدول 1ـ  : 8الجرعات النظرية من  Na2SO3من أجل  1011ـ  103مل  /ل
من األكسجين المنحل .

األكسجين المنحل
ppm
مل  /ل
5052
5.5222
5054

5.5426

5052

5.5242
50024
505220
50222
50450
50426
50242

5052
5050
5025
5020
5045
5025

Na2SO3
ليبره  2555 /جالوناً
5.555222
5055222
5055424
5055226
5055225
5055222
505222
505222
505424

عندما يستخدم سلفيت الصوديوم كعامل لنزع األكسدة  ،تستبقى عادة زيادة في

محاليل المراجل الملحية  ،وتختلف هذه الزيادة  ،كما ذكرنا سابقاً  ،في كميتها اعتماداً
على ضغط تشغيل المراجل  .وندرج في الجدول  2ـ  8جرعات سلفيت الصوديوم ،
محسوبة على أساس تركيز المحاليل الملحية في مياه التغذية الميسرة المنجزة في

المرجل  ،والالزمة للمحافظة على زيادات مقدارها  30أو  20أو  10أو  5PPMفي

محاليل المراجل الملحية ،والتي منها تحسب بسهولة الزيادات األخرى عند الحاجة .
مياه تغذية المراجل
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وفي حاالت استخدام المياه مقطرة أو منزوعة المعادن واحتواء مياه التغذية أو ناتج

التكثيف على كمية منخفضة جداً من األكسجين  ،فإن كميات سلفيت الصوديوم الملقمة

قد تكون قليلة جداً  ،ويمكن أن تحسب الزيادة على أساس نقاء سلفيت الصوديوم ،
وكفاية من حوالي  . %55ومن الواضح أن الهيد ارزين يتميز في الضغوط العالية ،
وحيث يتوجب تفادي المواد الصلبة المعدنية  ،على سلفيت الصوديوم في كونه ال يدخل

أياً من تلك المواد .
الجدول  2ـ  8سلفيت الصوديوم  :إضافة لتأمين زيادة مقدارها  30أو  20أو  10أو 5 ppm
في محاليل المراجل الملحية .

المعالجة بالفوسفات :

مياه تغذية المراجل
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كما ذكرنا تحت عنوان ( معالجة عائدات ناتج التكثيف ) فإنه يمكن لناتج

التكثيف أن يدخل كميات بسيطة من العسرة إلى المرجل  .ومع أن الكميات الموجودة

في هذا الناتج قد تكون قليلة جداً  ،إال أن وجودها قد يصبح ملحوظاً  ،بسبب ما يحدثه

التبخر من تركيز في المرجل  .وبصورة مشابهة تتركز العسرة الثمالية في اإلضافة
المعوضة المعالجة خارجياً في المحاليل الملحية للمراجل .
ِّ

إن الفوسفات الذوابة  ،التي تضاف إلى المحاليل الملحية بكميات تكفي لترسيب

العسرة ولإلبقاء على زيادة في المحاليل الملحية للمراجل سوف تتفاعل بكميات تكفي
مع ثماالت العسرة وترسبها في شكل غير لزج  ،وبالتالي تحول دون تشكل القشرة .

وندرج في الجدول 3ـ  8الكميات من مختلف الفوسفات التجارية الالزمة للتفاعل

مع  1-30 ppmمن العسرة وفي الجدول  4ـ  8الكميات اإلضافية من مختلف أنواع
الفوسفات محسوبة على أساس تراكيز المحاليل الملحية في مياه التغذية الميسرة المنجزة

في المراجل  ،لإلبقاء على زيادة  40 ppmمن  PO4الذوابة في المحاليل الملحية
للمراجل وكما هي الحال مع زيادات سلفيت الصوديوم  ،فإن زيادات الفوسفات

المستخدمة في التطبيق تختلف بحسب الضغوط التي تش ّغل فيها المراجل ففي ضغوط
تصل حتى  550باونداً  /إنش 2كثي اًر ما يستخدم  40 ppmلكن هذه النسبة قد تخفض

إلى حوالي  10 ppmعند ضغط  1000باونداً  /إنش ، 2و إلى  5 ppmأو أقل في
ضغوط أعلى ومن الواضح أن أية زيادة نريد اإلبقاء عليها في المحاليل المليحة

للمراجل  ،يمكن أن نحصل عليها من هذه القيم عن طريق استخدام العامل المناسب
ٍ
وبعدئذ نقوم بإجراء فحوص
فلإلبقاء على زيادة  20 ppmمثالً  ،نضرب بـ  ، 015الخ
دورية على المحاليل الملحية  ،فنعدل الجرعات بالقدر الضروري للمحافظة على الزيادة

التي نريدها من  PO4الذوابة .

وكما الحظنا مؤخ اًر  ،فإن الفوسفات تستخدم أيضاً في مركبات منع تشكل قشرة

المراجل بترسيب العسرة في المياه الخام المستعملة للتغذية  ،وذلك في مراجل الضغط

المنخفض عادة  .أما في المراجل ذات الضغط العالي جداً  ،حيث تنزع المعادن من
مياه تغذية المراجل
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مياه التغذية ومن ناتج التكثيف  ،وحيث يتوجب تفادي دخول المواد الصلبة المعدنية ،

فإنه يمكن استخدام األمونيا لرفع قيمة الـ . PH

الجدول  3ـ  . 8االحتياجات من الفوسفات  :لترسيب  1 -30 ppmمن العسرة .

مالحظة  :يبين الجدول  2ـ  2الكميات الالزمة من مختلف أنواع الفوسفات  ،مقدرة بالباوندات في كل
2555جالوناً  ،لترسيب من  ppm 30 – 1من العسرة معب ارً عنها كـ  CaCO3وللمحافظة على ppm
40من الفوسفات الذوابة ( على شكل  ) PO4في المحاليل الملحية للمراجل  ،من الضروري أن نضيف إلى
كمية الفوسفات الموجودة في الجدول  2ـ  ، 2الكمية الموجودة في الجدول  2ـ  ، 2والتي تستمد من
التراكيز المتحصلة في المرجل وتحسب هذه الجداول على أسا الفوسفات التجارية التالية :

الصيغة

االسم

HaN2PO4

الفوسفات أحادية الصوديوم الالمائية
الفوسفات أحادية الصوديوم

% P2O5
02

HaN2PO4. H2O

04

Na2 HPO4

22

الفوسفات ثنائية الصوديوم

Na2HPO4.12H2O

22

الفوسفات ثالثية الصوديوم

Na3PO4.H2O

الفوسفات ثنائية الصوديوم الالمائية

مياه تغذية المراجل
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Na3PO4.12H2O

الفوسفات ثالثية الصوديوم
ميتا فوسفات الصوديوم

NaPO3

2202
62

الجدول  2ـ  . 2االحتياجات من الفوسفات  :إضافة لتأمين  40 ppmمن  PO4الذواب في محاليل
المراجل الملحية .

وفي التطبيق العملي تقدر الجرعات التقريبية كما في أعاله  ،وتجري التعديالت

النهائية وفقاً للكميات الذوابة من  ، PO4الموجودة في المحاليل الملحية للمراجل  ،كما
تظهر في تحاليل المراقبة الدورية .

مركبات المرجل ( لمنع القشرة ) :

في األيام األولى من عصر آلة واط البخارية  ،يقال بأن العمال وضعوا مرة في

مرجل  ،بعد تنظيفه واعادة تعبئة كيساً من البطاطا بقصد سلقها  ،فنسوه هناك ،
وأغلقوا المرجل وأعادوا تشغيله  .وعندما فتح من جديد لتكسير القشرة يدوياً  ،اكتشف
مياه تغذية المراجل
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أن القشرة المتشكلة كانت أخف بكثير  ،وأن معظمها قد تساقط على شكل عكارة  ،وأن
ما تبقى منها أكثر ليونة  ،وأسهل إزالة ربما كانت هذه القصة واقعية  ،ألن المهندسين

دأبوا  ،على مدى سنوات عديدة  ،على إلقاء بعض من حبات البطاطا في المرجل بعد

كل عملية تنظيف  .وبذلك بدأت المعالجة الداخلية للمحاليل الملحية في المراجل ،
وهدفها األساسي هو إنقاص كمية الرواسب الالحقة  ،وجعل القشرة المتشكلة أكثر ليونة

 .ومن الواضح أن إجمالي كميات الرواسب يبقى هو نفسه كما كان قبل تطبيق
المعالجة الداخلية  ،ولكن صرف أو جرف العكارة أسهل من إزالة القشرة بواسطة الجلخ

أو التكسير  .واستخدم بعد ذلك نشاء البطاطا  ،وبعده استخدم العفص ومواد أخرى
عضوية وغير عضوية وقد يكون الكلس من أول المواد القلوية التي استخدمت  ،ولكن
وجد أن الزيادة في كمية الكلس في حد ذاتها تشكل القشرة  .استبدل الكلس فيما بعد

برماد الصودا والصودا الكاوية  ،نظ اًر ألهميتها في التفاعل مع عسرة الالكربونات ،
فيحوالن بالتالي دون تشكل قشرة كبريتات الكلسيوم الصلبة  ،ويخففان التآكل  .وفيما

بعد أيضاً  ،أدخلت الفوسفات وعوامل التخثير كألومينات الصوديوم  ،وعوامل التأكسد

كسلفيت الصوديوم  .واستخدمت إضافة إلى العفص والنشاء مجموعة أو مواد عضوية
مستخلصة من الخشب الطبيعي  ،ومن النباتات األخرى  ،ونواتج تركيبية ممزوجة عادة

بنسب مختلفة مع مقومات أخرى  .وتعرف هذه المزائج تحت اسم ( مركبات المراجل )
وهي عندما تحضر وتستخدم على نحو مناسب تساعد في التخفيف من تشكل القشرة .

ويكمن عيبها األساسي في كونها ال تخفف إجمالي كميات الرواسب المنتجة في

المراجل  ،بينما تزيل المعالجات الخارجية هذه المواد التي تشكل القشرة والعكارة من

المياه قبل وصولها إلى المرجل .ولتخفيف ميول اإلرغاء في مراجل القاطرات ،
تستخدم  ،على نطاق واسع  ،مركبات أخرى من بينها مركبات زيت الخروع  ،و مواد
تركيبية مختلفة  ،وتعرف تحت اسم المركبات " المقاومات لإلرغاء" .

مالحظة :
أشرنا آنفاً إلى مركبات المراجل المشروعة  ،ولكن مجموعة كبيرة من المركبات الغير مشروعة  ،صنعت ،
تم تحليل مركبات
وطرحت للبيع  ،وكان بعضها عديم الفائدة  ،أو مغشوشاً  ،أو مؤذياً ففي وقت ما ّ ،

مياه تغذية المراجل
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المراجل  ،التي عرضت على سلسلة طويلة من المصانع  ،فأظهرت نتائج التحليل أمو ارً تدعو إلى الدهشة
واالستغراب  .فقد تبين أن هذه المركبات  ،هي عبارة عن سائل رقيق شاحب  ،وعملياً كله من الماء  ،ألنه
يحتوي على أقل من  % 2/4من خالصة نباتية ما  .ومركب آخر  ،وصف على أنه ألومينات الباريوم ،
ويحمل توجيهات استخدام  ،تقضي بحل عدد معين من الباوندات منه في براميل من الماء  ،ويترك مستق ارً
خالل الليل لكي يترسب  ،ثم يسحب السائل الرائق  ،ويستخدم  ،ويطرح الراسب  ،وعند التحليل  ،وجد أن
المادة في  %22منها  ،هي كبريتات الباريوم الالذوابة  ،وهو راسب ال فائدة منه  ،يتوجب التخلص منه .
وكانت ألومينات الباريوم في هذا المركب بنسبة  ، %25واحتوت مركبات أخرى على دب السكر  ،والكل
 ،وسيليكات الصودا  ،ومختلف أنواع الخالصات النباتية  ،المالئمة وغير المالئمة  ،كما ذكر وجود الزيت
المعدني والصابون من قبل آخرين .
وكانت هناك رسالة مما يدعى بالكيميائي الرئيسي عند مص ّنع المركب  ،ينصح فيها من يستخدم منشأة
تيسير الماء بالزيوليت بإخراج وطرح النصف من كل سرير زيوليتي  ،واستخدام الملح أقل بمقدار الثلث ألن
عسرة الماء الميسر كانت أقل من صفر  ،وان الحمض في الماء الشديد القلوية كان يتآكل المرجل  .وكان
يتوجب طبعاً استخدام مركبه النباتي للتغلب على هذه التأثيرات السيئة  ،وذكر أن مركبه  ،سواء صدقنا أم
لم نصدق  ،سوف ينظف أية حفر  ،ويجعلها أكثر عمقاً  ،وانه إلى الرغم من عدم رؤية الحفر اآلن فإنها
سوف تصبح مرئية بعد استعماله .
األدوات الكهربائية  ، sae laC aa iatcelEالوصف التالي ال عالقة له بالوسائل الكهربائية الشرعية
لحماية الكاثود  ،إلخ  ،لكنه ببساطة وصف لوسائل مضللة  ،والتي تحمل عادة الظهور فجأة  ،والتألق لمدة
ٍ
وبعدئذ مرحلة التجسد مجدداً .
يوم واحدة  ،والتالشي إلى ظلمة ،
2
والوسيلة األولى تلك الوسائل كانت إلكتروداً معدنياً أسطوانياً  ،ذا قبضة مطاطية صلبة  ،بقطر  /4إنشاً،
وطول إجمالي مقداره  2إنشاً  .عندما تربط هذه األداة إلى دارة إنارة  ،أي نوع من التيار  ،سواء كان
متناوباً أو مستم ارً  ،فإنها تيسر الماء  ،وتمنع  ،على األقل كما يدعون  ،تحمض الحليب واألشربة المعتقة
 .وعند االختيار ُ ،وجد أنها ال تيسر الماء  ،وال تعقم الحليب والشراب .
والوسيلة الثانية تتألف من إلكترودين معدنيين في قطعة لتركيب األ نابيب  ،توضح في خط األنابيب الذي
يحمل مياه تغذية مياه المرجل  ،بحيث تجري مياه التغذية فوقها  ،وهي في طريقها إلى المرجل  .وتربط
هذه األداة أيضاً إلى دارة إضاءة ّ ،أياً كان نوعها  .وقد زعموا  ،أن هذه األداة تمنع تشكل القشرة والعكارة ،
وتآ ّكل المرجل  .لكنهم لم يشرحوا الطريقة التي تقوم بها بهذه المهمات  .وعند االختبار  ،وجد أيضاً أنها ال
تيسر الماء .
والوسيلة الثالثة بصلة زجاجية مختومة  ،تحتوي على قليل من الزئبق  ،وعلى مزيج من الغازات المخلخلة
رجها في الظالم ألفاً ضعيفاً مخض ارً  .وقد ُزعم بأنها تيسر الماء  ،وتمنع تشكل
بدرجة عالية ترسل عند ّ
القشرة  ،وتوقف التآكل  ،إلخ  ،وكل هذا عن طريق وسيلة بسيطة لجريان الماء فوقها  ،وبدون نفقة
تشغيل  ،أياً كانت  .أما بالنسبة للمنشآت الكبيرة  ،كحجرات المراجل  ،ومغاسل المالب  ،وغيرها ،
فتستخدم مجموعة من البصالت في حاوية  .أما المسافرون  ،فيستخدمون بصلة واحدة صغيرة  ،وهي كما
زعموا  ،ال تستخدم فقط للمشروبات المعتقة والمياه الميسرة  ،ولكن معجزة المعجزات هذه  ،إذا حركنا بها
مياه الشرب المعالجة  ،فإنها تمنع تشكل القلح على األسنان  ،وتزيل القلح القديم أيضاً  .وهي توفر
الصابون أيضاً في عملية غسل المالب  .ولكنها زودت بتحذير مفاده  ،أنه إذا أصر أحد الكيميائيين على
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إجراء اختبار الصابون على الماء  ،قبل وبعد المعالجة  ،فإنه سي ّكون فكرة خاطئة حول أنه لم يحصد شيئاً
 ،ألن هذه األداة تحدث تغيي ارً فيزيائياً ال كيميائياً  ،ولذلك تصبح االختيارات الكيميائية  ،كاختبارات الصابون
 ،عديمة الجدوى  .ولكن ثبت بالتجربة  ،أن هذه األداة ال تيسر الماء  ،وال تمنع تشكل القشرة .
والوسيلة الرابعة  ،كانت أداة عالية التردد  ،عرضت للبيع على العديد من مصنعي معدات معالجة المياه.
وألن أحداً لم يقم بشرائها  ،فإن كل ما يعرف المؤلف عنها  ،هو أن الشهادات ( األجنبية ) كانت رائعة .
والوسيلة الخامسة  ،كانت تجسداً جديداً لألداة الثانية  ،وفي هذه المرة فقط  ،لم يكن هناك  ،فيما يبدو ،
تحديد للقدرات  ،ألنها وفقاً لكتابات المخترع " تلطف األلكترونات"  .ولكن المؤلف ال يعرف  ،على وجه
الضبط  ،كيف يكون " االلكترون الملطف"  .إنما يبدو بالتأكيد شبيهاً بنوع من مخلوق غير مؤٍذ أو حتى
ودود  ،كما أضافت الشعارات التي ّرو بها المخترع أوراقه مسحة حميمة أكثر .

الصورة  0ـ  . 2أداة الفعالية اإلشعاعية وفقا ً لالدعاءات ،
أمكن منع حدوث القشرة والتآكل في المراجل  ،وأجهزة التبريد  ،بمجرد
مرور الماء فوق هذه األداة .

أدوات الفعالية اإلشعاعية : Radioactive Gadgets
تتألف هذه األداة  ،كما تظهر في الصورة  ، 2 - 0من أنبوب زجاجي مختوم بشكل محكم  ،مملوء بالملح
في حوض سلكي مغلفن  .يبلغ قطر الجزء من األنبوب الذي يحتوي الملح 2 2/4إنشاً  ،وطوله 2إنشاً  .قيل
أنه عند ما يعلق عدد من هذه األدوات في صهريج للماء  ،فإن الماء يتأثر باإلشعاعات  ،فيحول ذلك لي
فقط دون تشكل القشرة  ،بل يسبب تفكك القشرة القديمة أيضاً  .وقيل أيضاً أن هذه األداة قابلة للتطبيق
في معالجة مياه التغذية للمراجل الثابتة  ،والمتحركة  ،كما أنها تمنع تشكل القشرة في دثارات التبريد وغيرها
 .ولكن االختبارات كذبت كافة هذه االدعاءات  .وكانت المفاجأة كبيرة  ،عندما لم يمكن اكتشاف أثر
لإلشعاع مع استخدام أكثر األجهزة حساسية  .وعندئذ تم فتح أحد تلك األنابيب  ،فوجد أن محتوياته كانت
السنا .
من ملح عادي  ،وكمية بسيطة من زيت عطري  ،كان فيما يبدو زيت القرفة أو ّ
ظاهرة إزالة القشور : Descaling Phenomena
في رأي المؤلفين  ،أن بعضاً من هذه األدوات  ،هو من إنتاج مخترعين مخدوعين  ،وأن هؤالء النا ،
والمسألة غريبة كما تبدو  ،يؤمنون بها فعالً  .والضاللة األكثر شيوعاً  ،هي أن هذه األدوات  ،ستزيل
القشرة القديمة  ،وسوف تحول دون تشكل القشرة جديدة  ،وأصل هذه الفكرة ربما يعزى إلى ظاهرة معروفة
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جيداً من قبل ممتهني معالجة المياه  ،لكنها فيما يبدو غير معروفة لسواهم  ،وأعني أن تبدالً ما في تركيب
المحاليل الملحية للمراجل  ،كثي ارً ما يسبب تفكك القشرة القديمة تماماً  ،حتى تعرية المعدن  ،وهكذا فإن
تبدالً في تركيب الماء الخام  ،أو تبدالً في المركبات  ،أو توقفاً مؤقتاً في مياه التغذية  ،سوف يسبب غالباً ،
شر القشرة القديمة .
تق ّ
ولتوضيح ذلك  ،سوف نكتفي بإيراد مثالين :
في المثا ل األول  ،شركة للغاز  ،تستخدم مياه بئر عسر  ،فتشكلت قشر ة في المراجل  ،وفي ملفات
تبريدها  .ونظ ارً الزدياد الكلوريدات في مياه هذا البئر  ،بسبب الرجوع التدريجي إلى مياه البحر  ،فقد حفرت
بئر أخرى أكثر بعداً عن الشاطئ  .وكانت مياه البئر الثانية عسرة أيضاً  ،لكنها عندما استخدمت ألول مرة
 ،تقشرت القشرة القديمة عن المراجل  ،وعن ملفات التبريد وصوالً إلى المعدن العادي  .ولم تبدأ القشرة
الجديدة بالتشكل  ،إال بعد أن كانت القشرة القديمة قد تقشرت عملياً .
وفي المثال الثاني  ،وحدة لتوليد القدرة  ،كانت تستخدم مياهاً  ،تحتوي على  2.0قمحة من العسرة ،
ٍ
وعندئذ أدخلت  ،على سبيل التجربة  ،األداة
وكانت تستخدم الفوسفات للمعالجة الداخلية في المراجل .
العجيبة الثالثة  ،الكرة الزجاجية  ،وتوقفت المعالجة بالفوسفات  .ولدهشة الجميع  ،تقشرت القشرة القديمة
رقيقة جداً من على األنابيب حتى المعدن العادي  .وبعد مرور ستة أسابيع  ،تعطل أنبوبان  ،وعند فتح
المراجل  ،وجد أنها مكسوة على نحو سيئ بقشرة جديدة صلبة جداً  .وال حاجة إلى القول بأن األداة نبذت
 ،وأن األنابيب المعطلة استبدلت  ،والقشرة أزيلت  ،واستأنفت التغذية بالفوسفات

التصريف : Blow off

في طرق معالجة مياه تغذية المراجل جميعها باستثناء طريقتي نزع المعادن ،

والتقطير ال تتم إزالة الكبريتات والكلوريدات ( إضافة إلى بعض القلوية أو جميعها )
وتظهر على شكل أمالح صوديوم في مياه التغذية  .وعند استخدام هذه المياه في

المراجل البخارية  ،تتركز أمالح الصوديوم هذه في المحاليل الملحية  ،فإذا استمر

التركيز دون أن تكبح  ،فإنه سوف يصل إلى نقطة يحدث عندها إرغاء و /أو شحن
 . Primingورغم أن هاتين العبارتين تستخدمان عادة على نحو مترادف  ،إال أن

عبارة شحن تشير إلى غليان مفاجئ انفجاري تقريباً وهو ما يسميه الكيميائيون بـ

"الجيشان"  .أما عبارة " إرغاء" فتشير إلى تشكل زبد حقيقي  ،يتألف من فقاعات

صغيرة جداً من البخار  ،تنتثر خالل الطبقات العليا من المحاليل الملحية في المراجل
 ،فيؤدي اإلرغاء والشحن إلى حمل" من األمالح والماء  ،مع ما يالزم هذا الحمل من

مخاطر .
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يختلف التركيز النوعي  ،الذي يحدث عنده اإلرغاء أو الجيشان في مختلف

األحوال  ،وفقاً لعدة عوامل  ،كتركيب األمالح  ،ووجود أو غياب المادة المعلقة ،
تشغالنه  ،فكلما كان الضغط والقدرة أعلى ،
وتصميم المراجل  ،والضغط والقدرة اللذين ّ
كلما كان التركيز  ،الذي يحدث عنده اإلرغاء أو الجيشان  ،أدنى  ،وتختلف اآلراء فيما

يتعلق بالميول النسبية لالزدياد في العديد من أمالح الصوديوم  .وفي عدد من
االختبارات  ،ثبت أن كبريتات الصوديوم  ،تشكل عامل إرغاء أسوأ من كربونات أو

كلور الصوديوم  .وعلى أية حال  ،يجب تفادي حدوث اإلرغاء والجيشان  ،كما يجب
العمل دائماً على إبقاء تركيز المحاليل الملحية في المراجل دون نقطة الخطر .

يمكن المحافظة على تركيز المحاليل الملحية دون رقم معين  ،عن طريق

تصريف الكمية الالزمة من المحاليل الملحية في المرجل إلى الهدر  ،وتغذية المرجل
 ،إما دورياً  ،أو بصورة مستمرة وهذا أفضل  ،بماء عذب  ،يعمل على تخفيف

المحاليل الملحية .

وندرج في الجدول  8 - 5حدود هذه التراكيز  ،آخذين بعين االعتبار عدم

وجود الزيت أو الشحم  ،أو أية مواد محرضة على اإلرغاء .
الجدول  : 8 – 5حدود التركيز في مياه المرجل في وحدات ذات دارة ( لتجميع ) البخار
الضغط عند مخرج وحدة توليد البخار

إجمالي الجوامد

إجمالي القلوية

الجوامد المعلقة

255 - 5

2055

255

255

2555

655

405

4055

055

205

205 - 652

4555

255

255

255 - 202

2055

255

65

2405

405

25

2055 - 2552

2555

455

45

4555 - 2052

205

205

25

055

255

0

( ليبره  /إنش) 4
205 - 252
655 - 202

2555 - 252

 4552فما فوق

مياه تغذية المراجل

)(ppm

422

( ) ppm

( ) ppm

الفصل الثامن

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

معالجة المياه لألغراض الصناعية وغيرها

ويمكن حساب الكمية التي يتوجب تصريفها على أساس :

(  ) Iالنسبة المئوية لإلضافة المعِّوضة .

(  ) IIالنسبة المئوية للتبخر في المراجل .

( )1لتكن آ = التصريف في النسبة المئوية من اإلضافة المعوضة .
ب = إجمالي الجوامد في اإلضافة المعوضة مقدرة بأجزاء من مليون .

ج = التركيز المسموح لمحلول المراجل الملحية مقد اًر بأجزاء من المليون

عندئذ

آ

ب 100 

ج

مثال  :إذا كانت ب =  200 ppmو
100  200
ٍ
عندئذ آ 
2000

ج = 2000 ppm

المعوضة
= تصريف  %10بلغة اإلضافة
ِّ

( )2لتكن آ = التصريف بلغة التبخر في المرجل
ب = إجمالي الجوامد في مياه التغذية ( إضافة تعويض  +ناتج تكثيف )

بأجزاء من مليون .

ج = التركيز المسموح لمحاليل المراجل الملحية  ،مقد اًر بأجزاء من مليون .

ٍ
عندئذ

ب 100 
آ=
ج ب

مثال  :كانت مياه التغذية تتألف من  % 25من إضافة معوضة من ماء ميسر
يحتوي على  200 ppmمن جوامد إجمالية  ،و  % 55من عائدات ناتج التكثيف ،
ٍ
عندئذ ب =  % 25من  . 200 ppmواذا ج = : 200 ppm
100  50
ٍ
عندئذ آ=
50  200

=  %2.51بلغة تبخر المراجل .

التصريف المتقطع Intermittent Blow off
إذا أطلق التصريف إلى الهدر بمجرد فتح محبس التصريف فوق مصرف ،

تهدر الوحدات الح اررية التي يحتويها  .يؤدي هذا التصريف المتقطع أيضاً إلى اختالف
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درجات الملوحة في المرجل  ،و إلى تشغيل غير منظم  .أما في التطبيق الحديث  ،فقد
جرى  ،على نطاق واسع  ،استبدال التصريف المتقطع ذي التشغيل اليدوي بعمليات

التصريف المستمر الموجه آلياً .
التصريف المستمر Continuous Blow off
ينجز التصريف المستمر عن طريق تصريف جدول صغير من محاليل المراجل
الملحية على نحو متواصل  ،وبسرعة منظمة للمحافظة على انتظام التركيز في المرجل

 .وبعد ذلك  ،يمكن لمحلول التصريف أن يعبر من خالل مبادل حراري  ،تيار
معاكس  ،إلى مجرى إضافة التعويض  ،وهكذا تسترد معظم الوحدات الح اررية  .أو
يمكن  ،إذا كان المرجل يعمل بالضغط العالي  ،دفع بعض من محلول التصريف إلى

بخار ذي ضغط أقل في المرحلة أو أكثر  ،قبل عبور الباقي من خالل المبادل

الحراري .

تظهر الصورة  8 - 1علب لضبط التصريف المستمر من ثالثة مراجل  .تحمل

هذه العلب صمام دخول يعمل بعوامة  ،يحافظ على استمرار تقديم المحاليل الملحية
المبردة فوق دفق من صمام إبري قابل للتعديل  .ينظم الدفق للمحافظة على تركيز
ّ
محدد في المرجل وفقاً لقياسات دورية الملوحة التصريف  .ويمكن تحديد الملوحة :

الصورة  6ـ  : 8جهاز قيا
مياه تغذية المراجل
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( )1كهربائياً  ،أو ( )2بواسطة هيدرومتر خاص  .والطريقة األولى أكثر مالءمة ودقة

 ،وهناك جهاز يستخدم على نطاق واسع لهذه الغرض هو السولو بريدج Solu-

 ، Bridgeالذي يظهر في الصورة . 8 - 1

تظه ـ ــر ف ـ ــي الص ـ ــور 8 -5و  8-8و ْ 8-و  8-10مختل ـ ــف تص ـ ــاميم :

( )1صهاريج الدفع والمبادالت الح اررية  ،أو ( )2المبادالت الح اررية  .ويالحظ أنه عند
استخدام مبادالت ح اررية منفصلة لكل مرحلـة ( الصـورة  8-5و  ، )8- 8فـإن ضـبط
التصريف ينظم بواسـطة علبـة تحكـم  .وعنـدما يـدفع تصـريف مشـترك مـن مـرحلتين أو
أكثر بمستوى طردي أو أكثر  ،فـإن التصـريف مـن كـل مرجـل  ،يـنظم بواسـطة صـمام

مبرد بحيث يمكن سحب المحاليل الملحية مـن كـل الم ارجـل  ،كـل
تحكم منفصل  ،ويقام ّ
حدة  ،من أجل اختيارها ( انظر الصورتين ْ 8-و . ) 8-10
الصورة  7ـ  8منظمات للمستويات الحرارية المنخفضة الالدفعية من أجل التصريف المستمر .

مياه تغذية المراجل
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الصورة  8ـ  : 8منظمات للمستويات الحرارية العالية الالدفعية من أجل التصريف المستمر .

الصورة  9ـ  : 8منظمات للمستويات الحرارية المنخفضة الدفعية للتصريف المستمر .

مياه تغذية المراجل
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الصورة  11ـ  : 8منظمات للمستويات العالية الدفعية للتصريف المستمر .

التصدع البلّوري البيني لمعدن المرجل
Inter crystalline Cracking Of Boiler Metal
إذا أبقي معدن المرجل  ،المجهد إلى ما فوق حد مرونته  ،على تماس مع

محلول الصودا الكاوية الحار والمركز إلى درجة عالية  ،فقد يظهر التصدع البلّوري
الذي يعرف عادة بـ "التقصف الكاوي"  .ولكي يحدث هذا التقصف  ،من الضروري أن

يكون تركيز محلول الصودا الكاوية أكثر من  ، %10كما ذكرنا أيضاً  ،أن يكون

إجهاد معدن المرجل فوق طاقة مرونته  .عالوة على ذلك  ،فإن سيليكات الصوديوم
تسرع هذا الفعل  ،ربما ألنها تحمي السطوح البلورية إلى حد ما  ،بحيث يتركز الهجوم
ّ
على التخوم الحبيبية .
ومن الواضح أن ال وجود لمثل هذه التراكيز العالية من الصودا الكاوية في

المحاليل الملحية للمراجل  ،ولكن التسرب قد يجد  ،فيما يبدو  ،أحياناً يمكن
الرتشاحات المحاليل الملحية أن تتركز فيها عن طريق تبخرها إلى الجو  .ويمكن إلى

حد كبير  ،التغلب على العوامل اآللية المتورطة  ،في المراجل الثابتة  ،بتفادي
مياه تغذية المراجل
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اإلجهادات واالرتشاحات غير الضرورية  ،وذلك عن طريق التصنيع الصحيح  ،وتماس

معدن لمعدن  ،أو عن طريق استخدام االسطوانات الملحومة  .أما العامل الكيميائي

فيمكن التغلب عليه بتفادي فرط القلويات في محاليل المراجل الملحية  ،و /أو استخدام

العوامل المثبطة  .وتستخدم لهذا الغرض المواد المثبطة  ،العضوية وغير العضوية .
ومن بين المثبطات الالعضوية نترات الصوديوم  ،والفوسفات  ،وأن تحدد نسب

الكبريتات إلى الكربونات  .ومن بين المثبطات العضوية  :سلفونات اللغنين  ،وخشب

الكبراش والعفص  .ففي حالة استخدام نترات الصوديوم  ،تكون الجرعات عادة حوالي

 0.3 - 0.4 ppmلكل 1 ppmمن القلوية  ،والفوسفات فيما يبدو أكثر فعالية عندما
تكيف نسبتها إلى نسبة القلوية بصورة جيدة  ،بحيث تتشكل عند التبخر فوسفات ثالثي

الصوديوم دون زيادة في القلوية  .وكانت نسب الكبريتات إلى الكربونات  ،التي اقترحت
كما يلي :
Na 2 SO4
Na 2 CO3

= 1لضغط مرجل يصل حتى  150باونداً  /إنش/ 2جالون .

وتساوي  2من أجل  150ـ  250باونداً  /إنش / 2جالون .

وتساوي  3من أجل ضغوط تزيد على  250باوند  /إنش / 2جالون .

إن لمكشاف التقصف ( الصورة 11ـ  ) 8أهمية كبيرة في تحديد :

( )1ما إذا كانت المحاليل الملحية في المرجل ستمارس أم ال عند ما تكون

شديدة التركيز ميوالً تقصفية على المعدن المجهد بإفراط .
( )2فعالية مختلف المثبطات .

إن قطعة اختبار من فوالذ المرجل في المكشاف يجري إجهادها بشدة ،

واخضاعها عن طريق االرتشاح والتبخر  ،لهجوم محاليل المراجل الملحية المركزة بشدة
 ،بدرجة ح اررة قريبة من درجات الح اررة الموجودة في المرجل  .األداة صغيرة ويمكن
بسهولة ربطها إلى المراجل الثابتة والمتحركة  ،وقد أثبتت جدارتها في دراسة التقصف

البلوري البيني  ،وتؤهلها طريقة استعمالها الختبار ميول التقصف في مختلف المحاليل
مياه تغذية المراجل
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الملحية في المراجل  ،وفعالية المثبطات في فترة زمنية قصيرة نسبياً  ،وبالتالي ،
استخدام التدابير العالجية إذا لزم األمر قبل حدوث التلف .

الصورة  12ـ  . 8مكشاف شرويدر للتقصف .

الوقاية من التآكل Corrosion Prevention :

في المراجل البخارية يفضل تفادي التآكل بإزالة العوامل األولية المسببة ،

كاألكسجين وثاني أكسيد الكربون  .من اإلضافة المعوضة  ،ومن عائدات ناتج
التكثيف عن طريق نزع الهواء  ،والمحافظة على ارتفاع قيمة الـ  PHفي المحاليل

الملحية للمراجل  .ويضاف عامل وقائي آخر هو استخدام عامل مزيل للتأكسد  ،مثل
كبريتيت الصوديوم أو الهيد ارزين  ،كما الحظنا سابقاً .

عندما تيسر مياه تغذية المراجل بطريقة الكلس صودا الباردة  ،فإن جهاز

التسخين األولي يزيل أكثر من  %ْ5من األكسجين المنحل  ،والذي يعتبر عادة كافياً

لتشغيل مراجل الضغط المنخفض  ،بدون أجهزة االقتصاد األنبوبية الفوالذية  ،أو أجهزة
التسخين المرحلية  .وحيثما تستخدم أجهزة التسخين المرحلية  ،وكذلك من أجل كافة
المراجل ذات الضغط العالي  ،نحتاج إلى نزع كامل للهواء  ،وتجري عادة  ،في
مياه تغذية المراجل
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طريقة الكلس صودا الساخنة  ،إقامة جهاز نزع الهواء داخل جهاز التيسير كقطعة
مكملة للمعدات ( انظر الفصل ْ. ) 1

وتستخدم مع األنماط األخرى من أجهزة تيسير الماء أجهزة منفصلة لنزع الهواء

وهي عادة من نمط المرور المزدوج  ، Two _ Pass Typeحيث يدفع أوالً كل

البخار المستخدم في جهاز التسخين األولي عبر صبيبها فيخفف بالتالي محتواه من
األكسجين المنحل إلى  01005مل  /لتر أو أقل يمكن استخدام أجهزة التسخين
المكشوفة  ،أو أجهزة نزع الهواء ذات المرور المفرد  ، Single_ passحيث ال يكون

محتوى األكسجين المنحل المسموح به أكثر من 013مل/ل  .قلما يمكن نزع الهواء من
مياه تغذية المراجل المتحركة إلى الحد الذي تمكن معه المحافظة على ارتفاع القلوية
في المحاليل الملحية للمراجل  ،وذلك بسبب المتطلبات الحيزية  .إذا أدخلت اإلضافة

المعوضة فوق مستوى الماء  ،بواسطة أنبوب في الحيز البخاري  ،فإن التأكيل الناتج
ِّ

في المرجل عن مياه التغذية الغير منزوعة الهواء ،أو المنزوعة الهواء بشكل جزئي ،
سوف ينقص إلى حد كبير وبسبب حلمأة كربونات الصوديوم في المحاليل الملحية في

المراجل  ،وما يعقبها من تشكل للصودا الكاوية  ،وتحرير لثاني أكسيد الكربون الطليق

 ،فإنه من المرغوب فيه وجود كميات منخفضة من القلوية في مياه التعويض  ،وذلك

لتخفيف التآكل في أنابيب إعادة ناتج التكثيف يحدث التآكل بواسطة األكسجين وثاني
أكسيد الكربون  ،فقط عند وجود الطور السائلي  .ال تهاجم أنابيب البخار الجاف ،

ولكن التآكل قد يكون شديداً في أنابيب عودة ناتج التكثيف  ،وخصوصاً في المواضع

التي يحتبس فيها السائل  .إن النزع الكامل للهواء من ماء التعويض ومن ناتج التكثيف

اللذين يستخدمان في المراجل  ،وللمحافظة على انخفاض القلوية في المحاليل الملحية

في المراجل  ،يخففان التآكل إلى حد كبير  ،ولكن العائدات من البخار التي تستخدم

لتدفئة المباني  ،قد تدخل الهواء الذي ينتج عنه التآكل بواسطة األكسجين المنحل وفي

مثل هذه الحاالت فإن تبطين أنابيب العودة على نحو مالئم بالزفت  ،بحيث ال يحدث

احتباس للسائل  ،وبحيث يكون تصريفه سريعاً سيخفف إلى حد كبير من هذا التآكل .
مياه تغذية المراجل
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يمكن في بعض الحاالت استخدام األمينات لتثبيط التآكل  ،ويمكن كما الحظنا سابقاً ،

استخدام األمونيا في المراجل ذات الضغط العالي جداً .

وفي أنابيب المياه المعالجة  ،يستخدم مثبط ممتاز للتآكل وللمشكالت المصاحبة

له نتيجة استخدام المياه الحمراء  ،عن طريق التغذية بمحلول سيليكات كاوية

(

تستخدم عادة جرعة  1ليبره من السيليكات العادية بدرجة  40بوميه لكل 1000جالوناً

إضافة إلى ما يكفي من الصودا الكاوية لرفع قيمة الـ  PHإلى حوالي  ) 813ولكن هذه

الطريقة المثبطة للتآكل ال يجب استخدامها أبداً مع مياه تغذية المراجل ولهذا الغرض
نلجأ عند استخدام وحدة مركزية لتيسير الماء سواء كان الماء معالجاً أو لتغذية المراجل

إلى بزل الخط قبل النقطة التي تجري منها التغذية بالسيليكات الكاوية.

مياه التبريد : Cooling Water

يجب أن ال يسمح لمياه التبريد التي تستخدم للمكثفات السطحية بتشكيل قشرة أو

رواسب أخرى عازلة للح اررة  ،ألن انتقاالً غير فعال للح اررة مع ما ينتج عنه من
انخفاض لدرجة التفريغ من المحرك األساسي  ،هو عمل غير اقتصادي وسوف نأتي

على وصف مياه التبريد في الفصل ْ .
األنظمة المائية ذي الحرارة العالية High Temperature Water Systems :

في أنظمة الماء ذي درجات الح اررة العالية (  ، ) HTWSيسخن الماء تحت

الضغط في مراجل أنبوبية آنية التسخين  ،ويدور خالل أنظمة للتدفئة وأنابيب التوصيل

عائداً إلى المرجل  .قد تتراوح درجات الح اررة في مختلف هذه األنظمة من حوالي 3009

ـ  4259ف  ،ويمكن استخدام أنظمة بدرجات ح اررة أخفض من أجل استخدامات معينة .

وفيما يتعلق بمعالجة المياه فيمكن تغطيتها بشكل أفضل عن طريق دراسة شبكة

واحدة  ،ويمكن أن نضيف  ،بأنه توجد كثير من هذه الشبكات  ،حيث يستخدم الماء

الساخن بدرجة ح اررة عالية من وحدة مركزية  ،لألغراض األربعة التالية :
مياه تغذية المراجل
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( )1التسخين المباشر .

( )2تسخين قنوات الماء الساخن الدوار ،التي تعمل بدرجات ح اررة منخفضة.
( )3تسخين مياه االستهالك .
( )4توليد البخار .

يجب أن تتوفر في االحتياجات المائية العامة  ،الشروط األساسية التالي :

الصفاء  ،والنقاوة  ،والخلو من الحديد  ،والمنغنيز  ،والسلفيدات الخ  ،ومن الواضح ،أنه

إذا كان المورد المائي  ،الذي يتوجب استخدامه  ،ال يلبي هذه الشروط  ،فإنه تجب

معالجته بشكل مسبق  .وفيما يتعلق بالمعالجة إلى مدى أبعد وبصورة رئيسية تيسير
الماء بطريقة تبادل كاتيونات الصوديوم ( زيوليت )  ،فتغطيها المواد التالية :

( )1في أكثر الوحدات المركزية لمياه الحرارة العالية  ،التي تم فحصها  ،لم يجر

تيسير أول عبوة من الماء في الشبكة قبل دخوله إليها  ،وكان يجري تيسير ماء

التعويض فقط  .وبما أن االحتياجات اليومية من ماء التعويض قليلة فإن أجهزة تيسير

المعوضة
الماء بمبادل كاتيونات الصوديوم  ،التي تستخدم بشكل ثابت  ،لتيسير المياه
ِّ

 ،كانت وحدات صغيرة نسبياً  .يمكن استخدام فوسفات ثالثي الصوديوم في الشبكة
للمحافظة على ارتفاع قيمة الـ  ، PHوللتفاعل مع العسرة ومع سلفيت الصوديوم كعامل

مزيل للتأكسد .

( )2حيثما تستخدم مياه الح اررة العالية في المبادالت الح اررية  ،لتسخين المياه

الدورانية المحبوسة إلى درجات منخفضة مضبوطة  ،من أجل مختلف أغراض التسخين
 ،فإن المياه

الصوديوم .

المعوضة هنا تيسر عادة بواسطة أجهزة التيسير بمبادل كاتيونات
ِّ

( )3وحيثما تستخدم مياه الح اررة العالية في المبادالت الح اررية  ،لتسخين مياه
ٍ
عندئذ :
االستهالك ،
(آ) إذا كان الماء المخصص لهذه االستخدامات  ،يحتاج إلى ماء ميسر بشكل

كامل  ،فإنه ييسر بأجهزة التيسير بمبادل كاتيونات الصوديوم .
مياه تغذية المراجل
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(ب) إذا كان الماء عس ًار  ،مشكالً للقشرة  ،وال نحتاج إلى ماء ميسر بصورة

كاملة فإننا نستخدم أجهزة التيسير بمبادل كاتيونات الصوديوم  ،لتيسير جزء من

الصبيب  ،ونستخدم مجرى جانبياً لتمرير النسبة المالئمة من الماء العسر  ،ونمزجها
بماء ميسر  ،على أن ال تشكل عسرة المزيج قشرة في درجة الح اررة التي نصل إليها

عند تسخين الماء .

( )4عند استخدام المياه الدورانية ذات الح اررة العالية لتوليد البخار  ،يتوجب

تيسير كامل الماء المستخدم في مولد البخار  .وتستخدم لهذا الغرض دائماً تقريباً ،

أجهزة التيسير بمبادل كاتيونات الصوديوم  .ويمكن أن تترافق هذه األجهزة  ،عند
الحاجة  ،بنزع الهواء  ،والمعالجة بالفوسفات أو السلفيت  ،أو أي معالجة أخرى داخلية

.
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الفصل التاسع
مياه التبريد
Cooling Waters

تستخدم كميات كبيرة من المياه لمختلف أغراض التبريد في الصناعة  .وقد تكون

هذه لتبريد المكثفات في وحدات توليد الطاقة  ،أو مصانع التقطير  ،أو مصافي النفط

 ،أو المصانع الكيميائية  ،ولتبريد محركات االحتراق الداخلي في وحدات الديزل لتوليد
الطاقة  ،أو في محركات البنزين في محطات الضغط أو الضخ  ،أو محركات
الغازولين في مصانع السيارات والطائرات  ،ولتبريد واجهات األفران في مصانع الفوالذ

 ،ولتبريد األنابيب في محطات البث اإلذاعي  ،ولتبريد ضواغط التبريد أو وحدات

تصنيع الغاز السائل  ،ولتبريد النواتج الكيميائية والنواتج األخرى  ،ولتكييف الهواء ،
ولعدد من عمليات التبريد األخرى .

تختلف  ،بدرجة مهمة  ،كميات الماء الالزمة للتبريد  ،وذلك حسب درجات

يعد من أجله .
ح اررة ماء التبريد  ،وحسب االستخدام الخاص الذي ّ
وفيما يلي األرقام الشائعة  21 -5 :جالونا تقريبا لكل ليبره واحدة من البخار

المكثف في مكثفة سطحية وفي التبريد حوالي  5 - 1جالون  /دقيقة لكل طن تبريد .
وفي المحركات ذات االحتراق الداخلي كما في وحدات التبريد للديزل 0.6 -0.1 ،

جالونا  /د لكل حصان بخاري .

وقد تستمد مياه التبريد من :

( )2المياه الجوفية  )1( ،المياه السطحية  )3( ،مياه البحر .

المياه الجوفية Ground Waters :

تفضل مياه اآلبار إلى حد كبير ألغراض التبريد اآلني  ،وذلك بسبب انتظام

درجة ح اررتها  .وبصورة عامة  ،تكون درجة ح اررة مياه اآلبار والينابيع منتظمة عادة ،

بشكل الفت للنظر  ،فتزيد في اآلبار ذات العمق  60 - 30قدما على ما يقارب - 1
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 33ف عن متوسط المعدل السنوي لدرجة ح اررة الجو في المنطقة المحيطة  ،وتزيد
بحوالي درجة فهرنهايت واحدة مع كل  66قدما من العمق اإلضافي .
المياه السطحية Surface Waters :

تخضععع الميععاه السععطحية عععادة لتغي عرات فصععلية كبي عرة فععي درجععة الح ع اررة  .بصععورة
عامة  ،يتراوح االختالف  ،في أنهار الواليات المتحدة  ،بين درجات الحع اررة العدنيا شعتاء

 ،ودرجععات الح ع اررة القصععوى صععيفا مععن  ْ 03حتععى  ْ3ف  .وفععي أكثععر هععذه األنهععار
تتراوح درجات الح اررة شتاء من 0ْ -00ف  ،ومن ْ 83 -7ف صيفا  ،وقد تزيد عن

ْ 8ف  ،ومياه البحيرات والبرك والخ ازنات  ،تخضع أيضا لتغيرات فصلية وتكعون هعذه

التغيرات كبيرة وخصوصا في المياه الضحلة .
مياه البحر Sea Waters :

فععي المواضععع التععي تتيسععر فيهععا ميععاه البحععر  ،تعتمععد الكميععة التععي يمكععن الحصععول

عليها على المآخذ  ،وخطوط األنابيعب  ،والمضعخات  .ولعذلك  ،فهعي تسعتخدم انيعا  ،ثعم
تهدر  .وقد تكون االختالفات السنوية لدرجات الح اررة كبيرة جدا في مختلف المواضعع ،

إذ تتراوح من  11ف إلى أكثر بقليل من  ْ3ف  .وتتأثر درجة الح اررة

بموقع المأخذ وعمقه  ،وما إذا كان في خليج  ،أو مواجها للتيارات المحيطية الحرة ،

إلخ  .وقد تنخفض الدرجات الدنيا للح اررة شتاء إلى ما دون تجمد المياه العذبة بمقدار
 13ف  ،وقد تتجاوز الدرجات القصوى صيفا  ْ03ف .

القشرة والرواسب في شبكات التبريد

Scale and Deposits in Cooling systems
تفسد شبكات التبريد بع :
قد ّ
( )2القشرة  ،و( )1رواسب التآكل  ،و ( )3العكر و ( )6الناميات العضوية .
2ع القشرة : Scale

المادة الرئيسية التي تشكل القشرة في شبكات التبريد  ،هي كربونات الكلسيوم ،

المتشكلة من تحلل بيكربونات الكلسيوم إلى كربونات كلسيوم  ،وثاني أكسيد الكربون ،
مياه التبريد
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وماء كما يظهر في التفاعل التالي :
Ca (HCO3 )2  CaCO2 + CO3 + H2 O
في المياه الخالية من ثاني أكسيد الكربون  ،تكون ذوبانية كربونات الكلسيوم قليلة

جدا  ،حوالي  15 ppmبدرجة  31ف  ،وحوالي  13 ppmبدرجة  1213ف أو أقل من
غ  /جالون  .وفي المياه المشبعة عند الضغط الجوي بثاني أكسيد الكربون عند درجة

 313ف سوف ينحل  5645 ( 1620 ppmغ  /جالون ) من  ، CaCO3وتتشكل
بيكربونات الكلسيوم  .واذا غليت هذه المياه لمدة كافية فسوف تتحلل بيكربونات

ويطرد ثاني أكسيد الكربون بالكامل  ،وبما أن ذوبانية
الكلسيوم إلى كربونات كلسيوم ُ ،
كربونات الكلسيوم هي فقط  13 ppmبدرجة  121ف  ،فإن كمية كربونات الكلسيوم
المترسبة ستكون  53.7 ( 1607 ppm = 23 – 2610غ  /جالون )  ،وهي تكافئ

 6.7طنا من القشرة والعكارة في كل مليون جالونا  .ولكن مياه التبريد ال تشبع بثاني

أكسيد الكربون  ،وال تحتوي على  1620 ppmمن قلوية الكلسيوم  ،وال تسخن إلى

درجة الغليان  .إن عددا كبي ار من مياه التبريد يحمل من قلوية الكلسيوم من أكثر من

ربع الرقم األقصى  ، 1620 ppmوأكثرها من هذه القلويات أقل من . 300 ppm
ولكن كميات القشرة  ،التي يمكن لهذه المياه أن تشكلها في شبكات التبريد  ،كبيرة جدا

 ،ومزعجة جدا  ،رغم أنها  ،ولحسن الحظ  ،ال تصل أبدا أكثر من جزء من هذه الع
 6.7طنا في كل مليون جالونا  .ومع أي محتوى محدد من ثاني أكسيد الكربون الطليق
هناك توازن عند كل درجة ح اررية  ،األمر الذي يثبت الكمية القصوى من بيكربونات

الكلسيوم  ،التي يمكن أن تبقى على شكل محلول  .ورفع درجة الح اررة ينقص الذوبانية
القصوى  ،ويتقدم التفاعل السابق نحو األفضل وصوال إلى التوازن بالنسبة لدرجة
الح اررة الجديدة  .يتضح من هذا  ،أن رفع درجة الح اررة ولو قليال  ،قد يكون كافيا

لتشكل القشرة مع مياه معينة  ،إذا كان محتواها من بيكربونات الكلسيوم عاليا ،
ومنخفضا من ثاني أكسيد الكربون .

الجدول  1ـ  : 9ذؤوبيات بيكربونات وكربونات وكلوريدات وكبريتات الكالسيوم والمغنزيوم
مياه التبريد
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مالحظة  ،في المناخات المدارية  ،وشبه المدارية  ،تظهر القشرة في أنابيب الماء البارد  .فقد شوهدت
 ،قطعة من أنبوب للماء البارد بقطر 4إنشاً  ،كانت مسدودة إلى قطر فعال مقداره 3إنشاً تقريباً  ،بقشرة من
كربونات الكلسيوم  .كان مصدر الماء في هذه الحالة  ،ينابيع جيرية كلسية في الجبال  ،وكان ارتفاع درجة
الحرارة عند الجريان خالل األنابيب الرئيسية كافياً للتسبب في تشكيل هذه القشرة الثقيلة .

يتميز دليل النغلييه  ( Langelier Indexأو دليل اإلشباع بكربونات الكلسيوم )

بأهمية في التنبؤ بميول مياه التبريد لتشكل القشرة  .ولحساب الدليل  ،من الضروري أن

يكون لدينا ( )2قلوية برتقالي المثيل  ،و ( )1عسرة الكلسيوم  ،و( )3إجمالي الجوامد
(بشكل تقريبي)  ،و ( )6قيمة الع  ، PHو ( )5درجة الح اررة التي سوف يرجع إليها
الماء  .ومن هذه المعطيات ومع استخدام المعادالت في الجدول 5 - 1

يمكن

حساب الدليل والتنبؤ بميول مياه التبريد  .و قد تم حساب وتنظيم هذا الجدول لكي

يستخدمه ميدانيا غير التقنيين  ،وسوف يجدونه بسيطا  ،وسريعا  ،ودقيقا بما يكفي

لجميع األغراض العملية  .وفي إجراء هذه الحسابات  ،أخذنا بعين االعتبار تعديالت

الرسون  Larsonوباسويل  Baswellعلى درجات الح اررة الثمالية  .وقد أكملنا األرقام

إلى أجزاء من عشرة  ،ألنها أكثر دقة مما هو الزم ألغراض التبريد .

الجدول  2ـ  9معلومات إلجراء حسابات دليل ال نغلييه بسرعة
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( دليل اإلشباع بكربونات الكالسيوم ) .

عنععد اسععتخدام الععدليل  ،يجععب أن يتععوفر شععيء مععن الفطعرة السععليمة والخبعرة العمليععة ،
ألن األدلة المحسوبة ليست كافية  ،وبما أن مياه التبريد تجعري بسعرعة فعي شعبكة التبريعد
 ،فععال يمكععن الوثععوق بإمكانيععة التوصععل إلععى توازنععات محسععوبة  ،حتععى لععو حسععبت بدقععة

المماحكععة  .إن م ععا نقععوم ب ععه  ،فععي التطبي ععق العملععي  ،ه ععو اسععتخدام ال ععدليل كقاعععدة ف ععي
حسععاب المعالجععة المطلوبععة  .وبعدئع ،عذ  ،توضععع امتععدادات األنبععوب أو الملحقععات المعدنيععة
القابلععة للنقععل فععي نقععاط اسععتراتيجية  ،ثععم تجععري مراقبععة النتععائج  .فععإذا كععان تشععكل القش عرة

شديدا جدا  ،قمنا بتعديل المعالجة إلعطاء دليل أعلى حد ما .

إن ذوبانية كربونات المغنيزيوم في الماء الخالي من ثاني أكسيد الكربون تقارب

 100 ppmمعب ار عنها كع  CaCO3بدرجة  31ف  ،وحوالي  75 ppmبدرجة 121
مياه التبريد
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ف  .وبما أن ذوبانيتها تصل تقريبا إلى خمسة أو ستة أضعاف ذوبانية كربونات
الكلسيوم  ،وبما أن محتوى المغنيزيوم في المياه الطبيعية أقل بكثير من محتوى

الكلسيوم ( تشكل عسرة الكلسيوم حوالي / 3

، 1

وعسرة المغنيزيوم  2/3إجمالي العسرة ،

كرقم متوسط )  ،فمن الواضح أن المغنيزيوم يلعب دو ار ثانويا جدا في تشكيل القشرة
في شبكات التبريد اآلني  .قد تترسب كمية بسيطة منه مع الكلسيوم  ،وقد يؤدي تركيز

قلوية المغنيزيوم في شبكات الدوران إلى محتويات تتجاوز ذوبانية الكربونات .

مالحظة :
في القيم المرتفعة الـ ، PHيمكن طبعاً أن يترسب هيدروكسيد المغنيزيوم  ،ألن ذوبانيته تصل فقط إلى
حوالي  ، 17 ppmبدرجة  93ف  ،و  ، 8 ppmبدرجة  313ف  .وفي المراجل البخارية  ،حيث تكون
درجات الحرارة أعلى مما هي عليه في شبكات التبريد  ،تتفكك بيكربونات المغنيزيوم  ،وتتحلمأ  ،وتترسب
على شكل . Mg (OH) 2

وبيكربونات المغنيزيوم ذوابة أكثر بكثير من بيكربونات الكلسيوم  .ففي درجة

31ف  ،وفي ماء مشبع  ،عند الضغط الجوي  ،بثاني أكسيد الكربون  ،تزيد ذوبانيتها

عن ذوبانية كربونات الكلسيوم ب  10ضعفا  .وحتى التراكيز البسيطة نسبيا من ثاني
أكسيد الكربون الطليق  ،سوف تحتجز كميات من بيكربونات المغنيزيوم  ،على شكل

محلول  ،هي أكبر بكثير من كميات بيكربونات الكلسيوم .

تصل ذوبانية كبريتات الكلسيوم إلى حوالي  ، 1290 ppmبدرجة  313ف  ،و

إلى  ، 1540 ppmبدرجة  220ف  ،وعلى  ، 1250 ppmبدرجة  121ف
 ، 75و  ، 50و 73غ  /جالون تقريبا )  ،معب ار عنها كع . CaCO3

(

إن كبريتات الكلسيوم ال تشكل قشرة في المياه الطبيعية  ،في الشبكة اآلنية .

وعند إعادة مياه التبريد إلى الدوران  ،يجب االنتباه إلى ضرورة "تصريف" الماء  ،بما

يكفي إلبقاء تركيز كبريتات الكلسيوم أقل بكثير من  70 ( 1200 ppmغ  /جالون )

 ،معب ار عنها كع  ، CaCO3للحيلولة دون تشكل قشرة صلبة من الكبريتات في شبكة

الدواره المعالجة بالحمض .
التبريد  .ويصح هذا خصوصا بالنسبة للمياه ّ
إن كافة أمالح الصوديوم  ،وكلور الكلسيوم والمغنزيوم  ،وكبريتات المغنزيوم ،

ذوابة جدا في الماء  ،وتتراوح ذوبانيتها من  60000إلى أكثر من ( ppm 500.000
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 15000 - 3500غ  /جالون )  ،وهي ال تشكل قشرة  ،ما لم تصل التراكيز إلى

أقصى المديات .

 1ع رواسب التآكل : Corrosion Deposits

إن أكثر األشكال شيوعا للتآكل في أوعية معدن الحديد  ،هو التآكل الذي يحدثه
األكسجين المنحل  ،الموجود في الهواء  .ويتسرع هذا التآكل جدا  ،إذا كانت القيم

منخفضة للع ، PHوهكذا يكون الهجوم في المياه ذات القلوية المنخفضة والمحتوى
المنخفض من ثاني أكسيد الكربون الطليق  ،أسرع بكثير مما يكون عليه في حالة المياه
ذات القلوية العالية والمحتوى المنخفض من ثاني أكسيد الكربون أو الخالية منه .

مالحظة  :في حالة المياه المحمضة فعالً بحمض معدني  ،كحمض الكبريت  ،ينحل المعدن  ،ويجرف ،
بحيث ال تتشكل رواسب التآكل  .ومن الواضح أنه يجب معادلة هذه المياه قبل استعمالها .

يتسرع هذا الهجوم مع ارتفاع درجة الح اررة  ،بحيث أن الماء الذي قد يمارس

هجوما  ،ولو خفيفا نسبيا  ،في خطوط المياه الباردة  ،يمكن أن يهاجم بشدة معدن
شبكة التبريد  .ويؤدي هذا الهجوم عادة إلى تشكل الدرنات  ،التي تبرز فوق كل شبكة

في المعدن  ،والتي تخفف إلى حد كبير من معدالت الجريان المتيسرة عبر معدات
التبريد  ،إضافة إلى مقاومة مقابلة لمرور الح اررة إلى ماء التبريد .

وهناك شكل اخر من التآكل  ،هو ذلك الذي تمارسه المياه الكبريتية  ،وما ينتج

عنه من تشكل السلفيدات بواسطة التهوية  ،يجعل الماء أ ّكاال أكثر  .ولذلك تفضل

معالجة المياه الكبريتية بالكلور قبل التهوية  ،وذلك لضمان اكتمال تأكسد السلفيدات .
إن رواسب السلفيدات سوداء عادة ولصوقة  ،لكنها تتقشر  ،وتسد الصمامات والمسالك

الضيقة .

 3ع العكر : Sediment

إن المياه التي تحتوي على عكر خشن  ،أو غروانيات شبه معلقة  ،غير مرغوب

فيها في أكثر شبكات التبريد  ،ولكن هناك استثناء واحد  ،على األقل  ،تجدر مالحظته
 ،هي المكثفات السطحية للبخار  ،التي تزود بأنابيب مستقيمة  ،ضيقة القطر ،
مياه التبريد
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فتستخدم فيها  ،على نحو شائع  ،بعض المياه الطينية من األنهار دون معالجة  ،وفي
ظل هذه الشروط  ،تصقل السطوح الداخلية لألنابيب  ،على نحو المع عادة  ،بفعل

ك  ،الذي تمارسه المادة المعلقة  ،عند السرعات العالية نسبيا للجريان المستخدم .
الح ّ
سادة .
وفي شبكات أخرى للتبريد  ،تكون المياه العكرة مزعجة جدا  ،وتشكل رواسب ّ
 6ع الناميات العضوية : Organic Growths

تعرف بكتيريا الحديد والمنغنيز جملة  ،تحت االسم الشائع "كرينودريكس

 ، " Crenothrixوقد تصبح مزعجة جدا في مياه التبريد  ،التي تحتوي على الحديد

و /أو المنغنيز  ،ألنها تشكل كتال وافرة  ،تسبب في إبطاء معدالت الجريان  ،وكثي ار
ما تتفكك هذه الكتل  ،وقد تسد المسالك بشكل كامل  .قد تصبح الناميات الطحلبية
شديدة اإلزعاج في أبراج وبرك التبريد  .وقد تسبب الناميات الفطرية انحالل لغنين

الخشب في مياه التبريد  .وتنمو بكتيريا الكبريت بغ ازرة في أجهزة التهوية والبرك التي
تعالج فيها المياه الكبريتية .

وهناك متعضيات أخرى سادة نجدها في شبكات التبريد  ،كاألعشاب  ،واإلسفنج

 ،و” طحلب األنابيب"  ،والحيوانات الطحلبية  ،والرخويات  ،والمواد الغروية  .تشكل
بعض المتعضيات رواسب متراصة  ،تبدو ألول وهلة كقشرة صلبة غير عضوية  .وفي

أنابيب المياه البحرية  ،واضافة إلى الغروية  ،والحيوانات الطحلبية  ،واالسفنجيات إلخ
 ،فإن القشريات  ،مثل بلح البحر  ،والبرنقيل  ،والمحار تكون مزعجة على نحو خاص

.

مواصفات مياه التبريد Cooling Water Specification :

تختلف مواصفات مياه التبريد إلى حد كبير جدا  ،تبعا الختالف أصناف المياه
المستخدمة في مختلف االستخدامات الصناعية  ،إلى حد يمكن معه فقط تحديد

سادة
مواصفات عامة  ،كأن ال تشكل المياه قشو ار عازلة للح اررة  ،أو رواسب أخرى ّ

عضوية أو ال عضوية  ،و أن ال تكون أكالة جدا في ظل ظروف خاصة لالستخدام أو
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إعادة االستخدام  .وهناك مواصفات عامة أربعة  ،تقوم على أساس ظروف االستخدام

هي :

 2ع الدورة اآلنية ثم الهدر :
تستخدم هذه الطريقة  ،على نطاق واسع  ،حيثما يتوفر مورد مائي غزير  .وقد

تستمد هذه المياه من ابار عميقة  ،أو من مصدر سطحي  ،كنهر كبير  ،أو بحيرة ،
أو بركة  ،أو خزان  ،أو من مياه البحر عند مواضع المد  .وعلى أية حال وبما أن

المياه سوف تستخدم مرة ثم تؤول إلى الهدر  ،فإن المعالجة  ،إذا لزمت يجب أن تكون

غير مكلفة .

 1ع دورة التبريد اآلنية ثم استخدامها ألغراض أخرى :

في هذه الحاالت  ،ال بد لنا من أن نوضح بجالء  ،أن المعالجة المستخدمة ،

يجب أن تكون معالجة تجعل الماء صالحا  ،ليس ألغراض التبريد فقط  ،ولكن أيضا
من أجل استخدامات الحقة  .وتختلف االستخدامات الالحقة هذه مع اختالف

الصناعات  .ففي بعض هذه الصناعات  ،وحيثما تكون التوازنات الح اررية مواتية ،
وحيثما تستخدم كميات كبيرة من بخار المعالجة  ،فقد يكون االستخدام الالحق من أجل

تعويض مياه تغذية المراجل  .وفي بعض الصناعات أيضا  ،تستخدم مياه التبريد أوال
في دورة تبريد  ،حيث نحتاج إلى الماء بدرجة ح اررة منخفضة  ،ثم نحتاجه للتبريد مرة

أو أكثر بدرجات ح اررة مرتفعة على التوالي  ،قبل االستخدام النهائي له في المراجل أو

لمياه المعالجة  .إن هذه الدورات ال تؤدي فقط إلى استخدام فعال جدا للماء  ،بل إنها
تحدث وف ار جوهريا في الوحدات الح اررية  ،وبالتالي توفي ار في الوقود .
 3ع دورة التبريد المكشوفة الدوارة :

إن من أكثر دورات التبريد شيوعا  ،هي تلك التي يدور فيها ماء التبريد عبر

رش  ،ليعود بعدئذ إلى
شبكة التبريد  ،ويجري تبريده بواسطة برج للتبريد أو بركة ّ
الدوران  .نظريا  ،يتبخر حوالي  % 2من الماء لكل  203ف من التبريد  ،الذي يحدث
في برج التبريد أو بركة الرش  .عمليا  ،تكون الخسارات أكبر طبعا  ،بسبب " الدفع " (
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الماء المفقود كرذاذ )  ،والتي قد تصل إلى أقل من  % 0.3مع السحب المستحث أو

أبراج السحب القسري  ،والى ما تحت  % 2في األبراج السطحية  .قد تتراوح الخسارات

في أبراج الرش من  2إلى أكثر من  ، % 3وفي برك الرش من  1إلى أكثر من % 5

 .وهناك خسارة أخرى  ،تحدث بسبب تصريف الماء المعاد تدويره  ،لمنع الجوامد
المنحلة من التركيز إلى أبعد من حدود معينة .

في شبكات ماء التبريد الدائر هذه  ،وبعد االنطالق األولي  ،من الواضح أن

الماء الذي يحتاج إلى معالجة  ،هو ماء التعويض فقط  ،ويكون هذا عادة أقل من

 % 20من الماء الدائر  .ومن الواضح أيضا أنه ينبغي للمعالجة الالزمة أن تقوم ،
ليس فقط على أساس تركيب الماء الخام  ،ولكن أيضا على أساس ما يجب أن يكون
عليه تركيب الماء المعالج  ،بعد أن يكون قد تركز نتيجة إلعادة استخدامه .
 6ع شبكة التبريد الدورانية المغلقة :

تستخدم هذه الشبكات لتبريد نمط الديزل وغيره من األنماط األخرى من

المحركات ذات االحتراق الداخلي  ،ولمختلف أغراض التبريد  .وفيها تمر مياه التبريد ،
مبرد بالماء أو بالهواء  .ال نحتاج  ،من الناحية
بعد استخدامها  ،عبر مبادل حراري ّ
النظرية إلى إضافة معوضة  ،لكننا في التطبيق العملي  ،نحتاج عادة إلى كمية
بسيطة منها  .ويتوجب طبعا معالجة المياه الدائرة من أجل االنطالق األولي وكذلك
مياه التعويض  ،التي يحتاجها  ،مهما كانت قليلة .

معالجات مياه التبريد Cooling Water Treatments :

يمكن معالجة مياه التبريد بواحد أو اكثر من الطرق العشرة التالية :
 2ع التخثير  ،و/أو الترسيب  ،و/أو الترشيح :

يمكن إزالة العكارة بالتخثير ,والترسيب  ،والترشيح  .ويمكن الجمع بين أكثر

من طريقة  ،كما سنرى في الفصل  . 23فالترسيب مثال  ،قد يسبق التخثير  ،أو على
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العكس من ذلك  ،يمكن استخدام دثار العكارة من معدات الترسيب واالستفادة عن

المرشحات  ،إذا كان وجود قليل من العكارة ال يثير االعتراض .

يمكن استخدام التخثير  ،والترسيب  ،والترشيح بصورة منفردة أو قبل المعالجة

الحمضية أو المعالجة بتبادل كاتيونات الصوديوم  .وفي طريقة الكلس البارد  ،أو

طريقة الكلس بتبادل كاتيونات الصوديوم  ،يمكن إزالة العكارة إضافة إلى تخفيف
القلوية في جهاز التيسير بالكلس البارد  .وتتألف السلسلة العادية من المعدات في
المنشأ التخثير  ،والترسيب  ،والترشيح من ( )2حوض للترسيب  ،و( )1جهاز للتغذية

بالمادة المخثرة (يضاف إلى ذلك إذا أمكن جهاز للتغذية بمادة قلوية  ،و /أو جهاز
للتغذية بالطين)  ،و ( )3مرشحات  .وقد نحتاج إضافة إلى ذلك  ،إلى عامل تعقيم ،

مثل الهيبوكلوريت (الذي يمكن تغذيته بالكلس بأجهزة التغذية بالكلس المعلق) .أو

الكلور السائل (الذي يمكن تلقيه من جهاز المعالجة بالكلور) .
 1ع طريقة الكلس البارد :

تستخدم هذه الطريقة على نطاق واسع في شبكات التبريد الدورانية  ،لكن ناد ار ما

تستخدم في دورة تبريد انية والى الهدر  .و المواد الكيميائية التي تستخدم عادة  ،هي

الكلس لتخفيف عسرة البيكربونات  ،وجرعة صغيرة من الشب كمادة مخثرة  ،كثي ار ما
تستخدم بعدها جرعة صغيرة من حمض الكبريت  ،لتعديل قلوية الصبيب بالمقدار

المطلوب  .أما رماد الصودا فال يستخدم عادة  ،ألن تخفيف عسرة الالبيكربونات ( أو

الكبريتات )  ،تشكل نفقة غير ضرورية في الشبكة الدورانية  .قد يكون تخفيف عسرة

الالبيكربونات ضروريا في الشبكة اآلنية واالستخدام ألغراض أخرى  ،وهي حالة ،
يمكن فيها استخدام رماد الصودا  ،أو طريقة الكلس البارد وتبادل كاتيونات الصوديوم

ذات المرحلتين .

وفي األنماط القديمة من معدات التيسير بالكلس البارد  ،تستخدم المرشحات

بشكل ثابت تقريبا  .ويستغنى عنها غالبا  ،عندما يستخدم نمط دثار العكارة من معدات

التيسير  .وفي هذه الحالة  ،تتألف سلسلة المعدات عادة من :
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( )2جهاز تيسير الماء بالكلس البارد من نمط دثار العكارة  ،و( )1جهاز

للتغذية بالكلس  )3( ،جهاز للتغذية بالشب  ،و( )6جهاز للتغذية بالحمض .

إذا احتوى الماء على الحديد أو المنغنيز  ،أو إذا كان محتواه من ثاني أكسيد

الكربون عاليا  ،فإن جهاز التهوية قد يسبق جهاز التيسير  ،ألنه كثي ار ما يركب فوقه (

انظر الفصل ْ. )2

 3ع طريقة تبادل كاتيونات الصوديوم :

كثير ما تستخدم هذه الطريقة في الشبكة اآلنية واالستخدام ألغراض أخرى  ،وفي

الشبكات الدورانية  ،لكنها ال تستخدم في الشبكة اآلنية والى الهدر  .وهي تستخدم ،
على نطاق واسع جدا  ،لتأمين مياه التبريد لمحركات الديزل أو البنزين في وحدات توليد
الطاقة  ،ومحطات الضخ والضغط  ،إضافة الستخدامها في صناعات أخرى .

إضافة إلى كونه يزيل العسرة تماما  ،وعلى نحو مميز  ،فإن جهاز التيسير

بمبادل كاتيونات الصوديوم  ،يتميز بإحكامه  ،وبالبساطة الزائدة في التشغيل  .إن

أمالح الصوديوم  ،التي تتشكل بالتبادل مع كاتيونات الكلسيوم والمغنزيوم  ،تكون
شديدة االنحالل في الماء  ،بحيث ال يقوم التصريف  ،بخالف المعالجة الحمضية ،
على أساس محتوى الكبريتات  ،ويمكن بلوغ تراكيز أعلى  ،األمر الذي يعني هدر

كميات أقل من الماء المعالج .
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الصورتان  3ـ  3و  9ـ  . 3إن مياه التعويض التي تستخدم في أبراج التبريد أعاله في وحدة لتوليد الطاقة ،
هي مياه سطحية كدرة  ،يجري تيسيرها بالكلس  ،ثم تخثر  ،وترسب في جهاز للترسيب ( وحدة تالمس
الجوامد المعلقة ) يظهر أدناه الطاقة  39.000جالون  /سا .

المهواة  ،التي تحتوي
وفي حالة معالجة مياه اآلبار العميقة  ،والنقية  ،وغير
ّ
على الحديد أو المنغنيز  ،فإن جهاز التيسير سوف يزيلهما  ،إضافة إلزالة العسرة .

وفي حالة المياه السطحية العكارة  ،ينبغي أن يسبق جهاز التيسير بعمليات التخثير ،
والترسيب  ،والترشيح ( انظر الفصل . )25

 _ 6طريقة الكلس البارد وتبادل كاتيونات الصوديوم ذات المرحلتين :

يعالج الماء في هذه الطريقة بالكلس أوال في جهاز للتيسير بالكلس البارد ،

،
،
الصبيب المنقّى عبر جهاز التيسير بمبادل كاتيونات الصوديوم  .تتميز
وبعدئذ يمر
هذه الطريقة في إنتاجها لماء ميسر كليا  ،ذي قلوية منخفضة  ،وجوامد إجمالية أقل
مما لو جرى تيسيرها بالطريقة المباشرة لتبادل كاتيونات الصوديوم .
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من الواضح أن هذه الطريقة قابلة للتطبيق على دورة التبريد اآلنية واالستخدام

ألغراض أخرى  ،حيث تكون المياه الميسرة تماما  ،ذات المحتوى المنخفض من القلوية

واجمالي الجوامد  ،مرغوبا فيها  .وهي قلما تستخدم في الشبكة الدورانية  ،كما أنها
مكلفة جدا لدورة التبريد اآلنية ثم إلى الهدر  .وتتألف سلسلة المعدات  ،التي تستخدم

عادة إلنجاز هذه العملية من ( )2جهاز تيسير الماء بالكلس البارد  )1( ،جهاز للتغذية

بالكلس  )3( ،جهاز للتغذية بمادة مخثرة  )6( ،جهاز للتغذية بالحمض أو ألداة الكربنة

 )5( ،مرشحات  )6( ،جهاز تيسير الماء بمبادل كاتيونات الصوديوم .
 5ع نزع المعادن :

تستخدم طريقة نزع المعادن بتبادل األيونات فقط في شبكات الدوران المغلقة ،

حيث تدعو الحاجة إلى مياه تبريد من نوعية ممتازة جدا  .وتستخدم لمياه التبريد من

أجل بعض المعالجات الكيميائية  ،ولمياه التبريد في مراجل الضغط فوق الحرج  ،والى
مدى محدود لتبريد محركات الديزل  ،ولتبريد المعدات المستخدمة في بعض أعمال

البحث  ،إلخ  .ويمكن أن يكون جهاز نزع المعادن واحدا من عدة نماذج  .والنموذج
الذي يستخدم على نطاق واسع  ،هو الجهاز من النموذج  Aويتألف من ( )2وحدة

تبادل كاتيونات الهيدروجين  ،و ( )1نازع الغاز أو النازع الخوائي للهواء  ،و ( )3وحدة

أو وحدات تبادل األنيونات القاعدية المركزة  .ويمكن االستغناء عن( ، )1إذا كان

محتوى الماء من البيكربونات قليال أو إذا كانت كميات الماء التي تعالج قليلة نسبيا .

ويمكن أيضا استخدام الوحدات الطبقية  bed unitsالمختلفة  ،أو واحدا من األجهزة
األخرى ( انظر الفصل . ) 27
 6ع المعالجة الحمضية :

حمض الكبريت هو الحمض الذي يستخدم تقريبا في هذه المعالجة  .واقترح

أيضا استخدام حمض كلور الماء على نطاق محدود ألن معدل كلفته على أساس

مكافئ تبلغ أربعة أضعاف كلفة حمض الكبريت .
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تقوم المعالجة الحمضية على أساس أن كبريتات المغنيزيوم أكثر ذوبانية بكثير

من كربونات الكلسيوم وكربونات المغنيزيوم  .تبلغ ذوبانية كربونات الكلسيوم  ،التي هي

المش ّكل الرئيسي للقشرة التبريد  ،فقط  ( 15-30 ppmأقل من 2غ  /جالون )  ،بدرجة

 121 - 31ف  ،وكبريتات الكلسيوم ال أقل من  73 ( 1250 ppmغ  /جالون )

معب ار عنها  ، CaCO3في المدى نفسه لدرجات الح اررة  .ومع أن ذوبانية كربونات

المغنزيوم تبلغ  6.6 - 5.ْ ( 75-100 ppmغ  /جالون )  ،وهيدروكسيد المغنيزيوم

 0.5 -2 ( 8 - 17 ppmغ  /جالون )  ،فإن ذوبانية كبريتات المغنيزيوم تبلغ
 10ْ00 - 5500 ( 170000 - 35600 ppmغ  /جالون )  ،خالل المدى نفسه ،
ويعبر عن كل النتائج بع . CaCO3

ولذلك إذا بدلت البيكربونات في شبكة التبريد الدورانية إلى كبريتات عن طريق

إضافة حمض الكبريت  ،فسوف لن تتشكل قشرة  ،إذا كان التصريف المطبق كافيا
إلبقاء تركيز كبريتات الكلسيوم أقل من  73 ( 1250 ppmغ  /جالون )  .وفي

التطبيق العملي  ،ال تجري طبعا معادلة كامل القلوية بالحمض  .بل يحافظ على كمية
بسيطة من قلوية الكلسيوم  ،بحيث تتشكل قشرة رقيقة جدا من كربونات الكلسيوم لتثبيط

التآكل .

المعالجة السابقة  ،هي من أجل الشبكة الدورانية  .ولكن إذا كان التبريد سيجري

لدورة واحدة ثم إلى الهدر  ،فسوف لن نحتاج إال لكمية صغيرة جدا من الحمض  ،ألن
المعالجة تنجز تحت الضغط  ،وبالتالي تستبقى قدرة مذيب ثاني أكسيد الكربون  ،التي

تتحرر بتأثير الحمض على البيكربونات  ،بدال من ثاني أكسيد الكربون الذي يفقد إلى

الجو  ،كما يحدث في شبكة دورانية .

في الشبكات الدورانية  ،التي تعتمد على تركيب الماء  ،قد تكون المعالجة

بحمض الكبريت أقل أو أعلى كلفة من المعالجة بالكلس  .فهي أعلى كلفة مع المياه

ذات المحتوى العالي من البيكربونات  ،ألن التصريف يكون كبي ار جدا مع هذا النوع من
المياه  ،وذلك لمنع تش ّكل قشرة الكلسيوم .
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 7ع إزالة الحديد والمنغنيز :

إذا كانععت الميععاه مععن ابععار عميقععة  ،ونقيععة  ،وغيععر مهّ عواة  ،فإنععه يمكععن إ ازلععة أي
محتععوى للحديععد و /أو المنغنيععز  ،فععي نفععس الوقععت  ،مععع العسعرة بطريقععة تبععادل كاتيونععات
الصع ععوديوم  .وفع ععي طريقع ععة الكلع ععس البع ععارد  ،أو طريقع ععة الكلع ععس البع ععارد وتبع ععادل كاتيونع ععات
الصععوديوم ذات المععرحلتين  ،ي عزال الحديععد و /أو المنغنيععز  ،فععي المرحلععة األولععى  ،عععن

طريععق تهويععة المععاء قبععل دخولععه إلععى معععدات المعالجععة ب عالكلس البععارد  .واذا كععان م عا مععن
شععيء يسععتوجب اإل ازلععة  ،سععوى الحديععد و /أو المنغنيععز  ،فععإن كععل مععا نحتاجععه مععن أجععل

الميععاه  ،التععي تحتععوي بيكربونععات الحديععدي و /أو البيكربونععات المغنيزيععة  ،هععي التهويععة ،
إضععافة إلععى مععادة قلويععة لرفععع قيمععة الع ع  PHإلععى درجععة مناسععبة  ،والترويععق  ،والترشععيح .
ومععع الميععاه التععي تحت عوي علععى حديععد و /أو منغنيععز عضععوي ( مسععتخلب )  ،نحتععاج إلععى

التخثير  ،والترويق  ،والترشيح ( انظر الفصل . )26
ْ ع التهوية :

تستخدم التهوية  ،كما ذكرنا انفا  ،إلزالة الحديد و /أو المنغنيز الموجود على

شكل بيكربونات مكافئة لهذين المعدنين  .ويمكن أيضا تطبيق التهوية لتخفيف محتوى
المياه الكبريتية من السلفيدات  ،ولتخفيف المحتويات العالية من ثاني أكسيد الكربون

الطليق ( انظر الفصلين  3و . ) 22
 5ع المعالجة بالكلور والمعالجة بكبريتات النحاس :
ويستخدم الكلور  ،على نطاق واسع  ،لتثبيط الناميات العضوية في شبكات

التبريد  .وتستخدم كبريتات النحاس  ،على نطاق أضيق  ،لتثبيط الناميات الطحلبية في

برك وأحواض التبريد  .وفي كثير من الحاالت تستخدم كتال المعالجتين  ،و كما هو

الحال دائما  ،إذ تستخدم كبريتات النحاس بصورة متقطعة  ،والكلور بصورة ثابتة قليال

أو كثي ار .

مياه التبريد
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عند استخدام الكلور  ،على شكل جرعات ثقيلة متقطعة  ،في شبكات التبريد

الدورانية  ،فإنه يجب أن تغذى به مياه الدوران ال مياه التعويض  ،ألنه في الحالة

األخيرة  ،سوف لن تبقى ثماالت الكلور طويال في الدوران  .وتفيد في بعض الحاالت
تغذية الكلور في أكثر من موضع والمعالجة المسبقة به  ،وكثي ار أيضا ما تستخدم

المعالجة القلوية به  .قد نحتاج أحيانا فقط إلى المعالجة بالكلور ولكن في أكثر األحوال
 ،تستخدم هذه المعالجة باإلضافة إلى معالجات أخرى  .ففي تثبيط نماءات عضوية ،

كالمحار مثال  ،في شبكات التبريد بمياه البحر  ،وجد أن أكثر الطرق فعالية  ،هي

معالجة هذه المياه بجرعات ثقيلة من الكلور  ،تصل ثمالتها إلى  0.5و  ، 0.6وأحيانا

إلى  ، 0.7 ppmولفترات قصيرة جدا ولمرتين إلى أربع مرات يوميا  ،وقد وصلت هذه
الفترات  ،في بعض الوحدات  ،إلى ثالث أو أربع مرات خالل  16ساعة  ،ومدة كل

منها  10 - 25دقيقة  ،وفي وحدات أخرى استخدمت فترتان خالل  16ساعة  ،مدة
كل منها ساعة واحدة .

سوف نأتي على وصف أجهزة التغذية بالكلور السائل في الفصل  . 21وكنا

وصفنا التغذية بكبريتات النحاس وجرعاتها في الفصل  6ومن الواضح  ،أنه يمكن ،
عند الضرورة  ،استخدام جرعات أثقل في برك الرش وبرك التبريد  ،ألن هذه المواضيع

ال تحتوي على حياة سمكية تتوجب حمايتها من التسمم .
المعالجات بالبولي فوسفات Poly Phosphates Treatments :

تستخدم أحيانا الفوسفات المتعددة في الشبكات اآلنية و إلى الهدر للوقاية من
تشكيل القشرة  .وهي مالئمة أكثر لمياه التبريد التي ال تكون قلويتها شديدة  ،أو قيمة

الع  PHفيها عالية جدا  ،والتي ال تخضع إلى ارتفاع كبير في درجة الح اررة .

مياه التبريد

933

الفصل التاسع

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

معالجة المياه لألرغاا

الناايية غرغيااا

الفنل العاشا
التهوية
تطبق تهوية الماء من أجل :

AERATION
الياةيففة أو الطيففاد م ففل ففا

( )1التخفيففو أو ال اةلففة الليففة لغا فواو

أ ففي

ال دبون أو بديت الهي دوجين أو الدواوح أو الميتان .
( )2األ ف ال يمياويففة لافواو

م ففل  :الح يف ال ففاو الت فا

Ferrous Iron

أو الم ج ية ال او . Manganous Manganese

أولا  :إزالة الغازات

Removal of Gases

 -1ثاني أكسيد الكربون :
إن الضيط الجةو ل ا

أ ي ال دبون

هواء الجو م خفض جف ا إ يوجف

قفط بحف و  ,0,7ف  % ,0,0ف األدض الم افو ة وبحف و تقفل عفا عففن % ,.,0
هواء الم ن ال بيد  .ول لك إ ا جعغ ا الماء المقطد أو الم ةوع المع ية أو الماء

الحمض ف

ف حالففة ت فواةن مففي ففا

الج ول  2ف 7

الفصل ال الث

أ ففي ال دبففون الموجففو ف الجففو مففا ي هففد ف
وو يتداوح تد يفة فا

أ في ال دبفون ف المفاء

حالة تواةن مي محتوى ا

أ ي ال دبون ف الجفو

قط من  0.3 - 2 ppmب دجات الحداد من  723ف 1,03و  .وا ا جعغ ا الماء ال ي

يحتوي عغى قغوية البي دبو ات

ففبن بعففض البي دبو ففات ففوو تتحففول إلففى دبو ففات ق ف ي ففت ل ف ي ا بعففض مففن قغويففة

الفي ففول ففالين  .و مففا ي هففد ف الج ف ول
الفي ففول ففالين

ف

 3ف ف  7ف الفصففل ال الففث

ففبن قغويففة

دجففة  0,و وه فواء يحتففوي مففن  ,0,7ف  % ,0,0مففن ففا

أ ففي ال دبففون تصففبح مغحو ففة ع ف احتفواء المففاء المهففوى عغففى  25 ppmأو أ ففد
من قغوية البي دبو ات وا ا احتوى الماء عغى  50 ppmأو أ د مفن قغويفة البي دبو فات

ففبن  %10مففن البي دبو ففات ففوو تتحففول إلففى دبو ففات ضففمن الاففدوط المف ود .
التهوية
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وا ا اة محتوى المفاء مفن بي دبو فات ال غ فيوض أيضفا عفن 200 ppm

تد

فوو يحف ث

ما من دبو ات ال غ يوض .

قغما تحصل ه ه التواة ات أو أ ها ال تحصل أبف ا ف التطبيفق العمغف

تجففدي تهويففة المففاء ف

ع ف ما

دجففات الح فداد العا يففة ألن إج فداء التهويففة إلففى دجففة ت ف ف

لغوصول إلى التواةن غيد اقتصا ي وب ال من لك حصل عغى دجة من التهوية
ت فف ف ع ففا

ق ففط لتخفي ففو محت ففوى ففا

أ ففي ال دب ففون الطغي ففق إل ففى مي ففة محف ف

وتتففاوت هف ه ال ميففة ف مختغففو الحففاالت إ تتفداوح ال ميفات ال ماليففة المحف

من  5 - 15 ppmو قا لمحتوى ا

أ ي ال دبون الطغيق

الماء المعال

عمومففا
وعغو

جهففاة التهويففة أو ففةع اليففاة و و ففأ متي ف اد أو اقتصففا يا واليففدض الف ي مففن أجغففأ ففةع
ففا

أ ففي ال دبففون إل ف  .ومففي ت ففاوي ا ففة العوامففل األخففدى لففوح أن ي فةال ففا
ف صففبي

أ ففي ال دبففون الطغيففق ال مففال

جهففاة ففةع اليففاة أو جهففاة التهويففة ي ففون

ع تهوية الماء ال ي يحتوي عغى مية مغحو ة من قغوية البي دبو ات أقفل ممفا ي فون

عغيأ ع تهوية الماء الحمض أو الم ةوع المع ية  .وي جض ه ا يما يب و عن تةامن
التحغل الجةو لغبي دبو ات إلى دبو ات وال ي أتي ا عغى

ده ابقا  .وق الح أ أ

مففن الضففدودي ع ف تحغيففل الميففاه الحمضففية مففن أجففل محتواهففا مففن ففا
الطغيق إجداء تصحيح ب ب

موجففو

ا

أ ففي ال دبففون

أ ي ال دبون الم طغفق مفن أي دبو فات قف ت فون

ف محغففول هي دو ففي الصففو يوض القيا ف الم ففتخ ض  .يعتم ف مففو ه جهففاة

التهوية الم تخ ض عغى ع من العوامل من بي ها :
( )1محتوى ا

أ ي ال دبون الطغيق .

( )2دجة الةالة الالةمة يما يتعغق ب وع اال تخ اض ال هاو .
( )7وهل إةالة الح ي أو الم ج ية ضدودية أض ال ؟ .
( )0حجض الماء المتوج
ب ا ان محتوى ا

معالجتأ .

أ ي ال دبون ب يطا إلى ح مفا ي فف أن ي فون جهفاة

التهوية حوضا من حض ال وك أو حوضا من األلواح الخابية المتصغة أو ع عف ض
التهوية
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ااتمال الةالة عغى الح ي أو الم ج ية

ق يف بفاليدض جهفاة التهويفة مفن مفو ه :

أ ففي ال دبففون ب دجفة عاليففة

ففوو يقف ض

الدش أو ال دج
إ اةلفة ففا

أو المخدوط المتح د  .وبالمقابل إ ا ان المطغو

أو الغوح

أو إ ا ففان محتفواه عاليفا ع وف

أ ضل ال تاو جهاة تهويفة أو جهفاة ميغفق ل فةع اليفاة مفن مفو ه التهويفة الق فدية  .أو

إ ا ا ت ضمن ه ه الادوط حجفض الميفاه التف يجف

معالجتهفا قغيغفة

فبيا

ب فأ يم فن

ا تخ اض صهدي لةالة ال دب ة ب ال من جهاة التهوية أو اةع الياة مفن مفو ه التهويفة
دبمففا يم ففن ا ففتخ اض جهففاة

الق فدية  .وا ا ااففتمغت ال اةلففة عغففى الح يف أو الم ج يففة

تهوية حوض ال وك أو جهاة تهوية حوض من األلواح الخابية .
 2ـ كبريت الهيدروجين :

إن إ اةلففة بديففت الهيف دوجين بالتهويففة العا يففة مففا د ف اها ف الفصففل ال الففث
غيد مدضية ما لض ي ن محتواه قغيال أو أن ت ون المياه حمضية عال بحمفض معف

ول فن هف ه الحففاالت ففا د جف ا ال بففل ا ففت اوية جف ا  .إن أ فد الميففاه ال بديتيففة تحتففوي
عغى ميات مغحو ة من قغوية البي دبو ات وي هد ع

بيد م ها عال قغوية الفي ول

الين .

إن الميففاه ال بديتيففة حتففى ع ف ما تحتففوي عغففى ميففات مغحو ففة مففن ففا

ال دبون الطغيق

ج أن إةالة ا

أ ي ال دبون أ دع من إةالة بديت الهي دوجين .

و اب ففت تا ففد بدي ففت الهيف ف دوجين ه ففو بال ففبة لغهيف ف دوجين األول :
ب دجة  10مووية وبال بة ل ا

3

الهيف ف دوجين 1, × 102
1,

11-

1, × 3.1

0-

أ ي ال دبون ( أو حمض ال دبون ) هفو 1, × 7 :

ب دج ف ففة الحف ف فداد ف ف ففها وبال ف ففبة لغهيف ف ف دوجين ال ف ففا
11-

أ ففي

ب دج ففة  10مووي ففة ول ففا

-

ي ف ففون اب ف ففت تف ف ف ين بدي ف ففت

أ ففي ال دب ففون

×0

ب دجة  21مووية  .ول ن ا حاللية بديت الهي دوجين

الماء تصل تقديبا إلى

هففو أن ففا

أ ففي ال دبففون الطغيففق

ال ففة أضففعاو وبا يففة ففا

أ ففي ال دبففون ( ا ففد الج ف ولين 1

الفصففل ال الففث ) ول ف لك ي ففون الت ف يد الصففا
التهوية
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يةال ب فدعة ف الم ادحفل األولفى مفن التهويفة العا يفة تدتففي بف لك قيمفة ال ف  PHوتفة ا

ب فدعة ميففة ال بديفت ال بديتف

الموجفو عغففى اف ل

-

 HSأو

-2

S

وتف قك ميففة

ال بديففت ال بديتف

الموجففو عغففى اف ل بديففت هيف دوجين  H2Sقابففل لا اةلففة  .ا ففد

الج ول 17ف 7

الفصل ال الث وا فد تفاو التهويفة التجديبيفة الم دجفة ف الجف ول

 12ف  7ف الفصففل ف ففأ  .يضففاو إلففى هف ا أن مياهففا بديتيففة ف موضففي ت ا ف

احتوت عغى 11 ppmمن ال بديت وقغوية صو يوض عالية وقغوية متفاعغة إلى الفي فول
ففالين  .وع ف التهويففة العا يففة له ف ه الميففاه أةيففل أقففل مففن  % 1,مففن ال بديففت و ففان
ال ات أ اال ج ا  .ل لك ال يم ن

الصبي

التهوية الب يطة لغمياه ال بديتية القغوية أن

توقي ال يد لمجد ةيا ادتفاع األحواض وع ها
تحتففاه ففل حالففة إلففى اد ففة م فففد

جهاة التهوية .

ففب ا ففان محتففوى بديففت الهيف دوجين قغففيال

وي مف ففن لغتهويف ففة الب ف ففيطة أن تخففف ففأ إلف ففى دجف ففة ت ف ف ف

بحيف ففث يم ف ففن أ ف ف ال مالف ففة

بالمعالجة بال غود ب غفة معقولة ع ها يم ن أن تت لو المجموعة من جهاة تهوية من

أل فواح الخا ف

أو جهففاة تهويففة ق فدية إضففا ة إلففى حففوض إيقففاو وجهففاة لغمعالجففة

بال غود  .وا ا ا ت التهوية العا ية ال تةيل مية ا ية من بديت الهي دوجين
إجداء الةالة

وح لغضيط الجوي ي ون يها الضيط الجةو ل ا

يم ن

أ ي ال دبون

أعغففى ب يففد م ففأ ف اله فواء الجففوي إن وح ف ضففيط جففوي ه ف ه والت ف يم ففن ت مي هففا

ب غففة دخيصففة جف ا ف م اف صف اعية هف غففاة المف اخن الف ي يتجففاوة يففأ تد يففة
ففا

أ ففي ال دب ففون  %12وه ففو تد ي ففة ض ففخض إ ا م ففا ق ففودن بتد ي ففة ففا

ال دبون

أ ففي

الهواء العا ي وال ي يصل إلى  ,0,7ف . % ,0,0

ويفضل في التطبيق إجراء المعالجة في جهاز لنزع الغاز مؤلف من حجرتين :
ف الحجففد العغيففا ي ف ي اليففاة المي ففول صففعو ا عغففى ا ف ل تيففاد معففا

لوابففل

المفاء ال فاةل فوق غ ففغة مفن األحفواض الغوحيفة المت اد بففة ي صفدو غفاة المف اخن إلففى
الجو بما يحمغأ من بديت الهي دوجين من خالل تحات

التهوية
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قو الحجد  .ي ت عفن
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أ ففي ال دبففون ف المففاء وبف لك تف خفض قيمففة ال ف  PHف المففاء

وتبقى م خفضة خالل امل تد مدود الماء عبد ه ه الحجد .
و ف الحجففد ال فففغية مففن جهففاة ففةع اليففاة ي فةال ففا

أ ففي ال دبففون ال ف ي

ي خل مي غاة الم اخن  .ويم فن أن ت فون هف ه الحجفد جهفاة تهويفة يتف لو مفن حفوض

لففوح م اففوو أو جهففا اة ميغقففا ل ففةع اليففاة أو جهففا اة لغتهويففة بالتيففادات الق فدية
ي ي خاللأ تياد من الهواء وه ا ت

مالة بديت الهي دوجين مهما ا ت طفيفة إلفى

بديتات و لك عن طديفق المعالجفة بفال غود  .و ف التطبيفق العمغف

أم فن الحصفول

وجو حمض ال بديت

غفاةات المف اخن

عغى ماالت مق ادها  0.3 ppmأو أقل  .ق ي ون التآ فل اف ي ا جف ا ف الخفط الف ي
ي ي من الم خ ة إلى جهاة الي ل ب ب

يفضل أن ي ون الخط قصي اد ومقاوما لغحمض  .مي لك ق طبقت ه ه

وله ا ال ب

الطديقة من المعالجة عغى ع مح و ج ا من المياه ال بديتية .

ومن الواضح أ أ يم ن أيضا خفض قيمفة ال ف  PHف المفاء عفن طديفق إضفا ة
حمض ال بديت  .ويعتم تق يد مفا إ ا فان هف ا الجفداء م ا فبا أض ال

حمض مع

عغففى قغوي ففة المففاء وعغ ففى مي ففات وت ففاليو جدع ففة الحم ففض الالةمففة والي ففدض الفف ي
ي تخ ض الماء من أجغأ .

لق ف ف تبف ففين ف ف بعف ففض الحف ففاالت أن األحيف ففاء ال قيقف ففة ف ففاع ت ف ف إ اةلف ففة بديف ففت

الهي دوجين إلى الح الف ي احتاجفت يفأ أ ف ال مالفة قفط إلفى معالجفة تاليفة ب فيطة

بففال غود  .ومففن الواضففح أن الت ف يد الجد ففوم

ف الحففاالت الم ف ود لففض ي ففن ففامال

خالل الفتد القصيد الالةمة لت اقط الماء فوق غ فغة األحفواض الغوحيفة ل فأ ا فتمد
ف أحفواض اليقففاو الوا ففعة إلففى ح ف مففا أو ف الخ اة ففات تحففت أجهففة التهويففة  .إن

أ د األجهة الم تخ مة

التهوية الب يطة لغمياه ال بديتية ه عباد عفن م حف دات

أو م دجات أو أحواض أو مخاديط متح د تبغغ م ا ة التحف د يهفا  7ف  1قف ما قفط
وبالتال ت ون غيفد عالفة تقديبفا  .وأ ضفل م هفا أجهفة التهويفة مفن ال مفو ه الحوضف

الغففوح الخاففب

ول ففن مففا

التهوية
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االدتفففاع  .ي ف اد مففا تواجه ففا الج ف اد يض ال بديتيففة ب اميففات خيطيففة ت ففتغةض عففا ت يفففا
وديا بخداطيض الماء  .قغما ت تخ ض األجهة المع ية لغتهوية ب ب

التف يد األ فال لغميفاه

ال بديتيففة  .تحف ث بعففض األ ف لمحتففوى ال بديففت بوا ففطة محتففوى األ ففجين الم حففل
لغهواء الم تخ ض ل ها أ

مفا

بطيوفة

د فا ف الفصفل ال الفث  .و ف األحفواض

ال بيففد بع ف أجهففة التهويففة ت ف ي ه ف ه األ ف إلففى تا ف ل بديففت غدوا ف

يت ف اد ض

بعضأ ما ال جةويفات أ بفد مفن ال بديفت الف ي قف ياف ل عغفى حفو بطف ء دوا ف
قيعان ه ه األحفواض  .إن معالجفة محتفوى ال بديفت ال مفال بفال غود مهمفة ويجف

تطبيقه ففا حيف ففث ال ي ففون ه ف ف ا المحتف ففوى عالي ففا ج ف ف ا بحيف ففث يجع ففل ال غفف ففة بيف ففد ألن
ال ميات الصييد من ال بديت تجعل الماء أ اال ج ا حتى ع ما ي ون ب بة أقل مفن

 1 ppmقففط  .وبمق ف اد مففا يتعغففق األمففد بالداوحففة يعتبففد وجففو ولففو  1 ppmمففن
بديففت الهي ف دوجين بييضففا عغففى حففو مميففة ويم ففن أل ففد أعضففاء الاففض أن ت تاففو

وجو ه حتى و إن ان بمق اد صو ه ه ال مية  .و مفا دأي فا ف الفصفل ال الفث

فبن

ميففة ال غففود الالةمففة أل ف ال بديتففات ف الميففاه ال بديتيففة تعتمف عغففى قيمففة ال ف PH
ف الجف ول  10ف  7ف الفصفل ال الفث وع ف

الماء وعغى ميفة ال بديتفات الموجفو

قففيض  PHالت ف تداوحففت مففن  702ف  1,01تداوحففت جدعففة ال غففود ل ففل  1 ppmمففن
ال بديتفات معبف اد ع هفا ب ف H2S

مفن  8.32 ppmع ف قفيض  000 PHأو أقفل إلفى 5

 ppmع قيض 3 PHف  1,01وب ب
بأ تطبق عا

ه ا اال تهالك ال بيد من ال غفود

قط لةالة ماالت ال بديتات القغيغة إلى ح ما .

فبن المعالجفة

 3ـ الميتان :
إن المي ففاه التف ف تحت ففوي عغ ففى الميت ففان ب مي ففات ت فف ف
حديق واح اث ا فجاد ه لح ن الح
ب ها اوما يج

باف ف ل ع ففادض لا ففعال

ا د الوجو  .ول فن حي مفا وجف ت هف ه الميفاه

تهويتها  .وت تخ ض له ا اليدض أجهة تهوية من ال مفو ه الم افوو

و ودان جي لغهواء ويفضل ي اد ال مو ه الحوض المص وع من األلفواح الخافبية .
التهوية
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ال ت ففتخ ض ال مففا ه الميغقففة ات التهويففة الق فدية وال يج ف

محد ففات أو مع ف ات هدباويففة  .مففا يج ف

أن ت ففون ف الج فواد أيففة

وضففي التهويففة ف بقعففة م اففو ة بعي ف عففن

أخطاد ال اد أو الادد ال ي ق ي ي إلى ا فجاد خطيد .
 4ـ الروائح :
بما أن الدواوح ال ديهة الموجو

الماء ه دواوح طياد ي اد أو قغيال

ب فأ

ي ف اد مففا ت ففتخ ض التهويففة لتخفيفهففا أو لةالتهففا  .وبمففا أن ه ف ه الففدواوح ت ف د عغففى طعففض

المففاء ففبن تخفيفهففا أو إةالتهففا يح ففن لففك الطعففض  .ت ف ي التهويففة إلففى إ اةلففة الم فوا ات
الداوحة با ل جةو

قط ول لك تصبح المعالجة بع ها بال دبون الم افط ضفدودية غالبفا

 .وله ا اليدض ي ون ال دبون الم اط عا عغفى اف ل م فحوق ول فن ت فتخ ض أيضفا
المداحات الضيطية الت ت تعمل يها حبيبات من ال دبون الم اط وبا ل خفاك
ع من الص اعات .

وعغى الدغض من ا تخ اض ع

ما ه من أجهة التهوية لةالة الطعفوض والفدواوح أو

تخفيفهففا ففبن مففو ه الففدش مففن ه ف ه األجهففة هففو األو ففي ا تاففا اد  .وع ف ا ففتخ اض ه ف ا
ال مو ه تد ة المداات عا

وق طح حوض وت ض عموما بحيث تدش المفاء حفو

األعغففى ليت ففاقط بع وف ف الحففوض  .وي صففح عففا بوضففي المداففات بعيف ا عففن حفواو
الحوض لتخفيو ت يد اال حداو بفعل الديح .

التهوية
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ثانيا ـ إزالة الحديد والمنجنيز Removal of Iron and Manganese :

آ -الحديد :

إن تهويففة الميففاه التف تحتففوي عغففى الح يف

ال ففاو إلففى هي دو ففي الح ي ف ال ال ف
يم ن إةالتهفا بالتد في

يحففول الح ي ف ال ف وا

إلففى مففا غيففد وابففة

والتدافيح .و ف مع فض الميفاه التف تحتفوي عغفى قف د مغحفو مفن

قغويففة البي دبو ففات

الح ي

هف تطبيففق اففاوي ألن أ ف الح يف

تتحففول بي دبو ففات الح يف ال وابففة

و قا لغمعا لة التالية:

ب ففدعة بيففد إلففى هي دو ففي

2Fe ( HCO3 ) 2 + H2O + 0.5 O2  2Fe ( OH ) 3 + 4CO 2
ت د قيمة  PHالماء ب دجة بيد عغى دعة التفاعل  .ويبفين الجف ول  1ف

 10ف الفصففل  10ه ف ه ال ففدعة بصففود جي ف لمختغففو قففيض الف ف  PHوي ف ف أن ف د
ه ا ب أ ع ما ت ون قيمة الف  3 = PHأو أ د ي ون التفاعل ديعا بما ي ف ال تمفال

األ ف

ف حففوض اليقففاو العففا ي  .ومففن الواضففح أن الميففاه الحمضففية تحتففاه إلففى

التع ففا ل و إلف ففى ةيف ففا الم ففا القغويف ففة أو ال غ ف ف
لغتفاعفل أعفاله هف

 .إن ال مي ففة ال دي ففة الالةمفففة و قف ففا

قفط  1/7 ppmل فل  1 ppmمفن الح يف  .وب فاء عغيفأ إن مياهفا

مابعة بالهواء ب دجفة  11موويفة أو  133و تحتفوي

ديفا عغفى حفوال  10 ppmمفن

األ جين وي بي لهف ه ال ميفة أن ت فف أل ف حفوال  70 ppmمفن الح يف ال فاو

إلى ا ل الح ي ال ال

 .و ما الح ا

( الج ف ول  11ف ف  2الفصففل ال ففا

)

تحتوي عغى أقفل مفن  5 ppmمفن الح يف

تحاليل  1,عي ة مفن الميفاه الحامغفة لغح يف

ففبن  0,عي ففة أو  % 0,مففن العي ففات ا ففت

تحتوي عغى أ د من  20 ppmمن الح ي
يتضح أ أ

و فالث أو فتة قفط أو  % 0م هفا

واحتوت واح عغى . 50 ppmومن ه ا

مع ض المياه الت تحتوي عغى الح ي

ا ية لت مين ةيا أل

ا فت

محتوى الح ي يها .

ت فون هف ه ال ميفة مفن األ فجين

مالحةة :
يضخم الجدول  11ـ  2نسب المياه التي تحتوي على الحديد  .وعموم ا قد يحتوي أكثر بكثير من %59
من المياه التي نالقيها عادة وتحتوي على الحديد  ،على أقل من 5 ppmمنه  ،أما المياه التي تحتوي على

التهوية
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أكثر من  20 ppmمن الحديد  ،فنادرة  .ويصح هذا على المياه الحاملة للحديد  ،والتي تحتوي على بعض
من قلوية البيكربونات  .أما المياه التي تحتوي على حموضة معدنية  ،فقد يكون محتواها من الحديد أكبر (
انةر الجدول  19ـ  ، 2في الفصل الثاني )

ا ة أجهة التهوية با ت اء ال مو ه الضيط

غدضا مة وجا :

( )1ت من األ جين الم حل أل

ففا

( )2تد في

تحقق عمغية التهوية عفا

الح ي .

ف أ فد الميفاه الطبيعيفة قيمفة ال ف  PHعفن طديفق تخفيفو محتففوى

أ ففي ال دب ففون الطغي ففق  .و ف ف أ ففد الح ففاالت ي ففون هف ف ا الد ففي لقيم ففة ال ف ف PH

بوا ففطة التهويففة وحف ه ا يففا  .مف ال إ ا خفففو فا

يةيف عففن 15 ppm

أ ففي ال دبففون الطغيففق إلففى مففاال

ففت ون قيمففة ال ف  003 PHأو أ ففد ف

ا ففة الميففاه التف تصففل

قغوياتهففا إلففى  60 ppmأو أ ففد وه ف ا االدتفففاع ف قيمففة الف ف  PHي ف ف عففا لح ف وث
أ

ديعة لبي دبو ات الح ي ي  .وق حتاه

حاالت أخدى لضا ة ما من ال غ

أو الصو ا ال اوية أو دما الصو ا إلى الماء المهوى .

ت ففتخ ض مففا ه اففتى مففن أجهففة التهويففة ف تهويففة الميففاه الحامغففة لغح ي ف ول ففن

ال مو ه المعدوو عغى طاق وا ي هفو مفو ه حفوض ال فوك الف ي يب فى عمومفا مفن

الفوال

ويةو عا ب ال ة أحواض وأحيا ا ب دبعة  .ودغض أن هف ا ال مفو ه لفي

هفو

األ د عالية إال أ أ يخ ض اله و بصود جي حقا وعبوات ال وك الج يف دخيصفة
إ ا أديف ا فتب ال العبفوات الق يمففة بعف ا ف ا ها بدوا ف

الح يف  .وه فاك مفو ه رخففد

ي تخ ض عغى طاق وا ي تماما هو جهاة التهويفة الحوضف

الف ي يب فى مفن األلفواح

الخابية  .ما ت تخ ض عغى طاق مح و أجهة التهوية من ال مو ه الضفيط أل ف
الح يف
و فا

ع ف الدغبففة بمعالجففة المففاء تحففت الضففيط وع ف ما ال ت ففون محتويففات الح يف

أ ففي ال دبففون الطغيففق بيففد  .و مففا

يمد جةء من الماء

جهاة التهوية

وضففح ف م ففان رخففد مففن هف ا الفصففل

ض يمةه هف ا الجفةء مفي بقيفة المفاء  .و ف العفا

تضفاو أيضففا مفا قغويففة مفا  .واضففا ة إلفى تهويففة الميفاه الحامغففة لح يف حمضف
من الضدودي معا لة الحمض بةيا من ال غ
التهوية
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 .و يمففا يتعغففق ب دجففة ال اةلففة ال اتجففة ففبن التد ففي
عغى تخفيو محتفوى الح يف ف الصفبي

والتداففيح بعف التهويففة

ففيعمالن

إلفى أقفل مفن  0.1 ppmمعبف اد ع فأ ب ف  Feإن

فبة  0.3 ppmمففن الح يف أو أقففل مففن هف ا هف

ففبة مدضففية لغتوا ففق مففي الاففدوط

البغ يفة أمفا الافدوط بال فبة أل فد الصف اعات تقتضف أن ال تتجفاوة هف ه ال فبة 0.1

. ppm

ب – المنجنيز :
المياه القغوية ال قية الحامغة لغم ي ية يوجف الم ج يفة عغفى اف ل بي دبو فات

م ج يةيففة  .تم ففن أ ف ه ف ه البي دبو ففات واةالتهففا عففن طديففق التهويففة والتد ففي
والتدايح بالطديقة ف ها الت

 0ف 10

تخ مها لةالة الح يف ول فن مفا ف دى ف الجف ول

الفصل  10يحتاه الم ج ية ال او ألن ت ون قيمة الف  PHأعغى ب يد

تها ب دعة بوا طة األ جين الم حفل  .ومفن

ويفضل أن تةي عغى  1,من أجل أ

الواضففح أن التهويففة وح ف ها ال تد ففي قيمففة الف ف  PHبه ف ا المق ف اد ول ف لك يج ف
أو الصو ا ال اوي  .وال غ

ال غ

المهوى ع

إضففا ة

هو الما

الت ت تخ ض غالبا ويضفاو إلفى المفاء

.و

ي اد مفا ت فتخ ض ال ف  PHع ف قفيض

خولأ إلى حوض التد ي

العا

 3ف ف  301ول ففن ه ف ا يع ففى عمومففا أن االعتمففا عغففى ا تمففال ال اةلففة يج ف
عغى عاتق المداحات ( الم ضجة ) و ما

الح

الفصل 10

أن يغقففى

بن الطبقات وق

ه ه المداحات تم ل ما الت حقيقية وخصوصا ع ما ت خ بالتقاد .

إن أجهففة التهويففة التف ت ففتخ ض عغففى طففاق وا ففي أل ف البي دبو ففات ال اويففة

ه

مو ه حوض ال وك  .وت تخ ض أيضا أجهة تهوية م لفة من ألواح خابية ول ن

عغى طفاق أضفيق  .أن ميفة األ فجين الم حفل الالةمفة أل ف الم ج يفة ال فاو هف
تقديبا ال مية ف فها الالةمفة أل ف الح يف ال فاو

الم حل

فوو ي

ف

أي أن  1 ppmمفن األ فجين

ديفا  7 ppmمفن الم ج يفة  .تحتفوي عغفى الح يف أيضفا أ فد

الميففاه الحاويففة عغففى الم ج يففة وع ف األ ف يفةال الح يف أوال وع ف قففيض معي ففة ال ف PH
التهوية
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ي ون اال فصال ميا

اد ف

يتد

الناايية غرغيااا

الح ي ويبقفى الم ج يفة ف المحغفول  .لف لك فبن تاف ل

ب ف الغففون ال ياففيد بالضففدود إلففى تد ف

عاليففة بمففا ي ف ف

الم ج يففة إن لففض ت ففن قيمففة ال ف PH

ق ف ي ففون الح ي ف وح ف ه هففو ال ف ي أةيففل مففن المحغففول  .وع ف وجففو

الح يف أو الم ج يففة العضففويين

ب ففا حتففاه إلففى التخ يففد إضففا ة إلففى التهويففة ( ا ففد

الفصل  10من أجل إةالة الح ي والم ج ية العضويين )  .ي اد مفا يتفد تعغيفق يقفول (
الم ج يففة يعففوق الح ي ف )  .إن الم ج يففة ال يفعففل لففك ول ففن المففا العضففوية يم هففا

أحيا ففا أن ( تعففوق ) ففال المع ف ين وه ف الم ف ولة ب ف ون اففك عففن بعففض المق فوالت
حول إةالة الح ي والم ج ية .

أجهزة التهوية : Aerators

من احية أ ا ية يم ن تق يض أجهة التهوية إلى الث وات دوي ية

ما يغ :

( )1أجهة يجدي يها الماء أو يت اقط من خالل الهواء .
( )2أجهة يقدد يها الهواء خالل الماء
( )7أجهة يض

حوض م اوو .

يها الهواء لغماء وي حل يأ تحت الضيط

حوض ميغق .

تيطف ف الفو ففة ( )1اليالبي ففة الع م ففى م ففن أجه ففة التهوي ففة وتا ففتمل عغ ففى ال م ففا ه

الم دج ف ففة والمخدوطي ف ففة الم حف ف ف د والص ف فففيحية وح ف ففوض ال ف ففوك وح ف ففوض األلف ف فواح
الخابية والدش والتهوية الق دية  .وبمق اد ما يتعغق األمد با حالل الهواء

الماء

ففبن أيففا مففن هف ه األجهففة ففوو يقففوض عمغيففا بباففباع المفاء بففالهواء ول ففن ه ففاك دقففا
أ اوها

بي اد

يما يتعغفق بب اةلفة اليفاةات أو الفدواوح الطيفاد  .وباختصفاد غمفا ا فت

طبقففة المففاء دقيقففة أ ففد أو قط ادتففأ أصففيد

غمففا ففان التمففا

وو يقا أ د و غما أم ن الوصول إلى تياد حقيق متعفا

بففين الهفواء والمففاء أطففول

أقفد بفين المفاء والهفواء

غما ا ت ال تاو أ ضل .
وب ففب

المهوى

تف يد الهفواء ف المففةه المبااففد لغمففاء الفواد مففي قغيففل أو يففد مففن المففاء

الصهدي

التهوية

بن أجهة تهوية الفوة ( )2ت ون عا غيد عالة تقديبا إ ا ان
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الجديففان م ففتم اد ويم ففن ت ف مين تففاو أ ضففل ب يففد ع ف ما ي ففون التاففييل متقطعففا (

طديقة ال عة ) .

يم ن لغهواء أن ي حفل ب فهولة ف

فاض الفوفة ( )7و ف الواقفي فوو ي حفل يفد

ج ا م أ مالض يتض إجداء التهوية عغى جةء قط مفن المفاء

مفا

تحت ع وان ( أجهة التهويفة بالضفيط )  .و ف الحفاالت التف يتوجف
من الماء ي المحتوى من ا

د فا ف هف ا الفصفل
يهفا إ اةلفة الح يف

أ ي ال دبون ويحمل قيمة إيجابية لغ ف PHت فتخ ض

غالب ففا التهوي ففة الض ففيطية لبع ففا التهوي ففة الم ا ففو ة وت ففو يد الضف ف  .ول ففن حي م ففا ففان
يتوجف

خفففض المحتففوى العففال مففن ففا

أ ففي ال دبففون ت ففون التهويففة الضففيطية قغيغففة

األهمية حتى لو ةو ت ب اض تهوية .
أجهزة التهوية المدرجة Step Aerators :

تت لو ه ه األجهة من غ غة من ال دجات يجدي وقها المفاء عغفى اف ل افالل

 .وتصف ي الف دجات عففا مففن ال و ديففت وت تهف إلففى حففوض ففو ديت أيضففا ول ففن
ت ففتخ ض أحيا ففا الف ف دجات المصف ف وعة م ففن الخاف ف

 .ويتف ففاوت عف ف الف ف دجات ب ففاختالو

الم اآت ل ها ال تقل عا عن الث وقغما تتجاوة العاد  .إن ه ه األجهفة مدضفية
بال بة ل خال الهواء إلى الماء ل ها بال بة لم ا ة هبوط وحية أدض مفتدضين

لي ف ففت عالف ففة ف ف جهة التهويف ففة المص ف ف وعة مف ففن أح ف فواض ال ف ففوك أو أح ف فواض األل ف فواح

الخابية أو أجهة الدش أو أجهة التهوية الق دية .

أجهزة التهوية المخروطية المتحدرة Riffled - Cone Aerators :
ت ففتخ ض هف ه األجهففة أحيا ففا ل بففاد ات الفوهففات الم خفضففة واال ففيا

وتص ف ف ي عف ففا مف ففن الخا ف ف

عغف ففى ا ف ف ك مخدوط ف ف أو هدم ف ف

الحففد

حف ففول مخف ففده البوف ففد

وبادتفاعففات إجمالي ففة تت ففداوح غالب ففا م ففن  7ف ف  1قف ف ما  .وت ب ففت عف فوادض أو تحف ف دات م ففن

الخا ف

عغففى الجوا ف
التهوية

بوا ففطة الم ففاميد لخغففق ففوع مففن االضففط اد يج ف
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الناايية غرغيااا

الحا فة ال فففغية لغمخففدوط فوق م ففتوى المففاء ف حففوض اليقففاو بحيفث يت ففاقط المففاء
يأ عبد الهواء ل ها تيمد غالبا عن طديق ادتفاع الماء

ال مففو ه مففن أجهففة التهويففة غيففد عففال عففا

ب ففب

ه ا الحفوض  .ل فن هف ا

خا ففة طبقففة المففاء الجاديففة وقففأ

وصيد الباحة ال طحية لغمخدوط واالضط اد ال اقك ال ي تح أ العوادض .
أجهزة التهوية اللوحية Plate Aerators :

تتف ف لو هف ف ه األجه ففة م ففن ال ففة أو أدبع ففة أحف فواض مع ي ففة اودي ففة ات أقط ففاد

مختغفة مت اد بة وق بعضفها أ بدهفا ف األ ففل وأصفيدها ف األعغفى وهف ه األجهفة

هف ف ع ففا أ ففد عالي ففة م ففن ال م ففو ه المخدوطف ف المتحف ف د أل ه ففا تحف ف ث عف ف م ففا ات
لغهبوط

األلواح .

الهواء ول ن ه ه الفعالية تعتم طبعا عغفى مف ى دقفة الجديفان فوق أطفداو

جهاز التهوية المؤلف من حوض الكوك Coke - Tray Aerator :
ي تخ ض ه ا الجهاة عغى طاق وا ي ج ا

و ي اد ما يفضل لتهوية المياه الت

تحمففل الح ي ف والم ج يففة  .ويصف ي ف تصففميمين أ ففطوا

وم ففتطيل ويففةو عففا

ي

ب ال ف ففة أح ف فواض وأحيا ف ففا ب دبعف ففة  .وتبف ففين الصف ففود 1ف ف ف  1,ال مف ففو ه األ ف ففطوا

األح فواض ال ال ففة مففي ج ف ول الق ف دات واألبعففا ومعغومففات أخففدى  .أمففا ال مففو ه و

األحواض األدبعة بتصميمأ األ طوا

أو المدبي يبغغ ادتفاعأ حوال  21إ اا.

وية ا وةن التاييل بحوال  % 52وتبغغ الت قات
والمدبي و

ال التصميمين األ طوا
5

ل من مو ه األحواض ال ال ة أو األدبعة 01 ppmجالون/ /ق ض

وهو الدقض األقصى الم مون  .و ما ي هد
أغطية لم ي تطايد الد ا

الد وض التوضيحية ت تخ ض طوح أو

وي ي مو ه التد ي

ه ا إلى خفض الخ ادات الت

الصورة  1ـ  . 11جهاز التهوية بحوض الكوك

التهوية
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.

ي ببها اال حداو بفعل الديح  .يد ف

الناايية غرغيااا

جهفاة التهويفة فوق حفوض أو خفةان تدقيف

يفةو

عا بصماض ي عوامة أو مفتاح يعمل بعوامة لم ي الفيض  .يجفدي المفاء الفواد إلفى
التهوية
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حوض توةيي وم أ يت اقط عغى اف ل د ا عبفد الهفواء إلفى أول فديد حمف Coke

وخاللأ .

ومن ه ا يت اقط عبد هواو إلى ال ديد ال ا

وبع ه عبد حية هفواو

الفحم

رخففد إلففى ال فديد الفحم ف ال الففث ومففن ه ففاك يت ففاقط عبففد حيففة ه فواو إلففى حففوض
التدقي
حف

وبع تد توقو ه فا يعبفد المفاء إلفى المدافحات  .تتففاوت تفدات التدقيف إلفى

بيففد ل ففن الح ف األ ففى ال ففالةض ل اةلففة الح ي ف

يج ف

أن ال يقففل عففن  11قيق ففة

و ففي ون التطبيففق أ ضففل ب يففد لففو أ هففا وصففغت إلففى  7,قيقففة  .و يمففا يتعغففق بفت فدات
بن طول ه ه الفتدات يعتمف عغفى مفا إ ا فان التد في

تدقي أطول

ا ففت ميففة الح ي ف قغيغ ففة ج ف ا
ي ون خفيفا

ففبن الحمففل الف ف ي يوضففي عغففى عففاتق المدا ففحات

فبيا و ف هف ه الحالفة ال حاجفة لوضفي التد في

ا ففت ميففة الح يف

بيففد

مهمفا أض ال  .فب ا

ففبن تففد اليقففاو يجف

ف الح فا

 .أمفا إ ا

أن ت ففون طويغففة بمففا ي فف لتد ففي

الجففةء األ بففد م ففأ وبالتففال تخفيففو الحمففل عففن اهففل المداففحات  .ومففن الواضففح أن
م ل ه ه الحاالت تةوي حفوض أو خفةان التدقيف بجهفاة ل اةلفة الع فاد

يتوج

بحيث يم ن جد ها بصود ودية .
وازالة المنجنيز تحتاه إلى تد تدقي أطول مما تحتاجأ إةالة الح يف لوحف ه .
و ف لك بي مففا تحتففاه يففد مففن الميففاه الحامغففة لغح يف إلففى التهويففة قففط أل ف الح يف
بن المياه الحامغة لغم ي ية تحتاه لي

القغففى .ويج ف

قفط إلفى التهويفة بفل أيضفا لضفا ة ال غف

أن تح ف ث ه ف ه الضففا ة مبااففد بع ف التهويففة وبع و ف يج ف

إيقففاو ت فف ف أل ف الم ج ي ففة ف هف ف ه الميففاه ات القيم ففة العاليففة لغ ف ف PH

الفصل . ) 10

الصورة  2ـ  11جهاز التهوية المؤلف من أحواض خشبية .
التهوية
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أجهزة التهوية المؤلفة من أحواض األلواح الخشبية :

Wood–Slat Tray Aerators

ي تخ ض ه ا ال مو ه ألغداض اتى ويصف ي ف تصفاميض م فتطيغة تتففاوت مفن
م ففتطيالت تدبيعيففة إلففى مم ف و

ويختغففو أيضففا و إلففى ح ف

بيففد تقديبففا إجمففال

ادتف ففاع األحف فواض وعف ف ها  .وي ه ففد ف ف الص ففود  2ف ف  1,جه ففاة التهوي ففة المدب ففي و
األحواض الخم ة من األلواح الخابية .
التهوية
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األلواح

الناايية غرغيااا

األحواض ت ون متخالفة التدتي
أح األحواض يت اقط

و طها

بحيث أن الد ا ال اقط وق أطداو
حوض رخد  .إن أ د الطبقات

الدقيقة وتق يض طوح ج ي من المياه مهمان ج ا لح اث تهوية عالة  .ان ه اك
اعتقا ااوي تقديبا مفا ه :أن الماء ال اقط من ادتفاع عال بين األحواض يت ا د إلى
ع

ال يحصى من القطيدات

وب لك تة ا التهوية عالية  .وتبين تيجة االختبادات

خط ه ا االعتقا إ أن تحطض القطدات إلى قطيدات صييد بفضل ال قوط من ادتفاع
عال عغى طح عاد ال يحصل

الواقي إ ت ون األلواح مبغغة بالماء ع التاييل

بحيث تماد طبقة الماء ت ي اد مخففا يم ي تحطض القطدات  .وبالتال وب ال من أحواض

قغيغة وم ا ات قوط طويغة بي ها

بن ع ا أ بد من األحواض

وم ا ات قوط

أقصد بي ها تجعل أجهة التهوية أ د عالية بال بة ألي ادتفاع مفتدض .

إن أقفل عف م فتخ ض مففن األحفواض هففو أدبعفة ويبغففغ أعالهفا حفوال  10قف ما.

وتت فداوح مع ف الت الجديففان الم ففتخ مة عففا مففن  1ف  ppm 1,جففالون  / /ق ف ض

2

وأخف ففض هف ف ه تف فدتبط باالدتفاع ففات المعت ل ففة ألجه ففة التهوي ففة  .ي ففتخ ض هف ف ا ال ففوع م ففن
األجه ففة ل اةل ففة أو تخفي ففو غ ففاةات م ففل ففا

أ ففي ال دب ففون والمي ففان و بدي ففت

الهي ف دوجين  .وعغففى الففدغض أيضففا مففن احتمففال أن ي ففون جهففاة حففوض ال ففوك لغتهويففة
أو ي ا تافا اد ل اةلفة الح يف والم ج يفة

فبن أجهفة التهويفة الم لففة مفن أحفواض األلفواح

الخابية ااوعة اال تخ اض ج ا له ا اليدض .

أجهزة التهوية بالرش Spray Aerators :

غالبا ما يفضل مو ه الدش من أجهة التهوية وخصوصا

لةالة الدواوح والطعوض  .والفعل رل

طبيعتأ

الم اآت البغ ية

أي جدو الموا الطياد بالهواء

و غما ان الدش اعما أ د غما ا ت الةالة أ ضل  .ول ن وج أن الفتحات ال اعمة

ميالة ج ا إلى اال
وتد

ا

ه ه الفتحات عا
التهوية

و ل لك ت تخ ض عمغيا تحات تتداوح من

 1.1 – 1إ اا

وق حوض م اوو وتوجأ الخداطيض حو األعغى
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يدش الماء صعو ا إلى الجو

ود و

ض يت اقط عاو ا إلى الحوض  .إن مباع

التاييل يختغفان إلى ح ما

الخداطيض تقديبا من حوال خدطوض
 .و ا اد ما ت ون د و

.

الناايية غرغيااا

الخداطيض

ال يد من م اآت التهوية  .تتداوح مباع

ل  131ق ض

ل 1,ق ض 2إلى خدطوض واح

2

التاييل أقل من  0ق ما وتتداوح إلى أ د بقغيل من  21ق ما

أجهزة التهوية أو أجهزة نزع الغاز بالتهوية القسرية :

Draught –Forced Aerators Or Degasifies

إن جهففاة التهويففة أو ففةع اليففاة ال ف ي يعمففل بالتهويففة الق فدية

الص ففود  7ف ف  1,ه ففو هي ففل ميغ ففق

مففا ي هففد ف

يحت ففوي عغ ففى عف ف م ففن أحف فواض األلف فواح الخا ففبية

المتداصة والمت اد بة ببح اض  .وي خل الماء أعغى الجهاة حيث يقوض حفوض توةيفي مفةو

بحغيمات توةيي وموا فيد هواويفة معتدضفة بتوةيفي المفاء بالت فاوي فوق أعغفى غ فغة

من أحواض األلواح الخابية الت يت اقط وقها الماء  .األلواح ف األحفواض خال يفة
بحيث ت قط الطبقات الماوية الد ا ية عغى أطفداو األلفواح ف أحف األحفواض

الت دي

إلى و ط األلواح

الحوض ال ي تحتأ مبااد و ف أ ففل جهفاة التهويفة يجفدي

المففاء المهففوى عبففد ف ا ه فواو  air sealإلففى حففوض أو خ فةان إيقففاو  .يففةو أ فففل
الجهاة بالهواء بوا طة ضاغط ي ف الهواء صفعو ا عبفد جهفاة التهويفة
تيففاد معففا

يتاف ل بف لك

لجديففان المففاء ففةوال ف الجففةء العغففوي مففن جهففاة التهويففة يفففد اله فواء

ومحتفواه مفن اليفاة المفةال مففن المفاء بوا فطة عف مففن الموا فيد الهواويفة المعتدضفة إلففى
حية هواو

.

وق حوض التوةيي ومن ه ا ي صدو إلفى الفضفاء بوا فطة مخفده هفواو

تعففةى الفعاليففة العاليففة له ف ا إلففى جديففان تيففاد متعففا

إضففا ة إلففى ت ف يد ع ف

موجففأ مففن اله فواء والمففاء

بيففد مففن األح فواض الغوحيففة الت ف تق ف ض ففطوحا ج ي ف م ففن

قطف فدات وطبق ففات الم ففاء الدقيق ففة  .و م ففا الحف ف م ففن القف ف دات والم ففاحات الم دج ففة ف ف
الج ول

الصود 7ف  1,بن مع ل الجديان هو ppm 22جالون/ /ق ض . 2و الح
التهوية
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أيضا أن معف ل الجديفان يبقفى ابتفا دغفض أن ادتففاع جهفاة التهويفة مفن أجفل إ اةلفة فا
أ ففي ال دبففون يففة ا و قففا لمحتففوى ففا
معالجتأ والم ى ال ي يج

أ ففي ال دبففون الطغيففق ف المففاء ال ف ي دي ف

خفضأ إليأ .

وأهففض ا ففتخ اض لجهففاة التهويففة مففن م فو ه التهويففة الق فدية هففو إ اةلففة غففاة ففا

أ ي ال دبون وت ون ال تاو
أو المتعا لة أو الحمضية
يةال

وي تخ ض ه ا ال مو ه
بعض الحاالت ما

التطبيق العمغ ممتاة و ابتة مي المياه القغوية

ما

من أجهة تبا ل أيو ات الهي دوجين .

الصبي

عغى طاق وا ي أيضا لةالة بديت الهي دوجين وه ا

د ا ابقا

أجهة تهوية مة وجة الحجدات الحجدات

العغيا م ها من مو ه التهوية الق دية وتعمل بياةات الم اخن المي ولة .
وتعمل ه ه الياةات عغفى إ ف اد

فا

أ في ال دبفون ف المفاء وه ف ا تف خفض قيمفة

 pHالمف ففاء ويتحف ففدد بديف ففت الهي ف ف دوجين ال ف ف ي ي طغف ففق مف ففي اليف ففاةات المع ومف ففة أمف ففا
الحجدات ال فغية ت ون م او ة وتعمل أجهفة التهويفة الم لففة مفن أحفواض مفن ألفواح
خابية عغى إةالة ا

أ ي ال دبون الطغيق ال ي خل إلفى المفاء مفي غفاةات المف اخن

 .ي تخ ض

حاالت أخدى ف الهواء العا ي

ال بديتية

والمياه ات المحتوى العال من ا

اد لالعتما عغى الت يد الجد وم

جهاة التهوية والخةان لةالة ال بديت ال ي لض ُيةل بالتهوية .
إن إ ااء ه ا ال مو ه من الخا أمد ااوي تقديبا ويم أ معالجة المياه
أ ي ال دبون

ول لك ي تخ ض عغى طاق وا ي ل ةع ال دب ة من الصبي
الهي دوجين وال ي ي ون عا عال المحتوى من ا

والمياه الحمضية .

الحمض

لمبا ل أيو ات

أ ي ال دبون الطغيق .

الصورة  3ـ  11جهاز التهوية بالتيارات القسرية .

التهوية
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ويحتففوي عغففى ميففات مغحو ففة مففن األحمففاض المع يففة  .وتصف ي أجهففة التهويففة
ه ه ما دى

الصفود  7ف  1,باف ل أ فطوا

ول فن األاف ال الم فتطيغة يف اد مفا

ت فتخ ض أيضفا  .وت فتخ ض أيضفا ألغفداض معي فة حافو مفن حغقفات ادافيغ Raschig
ب ال من أحواض األلواح الخابية .

صهاريج نزع الكربنة Decarbonation Tanks :
التهوية
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يت لو مو ه التهوية ه ا من صهدي م اوو مب

من الخاف

عغى اب ة هواوية ي ف الهواء من خاللها صعو ا عبد الماء
ت تخ ض ه ه األجهة لةالة ا

عفا

الصهدي

أ ي ال دبون الطغيق من صفبي

يحتفوي

و ي اد ما

أجهفة تبفا ل أيو فات

ففةع ال دب ففة ) .

الهيف ف دوجين لف ف لك تع ففدو باف ف ل ا ففاوي تح ففت ت ففمية ( ص ففهادي

وت ففتخ ض عففا لمعالجففة ال ميففات المعت لففة قففط مففن المففاء ألن ال ميففات األ بففد تعففال
باف ل افاوي تقديبفا بجهفاة التهويفة مفن مففو ه التيفادات الق فدية  .و مفا
تيفففادات الفقاعف ففات الهواويف ففة تحف ففدك المف ففاء ب ف ففدعة وبالتفففال

د فا فابقا ففبن

يعمف ففل مبااف ففد ف ف طديقف ففة

المعالج ففة الم ففتمد عغ ففى م ففةه الم ففاء الف فواد م ففي بقي ففة الم ففاء ف ف الص ففهدي  .وت ففاع
العوادض

تخفيو ه ا المةه لغماء غيد المهوى بالماء المهوى وتةي عالية العمغيفة

ألن الطديقففة المتقطع ففة ففوو تعطف ف ص ففبيبا م ف خفض المحت ففوى ب ففا

ح

أ ففي ال دب ففون

الدغبة .
أجهزة التهوية الضغطية Pressure Aerators :

ت تخ ض أجهة التهوية الضيطية أو أجهفة الافباع أحيا فا

ف المواضفي التف

ال ي ون يها مدغوبا وجو أجهة التهوية والمضخات المة وجة  .وبما أن وبا ية الهواء
ف المففاء تففة ا بت ا ف

طففد ي بالقيففا

مففي الضففيط المطغففق

ففوو ي حففل ع ف  pisg 0,أو pisg 31

ففبن حجففض اله فواء ال ف ي

ففيبغغ خم ففة أضففعاو الضففيط الجففوي .

ولف لك إ ا أافبي المفاء بفالهواء ع ف  pisg 31ب فأ ع ف مفا ي فح

يت ا د عغى حو يئ ج ا ب ب
يتض التيغ

عغى ه ا الت ا د

غفا يابي بالهواء
إاباع خم

جهاة الاباع الضيط ألن جةءا قط

ض يمةه مي بقية الماء  .ف

مقد اد

حالة الحالة ال ابقة م ال

يتض

الماء قط عا بالهواء  .وع ما يمةه ه ه الجةء مي أدبعة األخما

من

الماء غيد المابي

ال مية الت

تحدد ه ه الةيا من الهواء .

إلفى صف بود مف ال

بن مية الهواء الم حغة الموجو

يم ن لغماء أن يحتجةها محغولأ
التهوية
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أي مية طبيعية من الح ي أو الم ج ية ألن ل 1
 7 ppmمن الح ي أو الم ج ية ( ا د

 ppmمن األ جين الم حل ي ف أل

الفصل  10من أجل قيض الف  PHالالةمة لأل
الطغ

).

يتض التةوي بالهواء الالةض بوا فطة ضفاغط هفواء يافيل الضفاغط ويوقفو ح ف
بوا طة ضابط م تويات وصماض يايل بمغفو لفولب

الف ي يتوج ف

 .يف ي الجفةء مفن المفاء

هف ا المففاء إاففباعأ عبففد جهففاة الاففباع بوا ففطة قففدك ي تحففة وصففماض

قابففل لغتع ف يل  .ي ف خل ه ف ا المففاء إلففى أعغففى جهففاة الاففباع مففن خففالل تحففة اعت ادضففية
بحيففث يت ففاقط عغففى اف ل قطفدات عبففد الحيففة الهفواو إلففى أ فففل الصففهدي

ه اك إلى تياد الماء الدوي

ويفففدع مففن

ويمةه معأ .

ودغض أن جهاة الاباع ه ا يقوض بب خال الهواء إلى الماء إال أ أ ال يخفو مفن

محتوى ا

أ ي ال دبون الطغيق وبما أن الماء يجدي بع وف بصفود مباافد عفا

إلى المداحات ون ح وث أي تد ي

إال أن ا تخ امأ محف و بالميفاه ات المحتفوى

الم ف خفض مففن الح ي ف أو الم ج يففة والميففاه ات المحتففوى الم ف خفض مففن ففا
ال دب ففون الطغي ففق  .وع ف ف إض ففا ة المف فوا ال يمياوي ففة القغوي ففة
معالجة الاباع  .وي تخ ض ه ا الجهاة

أ ففي

ب ه ففا تض ففاو مباا ففد بعف ف

مجال رخد باالقتدان مي وح ات الةيوليفت

لةالة الح ي أو الم ج ية وه حاالت ي تخ ض جهاة الاباع قبل مدافحات الةيوليفت

لغم ي ية .

التهوية
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الصورة  4ـ  . 11جهاز اإلشباع الضغطي ( جهاز التهوية ) .
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الفصل الحادي عشر
نزع الهواء Dearation
إن أشيع نموذج للمياه األكاّلة  ،هي لليا اللي ليليوى اليو الايواح المنيي .

وبما أن ميلوى األكسجين ف الاواح المني هو العامي المسيب ، ،فيهن هيذا الينم

مين اللككي  ،يعيتح لييم اسي ( لأكي األكسيجين المنيي )  .ال يييث

اللككي في

ق ع ية سييا عة ميين الو يوالذ أو اليثيييث  ،انييث االيلويياا باييا ف ي جييو جيياح لمامييا .
وسييوح ليين يكييون اللكك ي مليواييا  ،إذا واييعنا ق عيية ا لبييات مشيياباة  ،ف ي مييياه

منزوايية الا يواح لمامييا الييو أن ال لكييون قيميية الي ي  pHفياييا من وايية جييثا  .أمييا إذا
غمييتم ق عيية اال لبييات ف ي مييياه ليلييوى الييو أكسييجين مني ي فييهن اللكك ي سييياات

بستاة .

يزثاث اللكك باألكسيجين المنيي سيتاة اين تيي

وي

قيمية  pHالمياح ،

وييين ب بتفعاييا وهكييذا  ،انييث وجييوث الا يواح ولييان أكسيييث الكتبييون ال لي ي بميلييوى
اا ٍ ف مياه من واة ال لوية  ،فهن اللكك ييث بستاة أكبت بكلييت  ،مين سيتاة
يثوله ف مياه ذام قلويية مماللية  ،لكنايا من واية الميليوى بليان أكسييث الكتبيون

ال لي ي  .وانييث مييا يكييون وجييوث لييان أكسيييث الكتبييون ال لي ي كافيييا ا يياح قيميية
من وا يية لل ي ي  ، pHف ييث لك ييون ه ييذه المي يياه أكال يية  ،يل ييو ان ييثما لك ييون الي يية م يين
األكسييجين المنيي  ،لكناييا سييلكون أكاليية بثتجيية أثنييو بكليييت ميين مييياه ليمي ثتجيية

ممالليية للي ي  ، pHوليلييوى الييو أكسييجين مني ي  .وك يتق ل تيب ي  ،يمكيين االبييات
األكسجين أكاّال بم ثات اشتة أاعاح لان أكسيث الكتبون .

يييزثاث بسييتاة معييث اللككي باألكسييجين المنيي  ،في أجايزة لسي ين المييياه ،

مع تفع ثتجام الي اتتة  ،إلو يث أقصاه  071ح ل تيبيا  .واليو العكي

 ،يين ب

هيذا المعيث بسيتاة انييث واياا  .واالمياثا اليو ال ييانون الكيميياع العيا  ،يمكننييا
االفلي ي ات

أن ه ييذا اللوااي ي  ،يلا ييااح س ييتاة م ييع كي ي اتلو ييا في ي ثتج يية اليي ي اتتة
نزع الهواء
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م ييثاته ْ 01ح (  01معوي يية )  .وبص ييوتة اام يية يمكنن ييا أن نلوق ييع إذن أن فعالي يية
اللكك باألكسجين المني ف ثتجام ي اتتة أالو  ،سلكون أكليت ب ي  011ميتة منايا

بثتجة  ْ03ح  .ولكن هناا اوام أ تى لعم ف االلجياه المعياك

 ،واييث منايا

 ،هو أن ذوبانية الاواح ف الماح لن ب مع اتلوا ثتجام الي اتتة .

وني يين نع ييتح م يين الل بيي ي العملي ي  ،أن األنابي يي ،اللي ي ليمي ي مياه ييا ي يياتة

ويوة العسيتة  ،للككي بسيتاة أكبيت بكلييت مين األنابيي ،اللي ليمي الميياه البياتثة ،

ومن ينويام المياه السا نة  ،لنبل أكلت أنوا المياه ( المياه اليمتاح ) سوحا

(

مي ييع الميي يياه ذام الميلي ييوى العي ييال بالبيكتبوني ييام  ،ل ي ييو قش ي يتة كتبوني ييام الكلسي يييو

الملشكلة  ،وبثتجة وااية جثا بيمايية المعيثن ليلايا )  .ومين الواايأ أنيه يجي،
لو يياثى لش ييك قشي يتة ل ين يية  ،ولك يين قشي يتة تقي يية موجا يية م يين كتبون ييام الكلس يييو ،

لسييل ث كليي ات لل ويييح اللككي في شييبكام لوزيييع المييياه البلثييية  ،وشييبكام اللبتيييث ،
يي

يثوت ابت أبتاج لبتيث مكشوفة  ،الخ  .وكليي ات ميا يعيو المانثسيون أيايا في

أجا ي يزة الاي ييل المي يين و

ال ثيمي يية  ،الي ييو قش ي يتة تقي ي يية

( ك ش ي يتة البي ييي

)

لل ويييح اللكك ي ف ي المتج ي  ،ولكيين هييذه ال ش يتة ال ليم ي أنابييي ،العييوثة منييه  .ال
يمكيين اللسيياه بلشييك ال شيتة في م اتجي الاييل العييال  .وبييثال ميين ذلييا ل لاي

هييذه الم اتج ي امليييا إ ازليية كام ي األكسييجين المني ي  ،ويمكيين إج يتاح ذلييا بواس ي ة

أجا ي يزة ني ييز الا ي يواح ( مس ي ي ّ نام ني ييز الا ي يواح )  .وكلي ي ي ات مي ييا لسي ييل ث المس ي ي نام
المكشوفة لمتاج الال المن و  ،ييي ال ليثاو الياجية إليو ملي هيذه ا ازلية
الكامليية  .ويمكيين اسييل ثا أجا يزة واعييية لن ييز الا يواح ازليية اللييازام المنيليية م يين
الميياه البيياتثة  ،ووقايية األنابييي ،مين اللككي  ،ونييز الكتبيون في

يت نييز المعيياثن

بلباث األيونام .

إزالة األكسجين والنتروجين  ،وثاني أكسيد الكربون بواسطة الغلي :

نزع الهواء
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يمييا أن ذوبانييية األكسييجين  ،والنلييتوجين  ،ولييان أكسيييث الكتبييون ه ي صييوت

انييث ن يية اللليييان  ،فهنييه يمكيين ل ل يييب الميياح ميين الا يواح المني ي ولييان أكس يييث

الكتب ييون ا يين تيي ي غلي ييه  ،ولصي يتيح الل ييازام المن ل يية ويمك يين إجي يتاح ذل ييا في ي

ا ييلو جوي يية االي يية ومن وا يية  .بللي ي الم يياح الب يياتث لي ييم الوي ي ات ، vacuum
يمكن إيثا

:

نز الاواح من الماح بثتجام الي اتتة العاثية  ،والعامالن المامان هما

( )0غل الماح  ،سواح يث

ْ 011معوية ) أو أكلت .

بثتجام الي اتتة العاثية أو بثتجية  0003ح

(

( )0لصتيح اللازام المن ل ة .

ال يل نز الاواح بشيك كامي بمجيتث تفيع ثتجية اليي اتتة إليو ثتجية الللييان ،

أو بمجتث زياثة اللوتيغ مع المياه الباتثة يلو لبثأ باللليان  .وسلكون ذوبانية اللاز

أكلييت فعالييية ألناييا لعلمييث الييو اييل ه الجزع ي  ،والييو ان وييا

ذلييا الاييل .

ولييذلا إذا غل ي الميياح ف ي ييييز ملل ي  ،فييهن إ ازليية اللييازام سييلكون أكلييت اكلميياال ،
كلما كان يج ب ات الماح أكبت  ،م اتنة بيجي الليازام المن ل ية  .ييل نيز الايواح

بصوتة ثاعمة ل تيبا  ،ان تي اسل ثا الب ات المنعث في لسي ين المياح  ،لوا ازلية

اللازام المن ل ة إال ف يالة اسل ثا جااز اللاوية ال واع .

أجهزة التسخين المكشوفة :

كلي ات ميا لسيل ث أجايزة اللسي ين المكشيوفة للسي ين ونيز مييثوث للايواح مين

مييياه للذي يية الم اتج ي ذام الا ييل الم يين و

 ،غيييت الم ييزوثة بييأجازة الل ييوفيت م يين

األنابي ،الووالذية  ،أو بأجازة لسي ين لثتيجيية والثتجية اللي ييل فيايا نيز الايواح ،

ال لكييون كامليية ف ي أجا يزة اللس ي ين المكشييوفة  ،ولكيين ميلييوى األكسييجين المني ي
سوح ين ب ف المعثام المصممة الو نيو مناس ،إليو  0ي  0مي /

ثتجة الي اتتة ااثة امن يثوث  ْ3أو  ْ3ح من ثتجة ي اتتة الب ات.
نزع الهواء
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مياه الللذية إلو جااز اللس ين المكشوح من نموذج التش من ال

لث

صما للليك بالمسلويام الماعية  ،متبو بعوامة ف قوب اتج ااع  .ولعم

هييذه العواميية بلييأليت سييوية الميياح ف ي جايياز اللس ي ين يي ي

لوييلأ ولسييث جتيييان مييياه

الللذية ابيت صيما اليليك ذاا  ،وف يا لزيياثة أو ن يب المياح المسييو ،مين جاياز

اللس ين .

ٍ
وبعثعذ  ،لجتى مياه الللذيية ابيت مكليح اللنويي

الماح المزوث بصما للتش  .ويمكن لنويي

اسييل ثا مكلييح لنوييي
مكلوييام اللنوييي
يلكلييح بيي ي

أجايزة اللسي ين مباشيتة إليو الجيو بيثون

 ،ولكيين لتليبييا كاييذا يبييثث كليي ات ميين الب ييات  .وانييث اسييل ثا

 ،فييهن معا ي الب ييات المسييل ث ف ي صييتح اللييازام إلييو الجييو ،

يسييلعاث ميل يواه الي يتاتى بواس ي ة ميياح الللذييية ال يواتث  ،وال يلبييثث إال

ش ح بسي من الب ات ابت الم تج  .لث

ااعثام الماح السيا ن ونيالا اللكلييح

إل ييو ي ي مي يياه الللذي يية بع ييث ملاثتلا ييا لمكل ييح اللنو ييي
الويياع

قبي ث ولايا إليو صينثو

 ،وي ييو ي يياجز أو ص ييما

بيماييية جايياز اللس ي ين ميين أن ي وييأ بموجييام ااتميية ميين ااعييثام الميياح

السا ن .

ٍ
وانثعذ لث

مياه الللذية و  /أو العاعثام إلو صنثو الماح المزوث بصما

للتش  ،ومن هنا لتش إلو جااز اللس ين ويسل ث ااثة الب يات المنوليم لللسي ين

 ،ويسمأ له بالث و إلو الجزح العلوى مين جاياز اللسي ين مين يال منويذ للب يات

 .لواذا ل ي يكيين الب ييات المنولييم كافيييا للس ي ين الميياح إلييو باييع ثتجييام ميين ثتجيية
الب ييات  ،فهنييه يجيي ،إج يتاح اللتليبييام السييلنزاح الب ييات الي ي بمييا يكو ي للعييوي
الن ب انث ما يتش الماح ال الب ات  ،فهنه يس ن إلو بايع ثتجيام مين ثتجية

الب ات  ،وينز هواحه إلو أق من ْ 1,م من األكسجين المنيي في اللليت الواييث
من الماح .

نزع الهواء
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مالحظة :
إن الماء المشبع بالهواء في درجة  535ف كما يظهر في الجدول  0ـ  8في الفصل الثالث  ،يحتوي
على 9,7مل  /ل من األكسجين المنحل  .وتعمل المسخنة المكشوفة من نموذج الرش على خفض
هذا الرقم إلى أقل من  3,0مل  /ل  ،وهذا يعادل إزالة  % 79من محتوى األكسجين المنحل.

يس

ٍ
بعثعذ إلو الماح الم لزن ف
الماح

جااز اللس ين  .لؤمن الكمية

العاثية من الم زون لمثة ثقي لين  .وباللال إذا كان ال ل 001.111 ،ليبته ف
السااة  ،فهن الكمية العاثية من م زون الماح اليات سوح لكون :

 ْ111 = ْ1 ÷ 001.111ليبتة  ،أو يوال  011جالونا  .ويمكن لأمين

قثتام ل زين أكبت ف

الياالم ال اصة  .وللواث الومي

 ، flashingيل

لتكي ،ما ة للذية المتج الو مسافة ما ليم جااز اللس ين  ،ويواع م تج

جااز اللس ين ااثة ف أسوله وانثما يكون م لوبا نز الاواح من ماح اللس ين
بشك كام يمكن اسل ثا جااز لس ين من النموذج الناز للاواح .

أجهزة نزع الهواء  :أجهزة التسخين النازعة للهواء من نموذج الرش :

لواأ الصوتلان  0ي 00وْ ي 00أجايزة اللسي ين النازاية للايواح مين نميوذج

التش  ،والجااز ف الصوتة  0ي 00مزوث بيو

أف

للل زين  .ولاات المنشيكم

النموذجي يية لا ييذه األجاي يزة في ي الص ييوتلين ْ ي ي  00و  0ي ي . 00يس ييل ث الب ييات مي يتة

وايييثة ف ي جايياز اللاوييية المكشييوح  ،وثتجيية نييز الايواح النالجيية ال لكييون كامليية .

ويس ييل ث الب ييات مي يتلين في ي أجاي يزة اللسي ي ين النازا يية للاي يواح  ،فوي ي المي يتة األول ييو
يسل ث للس الماح اليات ال اث مين جاياز اللسي ين األولي واليذى لي ينيز هيواؤه

بصوتة كاملة  ,وف المتة اللانية لللس ين لوازالة اللازام المنيلة ف جااز اللس ين
األولي ي ي  .وكليي ي ي ات م ي ييا ي ي ييثا ه ي ييذا النا ي ييا ال ي ييذى يس ي ييل ث الل ي يياز مي ي يتلين بالنا ي ييا

السيالا  Thoroughfare Systemوهيو ينيز الايواح بصيوتة كاملية أيايا  ،يليو
أن لمالة األكسجين لكون صو ات امليا  ،أو إذا جاز اللعبيت  ،أقي مين  1,110مي

/

المصنعين.
 ،وهذا بامان
ّ
نزع الهواء
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الصورة  1ـ  11جهاز تسخين مكشوف ممن نموذج الرش مع مكثف تنفيس خارجي :

وكمييا لبييين الصييوتة  0ي ي  ، 00فييهن مييياه الللذييية ال اثميية ميين أنبييو ،مييث
الميياح ،للييثف ابييت صييما اييب المسييلويام الماعييية  ،يعم ي بواس ي ة اواميية في ي

وو اتج  .وانثما يزثاث ل ،الماح  ،لعمي العوامية فيو الصيما لولييه
قوب ّ
ياثا  .لييؤمن
 ،وانييثما يلنيياقب ليي ،الميياح  ،لمييات العواميية الييو الصييما لييألي ات سي ّ
وصلة بعيث هيذا الصيما مباشيتة مين أجي ااعيثام المياح البياتث  .وبعثع ٍيذ لجيتى هيذه
 ،إلييو صيينثو الميياح المييزوث

العاعييثام ومييياه الللذييية البيياتثة  ،ابييت مكلييح لنوييي
ٍ
وبعثعذ يمت الماح ابت صمامام التش  ،الل ل و بت ّشيه إليو يييز
بصما للتش .
يسي ن وينييز هيواؤه إلييو أقي ميين ْ1,مي ميين األكسييجين المنيي في
الب ييات ييي
ّ
نزع الهواء
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الللت  .ومن هنا يجتى هذا الماح السا ن إلو أجازة اللس الب اتيية  ،ييي

يلسي

لماما بك الب ات الالز  ،وذلا بواس ة جااز اللس ين المزوث بصما للتش .
الصورة  2ـ  :11جهاز التسخين العمودي النازع للهواء من نموذج الرش .

ان ييثما يك ييون الم يياح الس ييا ن ه ييذا  ،ال ييذى ي ييث

اللسي ي الب يياتى  ،ا ييمن

ثتجييام ميين ي ي اتتة الب ييات  ،يلكلييح جييزح اييعي جييثا ميين الب ييات فيييه  .إن يج ي

يات ابييت جايياز اللس ي الب يياتى كبيييت جييثا  ،إذا مييا قوتنييم بيج ي الميياح
الب ييات المي ّ
نزع الهواء
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يكون الال الجزعي لككسيجين فييه ماميال  .ايالوة

السا ن الذى هواؤه  ،بيي

الييو ذلييا وناي ات لوجييوث الي ّيو مييا لاييل الميياح فييو الب ييات ( هنيياا سيياتة للاييل
ابت جااز اللس م يثاتها نصيح باونيثا ل تيبيا )  ،فيهن المياح الملسيو يسي ن إليو

أكلييت قليييال فييو ن يية اللليييان في الاييل الميين و

السيياعث انييث المسييلوى  ،ييي

ي ييتج ميين جايياز اللس ي  .واالنييثفا ال ويييح اللييال انييث هييذا المسييلوى  ،يسييااث
أياا ف نز الاواح .
يث

ٍ
وبعثعذ يعبيت
الب ات بكامله إلو جااز اللس ين ابت صنثو للب ات .

جااز اللس  ،يصعث إلو يجيتة المسي ن الميزوث بصيما لليتش  ،وهنيا ييل لسي ين

الماح المتشيوش  .ويجيتى اياثة إث يا ااعيثام المياح السيا ن إليو اليجيتة نوسياا .
والب ات المسل ث ب ات منولم بشك لابم ل تيبا  ،ولكن إذا كان غيت كاح أييانيا
 ،فال بث من ال اذ اللتليبام السلنزاح ما يكو من اللاز الي للعوي

العجز .

لؤمن ماسوتة وأ  ،للوت بواس ة مانع إ اتى للست ،المياه  ،أو بواسي ة

صييما الويياع

 ،وذل ييا لمنييع جايياز اللسي ي ين النيياز للا يواح م يين ال وييأ  .ويمك يين

لأمين ل زين كياح شيية مين لبثييث نيالا اللكلييح  .فللبيم العوامية غيال صيما

ييييز فوقييه ميين أج ي
مييث مييياه الللذييية انييث مسييلوى ميين و بمييا يكو ي للييأمين ّ
االنييثفااام الومياييية ف ي ااعييثام اللكليييح  .جييتم العيياثة أن يكييون م ييتج جايياز

اللس ين الناز للاواح ف قااه  ،ولتكي ،ماي ة للذيية المتجي اليو مسيافة كافيية
لي ييم جا يياز ن ييز الاي يواح وذل ييا للميافا يية ال ييو ا ييل ا ييا ٍ إيج يياب ال ييو س ييي،

الما ة ولواثى الومي

.

وكما ذكتنا سياب ا لاياح ااعيثام المياح السيا ن  ،كنيالا اللكلييح مين نايا

اللثفعيية في ييييز الب ييات في اليجيتة األولييية لللسي ين  .وانييثما ييين و

الاييل ،

سوح لنثفع العاعثام الميبوسة ليم ال أالو من أنابي ،الب ات  ،موفتة بذلا

يجما ميثثا من الب ات  .ومن أج اسل ثا هذا اليج ف جااز اللس الب ياتى

نزع الهواء
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 ،إاييافة إلييو لسي ين مييياه الللذييية  ،يجييتى ايياثة لل ييي هييذه العاعييثام إلييو صيينثو

الب ات الموجوث فو أجازة نز الاواح :ياات هذا التب ف الصوتة اللواييية .
الصورة  3ـ  11جهاز تسخين نازع للهواء من نموذج الرش ذو صهريج أفقي للتخزين
ومكثف تنفيس داخلي التماس المباشر .

وكمييا ذكتنييا لكييون ثتجيية نييز الا يواح الل ي ليييث

ف ي جايياز اللس ي ين النيياز

للا يواح  ،كامليية ميين النايييية العملييية  ،ألنييه ال يمكيين اكلشيياح األكسييجين بواس ي ة

اال لبيياتام  ،الل ي لبييين وجييوثه ميينيال بميلييوى اييعي كي ي  1,110م ي /
نزع الهواء
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بامانة المصنعين ااثة  ،أى أن ميلوى األكسجين المني ف صبي ،جااز نيز

الاواح  ،سوح لن يلجاوز  1,110م /

 .وما من شا أياا أن النلتوجين ي از

امليا بصوتة كاملة  .وكذلا أياا لان أكسيث الكتبون  ،إذا وجث أى منه في ميياه
الللذية  ،لواذا ايلوم المياه الو بع

من قلوية البيكتبونيام  ،فسيوح يي از أيايا

الجزح األكبت من لان أكسيث الكتبون المتلب نصيويا  ،فلتلويع بالليال قيمية ال ي pH

إلو ما فو  1,1ااثة .

أجهزة التسخين النازعة للهواء  :النماذج الحوضية  ،النماذج الرّذاذة :

يسي ن الميياح في أجا يزة اللس ي ين النازايية للا يواح ميين النميياذج اليواييية ايين

تي س و الماح الو شك ق يتام فيو سلسيلة مين األييوا

الملتاكبية في جيو

م يين الب ييات  .وه ييذه األجاي يزة موج ييوثة في ي ا ييثة لص ييامي م للو يية  ،منا ييا لص ييامي
اللييياتام المايياثة  ،والمل ا عيية  ،والنازليية  .فوي لصييمي الليييات المايياث  ،يلعيياك

لي ييات الب ييات م ييع لي ييات الم يياح  ،أى أن الب ييات ال ييذى ين ييثفع ص ييعوثا ييال جا يياز

اللس ين  ،يلالم

مع الماح ألناح س و ه م ات ابيت سلسيلة األييوا

وف لصمي الليات المل ا ع  ،لسل ث ااثة مجموالان من األييوا

بييي ي

الملتاكبية .

المل ا عية ،

ين ييثفع لي ييات الب ييات اتا ييانيا اب ييت المجموا يية الس ييولو  ،لي ي ص ييعوثا اب ييت

المجمواة العليا  .وف لصمي الليات الناز  ،ينيثت ليات الب ات نزوال ابت سلسلة
أو مجمواية مين األييوا

.

الملتاكبية  ،أو موازييا للييات المياح النياز فيو األييوا

وف نماذج التّذ من أجازة اللس ين النازاية للايواح  ،يجيتى اياثة نيز الايواح

من الماح ب تي ة المتيللين  .وف هذا اللصمي يعم الب ات الثا

الو تّذ الماح

 ،الذى نز هواؤه جزعيا  ،ف المتيلة األوليو  ،وبعيث ذليا يعمي للسي ين المياح في
المتيلة اللانية  ،يي

نزع الهواء

يتش الماح الواتث من الله .

057

الفصل الحادي عشر

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

معالجة المياه لألغراض الصناعية وغيرها
الصورة  4ـ  . 11جهاز تسخين نازع للهواء من النموذج الرذّاذ مع حوض تخزين عمودي :

نزع الهواء

093

الفصل الحادي عشر

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

معالجة المياه لألغراض الصناعية وغيرها
الصورة  5ـ  11جهاز تسخين نازع للهواء من النموذج الرذّاذ مع حوض تخزين أفقي :

التهوية : Venting

ال يمكن الملاالة في اللوكييث اليو أهميية اللنويي

المناسي،

يال الليازام

إلو الجو  .ويمكن إجتاؤه :

( )0إلو الجو مباشتة .

( )0من ال مكلح لنوي

إلو الجو .

ف ال تي ة األولو  ،يلبثث الب ات  ،وقيث لبيين بيالل بي العملي  ،أن العامي

يميي كلي ي ات ف ي هييذه الييياالم إلييو سي ّيث الميينو
لؤثى إلو تب الاواح ونزاه الو نيو سيئ .
نزع الهواء
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ولذلا ينبل ثاعما اسل ثا مكلح لنوي

جزح من الي اتتة ف الب يات المسيل ث للنويي

اللنوي

 ،ألنيه يمكين بواسي له ليوفيت أكبيت

الليازام  ،وال يلبيثث مين يال أنبيو،

 ،إال ذيال ايعيال نسيبيا  .وكميية الليازام المن ل ية ليسيم قليلية األهميية .

فم ييلال إذا أش ييبعم مي يياه الللذي يية ب ييالاواح بثتج يية يي ي اتتة  01ح س ييوح ليل ييوى ال ييو

ي يوال  7,7مل ي ميين األكسييجين و  0ْ,0ميين النلييتوجين ف ي الللييت الواي يث ( اناييت
الجيثو  1ي ْ في الوصي اللالي )  .لواذا ايليوى المياح أيايا اليو  10 ppmمين
لان أكسيث الكتبون ال لي  ,فهن هذا سيكون مساويا لي  0م . /
إن كي 0111جالونييا ميين هييذه المييياه  ،سييوح ل لي لييثى متوتهييا ميين ييال

جا يياز ن ييز الاي يواح  0,11ق ييثما مكعب ييا م يين األكس ييجين  ،و  0,9,ق ييثما مكعب ييا م يين
النلتوجين  ،و 1,17قثما مكعبا من لان أكسيث الكتبون ( إذا وجث بع

من قلوية

البيكتبوني ييام  ،في ييهن كميي يية لي ييان أكسي يييث الكتبي ييون المن ل ي يية سي ييلكون أكبي ييت )  ،أى

بهجم ييال ق ييثته  ْ.17ق ييثما مكعب ييا م يين الل ييازام ا ييمن الا ييتوح ال ياس ييية ( ص ييوت

معوية وال  711م )  .وسوح لتلوع هذه الكمية إلو يوال  0قثما مكعبيا مين
اللازام المن ل ة الل يج ،كسياا من جااز اللاوية .
جميع هذه اللازام أل

و األكسجين أل

من الب ات فالنلتوجين أل

منه بمتة ونصح المتة ،

منيه ب ي  0,1ميتة وليان أكسييث الكتبيون ب ي ْ 0,ميتة والشيا في أن

الليازام المييذكوتة لمليزج بسييتاة في الب ييات  ،بسيب ،اييتوح االاي تا ،في جايياز
اللس ي ين  ،بعثعي ٍيذ يليييتا الب ييات غيييت الملكلييح  ،مييع ميل يواه ميين اللييازام  ،ابييت
المكلح يي

يلكلح معامه  ،وهكذا يسيلتث ويثاليه الي اتتيية اين تيي ن لايا إليو

ميياه الللذييية  .ومين الوااييأ أنيه يلبييثث بعي
ولكن انث اسل ثا مكلح اللنوي

الب ييات في لنوييي

الليازام إلييو الجييو

 ،يكون هذا اللبثيث اعيال .

نزع الهواء من الماء البارد بالتفريغ :
نزع الهواء
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بما أن ذوبانية األكسجين  ،والنلتوجين  ،ولان أكسيث الكتبون  ،ه صوت

انث ثتجة غليان الماح  ،لذلا يمكن نز الاواح من الماح البياتث اين تيي ل وييح

الال فوقه يلو يلل  .ويل ذلا بلمتيت الماح ال جااز واع لنز الايواح .
والييو الييتغ ميين إمكانييية نييز الا يواح بصييوتة كامليية باييذه ال تي يية  ،إال أناييا تي يية

غيت اقلصاثية  .وبثال من ذلا يكو اياثة ل وييح ميليوى األكسيجين المنيي إليو
 ،شييبيه بثتجيية الل ويييح الل ي ييييثلاا جايياز اللس ي ين المكشييوح ميين

تق ي ميين و

نموذج اليتش .ويمكين أيايا أن يللييت الميليوى اللميال مين األكسيجين في م لليح

الل بي ام .

وييلم ييا لوج يي ،اس ييل ثا الم يياح ألغي ي ات

اللبتي ييث  ،وك ييان االلل ييا العتاي ي

لليثيث غيت ما أيا كان  ،فهن نز الاواح ينجز ااثة بيي
أثنو ب لي من ْ 1,م /

لكون لمالة األكسيجين

 .ومين الواايأ أن المياح إذا ميا أشيبع بيالاواح المنيي

بثتجة  11ح ملال  ،فسوح يمل نز الاواح إزالة ما يزيث ان  % 70من ميليوى

األكسجين المني  ،وباللال ل ويح لككلية الماح إلو يث كبييت جيثا  .وبميا أن نيز
الاواح ييث

ن صا أياا ف أى ميلوى موجوث من لان أكسييث الكتبيون ال ليي ،

فييهن االتلوييا النييالا ف ي قيميية الي ي  ، pHسييوح ي وييح إلييو يييث أبعييث  ،ميين سييتاة

اللكك .

وف يالة

و األنابي ،ال ويلة ال ثيمة  ،الملككلة ثتنيا  ،ف ث يؤثى نز

الاواح بثتجة االية إلو الل ا اليثيث  ،الذى قث يلبم  ،وألسبا ،كليتة أن وجوثه
أكلت ملا ات لالال ات
يثي

ف

من اللكك  .فلو قمنا ب ب ثتنة  ،ما ل از مبللة  ،من م ع

أنبو ،ملكك ثتنيا  ،اليانا قت ،المعثن مباشتة ومياا منبعلا من

هيثتوكسيث اليثيثى األ ات ( هيثتوكسيث اليثيثى الن

أبي

اللون  ،لكن هذا

البث أن يكون قث لتس ،امن ياالم اصة الية من الاواح  ،كما ياليا ااثة

أن هيثتوكسيث اليثيثى يكون م ا ات  ،ويلأكسث بستاة إلو هيثتوكسيث اليثيث
البن انث لماسه مع الجو )  .يكون ال ل ،الثا ل للثتنة فو هذه ال ب ة التقي ة
نزع الهواء
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من هيثتوكسيث اليثيثى أسوث اللون ويلألح ف معامه من أكسيث اليثيث اليثيثى

المميأ أما اللالح ال اتج للثتنة  ،فيلألح من هيثتوكسيث اليثيث ذى اللون البن

الميمت .
ّ
لايثتوكسيييث اليثيييثى ذوبانييية يمكيين فعييال ل ييثيتها  ،أمييا هيثتوكسيييث اليثيييث
ولكافيية األغ ي ات

العملييية فليييت ذوا . ،وميياثا الميياح  ،الييذى ييلييوى الييو بع ي

األكسي ييجين المني ي ي  ،ينسي ييا ،ابي ييت األنبي ييو ،الملكك ي ي ثتنيي ييا  ،فسي ييوح لي يين يكي ييون
هيثتوكسيييث اليثيييثى  ،أو الكتبونييام أو البيكتبونييام موجييوثا ف ي الميياح  ،ألن هييذه
المتكبيام سيوح للأكسيث إليو أكسييث اليثيييث الممييأ اللييت ذوا ، ،ييا وصيولاا إلييو

س أ الثتنة قث ي تث بع

من هذه التواس ،بعا وين لاا الماح  ،ولكين إذا ييث

ذلا  ،فهناا سلكون معل ة وليسم منيلة .

إذا ن ييز الا ي يواح بص ييوتة كاملييية م يين الم ييوتث الم يياع  ،فس ييوح ل يين يب ي ييو فييييه

أكسجين ألكسثة متكبام اليثيثى إلو أكسييث اليثييث اللييت ذوا ، ،وانيثها سيوح
لييث

هييذه المتكبييام إلييو الميلييو ويعييتح هييذا الوع ي بي ي ( الل ييا اليثيييث ) وميين

الوااأ أياا أن هناا لأليت م لز بيين المعيثن واألكاسييث الممييأة بثتجية أاليو .
يمكيين اللل ييا اليثيييث ميين هييذا النييو  ،أن ييييث

بسييتاة أياييا إلييو اييثة أجيزاح في

المليييون كمييا يمكيين لللاوييية الجزعييية للميياح  ،أو لنييز هواعييه بثتجيية م وايية  ،أن
لل لب بستاة من الل ا اليثيث .
مالحظة :
يذكر أح د الباحثين كمثل على هذا إحدى البلديات  ،حيث أدخلت مياه بئر خالية من األكسجين إلى
خطوط رئيسية متآكلة بالتدرن  ،كانت قبل ذلك تنقل مياهاً سطحية مشبعة بالهواء تسببت بالتقاط
شديد جداً للحديد  .كانت مياه الحنفيات في مختلف قطاعات البلدية  ،نقية تماماً وعديمة اللون عند
تربد  ،وتتحول إلى اللون األصفر  ،ثم ترسب
سحبها ولكنها عند تركيدها بتماس مع الجو  ،كانت ّ
المحمر المعروف  .وأظهرت االختبارات محتوى من الحديد يتراوح من  3إلى
هيدروكسيد الحديد البني
ّ
أكثر من . 4 ppmوال حاجة بنا ألن نذكر أن صبغ التثبيتات الخزفية  ،وكل ما تالمس مع الماء كان
ٍ
وعندئذ وضعت التهوية الجزئية موضع التنفيذ عن طريق إدخال الماء فوق سطح بئر نقية
سيئاً جداً .
 ،وتنظيف الخطوط الرئيسية بدفق الماء فيها خالل محابس إطفاء الحريق  .فكانت االستجابة فورية
تقريباً  ،فقد توقف التقاط الحديد خالل كامل الشبكة خالل 33ساعة  ،باستثناء أنبوب رئيسي واحد
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يؤدي إلى موضع معزول إلى حد ما  ،وخالل 38ساعة توقف التقاط الحديد في هذا األنبوب أيضاً .

ويي ي

وفي ي الي يياالم اللي ي لش ييلم ال ييو

ييو تعيس ييية ويل يية  ،ملككل يية ثتني ييا ،

يكييون الل ييا اليثيييث غيييت متغييو ،فيييه  ،ينبل ي أال لكييون ثتجيية نييز الا يواح

الواجيي ،ل بي اييا  ،كبي يتة بمييا يكو ي ليييثو االلل ييا  .ي للييح إلييو يييث مييا ميلييوى
األكسي ييجين اللمي ييال الي ييالز لي ييذلا ف ي ي م للي ييح اليي يياالم  .االمي يياثا الي ييو العوام ي ي

المش ك
يلتكة  ،ولكيين تبميا ال ينبلي لييه أن يلجياوز  0مي /

في أغليي ،الييياالم .

ومن الوااأ أنه البث من األ ذ بعين االالبات وجوث أو غيا ،استة البيكتبونام ،

و pHالماح الذى نز هواؤه جزعيا  ،وثتجة ي اتتة ولككلية الماح اليذى لي ينيز هيواؤه
 ،وم ي ييا إذا ك ي ييان يمك ي يين أو ال يمك ي يين اس ي ييل ثا ملب ي ييام اللككي ي ي  ،واالقلص ي يياثيام

المشلتكة  .ومن الوااأ أياا أنه ال يج ،لتا الماح  ،بعث نز هواعه إلو الثتجية
مع أى كمية ميسوسة من الاواح .

الم لوبة  ،الو لما

يلألح الجااز ال واع لنز الاواح من غالح فوالذى ملل يلامن :

( )0سلسلة من أيوا

ملتاكبة مؤلوة من ألواح شبية .

( )0يشيوة مين أ يوا اتشييغ  Raschigلتكي ،اياثة بييي

يمكين بواسي ة

الصييبي ، ،اليصييو الييو سييا باتوملتييية  .ويمكيين الييو نيييو أفاي  ،اليصييو
الو ثتجة اللوتيغ الم لوبة  ،من أج ال ثتام العالية بواس ة قاذفام الب ات .

ويج ييتى ا يياثة لش ييلي النل ييين أو لالل ييا منا ييا في ي سلس ييلة  ،با ييلو للب ييات

لبل ييغ  . 011 Psigويمك يين اس ييل ثا ماي ي ام اللوتي ييغ إذا كان ييم كمي ييام المي يياه
المعالجة قليلة نسبيا .
أيوا

وكما ياات ف الصوتة  1ي  ، 00يلوز الماح الثا

باللساوى فو س أ

األلواح ال شبية أو يل ام تاشيغ  ،وينز باللساوى م ات من اللاا .

المعت
وبسب ،الس يوح الواسعة للمياح
ّ

بواس ة ال ب يام التقي ة

الصورة  6ـ  11جهاز خوائي لنزع الهواء .
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وال تام الملشكلة والذوبانيام الاعيوة لللازام ف

هذه الالو المن واة ،

اللازام ولسي ،مع ب ات الماح  ،ابت م تج هواع

 .لسل ث المكلوام للكليح

والو اا المن واة الجزعية ف ب ات الماح الملشك ان تي اللب ت  ،لليتت

الب ات من ال واذح التعيسية  ،ولوت ال واذح ابت مصاتح فتاية باتوملتية ،

بينما لوت اللازام المليتتة ابت أنبو ،مولوح للاواح والب ات .

الصورة  7ـ  11خوائي لنزع الهواء في مصنع كيميائي في كليفورنيا
نزع الهواء
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طاقته  333.333جالون  /سا .

لص معثالم جتيان الماح الباتث ااثة إلو  ْ1ي  01جالون  /ث  /قث  0من
مساية الم ع العتا

 ،أما معثالم جتيان الماح بثتجة  71ح ل تيبا أو أكلت

 ،ف ث لزثاث كلي ات فلص إلو ما ي ات ،اعواا ف الماح الباتث  .وكما ذكتنا ساب ا
فهن أجازة نز الاواح ال واعية لسل ث  ،إاافة إلو اسل ثامالاا  ،الل

سنأل

الو وصواا ف الوص  ، 07زالة لان أكسيث الكتبون الملشك من البيكتبونام

ف المتيلة األولو من ت نز المعاثن بلباث األيونام  .ولاات ف الصوتة

7ي  00منشأة واعية لنز الاواح .
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الفصل الثاني عشر

أجهزة التغذية بالمواد الكيميائية
Chemical Feeders
إن أقد دديق لمعد ددا مياهمبد ددا اميمد دده د ددهمي اي اميميمه مد ددا يه د د

امي ع ا ددا

ة ددهو ييم ددا ي

فمه دده يه د د

ياددل و يددن اميددها فددت ر د ان اددق بددل
ريق فت ام

ام لشمح  .يه

مي د ن أ دديوه يي د اام قمددي امياهمبددا

ام د د

ددا ي ددن اميد د اي اميميمه م ددا إمد د

ي مدده

 :امي د ب هم لم د

يا دديا هه ي مد دلث

ود د ام لمع ددا ش ددي يهيد د

ا د د يم

ةددهو فمهدده اميد اي اميميمه مددا إمد
 .ه د رياق اد

د

لمعا

علم د دهم

همم ددا  .مد د م

ددل أ د

م ا قيميا م

لمع ددا ام مد ددا د ددهميم

يد د ن ي دددي يث فد ددت ا د د ريايه هه

اميميمه ما فت يير ي م اميها إم ر ان أ

دده ا أ غه مددا

همي اي اميميمه ما ( ي

يي دده ث ,

أ رد ان أ

يددن اميد اي اميميمه مددا ام ا ددا يهمشد

اميميمه ما أ غملوه ين امي اي األرلى
أمةه

م ه دده أن

ددلق امياهمب ددا امي د د يلث ام ددت

مددهل اميددها امبددهل

ب ودده ددن ام د يق امدديقمق  .أيدده ام

ام ل م

يددهل

يه د

م د

د اميدهيث

يم دديوه

ي ي هددده

 .قدي اي شدو أن

مددق ام دديمم فمعةددت

مددا اميددها ددهمي اي

د

ا ددق أبهد ث ام مددا

اا يه

ا د ا أي ا

ين

فممددا اددلو

ماا ا ا أ غمل ا ا

شه ش أبه ث ام ما أ ام عمق ) .

ع ق و األبه ث ي يهم إم :

( )1أبه ث ام ما ام ه ا .
( )2أبه ث ام ما امبهفا .
أجهزة التغذية بالمواد الكيميائية

دييه

اماهمددم قمددي

مي ي ددا شد د م

ما امي يلث ن لمدق ا مدق يدم

صد ا أ

مدم

مي د ن امادده ت قمددي ام ل ددم

مد د ألة ددت ا ددش

ب ددق

ام ل ددم

مق اماي دت دهيث اةادا ر ا ده

ام لش ددمح  .ميي ددن م لمع ددا امي ع ا ددا أن ع دديق دده
ددهب إمد د

د د ق هم لمعد ددا
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( )3أبه ث ام ما ام ه ما .

ميين اإلياهن فت ع مق أيال و ام يه ب إم

ي ه د ا ياددي

ي أ اي إم

مدش

يه ب

اه ددا  .فميدده م ا ددق هألق ددهق امل م ددما ف د ن اة دهم يددن أبه د ث

ام ما ام ه ا يصييا م
ام يدده ب األرددلى م
ددهمي اي امبهفددا

ام مدا ام ه مدا م

ما همي همم أ

مددا همي همم د فع د

د اا يه د

ا

ام ا دا صديي

أبه د ث ام مددا ددهمي اي اميميمه مددا م
بلمدهن اميدها

ياي اه

بلمهن يه ت

يا بلمهن اميها أ

فميه م ا ق ييمه

صدديي

أبه د ث ام مددا امبهفددا م

ماددا ا ددا أ غمددل ا ددا

مدا هم دده ا

صديي

همي ا

اميا عا فت من صديي

يده ب ا

مددا بل دده

أبه د ث

يدده ب ام مدش امي ه د ا يددن

دةق ام قدو ا

يدن اميدهيث اميميمه مدا

صدديي

مددا

ه د

يددش ير ددو ياددي

اماه دا م مددا

اميادي

م ديا هم مدا أ

قميه  .ميين ايم ية ام ي بمن ةين

قميهده يدش

هق ا ش علم هم

امي اي اميميمه ما ام ت عق م يث ام بق ين اميها .

أوال ً  :أجهزة التغذية بالمواد الكيميائية  :نموذج التغذية السائلة :
ددأ ت ف ددت ود د ا اميصد د
.

ام ي د ب ام دده

دد

ص ددو أبهد د ث ام م ددا ددهمي اي اميميمه م ددا ي ددن

د امددلغق يددن ب د ي صددهيمق أرددلى فعددي ي د ن و د ام يدده ب

األل اا يهفما م ةمح امي هيئ األ ه ما  .وت :
 11د أبه ث ام ما اميهل ه ما اميميمه ما :
و د د د األبه د د د ث ي ه د د د ا م

ي ا عه

امي اي اميميمه ما ام مل ا ا أ ام ا ا ق مةم  .ين من امي اي اميميمه ما

ام ا ا ي لم ه
امي يه

مد د ددا ي همم د د د امي د د د اي اميميمه مد د ددا ام ا د د ددا أ

األمي م ق يل ه

امخ

امص يم ق امص ي اميده

ي لم ده

امصد يم ق

ين من امي اي اميميمه مدا ام مدل ا دا أ ام ا دا ق دمةم  :امي د

أجهزة التغذية بالمواد الكيميائية
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 ,امي
امخ.

ملي

امدي م يم ت
ييه

امي د

امي د

امي يدأ

امي

ق

بددهو ام م ه د

يلال ام ش م

شي

إمد بهدده ام مددا

ددي ام هبددا  .ف د ا قيد

د ها ددن د

ه رياق ش يا و ا ما م لم أ

ام ما .

ي ت أل ده مييدن

أن م هب ر ان ام ما إم ام ا ا

إمد ام ا ددا ف دده مييددن ا
ام ما

امدي م يم ت امي يدأ

ريق امي اي اميميمه مدا ام ا دا م د ريق غهم دهم رد ان إ ا دا ي يصد

ف ق ر ان ام ما  .ميمي و ا

ام

ي ا رياق CaO

أ

مم مي ن امي
ام مددا

اإل ا ددا ا ددياي امي د

CaO.MgO

ما د رد د ان ام م ددا  .ي د م ف ددت ي د د ا عه
مددا م ب د

ام ل ا

فددت رد ان
ين رد ان

فيدن امةدل ل إ يدها اميدهيث
رد ان إ يددها ي د ع

مددي ر د ان ام مددا ي ددل م

مددا ي د ا ق ي د ق .

مددا يد يام رد ان مإل يددها

واي ي يل ي ل .
يل

يث ام يق فت ام ما ين ي ل يهل ده ت صد مل يدن يد ب اه د
ي ش م ه يلث امي

فم

م ي

إمد أ د

يل د

فدت رد ان ام مددا اميميمه مدا  .فددت بهدده ام مددا يدن يد ب ام قددو ا
م

امياددي

دق فددت قد

اماه ددا ماي د امي ددل ه د يلال أا ددها بلمددهن اميددها

هميهيث اميميمه ما

م بد د ا ددةق
ايد دده

لي د د

ددهب

امي د اي اميميمه م ددا امة ا ددا أ امع م ددا

هددل امصد لث  1د  12بهدده ام يهل ه مدهم يميمه مدهم م
أمو

ددييه

ا إ ا ا ا امب ا اما

ق د إةددهف هه إمد رد ان ام مددا  .م د ريق فددت ود ام دده
ام د هن م

امي م دمه

ا ددي يدش قددو أ ا دةق بلمددهن اميدها
ي

ا اه ا قه ا م ايم

فعهم م

يلمد

ددةق

م قددو أ

ويد ا يد ن ام مددا

ا ي ييث ين بلمهن اميها .

ق ددو امبلم ددهن امي اف ددق م ي ددها امي ددهيث اميميمه م ددا ددهيث ا د د ا
د د ي د د ممن فد ددت ر د د ان أ

أجهزة التغذية بالمواد الكيميائية
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دد

امياهمب ددا

مدددم م
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امبلمهن

اماهمت .

ي ام ص

ى اميد ري

إم امي

دي ام صد

م قدو

إمد امي د ى

الصورة  1ـ  11جهاز للتغذية الكيميائية الكهربائية من أجل  CaOمع صهريج إلطفاء لجير
فوق صهريج التغذية .

ف ددت به دده ام م ددا

يهل ه مهم علص

ام م ددش امي ه د د

و يد ب ميعمده

ددل

ام دل ا أ ام ديفق اميد وت م ةدش فدت رد

اميمه امرهق ( ا ل امص لث  2د . ) 12
اميعمه

دديث امد د يق هم م ددا

ييه يل ي

م ق ش م امي ل م ي مل يلث امي

م ددمن ددعه ا م د د ن د د
ددهق
ام صلمو إم يق ي يي فت ر ان ام ما .

ا

ديث بدق يدن اميدها

ا ل

ي دديي ي ددن امي د د

م ريم

ويد د ا مد د ري

ام دل ا
أ دد

ييه مي ن امي

الصورة  1ـ  . 11جهاز للتغذية الكيميائية الكهربائية من أجل الكيماويات اللذوابة

أجهزة التغذية بالمواد الكيميائية
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قدي ا د

م قددو امي دل

ام ين امد

م د لقه يدل ل ديي يادمن يدن

م د م ما يددي امايددق ام د
ها

مه مبل امي

د

ديث بددق أردلى يدن اميددها

يددل

مص د إممدده أ د

اميميمه ت ا

يددش ياددي بلمددهن اميمدده امرددهق

ددل اميعمدده

ام ص دلمو فددت صددهلم ام م دا
ديا

ام بدق يدن اميدها

ا اماعهما

دل اميردلب

 .يدده أن ريد

م ام ام ا ي اي اآلرل ف ن ام يفق ام يمو م ي

امة

امريميا بيام امي م لث ميمد إمد

ام

ايم قلص ييلب هإل ههق .

يددش بد ي

دديث امد يق مي د ن ياددي

أجهزة التغذية بالمواد الكيميائية

دل اميعمدده

يادي م ه د

ام صدلمو

أ امي ا ق اميميمه ت

د ما ام يه ده

د امي د قدده ةم م ادديم

873

أ د

دل اميعمده

د

.

ي

ام يميدا فدت ام مدا .
ددن لمددق ي دديهل
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ددييه

بد

ام مددا يددهيث يرا دلث أ ق مددا أو ( الكل س ) فيددن امةددل ل

إب دلاا ام مددا يددن صددههلم ي يص د ا  .فددت و د ام دده

د ام ل م د

صد

األيال يل ا ن لمق ا رياق ييد ح ي د ع فد ق يد صدهلم
ددي ت ام د يق ام ددمن ش د نةن يددن اميعمدده

أبهد ث ام مددا
د ام ددهلي

ام ددهليث

يدن صدهلم

د

ددهق ا ددش م

لمعددا ص د يا

ي دده  .م د ريق و د ا ام ي د ب يددن

مدا ددهمي اي اميميمه مددا فددت لمع ددت صد يا

د ام ددهرن م م ددمل اميددها  .فددت لمعددا ص د يا

ددي ا د رياق امي د
ا دي

ليددهي امص د يا ف هيدده مي بددهن د ق ام مددا هيدده

د ق ام مدا هميدهيث اميرادلث يدن صدهلم ي يصد .

إم د يددهيث رامددل فددت لمعددا ص د يا ام ددهر ا

امي د د

لي ددهي امصد د يا

امي يه

فددت ام

د د ق ام م ددا ددهمي م ي ددن ص ددهلم

أمةهم ف هه

 2د أبه ث ام ما ي

م ددا يد د اي ا ددا يي لم دده

امص يا

امص يا اميه ما

امخ .

ميين ا د ريايهه م

يهم من

امي يأ امخ .

ددهب

مددق اماي ددت مي د ب ددهيث
ددي ا د د رياق

ا ددي

عق ين صهلم ي يص .
ة ت:

ود األبهد ث ودت يدن يد ام مدش امي ه د

م

مدا يدش يدة

األمي مد د ق

م ميه

ميل دده

امص يم ق ي لم ه

مدا ي د ا عه

د ريق

د

امصد د يم ق

امص يم ق

ددهق ا ددش
يل دده

امي يه

اميد اي امة ا دا أ ام ا دا ق دمةم فعد

ه ددل ي دددهيئ ام ش د د م فد ددت امص د د لث  3د د  12ام دددت يا د د بهد دده ام مدددا

امةد ت م شد  .دي إ دهيث شد ن ود األبهد ث مد ق أ م إ دياي ي د
دهمي
ليم د ياددمن ف ددت صددهلم د ن امشد د  .ي دف مي د ح امص دديهيهن Z T

فمير امي
صا يام

امي ب ي فت صهلم ام

ل امصيهق  Zإم اميصلو

اميميمه ت األاع  .و ه فت أ

أجهزة التغذية بالمواد الكيميائية

أ ي صهلم ا

بيهم ييهف هم ين اميها معش ف ق امي د

ام مهن ام بهبت
878

يا امش

م مح

به
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الصورة  3ـ  11جهاز التغذية بالمواد الكيميائية من نموذج المحلول الضغطي
للتغذية بكبريتات األلمنيوم

ا

د يا ( أ ام مددا )

ايددا بهبمددا ي ددا ا د ق فددت امي د
اي د م ددي

مي هدده د ص فددت اميددها

أ د

ل يش اما ايا ام بهبما علم هم إم أ

د امي د ى اما د

اميميمدده ت

مي د

 .فا ددييه

ام مدهن ام بدهبت م دق امصديهيهن

م يد ح امصدديهيهن  M Rوي د ا م د أ و بهدده ام مددا ي دده .م ةددح

T Z

مد ب ي ددا امي ددا ا

رد أ ه مد

يا مددا A

اميددها امرددهق  .م د

مبهددا امةد

امي ددها امر ددهق .

األي د  .مد م م د
ددل األ د د

 َPمب ددل بد د ا

يص ددميث امل دده ا
ا

بلمددهن اميدها

األ د

هم ه د

يددش مد ال بلمددهن

ما د ي إم د امر د امل م ددت أل د

ددل

ددم ي ددن امي ددها امب ددهل

ددل ص دديهق امد د يق همبلم ددهن Q

يا فم مح

ه ا مير امي

 Pمبهددا امةد

األ د

َP

 . Pما ددل امبد د ا األي ددل ي ددن ود د ا امبلم ددهن يص ددميث

امل دده ا امي ددا اماه مددا S
األ د د

األ د

(أ أ د

ف د ل  ) Venturi Tubeفددت

م

اميميمه ت امي

أجهزة التغذية بالمواد الكيميائية

لM

ي األ
873

اميددها امرددهق

ددل األ د د

إمد د امبد د ا األ د د ي ددن

بيدهم ييهف دهم يدن امي د
َP

P

ددل أ د د

اميميمده ت .

مدم مد ق ريميده

الفصل الثاني عشر
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م يها امرهق

ا مهل ين اميها امد

ا

امد يق همبلمدهن  Qامد
امي

قددي مليد

اميميمه ت ام

م

ما دل امي دا اماه مدا  S.مايد صديهق
يدا

مدا أمدا بل ددا

ق ام ما ه .

 21د أبه ث ام ما اميميمه ما ين ام ي ب اميلب ت :
إن و األبه ث ي ص لث هيث فدت ا د ريايه هه م

فعد د  :امشد د

امةي دده ت أ ام د د ل ( شد د

امص يم ق ام لما أ امةيه ما .

دمق ييمددا

د

مدا يدهي من يميمده م من
يل دده

األي مد د ق أ ام ه ددم ق )

شد د ام ه ددم ق  Al2(SO4)3.K2SO4. 24H2Oأ شد د ن األي مد د ق
د امت أل اددا
 (Al2SO4)3.(NH4)2SO4.24H2Oمي ددو د أ دده ييددهفي
األم ي م ق . Al2(SO4) 3 .18H2O

أةاهو ي لم ه

امصد يم ق اميه مدا  NaCO3.10H2Oي دو

يل ده

امت ةايت يل ه
مد د م

امص يم ق امةيه ما . NaCO3

د أ ده

يد د ن ي ددهممو ام شد د م ف ددت أبهد د ث ام م ددا اميميمه م ددا ي ددن ام يد د ب

اميلب ت أ

ام يه ب األرلى .

امت ةايمن إم اةاا أةاهفهه فت أبه ث ام ما اميميمه مدا يدن

مه ا ام

م ريق و ا ام ي ب ين امبهه

امي اي اميميمه ما امة يدا م
امي يا األ مما وت ا

مدا م يمدهم ق م دا

هيث

يلبدا اميقدا امي

دييه يد ن ييمده

دا غمدل لبدا

هل امل م ت  .ييه م هدل فدت امصد لث  5د  12فد ن م دهم

ا ف دا فدت رد أ ه مد اميمده امردهق ميد ن ن يهةدةم فدت امةد
ييمددا ق م ددا يددن رددهل اميددها ا د ا األ د  Pإم د قددها ام ددها
ييها د يددن امي د

صم ه إم األ د
امي ا .

ييدهفي

اميميمدده ت يددن أ د ام ددها ا د ا األ د

امل م دت م يدها امردهق أ إمد بهدا امةد

أجهزة التغذية بالمواد الكيميائية
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مدم

د

ام د

مع د ق

م د اب بددق

P

اميد ري
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ددي شد د ن ام ددها امد د
ددق صدديهيه

ا د ي

ف ددت ق ددها ام ددها

مبد د

إ يهي دده ق د د أن يد د ن امشد د ا ام دده عا ق ددي

اإلمعددهو فددت األ د من P P

م د د اميع ددلن

امي

إم امهيل

P

ددييه مصد د ي د د ى ام دده

ميد ح صدديهق ام صدلمو

م د د ا غ ددها امشد د ن  .و دده م ص ددلو اد د

م فل م مييت مش ن اميهيث اميميمه ما ام ت م ق

إيرهمهه إم ام ها  .فد ا قم د ود اميدهيث د
ام ها  .ي ف م ي ح صديهق اإلمعدهو فدت األ د
مب أن مل يش علم هم إم أ
يهق ا
مد ق

دو

د يقمدق فد ن ي د ى ام ده

إمد د األ د د

ما ددهي ة ددش ام ددها

ا اميعلن  .مي ح صيهيه اإلمعهو فت األ
ددمق ييمدده

صيهق ام يق .

من P P

ما د د

يياويه .

اميددهيث اميميمه مددا امي مددا ا د ا ام د يق همبلمددهن . Q

هددل ياددهم ال اميمدده امرددهق

امي ددهيث اميميمه م ددا امي م ددا

يف

ددي يعهل هدده ياددهم ال اميددها امياددهم ييمددا

ي دده إ ا ي ددهن م بد د

م ددهيث أ ريم ددو امبلم ددهن

ددل

الصورة  4ـ  11جهاز تغذية كيميائي من النموذج المرجلي من أجل البوتاس أو شب األمونيا
الكتلي أو البلوري .

 ً1د أبه ث ام ما اميميمه ما همة
أجهزة التغذية بالمواد الكيميائية

876

ام ليي :
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ود د األبهد د ث ي د د فلث ف ددت يد د بمن  :يد د ب ام م ددش امي ا ددهي

ام قو ا

ةق

امياي اماه

ام يد ب م

مددا بل دده

ام ا ددا مي هدده ا د ريي
يأ ة

يي

ي

ميال ي ل

 .مب و ا

إم د يدديى ي ددي ي م

.

هق

لم

ص

اماه د
م

يعيال ام ما همي

مددل امي ددل يهل ه م دهم

ق م قو فمه بلمهن اميها .

اميالث

امي ل

اميهي ياةم

يه

اميي

إمد

مدهيث أ ريمدو امبل دا
ددةق ام قددو

ددق م قددو فددت ام قد

ي ا ريايه يبهه

م دديم يدده

مع ق يي هب قم

عمق يه ه

فدت اميقمعدا .

ما م

د

امياددي

ي دده ام د

مش امي ادهي

يهل ه ت فت ر اميمه امردهق  .ي يده يدل

ددل اميعمدده

 23اه ما علم هم اي ي
أ ا

يه

قمو ام ما .

اميميمه ت ا

م د

يهل ه ت يلي

يلل و امي لث

م يمي ف لث ام ش م

ام يميا

ش م امي ل مييث

ى

اهم فت ياديا

الصورة  5ـ  11نموذج الضخ الترددي من أجهزة التغذية الكيميائية
رسوم تخطيطية للجريان .

أجهزة التغذية بالمواد الكيميائية

يصد

ف ال قصملث ميين فت امبلمهن

أ صههلم امياهمبا ام ت عنق همي اي اميميمه ما .

877

ديث
ي دف

ددي مل امي ددل

ي همما يهص  33اه ما علم هم
 .و ام يفعه

ا

اي ياي ٍّ
شق فت ب ا اإليالث

ب ا اإليالث .

مددم م

عدده امايد

ن لمق ممل ش

فددت همددا ا د رياق بهدده ام مددا يددن يد ب ا

بددق يددن اميددها

أ

 .مييدن ام صد

اهي أ ا ق ال ين يلي

م ةش يعمه
مش

مةددرهه إمد

( ةخ ) امي

ليا لاا ام ه

ي ي أل

 .م د ريق و د ا

فدت ا د ا ا اديي ي ديي يدن امةدل ه

ا م ه فت ام ةش اميلغد

ام امت ه

قمه

ما همي اي اميميمه مدا

مددا همي د ا عه

يعه ددا يددن اميد اي اميميمه مددا

مش

م ق إيره ام ايمة

 .وت ية يا أيال م

يد د ب

الفصل الثاني عشر

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

معالجة المياه لألغراض الصناعية وغيرها

يي دده م ه ددل ف ددت امل ددق ام ر م ددت ف ددت امصد د لث  5د د  12مب ددل ي د د

ام ما اميميمه ت

ر و صههلم

امي همم

ا

ا اماعهما ين صهلم اإل ا ا إم بهه ام ما .

اإل ا ا اميميمه ما فت ام بق
امييمه

ليم ي يي ن لمق

بق ي يي ين اميها  .فت اماهيث مي ن امي

يش ا

امي اي اميميمه ما

أجهزة التغذية بالمواد الكيميائية

ي همم

أ

873

امي

ما مة مهبه

اي

ا ين امي اي اميميمه ما فت

ليم %5

ليم ام .

مين

ةح و

الفصل الثاني عشر
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ام ر م ما م بلمهن أمةهم صهيمق ام مش امي اهي
ام ما ا يث أ أيال ين امي اي اميميمه ما إم
ي ا رياق يهي من يميمه م من م
ي ه  .ا ا ا ريي

امي ل
ام يا

ما

امياي اماه

ا يث أ أيال ين عه اماي .

ميال هيث ية بهه

أبه ث

صهيمق

ام ما ا

ي يص

ما ييالث

امي يص ا إم أبه ث ام يق اميهل ه ما ي هه .

ثانيا ـ أجهزة التغذية بالمواد الكيميائية  :النموذج الجاف :
فد ددت ام صد ددهيمق ام د دده عا ألبه د د ث ام م ددا اميميمه مد ددا ام دده ا

ا

ل

د د ال ب ام د دداا

همش د ا فددت ام ب د ق امعمه ددما امي د رييا ددهيث يددن د امت  25مم دلث إم د
ام مد ددا

أقص د د يعد دديال  1ً33مم د دلث علم د دهم  .فد ددت ي د د ا عه

امي ريق ي يدهم دن  %5فدت يد اي ام مدا اميميمه مدا ياد ي لم ده
امص يم ق امخ  .مي ن ام ليم

يل ه

ييمده
ييه ي ن ن

ام

م هب ام ي ب ام ده

إم ر ا ه

هيث % 5

اميد اي اميميمه مدا امم يمدا امة يدا م

يدن أبهد ث ام مدا اميميمه مدا

ي ملث

ق يه م به

ددي

م مد ددي ام ليم د د
األم ي مد ق

 . %13مه ا

مدا ي مدلث بديام

ه د ا ها ام يد ب اميلب دت

غمل ية ق .

مالحظة :
يتم بناء جهاز التغذية الكيميائية عادة على أساس شحنة واحدة يوميا أو على أساس شحنة واحدة
في الدور  ،مع عامل أمان معقول عادة  ،ألنه من الواضح أن ال تستهلك شحنة  ،وال ينبغي لها أن
تستهلك بصورة كاملة  ،قبل إضافة الجزء اآلخر الالزم من الشحنة  .وحيث تختلف الشحنات أيضا
يجب أن تبنى السعة على أساس الحد األقصى  ،وليس على أساس معدل الجرعة التي قد نحتاج إليها
 ،ألنه يؤدي إلى ضبط أفضل  ،إذا أمكن تجديد الشحنة في أوقات محددة .

م

امعيق امييا

يددن اميددهيث امصد ا

مم لث

ين ي لم ه

ين ي

أ ي اق % 5

م يدده مد ن قدديق يياد

أيال ع م ين  3مم لث

ا ددي يددن امي د

األم ي م ق  33د  ً5مم لث

ين يل ه

امي يددأ يددن  25د د 53

امص يم ق ين ً 3د

 52مم لث  .ين ام اةح إ ن أن م امش ن فت بهه ام ما اميميمه مدا امبهفدا
أجهزة التغذية بالمواد الكيميائية

873
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مب

1
امت
8

أن مي ن فع ين

ام اا ي هه .

إم

ين يام ه فدت أبهد ث ام مدا ام ده ا يدن

1
16

إن ام يدده ب امبهفددا يددن أبه د ث ام مددا اميميمه مددا صدديي
ام م مد ددا

امي

د دده

أ دده

ييمدده

م د د م يه د د

اميميمه ما امم يما ي ملث بديام

د د ريق د ددهيث فع د د

مهد ا ام د

امي د اي اميميمه مددا امي د اي ا

مدم

و ده رد

أص دةم إل عددهص

د ددييه ي د د ن ام هبد دده
اةدح م يممد

ددمن ام ي د بمن امبددهو ام دده

د

يددن

أبهد د ث ام مدددا اميميمه م ددا ألن أبه د د ث ام م ددا اميميمه مد ددا امصد د ملث يدددن ام ي د د ب

امب ددهو ب دده

ف ددت ق ددي ال ام م ددا ام دده ما ق ددي ال يام ددل ي ددن أبهد د ث ام م ددا

اميميمه ما ين ام ي ام ه
ام يد ب امبددهو

د

 .يش مد

د ريق دهيث أبهد ث ام مدا اميميمه مدا يدن

ددهق ا ددش فددت امي شددً

امي اي اميميمه ما امة يا ي ملث ام بق .

امي مدلث بدديام مياهمبددا اميمدده يد ن

الصورة  6ـ  . 11رسم تخطيطي للجريان ـ جهاز تغذية كيميائي من النموذج الحجمي .

 8ـ لولب ضبط التغذية
 3ـ أجهزة تحريك
 3ـ قادوس
 6ـ حجرة اإلذابة
 3ـ محرك
 3ـ ترس مخفض السرعة
 3ـ منفذ الفائض  3ـ اإلمداد بالماء
 7ـ فتحة تفريغ

أجهزة التغذية بالمواد الكيميائية
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د امددلغق يددن أن أبه د ث ام مددا اميميمه مددا

امير يدا إ أ هده مييددن ع دميهه ي يدهم إمد

د فددت دديي يددن ام صددهيمق

يده ب بيمدا يدده ب

مدا  ,فددت

امص د لث  6د د  12م هددل ير د امبلمددهن فمهدده يددش ي دلمن بدده ت ب هددت  .ييدده
م هددل فددت ود من امي دلمن م د
مم

مة

ام ما فت أ ي امعهي

مش د ن امعددهي

امب د ا اما د

د قددهي

ميال ي ل .

هميددهيث اميميمه مددا امبهفددا
ام

ي ب املق امي

مؤين

و د ي د ي ددأبه ث

لم د يددن

 .ميين

ي ام هبا

ن لمق ي اده دي م ام دلاص ام عد

بلمه هم امل م يهيث اميميمه ما إم أياث ام ما فت أ ي امعهي
ن لمق قهي

مهيث اا امعهي

مم

معش فت أ ي امعهي

ة

امي د اي اميميمه مددا

إةهفت ملي
ام

ام ما

ف ق امعهي

ميلغ

األ

.

ن لمق بياه من

اميا امي ال ت ام ليا امي لما إم ام لاا األيهق اميهيث اميميمه ما هم هي

ي ين لفمه .

م يه مع ق صو ام م

يلم اميهيث اميميمه ما

يري

مي ل

ام صو اآلرل ن لمق ام م
و ا ن لمق قه

ي مل األيلث م ايم

وي ا م اشق امعه

األقص .

ل يري

د يدديى ش د م

لم ددق يبي دده
امعص ى م
ة

األيلث

ما .

ل اميهيث  .مة

فمت فت ل

ياي ام ما

م همأ امعه

ين أب ل ش ي لث
ام دل ا دمديال

ام ل ا

ي ياي

ي مم

ام

ممش

ام ما ام م ت
ل ا اه ا .

ما يعيال  % 25ين ام ي

دمل ا د ا ي دل ي دق  .مييدن ام صد

ددم ا ي ددن ام يد د ال ام ددت
ي ف ميين ايم ياي ام ما

أجهزة التغذية بالمواد الكيميائية

مو

ب اام ين ي ي لث

ا ددش م افددق ام م د ال اميص د ما فددت ا مهبدده

م هل اماياي ا

مق

من

ام مددا

دديح ددأل ش مد د ال ف ددت اميا ددي

هق ام ما .

833

ييى  23إم  1ا
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يددلغ امبل دده
دده

بد دلث اإل ا ددا

اميعه ددا يددن اميددهيث اميميمه مددا يددن م مد
م ددم يد د ب

ي ا ق ( إ ا يه
ميين اي ف إمصه و ا امي

ددل ا

ام مددا إمد

ةد

ددل همي ددها م ش دديم ي د د

يهيث ام ما غمل ا ا أ ةاميا ام هن )
ا

امبلمهن هماعهما أ

أ امي ا ق اميميمه ت إم

ا امةخ اميميمه ت .

ليم ي ديي.

ع ا اماي

ف ددت ام ي دده ب ام م ددا ي ددن أبهد د ث ام م ددا اميميمه م ددا امبهف ددا
ن

ام صهيمق

ف ال ي همما يلم هده إمد

يث امش ه

ا

ايد د

اهم م

امي ال

مق بلمهن امش ن

يأ ة

ي

.

مم م دهف

د

د امددلغق يددن دديق ب د ي اةددح م يمم د

يا ددق فد ق يمد ان
بلث اإل ا ا

هق ا ش

إم

يعيال يه م ا ق األيل ع ايم

ماي اميمد ان

ددمن قددي ال ام ي د بمن ام د ت

امي اي اميميمه ما امة يا م

امي اي اميميمه ما ر ا ه

د ريق ددهيث

ما ي ملث بيام .

اإل ا ا ف ن ود

ثالثا ـ أجهزة التغذية بالمواد الكيميائية الغازية :

ام ه ا

اي فت ياهمبا اميها وت :

 1د امي ل:

أجهزة التغذية بالمواد الكيميائية

833

يم

ددي امياددي

ي ي مل يامة هه فت ام ي ب ام بيت مي هه ي ن أي ل ي هه هيث .

ام ت ميين أن

اد د

ن اميدهيث اميميمه مدا فد ق ام د اق

ام بيدت يدن أبهد ث ام مدا اميميمه مدا امبهفدا فد ن ام يده ب ام مدا
مم ي ن ييمه

ا

بدلث اإل ا دا أ

فت هما اميميمه ت إم أياث اإل يها  .اي ام صهيمق األرلى ن لمق
ددم يددن اميددهيث اميميمه مددا امبهفددا فد ق د اق عندده
يلغ فمه اميهيث اميميمه ما ين ام اق إم
ي ه ام

أ

الفصل الثاني عشر
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ش

م د ريق امي د ل
امي اةمه

امي د د ل

د

ددهق ا ددش فددت ياهمبدا اميمدده يددن أبد

اميبهلما  ,امبلاامق اميلةما غمل اميلةما

ب د دلاامق ام يمدددي امي م د د ( يلم د د لي

)

م د د ريق أمةد دهم ألي دديث امي ددهيث اماةد د ما أ ام د د ن أ

يراددل ام يمددي ( ي لم دده
امهمدديل بمن .

ي لمد

اق ص ددهي أيا ددل
صهفت ) .

ددأامل امياعددق

مايدده

د د ش ددي ا د د ا ه

ف

ام

ب د دلاامق امي لم د د

ميل دده

امد ددخ

ام يم ددي

ام يمددي امياهمبددا ددهمي ل ) أ امايدده
ددهب إمد ييمددا ي

همد

أ

ام ددم ا يددن

ددا يددن امي د ل فد ن شدلااوه
ا ددي

م ددا دداا ص ددو أ

د دهم ( ن

مالحظة :
حيثما تكون احتياجات الكلور بسيطة نسبيا  ،تستخدم غالبا المعالجة بهيبوكلوريت الصوديوم .
وهي مواد صلبة  ،تذوب بسهولة في الماء  ،وقد تضاف غالبا مع مواد كيميائية أخرى  ،من أحد
أجهزة التغذية الكيميائية من النموذج السائل  .عند استخدام جهاز التغذية للتغذية بالهيبوكلوريت فقط
 ،فإنه يسمى عندئذ( جهاز المعالجة بالهيبوكلوريت ) .

امي ل غه
امبل ه

ا

بديام فدت اميدها

امة يا ين امي ل

ا يهيام

هه

هبا اميها ين امي ل

امخ

. ppm

مين امبل ه

م ددت م يددها امياددهم

ما اميمه امياهمبدا هده  .ر دو امبل ده
يه إ ا يهن مب

ددهمي ل أن م هددل اددي ام ل ددم
هيث إم

ميدديث  5د د  33يقمعددا

0.1 - 0.2 ppm

ددي ع ددا ا ي ددهل  Break Pointام ددت يام د امل يدده

د ريق م ريمددو أ م د ر ص يددن ام ا د ق امددل ا ح

اد د

مدق ع دا ا ي دهل أق

ال ب هيث ين أقد يدن  1 ppmإمد يده م مدي دن 10

مهيث يميا أ ايهما ين امي ل
فددت امياهمبددا ددهمي ل

ميدا بهده امياهمبدا دهمي ل ودت قمده

اميمد ده ام هيع ددا ام د د ن

د د ياي امبل دده

إل هب امايهما اميلغ ا  .ميين
أجهزة التغذية بالمواد الكيميائية

أمة دهم م ريمددو األم د ان يددن

ي دده ميي ددت م ب دده

ع ددا ا ي ددهل

يمي ع ا ا ي هل هم لمعا ام همما :
838
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د بي

اميددها

أا ددها ام مددهيث ام يلمبمددا مبل دده امي د ل فددت دديي يددن م دده
د ا ام مدهيث اميةدهفا اي دف د عص ( أ أ هده
ياي مي لث ميدن مدم
أن امايه
إم

د هل مهيث )  .ي مهيا إةهفما ين بل ا امي ل م ق ام ص
ي دف ي د ن و د ام مددهيا
إممهدده يددن بيمددي
بدده ام ع ددا ام ددت د ياي امايدده
ي مهم

ا ام مهيا

اميةهفا الو و ام ع ا ( ع ا ا ي هل ).

ميين ا رياق امي ل أمةهم م شيم اه ت أي مي امي ل ام

ا ريق إل اما

ام ا ق امدل ا ح يدن اميدها  .فدت إ دياي اده ت أي دمي امي د ل م د ى ي د
امص يم ق همي ل

ي ل  +ي لم

ييه مب

يام ا .

امص يم ق 

اه ت أي مي امي ل  +ي ل امص يم ق

مددهيث فددت ييمددا امي د ل ص د إم د ةدداو امييمددا ام لمددا علم دهم

ام ل

ي إبلاا و امياهمبا  .يه

ام ه

يي ده ث

دي ا د رياق يمده

 2د األي مه :
ا د د اي

ي لمد

ق ما اميها همي م  .ام يه و :
Cl2 + 2NaClO2  2ClO2 + 2NaCl

ددهب إم د

األي مد دده ه ل د دده يد ددش امي د د ل م شد دديم امي لايم د دده

عميه دده يي ددح األي مد د ق

به دده

م ددا ي ددن ام يد د ب ام دده

 .مييد ددن

مي ددن إ ا يه د د

اميميه مدده امي ددا ي مدلث ف ددمي ن اق صددهيمهم أياددل ش دلاا ام دده امي دندم
م بي فت ا ا ه ف ما اا  133مم لث أ أيال .
ام دده

يد د ب ما ددلو

ا

م شيم امي لايم ه
م يم ام يه

ع ا

دد

بدديام معدده

م د فددت اميددها مبددل

ا ددق ( أبهد د ث ام م ددا هألي م دده ) .
ف ن اميها مب

أجهزة التغذية بالمواد الكيميائية

عميدده ددأبه ث

833

مددا يددن

ددي ا د د رياق األي م دده

أن م ى هه همي ل يد

فت ي همم يرييا بيام .

ام د

د

دي
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د ريق امم د ق

م د ددأيمن ايد دده

د

ددهق ا ددش امياهمبددا ددهمي ل

امي د د ل أياد ددل ييد دده

امي لايمن  .يه أن امي ل م م
ييما ين األي مه

.

ددي ع ددا ا ي ددهل

د د ريق امياهمبد ددا هألي مد دده م د ددأيمن ايد دده

أ ي

ةهو إم اميها

فت اميها ف ن أ

ى ين األي مه م

و مدي بل دا امي د ل

د ي ه د

د

 3د اه ت أي مي اميل ن :

م ريق اده ت أي دمي اميل د ن فدت ياهمبدا اميمده صد لث ل م دما يدن أبد ( إ دهيث

يل ددا ) ص د م
امص م

ام ل ددم

اميددها يددن ي شددً

م ددمل هم ددهلي أ يل دده

ين ام يده ب امعيميدا م ي شدً
مي دا

ام ددهمت ) فددت ف ددهل

ق إ هيث يل ا و ا امص م

و امصا ه

امي لم ما .

مشد ش د ف ال

ش د يه

أ ه مد

يل ده

امص د يم ق  .يددهن
يدهن (

امصد يم ق

ل م ددما شدده ش بدديام  .يه د

د م مد ق يدهي

إل هي ده إمد ام د ا ن اميميمده ت

 .ا ريق اه ت أي مي اميل ن إم ييى ي ي ي فدت ياهمبدا اميمده

مق مين اه ت أي مي اميل ن إ فت ه

يهن غه ييارن ي

م

ام ه

أ ام م

ام ت

ين ا

اه

ام ه امي نم .

اميل ن  .فت يي ق م

ا ا ه ما ق م ا

إيه ين ي ا مل امييارن

أ

أ ين ي اقي امي

يه معل ين  12د  % 16ين اه ت أي مي

مهم ين ام ه

ً د اه ت أي مي امي لم

غه ام عمهم مي ه

ا رياق ام ه ام عت

م يي

ام

:

ا ريق اه ت أي مي امي لم

ياهيد م د ا امي د لث

ية ا رياق ام ه امي نم
يبهد فددت ا د ا ه ف مددا د ن صد ف
دهو  153مم دلث أ أياددل
أجهزة التغذية بالمواد الكيميائية

مايه يه

833

امييمه

أمةدهم ييصد ح م د . PH

امة يا

م ا

مهم ي ه

مايدده يه د
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امة يددا ي م دلث

امييمدده

لق امي لم

فت يايا

المواد الكيمائية :
أيلب ه فت امبي

امصم ا اميميمه ما
هم ه دديا

ف د ن ام دده م د

رهصا .

 1د  12ا

ام ن امب ت

فددت امعدديق امييا د

د

ق اميميمده ت
امص و

د اق صددهي أياددل ددن لمددق

ا

دق ام بدهل

يه ب ه مه

امش ن

ام ه مددا فددت يدديى م د ال ب يددن 323

مير و امي اي اميميمه ما امي رييا فت ياهمبا اميمه .

أ امشده ش
د  363و
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الفصل الثالث عشر

الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح
Sedimentation , Coagulation, Settling , And
Filtration
تست تتتطرق ات تتلج التاايت تتل اتااات تتل اات تتل الا س ت ت
الاء :

ا الار اتضاال ل

ا ( )2اتطثات ت تتل

( )1اتلست ت تتا

اع تتا اتتلنق ل ت

ع تتار

اتلستتا

استتتطرق داا ،تان اادتترم ج ت

ع تتا ا،د تتا ات تتاا  :تطثا تتل  +تلاا تتج

تلااج +تلشا

ا ات ت تتال

ا ( )3اتلاات ت تتج

ا ا ت تتا

ا ( )4اتلشت ت تتا .

ت ت م التاايتتا

اتطثا تتل +تلش تتا

تيتل ت

اتطثا تتل +

اتلسا  +تلااج +تطثال +تلشا .

أوالً ـ الترسيب Sedimentation :
إ عبال “ تلسا ” لا تستطرق ج

ا،ص تشتال إاتا اتل اتل

اتت تتا

بها الار الت قل برا لساعر الطثل ع الاج إبااء ايلاا بداث ا ا
سا ،ان ،سباان  .ابه م االاقل تا الار الت قل عار
اتتتلر رليل

اال بصتال لئاستال ع تا ديتق ااباتتل التا ر شتبا الت قتل

ارليتتل دتتلل التتاء

تتفاا ع تا لترو ا ست
ديتتق نلا ،ت
تلد،تتا جت

اا

بصال يائال جقا

جل ت

افصت

ايستتالا

لت دبابتا

اا ض ت

البت

“ رواسب” ع،ر ،ق

ااتتا جتتتل اتا ت

طشت،ل ،ستباان

 .ال ت

،تتا ح اايتتر طتتا دتتار بتتا

تدت

الا س ت

ع،تتا “ ات تتال ا الا ست ”

اتا،تا

اتا،ل إاا ادر ا ي ح ال

االلت

جقتا ع تا اياائتا

ت ت م ايائاتتا
إاتا ياائتا

ا ات تتال  .جقتتر
تستتتطرق عبتتال

اتت تستتقل بستلعل بتتر ل

جاا تدرارتا باصفها “ ع ال ” .

الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح

193

تتر

الفصل الثالث عشر

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

معالجة المياه لألغراض الصناعية وغيرها

ال

تل ع ت
اصت ن

اتلستتا
اال

اا ض

ت

تا تتلات

اتلااتتا بتتا ت تتا اياائتتا

عت الاتتج اتلستتا

إيلء ت

س ستتل ل ت

ع،تر طت اتا،تا

ادقت

تقتتاا جاهتتا رليتتل اتلستتا

إضاجل إاا س سل ل

طتبال

اع تتا التتاء بتتتر اتلستتا
ات ال

ات ت ال ت إااتهتتا ضتتل لطت ت

 .استتا

جتتل

اتطثا تتل ا اتلاا تتج  .ال ت ت إي تتلء اتلس تتا
ا ألدا ض ا اصهالاج ات
افتتتل

اداص ت ل ج ت جتتتل لتا،تتل
بت

اتلستا

تفاتتر تت م حطتبتتال جت إ هتتال لقتتر ل التتار

ق ح إدتتتر ث تتتتاجال تت تتاق ج ت ت يلعت تتا

اقتتا

ااايتل ا،بغت إيتلء

اتطثال القال،ل ع ا الاء اطتاق

إااتها ج لطت

 .ا تتر تطت ت

جتتتل

ابستتاا ات تتا اتت تدتتتا إاتتا اتطثاتتل ا اتلااتتج .

اتفلاج جقا ج

حطتبتتال

الت قل

اتتلا

تقلابت إاتا بتتر دتر ا ستا ا

التا إ

اتلستا

اضتان

تا ال ت

الت تتار الطثت تتل باس تتتطر ق اتلستتتا
جت ت

ر تطت

ا اب تتلا ا اطا ،تتا

ابدا تتل

إاا در بال ج

بت ت

اديق اج جتل

ت ت م افتتتل باستتتث،اء دااتتل الصتتائر الل اتتل داتتث ت تتا

إاتتا ثتتل ل ت شتتهل  .اداثلتتا تستتتطرق

صتتال يتترن ل ت بض ت ستتاعا

اصتتهالاج ا ألدتتا ض ا،ص ت با عا تتل ال ،ت تقصتتال اتتر ئل أل،تتا اتتاا اديتتق

ادتترم تتتا التتوثل اا ت
اتقصتتال اتتر ل ال ت
اتت ت تدست ت

اض تان اتتا افتتتل ات ت استتتغل ها التتاء اتبتتال ااعتتاء

اطتتتا جتتتل

لت ت دي تتق الت تتر

الل ،تتل ااا تتل يتترن ج ت

ابداتتل

تا جاا ااا جقا الا س

يرن  .ال
الأط

ي تأثال

ات تتاري  .ال ت ت

ا اتاال

اتا ص

شبا الت قل ا ا،اعلل
ج رليل ادلل الا

ا اتبرح

ابدال ا ابلا ا اطا،تا

تلستتا

الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح

اق تتا

ا باتتل إاتتا ادتتر ا ت ي

اضان ايائاا

ات ت ا ،قال ل ،ا ٍح طلو سا

 .ااتتا ت ت عتتار بلتتتر

ت تتا جت تتل

ا ابتتلا ا اطا،تتا

اثقا ل ب

اخ  ،ل ( ات ال ج

إ لاام آلبال

ايلا تتا

اقتتا

افت اتتل إاتتا يتتاء لت جتتتل

اقتتا

) جت

افصت

البت .

“ تالح لللن” ع،ر اضخ

بستتاال ،ستتباان تتتتل عتتار بلصتتائر الل ت .
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ج بتض اداح

اا اا ال

ل ت

اداح

اليلاعا

إاال ايا لر الت قل بااتلسا

ا،اع ،ارل يرن اسا

 ،تشت

أللبتل ا لتاايل ج لت ق ال،شآ

ثانياً ـ التخثير:
إ لشد

ابستاا اا ت

ضتلال ستتطر ق ا دتر لت

اص،اعال .

Coagulation

الاام ات ل نال الطثل

ا ال ا،تل لت طتل

استاا للشتدل

دبابال ت ا ات تستطرق عتار جت تلشتا

،يتر

بتتض ات تال

ا ر عبل
أل

ااسا اللش

تل ل ت
ثات ن

اصتترتا ل ت

ال

اتلش تتا

بت

ابا،اتل جت

.ج

ج ،ها سا

الا ست

جت ت

با تتل بل تتا ا فت ت

ب

ااسا اللش

ا ا،لا

اللشتتدا

ايالتا،اتل

ااباتاتتل ا الضتتاجل

ابستاا

تتلن باتل

استت ا ا،تايتل التدصت ل صتبابان ،قاتان

استتقل بستلعل يتلق باتل لت ابتار ياتر

بداتث

إاتتا دتتر باتتل ع ت الاتتج ستتتطر ق ،لتتا

الا ر الطثل الستطرلل ج لتاايتل الاتام لت
،تتتا

ستق ا بتار floc

ع الاج اتطثال

اتق اري ل صهلاج ا داض اتلسا

ا ادرا تتر ع تتار  .ا ا بلات تتا

ب

الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح

ا ستتااق
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ا الغ،ااتتاق

اتترثال

اللشدا

بلاتتا

دلض تتال جت ت اباتته تتا اتتفاعت ت لت ت
بلاتتتا

التتا ر

التشت ل با ستال

للئلل ع الاتج اتشتلر ا حدتبتا

تأسل الا ر شبا الت قل اتش

ادل ت ع ت
تتل

تت ت

ااباتاتل ا الضتاجل تدت

لا

شفاجان  .علا ع ا اا سا
ات ل

صتتغال نلا ،اتتل

إاتتا ادتتر ا ت ي

ااستا اللشت  .اات اا تصتب لتاايتل التاء

لا تتتل

ت م ا بار ج

بلا ا ف اصرتا ل

اط ت

الاام ل ا،ل ادترث تت

ااستتا اللش ت  .تتترعا ت ت م التاايتتل بتتااتطثال اتتتتل

الا ر الطثل لت القالتا

،تي

اا

ا،

بدا تتث تتيلت ت تت ت م اياائ تتا

الستطرلل باالا ر الطثل

تفاع

إ

ات تتال لواف تان ل ت ياائتتا

اتبل ثال ل،ها افلنتا

ض تتلالال بت ت

ال

الاتام جستا

.

ألاال،اتاق

اا تتل ال تتاء

ا اصتتارااق

الفصل الثالث عشر
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الستتبان يالتا،اتان افتتتلض دست

ا تتا ع تتار بلات تتا

اتقتترال

لتقت تر لطت ف تتل اتل ات ت

ا تتا اهارلا ستتار ناتتل ،تتا

 .تدلت ت لت تتق ايائا تتا

ا ت تتتال ا ا تتتا شت تتد،ل هلبائاتتتل ست تتاابل ج ت ت د تتا ادل ت ت
التشت

اهارلا ستتتار التت تتر،

شتتد،ل لايبتتل اات اا اشتتالا اتشتتلر إضتتاجل إاتتا حدتبتتا

اتطثاتتل  .اتتتوثل أل،اا،تتا
ا تا تت

اضت تان

اتتأثال عت الاتج يتت

اياائتا

الالل ا الل ات  pHالثااال ل
اتتاا جقتتا ل ت طتتتل

علالتان

ي

الشتتدا،ل إاياباتان  .التا ر اتطثاتتل

اتطثال دس

لت دتتا ا  6.8 -5.5الت لطثتتل
ستتتتطرل

ل ت ت لات تتام نالق ت تل ا ت تتا

إ

الاام أل ثل صتابل جت

لت

التر

باا،ستبل الطثتل

ألاال،اتاق

أل

ألاال،اتتاق لتتثلن

لطثتتل

ابق تتاق ا ت ت  pHرا  5.5ال ت ت الات تتام

ر اتس الرو إاا دا ا . 7.5

الدتاو التر،

الاتام اغالقتل ا تا اطاااتل لت

اتطثاتل تت

ال،طفض  .ج ت م الاتام

تر ا تا لترو pH

اتطثاتتل اياتتر ضتتاقان يتترن اا ت ال ت تاستتاتا ب ضتتاجل لستتاعر تطثاتتل

ل،اس ت

لث ت

ااتتا

ا استتا ا ال،شتتال

افصت

اتتا ا تتا عتتار

 Poly electrolytesلتتتترر
اتفصتا

إا تا لااااتتر ع ت 5غ /

ادراتتر ا تتا التترو عتتار دتتا ا -3.5

 5.5ا ثتتل ل ت  9ات،تتاا بتتتض حستتتث،اء

يت

يلع تتا

الطث تتل

لتار اتطثاتل الستتطرلل

ل ت يتتاء 1غ  /يتتااا

يااا ا اقالل أل ثل إيابال ا ت  pHتتلاح عار

ا

جت

الاتتام ب ت دتتتا ل ت الاتتام ،فستتها ج ت جتتتل لطت فتتل .

تتفتتاا ت ت م ايلعتتا

الدتاو اتاا ل

آلات

لتتا ابتترا جت ت ت ت م ا تتاتل اافت تتلض

ا بلاتاتا تتل ث تتل جتااا تتل لت ت ل تتا ر اتطثا تتل ا الارا تتل  .تطت ت ت

ات ال

اغلا،ا تتل

اشتتد،ل

ا ا دتتر ل ت “ عراتتر

لتتا ستت ،ل ج ت ل تتا ه طتتل ل ت ت ت

ع تتا ،دتتا جضت

بقتتاق  pHرا  . 6.5االااتتر لت

 ،تتل “ ا تا ا التتار اتضتاال ” ا “ ادتترار الستلادل جت

ا “ إاال ا ا ا الار اتضاال” جت

افصت

الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح

193

ا هتتل ”

البت

ا تتا ”
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ستتتطر ق اتدلاتتا آلا ت  .ااي ت

ج ت تاستتا لتترو  pHاافض ت
اتدلاا الستطرلل اجال اتش

أل شر اتدلاا سا

ابار تستقل بسلعل اح اي

تدا را تش

اختبارات المطربانات Jar tests :
افض ت إيتتلء طتبتتال

د تتراثان ا ا تتا اتق تترال يلع تتا
الث ا  pHالا إ

ا

الالبا،تتا

ابار يار .

جت

ادق ت بتا،تتا

ل تتا ر اتطثا تتل ا /ا ُل َت تترح

ستطر ق لساعر اتطثال

تاااا

ضتتلالاان ق ح  .اال ت إيتتلء تت م حطتبتتال جت لالبا،تتا
ا  2ا لتتان الت ،تتا ال ت تدلاتتا اتا،تتا

اياي

لت

ت تتا رليتتل

ت ا لفلاتل

التتاء لستتدابل

ا ت ت  pHا اقال تتل

ا استا ا ال،شتال

اياياتتل لت ستتتل 1

باااتتر عت الاتتج ستتتطر ق ضتتا

ا طفا ل بتاض ا ت افضت إيتلء عترر لت

حطتبتال جت ا ت

ا دتر

با ست تتال هات تتل تدلات تتا لضت تتاعفل تت تتاار بيهت تتاا تت تتراال لتغات تتل است تتلعل  .اال ت ت
ادصا ع ا لساعر

ات،اال البلا ع ا جض

ا ا تتا عت ت الا تتج إد تتر ث ثقت ت

الالبا
اتستتطا

اتاياا دالل لت

شت ااها الل بتل تشت

بلق تتر ل إ ،تتت ا د تتر جت ت

تدت ت

ادالتت

ا بتارم

لل تتا

اضتاء صتتارن طلاتا  .اا ت ا،بغت تفتاري تتأثال

ات ت ادتترثها اض تتاء  .تدضتتل لتتار اتطثا تتل ا التتا ر ا الاائاتتل ألط تتلو

ا ا بل بداتث استااي ت ل تق ع،تر إضتاجتا إاتا ديتق اتا،تل الستتطرق 1غ /

يتتااا ( ا عتتررن لدتتررن ل ت
ثل باستطر ق ،ابا

اشت ت

للاث ل

لال  Mohrا لص اافضت

ستتطر ق لاصتل ا دتر ا ت

 .اال ت ت بااالاق تتل ،فس تتها س تتتطر ق لس تتتت ج ايا تتل ا اا تتا
ا بل الن ا نال ا بل ع الاج ل الستت قا

ا ضاجل ايلعل  .إ
ا لا

ات ت  ) ppmاتيتتلو ت ت م اقااس تا

ع تتا ،دتتا للئتتق

ااا الستت قا

ا ااسها بستلعل

به م االاقتل اتاا ر اقتان ا ،تا ستلا

بلا ا ف ا رحال ع ا الرو اتقلاب ا يلعا

الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح
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اقاا اال

ا بار  .اع،ر ئٍ اا

الاق اتش

اتتلاق ا تلااتتج  .اايتتلي اتتباتتل ع ت ت ت

اال

اتدلاا االد

اتتال عتتار باا،ستتبل الئااتتل التلستتبل

طتل جتتتل لطت فتتل 5 :ا 11ا 15ر اقتتل لتتثلن  .ااتتاا ت،تتاا لت الاقتتل ياتتر
اقااا بر ل  .ابلا

اسلاتل اعل ال يلء ت

،ستتا،ال  .اا ت

ج ،تتا اتتتأثل ابت تان باالتاراتتل

ا،تتتائج لقال،تتل إاتتا دتتر باتتل ا
استتائل جستتا

ات

حطتبت تتال

ا يلعا

ت

اطبتتل تستتاعر ج ت

اتتا ابلتتا

ا بتتار اياتتر تستتتقل بستتلعل بتتل ل ت

ات ،دتتتا إاتتا رليتتل عاااتتل لت

ستقل ج لطت

اتقرال اتتق ببصتل اتالت

ار تتل جت تقتترال ا،ست

افتل .

ألاات تتا ت ت تتا تقلابات تتل عت تتار ا رحات تتل ع ت تتا الت تتراا

ا اق ات  . pHجسا

تتل س سل حطتبال ع ا تق اص تت

ا بتتار

الئااتتل

اتقلابات تتل
الترو

إا تتا ايلع تتل ا تتر،اا لت ت ل تتار اتطثا تتل الال تتل ا اقال تتل الث تتا ا ت ت  . pHالت ت
اديتتاق ا باتتل

الستتتطرلل ج ت لتتتر

،دص ع اا ج

ادياق اصغال جت

،دص عار ع ا تطثال جض
طتاتتال

الالبا،تتا

إيلء اتترال

اتطثاتتل الث تتا

باستطر ق ايلعتا
طتبتال

ا رحاتتل ع تتا ايلعتتا

ا،هائال ج

الترح

 1ت بلاتا

ت لت لتار اتطثاتل للتا
 .اب،تاء ع اتا تفاتر

الالبا،تا

اتقلاباتتل ا تتاق  pHالث تتا  .ااتتتق

اديق اابات .

المخثرة Coagulations :
المواد
ِّ
الا ر الطثل

اديتتاق ااباتاتتل

ات تستطرق عار ج لتاايا

الاام ت :

ألال،ااق :
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تدت

بلاتا

تتل

ستتق بلاتتتا

ع ا ،ااج ا س

ألاالا،تتا اشت

اشت

اتلشتتا

اتتال ا

لار لطثل اجت تطثاتل الاتام ح ا ال،تا اصت،

ادرا تتر  .اتت تتاجل جت ت

 % 17.5لت ت ت

ألال،ااق  Al2(SO4)3 - 18H2Oاضان اع ا ،دا شتائ

 ( Al2O3الدت ت تتاو ا ،ت تتلي لت ت ت  Al2O3ج ت ت ت
ت تتا  . ) % 15.3ا الدت تتاو ال تتائ جت ت

ا ا اضان ل إاا  14لا ل،ا إاتا  18لتا  .ااستاج تت
صفائ

اطتاا لت

شت ت ا دلض تتال ا اعرا تتل تدت تتاي ع تتا د تتا ا -14.5

 Al2(SO4)3اص تتاج
ا ت

إاتتخ تستتتطرق

ا لادا،ان

ا لسدا ان

ا عا ش

.18H2O
ا ،تتاتج اتي تتالي

ا،تاتج ع تا شت

لد ا اضان .

الجدول  1ـ  11كبريتات األلومنيوم  :التفاعالت مع البيكربونات والكربونات والهيدروكسيدات
:

ا،ص ت بااتستتطا ا اتدلاتتا ع ،تتر د ت
شت

تت

ا صتتفائ

يهتتا اتغ اتتل ا الاائاتتل
ا افاتل

اق اال

اتفتتاعل

ا ا درن ل

هال اتلس

ال ت

،لتتا

اش ت

اصت ت

اتغ اتتل ب بلاتتتا

ا،لا

اطصاص تان إ

ألال،اتتاق با ستتال لطت ت

الد تتا اضتتغا

اياجل  .اا ت

ا ا هلبتتائ

،لتتا

تفاع هتا عتار لت لطت ت

باصفا تارلا سار ال،اتاق  .ا،ترل جت

ل ت با لبا،تتا

تتا ع تتا
ا اثقااتتل

ايترا 13 - 1

ا ااستتااق ا الغ،ااتتاق ا اصتتارااق ا لبا،تتا

اصتتارااق

ا اصار ا ااال ا ا ا الافأ .
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الجدول  2ـ  . 11مواد التخثير وحمض الكبريت  :التأثير في كل  1ppmمضاف .

الجدول  1ـ  . 11مواد التخثير وحمض الكبريت  :كميات القلويات والكلس المطفأ الالزمة
لمعادلة 1PPM
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اااتتار ج ت

إ

لاتل ثتا،

اا تتل ابا لبا،تتا

تااتتر لت ت لدتتتاو ا بلاتتتا

ستار ا لبتا ال،ا قتل جت  1 ppmلت

إاا لا ر اتطثاتل ألطتلو ادلضتال ادلتض ا بلات
ات ي تايتتر ااتتتا ع تتا شت

با لبا،تتا

اادتاي ايرا  31 - 1ل اجئتا
ا ا الافأ ج  1 ppmل

بلاتا

دلضت ت تتال ادلت ت تتض ا بلا ت ت ت
لت التا
ال ت

طلو .

 22ت بلاتا

بلاتا

تتل

ا اصتار ا اااتل

ألطض تتل  .اتت ت لتتتاجل ع تتا شت ت

ال تتاء إ

تارلا ستتار ادراتتري  Fe(OH)2اتتتا ا

ا

ب،ستتبل تقتتال

4

او ستر إاتا
0.01

إيلء تت م أل ستر ع،تر تاق  pHتااتر عت  7عت الاتج تهااتل

ت تتا لدتت تتا م ل ت ت

أل ست تتيا

ال،د ت ت ،ا ص ت تان
أل سيا

الاتام استادال ع تا  6 ppmجقتا لت

 % 61برلي تتل 61

ا باالتاايت تتل بت تتاا ال

ت  1 ppmلت  FeSO4.7H2Oالضتا

ادتا  ،لاان إاا دا ا  0.03 ppmجقا ل
إ

ب تتال

ا ت ي اتلاتتا ب ابا،اتتل لهل تتل ( ت ل ت

لباشل ع،ر اق ر،تا ا ت  . pHإ
دتتا

ستق (

ااتل التاء ااباتاتل ا

 ppmااتبل ع،ا ت  Feاتت ،ستبل عاااتل يترن  .اات اا ايت
 . ) ppmال

افص ت ت ت 32

اتاراتل لت رليتتل ادتلل ا اتاا بااقتترق

التاء  .اع،تر لتا تتفاعت لت

تارلا ستتار ادراتتر Fe(OH)3

ا

ألاال،ااق ( إضاجل إاا لتا ر تطثاتل طتلو

ادراري  FeSO4 . 7H2Oبصال شتائتل تدت

اتت ا بستلعل جت

الضتتاجل تش ت

اصتارااق

إاتا التاء

ادراري :

تتابالا  ) Copperasا ا تتا

دبابا

جت

ايتترا . 31 - 2

) اتت تضتا

)  .ااقت ت تترق ايت ت تترا  32 - 3ج ت ت ت

دتا ا ابا،اتل ع،تتر اليتاح
اللاا

بلاتتا

ألاال،اتاق ( إضتاجل

ا /ا لبا،تتا

ا لبا،تا

ات ه تتل

أل سرتا  .اب،تاء ع اتا

أل ستيا

ال،دت

( لشتتب

) ج ،هت تتا تدتت تتاي ع ت تتا ضت تتتف لت تتا تت تتا ضت تتلالي  ،لا ت تان
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بلاتتتا

أل ستتر  6غ  /يتتااا (  ) 100 ppmلباشتتل لت
ت ا الل ات  pHللتفتل إاا د ٍتر تا ٍ  .تبتا اتفتاعل
عا ش

اتلسا

تارلا سار ادرار .

جت

ادراتتري بشتتلا

ايترا 13 - 5

 ،ل اضان اير ا  12 -1ا  13 -2ا  13 -3ل
ا اطا ص .

الت الا

ي لاار لت

الجدول  5ـ  . 11كبريتات الحديدي  :التفاعالت مع البيكربونات والكربونات والهيدروكسيدات
واألكسجين المنحل .

32ت بلاتا
بلاتتا

ادراري التاايل باا الChlorinated Copperas :
ا ت ت تتال أل س ت ت تتر ش ت ت تتالر ادرا ت ت تتري لت ت ت ت

اس ت ت تتتطرق جت ت ت ت بت ت ت تتض اد ت ت تتاح

ادراتتري  2+إاتتا دااتتل ادراتتر  3+اال ت

بت  . FeSO4 . 7H2 + l/2 Cl2اا
ع ا درم  .ادتا

تابتتل صتتاغل تت م التاايتتل

تيلي اتغ ال ب بلاتا

 ، 1ppmلاان ل

بلاتا

ادراري ا ا تال ت

ادراري إاا  0.126 ppmل

ا ال أل سرتا  .اادتاي ايرا  13 - 6ع ا ت م اتفاعل
االااتتر لت

ا. 13-3

الت التتا

.

ا اطصتتائص  ، .تتل ايتتر ا  12 -1ا13 -2

الجدول  6ـ  . 11كبريتات الحديدي المعالجة بالكلور :التفاعالت مع البيكربونات والكربونات
والهيدروكسيدات .
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42ت ش

تتتاتا

اادا تترتا

اباتاا اش
التتارتا

ا ت تتا ال ت ت

أللا،اا :

الطثتلتا

ع تتا شت

س تتتطر لهلا جت ت

تت

تلتتا الارتتتا

ا ب تتال

يه تتا اتغ ا تتل ا الاائا تتل لت ت ،ل تتا

“للي اش اب الي”  .ا اا ق صاغت ْ الارتا ع ا اتا ا :
Al2 (SO4)3 . (NH4 ) 2 SO4 . 24H2O
AL2 (SO4)3. K2SO4 . 24 H2O
( ح ال ستطر ق ش اصار ا بلاتا ألاال،ااق ج ت ا،لتا لت
يها اتغ ال ) .

ايت تترا  . 13 -7ش ت ت

ا،ت تترل ج ت ت

الضاجل  .ا اتفاعل
بلاتا

ل ش

اباتت تتاا ل ت ت اق اات تتا

أللا،اا لشابهل ا تفتاعل

أللا،ااق  ( NH4 ) 2 SO4برحن ل

 ،ت تتل ايت تترا 12 -1

الت الا

بلاتا

ااباتات تتل ا

عتلم باستتث،اء إ،تتا

اباتاسااق .

ا  13 -1ا  13 -3ل ت ت

ي ت ت لاات تتر ل ت ت

ا اطصائص .

الجدول  7ـ  . 11شب البوتاس  :التفاعالت مع البيكربونات والكربونات والهيدروكسيدات .

52ت االا،ا
تطت

اصارااق :

االا،ا

اصارااق  NaAlO2ع

اال ج تفاع ها برحن ل

الا ر الطثل ال ال ه،فان ج

ا،ها دلضال  .اع،ر تغ ال الاام ات ل ا ال ا،تل بهتا

ج ،هتتا تغ ت و عتتار بتتاح تل ل ت

بلاتتتا

ألاال،اتتاق  .استتتتفاع

ستتار ا لبتتا اا اتتج  .ات هتتل تت م اتفتتاعل
ا ي ابا تفاع ها ل

،ها

بلاتا

ألال،ااق اثا،

الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح
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6 NaAlO2 + Al2(SO4)3.18 H 2O

8 Al (OH )3 + 3 Na2 SO4 + 6 H2O
Na2 CO3+ 2Al (OH )3

اتل اتتا ألاالا،تتا

اطت ت

2 NaAlO2 + CO2 + 3H2O

اصتتارااق بتتتض اش ت ء ا ،تتا علال تان ادتتتاي
لبا،ت تتا

اصت تتارااق

ع ت تتا دت تتا ا  % 88ل ت ت  NaAlO2ا ابت تتا

اتارلا س تتار اص تتارااق أل بت تتض اق اا تتل ض تتلالي حس تتتبقائها جت ت

الد تتا .

اتغ ا تتل باألاالا ،تتا

اال ت ت

ل ت تتا ل ت ت

ا،ل تتا

با س تتال أليه تتا ا الاائا تتل

ا

اي تتا

التتاء

استتائ  .ات ت ا بتتل يتترن ج ت التتاء ل ت  29.5يتتانء ج ت  111يتتانء ل ت
ا ت استدست عتار اتستطا اد هتا.
برليل  32إاا  41ياءن برليتل 86
ااستدس عار اضان

 24ستاعل أل

ح ا ا رجتا

الدااات

تل
الطففتل لتتا اتق ا ت تل ااتتا اق تتاي با ن

تفتتت جقتتا ع،تتر حستتتطر ق ااتتتلاح اا،هتتا بااقتترق ال ت ت

لت دتتا ا

 35ت  61اابل

.

الطففل

تتر تتلست

ات ا إااتهتا صتتبل يترن  .ت،قت
ستتاا ،ا

الدااا

بل للا ا اق افتتل

االا،تا

اتاا

اصتارااق جت

ا بللات

اتدتا إاا داا تطاا بستل  35ت  38رلان ل تبان ا ا

ا

اا دتر

المواد المساعدة للتخثير ( :المواد المساعدة للدمج ) flocculation :
لتتا

تل لتتا تستتتطرق بتتتض التتا ر
ل،تتا ستتابقان ثات ن

اتطثات تتل ا لست تتاعر

ات ت تتتتل بلستتاعر

ات تترلج ج ت ت إاا ت تل الت تتا ر شت تتبا الت قت تتل ا ا ت تتا

ا الت تتار

اتضتتاال اتتخ ع ت الاتتج تش ت ا ابتتار  flockلتلستتبل للضتتال ثتتل ابستتلعل
بتتل  .الت ت

تص،ا

تل لت ت
ع تتررن با ت ن

ال تتا ر تتا اس تتتطرق اهت ت

لا ر اتطثال اشائتل لا ا

( )1ااا .

:

اغ تتلض إح  ،تتا ال ت ت

( )2اسا ا ال،شال  )3( .لتترر

اشد،ل .
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 12ت ااا :

تستطرق بتتض ،تا ع ااتا

لستاعر

اغالقل ا ا  .البلا ت ا ت م االاقل ر ،شأ

تطثاتل جت إااتل ا تا لت
ل للد ل

الاام استادال اتت تدلت اا،تان نالقتان الدتتاو طفافتان لت

الاتام

تطثال ثال ل

التتار

تا

ال،د تل

ستته ب ثاتتل ع،تترلا ت تتا ع تتل ( لتتا ج ت دتتا بتتتر الاتتل ) ل ت تطثالتتتا ات ت
تيتتلي صتتاجال  .اع،رئتٍ ابتيلبتتل لطت ت التتا ر ال ا بتتل ا اليتتا ا،اعلتتل تشت
صتغال لت بتتض ،تا ع ااتا

يلعا

ا تطثال
ج

ااص

ت

يلء ع ا ،ا" جتت

الاام ا،قال ،سباان ا اغالقتل ا تا

طفافل يرن باا،سبل ا تلسا

ا،ت

اتتأا

جتااتل بشت

اتثقات " ي

ل دتا

لستاعر

ا بتار التشت ل بتااتطثال

لت لهتا لت لتار عضتاال ا ا،ت

بسلعل ا إضاجل لا لثت
افتت

بداتث تستتتقل بستلعل بتتل  .حشتا جت

ااتا ايتت

ا بتار ثقا تل

تأثال لفاترن اا ت
اتثقات تت تت ن

لتتا ابتترا ت،تتاا عال ت هطتتل اتتترط ج ت ت ت م الستتأال اتتتا لتتا ال ت
بستتهاال بااقتترل حلتصاصتتال ا اتتا اع تتا اتتل دتتا

صغال ل اتا ل،است
إ

اتيالي ا ي يل

لطثتل لتتاجل ع،تتر عترر لت

ا تش

التتالرا اال ت

حطتبال جتاااتا  .اجالا اتت ج باايلعا

بت تتا دت تتا اهطت تتل ع ت ت الات تتج طتبت تتال
ايلعا

يلعتتا

ع،ترلا تستتطرق بتاح تل لت التا ر ألطتلو شتبا الت قتل

اتاس ل لرو ات pHالاق ا تطثل .
ااا

تش ت

بااتيلبتتل

،صتتفا

،ا ل،اس

،اعاان الستطر ق لتار

ادصتا بستتهاال ع تا عا،تا

الالل الالر لائ لا ال
الالبا،ت تتا

تدراترتا

التلاجت تتل  .اتتت تتلاح ت ت ت م

عار ل 1ت 3غ  /يااا (  )17 – 51 ppmتقلابان .
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 22ت اسا ا ال،شال :

اسا ا ال،شال لار جتاال الساعر اتطثال ل

ا الار اتضاال ا الا ر ألطلو شبا الت قل .
اتستطرق عار بتاح تل لت لطثتل

ي إاال ات ال ا ا ا

ألاال،اتاق ا ادراتر اتاراتل اا ،هتا تر

تستطرق لار لطثل ج الاقل تاسال الاء باا ا ابالر  .ا استا ا ال،شتال
ح تايتتر بدتتر تهتتا ا ،لتتا اتاي ت

دلضال لتا،ل ع ا الدااا
جااتال ت

لطف

تت ت  ) ( :بلات تتا

الطففل اسا ا ا

ا رط

إا تتا ا تتا

رجتا

جالا بتر إاا دق

حستتلا عا ل ت،شاا طتلو

(ر) بلاتا

سار ا لبا

ت،ت تاا عا لت ت ت،ش تتاا ط تتلو ال ت ت

اصارااق ابا لبا،ا

اصارااق .

اج ت بتتتض ت ت م ااتتلج تتتتر لدااا ت
اتستطرق طل جتل ال،ال لدرر

اتغ اتتل بهتتا باستتتللل  .ا ا تان ت ت
ال،شت تتال اغلا،ات تتل

 Baylisاتتتا لد تتا

أللا،ا تتاق ا( ) ا تتال (ااتلت ت جت ت تت ت م اداا تتل تالت ت

ت،شاا ا لاهل) ا( ) ثا،
بلاتا

اصارااق .

ال،شتتا ج ت الاقتتل بتتاا ا process

ادلض ا بلا

اض تتا

إعتتر رتا داتتث تستتتطرق ع ت الاتتج تتتأثال لتتا ر

ج ،ت تتا اي ت ت

ألاال،ااق .

س تتتطر لها تت ت ث تتا،

استتا ا اغلا،اتتل ال،شتتال ع تتا ش ت
جت دتا تتتر رجتتا

طتلو اتيتلي

االاقتتل ات ت تستتتطرق ج ت إعتتر ر لدااا ت
تبتتتاع تاياهت تتا

استتا ا

إع تتر رتا ا س تتتطر لها بر تتتل

ا دصت تتا ع ت تتا صت تتا افا ئت تتر  .اجالت تتا اتت ت تتج ب ل ا،ات تتل ست تتتطر لها ا ايلعت تتا
تل ع،هت تتا ت ت ت SiO2
الالت تتل ل،هت تتا لتبت ت ن

لستتاعر
ايلعا
ppm

ج ،ت تتا ال ت ت بست تتهاال تدرات تتر ات تتا ل ت ت

لتتا ر اتطثاتتل ألطتتلو با ستتال طتبتتال

الالبا،تتا

 .اعلالتان تتتتلاح

عار ع،ر ستطر لها باحشتلا ل لطثل ألاال،اتاق ا ادراتر لت
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ا لا

ستطر ق استا ا ال،شتال لتار تطثاتل جت الاقتل

ل،ا سابقان ال

ا تتا ابتتالر اتاستتال الاتتام اع،تتر ستتتطر لها ع تتا ت ت

عار ل  2 ppmإاا لا ااار الن ع . 4 ppm
 3ت لتترر

اشد،ل ا هلبائال : ) Poly electrolytes ( :

ا،اب تتج تتبا تتل لتتتتترر

التقتتر ا ااباتاتتل

ألاال،ا تتاق ا ادرا تتر

تص،ا

اش تتد،ل ا هلبائاتتتل ع تتا بت تتض ا ،تتا تج اتل اباتتتل
ستتتطر لها لستتاعر

ات ت ال ت

ا ل تتا ر لطث تتل جت ت

ت م الا ر إاا در بتر

،اا،اتتل  .اال ت

ا،دتتا تتتتلاح ايلعتتا

س تتتطر لا

ا،ها عرار

ستتتطر ق التتا ر ات ت صتتر

هال

التتا ر اتطثاتتل ل ت لطثتتل
لتا ،تتل  .اال ت ت

اتاا،ال ا ،اا،ال ا ح

ع تتا ستتتطر لها ايهتتا

ج لتاايل الاام باصفها نال سلاا اال
لا ت تا اتت اتق اصترج ع اهتا جتل ايت

ستتطر لها ابتتان إح ع تا لاتام اهترل

ج

تطت ت ت

ايلع تتا

الالبا،ا

ب تتاطتل

علالتان ع،تتر ستتتطر لها لستتاعر

اسا

ت،قص ابتان يلعا

اتدست ت جت ت تشت ت

إدر ثا بيلعتل ل،استبل لت عراتر هتل للئتق

 :ثال لا ا تا لت تلن اال ت بستهاال دستا
داال با سال طتبال

الطتصتتل

ستطر لها بألا ج لاتام اشتل

ا الا تتام اص تت،اعال اتت ت ح تس تتتطرق ألن تتلض اش تتل  .إ
ا بار ا اتلااج ا اتصفال ا ي ال

اض ت تان

ايلعتل ال،استبل ا ا هتل اللئتق

.

ال تتا لر الائا تتل ا حس تتتطر لا
التتا ر اتطثاتتل تتر تتتتلاح لت

ألط تتلو ا ،ه تتا
0.5-1ppm

الار الطثتل الالتل اتتات  pHالتل ت دليتان

 .اع،ر ستطر لها لتار تطثاتل لتا جت اتلج تاستال التاء بتاا ا ابتالر تتتلاح
ايلعتتا

عتتار لت  1-2 ppmا تتر تتتتلاح ايلعتتا

 0.5 ppmإاا عر ياء ل 1 ppm

الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح
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ثالثا ًًـ الترويق Settling :

تشتتال لتتل تلااتتج Settling

اتت،ص إاتتا تلااتتج ال تتاء

الستتتطرلل ج ت

الطثتتل  .جلتتتر اتطثاتتل ا اتلااتتج اي ت
تصتتلق بداتتث تُدتترث تش ت لن ياتترَ
ا بتتارم ل ت ثتتل ايلعتتا ا الاائاتتل جتاااتتل ا ااتتل ايتتاء أل بتتل ل ت ا بتتار ل ت
اشا ئ

دل ها السدا ل

ا،تتتائج بااالاقتتل اقرالتتل

دتتاض اتلااتتج أل تت

ع الاج اتلااج  .اح ال

اتت تقض ت بتت اتتج تتاا ل ت

يتتلء ناتتل جتتتا البتترر ا ا ت

سائان انال ل،سيق ل اصبا
اج

ع،تتر ،هااتتل لتترط

ال ت

.

الاتتام التاايتهتتا ال ت

اتااات ت التت تتار

ا

ا،لا

ا اسائ

ايا

ا عتلارن ع تا الاقتل ضتخ

ت تتا يهتتا اتغ اتتل لت ،لتتا
الت تتر

اثابت ت

ح،اتتلج ا اتا ت

(  ،تتل افصت ت  . )12ساست تان

لا الار الطثتل لت الاتام اطتاق ع تا ،دتا تتاق استلا

اتتتأثال جتتتاحن ثتتل اال ت إيتتلء ت ت

لا عتلضاا ا  /ا ،لا
ا اتلاا تتج ال ت ت

هاال ل

ت تتا لت ت ،ل تتا

ا ا د تترن لت ت

دا ض اتلااج .

ادصتا

لترال ل لا ر اتطثال ( ا ي لا ر طتلو ا تغ اتل )  .اال ت

ت ا ت م أليها ل

الت ق تتل )

ااتات ،اعتان

اتاباج ادراث تستطرق يها تغ ال الاائال بداث ال ت

بسهاال ع ا يلعا

ل

اش ت

ادصا ع ا تت م

ا،ل تتا

الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح

ثتل
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ل تتا

لتا تا

التتا استلا بستتهاال عت الاتتج دتتا ض
اطلاا

 .اجالا اتت تج بلتتر

اتطثاتل

ا تترثال ات تتل اد تتراث ( تلل تتا ايا ل تتر

ال،اس تتبل لت ت
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نموذج الدثار العكر ( تالمس الجوامد المعلقة) من معدات التخثير والترويق :
Sludge- Blanket (Suspended Solids Contact )Type of
Coagulation & Settling Equipment
ح تا ،لتتا اتترثال ات تل ( تللتتا ايا لتتر الت قتل ) لت لتتتر لتاايتتل

الا تتام س تتتطر لان ا س تتتان ي تترن لت ت

اتطثا تتل ا اتلاا تتج إض تتاجل اتاس تتال الا تتام

يت ت

بالاقل ا ا ابالر ( ا ا تا صتار )  .ا لتا
اضان اقااق ج ا

ال

إااهلا  .ا،قال حطتل
تت

تت

ا در بتل ات

ل،تا ستابقان جت

اطتالا

افصت

اتاسال ا اتصفال ا لاتام اتت تدتتا
اتطثال ا اتلااتج اقرالتل

الئاسال ع تصالاق لتر

ت الاتتام الطثتتل جت ،لتتا اتترثال ات تتل تَُلشت صتتتارن لت طتتل
اتترثال الت تتج  .اتتتاا تت اتتتللا ااثاتتج لت ا بتتار التشت ل ستتابقان تترلتها

الاصل بداث تستطرق إاا صا لترو ااتوثل جت تتاجال لتا ر اتطثاتل ا التا ر

ألط تتلو اتت ت

ل تتا ر اتطثا تتل ا ا تتا

تتر تس تتتطرق لثت ت لس تتاعر

ا لبا ال،شا اااار،ا ب،اعال للتاا ل
تصتت ،ت ت م التتتر

.

اصبا

تيتتلي الاتتام احن ج ت ت ت

ا،لتتا

الفصت ت ت ل ا ت تتل اتص ت تتلالا )  .ا باطتص ت تتال
لت

،تتااحن طتتل إدتترو اديتتل

التتتر

الاار بأيها تدلاا هااتل  .اثا،اتان ات تا يلاتا

اديتتل ألااتتا االش ت صتتتارن عبتتل رثتتال لت تتج ل ت

ديل ثا،ال ,تار ر لسادل القا اتلضتا ،جاهتا لت
تد ت

ا تتا

ج ت تصتتلالا  :علتتاري ا جق ت (  ،تتل افص ت 18

بطص ت تتاص الس ت تتاق ا الت ال ت تتا

لتا اطفت

ا

تاع

الاتام ع،تر طلايتا لت

ات تتال التلستتبل ستتابقان ج ت

ألستف إاتا ألع تا  .اتت

لت ستلعل التاء جت يلاا،تا صتتارن بداتث اب ت لستتاو ( اقت لباشتل

الستتتاو ا ت ي اتترط ع،تترم التتاء اصتتاعر إاتتا  ،تتاق اتص تلا

ع،تتر ستتق

اديل ) ت ا ع،رم سلعل الاام طفافل يترن إاتا ادتر ات ي ح ال ،هتا جاتا دلت
اياائا

ا ر تشف

ج

اتاباج اتل

ت،اا تطلان ،قاان با ت

ات اي ل رثال ات ال اعلج الاام الستقل با،ا ابا  ،اق اتصلا
الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح
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،داج ع ا لتفاع سا رثال ات ال ضل درار لتا،ل ا اا ع الاج
ات تتال ايراتتر التش ت ل  .اا،يتتا ت ت

ستتت،ا

حستتت،ا

عتتار با ستتال يهتتا

اتل اا ات ال  .ات عبال ع ديل ح ايتلي جاهتا التاء صتتارن ابااتتاا ح
ال تتالا ت ،تتا جتت ت لجت ت ات تتال إا تتا ع تتا  .اات ت اا تس تتتقل ات ت تال ض تتل تت ت
اديل اتتل ا  .ال

سد

ات ال الل ا إلا ع ا ،دا لتقا ا لستلل .

ل ت

ا،لا

اتطثال ا اتلااج ا ا ،قاان اا ت

ا اصبا

بصتتال ،ستتبال ح ال تتل  .ااه ت
حستتتطر ق إ

ل لتر

ا تتق تلشتتا

استتب

لر،تتا ادصتتا ع تتا رلي تل عاااتتل ل ت

ت ت ت م اداات تتل ت،ابت تتج ع ت تتا الات تتام
حستتتطر لا

اصتتبا

ا،قتتاا  .ال ت

ا ات تتبتض

اصتت،اعال اا ت لت تتق لاتتام اتبلاتتر اصتت،اعال ا ثاتتل ل ت لاتتام

اداال تد

للد ل اتلشا  .ال يهل طلو إ

إاا در بتر
إ

اا ض ت

ات ت ت تتت تتااج الست تتتطر ق اب ت تتري

التاايل اص،اعال ح تدتا إاا لث ت م ارليتل اتاااتل لت
لا ج لاام تغ ال الليت

ا بالاقل تبار
ايت

ب ت اضتتتا اتتر

تلشت

اتاا،ا

طتتلو ا لتااي تتل  .اج ت

ت

اهارلايا

ا،قتاا

ا اتايت

بالاقتل تبتار

اتاا،تا

اجت تت م

لتاايتل الاتام
اصتارااق

ا بالاقل ،اع التار بتبتار

الاتتام الالتتل اهت م حستتتطر ق

ألاا،تا

بت إرطااهتتا إاتتا لتتتر

اص تت،اعل داتتث تس تتتطرق ل،شتتأ لل اا تتل ا دتتر التااي تتل

الاتتام ات،قاتتل ا /ا تاستتال التتالر التتائ يائا تان استتتطرق ع تتا ،دتتا شتتائ
رثال ات ال ل لتر

تقلابان ،لا
ابترئ تٍ اتتتق جقتتا تلشتتا ت تتا أليتتاء ل ت
الاام ) ات تدتا إاا لتاايل بتر .

الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح
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الصورة  . 31 - 3رسم تخطيطي لمعدات تخثير  ،و ترويق  ،وترشيح  ،تتألف من جهازي ترسيب
أفقيين ( وحدات لتالمس الجوامد المعلقة )  ،وثمانية أجهزة ترشيح بالثقالة  ،ومصنعاً للعجينة والورق
 ،في كندا  .تزيل هذه المنشأة اللون العكارة من المياه السطحية الغامقة ذات العسرة والقلوية
الخفيفتين  .يتم في هذه المنشأة تخفيف اللون  ،الذي يتراوح من  344 - 34جزءاً ،إلى  3جزءاً و
العكارة إلى  0.1 ppmوتبلغ طاقتها  33444444جالون  /د .

أدوات تشكيل اللبادة وأحواض الترسيب :
Flock Former & Settling Basings
،لتتا تش ت ا ا بتتار ل ت
اصتتال  13 -2ج ت لستتق ،لتتا ي

تاضتتا
لتر

ت

اتطثال ا اتلااج ااتأا

ل :

ا،لا

( )1طلال الضال ا ( )2ت اها ديل را ل ا ثتل ا ( )3دتاض تلااتج ا
لت

ثتتل  .ا اهتتر

لتتا اتتر ع اتتا ستتلها تتتا ط تتا لتتار

اطلاتتل االضتتال

اتطثاتتل ( إضتتاجل إاتتا التتا ر ا الاائاتتل ا اتا ل ت

ألطتتلو إ اتتاق أللتتل) بستتلعل

ل ت الاتتام اطتتاق با ستتال طتتلا س تلا اتترال  .ا تتا تفاع ت

التتا ر ا الاائاتتل

ع ا شت

صتغال

سلاتان ثل ع،رلا تتش

يرن ل،تشل با،ت اق ج
بدا تتث تتلست ت

اصتتغال

السابل ايالتا،ال ت ا

الاء ااتش

بس تتهاال لت ت

ااه

اسب

ج تش ا ابتار
ايائاا

ياائتا

ا بال لت

يائاتتا

ات را االا

استطرق

ا بار .

اض تتلالي ت تتاجال تتلا

تت تترا بستتهاال ضتتل،ها ج ت

اتدلاا ادا را ت

.

يائاا

بل ل

يائاتا

ال ت ت ا يائا تتا

بتتل  .ا تتر تش ت

بقاء السابا

ج دااتل شتتا

بتر اا لباشل لا رال ،طفات

بتل تتلست

بستهاال  .اع،ترلا تتشت

الهتق عترق إطضتاعها ايلاتا ع،ات

تفتاتها ا عار تشتاتها  .اا اا اي
الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح

ت ا لسادل القات

333

ع ،ت

،اعلتل
ا لستاعر
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الصورة  2ـ . 11

اتلض ج

اق،ا

ات توري ل لدل ا

الا ارا ل إاتا دتاض ا دتا ض

اتلااج بال بلا ا ف اتفاري ع ،ايلاا  .إ
الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح 333
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ج

اصال  31 -2ت ل

دتتا ض ل ت ،لتتا

ا،لا

ي الس ا اا در  .اال

الس ت ا  .اج ت ت ت م ا،لتتا

با سال ير ل بداث اتبل الاء
اتبلتتتا جت لست ا ا دتتر لت
لا

بقرل

ااستتا

ل تل .

ث،اء تلااقا

افت ت

ايهتل استدبا بشت

الهتتق اضتان تفتتاري صتتل اتترال

اتتلاق التتلال التتاء عبتتل دتتاض لتتا تتا ت
إرطتتا

ل،تت ق اضتان لت

التتاء بش ت

اا ت

ح

إ

داا ،تان ،تتتائج

ل،تتت ق ل ت تت ت م

ايهتل القاب تل ا ستتطر ق دتا ض

باتتل يترن  .جت

تتا يلاتا

التتاء

ات ي

تل يترن بداتث ادتتا إاتا دتاض لستادل لقاتتا اتلضت
با ن
ألجضت تقستتالا ااح،اتان إاتتا يتتاء ح ت تتا

اتلضتتا،ال جاهتتا باتتل يتترن  .اعلالتان تصت جتتتل

 7-5ر اق تتل باا،س تتبل ادي تتل ال تتا االض تتال
باا،ست تتبل اديت تتل

الستاجل اتت ايت

استتتغلج لتتلال التتاء جاتتا لتتر ستتاعتا  .اج ت

ح ت تا جاهتتا لستتادل القات اتلضت
باتتل يتترن جلت

ضت

ااتتا ،فستتا  .الت

افاتتر ج ت تفتتاري صتتل اتترال

،قتاق بلتاايتتا

ا،قستتق ادتتاض إاتتا يتتاا

أل داضان ادتتاي ديلتان ل اجئتان افتتل دتيتاا لترتها ستاعتا

اقتض ت بااضتتلال
اتتال

اضان ستطر ق

الت تتا ارال،ات تتل

ادتاض اتلااتج  .تشت

ا بتار

اقتتا

لستتادل القتتاا

الستتتطرلل إاتتا دتتا ا

ا إا تتا د تتا ا  45 - 21ر اق تتل

ا إات تتا دت تتا ا  2 – 1 1/2ست تتاعل باا،ست تتبل

اتت تستتقل جت دتاض اتلااتج ع تال ايت

إااتهتتا ع تتا ،دتتا لتقات ا لستتتلل  .جت

ادتتاض ا تتاتل جت

اصتتال 13 -2

تستتتتطرق شتتتب ل للارات تتل اا ت تل ات تتتال اتل ت ت

ت ت ت م اش تتب ل ج ت ت

لشابهل ا شب ل ألااا ) اتلتبا إاتا صتلالا

تفتت بستلعل ع تا جتتل رالاتل

اداض تتا ( ع تتا ا تتلنق لت ت ع تترق ه تتال اش تتب ل اثا،ا تتل جت ت تت ت
تل لت تتا تست تتتطرق ا اشت تتاا
اهت تترل ات ت تتال  .ا ثات ت ن

ألدا ض ا ت ،اق عار ل

ي

الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح
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تتتاع ت ت ل ت ت

الس تتق جهت ت

ج ت ت تصت تتالاق طت تتلو ل ت ت ت ت ت م

الستلل .
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رابعاً ـ الترشيح Filtration :
إ ،لتتا

اللشتتدا

ا تلشتتا

االل ت

الل

تا ا،لتا

شتتائتل تقلاب تان ات ت ت تتا ات ت تستتتطرق استتاان دبابا تان

ا،تتاعق ا أل،ثلجا ت

،ااحن  .اتتل ت م ا،لتا
ا ا اي

ابات ء ا
بت ت

اتلشا ل طل ت

عت ت لت تترح
اتلاد

دتتا تتشت

ا تتتل

ا،لتا

ت ،ا ت

نس رالم

جت ت

لتتا اتتا

تت ت م ا لا تتل ت تتاج لت ترو ات تتلاح لت ت

ا،لا

اابقتتا

.

اس،ا

استتتطرق ااتتاق اللش ت

ادتا ت

بر ال تشغا

ا،لا

ل

الل ت

ألللا ت

اللش ت

اتتتتا

اتغس ت ج ت

إح ،تتا اتتق ت،شتتأ ادتتر
ا للش ت

يهتتا

عررن ل تت م اللشتدا

الل ت

اتلشا إاا اهرل الر ر اقتا

اتلشتا جت

ل لسادل اسلال  ,ااب لتر
ثال ل

الا ا إاا لج ت

الل ت ادتتتا إاتتا

يراتتر ل ت ت ت م

ا التتتر

اس تلا  .اح

اللش إاا سلال “ ل،ضج”  .تستطرق لار تطثال اع،تر

اللش  .ا ف

اسلال  .اص لتر

ت ج احاا

ات اتتا ل ت

ااقتترق طرلتتل ياتتر

ل ،عرر ل

س تتلعا

اباائتل ا،لا ياتل لت دتا ا  8 -3ل اتا يااا،تان جت

ابتر اا تتار إاا سلال اتلشا ال

اتتر اتلت

الست

أل تتل لت ت لس تتادل ست تلال اتلش تتا .

 1.128 - 1.148يتتااا  /ر  /تترق . 2اع،تترلا تتا
ا ،ت

ا ا،لتاء

باائتل يترن إاتا ادتر ات ي تا اتتق اتتباتل لتتا

أل تتل االات تان  .ا ب تتااتتبال اد تتراث جت ت
تيتتل

تضتا

“ابقتل لت

لتار لطثتل

لت ت إي تتلء تلش تتا يا تتر  .ا،ت ت

اتلش تتا بت تترر ايااا،ت تا

ت م ع لتترح

الل اتل  .ات،تاا ،تاع هطتل ا للشت

 ،اتاي  .ات،تا لتا ا،ت

“ إ،ضا ” ستلال اتلشتا

ايلثالا تتل ع تتا اس تتا

 Anthrafiltتتلش ت

علالتان بااللشتدا

ل ت طلاتتا الاتتام

ب

التر .

اللشتدا

ا ثتلث عتار اتهائتل

اصت،اعال إاتا  3يتااا  /ر  /ترق

حستتطر ق اب تري  2يتااا  /ر  /ترق

2

( ادترر

ااحاتل اصتدال ) اا ت لت ت بتر اتلااتج جضت

الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح
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اتقسق اللشدا

التر

( )1اللشدا

اضغاال

( )2اللشدا
ا تتت

اللشت تتدا

اسلا إاا جئتا :

بااثقاال .

اللش ت تتدا

اض ت تتغاال تس ت تتتطرق ع ت تتا ،ا ت تتاج است ت ت لت ت ت

بااثقاا ت تل اطصاص ت تان ج ت ت

الوسست تتا

بااثقاا تل تستتتطرق ع تتا ،دتتا شتتائ

اصت تت،اعال  .اا ت ت

داتتث تطثتتل لاتتا

تلاج ا  /ا تاسل بالاقل ا ا ابالر .

باتتل ل ت

س ت تتتطر ق

اللشت تتدا

الاتتام ا ا

31ـ مرشحات النموذج الضغطي :

اضغاال ج ،لا

ايلي تص،ا اللشدا

ا جقاتتل ( اصتتال  . ) 13 – 4ا لتتا ا هتتل ج ت
ن فل جاح ال ساا ،ال

علارال ( اصال ) 13-3

اصتتال تتتتأا

اللشتتدا

لت

لواا لقتتل تدتتاي ع تا ابقتل لت استا تلشتا

تا لتترل ( ا ،ثلجا ت
دباب  (.لل ا ،ثلجا ) تتااتتا ابقتا لت دص ن
الاار بشب ل أل،ابا ا الصال اسف ال ا اصلالا اضلالال إاخ .
يلء رال تشغا ( )1اتلشا
اتلاح ال اللشدا

 )2( ,اغس

)

الي  )3( ,اتلشا إاا اهرل.

اتلارال ل  121-12إ،شان ا تتلاح اا تهتا لت

 235 -211يتتااا  /ر بلتتتر

ااست اب ت  3يتتااا  /ر  /تترق  2لت لستتادل

اس تلال  .اتب ت لتفاعتتا ته تا عتتار  5تترلان ج ت

استتتطرق داا ،تان لتف تتاع  4تترلان  .ااب ت ت

ايا ،ت

اتتل اللشتتدا

الستتتقاق ا غتتل

ل ت ،تتا

ألجقا تتل 8إ،ش تان اات تتلاح

اااهتتا ل ت  25- 11.6إ،ش تان ( بلتتا جاهتتا اتتلواا القتتتل ) اتتتتلاح اا تهتتا ل ت
 516-112يااا  /ر

الصورة  1ـ  . 11مرشحة ضغطية عمودية .
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الصورة  4ـ  . 11مرشح ضغطي أفقي .
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ل،شتتآ

تتتتأا

ليلاعتتل ل ت ادتترتا

اتلشتتا

عتلتتارن ع تتا حدتاايتتا

ا ثتتل  .ااتضتتل

اليلاعتتل لوافتتل لت ادتترتا إاتتا  6ادتتر

لت ادتتر ا دتتر

ايتترا  13 - 9تترل ادتتر
لت

اللشتتدا

ا

لفتتلر

اضتتغاال اتلاراتتل

تل ا اتتا ع،تتر لتتتر  3يتتااا  /ر  /تترق. 2
اتت تتتتلاح لت  121-31إ،شتان ات ن

ااتضتتل

ايتترا  13 -11ترل ادتتر

إا تتا  6اد تتر
ألجقال

 25إ،شان .

لفتتلر اليلاعتتا

ع،تتتر لت تتر  3ي تتااا  /ر /تترق

2

جت ت

لوافتتل لت ادتترتا

اللش تتدا

اضت تتغاال

اقال  8إ،شان ااا اتلاح ( بلا جاتا اتلواا القتتل ) لت -11.6

الجدول  9ـ  . 31مرشحات عمودية  :المساحات  ،ومعدالت الغسل الراجع  ،ومعدالت الترشيح في
وحدة وفي مجموعة مؤلفة من وحدتين إلى ست وحدات  ،عند معدل للجريان قدره  1جالون  /د /
قدم. 3

مالحظة  :تحسب معدالت الغسل الراجع على أساس المساحة اإلجمالية  ،أما معدالت الترشيح
فتحسب على أساس المساحة الصافية .
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ايلي اتلشا

طتتل ستلال لوات

طش،ل ت ا

اتلشتا تت م عت الاتج عبتال التاء ،تااحن لت

جت ادتر

لت استتا تلشتتا دباب ت ،تتاعق لتتتاا بتتتر ابقتتا

ثل طشا،ل ج

ألسف  .ا الل

ا،اعق تا ترق استا ا تلشتا

ااس تتتطرق ع تتا ،ا تتاج ا ست ت  .اا ا تتا أل،ثلجا ت ت

ا ال،طا )  .ااستطرق ا سا
ل

ا ،تتاعق ( أل،ثلس تتا

الادا ا الترل ج للشدا
ت

ستطر ق اسا تلشا دباب

لت لتتار

،تا ع،تر ت ،ات

الستتتداج

اتتار  .ا افائر

اللشت بااغست

اليت

اتلرر اسلال بداث تتاس ألدااا ابا،ال إاا در بال جتدلل الار ال ا بل
ات ت ا تيلت

جاا ث،اء سال اتلشا .

الجدول  34ـ  . 31مرشحات أفقية  :المساحات  ،ومعدالت الغسل الراجع  ،ومعدالت الترشيح في
وحدة وفي مجموعة مؤلفة من مجموعتين إلى ست مجموعات لمرشحات أفقية بقطر  3إنشاً  ،عند
معدل للجريان قدره  1جالون  /د  /قدم. 3

اسا اتلشا  :لل ادصا :

لت اللشتتدا

الل اتتل ال ت

ت تتا اابقتتا

ج للشدل اضغا اتلارال ا،لا يال لا ا
ابقل  12إ،شان ل
ابقل  11إ،شان ل

لت

ألع تتا إاتتا ألستتف

:

الل

ا،اعق -اديق افتا  1.5 - 1.45لق

الل

اطش  -اديق افتا  1.2 - 1.8لق

الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح
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1
1
ادصا ا،اعق /4 - /8 -إ،شان

ابقل  4إ،شان ل

1
1
ابقل  4إ،شان ل دصا لتاسا /2 - /4 -إ،شان

ابقل  8إ،شان ل دصا طش -1/2 -
تستطرق دا ا اح ج

اتصلاق ا اد ا يهاا ادال

ادصا (  1 1/2 - 1إ،شان ) .

ال ت اللشتتدا

ا

:

اضتتغاال ألجقاتتل ال ت

ابقل  18إ،شان ل
ابقل  11إ،شان ل
ابقل  6إ،شان ل
ابقل  4إ،شان ل

ابقل  4إ،شان ل

الل
الل

اتلارال ت ا اابقا
ابقل ،ثلجا

ابقل ،ثلجا

ابقل ،ثلجا

ا،اعق  -اديق افتا  1.5 -1.45لق
اطش  -اديق افتا

.

أل،ثلجا ت ت
ل

 ( Anthrafiltأل،ثلست تتا

ألع ا إاا ألسف

ابقل أل،ثلجا

لا :

) Anthracite

 18إ،شان  -اديق افتا  1.65 -1.55لق
3
3
 9إ،شان  /16 - /32 -إ،شان

9
5
 9إ،شان  /16 - /16 -إ،شان

است تتف

ا ت تتاد ا دت تتال

اضغاال ألجقال ال

ابقل ،ثلجا

 1.2 – 1.8لق

1
ادصا اطش  1 - /2 -إ،شان

(  1 5/8 - 13/16إ،شان ) دا ا اح .

ال اللشدا

الل ت ا ادصتتا لتتا

1
1
ادصا التاسا /2 - /4 -إ،شان

ال ت ت اتصت تتلاق الصت تتل

أل،ثلجا

ت تتا ابقتتا

ابقل ثقا ل ل

1
1
ادصا ا،اعق  /4 - /8 -إ،شان

اسا اتلشا ، :ثلجا
ل ت ت للشت تتدا

 1إ،شان

ت ا ابقا

تست تتتطرق ابقت تتل ل ت ت
أل،ثلجا

،اعق  18إ،شان  -اديق افتا  1.6 - 1.4لق

لا ا

طش  6إ،شان 1 -لق

الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح
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ابقل ،ثلجا

-4

ابقل ،ثلجا

3
9
 /16 - /16 - 4إ،شان

ابقل ،ثلجا

_5/16 - 4

ابقل ،ثلجا

شتتتب ل اتص ت تلا

أل،تلج ا

32

3
3
 /16 - /إ،شان

9
 /16إ،شان

5
13
 1 /8 - /16 - 6إ،شان

استتتف ال تستتتتقل ت ت ت م اابقت تتا

جاج شب ل اليل  -الااع

( )1اتيلات ت ال ،تتت ق ا لا تتام اللشت ت

اللش
اغس

اتطت

اغستت جت ت

،اتتاج ج ت

بش

ث ،تتاء س تتال اتلش تتا

بداتث

اسلال بااتسااي .

تصالاق ت م اشب ل اسف ال ا تصلا  :ا هل ،لا يا ج لساق

اص تتالتا

اللشتتدا

 13 - 3ا  . 13 - 4ااهل تتا

اتلاراتتل ااتتتأا

اتفاتتر جت اتتلح ادقت
اتصلاق ألجق .

ل ت اتتاح دتتال

ألستتل،ت جت

أل،ابات

ا اتت ي اس تتتطرق ع تتا
تبتتتتر داجتتتا استتف ال

القتل اقاع نل

اللش

الئاستتال ا ايا،باتتل

لتتا ا هتتل جت

لتتا ا هتتل جت

اصتتال 13 - 4

شتتب ل أل،ابات

الئاستتال ا ايا،باتتل

االج ادق

سل،ت بداتث تبتلا جا تا الصتاج جقتا  .ا ستتطرل

ل طااا لئاسال ايا،بال لاار عار بلصا ٍ
ا ا ،لا

اتللات تلم إا تتا ل،فت ت

الي ث،اء عل ال ات ،ات

ل،ت ق ياءن لدررن ل إ،ت ا در جاج اسا

تتتتأا

لت ت

ات توري نلضان لضاعفان :

ا ( )2اتااا التتار الاام اغس
ياء ل

الل ت ت ا ادصت تتا ا

اتستقل جاج دشا ثا،اال ل

ع ت تتا ،ات تتاج لدت تترار اطات تتاا ايا،بات تتل الثقبت تتل ا ،هت تتا عت تتار ح تتتبت تتل للضت تتال
ااشب ا

اش تتب ا

ات تستفار ل لواا الصتاج  .اتستتطرق ع تا ،اتاج لدترار اضتان
الئاس تتال ا ايا،با تتل جت ت

ألجقال اللشدا

اضغا .

الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح
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لواا الصاج :

ت تتر تص ت تت ،لواا الص ت تتاج

ابلستتتاا اتتتاار بثقتتا ل ،لتتل بش ت
اتصتتلاق ،فستتا لت

ا هت تتل ج ت ت

ل ت تتا ا ه ت تتل جت ت ت اص ت تتال  13 - 5لت ت ت
جق ت  .اال ت اض تان صتت ،لصتتا ٍ ل ت

ا،دتتاا ألصتتفل ا استتتا ،ا ستتتا  .ات،تتاا ،لتتا هطتتل

اصت تتال  13 - 6تت تتا لا اب ت ت ا تلت تترر ل ت ت

ألصفل ادل اادان علاراان لبان ح ليتاان لتدل ان تد
اطتل

اتلشتا ا تتا ا تاح اقتتل

ايل ت التتاء اللش ت

تت جت

ألستتف

ث،تتاء اتلشتتا  .ا ث،تتاء اغس ت

لتتا

ابلا،ت تتا ا ا،دت تتاا

ناائا اشتباا باال تل

ابت اا اهات جتدتل صتتغل

الي ت  .اتدتتلا ا تتاح اقتتل

الي .

علاراان ،دا ألع ا اب اا اها جتدل بل ارجج بل ل لاء اغس

مالحظة  :هناك نموذجان آخران من المصافي  ،أحدهما من الخزف  ،لالستخدام في نموذج
المونوكريت  Monocreteلشبكة التصريف السفلية في مرشحات الثقالة  ،وثانيهما من البالستيك ،
في مرشحات الثقالة اآللية العديمة الصمامات  .وسنرى هذين النموذجين في مكان آخر من هذا
الفصل .

عا لض ا دا يا
جت ت

رطا

Inlet Baffles or Headers :

اتص تتلاق اتل تتاري ا للشت ت

با سال عالضتل إرطتا لل بتل جقاتان

 . 13 -ا اغتتلض لت ت تت ت م اتالض تتل

اض تتغا

لتا ا هتل جت

اد تتل يلا تتا

تتتا د تتل

ع تا اغتل

ايلا تتا

ال تتاء لباش تتل بس تتا ست تلال اتلش تتا اافس تتر ،ت ال تتا

اليت إاتتا جتتاج تت م اتالضتتل ث،تتاء اغست
لت ت

اللشت ت ل تتااع لثقت ت

ااسد

لتاء اغست

ال تتاء ا تتر ط

اصتال 3

جت

بدا تتث ح اص تتارق

ل تتا اس تتد

اليت  .استتتطرق جت

ل تتاء اغست ت

ا،لتتا

ألجق ت

ا،ث تتل ال تتاء ا تتر ط بص تتال ل،ت ل تتل ث ،تتاء اتلش تتا

اليت با،ت تاق ث،تاء عل اتل اغست

اليت (  ،تل اشت

. ) 13
الصورة  5ـ  . 11رأس مصفاة بالستيكي .
الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح
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الصورة  6ـ  . 11رأس مصفاة من النحاس األصفر من النموذج القابل للتمدد
( أثناء الغسل الراجع )

لفاتا
اغست

اتد ق بلتر

ا هتتل جت

ايلاا لاام اغس :

اصتتال  13 - 3لفتتتاح بستتاا ا تتتد ق بلتتتر

ايلاتتا لت

يت

اليت  .ا لتتا ،تلو اتترط لتاء اغست إاتتا ليلت لتتاار بستر صتتغال ( ا

اتتتاح ي جتدت تتل ) با ست تتال ،بت تتا ادتت تتاي ع تتتا صت تتلاق طت تتا،ج ي ت تتلص اشت تتغ
بتا ل تتل  .اتلت ت ت تتوحء ا لداج تتل ع تتا س تتلعل ثابت تتل ا غست ت

اليت ت

عت ت الا تتج

الداج ل آلاال ع ا لا لدرر ا لاء جاج ديق لدرر ا سر ( ا جاج عرر لا لت
افتدا

ج ااح ي جتدل )  .اتستطرق اضان لفاتا ا تد ق بسلعل ايلاتا تتلت

جتاج ،بتا ج،تتالي ااجقتان البتارن اط،تج آلات جت ضتبا لتتر
الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح
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اع،ر لا تستطرق لفاتا
ليلاعل تلشا

لقاااا جقر

اتد ق ع ا ت

ا،دتا ج ،،تا ،دتتا إاتا لفتتاح ا دتر جت

ااتق نس ادر تلشا جقا ج

اضغا :

تتاار اللشتدا

لل .

اتت اااتر التتتا عت  31إ،شتان بلقتتاااا افقتر

ات ضلالال يرن أل،ها تشتل،ا بدايل ادر اتلشا ا غس
اال ت

بأ،ابا ت

ستتتطر ق لقاتتاا لتتارا

ا

اتترطا ا اطتتلا

الي ع،ر ا ااق .

لتتاار بقتتلص ادل ت لوشتتلا

لتلتبا تاتترلاااان

،ستتتطرق لقتتاااا ل،فص ت ل ع تتا ،ابا ت

ا اطتتلا  .ت ت م القتتاااا لرليتتل بااباا،تتر  /إ،تتت . ( Psig ) 2اج ت
اغس

اابل .

اضتتغا .

اتترطا

التتتتار اتتتق

الي ع،رلا التف افلج با ضغا ارطا ا اطلا إاا ثل لت 8 - 5
لوشل لترح
ا هتتل ج ت

الوشتتل ع تتا لتتتر

ايلاا :

اصتتال  13 -7ش ت
ايلاتتا

ارااان عل ال اتترا ج

بستتاا ل ت ت ت م الوشتتل

ث،تتاء اتلشتتا ا ث،تتاء عل اتتل اغست

اصلالا

ل

ي يلاا ل،اس

ااتترا،ا ت ت

اليت  .اتيتتلي

.

الصورة  7ـ  . 11مؤشر سرعة الجريان .
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لفاتا

ايلاا :

اتد ق بلترح

داثلتتا ،دتتتا إاتتا اضتتبا آلا ت التتتر

اتلشتتا

ال ،،تتا ستتتطر ق لتتتر لفتتاتا

 . 13 -8اال ت اه ت م الفتتاتا
،قص  %5ل

جتتلاج اضتتغا

يلاا

الاء .

التر

اتلشتتا ج ت

اتتتد ق باايلاتتا

تدتتاج ع تتا لتتتر

ا ي تتق تل ابهتا لت

الت ا،تتل ج ت

ت ادتتر ل ت ليلاعتتل
لتتا ،تتلو ج ت

ايلاتتا

اصتتال

ضتتل ااتتار ا

ي تا  .اتتلت عت الاتج ستتطر ق
ات ت تضتتبا

،بتتا ج،تتتالي اتشتتغا هااتتل اط،تتج

الصورة  8ـ  . 11مفتاح للتحكم بمعدل الجريان .

نساح

ثبت ت ت

اسا

الداال :

ت ت ت م اغست تتاح

ا ادا اال را تش

ال

ألجقاتتل ا اقاب تتل ا تترال

بتتترر ل ت

تلاتهت تتا ج ت ت

الست تتاعر ع ت تتا ت ،ا ت ت

ااا،ال  .اتتأا

اغساال ل اا ل

أل لع أل،بابال

لل بتتل لباشتتل جتتاج ع تتا استلال  .اتت م أل لع لتتاار

ال،اجتتث لايهتتل ،دتتا ألستتف

ات ا اطلااق جتاج تت

س ت تلال اتلشت تتا

ات لع لت

إاتتا اااتتل ل ت اا اتتا ستتا

اس تلال

ايهتل التا ستل الثالتهتا جتاج لع هطتل .

الي ت تيتتلي تغ اتتل اغستتاال استتادال الدااتتل باالتتاء ع،تتر

اطتتل عل اتتل اغس ت
ضغا عا ٍ لقر لم  75 - 51باا،رن  /إ،تPsig 2
عااال .

الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح
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ا تتل

اف تتا التتاء بستتلعل اتاااتتل

التتار ا ايتتل ع ت دبابتتا

ااا،اتتل ا،اشتتئل بداتتث ال ت التتاء اغست

التف تتل اادل هتتا إاتتا الصتتل  .لتتا ج ت للشتتا
تستتب

ابق تتا

ستتلعل التتاء ج ت

ال،اجتتث رال

است تلال ات ا تتا اغست ت ع تتاا

اسادال تصلق بداث اغس

أل ا ا يلاا

إاتتا دتتا ا
اسلال .

ال

الل ت

ات تتج التتار اغلباتتل

اتش ت

اتترا ل التلاجتتل

أل لع ات ت اطض ت

ت يتتاء بتترالم ل ت

اس تتلعل

ا،ت ت

استا جت ا ت

الاء عاااان يرن  .اباالقاب

 1 - 1/2يااا ،تان ل ت

اليت

ااداتتق

ايلاتتا ج ت

تدتا

ألشت ت ا

اس تتابقل ا غس تتاح

ا دتر ااهت

اغساح

ار اقتتل ا ت

ا،ت

تدتتا

استادال الدااتل

تترق للب ت ل ت لستتادل

الصورة  9ـ  . 11غسالة سطحية رحوية .
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اللش :

تشغا

ع،ر تاض ادر اتلشا لاض اتشغا اتيلبل اتلشتا

بت “ اتلشا إاا اهرل “ ع ا لرو بض ر ائج  .ات أل
ح اتأل دتا استقل اسلال اتل ق لال بساال لت
جتااال اتلشا

ع الاج ط اتا،ا

اداالا ايلي اصبا

لتتااال ل

،قاان اتق تا ا

اتلش تتا لاضت ت اطرل تتل  .تش تتغ

جت ت اتابا تتج اتل ت ت
ابترئتٍ استتلل شتتاا اتلشتا

اللش تتدا

بت ت

ا بتار  .اتتق بستهاال تدراتر

اجدتص ،قااتهتا .

اصبا

اض تتغاال ع تتار بيلا تتا س تتلعتا 3
اتيتااا التتر

اح ايت

ا تتل ق إح جت ت بت تتض حس تتتطر لا

اادتتر اي ت

اتتل ق إاتتا دتتر لتتا بتتا ل،شتتأ ا طتتلو ا ت
ا ه تتل جق تتر

افت

دتتا ت هتتل لقتاااا جقتر

اضتتغا ا ف ت اةشتتال إاتتا

اطاص تتل.

اضتتغا ل لتان افقتتر

تغس ت لياعا تان  .ا تتر اطت ت
اللشتتدا

ض تتغا لق تتر لم  5باا ،تترن  /إ ،تتت

اتلشا ع،رلا اشال ل ق جقر

اتلشاد

اياتر

عل ال اتلشا إاتا اهترل اتاضت ادتر

يااا،ان  /ر  /رق  2لت لستادل ستلال اتلشتا
ايا تتر تت ت

ج ،هتا تقتاق احن

تت

ح تغست لياعاتان عتتار

2

ا ل تتا تس تتتلل ش تتا ا

اضغا إاا ثل ل  8باا،رن  /إ،ت. 2

مالحظة :
إن معدل  1جالون  /د  /قدم ، 3هو المعدل القياسي في التطبيق العملي في الصناعة  ،والمعدل
المحدد  ،هو  3جالون  /د  /قدم. 3

الت ت

اا ضت ت

ال ا ب تتل جت ت

اص تتبا

اياء أل بل ل

ل،شتتآ

اتطثا تتل ا اتلاا تتج ايا تترا

 .اس تتااا

الا ر ال ا بل

ااتاار ستطر ق ،لا
تلشتتا

ا تتا ش تتاا اتلش تتا اتتل تتر ع تتا لا تتل اابات تتل ال تتا ر
ااه

استب

رثتال ات تال لت لتتر

الا تتام بستتب

تتاتاا

اتطثاتل جت

بت ت

اللش تتدا

تل شتا ا اتلشتا .
ثا ن
التاايتل ألاااتل جت

جتاااتتتا جت ت إااتتل التتا ر ال ا ب تتل  .اتتتوثل ابات تتل

التتا ر اغاتتل ا بتتل اض تان باتتا شتتاا اتلشتتا

الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح
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،فا ال ل لا س

طلو  .اع،رلا تشال لقاااا جقر

ادر اتلشا لياعان ايلي تا ا

اضغا ع ا ضلال نس

اتل

اتغست لياعاتان ثتق

ت ا اادر ع

اللشتتدا

لوافتتل

تيلابات تان بااتلش تتا إا تتا اه تترل ابت تتر ا تتا تت تتار إا تتا اطرل تتل اتس تتتغلج تت ت م
عتتار  15ر اقتتل  .ايتتلي عتتار تشتتغا

اتل اتتا

ل ت ادتترتا

ا ثتتل اتتاتتل بداتتث إ

تقتاق اادتتر ا اادتر

ل

لبت ادتر

ألطتتلو بتت ء الت

ا ثتل ا

ت ادتتر بتترالتا ل ت صتتبا

اللشدا

ا فت

ادتتر ل ت
ادلت  .إ

تا ال ت نست ها جت

اادتتر

ج ت ليلاعتتا

ألطتتلو  .اج ت

لياعاان بت :

( )1لاء للش ل داض تطاا للتف

( )3لاء اطاق .

ا،ت

اليلاعتل لوافتتل

ادتتاح

ال ت نست

ألطتتلو تغس ت

ا ل لاء بئل ،ق

( لاار عار بلضطل لستق ل ا غس

( )2الاء الئج ل صهلاج اتلسا

ا تا

يت

اغس ت

اتا ت

.

الي ) .

ااستطرق ت جقا ع،ر دتتا ء التالر ع تا لاتل بستاال لت

التار الت قتل

لتتا جت صتت،اعل لتتا تستتتطرق لتتالرن ب تتراان ا تتا هل،تان ألنتتلض اشتتل

ا ا ،قاان تلالان .

اب ت ت ت الت ت تتر

ألص ت تتغلي ا يلا ت تتا لت ت ت

يت ت ت

اغست ت ت

ا ستتتطر ق نستتاال استتا
اغست ت

الدااتتل

اليت ت  .تس تتتلل عل ا تتل اغست ت

ا تشت

نست

استتا استتاعر بشت

الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح

ع تتا .

تل ج ت عل اتتا
ل،تتا ستتابقان استتاعر ثات ن

اليت ت ع تتار ال تتر  11 - 8ر اق تتل اجت ت

اتاباتتج ح تستتتطرق إاتتا ا،هااتتل افتتتل أل

اهتترل  .اا تت،هق الا تتا دتتراثان إاتتا ت ،ا ت

ا ت ح

اليت ت ت ا للش ت تتدا

اضتتغاال  11يااا،تان  /ر  /تترق  2لت لستتادل استلال اتفضت لتتترح
لتتا

الي ت

اتتا ات ،ت جتتتل اتتا ا تلشتتا إاتتا

ستتل اتلشتتا ع تتا ،دتتا ثتتل شتتلاحن

لهتتق جت عل اتتل اغست

333

اليت  .ح ال ت

الفصل الثالث عشر

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

معالجة المياه لألغراض الصناعية وغيرها

اتشرار بقا ع تا

 ،تتا ص تتغلي جت ت

لتتر
تتا

اسلال ج

اغس

ا ف ت اغس ت

اس تلال أل

ج لا  .ا،

اليت إ

ألص تتغلي  11ي تتااا  /ر  /تترق 2لت ت لست تادل

تا ضتت

لتتر  5يتااا  /ر  /ترق 2ستا

ألاستتان الدلااتتل ا ت تستتتيا

لال الار الت قل بال

اغس ل،طفضان
،قل

اغست

الت تتر

اليت ألصتغلي الدترر ا يلاتا

ها عا ل ال

ات،ت جتتلن

تسب

لا ا لتر

ألي ستتت،تا ا س ت .

اتلشتا عاااتان التتر

طال
دشا اسلال اتلحن دصاال ا ن

اسلال ج،دتا بااتاا إاا تفلا ادر

ااسا اتلشا .

ات

اتلشا

ا عار اض ادصا

الصورة  11ـ  . 11مجموعة مؤلفة من ست مرشحات عمودية من النموذج الضغطي .

مالحظة :
معرقاً ممي ازً  ،بحواف منكمشه عن جوانب الغالف  .يمكن
يمثل سطح السرير المحشو أحياناً مظه ارً ّ
إجراء السبر من أجل الحصى بمسطرة طي معدنية أو بأنبوب طوله  3/3إنشاً  .ويدفع المسبر نزوالٍ
ّ
عبر السرير المجفف  ،حتى يواجه مقاومة واضحة من الحصى  .يمكن أحياناً تسوية أكداس الحصى
الضئيلة بمسها مساً متأنياً  ،ولكنها إذا كانت خطيرة  ،ينصح بتفريغ المرشح  ،واعادة رصف السرير
 .وفي هذه الحاالت  ،ما لم تكن وحدات الترشيح كبيرة جداً  ،يكون شراء عبوات جديدة رخيصاً عادة
أكثر من محاولة تجديد نخل المادة القديمة وتغطيتها .
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ح ادرث لبا اها ء ج
اض تتغا جت ت

ال تتاء تدت ت

سل اتلشا

اللشت ت

اضتتغا ايتتاي  .جلتتثلن إ

تتا

اض تتغا (  15باا ،تترن جت ت

التتاء ا ت ي اتترط

 ،تتت اللبت ت  ) psiaا

اللش  ( 6 spia ) 50 pisgا جقر

ستلال اللشت

ا تا طفتض ضتغا جت

ابا،ال اها ء جت

طفتتض ضتتغا جت
اياي .

للشدا

جت

لا

التاء تت،است

اللشت

اادررم عرر لت
التر

ستتاا لتتترح
اضان األ،ابا

تتا

ع تتا

اض تتغا جت ت

اللشت

 51 - 65ا  6 psiaابلتتا

لت اضتغا الا تج جت

جقتتا  1/4اهتتا ء ات ي ال ،تتا

لت

التاء ادتتاو ع،تر

ادتيتام ع،تتر اضتتغا

ا،لتتا

ل ،لا

اثقااتل ع تا ،اتاج ا ست

اضتتغا  .اا ،هتتا تستتتطرق ع تتا ،ا تتاج

حستتتطر ق اصتت،اع بلتتتر تلشتتا لقتتر لم  2يتتااا  /ر /

رق 2ل لسادل سلال اتلشا

اتضتتل

اللش ت لشتتبتان بتتااها ء ع،تتر

اضغا  5باا،رن  /إ،ت 2ع،تر عبتالم لت

ل،ا سابقان ح تستطرق اللشدا

لدتترار  .اتشتتغ ج ت

.

ابا،ات تتا جت ت

ال تتاء ع ،تتر

اثقاال :

اصتت،اعل االلشتتدا

اااار ت

اضتغاال  .أل

اب ت ت ع تتر ض تتتا

ابا،اتل اهتا ء جت

اهائتا

اتاباتج اب تري لقتر لم  2يتااا  /ر  /ترق

اج

اصتدال اد الاتل  .ااشتال اتاباتج ادتراث إاتا لات

ا ر ا ا ت لل ،ان ل تدسا

اتطثال ا اتلااج ب

ايتترا  13 - 11ديال تان لقتلدتتل اادتتر
تلشتتا

اتلئق لتر

ا إا تتا ل تترو لد تترر

2

بااثقااتتل تقتتاق ع تتا

2ا 3يتتااا  /ر  /تترق . 2ا ستتتطرل
اغس

الي

تق تتاق لت تترح

استتادال ع تتا ستتاا تلتترر ستلال اللش ت

الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح

جت تت

ايتترا

ا ا ي اب  21يااا  /ر  .ا ر تتلح
اغست ت

أل

اليت ت

ايلاتتا

اشتتاء ع،ترلا ت تا ااايتتل التاء ع تا اا تا ايلاتتا
339

اتلشتا

ع ،تتر س تتتطر ق الا تتام

افت ت ا تتا

بتل جت

اصتا

ت جت

ع،تترلا
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ت تتا ا اايتتتل ر،تتتا  ، .تتل اض ت تان اللد ت تتل تد ت ت
بلترح

ال ت

اغس

تصتت ،للشتتدا

اا ت ت

ا ا ،لا ت ت

ا ادر

ج

الستتتاا

الي ع،ر ستطر ق نساح
اثقااتتل ل ت

اسا

ا ا ،لا ت

تت ت

ايت تترا جالت تتا اتت ت تتج

الداال .

ا افتتاح

ا اطش ت

تت تتا الت تتار الست تتتطرلل ع ت تتا ،ات تتاج شت تتال تقلاب ت تان  .ا اش ت ت

اضت تان تتتا اشت ت

تال ااقتتاق ات تترر ا ألبتتتار القتلد تتل
ألاس ت ،تش ت ن

ايرا  3 -11ع ا ساا اتاباج اشتائ  .ا تر تقتار ا تلا

الد ال ابتان إاا ستطر ق ش ا

ال،شأ .

طلو لت ع ت

اتلشتا اعترر لت

اادتر

جت

مالحظات على الجدول  33ـ : 31
( )3صنفت وصالت صبيب المرشح حجماً من أجل حدد أقصى من الخسارة في األنابيب مقدارها 3.3
قدماً  344 /قدماً .
( )3صنفت ُم َرِّكبات صبيب المرشح لتأمين خسارة إجمالية في األنابيب مقدارها  33إنشاً .
( )1تم اختيار مفتاح ضبط مدخل الغسل الراجع والصمامات وشبكة األنابيب من أجل حد أقصى مقداره
 34قدماً  /ثا وخسارة حدها األقصى  3قدماً . 344 /
( )3صنفت صمامات الغسل الراجع وشبكة األنابيب من أجل خسارة أقصاها 34قدماً  /ثا و 3قدماً /
344
3
( )3صنفت شبكة أنابيب الترشيح إلى الهدر لتسمح لمعدل  3جالون  /د  /قدم بشبكة أنابيب
طبيعية.
( )3تحتاج غسالة السطح المسطحة إلى المنافث  .وتحتاج شبكة األنابيب المسطحة إلى  3باونداً /
إنش 3عند الصمام .
( )3تقوم جريان الغسل الراجع السطحية على أساس معدل  34جالون  /د  /قدم . 3ويوصى بها في
المرشحات الرملية بدون غساالت سطحية  .و ينصح بمعدل  33جالون  /د  /قدم 3لمرشحات
األنثرافيلت بدون غساالت سطحية  ،أو المرشحات الرملية مع غساالت سطحية  .بنجاح غسل وحدات
األنثرافيلت رجوعياً بالغساالت السطحية عند  33جالوناً  /د  /قدم. 3
( )3تقوم معلومات السرعة على أساس معدالت التصميم السطحية  .وتقوم معلومات الخسارة على
أساس المعدالت السطحية وشبكة األنابيب الطبيعية  .تسمح الجريانات األدنى  ،بصورة طبيعية ،
المرِّكبات .
بإنقاص حجوم ُ

جدول  11ـ  11حجوم ومعلومات مقترحة لمنشآت الترشيح بالثقالة ،
تتراوح طاقتها من  71111ـ  5111111جالون  /د .

الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح
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إ ع بل اتلشا

لا س،لو ج

ت تتاجل الا تتام ا طرل تتل اا غست ت
ا ا ،لات
اتر ط

ايتتاء ات تتاي لت

جت

ث،تاء اتلشتا

اليت ت  .اتتل تتا ألد تتا ض الب،ا تتل لت ت
اللشت

اشتتب ل

اف تتاح ا

تتتا تااات التتاء

اليت  .ات،تاا ع،تتر

ستتف ال تتلت ع تتا يلت التتاء التلشت

ث،تتاء

الي ت ث،تتاء عل اتتل اغس ت  .ا تتر تتتتأا

تت م

اتتتااع لتتاء اغس ت

لتتا  ،تلو ج ت

لثقبل ا ال

اتقتتاق بتلت لتتارا

ايلت لتاء اهتترل ث،تاء عل اتل اغست

ستف ع بتتل اتلشتتا شتتب ل تصتلا

عل اتتل اتلشتتا

اصال  13 -11لل بل جاج بئتل ،قاتل

اصتتال  13 -11ل ت شتتب ل لئاستتال ا لتتلال اتتتاق إلتتا

ت ا ل تصلاق ي اع ش

ااار اضان باالصاج .

الصورة  11ـ  . 11مرشحة كونكريت بالثقالة مع ممر عام للمياه
وشبكة جانبية للتصريف السفلي .

اسا اتلشا  :لل ادصا :
الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح
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ال ت

ا ادصا ل ،لا

لت

ت تتا اابقتتا

اتلشا بااثقاال

ابقل  24إ،شان ل

الل

ابقل  6إ،شان ل

:

ا،اعق  -اديق افتا  1.5-1.4لق

الل

ابقل  4إ،شان ل

اطش  -اديق افتا

ادصا

 1.2– 1.8لق

3
3
 /16- /32 -إ،شان

ابقل  4إ،شان ل

ادصا

1
1
 /2 - /4 -إ،شان

ابقل  5إ،شان ل

ادصا

1
 1 /2 - 1 -إ،شان

ابقل  5إ،شان ل

ادصا

اسا اتلشا ، :ثلجا
ال ت ت ت

أل،ثلجا

ألع تتا إاتتا ألستتف
لا ا

ج ت للشتتدا

1
 1 - /2 -إ،شان

ألع ت تتا إا ت تتا ألس ت تتف

لت ت ت

اتلشا بااثقاال

ابقل  24إ،شان ل

أل،ثلجا

ابقل  6إ،شان ل

ابقل  4إ،شان ل

ابقل  5إ،شان ل
ابقل  5إ،شان ل
شب ل اتصلا

لا ا

 -اديق افتا  1.65 – 1.55لق

أل،ثلجا
أل،ثلجا

9
5
 /16 - /16 -إ،شان

أل،ثلجا
أل،ثلجا

5
3
  /16 - /16إ،شان13
9
 /16 - /16 -إ،شان

 1 5/8 - 3/16 -إ،شأن

اسف ال :

ستتف صتت،راج اتلشتتا

يل ت التتاء التلش ت طتتل عل اتتل اتلشتتا
اتل اتتل اض تان  .ا تتر تتتتأا

ت ت م اشتتب ل

شب ل ،ابا لئاسال يا،باتل
لاار بلصا ٍ
اات اصف،اتا سابقان تد
الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح

جت ت ت للش ت تتدا

:

3
3
 ْ /16 - /32 -إ،شان

أل،ثلجا

ابقل  4إ،شان ل

ت،تتاا ج ت

:

ت ت تتا اابق ت تتا

ج ،لا

الل ت

يا ،ت

313

شتتب ل ستتف ال ا تص تلا
اتتتااع لتتاء اغس ت

لتتا ،تتلو ج ت

الي ت ث،تتاء ت ت م

اصتتال 13- 11

لثقبتل ا ( اتتا اشتائ
ع،ا

تتل ت ع تتا

اللشتدا

لت

ثتل ) يا ،ت

اضتغاال
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ا لت

ت تا لب،اتل لت اتتل ديلاتتل ا دتر
اتاار بلصا ٍ ل ابالس ا
يا،ب

ا ا ،لات

لا ،لو ج

اصال

ا

،بتا لئاست

. 13 -12

الصورة  12ـ  . 11رأس مصفاة من البورسلين كما تستعمل في شبكات التصريف السفلية
المبينة من المونوكريت .

ات تتلاح اض تتغا التاس تتل جت ت
 Psig 61اج للشدا

اللش تتدا

اثقاال تا جقا اضغا ا،اتج ع

ااوط ع تا ،تا الستاجل اشتا ااال لت

اا

اض تتغاال لت ت  31إا تتا ث تتل لت ت

،بتا

اصتبا

إاتا استا

جاج سلال اتلشا  .اول ت عار ل  14 -12رلان لت

 6باا،تتر  /إ،تتت 2تقلاب تان  .ا الدتتااح

اااتتار ت ت

لتفاع لدرر ا لاء
ات تاي ا لتاء

ات تا

ا -5

اتتل ق ع ت الاتتج ستتتطر ق لتتا

اتتتل بتتاات ا اس ت ب ل ت

ستتف صتت،راج اتلشتتا إاتتا لستتتاو التتاء ل ت داتتث

ا اع تتاء

ال تتاء جت ت ست تلال

اقا تتاا ا تتر ط
اتلشا

تتر اد تتلل بت تتض اه تتا ء ال،دت ت جت ت

ااوري إاا لباا  .ا اتاباج اتل

ا ا برج الاء بتلج  4ترلان إاتا

سا سلال اتلشا ا لساعر ج إ،قاص لبا اها ء .
الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح
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اادا
بلا

اتشغا :

لضال اتشغا ت ا جتاج لا ج اتلشتا

ات ت تُشتتغ تاتترلاااان اتضتتبا ل ت اادتتل تشتتغا
اثقااتتل اتتلاض ت ت ت م ا ادتتا علال تان ج ت لقرلتتل ادتتر

تت م اادتتر
،لا

تستتتطرق عتتار ج ت للشتتدا

تدت

ال ابتتل ا ال تتل ا لشتتغ  .ااادتتا

هاال اهاال بلفتاح ،ضغاا

ع تتا ،ا تتاج ا ست ت اص تتلالا
اتش تتغا

ل تتا اا تتاق جااتل اب تتا

ابا با تتل

ا،لا

اقاق اتال ببساال بضغا ال

اتتتد ق لايتتار ع تتا ش ت

تستطرق

ع تتا دا لت ت ج تتاج لض تتال
لت ت

ات ت ي

ا،ل تتا

ت تتا آلاا تتل اتت ت تش تتغ بلفت تتاح

اادر إاا ادايل إاا اغست ليت

ا ي ابر هااان ب يلء اغس

إاا اهرل ا اتار إاا اتل .
لفاتا ضبا لتر

اتلش تا

لت ت بت تتض حس تتتث،اء

،ضغاا  .جت،رلا تشال لقاااا اضغا ج

بداتتث ت تتا

تشغ ارااان  .ا رالان ا،

اتت ت تل ت ت

اش تتغ تا تترلاااان  .اتفضت ت ع تتا ،ا تتاج ا ست ت

ل

جت

اصتلالا

ابا باتل

الي

ا اتلشتا

ايلاا :
اتلشتا جت ادتر

ا،ادال اتل ال تتتبتل ضتلالال جت ضتبا لتتر

اتلشا بااثقاال  .اتتل إلا بصال لباشل ا نال لباشل با سال صتلاق تد تق
ل ت طتتل جتتلج اضتتغا ج ت

،بتتا ج،تتتالي ج ت طتتا اصتتبا

اتتتوثل جتتلاج اضتتغا جت تشتتغا

لفص اان

ا تا ا،اان

ا با باان

نتتلج الد تتق  .الفتتاتا

ضل . %3 ±

ر

اط،تتج

ا ات ال

ات ت

اادتتر اتلشتتا

تتر ت تتا صتتلالان لي،دتان

ت ا اضان ل ،لا

اضتتبا تت م تتلت عتتار ع تتا ضتتبا لتتتر

لفاتا ضبا لتر يلاا

اغس

الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح

اط،ج ا
اتلشتتا

الي :
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نس ادر

ال

تلبا إاا بئل ،قال

ج لستااا
الي

التاء جت

اتلشا بااثقاال لياعاتان با ستال لضتطل ا غست

اليت

اللتفت بلتتر

اغست

ا ل صهلاج تطاا للتف  .اا اا سا
ابئتل ا،قاتل ا جت صتهلاج اتطتاا

اب،اء ع اا ا،ص باستتطر ق لفتاتا ضتبا لتتر يلاتا
ضبا لتر يلاا

النق

اغس

تتوثل افتلاج
اليت .

اغست

الي ادتا إاا لفتاح ل،فص اضتبا لتتر

يلاا

اتلشا ج

ج

لل  .تتل ت م الفاتا اجقان ا لبر ،فسا ا ي تتل بلايبا لفاتا ضتبا

لتتتر

لتر

رليتا

اغس ت

ادر تلشتا بااثقااتل ج ،،تا ،دتتا إاتا لفتتاح ا دتر اضتبا

الي ت ج ت ليلاعتتل ادتتر

ايلاتا  .اال ت إرطتا

اتتترال

لقاااا لترح

ايلاا :

ر ت تا تت م القتاااا لت

جه تبا ا لشغ لتر
اتتتترال

اتلشا

ضتتلالال ق ح  .ا ا،لتتا

سيلن اللن ع إ،ياا اللش .
لقااا جقر

ال اجتأ ا اايتل جت

ا،لتا

طا اصبا

اتفاض

ع ا جتلض

الوشتل جقتا

ا الوشتل ا الستي .

ي ادر تلشا

ا،ت

جالتا إ

أل،ها تشال إاتا ،هااتل

القتاااا التفاضت ال

لستاو الاء ج

ا ي البا طا اصبا

لقاااا علج ابئل ا،قال :

الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح

استلال ث،تتاء اغست

اليت جت

الوشتتل ا الستتي لهتتق اض تان أل،تتا اقتترق

اضغا :

شاا اتلشا  .ا ر ت ا لت ،لتا

التاء جت لطت ت

بداث اتل جت يلات ألا تا

ت م القاااا ضلالال ج تشغا

ا،لا

اتلشتتا

ادتتلل اا دصتتا ع تتا تلتترر لتستتاا جت

جصا اس،ل .

أل ادتتر ا دتتر جقتتا تغس ت

313
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ع ا اللش .

الفصل الثالث عشر

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

معالجة المياه لألغراض الصناعية وغيرها

القااا ا رحال ع ا علج الاء ج بئل ،قال  .االبا هلبائاان

استطرق ت

ب شال إ ،ل طفاضل ا عااال الستاو
للشدا

اثقاال اترالل اصلالا

دتترث ،لتتا

ادتتاي ع تا صتلالا
اللش

لت للشتتدا

آلاال :

اثقااتتل

تتتا ،لتتا

اللشت بااثقااتتل ات ي ح

لت

اتلشتا دتتا اتتار إاتا

هااتل ا ات ي بتتر ستتتلااا ل،ت ست،ا

افلاتر هااتان جت

تلال بااغست ت
اطرل تتل ل ت ن

لقتتاااا

ا بأضا ء إشال .

الت د قتل علتا

اليت ت ا اش تتا

ا لوشتتل

اتلشتا

ب تترا س تتتطر ق ص تتلالا

لسلان اتصلاق ص،اع اللش اتل بااثقاال برا صلالا

 13-14ا 13-15لطااتتا
شب ل اتصلا

اسف ال
الل

اص

ا ال

ا،لتتا

اتلشتتا

آلاال :

هاال اجت

اغس ت

اصتالتا

الي ت  .اتتتتأا

اصال  13-13لت صتفادل الصتفا

اقلصت  .ابهت م اتت،لا لت

ا،تتاعق ( ا أل،ثلجا ت

اتلشا :
ا تترط

هاا تتل

ال تتاء الطث تتل ا ال تتلاج لت ت لص تترل ثابت ت

اتصتلا

ا،ستتطرق بترحن

ا،تتاعق )  .اجالتتا ا ت

الس تتتاو

اد تتر رث تتال

ات ال ( تللا ايا لر الت قل ) ا ل داض اتلااج عبتل لاستال
إاتتا ايتتاء ات تتاي لت ديتتل ستلال اتلشتتا

ل طل

عبل لطل

الصاج

ا

اص تتال 13-13

اطش،ل ح تدتا إاا ادصا الترل

ل،هتتا جقتتا ابقتتل ل ت لل ت
اتل اا

اتلشتتا اعل اتتا

لا ،لد ج

التتاار بلصتتا ٍ بلستتتا ال لت
ا ي اتاا ابقا

لضت

ا لف تتاتا تد تتق هلبائاتتل  .ا ،تتلو ج ت
يلاتتا

 .اتر ل تت

ابلستا ال إاا ديتل ايلت

تال
ااتلشت ،تتااحن عبتتل استلال  .لت ن

ا إاا اطرلل  .ا ث،اء شتاا اتلشتا

سلال اتلشا بباء ضغاان للترن اسب

رطتا

الت ت،تا التفت التاء التلشت

ت تا ا بتار التل لتل ع تا

لتفاعان تترلاياان ا لتاء جت

،بتا

اغست

اليت ت اع ،تترلا اصت ت تت ت إا تتا لس تتتاو لد تترر ست ت فان ت تتا ع تتار  5-4تترلان ج تتاج

الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح

313

الفصل الثالث عشر

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

معالجة المياه لألغراض الصناعية وغيرها

لستتتاو لطتتل الاتتام التلشتتدل اتل ت يهتتاا تدضتتال ها ت ( ح ا هتتل ج ت ت ت م
الساق ) بسلعل ع ا تفلا اها ء ل

 siphoningات تغس

،با

اللش لياعاان .

اغس

اليت

اابتر بتل اتل استاف،ل

الصورة  11ـ  . 11مرشح بالثقالة بدون صمامات آلية  .نماذج صناعية .

اغس

الي :

الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح
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بل تتا

اتلشا

اس تتد

اتيلا ت

،ب تتا

اليت ت ادلت ت  21ي تتااا  /ر /تترق 2لت ت لس تتادل ست تلال

اغست ت

اايلي ل،ها جقا  3يااا  /ر  /ترق 2عبتل لاستال

لت ت دي تتل تطت تاا

اليت ت با س تتال  ،تتا

اغست ت

ال ت ت،تتاا تصتتتر عبتتل س تلال اتلشتتا

اا اا ابر اغس

الي ع،ر  18يتااا  /ر  /ترق

 /ر  /تترق 2ع،تتر ،هااتتل جتتتل اغس ت  .ا ،ت
التل لل إاتا اهترل با ستال لت ،ق اغست

لتتتر

اغست

الي ت

إاتتا دتتر باتتل جت

رطتا

جت

ت تتوري ل،ه تتا إا تتا دي تتل

ابه ت تغس ت ا نس تلن ليت تان .
2

ثتق ات،تا ص إاتا  12يتااا

اغس ت س تلال اتلشتتا

اليت  .استاعر تت

اا،ق ت

ات،قص اثابت

الي جتقا اساف،ل اتا

جت

اغس ت

الي ت إاتتا

اقااتتل بترطا اهتا ء إاتا شتب ل إاتا شتب ل ،ابات
عل ال اغس

ا بتتار

الل بتتل اهارلاااتتل ا حستتتقلل ال،تتت ق

اس تلال اتلشتتا  .اع،تترلا اص ت لستتتاو التتاء ج ت ديتتل تط تاا
ااتل اساف،ل تستل

ابتا

اغست

الي

الصورتان  14ـ  11و  15ـ  . 11مرشح بالثقالة بدون صمامات آلية  .نموذج صناعي
تبين مخططات الجريان في األولى عملية الترشيح وفي الثانية عملية الغسل الراجع .

الصورة  33ـ 31
الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح
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الصورة  33ـ 31
الصورة  16ـ  . 11مجموعة مؤلفة من ست وحدات من مرشحات بالثقالة عديمة الصمامات
اآللية في مصنع لعجينة الورق في كاروالينا  .القدرة  85111جالون  /سا .
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:

اشا

ع،ر ،تهاء عل ال اغس
ااشتا

عبل سلال اتلشتا

اتلش

الي

با ستال اق،تا

الاء ار ط لت لاستال

لت ديتل اتيلات

رطتا

االتأل ديتل

اغس الي بلاء اشا التلش ل ي عل ال اغس الي اتااال  .اع،ترلا
تلت ت تت م اديتتل إاتتا لستتتاو التتاء التلشت اتا ت التتاء ع،رئتٍ عت ايلاتتا
إاتتا ت ت م اديتتل اايتتلي عبتتل لطتتل التتاء التلش ت
اتلشا ل

تشغا

ي

اطرلل .

اليلاعل :

ج تشغا ليلاعل ل ت م اللشدا

اص رجج ل،ت ق ل

لاام اغس
إاا

اتت ت ت تتاار بس تترار ص تتغال

ارجج ال ،ق ،فستا لت

اطاصل بها ج

ادر

اثقااتل اترالتل اصتلالا

الاء الطثتل ا التلاج إاتا ت ادتر جت

ع ب تتل تيائ تتل ا تترجج
اليلاعا

ابااتتتاا اتتتار إاتتا ادتتر

عل اا

التاء  .ابلتا
اغس

آلااتل

اليلاعتل با ستال

بدا تتث تت ق تتا ت ت اد تتر لت ت

ت ادتر تقتاق اضتان بتاطتا

اليت ح تدترث تت

اترجج ال،تت ق

اليلاعل .
طرق التصفية Clarification Processes :

اا ت ت

ت،يا عل ال اتصفال عار
ايلت ت ب تتا

اليلاعا

لا ا

اات تلاقتا
:

لا

ا ث تتل

ل،ا ج بر ال ت

افص

بالاقل ا در

تتا اس تتتطرق عت تار  .اال ت ت إرل تت ت م

( )1اتلسا

 )2( .اتلشا  )3( .اتطثال  +اتلشا .

( )6اتلست تتا

 +اتطثات تتل  +اتلاات تتج +اتلشت تتا  )7( .التاايت تتل

( )4اتطثال  +اتلااج  )5( .اتطثال  +اتلااج  +اتلشا .
باا ال  )8( .للشدا

طاصل .
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:

12ت اتلسا

لتتا استتتطرق اتلستتا

باس تتتث،اء ل تتا ات تتل

ال،شتتآ

اصتت،اعال التاايتتل الاتتام لبلتتا

ادتترم جت

ثل الاام ات ل ادتا

باتل

بلص تتائر اللت ت لت ت

اغلا،ال الايار ج

يت ت إاا تتل اللت ت  .ا اا تتل الس تتتت قا

اعلاتتج بداتتث اتتتا جتتتل ااا تتل يتترن ا تلستتا

ابساا إاا طتا

اتلسا

 .اع تتا اتتلنق ل ت ايتتار طا،تتا

با تتل اباتا تتل ا ص تتا،اعال تت تتاجل جاه تتا تت ت م اص تتفا

للضال يرن جه نال لتاجل عار
اج

ب

اللد ل ألااا جقا

اات اا تستتطرق جقتا لت الاتام الاد تل يترن

اتطثال ا اتلااج ا اتلشا .

 22ت اتلشا :
بلتتا

ثتتل التتار الت قتتل ج ت

الاتتام ات تتل

تلا ت إاتتا عبتتال اس تلال ادباب ت اللش ت
ستتتث،اء

اتلشتتا

ا تتل جت

تارل لتتا ا تتا
ابستتاا ،ت ن

استتطرق اتطثاتتل ع تتا ،اتاج ا ست يتترن جت

الاام ات تدتاي جقا ع تا لاتا

اصتتار إ اتتاق أللتتل )  .ابلتتا

جتتتل

اا ت ت

ا تتا

ات تتاي لت ت

ال،شتتآ

ا تل ،ستباان لت

تيتتلي تغ اتتل اطتتا التتوري إاتتا للشتتدا

تلاتتل جت تصتتفال الاتتام

اتطثال ا اتلااج .

 32ت اتطثال ا اتلشا :

اللشت ت

ديتتاق نلا،اتتل ج ،هتتا

الاتتام  .اا ت اا اع تتا اتتلنق ل ت ايتتار

ات ل  .ابرحن ل،ا اسبج عل ال اتلشا

جت ت

اتست ت ق ،فس تتها اتص تتفال

اصتت،اعال اتصتتفال

ات تال  .اجت تت م ادتاح

بلتتار اتطثاتتل ( إضتتاجل إاتتا لبا،تتا

اقتتا

صتتال جت تت

صت تا نل باا،س تتبل اتشت ت

اطتتا اجت

ا ب تتار  .اات ت اا

تستطرق ت م االاقتل جقتا لت الاتام اتت تدتتاي ع تا لقتارال بستاال لت
اا ا سهلن تطثالتا  .ااصت
االاقل أل

اض در ا لال ات ال ات اتايت

اا اتتلر ع ا اباتل ات ال

الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح
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إاتتخ اا ت علال تان إ

ا،

لتتترح

ا ،ت

ات تتال تااتتر ع تتا 20 ppm

إاال ا ا لا ابل ع،رئٍ ا،ص بااتطثال ا اتلااج ب

اتلشا .

 42ت اتطثال ا اتلااج :
إ

ست تتتطرق ،لت تتا

ات تترثال ات ت تتل ا تطثات تتل التت تتر

الا ا صبابان ،قاان تلالان ج

اتلاات تتج ا

ال

 10اا تتا ،قات تان بل تتا ا فت ت

اص تت،اعال  .اداثل تتا ،دت تتا
ااي ت

اقاتتاق بااتلشتتا
افص

اتضاال” ج

اا تتل ا تتا

ا ثا تتل لت ت

حس تتتطر لا

ع،تتا “إااتتل ا تتا ا التتار

الب .

 52ت اتطثال ا اتلااج ا اتلشا :

اب ت لتتتر ع التتتا

ح ا تتا اتطثا تتل ا اتلاا تتج تتاجاا

اض تان  ، .تتل اللد تتل تد ت

است تتتطرق ع ت تتا ،ا ت تاج ا س ت ت

ت تتا

ستطر ق اتطثال ا اتلااج برا تلشا تتا ٍ

 .اعلالتان ستتت ا إااتتل ات تتال اجاتتل ا دصتتا ع تتا صتتبا
ت ت ب ثا تتل لت ت ppm

اإ

ايل ت ت بت تتا

اتطثات تتل ا اتلاات تتج ا اتلشت تتا

ااتا ،تائج للضال جالا اتت ج ب اال ات ال ا ا ا  .ا افا ئر الئاسال ت
ال

اتد ق بر ل بااتطثال ابتش
بلتر

اغال ا بل

ش تتا ا اتلش تتا

ا بار

اتلااج ابااتاا اط

ا

ادل ع ا اللشدا

التار

اتتااا

هث تتال ات تتال ا ا ب تتار ال ا ،تتل افاتد تتل ت تتا جت ت للد تتل

اتلشا  .اداثلا ت ا إاال ا ا لهلل ج

اثلث .

 62ت اتلسا

ا ،ا ال

إاال ياء بال لت

اي

ستطر ق ايل با

اتل اتا

ا اتطثال ا اتلااج ا اتلشا :

تت ت م االاق تتل للاث تتل ا الاق تتل اس تتابقل جال تتا ع تتر ا،ه تتا تس تتبج بااتلس تتا

اتستطرق عار ل الاتام الاد تل يترن ا اتت ت هتل باطتاتال

ج ت ت تتااا

اتطثال .

،ا

التاايتتل ستتا

ا ت اتتتأثل ب ااتتل دل ت ثقا ت ل ت

الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح
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 72ت التاايل باا ال:

اال

استتتطرق ع تتا ،اتتاج ا ست جت ل،شتتآ
ستطر لا :

( )1ب

اتلشتتا بستتب

ات،قال ات داال تسلا لا ب

( )2بتر ات،قال ( بتر التاايل باا ال ) .
( )3اابج ج بتض اداح

اشتلء ا تال ع تا شت

ا اتغ اتتل بتتا لت

لبا،ا

ل

ب لات تتا

اضتغا جت

ست تتتطر ق اهابا الا ت ت

يها تغ ال طاصل بهتا

ستاا ،ا

جاح اتتل

بت تترحن ل،ت تتا  .اال ت ت

اتغ ات تتل

ا ،هتا ال ت إضتاجتها إاتا ا تا ا

يها ا تغ ال ا الاائال اه

ا ال ل أللا،اا ااش ل

ا تال ل،اتا

اغلض .
ا تل ت

إضتاجتا

ت ف ت ت أل ست تتر ااتت تتق اتضت تتاي ا الت تتا ر الدرثت تتل ا لئدت تتل ( ت تتال ،قات تتل

ح ،ستتال )  .اال ت

تتتا ثتتا،
ايرا

ب ابتر ات،قال .

نتاا لستتا تدت

اصار ا اتغ ال بهلا ل

اتفاع

التاايل باا ال .

يهتتا ا تتال إيتتلء تصتتاري يتترن  .اداثلتتا ت تتا لقتتارال التتاء

التت تتااج ا ت تتل ،ست تتباان ال ت ت

بااهابا الا

طصائصتتا اتتقالاتتل .

الا ت

ستتتطر لا اضتان ل ت

ستتار ا تتال  ، .تتل “ ا تتال” ا “ ثتتا،

 12 - 1ج

 82ت اللشدا
ت للشدا

ا تتال “ ا “ أللا،اتتا " ج ت

افص . 12

ألطلو :

ا لبا ال،شا :

تس تتتطرق للش تتدا

ا اتتلا ئ لت

اصتتارااق اتش ت ا عال ت شتترار

ا لب تتا ال،ش تتا ع تتا ،ا تتاج ا ست ت

اا تتل اات تتاق

الاتتام جت لصتتا ،تتبئتتل اقتتا لال ا اف،تتارج ا الاتتاعق ا البتتا،

السلال اج لطت

اص،اعا

تل اضت تان جت ت
 .اتس تتتطرق ثا ت ن

اتل اب تتا

ات ت ا لااتها لاهل الئدل سائل ااتق

ال،ااا تتل التااي تتل الا تتام  .ااس تتتطرق اضت تان

ا غلض ،فسا لسداج ا لبا ال،شتا جت ل،شتآ
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اتطثاتتل ا اتلااتتج ا اتلشتتا

ات ت تستتتطرق لتتتر

لتا تتل ا لا تتام جت ت ت تتا الت تتر
اضغا

ا اتتا ع تتا ش ت

 .ا ا لب تتا ال،ش تتا ح اتغا تتل تقلابت تان جت ت

اقتائق  .ااتفتاري اتتأثال

ا لبتا ا التتر

ا تلاااتت بتا

ألن فل افاح ال بباا،ل بلستا ال لشاال .
تشتتبا للشتتدا

اللشتتدا

ا لبتتا ال،شتتا ج ت ب،ائهتتا

يلعتتا
ا،ل تتا

اتتق تباتا

الل اتتل اتلاراتتل

اتاراتتل ات ت تتل ت بااضتتغا  .اتدتتتاي ع تتا س تلال ل ت لستتداج ا لبتتا ال،شتتا

ال،طا بتلج  36 - 24إ،شان تتاام ابقا

 .اجالا ا

ال،اط :

لا صفا

ل

ادصا الترل ا الل

اطش

3-1

%

ع ا شب ل 21

ل طل شب ل  21اع ا 31

% 55 - 41

ل طل شب ل  31اع ا 41

% 51- 31
% 12 - 5

ل طل شب ل  41اع ا 51
ل طل شب ل 51

اع ا ساا اديق " ج

 31اابل  /رق . 2اتتتلاح لتترح

% 1-1

ال ا " ا تا اا تت
اتلشتا

ا لبتا ال،شتا دتا ا

عتلتارن ع تا علتج استلال لت 4

  6يااا ،تان  /ر  /تترق 2ل ت لس تتادل استتلال اتستتتطرق لت تترحالترح

ط

ع ا ل سل ثطت  .ا اغست

ع تتا است تلال بداا تتل يا تتر
لستتادل اس تلال .ا

الت تتر

تتلا

إ

عاراتتل اص ت

افض ت إيتتلوم ع ت الاتتج

اتتق ت تتاق ب ت تتاا ال ا بااهابا الات ت ت

نا ت تتل عل ت ت ت بس ت تتب

ا لبا ال،شتا عاااتل جت إااتل ااتتاق ا اتلا ئ
اس تلال ع تتا أل ت

الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح
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رل للش

اليت اترالي ايت

تتا تتقتتاق اس تلال ضتتلالاان ج ت

اتس ت تتطا باابط ت تتال أل

ر،تتا لت ت س تتل
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تفلا ت اللش ت اتتبئتتتا ل ت يراتتر بتتتر طرلتتل ح تق ت ع ت ستت،ل

للالستتل ياتتر

الت ستتاء اتصتتل

،دتتاا تشتتغا للشت دتتتا حستتت،فا ا الت

إاتتا لتاايتتل رجتتتل الاتتام ع تتا ،دتتا ستتا ج ت
ادصتا ع تا عبتتا يراتر  .ا تتر يلبت
اللش

شاا اتل ت

اا

تايتتر التتا ر اتضتتاال

جلثلن ال

اطاتتاا إضتتاجل إاتتا اتتتأطل ج ت

إعتار ت،شتتاا استلال جت ل ا،تا ا طتتال

ا ا عار

ثل إاعايان ب ثال للا استدج .

اتت تدتترث ااتتتاق ا اتتلا ئ

ا تتل عتتار .

ب لاتتا

للد ل ا ال جا،ا ب،ستبل  / 1ب اتا  .إ تت م التا ر اتت تدلت

اا،ت تان يائات تان عااات تان تل تتتص بس تتهاال اباات تتاا
لتاايتها بال

بلا

اا

ر تتفاا إاا در بال طل

لاا

ألشلبل ال لب،ل ج ايايا

ضتتلا،ان ياتترن تللاتتل ال ت
ت تتا الاتتام طاااتتل لت

ت تتا دي تتاق ال تتاء اتت ت ال ت ت

ااباتل ت م الا ر

اتاق ج

دسا

ال،شتتا لتتا تستتتدج ايهتتر  .ا تتر ،لد ت

ااق ل

أل،تتا اتتوري

اقترل

الايار ج لالر لا

ا،هائاتل اللشت
صتت،اعا

اض تان ،تتا ج ت

لث ت تتبئتتل

داث ا ا اتد ق باااتاق ا الا ئ لهلان اتتبتل

الاتتام عبتتل للشتتدا

ا لبتتا ال،شتتا دتتتا ع،تتر لتتا

ااتتتاق ا اتتلا ئ ناتتل اللنابتتل

اس،ل .

ا لبتا

إح ع تتا لتترو بضتتتل

مالحظة  :عند استخدام مسحوق الكربون المنشط في معدات التخثير  ،والترويق والترشيح  ،تنظم
الجرعات وفقاً لتنوع احتياجات المياه  ،كما يحددها االختبار الدوري .

اتلت ا لبا ال،شا اضان ببتض طصائص إاال ألاا

لتتا تستتتطرق اهت

اغتتلض أل لتتار ات تتاا

القارالتا (  ،ل افص

تل جت اباتتهتتا
ثات ن

الب ) إاا در ت ا لتا ا،تائج ا اقرل نال لو ر .

اا اا اقتصل ستطر ق للشدا
ت للشدا

اتضتتاال تطت ت

ا

للشداتا

ال،غ،اا ااااا

الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح
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ل

ل

تستتطرق تت م اللشتتدا

ادرار ا ال،غ،اا ل
ل تت ا

التتر،ا

افص 12

ت للشدا

الجت ت

الاتام

جت ادتتر

صت،اعال ال،اااتتل ااتل دتتتا 1 ppm

اتت تدتتاي ع تا با لبا،تا

ا تر تا،تا ع تا اصت

ا بتل ث،ائاتل ات تاجو

للشتدا

جت

ال،غ،اتا ااااات

اتتار :

تستطرق ت م اللشدا

ع ا ،ااج ا س يرن التارال ثا،

سار ا لبا

ال تتل ا ت ت  pHإا تتا  7.3-7.2هاات تان  .البل تتا ا تتا س تتتطر لها اا ست ت جت ت
اج لتاايل الاام ارا ل جت

حستطر ق ال،اا

تل اضتان
اتستتطرق ثا ن

الستاب

ج ت ت لتاايت تتل الات تتام اصت تت،اعال دات تتث ت ت تتا الات تتام اات تتل اح ت ت تتا ا لات تتا
التاايل بال يرن .

تشتتبا للشتتدل اتتتتار جت تل ابهتتا للشتتدل اللت
ل ت لستتداج ا ستتا

س تلالتا اتتتأا

اضتتغاال اتلاراتتل ا ت

)  ( CaCO3تتتتاام ابقتتا

لت

التتترل  .ع،تترلا التتل التتاء ا ت ي ادل ت  pHت ل ت  7أل لتراتتا ل ت

بلتقاا

اتتار

الثا اتدلال ثتا،
ت،د

لال اجال ل

ستار ا لبتا ا تا
اتش

ا سا

ادصتتا
ااتتل

ت لت  1 - 5عبتل للشتدل

با لبا،ا

التل

ا سااق الج

 pHإاا  7.2ا  7.3ات اتا ع،رتا اتفاع  .اجالا ا ت اتفاع :
CO2 + CaCO3 + H2O
Ca(HCO3)2
إ ااار عسل الاء ا ي ادل  pHل،طفضتل ا دصتا ع تا التل ا ت pH
تص إاا  7.2تقلابان

(  ،تتل اصتتال  3 - 2ل ت

ي ت تتتأثال لطت ت

اا اج إاا اال بلتقااال الثا ع ا اق ) pH
ات

ال

،س ت

ثتتا،

تدس

ستتار ا لبتتا
لا ا

 = Hااار ج عسل ج  1 ppmت CaCO3

 = CO2ثا،

سار ا لبا ج

الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح
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 =M.O.Alkاال بلتقااال الثا ج

الاء اطاق ت  1 ppmل CaCO3

(CO2  9)  M .O. ALK
4.96

ع،رئ تٍ  :ابتتا

ا،تائج

اتسل

ال

ا سا

الستطرلل ج

اتتتاا

الث تتا

تدس

ا
ا

الثا :

ستتتطر ق تت ت م اصتتاغل ج ت دس تتا
لال ثتا،

يااا،ان ل

ستار ا لبتا التتتار

ع،رئٍ :
اال اصبا

ت ا 6.3

1 30 M .O. ALK
=
=
التر =
CO2
1 30
(30  9)  30
= 48
H
4.96

( اق ااتتل )  48 ppmبداتتث

. 78 ppm = 48+31

ت  1 ppmل ت

ال،د ت عتتار  0.44 ppmل ت ثتتا،

ا ستتا

ا لب تتا  .اات ت اا  21 ppm =1.44×48لت ت

 pH ( 9 ppm =21-31اصبا

M .O. ALK 78 8.7


CO 2
9
1

ات تا

لاتل ا ستا

1111 /يااا ،تان ل ت

 1111اابل  /رق

لت

ا ستتا

طسال

ات

ا لاتل

الاء .

اا ت اا ت تتا اااتتار ج ت عستتل ابا لبا،تتا

لدتاو اصبا

ااتتار جت ت

CO2 = 30
M.O.Alk = 30

الل ات  pHل ت

تا

H

 CO2ال تتا

اجقان التر :

3

ال،دت  48 ppmا اتت ت تاج  1.4 =48/121اابتل

ستطر ق  251111يااا،تان لت تت

ع ت الاتتج د تتا  .ال ت
ا اغس

بدا تتث ا تتا

اتا ا اج ) 7.2

التتاء التتتااج  .ع،تتر لتتا اب ت اا ا ستتا
اي

ستتار

اا ض ت

الي اتر اج اطالتا

لاتتل ا ستتا

التر،اتل ايت

الستتتطرق دتتا ا

التاء دتتا  1ترق
الالتتل بستتب
ت تا

بتل لت

ال ق ا ،لي .
الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح
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اتتار ج :

افار للش

( )1الج هااان الل ات  pHإاا  7.2ا . 7.3
اتآ

(، )2ا اطف

(، )3ا اشتغ تد

( )4ادتا إاا رل
لتتا لس تتاائا جه ت

ال،شتتآ

.

اضغا .
ل

ح،تبام .

 ،تتا الج ت عس تتل التتاء بدا تتث تتتار ر ف تتل اتاستتال جت ت

ا باتتل ات ت تستتتطرق اتاستتال  .إ لتتترح
اتتار

للشدا

لسادل اسلال ج

لثالتها جت للشتدا

ر  -للشدا

اتلشا

إاال ااا

ي  3يتااا  /ر /ترق 2لت

ا  11يااا /ر  /رق 2ل لسادل اسلال الي
:

تستتطرق تت م اللشتدا

الضطا

اضتغاال

ايلاتتا ا اغس ت

الي ت ج ت

ااتل ااات

اتلرري  .ا ر تا،ا ع ا اصفها ج

لت ،تاتج ات ثات
افص 8

لت

الدل تتا

ا

طريقة هيدروكسيد الحديد إل زالة السيلكا :
تستتتطرق عتتار بلاتتتا

ادراتتر ج ت إااتتل استتا ا با ستتال تارلا ستتار ادراتتر

باحشتلا ل ا ا بقالل لثااال ا ت  pHتص إاا  9تقلابتان اتشت ا تارلا ستار
:

ادرار اايلي اتفاع لا ا
Fe2 ((SO4 )3 + 3Ca(OH)2
2Fe(OH3) 3 + 3 CaSO4
تتتلتتر ايلعتتل الالتتل ع تتا لدتتتاو التتاء اطتتاق لت استتا ا اع تتا التترو
ات ي اطفت

إااتتا اا ت علالتان ا تتا عاااتان تقلابتان لت دتتا ا  8إاتتا لتتا اااتتر

 20 ppmلت

بلاتتتا

ادراتتر ا ت  1 ppmلت

استتا ا الااتتل

لتتا ،تتلو جت

اصال  13 -17اتااال ا

الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح
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الصورة  31 - 33مخطط إزالة السليكا بكبريتات الحديد

ااتتار ع تتا اتتا اتتار ر لدتتتاو ا بلاتتتا

الاء ع،ر تاسالم بالاقل اتلسا

ا بلاتا
لت

ت هل ع ا ش

بلاتتتا

صارااق ج

اضتتا

ايا لتر  .ابلتا

الاء الاسل جت

ت 1 ppm

دتتا ا  8.5إاتتا ثتتل لت  21 ppmل ت

اصتتارااق  .ات اا ال ت اطفتتض لدتتتاو استتا ا بلقتتر ل 10 ppm

ااار ل إيلاا

ايا لر ج

اا ،ها ستبرا

ع ا ،ااج ا س

ا ،ت

لدتاو ع ا ل إيلاا

بلاتا

استتا ا الااتتل اي ت

جت

التتاء التتتااج بداتتث ادل ت

الاء الاسل بدا ا  81إاا ثل ل . 200 ppm

الاقتتل تارلا ستتار ادراتتر إدتترو ا ااتتلج ااتتل استتا ا ل ت

( )1باستطر ق لبارح

بااالج ألدرث ا أل ثل جتااال

أل،اا،ا

ي:

التتاء

اقاعرال اتااال .

( )2الج تاسال الاء باا ا ابالر صار لغ،ساا .
( )3الج تاسال الاء باا ا ادال اساط صار لغ،ساا .

ا ر تا،ا ع ا اص

اتتتا ا  .ال ت

اا ض ت

ادصا ع ا ،قص طفات

الج إاال اسا ا ج

 17ا  18ا 19ع تا

افصت

 ،تتا ع،تترلا اطثتتل التتاء ات تتل بلطثتتل ادراتتر ال ت ت
جت لدتتاو استا ا اا تا اهت

الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح
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،ضا

اضان

اللد ل اتلهارال  .اال

الترسيب و التخثير و الترويق والترشيح
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إاال اسا ا ج

،تا ع تا طتل

تتأثال الغ،ستاا جت

جتااال تارلا سار ادرار ت،قص ل لتفاع رليا

ادلل .
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Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

معالجة المياه لألغراض الصناعية وغيرها

الفصل الرابع عشر
إزالة
الحديد والمنغنيز
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Removal
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إزالة الحديد والمنغنيز
Iron - And Manganese Removal
الحديد مقوم غير مرغوب فيه في كثير من المين ا الرةنر  .والتف وتن

منننه ف فنني ادةننتلدام الو نند

إزالة الحديد والمنغنيز

و المنزلنني ف ي ننب

353

المةنموح

د تت ن وز  0.3 ppmف وو لنةننو
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Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

معالجة المياه لألغراض الصناعية وغيرها  /طارق إسماعيل كاخيا

لمرظم ادةتلدام

الطويري ل م ء يمك
( )1ويكروون
( )3كوريت

د تت ن وز  . 0.1 ppmوالحديند فني المنوارد

الصنن يي ف ي نب

يو د في شكل واحد و كثر م األشك ل الت لي :

الحديد  )2( .هيدروكةيد الحديد .

الحديد .

( )4و حديد يضو ( مةتل ب) .

ويننند مر ل ن المي ن ا الح م ن ل حدينند و ن لك س و وم ن د و وي ن ف ونندو ت وي ن ف و

ودو اةتلدام يوامل كةد لرى ف فقد تو د كمي

المرشح ي ى شكل :
( )5كروون

الحديد غير المرغوو فني صنويب

الحديد ف و ( )6هيدروكةيد الحديد .

أوالًـ إزالة بيكربونات الحديد
ويكروون

Removal of Ferrous Bicarbonate
الحديد ف هي شني شنكل يو ند فينه الحديند فني المنوارد الم يين وكمين

بواب ف د لننو لننه يكننو فقننط ي ننى شننكل مح ننول  .تننزداد بوو ني ن
مزي ن  .وهنني م ننح ،
ويكروون ن الحدينند ف م ن ازدي ن د المحتننوى م ن ث ن ني كةننيد الكروننو الط ي ن فنني الم ن ء ف
وتزين نند بوو نيت ن ن فن نني الم ن ن ء الو ن ن رد المشن ننو وث ن ن ني كةن ننيد الكرون ننو ي ن ن ppm

(/8,8غ /ن لو ) ف مرو ن اعر ين ن كحدينند  .وم ن
وهي كثر مم ن دا في

الفصل الث ني ) ف

هننبا الحدينند هننو ويكروون ن

150
الحدينند ف

مورد م يي م اآلو ر ف فقد دحظن في ال دول 11ن ( 2في

مي ا وير واحد تحتو ي ى كمي من ويكروونن

الحديند مك فين ل ن

3( 50PPMغ /لو ) م  Feوو يالع لحة الحظ من المين ا وند تحتنو ي نى كمين
م ويكروون

الحديد ف تزيد إلى حد م ي هبا الروم  .م بلك تحتنو المين ا الح م ن

ل حدينند ف فنني غ ويت ن الرظمننى ف ي ننى وننل م ن  5ppmم ن ويكروون ن
ين كحديد  .وويكروون

الحدينند ف مرو ن اعر

الحديد يض ع ف هي شني شنكل يحندي فينه التقن ط الحديند فني

يم يته ( التق ط الحديد) م شوك الحديد .

إزالة الحديد والمنغنيز
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الحديند

في الوداي يند ةحب الم ء غير الم ،وى ف النب يحتنو ي نى ويكروونن
ف كم في ةحوه من وينر يميقن ف يكنو المن ء صن في ع ينديم ال نو  .وورند ت ويتنه ووون

مويض ن ع ف
وصننير ف كم ن فنني ةننحوه م ن صنننوور إلننى كننوب ز ن ي يظ ننر اغو ن ار ار طفيف ن ع
،
نفر إلننى وني ن
نفر ف ثننم يشننكل رواةننب مصن ،
يتحننول م ن التركينند الطويننل إلننى اغو نرار مصن ،
محم ننر من ن
،
الكوب الز

كة ننيد الحدي نند الممين ن ف و ت تصن ن ورن ن

ي ى ويكروون

من ن ه ننبا الرواةن نب ي ننى وان ننب

ي ف ويغوص الو وي إلى الق ع  .ول با الةوب ف تتةوب المي ا التي تحتو

الحديد ف وت وي كل شيء يتم س مر و نو مصنفر إلنى ونني مصنفر ف

وهي د تترةب ي د وشكل منتظم ف ول تشكل وقرن ع ولطوطن ع  .وفني صنن ي
والصوف والحرير والمنةو

األلرى د يمك مر ل

كن لقط

هبا المواد ومي ا م هبا النوع

ف وينم ن ن يةن ننتحيل بلن ننك فن نني صن ننن ي ال ارين ننو ف ف لصن ننو يكن ننو غين ننر منن ننتظم المنظن ننر ف
وصننن ي الر ين ن والننور مةننتحي ف و ةننتثن ء الن نواتل المنلفض ن الدر ن  .وو لتص ن ر

و م تو د مر ل
ويكروون

صن يي ة ي يمك إ راؤهن ون ن ف فني المين ا ف التني تحتنو ي نى

الحديد  .ففي الفن د والمةتشفي

تةنننوب المي ن ن ا الح م ن ن ل حدين نند فن نني ت نننوي

و حوا

مزيال

ادةتحم م والمرش

ف واألرضي

ف والنواد والمو ني الرةنمي ف والمنن زل ف

ح ن نوا

الغةن ننلف والم ن نراحي

وال د ار اآل ري ف وتحق روحن ع لمص ،ننري

الصد م غةل المالوس  .وتحول هبا المي ا يضن ع الشن

حينني يتحنند حمن

الرفننص من حدينند المن ء إليننداد الحوراألةننودف كمن

ل حدينند ت رننل الق ننو طينين المظ ننر ةننيي المننبا  .وطرننم المن ء و لننبا
ويك ن ننو يضن ن ن ع م حوظن ن ن ع ن ننداع إبا زاد
الصننروو

ف والمو ن ن ول ف

إلنى ال نو األةنود
المين ا الح م ن

يكننو و وضن ع ف

كمين ن ن الحدي ن نند ين ن ن  1ppmإضن ن ن ف إل ن ننى ه ن ننبا

ف تنمننو وكتري ن الحدينند ف التنني تشنني تةننميت و لن ن ( كرينننوبيكس ) فنني المي ن ا

التنني تحمننل الحدينند ف وتشننكل نمن ءا ةن ،د ونين إلننى محمن ،نر ف تلفننف مرنندد
وصور لطينر  .وكثين اعر من تتفكنك هنبا الوكترين فني كتنل كوينر ف تةند المن فني والمقن ييس
وشنوك

ال رين

الندو ار والمضنل

إزالة الحديد والمنغنيز

الننا ف والكتنل المنح ن ف تةنوب غ لون ع طرومن ع ورواينح ةننيي
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في الم ء وي ى لنالف الطح لنب ف يمكن لوكترين الحديند
يض ن ن ع

تنمنو فني الظنالم ف ويمكن ن

تتحمن ننل الضن ننوء ف وون نند تو ن نند فن نني الين ن ن وي واآلو ن ن ر والمي ن ن ا الةن ننطحي ال اركن نند

إضن ن ف إل ننى لط ننوط األن وي ننب  .وه نني حي وايين ن ف وتحتن ن ل ف نني نموهن ن إل ننى

والل ازنن ن

األكة ي المنحل ومن ن ن تنمنو فني النزرع ي نى المن د الرضنوي وندو الحديند ف ف ن ن

تزدهننر فيم ن يونندو وشننكل فضننل فنني م نوارد المي ن ا الطويري ن التنني تحتننو ي ننى الحدينند ف

وتلتفي يند إزالته  .ولبلك ي رب الحديد ف فيم يودو ف دو اعر م م ع في و وده .

مالحظة :
مع أن عبارة ( كرينوذركس ) تستخدم على نحو شائع بالمعني الجمعي  ،لكي تشمل كل بكتريا الحديد
والمنغنيز تقرن أحياناً باسم المعدن  ،كأن نقول كرينوذركس الحديد أو (كرينوذركس المنغنيز )  ،فإن
الكرينوذركس  ،إذا أردنا الدقة هي واحدة فقط من بكتريا الحديد .

يظ

ك

وكتيري الحديد تةتمد ط وت من ت كةند ويكروونن

هيدروكةن ننيد الحدين نند الن ننالبواب  .ولك ن ن اكتشن ننف

الحديند البواون إلنى

نموه ن ن ممك ن ن فن نني وةن ننط المزري ن ن

الرضوي الل لين من الحديند ف ينالو ي نى بلنك يمكن ل ننوع نفةنه من الوكترين

ينمنو

يض ع في المي ا الح م ل منغنيز ف و ن ن تةنترمل كمن يوندو هنبا المرند و لطريقن نفةن

التنني تةننترمل في ن الحدينند ف وي ننى ي ن ح ن ل تنمننو وكتري ن الحدينند فنني المي ن ا التنني تحمننل
الحديد ف فتزي ه م المح ول وت رل هيدروكةيد الحديد الالبواب يترةب فوو ف وتصنل

كمين هيدروكةننيد الحدينند المترةننو ي ننى هننبا النحننو إلننى حنوالي  555مننر ضننرف لالين
الوكتري .
مالحظة  :يستثنى من ذلك أن الغاليونيال  Gallionellaتنمو بقوة فقط في المياه الحاملة للحديد .

يمكن إزالة بيكربونات الحديد الذوابة من الماء بإحدى الطرق التالية :
( )1مر ل
( )2مر ل

( )3المر ل
( )4المر ل

الت وي والتروي والترشيح .
تيةير الم ء وتو دل ك تيون
وتو دل ك تيون

الصوديوم ( الزيولي

ال يدرو ي .

).

لتيةير الم ء و لك س صودا .

إزالة الحديد والمنغنيز
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( )5المر ل
( )6المر ل

و لك س ووتو دل ك تيون
و لزيولي

منغنيز .

الصوديوم با

11ن إزال الحديد و لت وي ف والتروي ف والترشيح :

المرح تي .

يمك ن إ ازل ن الحدينند م ن المي ن ا التنني تحتننو ي ننى ويكروون ن

الحدينند ي ن طري ن

كةنند وترةننيب الحدينند ي ننى شننكل هيدروكةننيد الحدينند والتروين ف والترشننيح  .واألكةنند

الضروري أل بوو ني

هيدروكةنيد وكروونن

) تكو كوير حيي تصل إلى 204ppm

الحديند ( حتنى فني غين ب  CO2الط ين

(1/4غ  /ن ن ن ن ن لو ) و لنة ن ن ن ننو ل يدروكة ن ن ن ننيد الحدي ن ن ن نند ف و ( 31ppmحن ن ن ن نوالي 31

غ /ن لو ) و لنةننو لكروون ن

الحدي نند ف مرو ن اعر ي ن ك ي من ن كحدينند ف ومق رن ن و لحدي نند ف

ت مننل بوو نين هيدروكةننيد الحدينند ف لكون ن وننل وكثيننر من  ( 0.01ppmبوو نين النن تل

متغيننر وتكننو م ن  36- 15×1إلننى  ) 38- 15×4تن ننز كةنند ويكروون ن

الحدينند ي ن د

وواةط األكة ي المنحل ف الب يدلل إلى الم ء و لت وي حةب التف يل الت لي :
2Fe(HCO3)2+ 1/2 O2+H2O  2Fe(OH)3+4CO2
لننبلك وم ن الن حي ن النظري ن يؤكةنند  1ppmم ن األكة ن ي المنحننل  7ppmم ن

حديد الحديد ف مرو اعر ينه كن  Feوكمن ننرى فني ال ندول  8ن  3فني الفصنل الث لني ف فن
بوو ني كة ي ال واء المنحل في الم ء هي 7.54مل/ل ودر ن  55ف رن ين

ف والتني

تك فئ  10ppmلبلك وم الن حين النظرين يحتنو المن ء المشنو ون ل واء المنحنل ودر ن
 65ف رن ي ن

ي ننى كة ن ي يكفنني ألكةنند ح نوالي  70ppmم ن حدينند الحدينند  .تكننو

هننبا األكةنند وطيين يننند وننيم ال ن PHالمنلفضن ف وةنرير يننند وننيم ال ن  PHالر لين .
وألغ ار

يم ي ي ب

تكو كةد الحديد وك م نه ةنرير وشنكل تحندي فينه فتنر ونل

وشن ننكل محةن ننوس م ن ن فتن ننر اإليق ن ن ف الظ هري ن ن التن نني يتيح ن ن ح ن ننم ونمن ننوبل المرن نندا

المةتلدم .
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لطط ال دول 1ن  14و ديتم د ي ى النت يل المتحص م ت وي مي ا وير ف يند

ملت ف القيم ل ن PHف تحتو ي نى10 ppmمن ويكروونن

الحديند ف مرون اعر ين ن كحديند

ف والةم ف وفت ار إيق ف مؤلف م  15و35و 65دويق ف ثم ترشيح م لنالل مرشنح
وروني يمكن ايتون ر النتن يل المةن

ك م ن ن ل حدي نند  .ويرتو ننر مرض نني ع لفن ن

(  0.1ppmمن الحدينند) من الن حين الرم ين إ ازلن
الحدي نند إل ننى  0.1ppmتقريون ن ع لك فن ن األغن ن ار

الصننن يي  .ويونني هننبا ال نندول ووضننوف ت ن م ف ت ن ثير وننيم ل ن ن PHي ننى كةنند ويكروون ن

الحديد فمثالع زيل فقط  1/15م الن  1ppmم محتوى الحديد و ةتلدام فتر إيق ف من
15دويق ف ويند ويم  5ل ن . PHوينم حدث

فننو ل ن PHويونني

يض ن ع

يم ي ع إزال ك م ل حديد ينند ويمن  7فمن

ادحتفن ظ وقيمن  PHفننو 7.5ةنني يء ين مالع يننداع ل من

في إزال الحديد و لت وي والتروي والترشيح .

الجدول  1ـ  11الحديد :تأثير الـ  PHعلى أكسدة حديد الحديد بواسطة الهواء المنحل
المهواة
الحديد في المياه
ّ

مياه خام

)(PH

حديد ()1ppm
53

( 55دقيقة)
4

5.5

53

5.45

53

5.5
5

3.4
3

4.5

4.55

53

3.3

4.5

2.5

4.5

53

2.4

5.4

3.4

4.45

53

4.4
4

53

3.4
3,2

3.2

3.5

3.5

< 3.5

53

3.5

<3.5

<3.5

4.35

53

3.5

<3.5

<3.5

4.5

53

<3.5

<3.5

<3.5

5

(  43دقيقة)

( 43دقيقة)

-

4.5
3

الجدول 2ـ  11الحديد  :هيدروكسيد الحديد النقي 1 ،غ/ل مع التحريك المستمر  ،ال تظهر

حفازً على أكسدة حديد الحديد بواسطة الهواء المنحل .
ا
تأثي ارً
إزالة الحديد والمنغنيز
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ماء Fe (OH)3 +
)(PH
الحديد
5
10ppm
يفتر

يد

مهوى ومرشح ( )ppm5
حديد في ماء ّ
( 43دقيقة )
( 43دقيقة )
(55دقيقة)
-

-

4.5

هيدروكةيد الحديد المترةب ة وق ع يم رس ت ثي اعر حفن اعز فني كةند

محتوى ويكروون الحديد في الم ء الم ،وى ف ولك هبا موض شك ف وم المحتمنل
يكو الت ثير الحف ز ف يند و نودا ف ن ت ن ع ين مقن دير و ي ن من المنغنينز وفني التطوين

الرم نني ي نزال الحدينند ف كم ن يونندو وة ن ول كوننر م ن الم ن ء الننب يحتننو ي ننى  3ppmو
كثر م الحديد م المي ا التي تحتو ي ى  1ppmولك هبا:

ونند يننن م ووة ن ط ي ن ت ن ثير التلثيننر لمحتننوى الحدينند الر ن لي ف الننب يشننكل لو ن د

كوننر وتةننتقر وة ن ول كوننر تونني المر وم ن

المدر ن فنني ال نندول 2ن ن 14و ن

اغ من ن

هيدروكةننيد الحدينند فنني ال يتننر يننند ويمن  5.5ل ن PHوالتحريننك ال ينند ف د يمن رس تن ثير

حف ن اعز ي ننى كة ند حدي نند الحدينند وواة ننط ال ن نواء المنحننل ف ألن ننه مك ن الحص ننول ي ننى
النتي

1ن

نفة يند القيم بات ل ن PHفني القيمن األولنى المدر ن فني ال ندول

 14يند يدم و ود زي د م هيدروكةيد الحديد ف ويدم مم رة التحريك .
مردا

الت وي :

إ نمننوبل مرنندا

الت وي ن المةننتلدم ي ننى نط ن

ز الت وي م نموبل م حو

ي ننى نط ن

ضنني

ن ننز ت وين ن ن با

وتةننتلدم يض ن ع

واة ن فنني إ ازل ن الحدينند هننو

الكوك ف كم وصفن في الفصل الر شر  .واةتلدم

ن ز ت وي ن م ن األل نواف اللشننوي  .وتةننتلدم حي ن ن ع ل ننبا الغننر

ن ن ننب واح ن نند متح ن ننرك لتنظي ن ننف نمن ن ن ءا

ال ن ن ن

(كرين ن ننوبركس) .

ننز ت وي ن ضننغطي ف ولك ن نظ ن اعر ألن ن د تلفننف م ن محتننوى ث ن ني

كةنيد الكرونو الط ين من المن ء ف ف ن ن تةننتلدم فقنط فني حن د

ل صن  .تفيند

الت وي المكشوف طور ع في تلفيف محتوى الم ء م ث ني كةيد الكروو الط ي ف الب

يرفن ويمن ال ن PHفينه فني الوون

إزالة الحديد والمنغنيز
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م و وي الويكروون

ترف ويم الن PHوصور ك في وحيي د نحت ل إلى إض ف الك نس

و م د و وي  .فمثالع إبا ك

ف

 50 ppmو كثنر ف

محتوى الم ء م و وين الويكروونن

تلفينف محتنواا من ثن ني كةنيد الكرونو إلنى  10 ppmو ونل ف ةنوف يرفن ويمن

ال ن PHإلننى كثننر من  7ويننند الح ن إلننى إضن ف الك ننس و
.

إض فت إلى الم ء الم ،وى في الحو
يركب ز الت وي ي د فو حو

 .وتلت ننف ه ننبا األح نوا

من د و وين ف ن ن ي ننب

توويف ف و ود يركب فو ص ريل تروين

و الصن ن ريل ف إل ننى حنند كوي ننر ف ف نني ح م ن ف وو نند تتننراوف

فت ار اإليق ف م  15دويق إلى ة يتي ف و كثر .
الصورة  1ـ  11جهاز تهوية من نموذج حوض الكوك يستعمل إل زالة  5 ppmمن الحديد

وو لنةو ألكثر المي ا الح م ل حديد ف يفضل اةنتلدام حنوا
د تقل ي  35دويق ف م نه كثي اعر م تةتلدم حوا
كمي

تتنيح فتنر تووينف

صغر ل مي ا التي تحتو ي ى

ول من الحديند وويمن ال ن PHفي ن ي لين ومن يكفني لتةنري األكةند  .ومن

إزالة الحديد والمنغنيز
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اةننتمرار الرمننل تةننتلدم م موي ن م ن وحنندا

الوحنندا

الترشننيح وحينني تتحمننل وحنند لننرى م ن

ي ننبء الرم ننل ك ن مالع ف ين نندم تغة ننل إح نندى الوحنندا

تةن نتلدم مرش ننح

الثق لن ن و ننددع من ن مرش ننح

اإليق ف ل حصول ي ى رين

الض ننغط ف يرفن ن

الثق لن إلنى المرشنح

غةن نالع ار رن ن ع  .وين نندم
ن ن ز الت وين ن وح ننو

ف وتركنب المرشنح

وير نظيف .

الت وي الضغطي :

تقتصننر الت وين و لضننغط ين د ي ننى منشننم

يمومن ع فنو

مر ل ن المين ا التنني يكننو محتواهن

من الحدينند وثن ني كةننيد الكروننو منلفضن ع ف وحينني يكننو مرغوون ع مر ل ن المين ا تحن
الضغط وتف د الضا المض يف  .وفي هنبا المر ل ن يشنو
و ن ل واء تح ن

الح

نزء واحند من المن ء فقنط

الضننغط ثننم يمننزل هننبا ال ننزء م ن وقي ن المي ن ا ووننل الترشننيح  .ويمك ن يننند

تغبي المي ا وم د و وي وول وصول إلنى

ونص التوضيح ل نموبل الضغطي م

ن ز الت وين (انظنر الصنور  4ن 15

ز الت وي في الفصل . )15

كةد الحديد و لك ور:

وننددع م ن اةننتلدام األكة ن ي المنحننل ألكةنند محتننوى الم ن ء م ن حدينند الحدينند ف

يمك اةتلدام الك ور كر مل مؤكةد ويمك كت و التف يل كم ي ي:

Ca 
Ca 


2Fe( HCO3)2 +Cl2+ Mg (HCO3 ) 2  2Fe(OH)3+ Mg Cl 2  6CO2
Na 2 
Na 2 

من

 1ppmم ن األكةن ي ةيؤكةنند  7 ppmيتضننح من التف يننل يننالا

 1ppmم الك ور ةوف يؤكةند فقنط حنوالي  1.6 ppmمن حديند الحديند ف مرون اعر يننه
ون  Feفي ك ت الح لتي ولك يمك م الك ور كةد الحديند وةنري ينند ويمن  PHونل
من م األكة ي المنحل  .يظ ر هبا فني ال ندول  3ن  14ف النب يقنوم نتن يل ت ريوين
إزالة الحديد والمنغنيز

342

الفصل الرابع عشر

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

معالجة المياه لألغراض الصناعية وغيرها  /طارق إسماعيل كاخيا

إل ازلن الحديند من من ء يحمنل  10 ppmمن الحديند ف ين طرين األكةند ون لك ور ينند

ونيم  PHتتنراوف من  4ن . 5وةننالحظ

الحديند وند ت كةند وصنور ت من من الك نور فني

ونل من  15دويقن ينند ويمن  5ل ن PHف وينمن لنزم

هني الحن ل من المين ا الق وين وصنور طويرين ف فن

تكنو 7من ال نواء  .ولكن ف كمن

ال ن PHيرنزى إلنى التن ةننب

انلفن

الر لي لث ني كةيد الكروو إلى الق وي ف والم ء المنلفض ال ن PHي نب

ت نوى ين د

إلننى دنننى محتننوى م ن ث ن ني كةننيد الكروننو ف وهننبا يرف ن ويم ن الن ن PHة نواء ك ن
ةير لل فيم ورد و لك ور م د .

الم ن ء

الجدول  3ـ  11الحديد  :يظهر أن الكلور يؤكسد الحديد عند  PHأقل مما تكون عليه
مع الهواء المنحل .

الحديد في المياه المعالجة والمرشحة

مياه خام

()ppm

() PH
3

حديد()ppm
53

3.55

53

-

5.3

53

<3.5

(55د )

(43د)

(43د)

-

-

3.4

-

3.5

<3.5

<3.5

الصوديوم :

 2عًن إزال الحديد وطريق تو دل ك تيون
يمك إزال الحديد م مي ا اآلو ر الرميق الشف ف التي تحتو ي ى ويكروون

الحديد ف في وو
ويمك

واحد ف م الرةر وطريق تو دل ك تيون

تكو المو دد

الصوديوم .

المةتلدم م :

( )1النموبل الراتيني الر لي القدر .
( )2النموبل الكرووني .

( )3نموبل الرمل اللضراو .

إزالة الحديد والمنغنيز
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والتف يال

المشترك في إزال الحديد ثن ء شوط التيةير وفي الت ديد و لم ح يند

ن ي الشوط ف م اةتلدام رمز  Rلتمثيل ال بر المركنب لمون دل الك تيونن

يمكن

تكتب كم ي ي :

مالحظة :

ودع  :ثن ء شوط التيةير:
Fe (HCO3)2+2NaR  FeR2+2NaHCO2
ث ني ع  :ثن ء الت ديد و لم ح يزال ي ى شكل ك ور الحديد :
FeR2+2NaCl  2NaR+FeCl2

بما أن الحديد يزال مع العسرة وبالطريقة ذاتها  ،فيجب أن نضع هذا في اعتبارنا عند حساب قدرات تيسير
الماء  .فالعامل من أجل تحويل بيكربونات الحديد  ،معب ارً عنها كـ  ، Feإلى العسرة معب ارً عنه كـ CaCO3
 ،هو . 5.4

ومن ن النم ننوبل الراتين نني ب الق نندر الر لين ن من ن مون ن دل الك تيونن ن

ي دي حصر اةترم ل هبا المر ل

ترتو ننر مم رةن ن

و لمي ا التني تحتنو ي نى من د يزيند ين 0.5ppm

م الحديد ف ي ى شكل  Feلكل  1 ppmم الرةنر المو نود وحند وصنى مقندارا 50
 ppmم ن الحدينند  .وم ن النم ن بل األونندم الرم ي ن اللض نراوي والكرووني ن ف م ن مو ن دد
الك تيون ن

ف ك نن

الحنندود الر دي ن فقننط 0.5 ppm

م ن الحدينند لكننل 17 ppm

(1غ /لو ) م الرةر المو ود وحد وصى مقدارا  10ppmمن الحديند والضنم ن
لمحتوى الحديد في الصويب في النموبل الراتيني ب القدر الر لين لمون دد

الك تيونن

تكننو ين د إمن  0.1 ppmمن الحدينند ف و  % 1من محتننوى المن ء اللن م من الحدينند
يم ك

كور .

وفنني إ ازلن الحدينند وطريقن تون دل ك تيونن

الصننوديوم ف ي ننب

يتم ،س م ال واء وونل يونورا وحندا
يتةوب في ترةيب هيدروكةيد الحديد فو وفي ةرير مون دل الك تيونن

د يةننمح ل من ء

تيةنير المن ء ف أل تم ةن ع من هنبا الننوع ةنوف

ينوغنني ترشننيح الم ن ء ووننل وصننوله إلننى وحنندا

ليس شف ف ع ول لي ع م هيدروكةيد الحديد المر
إزالة الحديد والمنغنيز
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 31ن إزال الحديد وطريق تو دل ك تيون
يمك ن إ ازل ن حدينند الحدينند ة نواء ك ن
وطريق مو دل ك تيونن

كوريت

فنني وون

ال يدرو ي :

مو ننوداع ي ننى شننكل ويكروون ن

و ك ننور و

ال يندرو ي  .وت نر إ ازلن الحديند و نبا الطريقن ين د

واحنند من إ ازلن الك ةننيوم والمغنزيننوم ف والصننوديوم  .ويمكن كت ون التف يننل من

ويكروون

الحديد كم ي ي :
Fe (HCO3)2 +2HR  FeR2+2H2O+2CO2

ويمك ن يندين دنب ت دينند مو ن دل الك تيون ن

الكوري ن

المةننت ك وحم ن

ف الننب يرينند

ال يدرو ي إلى المو دل ويط الك ةيوم ف والمغنزينوم ف و الصنوديوم ف وحديند الحديند
ف ي ى شكل كوريت بواو  .ووردي دنب تشنطف هنبا الكوريتن إضن ف إلنى زين د الحمن

إلننى ال نندر ف وورنند هننبا يرن د المون دل إلننى الرمننل  .ويمكن كت ون تف يننل مون دل ك تيونن
الحديد م الم د الم دد التي هي حم

الكوري

كم ي ي :

FeR2+ H2SO4  2HR+FeSO4
يمك التوصل إلى إنت ل المي ا الل لي م الحديند ف اللفيفن الق وين ف ين طرين
تمريننر ننزء يوننر مو ن دل ك تيون ن

ال ينندرو ي ف وال ننزء اآللننر يوننر مو ن دل ك تيون ن

الص ننوديوم ف ث ننم م ننزل ال ن نزييي ونة ننب مق ننرر ةن ن ف ع لتن ن مي المن ن ء اللن ن لي من ن الحدي نند ف
وو لدر

المرغوو م الق وي  .والمو دئ المتضمن ف هي

المر ن ل تي ف و
الكوريت ن

الويكروون ن

والك ورينندا

حديد الحديد يزال في ك ت

ت نزال ك ي ن ع وواةننط مو ن دل ك تيون ن

تتونندل إلننى كمي ن

مط وق ن م ن حم ن

ال ينندرو ي ولك ن

الكوري ن

وحم ن

ك ننور

يغير ويكروونن الك ةنيوم والمغنزينوم والحديند ف
الم ء ف و مو دل ك تيون الصوديوم ،
إلننى ويكروون ن صننوديوم وكوريت ن وك ننور صننوديوم متر ن دلي  .ووردين دنب ف وي ن طري ن

مزل صويو وةوب صحيح ف يةتلدم محتوى ويكروونن
ك تيون

الصنوديوم من صنويب مون دل

الصوديوم لمر دل المحتنوى الحمضني لصنويب مون دل ك تيونن

إزالة الحديد والمنغنيز
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وإلنتن ل ين در ن من الق وين تنديو إلي ن الح ن فني تصنميم ك نبا يةنتلدم صنم م مننزل

آلي لمزل الصويو ونةب صحيح انظر الفصل . 16
 41ن إزال الحديد وطر الك س الو رد صودا :

يمكن إ ازلن ويكروونن
ين طرين

الحدينند ون

من طنر تيةننير المن ء ون لك س الون رد صننودا ف

كةنند الحدينند و لت وين ف وحينني تترةننب الويكروونن

هيدروكةيد الحديد الالبواب وتن ز يم ي الت وي ي د في كال
و ب التي ار القةري ( ن زع الغ ز ) الب يركب فو

ويكروونن

فنني الركن ر ي ننى شننكل
ز الت وي المكشوف

ز التيةير  .إبا ك ن

كمي

الحديند المرونر ين ن ك ن  . Feمو نود ونةنو  4 ppmو كثنر ف ف ننه يمكن

ي د ادةتغن ء ي إض ف

م د تلثير لرى أل كمي هيدروكةيد الحديد المتشك

م  4 ppmم حديد الم ء تك فئ ت ك المتشك وواةط

الحديد .

ري  20 ppmم كوريت

الصورة 2ـ  53جهاز مستطيل لنزع الغاز يعلو جهازي ترسيب في مصنع ورق في أوهايو إل زالة  2ppmمن
الحديد  ،و  0.3ppmمن المنغنيز من مياه بئر عسرة تتبعها المعالجة بالكلس البارد والتخثير وترشيح
صاعد في أجهزة الترسيب  .يستخدم الماء المعالج أوالً كماء تبريد للمكثفات السطحية  ،وثانياً كمياه معالجة
في عمليات القصر  .القدرة  454333جالون  /سا .

إزالة الحديد والمنغنيز
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يننندم ترفن ويمن  PHالمن ء المرن لل ون لك س دايمن ع إلننى حنوالي  15و كثننر ين

طرين ن المن نواد الكيمي يين ن لترة ننيب الرة ننر ف تك ننو كة نند الحدي نند ةن نرير
وترشننيح المي ن ا المر ل ن غيننر ضننرور و لنةننو لكثيننر م ن ادةننتلدام

ننداع وك م ن ن .

الصننن يي إبا

ري إزال الحديد في الدث ر الركر ( تم س ال وامد المر ق ) من نمنوبل تيةنير المن ء
و لك س صودا ف م إبا ك الم ء الل لي م ك ف آثن ر الركن ر والحديند مط وون عف يندي دنب
يكو الترشيح ضنروري ع  .وفيمن يتر ن و لمين ا التني تتط نب مر ل ن ورند كمن فني طريقن

الك س الو رد وتو دل ك تيون
ف فن

األيون ن

الصوديوم ف و الك س الون رد وطريقن ننزع المرن د وتون دل

هننبا المي ن ا ترشننح دايم ن ع ونني مرح ن الك ننس الو ن رد والمرح ن و الم ارحننل

الت لي ف ةواء احتوى الم ء األص ي ي ى الحديد م د .
 61ن إزال الحديد وطريق زيولي
وكوريت

يرنند زيولين

المنغنيننز من زيولين

المنغنيز وورمنغن

فن نني وي ن ننى حويون ن ن
و لمواصف

المنغنيز :

الرمننل اللضنراو ف المرن لل ومر ل ن متر وون

الووت ةيوم .يؤد هبا إلى ترةيب األك ةيد الر ي ل منغنيز

الرم ن ننل اللضنن نراو و زيولين ن ن

الت لي  :ال و  :ةود

المنغنيزه ن ننو من ن ن د حويوين ن ن ف يتمي ن ننز

ح م النلل  :شوكه  16ن  55ميش

القدر م
ي ننب

الوز و لقدم 58 : 3ليورا

ل الحديد و المنغنيز  5.55 :ليور  /ودم

3

 KMnO4في الت ديد  5.18 :ليورا  /ودم

تك ننو مر نندد

ال رين ن

 3ن ن لو  /د  /و نندم 2ف ومر نندل رين ن
يقتصننر اةننتلدام المنغنيننز زيولي ن

3

القص ننوى المة ننتلدم ف نني الوح نندا

الض ننغطي

الغة ننل ال ار ن ن األص ننغر  8ن ن لو /د/و نندم. 2

إل ازل ن الحدينند و المنغنيننز ف فنني المنشننم

الصننن يي

الكوير ي ى المي ا التي د تحتو ي ى كثر من  1 ppmمن الحديند و المنغنينز مرون اعر
ينه كن  Feو  Mnي ى التوالي  .ويمك اةتلدامه لالةترم ل المنزلني وفني المنشنم
إزالة الحديد والمنغنيز
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الصننن يي الصننغير م ن المي ن ا التنني تحتننو حتننى إلننى مقنندار  10ppmم ن الحدينند و

المنغنيز  .إبا ك

محتوى الم ء من ثن ني كةنيد المنغنينز ي لين ع ف ينصنح ومر دلتنه ين

طري التغبي وم د و وي ف و و لتمرير يور مرن دل الك ةني

زيولي ن

ف لمن ن التق ن ط المنغنيننز م ن ة نرير مةننتنزف  .وم ن

الحديد ور

الحدود ف إد ن تةتلدم حيي تكو مر ل

وونل تمرينرا يونر المنغنينز
ل ننبا الطريق ن فنني إ ازل ن
الضغط مرغوو

المي ا تح

يكو ود

ف وحيي يكو المحتوى األص ي م الحديد و المنغنيز ضم الحدود ف و

لفف إلى ت ك الحدود .

د تتضننم طريق ن المنغنيننز تيةنني اعر ل م ن ء  .يؤكةنند الة نرير ويكروون ن

المنغنيننز إلننى ك ةننيد ممي ن غيننر بواو ن ي لي ن ف ويرشننح فنني الوو ن

الحدي ند و

نفةننه م ن الم ن ء .

يةتلدم من و فصنل مندلل وملنرل مقن ييس الضنغط ادرتنداد فني الةنرير  .وينندم
يصننل الضننغط إلننى  5ن  8إنشن ع  /ونندم 2ف ينظننف الةنرير و لغةننل ال ار ن  .ووردين دنب ين ننز
الت ديد ي ى فت ار مقرر ة ف ع ف ترتمد ي ى كمي الحديد و المنغنيز المو ود ف ومرندل
ال رين

ورمنغن ن

وينندد ةن ي

ادةنتلدام اليننومي ف وتكننو متو ينند ومقندار  5ن  25يومن ع تقريون ع

الووت ةننيوم م ن د كيمي يي ن مك ف ن تقريو ن ع ف وهننو الةننوب الرييةنني الننب ي ر ننل

اةننتلدام محصننو اعر ون ألغ ار

الصننن يي ف التنني د يكننو مط وون ع في ن إ ازلن كثننر من

 1ppmم الحديد و المنغنيز يمك تلفيف كمي

وتك ليف الت ديد الالزم ي طرين

ت وي الم ء ويمك إ راء بلك و دلن ل كمين محندد من ال نواء إلنى المن ء تحن

ووننل المر ل ن ون لمنغنيز زيولين

وي ننب

تكننو الكمين المدل ن وننل وق يننل من الكمين

الالزم إلشو ع الم ء يند الضنغط ال نو  .ويفضنل إ نراء بلنك وواةنط
الضغطي ف الب يظ ر في الصور

الضنغط

ن ز اإلشنو ع

4ن  15في الفصل الر شر .

ثانيا ًًـ إزالة هيدروكسيد الحديد Removal Of Ferric Hydroxide :
إزالة الحديد والمنغنيز
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وم

بوو ني هيدروكةيد الحديد ول وكثير م  0.1 ppmف لنبلك يمكن إزالتنه
الكمي ن

كويننر وم ن يكفنني لتوريننر الترشننيح ف ف نننه

وطريق ن الترشننيح الر دي ن ف اوابا ك ن ن
ي ب تةو يم ي الترشيح يم ي التروي  .وهيدروكةنيد الحديند من د لثنر ف ولنبلك

إ إضن ف من د ملثننر غيننر ضننروري ف إد فنني الحن د
غراواني ن ن و يضن ننوي و وكمي ن ن

التنني ونند تو نند في ن فنني شننك ل
م حوظ ن ن م ن ن

صن ننغير ف ولك ن ن ينن نند و ن ننود كمي ن ن

هيدروكةيد الحديد ينصح و لوحي ي و نود حديند الحديند النبواب ف فن با كن
يتو ننب إ نراء الت وي ن ل ت كنند م ن

حديد ثالثي  .فمثالع إبا ضنل

ك مننل الحدينند ةننيكو فنني كننل األوو ن

مين ا وينر تحتنو ي نى ويكروونن

يض ف إلي كثير م ح د

ةوء الف م في التودد

ي ننى شننكل

الحديند وواةنط

يةننتلدم ص ن ريل تل نزي يرمننل وضننغط ال نواء ف فقنند تحنندي الح ن د
الةرير

مو نوداع ف
نز

الت لي ن ويمك ن

داع :

( )1ونند يشننو الم ن ء و ف ارط نه و ألكة ن ي المنحننل مق رن ن و إلشننو ع يننند الضننغط

ال و وود يو د ك مل الحديد ي ى شكل هيدروكةيد وود يحدي التمكل والتدر .

( )2ود يكو الم ء ل لي ع م األكةن ي المنحنل ف ول لين ع يم ين ع من هيدروكةنيد

الحدي نند ف و نند يك ننو الحدي نند األصن ن ي و لك م ننل مو ننوداع ي ننى ش ننكل مح ننول مث ننل حدي نند

الحديد ف وود تكنو هنن ك كمين إضن في من حديند الحديند ي نى شنكل مح نول ف وةنوب
التق ط الحديد م ص ريل التلزي المتدر وم الشوك
( )3ونند يحتننو الم ن ء ي ننى كمي ن

المر

متف وت ن م ن هيدروكةننيد الحدينند الغيننر بواب

ف وحديد الحديد البواب .

في ظل الظروف الة وق هن ك طريق آمن وحيد يمك اتو ي هي ت وي المين ا

يننند ويمن ل ن PHتضننم ترةننيب ك منل الحدينند ف الننب ونند يكننو مو ننوداع ضننم الظننرف

األكث ننر مر كةن ن  .ونض ننيف و نني مرترض ننتي ف ن ننه يمكن ن مالحظن ن

لقي ةن ن ن

واةتل ص

الحدي ن نند ة ن ننحو
اةتنت

إزالة الحديد والمنغنيز

كث ننر الرينن ن

من ن ن ال ن ن ننب اللن ن ن طىء (الص ن ننويب ل صن ن ن ريل الض ن ننغطي )

ل طي كثر ممن يمكن ل منرء
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الص ننويب ين نند و ننود ة ننحب وط ننيء ننداع ف وحي نني يك ننو الحدي نند و نند ت كة نند ك ين ن ع و زي ننل
و لتروي ف و ي نى الركنس ف وند يكنو الحديند ي لين ع نداع ينند الةنحب الشنديد ف ويحمنل
الطريقن الوحيند لقين س محتنوى الحديند فني

نرو ةن وق ع  .ولنبلك فن
ثقيالع من الحديند الم ،
الم ء الل م تكو وةحب الرين مو شر م الوير وليس م ورد الص ريل الضغطي .
ثالثاً ـ إزالة كبريتات الحديد Removal of Ferrous Sulphate :
كوريت

الحديد مقوم ش ي في المي ا المردني الحمضني  .وند تحتنو هنبا المين ا

الحدينند (انظننر الفصننل الث ن ني) ف

يضن ع ي ننى حدينند بايننب ف يو نند ي ننى شننكل ويكروون ن

ال نندول  15ن  )2ف و ي ننى شننكل هيدروكةننيد الحدينند الغيننر بواب المر ن  .ونند يت نراوف

المحتننوى اإل م ن لي من الحدينند فنني المي ن ا الحمضنني م ن  1إلننى كثننر م ن  200ppmف
وونند تتنراوف الحموضن من وضن
وورن

المر ل

نزاء فنني الم يننو إلننى من يزينند ين  1000 ppmف

هنبا المين ا ي لين الحموضن والرةنر والكوريتن
ف م زاوي تك ليف المر ل

المي ن ا ورنند المر ل ن  .م ن الننور

إلنى الحند النب د تةنتح فيننه

و من زاوين ارتفن ع إ من لي ال وامند المنح ن فني

اآللننر م ن هننبا المي ن ا ف فمط نواع ل مر ل ن  .ي نزال

الحدينند من المين ا الحمضنني وواةننط الت وين والمر دلن ف والتروين ف والترشننيح  .ينصننح

ي ن د وت وي ن هننبا المي ن ا ووننل المر دل ن ف أل محتواه ن م ن ث ن ني كةننيد الكروننو الط ي ن
د
وورديب تن ز المر دل و لك س و و لصودا الك وي ف ووكمي زايد
كثي اعر م يكو مرتفر ع .

لرف ويم الن PHإلى كثر وق يل م . 8
إبا كن

در ن

محتنوى الحديند كثنر من

 ( 25 ppmتتنراوف األرون م النظرين تقريون ع فني

حنرار من حنوالي  55ن  45در ن ف رن ين

و  50 - 90 ppmمن الحديند )

فيصننح و ن راء ت وي ن لضننم

زي ن د من ةننو م ن األكة ن ي  .وفيم ن ينندا هننبا ف لمر ل ن

تشوه إلى حد وريد ف المر ل

الموصنوف فني إ ازلن الحديند و لت وين والتروين والترشنيح .

ولك ينصح وت مي فتر إيق ف ك في م المي ا الحمضي التني تحتنو ي نى كمين ي نى

م الحديد ف لضم

ترةيب يد ف وو لت لي تلفيف الحمل ي المرشح

إزالة الحديد والمنغنيز
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مالحظة :
في  24من  25عينة من المياه الجوفية الحمضية المدرجة في الجدول  2 ، 55الفصل الثاني يتراوح
محتوى ثاني أكسيد الكربون الطليق من 53ـ  ، ppm334وكانت المحتويات الفعلية أعلى بدون ريب  ،ألن
هذه النتائج تحصلت من عينات منقولة  ،والشك في بعضاً من محتوى ثاني أكسيد الكربون كان قد ضاع
أثناء عملية النقل ( انظر الفصل . )4

الصورة  3ـ 11محطة معالجة في بلدية بنسلفانا للتخلص من  33ppmالحديد من

و  0.3 ppmمن المنغنيز و  6 ppmمن الحموضة المعدنية بواسطة التهوية خالل حوضين
والتحكم بالـ  PHبواسطة الكلس

رابعاً ـ إزالة الحديد العضوي Removal of Organic ( Chelated ) Iron:
كثي اعر م يو د الحديد في المي ا الةنطحي ولصوصن ع با

ال نو الغن م إلنى حند

م ف فني شنكل يضنو ( مةنتل ب) ف وو لتن لي د يةنت يب لمر ل ن

الت وين والتروين

والترشننيح و حي ن ن ع يو نند ننزء من حدينند المي ن ا ال وفي ن و ننبا الشننكل  .ويتضننح بلننك م ن
تح يل يين م مي ا وير في توكرتو J. N. Tuckerton :
إزالة الحديد والمنغنيز
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ـ إجمالي العسرة على شكل 12ppm CaCO3
حديد على شكل 3.5ppm Fe
صوديوم على شكل  16ppm CaCO3ـ قلوية على شكل 21ppm CaCO3
كلوريدات على شكل  3ppm CaCO3ـ كبريتات على شكل 3ppm CaCO3
ثاني أكسيد الكربون الطليق على شكل 10ppm CO2
6.6
PH
35
اللون

ازداد  PHهننبا المي ن ا يننند الت وي ن إلننى  8.3و ض ن ف الك ننس ف الننب

ت ن ف فتننر

إيق ف مدت ة ي واحد ف و يطى الترشيح صويو ع يحتنو ي نى  2.6 ppmمن الحديند

مرو ن اعر ينننه كن ن  . Feحتننى م ن المر ل ن الة ن وق وزي ن د فتننر اإليق ن ف إلننى  48ة ن ي ف

وقي محتوى الحديد في الصويب ي لي ع ف  1.8 ppmكن  Feف وشكل غير مرغوب فيه .
ويندين دنب وننبل مح ن ود ألكةنند هننبا الحدينند الرضننو و الغرواننني و ن لك ور ف وك ن هننبا
يض ع غير فر ل  .ولك يندم

( إض ف لن 5.5غ /

ر ت وي هبا الم ء ف وتلثيرا ون 1غ /لو م الشب
 6.7ل ن  PHف وتنرك يةنتقر

لو من رمن د الصنودا ) ووقيمن

لمنند 15دو ن ي ف ثننم رشننح ورنند بلننك زيننل محتننوى الحدينند ي ننى الت نوالي واحتننوى صننويب
الترشيح ي ى  0.1 ppmفقط م الحديد مرو اعر ينه كن  . Feونموبل آلنر لمين ا تحتنو
ي ى حديد يضو ومقدار ي ل وشكل غينر ين د هني مين ا وينر نقين

ال و ف وتتركب مم ي ي :

حديد على شكل Fe

إجمالي العسرة على شكل CaCO3

12ppm
178ppm

قلوية على شكل CaCO3

94ppm

لون
PH

450
6.65

ليس ل ت وي ت ثير في إنق ص محتنوى الحديند ف حتنى لنو وصن
إلى  5ي م  .والمر ل
نقص

و لك ور با

همي ف أل ال ري

الحديد فقط إلى  9.5 ppmوال و غ ى . 255وك

إزالة الحديد والمنغنيز
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األلومنيننوم ف يننند ويم ن  6.2ل ن ن PHفر ن دع ألنننه حنندي لو ن د ترةننو

كوريت ن

و نقص

وةننري ف

الحديند إلنى  0.3 ppmفني صنويب الترشنيح وال نو إلنى  35ف وهنبا كن
المنزلي .

و لنةو لالةتلدام

ك فين ع

ويموم ن ن ع ين ن نزال الحدين نند الرض ن ننو ( المةن ننتل ب) ين ن ن طري ن ن التلثي ن ننر وكوريتن ن ن

األلومني ننوم ين ن د ف والتروين ن ف والترش ننيح  .ويمكن ن ادة ننتغن ء ين ن مرح ن ن الترشن نيح ف نني
ور ن

الصننن يي يننند إ نراء التروي ن والتلثيننر فنني المرنندا

ادةننتلدام

الدث ر الركر .

يو د الحديد الرضو ( المةتل ب) ي د في ور

فنني ور ن

م ن نمننوبل

المي ا الةطحي ويو ند يضن ع

مي ن ا اآلو ن ر الضننح ف ون ن د اعر ننداع فنني اآلو ن ر الرميق ن  .تحمننل المي ن ا التنني

تحتو ي ى الحديد و با الشكل ي د لون ع واضح ع ف ولك وكم شرن في الفصل ال ارون

فف

المي ا الم ون ورم د تشير و لضرور إلى و ود الحديد  .ن د اعر م تت وز كمين

الحديد الرضو في المين ا الةنطحي  2و  ppm 3لنود ورن

ادةنتثن ءا

ففني ورن

م مي ا اآلو ر الغ مق ال و ف كم في الرينن الث نين من الرينتني المنبكورتي آنفن ع ف وند
يكو محتنوى الحديند ي نى وكثينر  .فن با و ند
ويكروون

و إلضن ف إلنى محتنوى الحديند الرضنو

الحديد البواو ف ف ن ةتت كةد إلى شكل حديد غير بواب وواةط الت وي و

المر ل ن ن ون ن لك ور وو ننل إضن ن ف من ن د التلثي ننر ف ولمزي نند من ن التف ص ننيل ح ننول التلثي ننر ف
والتروي ف والترشيح انظر الفصل . 13

إزالة بيكربونات المنغنيز :

المنغنيننز مقننوم كثننر ننندر من الحدينند فنني ملت نف منوارد المن ء ف لكنننه حينني يو نند

ف نننه يظ ننر إلننى حنند كويننر و ألشننك ل نفة ن ك لحدينند  .و شنني شننكل يو نند فيننه فنني المي ن ا
ال وفي هو الويكروون

المنغنيزي  .وهي بواو كثر م ويكروونن

تحتو مي ا المنن م الحمضني ي نى الكوريتن

كم ن تحتننو ور ن

الحديند  .وكثين اعر من

المنغنيزين إضن ف إلنى كوريتن

الحديند ف

المي ن ا الةننطحي ومي ن ا اآلو ن ر الضننح ي ننى المنغنيننز الرضننو و

إزالة الحديد والمنغنيز
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الغراوننني ف ولك ن هيدروكةننيدا

المنغنيننز الننال البواو ن المر ق ن د تننرى إد ن ن د اعر ف روم ن

ألن ن تحت ن ل إلننى ويم ن ي ننى ل ن ن PHألكةنند هيدروكةننيد المنغنيننز كثننر مم ن تحت

ن

كةد هيدروكةيد الحديد .

الويكروون المنغنيزي د لنو ل ن لنبلك تكنو مين ا اآلون ر الرميقن غينر الم ،نوا ف
والتني تحتنو ي ي ن ف شنف ف ينند ةنحو حنديث ع وكمن يظ نر فني ال ندول  13ن  2ف فني

الفصننل الثن ني ف تحتننو يضن ع مرظننم المين ا الح م ن ل منغنيننز ي ننى ويكروونن

الحدينند .

ولننبلك تشننكل هننبا المين ا يننند تركيننده و لتمن س من ال نواء ضننو و رويقن ف تصننوح و تمن

نفر إل ننى ون نني محم ن ،نر  .وةيتش ننكل ه ننبا
فيمن ن ور نند ف ث ننم ترة ننب هيدروكة ننيد الحدي نند المص ن ،
الراةب ووطء وقيم  PHالمنلفض إلنى  5ف ويكنو ترةنو وكثينر إبا ك نن ونيم ال نPH
كثر م 7

المي ا الح م ل منغنيز ف تكو ل لين يم ين ع من الحديند  .ففني

ولك هن ك ور

ال نندول  13ن  2مننثالع نالحننظ

هن ن ك رو ن يين ن

الحدينند  0.1 ppmو وننل وةننو يينن
ونالحننظ يض ن ع

 5ppmوا

تحتننو ي ننى كمي ن

م م ن من

تحتننو فقننط ي ننى  0.3 ppmمن الحدينند .

كمين ن المنغنيننز و ننل ي ن د من ن  3 ppmوو م ن تك ننو كثننر من ن

كثنر الرينن

الم يين المدر ن تحتنو ي نى ونل من  1 ppmمن المنغنينز

ولك المنغنينز حتنى ضنم هنبا الحندود الضنيق يكنو و نودا مزي ن ع ف وهكنبا ي نب
تك ننو التف وتن ن

الصن يي .

ولنفتننر

المة ننموح و ننل من ن  0.05 ppmو لنة ننو لكثي ننر من ن ادة ننتلدام
لنندين يين ن م يي ن تحتننو ي ننى ح نوالي  5 ppmم ن المنغنيننز فنني
منغنيزين ف ل لين من الحديند وويمن ال ن PHفي ن ي نى من

مح ول ي ى شكل ويكروون
د
ينديب ةوف ل يظ ر ف حتى ورد الت وي وة ي
8
المنظور ف أل المنغنيز في كةدته ف يتط ب

في كةد الحديد  .ف با ضفن ور
إزالة الحديد والمنغنيز

بلك التضوب ف ود ت نك الرواةنب

تكو ويم  PHي ى مم تكو ي ينه

الك س و الصنودا الك وين إلنى هنبا المن ء ف وحيني
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ترتفن ويمن ال ن PHفيننه ف وننوطء إلننى حنوالي  5. 5و وةننري إلننى  15و كثننر ف فتظ ننر

مويض ن ف تتحننول إلننى لننو يت نراوف م ن وننني ف ن تح إلننى وننني غ ن م ف و لي ن اعر
ودع ضننو و
،
تتشكل ثم تترةب لو دا وني غ مق إلى ةوداء تقريو ع .
كثي اعر م يصدف ف يند مر ل

المي ا التي تحتو ي نى المنغنينز والحديند ف

ترتف ن ويم ن  PHوم ن يكفنني فينننتل ي ن بلننك

يت كةنند الحدينند وي نزال ف ويوقننى المنغنيننز

وك م ه و زء منه ي ى شكل مح ول هبا المي ا مزي
تونندو وك ن ن وةننيط

كمين

د

تم م ع حتى يندم تحتو ي ى

ننداع ف من المنغنيننز ففنني إحنندى الو نندي

مننثالع ف حينني كن

الحديد يزال دايم ع وك م ه  .ويزال المنغنيز زيي ع وحيي د يت وز الو وي منه 0.2 ppm

ف شننوهد

وطرن ع م ن شننوك ن ويننب 2إنشن ع مغط ن

ةووت هبا الكمي

ورواةننب ةننوداء وثل نن

الوةيط م المنغنيز ف يمك

 1/4إنش ن ع ف

وفرنل وكترين

تتشكل هنبا الطوقن

المنغنيز ف والتي غ لو ع م تكنو مزي ن كثنر من وكترين الحديند  .وكثين اعر من تتفكنك هنبا

الن مي ن

والمقن ن ييس

كمن ن فنني ( كرين ننوبركس) الحدينند ف وكت ننل كويننر ف فتة نند الصننم م

والمن في الا .

والمنغني ننز ي ننو المن نواد ف ولصوصن ن ع ين نندم ترفن ن ويمن ن ال ن ن PHكمن ن ف نني غة ننل

المالوس ف و التنظيف ف و الرم ي

األلرى ل غةل ف وال طل

و لحديند ف فقند تظ ننر و نو وننبر ونني و رمن د

الن ت

إبا لم تح نب

و ةنود ف وتظ ننر ين د ي ننى شنكل وقن

وليوط  .وكثي اعر م تكو كتل الن ( كرينوبركس ) الميت ةوو في تشكل الوق واللينوط .

د يمك اةتلدام المي ا التي تحتو ي ى الويكروون

المنغنيزي في صن ي

النةيل ف

و الص ننو غ ف و الدو غن ن ف و غة ننل المالو ننس ف و ف نني م موين ن من ن ادة ننتلدام

األلرى الصن يي  .وبكر في صن ي الر ين والور

المي ا التي تحتنو ي نى كثنر

م  0.05 ppmم المنغنيز ( ي ى شكل  ) Mnد يمك التة مح و ف إد ل منت
م الصنف الرد ء .

إزالة الحديد والمنغنيز

345

الفصل الرابع عشر

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

معالجة المياه لألغراض الصناعية وغيرها  /طارق إسماعيل كاخيا

وكم ن ي نزال الحدينند المو ننود ي ننى شننكل ويكروون ن

المو ود ي ى شكل ويكروون

الحدينند ف يمك ن إ ازل ن المنغنيننز

منغنيزي ف وبلك و حدى الطر الت لي :

( )1الت وي ف والتروي ف والترشيح .

( )2طريق تيةير الم ء ومو دل ك تيون
( )3طريق تو دل ك تيون

الصوديوم .

ال يدرو ي .

( )4طريق تيةير الم ء و لك س صودا .
المنغنيز .

( )5طريق زيولي

 5ـ إزالة المنغنيز بالتهوية والترويق والترشيح :

تشننوه إ ازل ن المنغنيننز م ن المي ن ا التنني تحتننو ي ننى ويكروون ن

منغنيزي ن و لت وي ن

والتروين ن والترة ننيب والترش ننيح ف إ ازلن ن الحدي نند من ن المين ن ا الت نني تحت ننو ي ننى ويكروونن ن
الحدينند ف أل األكةنند ضننروري لتحويننل المركو ن

إلى كةيد ممي ي لي البوو ني يم ي ع .
ول ويكروونن ن

المنغنيزين البواون ي ننى نحننو م حننوظ

المنغنيزين ن ف نني المن ن ء الون ن رد المش ننو و ن ن  CO2بوو نين ن تص ننل إل ننى

ح نوالي  191ppmف وينم ن تصننل بوو ني ن الكروون ن

المنغيزي ن فنني الم ن ء الو ن رد الل ن لي

م ن  CO2إلننى ح نوالي  31 ppmف وهيدروكةننيد المنغنيننز إلننى كثننر م ن  1 ppmف
ويرونر ين ال مين ك ن  . Mnوومن

بوو نين الرةن و المؤكةند تكنو ونل من

0.01

 ppmف يمك إحداي إزال ممت ز ل منغنيز ي طري األكةد والترشيح .

إ و ننيم ال ن ن PHالالزمن ن ألكة نند المنغني ننز ف ي ننى وكثي ننر من ن ن ألكة نند الحدي نند .

تحدي في  15دويق در
=  5وم الضرور

تكو ويمت م المنغنينز  5ل حصنول ي نى در ن من األكةند

يمك ن تقننديره  .وونند نت ن
وك ن

م

كةند وطيين لكن تقنديره من الحديند ينند ويمن ل ن PH

كةنند اوا ازل ن

نندير ل حدينند يننند ويم ن  7و كثننر ل ن ن. PH

ويم  15.3ل ن PHضروري م المنغنيز يند تحريك المن ء يظ نر ووضنوف تن ثير

ويم الن PHي ى كةد المنغنينز المنغنينز فني ال ندول  4ن  14ف ونظن اعر لتشن وه النوز
إزالة الحديد والمنغنيز
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كمي األكة ي الالزم نظرين ع ف هني من الن حين

البر تقريو ع ل حديد و المنغنيز ف ف

الرم ين ن نفةن ن و لنة ننو ل منغني ننز والحدي نند ف

 1من ن األكةن ن ي المنح ننل

ppm

ةيؤكةد  7 ppmم المنغنيز المنغنيز .
الت ثي ار الحف ز ل يدروكةيدا

كن

و ك ةيد المنغنيز:
ك ةننيد المنغنيننز المترةننو ة ن وق ع تم ن رس ت ن ثي اعر

مرروف ن ع منننب زم ن طويننل

حفن اعز ي ننى كةنند المنغنيننز المنغنيننز وواةننط ال نواء المنحننل  .فمننثالع فنني منشننم

المنغني ننز ف كثين ن اعر من ن كن ن
ور

إ ازلن

ض ننروري ع ( إنضن ن ل) ة ننر الترش ننيح ( التش ننغيل حت ننى تترة ننب

ك ةيد المنغنيز ي ى وةنط الترشنيح ) وونل النتمك من إ ازلن المنغنينز وشنكل يند

ويمك في ةر الترشيح المنضن

إ ازلن المنغنينز ينند ويمن ل ن PHونل ممن تكنو ي ينه

في ةر لرى .
الجدول  1ـ  11المنغنيز  :تأثير قيمة الـ PHعلى أكسدة المنغنيز المنغنيزي بواسطة الهواء المنحل
بدون تحريك .

4.5
4

منغنيز ()ppm
53
53

مهوى ومرشح
المنغنيز في ماء ّ
(  43د )
(  43د )
( 55د )
53
4
-

ماء خام

4.4

53

4.5

4

4.5

4.5

53

4.4

53

4.5
4

5

4.2

5.4

3.4

4.45

53

3.4

3.4

3.4

53.4

53

<3.32

< 3.32

<3.32

PH

ولتوض ننيح ه ننبا التن ن ثير الحفن ن ز
تحرينك كمين

رين ن

ة ةن ن من ن ادلتون ن ار ت ننم في ن ن وة ننري

مؤلفن من 1غ  /ل من هيدروكةنيد المنغنينز المؤكةند ةن وق ع والمرةنب ف

والمغةول تم م ع م الم ء الم ،وى وملت ف ويم PHف الب يحتو ي ى  10 ppmي ى
إزالة الحديد والمنغنيز
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شننكل  Mnم ن الويكروون ن

المنغنيزي ن  .ف ن ظ ر النت ن يل كم ن يونني ال نندول
الويكروون

 14ف وو لمق رن م ال دول  5ن 14

المنغنيزين ك نن

وواةط ال واء ف يند اةتلدام م د حف ز يند  PH 8.5وينم ك

وند ت كةند

ي ب

 5نن

ك ين ع

تكو ويمن

 15.3 PHيند يدم اةتلدام المن د الحفن ز  .ينالو ي نى بلنك لنم تحندي كةند يمكن
وي ة لالل فتر ة ي يند ويم  PH 8.5ف ويند يدم اةتلدام الم د الحف ز ف ولك
حدث

 PH 7.5ينند اةنتلدام المن د

األكةد ونةو  %75ف لالل فتر ةن ي ووقيمن

الحف ز  .هن ك م مح ةيئ واحد في اإلزال التحفيزي ل منغنيز وواةط ةرير ( منضل )
ال زيي

الطوق المتشك ي ى وةط الترشيح تميل م منرور الوون
الص و الصغير من هنبا الرواةنب ي نى شنكل مةنتر

وونندتم وننبل مح ن ود

إلنى (التفكنك) فتحمنل

فني صنويب المرشنح .

ل تغ ننب ي ننى هننبا الصننروو ف ي ن طري ن حننل الرواةننب ووننل

تتلث وم يكفي لتفكك ين وةنط الترشنيح  .ولكن ينصنح فني كثينر من ادةنتلدام

الص ننن يي ف و كمن ن ل األكة نند وو ننل وص ننول المن ن ء إل ننى المرش ننح
المةننتلدم إل ازلن الويكروونن

الن يين ن  .والمر نندا

المنغنيزين ف وواةننط الت وين ف والتروين ف والترشننيح هنني

نفة التي تين ي ى وصف تح

ينوا ( إزال الحديد ) و با الطريق :

المهوى والمرسب سابقاً ،
الجدول  5ـ  11التأثير لحفاز لـ 1غ  /ل من هيدروكسيد المنغنيز
ّ
بالتحريك  ،أثناء أكسدة المنغنيز المنغنيزي في مختلف قيم . PH
ماء خام  +مادة حفازة

المنغنيز في ماء مهوى ومرشح ( أجزاء ) ppm

PH

منغنيز) (ppm

(  55د )

(  43د )

4.5
4

53

-

-

(  43د )
4

53

-

-

3.4

53

<3.5

<3.5

<3.5

53

<3.5

<3.5

<3.5

4.5
4

كةد المنغنيز المنغنيز و لك ور:

إزالة الحديد والمنغنيز
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در ن

فنني ال نندول  6ن  14النت ن يل المحص ن فنني ت كةنند المنغنيننز المنغنيننز

وواةط الك ور  .وي ى الرغم م كو الك ور كثر نش ط ع م األكة ي المنحنل ف فن

وننيم ال ن  PHالالزمن إلكمن ل األكةنند تكننو ي لين تقريون ع كمن هنني من ال نواء ونندو من د
حفن ز ف و ي ننى كثين اعر (  15 PHمق رنن و ن  ) 8.5من ن يننند اةننتلدام الت وين من المن د

الحف ز .

الجدول  6ـ  11تأثير الـ  PHعلى تأكسد المنغنيز المنغنيزي بواسطة الكلور بدون تحريك .
المنغنيز في ماء معالج ومرشح

ماء خام
المنغنيز ( ) ppm
53

PH
4.35
4

53
53

4.35
53

53

(  55د )

(  43د )

4

-

(  43د )
4

4.5

5

2.5

5.4

3.5

<3.32

3.5
4

 22ـ إزالة المنغنيز بواسطة طريقة تبادل كاتيونات الصوديوم :

يمك ن إ ازل ن المنغنيننز المنغنيننز كحدينند الحدينند ف وواةننط طريق ن تو ن دل ك تيون ن

الصوديوم ف وفي وو واحد م إزال الرةر والتف يل كم ي ي:
Mn( HCO3)2+ 2NaR  Mn R2+2NaHCO3
وين نند الت دي نند ون ن لم ح ف نني ن ين ن ش ننوط التية ننير ف ي نندلل الص ننوديوم إل ننى مون ن دل
الك تيونن
ك وريدا

ويلننرل المنغنيننز ي ننى شننكل ك ننور منغنيننز ف الننب يشننطف إلننى ال نندر م ن

الك ةيوم والمغنزيوم  .وفيم ي ي تف يل مو دل و ت ديند الك تيونن

المنغنيزين

:
MnR2 + 2NaCl  2NaR +MnCl2
إ مرظننم المي ن ا ال وفي ن التنني تحتننو ي ننى ويكروون ن منغنيزي ن ف تحتننو يض ن ع

ي ننى ويكروون ن

الرةر في وو

الحدينند ف ويمك ن فنني هننبا المي ن ا إ ازل ن الحدينند والمنغنيننز و إلض ن ف إلننى

واحند ف وبلنك وواةنط طريقن تون دل ك تيونن

و لر مل لتحويل شكل  Mnمن المنغنينز إلنى كروونن
344
إزالة الحديد والمنغنيز

الصنوديوم  .وفيمن يتر ن

ك ةنيوم ففن

هنبا الر منل ورينب
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ننداع لر مننل الحدينند ف

لر مننل كروون ن

الب يمك مره اةتلدام ي منل الحديند ل
م مو دد

مو دل ك تيون

الك تيون

الك ةننيوم (  1.82مق رن ن ون ن  ) 1.8إلننى الحنند
تني  .ويمكن

ف والقد ار ف كم بكرن تح

الصوديوم ف إلزال المنغنيز .

يضن ع اةنتلدام النمنوبل نفةنه

ينوا إزال الحديد وواةط طريق

42ـ إزالة المنغنيز بواسطة طريقة تبادل كاتيونات الهيدروجين :
يمك إزال المنغنيز المنغنيز ةواء ك

وطريق ن تو ن دل ك تيون ن

الت لي كم ي ي :

الكوري

شكل ويكروونن

ال ينندرو ي  .وم ن اةننتلدام الويكروون ن

و ك وريند و كوريتن

كمثننل يكننو التف يننل

Mn (HCO3)+2HR  MnR2 + 2H2O + 2CO2
ف نني ن ين ن ش ننوط التش ننغيل ي ننتم ت دي نند ةن نرير مون ن دل الك تيونن ن ومح ننول حمن ن

منغنيزين ويةنتريد مون دل الك تيونن

ف الب يزينل المنغنينز ي نى شنكل كوريتن

ي ى ح لته ال يدرو يني األص ي وفق ع ل تف يل الت لي :
Mn R2 + H2SO4  2HR+ Mn SO4
ودةتلدام طريق تو دل ك تيون ال يدرو ي و دوت ار م طريق تو دل ك تيون
إزلن الحدينند وطريقن تون دل ك تيونن
الصنوديوم ف انظننر المن د ين ( ا
هبا الفصل ف ولتفصيل هبا الطريق انظر الفصل . 16

ال ينندرو ي ) فنني

 32ـ إزالة المنغنيز بطريقة الكلس البارد صودا :
يمك إزال المنغنيز وشكل ممت ز في

الوةننيط ل م ن ء ووننل دلولننه إلننى مرنندا

ال ن ن PHثنن ن ء المر ل ن ن ف تت كة نند المركون ن

م طر الك نس الون رد صنودا و لت وين

التيةننير  .ووةننوب ادرتف ن ع المتحصننل فنني وننيم
المنغنيزين ن البواون ن وة ننري إل ننى هيدروكة ننيد

منغني ننز غين ننر بواب  .اوابا كن ن ن نرين نند صن ننويو ع ش ننف ف ع تم م ن ن ع ل لي ن ن ع م ن ن آث ن ن ر الرك ن ن ر و
المنغنيز ف ف نن نحتن ل إلنى ترشنيح المن ء ورند ت ويتنه وتلثينرا وترويقنه ف ولكن فني كثينر
من ن ادة ننتلدام

نموبل مردا

الص ننن يي ادة ننتغن ء ين ن مرح نن الترش ننيح اإلضن ن في ف إبا اة ننترم ن

الدث ر الركر  .انظر الفصل . 18

إزالة الحديد والمنغنيز
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 52ـ إزالة المنغنيز بطريقة زيوليت المنغنيز :
يمك إزال المنغنيز وطريق زيولي

ف الا ف هي نفة كم وصفن ه ة وق ع تح

إزالة كبريتات المنغنيز
وند تو نند كوريتن

المنغنيز واإل راء والقد ار
ينوا إزال الحديد .

و ري

الت ديد

Removal Of Manganous Sulphate
المنغنيننز ف التنني تو نند ين د وكمين كوننر من كوريتن الحدينند

في مي ا المن م الحمضي ف واآلو ر ف والمي ا الةطحي وفيم يدا نه ي ب ورد الترن دل
ف رف ويم  PHالمي ا الحمضي إلى روم ي ى وكثير ف كثر من  15وق ينل ف فن
المنغنيز م مي ا ك با تتم و لطريق نفة إلزال الحديد .

إزالة المنغنيز العضوي ( المستخلب ) :

ود يو د المنغنيز الرضو ( المةنتل ب ) فني ورن

إ ازلن

المين ا الةنطحي و حي نن ع فني

مي ا اآلو ر  .والمنغنيز ي ى هنبا الشنكل د تمكن إزالتنه و ألكةند الر دين من الترشنيح ف

ود يةننت يب غ لون ع حتننى لفرننل الت كةنند الشننديد الننب يحدثننه الك ننور  .والمنغنيننز الرضننو
ك لحديد الرضو ف يةت يب ي د ل تلثير و لشب و ملثر حديند ويندي دنب يمكن إزالتنه
و لترشيح .

مالحظة :
ذكرنا في الفصل  53نالحظ غالباً  ،وبصورة متكررة  ،أن المنغنيز يحتجز الحديد  .لكن هذا ال يحدث ،
ولكن مادة عضوية يمكنها أحياناً أن تحتجز كال المعدنين  .وهذا يفسر بدون شك بعضاً من هذه الخرافات
حول إزالة الحديد والمنغنيز قد يحتاج هذا الغرض إلى توسيع بعض الشيء لتوضيحه:
أوالً :
ٍ
إذا احتوى الماء على بيكربونات الحديد وبيكربونات منغنيزية بدون حديد أو منغنيز عضوي عندئذ  ،تزيل
عملية تهوية الماء  ،ورفع قيمة الـ PHإلى حوالي 4ـ  ، 4وترويقه  ،وترشيحه الحديد  ،لكن التأثير قد
يكون قليالً أو غير موجود على المنغنيز مالم يمر الماء من خالل مرشحات منضحة  .إذا رفعت قيمة PH
المهوى إلى أكثر من  ، 53فسيتأكسد الحديد والمنغنيز  ،ويزاالن بالترويق والترشيح ويظهر هذا في
الماء
ّ
التجارب الحقلية التالية :

ماء خام
إزالة الحديد والمنغنيز
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الفصل الرابع عشر

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

معالجة المياه لألغراض الصناعية وغيرها  /طارق إسماعيل كاخيا

حديد كأجزاء ppmمن Fe
منغنيز كأجزاء ppmمن Mn
قيمة الـ PH

ومرشح
54

3.2

مروق ومرشح
ّ
3.5

2.4

2.4
4

<3.5

4.2

53.4

ثانياً :
إذا احتوى الماء على بيكربونات الحديد وبيكربونات منغنيزية  ،وعلى حديد ومنغنيز عضويين أو غراونيين
 ،فإن التهوية ورفع قيمة الـ  PHإلى أكثر من  ، 53والترويق والترشيح  ،ستزيل جزئياً فقط الحديد
والمنغنيز  .ويظهر هذا في التجارب التالية بإضافة  2ppmمن  Feو 2ppmمن  Mnعلى شكل بيكربونات
إلى ماء المستنقعات الغامقة اللون  ،وتهويتها  ،ورفع الـ PHفيها إلى : 53.5

ماء خام

زاء  ppmمن الحديد على شكل Fe
زاء  ppmمن المنغنيز على شكل Mn
ويم PH

تهوية  +جير وترويق ،
وترشيح

2

1.2

2

1.1

6

15.5

كان واضحاً في التجارب أعاله أن المادة العضوية في هذه المياه الغامقة اللون كانت كافية الحتجاز
تمت تهوية الهواء في قيمة 53.5
 2.1ppmمن الحديد و 1.1ppmمن المنغنيز في المحلول  ،حتى عندما ّ
للـ . PHوكان من المهم مالحظة أن النتائج نفسها قد تحصلت سواء أضيفت أوالً بيكربونات الحديد أو
البيكربونات المنغنيزية  .أزال التخثير بكبريتات األلومنيوم الحديد والمنغنيز العضويين معاً من الماء  .ولكن
إزالة المنغنيز العضوي ليس دائماً بمثل هذه السهولة  ،وينصح باختبارات المطربانات الفخارية في الحقل
على العينات المسحوبة حديثاً .

إزالة الحديد والمنغنيز
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الفصل الخامس عشر
طريقة تيسير الماء
يتبادل كاتيونات
الصوديوم ( زيو ليت )
) Sodium Cation Exchange ( Zeolite
Water Softening Process

384
طريقة تيسير الماء يتبادل كاتيونات الصوديوم ( زيو ليت )

الفصل الخامس عشر

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

معالجة المياه لألغراض الصناعية وغيرها  /طارق إسماعيل كاخيا

484

طريقة تيسير الماء يتبادل كاتيونات الصوديوم ( زيوليت )

الفصل الخامس عشر

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

معالجة المياه لألغراض الصناعية وغيرها  /طارق إسماعيل كاخيا

طريقة تيسير الماء بتبادل كاتيونات الصوديوم ( زيوليت )
Sodium Cation Exchange (Zeolite)Water Softening
Process
ق ديماً ك او مب مل ادب ونكا يمت اف ت دل ي ه يت يي ومي ا

م و يموي ف

دمف  ،م و و يموي ف و يكلل ه م م و وما ادو وت ينكمتية

يى  ،م

و يكيلله  ،معنى مدى وتتم ف وثالثيو و اوية كاتف ك ب مل اد ف وكا يمت اف و ه
ت

ومت جاف ومادتية و ه شله و يمويف يه م صها  ،م يت ف لق م عل ايف مث ب :
يموي ف  ،مجه ا

يت يي وم ال لاو يموي ف  ،موييق ة و يموي ف ي ه و ولي

مي ه وك ال اف و قتي ة  .م ت اع علاي او

يي او د ن ا

وامن ه ،

ت د ل وش ابا لا ي ل او

ما ذ ووييقة ما  :و لادب وقاعدي  ،و ه ت دل ومص ل و ال اعالف  ،م وم ال
لاتي صالي  ،م م م

شيا ومال صالي  ،ومصل وصليب وتا ج لهذ ووييقة .

ملت ال عن ى ذو ع  ،ك او كنم ا ي ل الد اب مل اد ف جدي د ونكا يمت اف ،

ه

لمصالها يموي اف  .مقصايى وقمب الو جميا يموي اف وص مديمل م وما ادو

يى

لاو يموي ف م ل اوتم ج ومادتي ة وت ينكمتية  ،ص ل مايمي ة ي ه
وت ينكمتية  ،و ه

مب

ت د ل وش ابا

م ا ل ادب كا يمت اف وص مديمل ذ  ،ه لم م

مل اد ف كا يمت اف وص مديمل  ،موك و ويت ف ك ب مل اد ف كا يمت اف وص مديمل
يمويف  ،م

ه لاو يمي م و وليا ة مادتي ة ت ينكمتية  .مي ه وم ق ا الو مل اد ف

وكا يمتاف و ه ت دل عنى توا م تا ذ

ي ال ويت ف يموي اف  ،م

ه مو

ولياة مادتية  ،لب ه ميكلاف ع مية متنالتة  ،يمكو ت د مها ويس يقو عنى
نقة وصمديمل  ،لب ي اً عنى نقة وهيديمجيو .
ج ال

ت ل يموي ف م و كنم يو الغ ييقي يو (  ، ) zein + lithosم اتي او

ج ي ولني او  . Boilingم مب م و ت دل ذ

ت ل م كيمتت د cronstedt

وجيمومجه وتميدي يه عال  6541عنى صتل مايو مو وماادو وولياي ة و ه
484
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ل عتد ما ت و لقم م يج مال ا ممي م م دً عن ى ش كب ل اي .م ت اع

تم اذج وه ذ و يموي اف وولياي ة ي ه وج دمب  .64 6م ذ و يموي اف كم ا ت يى م و

ص يلها ت ينيكاف ممي م اعالة ،

ول م و م اد قنمي ة م كت يد يل ه قن مي ،

م ومميت ا  ،مت ينيكا مم ال م وتت ب ييه ا ه :م مب  moleم د م و وم اد وقنمي ة م
كتيد و يله وقنمي  ،مممب م د مو

ومميتا  ،م2

 1 2مم ً مو ومال .

 61مم ً مو وتينيكا  ،م

ملاد  11تتة مو عمب كيمتش د (  )6868ك ش ل ي م

 Fuchsوكيمي ابه

وم اته ت ه عت د م ا م ج م اوي ب ومميت اف وص مديمل  ،مت ينيكاف وص مديمل ،
مي يق و عن ى

ش كب يت الة

ومميت ا م وت ينيكا  ،ل ب عن ى ص مد م د .

ملمات ى ي ي يت ج يموي ف ص مديمل يكيل ه  .ملا د  25ت تة (  ، )6844ي

ثمملتمو  Thompsonإلتكني ي يالكي لتلب عدل تجيل وم صلاف م و و يل ة

عت د ت قمو مو ي ش ديد مب م ي لا د ت د مها  ،ي ع د ميش اً م و يل ة ديق ة
عام ة  ،مص ب م و الو ه م ن مب ت ماد ي م ته  .موش د م ا د ش ه و ي ب و يل ة
ممتي ا مام اً م و وم ن مب ي ت دعه وكيمي ابه ت لتس  ، Spenceو ذي ك ش ل

ت ه ي ه يو ي ب ت اس م

ممتي مل م و و يل ة  ،د ب الويه ا كمي ة مكايب ة م و

تاس ي ي م وكنتيمل  .ما م ته ول يديع عنى ت م م
ت اس ( يا يل

مية ك ش ايه و ل ادب

و لش كب ص ي م ي ب لمص اله ل ادب كا يمت اف)  ،و ل ي يلو

ثمملت مو و ادث ة ال لا د ث الا ت تم ف مك او مت مام  ،م ا وت ييو
مكت الب

 Huxtableمثمم اس م ي ، Thomaswayوكيمي ابه ي ه وجماي ة

و يعية يه التكن ي .
ل ديب

ق ال م ي لديت ة ش امنة ع ال  6841م 6842م ت ت ج و م ا و يل ة ي ه

ت اس  ،ا ى الو ى م م ا ولت يو م و و يموي ف  .و ل يت ويا ولا اً و

يا ب كمي ة و يموي ف م و و يل ة م و يا يو م د ا  ،م ا ذو ع ق ال لم ت وة يكي ب
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يم

 ،لإعد د مت م تينيكاف م اعالة  ،ي ل دف م ا ل ادب

ت اس  .مظ و

م ي و ذ و م ا غيي عكمتة مكاو لا اً يه يي ه  ،الو ى و د و ذي و ل يق ل ما ه

لإجيل ية جايب وي كد مو تها عكمتة م غيي عكمتة .

ملا د ت ف ت تم ف (  )6884ثل ف و دك مي يي ه ميو  ، Eihhormم م

كيمي ابه وم اته  ،و

م ا و يموي ف عكمت ة ي ه ل ادب

ت اس  .معم ب

يي ه ميو لاو يموي ف ووليا ه  ،وت يموي ف  Natroliteم وش الا يف ،Chabazite
م ك ش ل المكاتي ة ل دب يموي ف وص مديمل الو ى يموي ف وكنت يمل  ،ع و ويي

للتاوة عنى ماس ما م نمب من

يك ه

وكنتيمل  ،م و يمويف وكنتيمل وم ش كب عن ى

ذ وت م يمك و و ي ل دب ويا مد الو ى يموي ف ص مديمل  ،ل يك ه يت قي عن ى م اس
ٍ
معتدبذ مف ديتة ذ و ال اعالف و ل ادب ت اس م و
ما م نمب من وصمديمل .
قلب جمهي مو ولا ثيو مو شهي ل مليغ  . Lembergملات ثتال و جيلة والاشنة
و ه قال لها ايم  Harmsميملن ي  Bumplerت الا ولم اس م و عص اي

وشمتدي وتكيي  ،ول ت دل عمنياً الاعالف و لادب

ى مونا وقيو واشييو .

الجدول 1ـ  11صيغ سبع من الزيوليتات الطبيعية .

 (Na2O, CaO) Al2O3.2SiO2.2 1/2 H2Oثممتمتيف
 Na2O, Al2O3.3SiO2.H2Oت يمويف

 CaO.Al2O3.5SiO2.4H2Oومممتيف

 (BaO, K2O).Al2O3.5SiO2.5H2Oيمم مل
 (Na2O, CaO).Al2O3.6SiO2.6H2Oت نليف

 (BaO,SrO,CaO).Al2O3.6SiO2.5H2Oليمتتيييف
 (CaO, K2O,Na2O).Al2O310SiO2.5H2Oل ينمويف
م ك شل يمليف غات  ، Robert Gansم م كيميابه وم اته  ،ع ال 6014
ته يمكو ت د ل و يمويف و يتيي ومي ا وات ي  ،م ل ك ي ويق اً و يكي ب و يموي ف ،
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مص مل ما د ها  ،كجه ا

يت يي وم ال لاو يموي ف  ،و ذي ت دمف يي ه م ع د مب

و يموي اف و جايية لوييقة وص هي م و وك اؤمويو م ويم ب  ،ميم اد وص مد  .مص اي
و يموي ف يص تا ييم ا لا د ل اووي وت ابنة  ،ي ل ش كيب يم ت ب جيال يتي ة م
الماف جامد مو م اويب ومميتاف وصمديمل متينيكاف وص مديمل ،م م و م بج

مو ذ ما كليي اف وممتيمل  ،ثل يايض الوى عمنية جاليل ج به ثل ي يع ي القا
للمت ه ي ه وم ال  ،ملا د ذو ع يليل ب ل او جل ومون مب  .ملادب ٍذ د ب ويم ب
يمي ومت قي  Stabilized greensandمي د و

و

ت د ل  ،مم ا و قدي ه

كات ف ق ب م و ق دي و يموي ف و يكيل ه ( تم مذج ومااوج ة وت ابنة ) ك او م اد يظ ة
ج دً  ،ت يياة و ال اعالف  ،يمك و ت

د مها م ا ومي ا و امن ة ون دي د م /م

ومتلتي  ،مي م ب وق دي تالت ها ل ص ما عت ي وملتي ي مل كم ا وات ي وكنت يمل ،

مك او يا ا ً ج دً ي ه ت هالع ومن  .مم و ت ا ص ل

ويم ب و

يت دل عنى توا م تا عنى م دى  21ت تة كمل ادب ونكا يمت اف ي ه

يمي ومت قي
ت د ماف

وصتاعية م ولندية  ،ليتما كاو و يموي ف و يكيل ه لاومااوج ة وت ابنة مت ا ت د ماً

وألغيض ومت وية .

مي ه ع ال  6094و ميف تم اذج جدي د كني اً م و مل اد ف وكا يمت اف  .و ه

ت يعف

مال يه كمته ا يمك و ت د مها  ،و يس يق و ي ه نق ة وص مديمل عت د

و جديد لاومن  ،لب ي اً يه نق ة وهي ديمجيو عت د جدي د ا ل م ض م ا  ،مكات ف
ذ مب و م دف الو ى

ت د ل وم ت ا وو ي ت د وما ادو ل ل ادب

يمت اف .

مكات ف ال دى ومجممع اف م و مل اد ف وكا يمت اف ذ  ،ه وتم مذج وكيل مته
و ه عدف لتنالتة وال ل  ،م وثاتية  ،ه ومجممعة وي يتية و يكيلية ومتنالتة  .قاد

وام ب

ي ي الو ى و ميي ع دد م و مل اد ف وكا يمت اف

يى ع و ويي ت نالتة

وي يت ه  ،مته ا تم مذج وت ايييو ومت نالو م و وي يت اف ( يا ند ع و ويي
وي يو وذي يت ج عنى شكب كيياف لم توة ولنمي ومش يكة ونت ايييو مثتابه يتي ب
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اي م ت ااً
ولت يو )  ،و ه مو د ا د ويني م  D,Alelioق ف ذ ومل اد ف ت ش ً

لت لب ق دي ها وااوي ة  ،الذ لن

اال ق دي ويم ب و

ت اة

م ي الاد ما دب جيي او و ش ليب ييه ا  ،يه م عن ى مت ه ي ه ويم ب و

يمي وقيات ه ،

يمي لمق د ي

 % 11م مييي ا يه ت هالع ومن  .مكاو تجا وييقة لادب كا يمتاف وص مديمل
تييااً  ،تها مييف المكاتية يتيي ومال لشكب كامب  ،مللتاوة  ،م مييي  ،مونم ي

مو ى ي ه و ايي  .مكات ف ديج ة و يت يي و ه تج ف م و وكم اب ل ي ا ونق ف

عن ى ومي ا وميت ي ييه ا ت مية ( ومي ا ي يم ) ( ي مي ا لات ي ص الي )  .دى
ت د ل ذ ووييقة يه ماامب وتت يج  ،مملات ب ومالل س  ،م وص تاعاف

يى

 ،ي ا ك مو عمني اف ولت ب م و تظي ل مهم ة الو ى مييي م و  % 54 21م و
كمي اف وص المو م ومتظال اف

يى ومت دمة م مت ف ول ابا وتهابي ة لتمعي ة

مم ا م عوف يل اً ي يم مو  41الوى ما ي يد عو  % 611تتمياً مو يس وم اب
وممظ ل ي ه وما د ف  .مم و وم

وات ي،

ي

اً  ،و وص ليب و ذي ك او اوي اً م و

يش كب قش ي ي ه وميج ب ول ايي ة ،م جه

ت يو وم ال  ،م ش لكة

ومي ا و اي م وما د ف ومابي ة وملنال ة  .ملت لب م و

وماليو ة ي ه و ش ليب  ،يت دل عن ى تو ا م ت ا ج دً جه ا

ذ والم ب د م ولت اوة

يت يي وم ال لمل ادب

كا يمتاف وصمديمل ( يمويف ) ميق دي و كث ي م و مني مو تم مذج مت ه ت دل ي ه
وم ياف وم د يه ومصاتا م والتاد  ،م ومش ايه  ،م ومل اته واام ة ،م ولن دياف ،

و

ومب اف

( تظ ي وج دمب  4 6ي ه والص ب و امس و ذي ي مي عن ى الديج ج ب ه
ص تال م و ومت دميو )  ،م ا ت د ماف كث ي ل ا ل

لقية ت ال وااول م م ي اً وتم مذج وم ي د وجه ا

ص تال ي ه

يت يي وم ال والت د ل ومت و ه

م م ت د ل م تا جدً الو ى و د و ذي يق دي ما ه ع دد وم د ف ولي ي ة واامن ة ي ه
وم ياف وم د ل يلاة مالييو قييلاً .
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مكم ا

ظت ا ت القاً ص ل ف عل ايف يموي ف  ،موييق ة و يموي ف  ،م و ل ادب
وامن ه  ،مي ه وك ال اف و قتي ة  ،و ه

وقاع دي  ،و  ،يت ة لق م ي ه و ولي

يمك و ع لاي ا م و مجه ة وتظ ي وامني ة كم يدل وال ايف مقلمو ة كث ي مث ب مل ادب
وكا يمت اف موييق ة ل ادب كا يمت اف وص مديمل م ل ادب وكا يمت اف و  ،ميمك و و
يل ي

ت

اً  ،و عل ايف مث ب يموي ف م و تم مذج و ي يو  ،م يموي ف وتم مذج

وكيلمته  ،قد صل ف شاباة

ما،

ت اماب  ،موك و لم ا و مل ادب كا يمت اف ص مديمل

ف تل ي ي  ،تمل ييتي ومال ماماً ي اً  ،ي إو ت مي ه لاو يموي ف ويت ف

مهمة  ،ته لاد كب شهل تيامب مثب و يمويف

.

ى وم ك او

يش لهه ي ه يكيل ه

مبادئ التشغيل الرئيسية Principles of Operation :

يي وملادب كا يمتاف وصمديمل مو وتممذج
عتدما يالي ومال واتي تي ً

و ليله

م وكيمي  ،ين قو وكنتيمل م وملت يمل  ،مي ج

مو قلب ملادب

وكا يمتاف وذي يون يه ومقف تالته  ،كمية مكايبة مو وصمديمل لد ً متها .

ملات د ل ويم  Rوجذي ملادب وكا يمتاف  ،يمكو م ي

و الاعالف كما ينه :

( HCO3 ) 2
( HCO3 ) 2
Ca 
Ca 

 2 NaR 
SO4
R2  Na 2 SO4
Mg 
Mg 
CL
Cl 2
 2
ذواب

غير ذواب غير ذواب

ذواب

عت دما ت ت ل ق دي ت ييي مل ادب وكا يمت اف إلت اج مي ا كامن ة و يت يي ،

الص ب م د وميت ي م و وام ب ممق اً  ،ميلت ب وت ييي يجمعي اً و تظيال ه  ،ميا اد

ي يل ه ي ديموياً  ،ميج دد لم ن مب ومن

وا ادي ( كن مي وص مديمل ) و ذي ي ي ب

وكنت يمل م وملت ي مل عن ى ش كب كنميي د ف ذم ل ة  ،مياي د ي ه ومق ف تالت ه مل ادب
وكا يمت اف الو ى او ه وص مديممية  ،ميش ول و نيص ه م و ذ وت م ج وثاتمي ة
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وذم ل ة م ي اد ومن  ،معتدب ٍذ ا اد وم د الو ى و دم ة  ،م ه ج ا

ي ي مماثب مو وميا واتي  .يمكو م ي

و يت يي ج ل

الاعالف و جديد كما ينه :

Ca 
Ca 
 R2  2 NaCl  2 NaR 
Cl
Mg 
Mg 
غير ذواب
ذواب
غير ذواب
ذواب

األسرة العمودية Columnar Beds :
يمك و

مي ب مل ادب كا يمت اف وص مديمل لش كب كام ب الو ى مل ادب كا يمت اف

كنت يمل ( م ملتي ي مل )  ،م مي ب مل ادب كا يمت اف وكنت يمل ( م وملتي ي مل )
لش كب كام ب الو ى مل ادب كا يمت اف ص مديمل  ،كم ا ي ه و ال اعالف ع ال  ،موك و

يجيي ذوع يه و ولي
()6

وامنه ته :

يت ج ثتال شمو و يتيي ميا ميتي لصمي كامنة .

( )2ي دا لديد شديد ونمن
ملد ً مو ذوع :

ثتال و جديد .

( )6يمقل شمو و يتيي قلب ظهمي واتي يه وصليب .
( )2ي ل جدي د لكمي ة مقات ة م و ومن

ق صادية

ميه ظب ظيمل شليب كهذ ،

إلعو ال ق دي م دد ت نالاً لكنال ة

يت ت ل ملادب وكا يمتاف لدً ثتال شمو

و يتيي  ،م يج دد ل دً لص مي كامن ة  .ميلق ى مل ادب وكا يمت اف ومت ت ل م مي اً

عن ى لا ض وص مديمل  ،ممل ادب وكا يمت اف  ،ومج دد عن ى لا ض وكنت يمل
م وملت ي مل  .ع الم عن ى ذو ع الذ

ليت ا وت ييي ومت ت ل ومل ادب وكا يمت اف

يتمل تجد و وج ل وانمي مو وتييي ي مي مو وكنتيمل م وملت يمل كثي لكثي ي

مو وصمديمل  ،ليتما ي مي وج ل وت النه مت ه عن ى ص مديمل كث ي م و وملتي ي مل

م وكنت يمل  ،ملمات ى ي ي ت اج إل و ة ي ي ث ي ونات ي م و وم ال الو ى مل ادب
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كا يمتاف كمو ييه تتلة وصمديمل الوى وكنتيمل م وملت يمل عنى مم ا ك مو عني ه

إل و ة ج ل وات ي  .م ذ

م وت لب و ذي يت دعه عت د الت اج يا اب ومي ا كامن ة

و يت يي ت د ل مل ادب وكا يمت اف عن ى ش كب ت ييي ذي ث ات ة كايي ة إلت اج وت مد

وميغ مب م و ومي ا  .مي ه
وصمديمل  ،يكمو وام
وام

جه

و جايي ة و يت يي وم ال لمل ادب كا يمت اف

صليي ( وث اتة ) ونتييي عاد  2قدماً  ،مقنم ا ج ام

عظمه  5,4قدماً ما ملاد ف وكا يمتاف مو وقدي

إزالة الكلسيوم والمغنيزيوم والحديد والمنغنيز :

دتى.

م ب مل اد ف وكا يمت اف وال ة م ق دي م صاص ية ونكا يمت اف وثتابي ة

و ك ايؤ  ،ق مى مته ا ونكا يمت اف

ادي ة و ك ايؤ  .مو ذوع عت دما ي المس وم ال

وات ي  ،و ذي م ولا اً لص مي يبيت ية  ،م ن مب م ال ل ج دً  ،مؤو ل م و م ال

وكنت يمل م وملت ي مل م وص مديمل م ا مل ادب كا يمت اف وص مديمل ين قو مل ادب

وكا يمت اف:كا يمت اف وكنت يمل م وملت ي مل وثتابي ة و ك ايؤ ميون

كمي اف وص مديمل

ي ه ومق ف تالت ه

ادي ة و ك ايؤ ل د ً مته ا  ،م ج يي و ال اعالف وم م ت ة م ا

ليكيلمتاف مكليي اف مكنمييد ف وكنتيمل م وملت يمل كما ينه :
2NaR + Ca(HCO3)2  CaR2 +2NaHCO3
2NaR + Mg (HCO3)2  MgR2 + 2NaHCO3
2NaR+ CaCO4  CaR2+Na2SO4
2NaR+ MgSO4  MgR2+Na2SO4
2NaR+ MgCl2  MgR2 +2NaCl
مي عن ى
يمك و ال و ة و دي د م /م ومتلتي م و ومي ا وات ي و ه

ليكيلمت اف و دي دي م /م وليكيلمت اف ومتلتي ي ة لم ت وة مل ادب كا يمت اف
وص مديمل  ،ةم و ة وات ي ي ه ومق ف تالت ه  ( .تظ ي والص ب  ، 64م و ج ب
مانمماف مالصنة عنى ذ متماذج ملاد ف وكا يمتاف ومتاتلة وهذ ت د ل ).
مييما ينه و الاعالف ومش يكة :
2NaR+ Fe(HCO3)2  FeR2+ 2NaHCO3
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2NaR + Mn(HCO3)2  MnR2 +2Na HCO3
مالحظة :
تزداد القدرة االمتصاصية لكال الكاتيونات ثنائية وأحادية التكافؤ في المحاليل المائية مع ازدياد الوزن
الذري  ،حتى بالنسبة لقلويات الترابية  ، Ba++ > Sr++ > Ca++ > Mg++ومن أجل المعادن القلوية
واألمونيا  . Cs+ > Rb+ > NH4+ > Na+ >Li+والقدرة االمتصاصية من أجل الكاتيونات الثالثية
التكافؤ أكبر من أجل الكاتيونات ثنائية التكافؤ  ،ولكن الكاتيونات الثالثية التكافؤ ال دخل لها في تيسير
الماء بطريقة تبادل كاتيونات الصوديوم ( يوجد الحديد أو المنغنيز الذواب دائماً في الشكل الثنائي
التكافؤ في المياه التي تحتوي على قلوية البيكربونات)  .ومن الواضح أيضاً أنه بقدر ما يتعلق األمر
بتيسير الماء وتجديد مبادل الكاتيونات تكون األيونات الرئيسية المشتركة هي  ، Ca++ :وMg++
و ، Na+وبدرجة أقل  ، K+و ، NH4+و  ، Fe++وقد تكون  Mn++ذات أهمية أيضاً .

نوعية الصبيب :
الذ

Quality of effluent

مف ومي ا وات ي  ،و ه تيي د يت يي ا  ،عن ى م ا ي ي د ع و 499

20.6 ( ppmغ  /ج اومو ) م و م ال

وكنت يمل م وملت ي مل م وص مديمل ( مال ًي

ع و وجمي ا ( ك  ، ) CaCO3يت مل تج د و وص ليب م و جه ا
ل لادب كا يمتاف وصمديمل ي مي عن ى ما دب ثماو ة عت ي

يت يي وم ال

ي ي د ع و ( 2 ppm

1.6غ  /جاومو)  ،م م م ا يالت ي عل اي ( م ال لات ي ص الي) ( م م ال ص الي) و ه
ت دل عنى توا م تا ومصل وصليب وت ا ج لو ي و يت يي

يى  ،كوييق ة

وجي ي ول ايد ص مد  ،وييق ة وجي ي و اي ص مد  .موك و الذ كات ف م مي اف وم ال

و ال م و وكنت يمل م وملتي ي مل م وص مديمل

ال و يقل ع ال  ،يت يكمو ما دب
م ال

ثم ا ف وات ي ي ه وص ليب م وه  ، 20 ppmةم ذ ك او م مى ذ
لمقد ي يلاة اال ذوع ويقل  ،يت كمو وات ي وثماوي ة م وه  40 ppmيم
ذ واتي لاوتتلة ونميا و ه

مي عنى كنتيمل مملتي يمل مصمديمل

الوى  661.1 ( 1999 ppmغ  /جاومو) .

ى صب

مقد ديجف يه وجدمب . 64 2

الجدول  11-2صبيب مبادل كاتيونات الصوديوم
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التجديد
ومن

: Regeneration :

واادي ( كنمي وصمديمل  ) NaClم وماد و ه ت دل عنى توا

م ت ا و جدي د ت ييي مل ادب وكا يمت اف ومت ت ل  .م كم و ياب د ومن وه ذ ول يض

يه كمته ي يصاً  .لما و وتم ج وم شكنة يه ذ و الاعالف م صمصاً كنمييد ف
وكنتيمل م وملتي يمل ،

مب م تاً ج بياً اليال اً مذملاتي ة عاوي ة  ،و ذوع يمك و ش والها

لت هموة م و ت ييي و يموي ف  .مت يف وص مديمل ي اً م اد مم ا ون جدي د  ،وك و

م ته ا وج يب ه عن ى  ،م ه كث ي كنال ة  .م تول
مت يف ولم ات يمل .

ع ي اف تالت ها عن ى كنميي د

م ب كليي اف وص مديمل عت د ت د مها كم اد جدي د ،

لاض ومتامئ متها شكيب كليي اف وكنتيمل ذ ف وذملاتية وم دد  ،مو ذوع يج ب
ت د مها عنى شكب م نمب

ايل لما يكاله و الادي دما ذ ويتب .

مالحظة :
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أسرة تيسير الماء  ،التي تستخدم
تستخدم نترات الصوديوم في منطقة إنتاجها في جبال األنديز لتجديد ّ
لتيسير مياه تغذية المراجل في أعمال النترات ألنها كثيرة ورخيصة  ،بينما يتوجب شحن كلور
الصوديوم وبالتالي يكون أكثر كثافة ومنذ سنوات مضت كان كلور البوتاسيوم  ،يستخدم في الصين
لتجديد أسرة تيسير الماء  ،نظ ارً للضرائب الباهظة التي كانت مفروضة على الملح العادي  ،وبناء عليه
كان كلور البوتاسيوم أقل كلفة .

مييم ا ين ه و ال اعالف وم م ت ة إل و ة وكنت يمل م وملت ي مل م و مل ادب
وكا يمتاف عتد تهاية شمو و يتيي:
CaR2 +2NaCl  2NaR + CaCl2
MgR2+ 2NaCl  2NaR+ MgCl2
عت دما يك مو و دي د م /م ومتلتي ق د ي ب ثت ال ش مو و يت يي  ،دا
ال و هما مو ملادب وكا يمتاف يه ومق ف تالت ه  ،م ا ال و ة وكنت يمل م وملت ي مل ثت ال
و جديد  ،مييما ينه و الاعالف وم م تة :
FeR2 + 2NaCl  2NaR + FeCl2
MnR2+ 2NaCl  2NaR + MnCl2

التجديد بمياه البحر أو المياه الحبيسة أو المياه الملحية الطبيعية :

يمك و جدي د مل اد ف وكا يمت اف لمي ا ول ي ل د ً م و جدي د ا ل اومن

و ج ايي .يه ه

م ب و يكي ب ومق ايب ومل يو ي ه وج دمب  64 9و ذي ي ديج

ومقمم اف ويبيت ية  .يال ه

م ال ي ه مي ا ول ي

يق ال وم ذكمي  ،يك مو الجم اوه

 ، % 9.4مكنمي وصمديمل  % 2.5ي يثما مييف ميا ول ي  ،مكمية ومال و ه

تيي د يت يي ا لم ا يكال ه و ليي ي ت د مها  ،يك مو يت يي وم ال ي ه متش مل ادب
كا يمت اف وص مديمل و ذي يج دد لمي ا ول ي  ،م ووييق ة
ت د مها .

ي ا و ه يمك و

الجدول  3ـ  11تحليل يظهر المقومات الرئيسية ( يختلف إجمالي الملوحة في مختلف
المحيطات إلى حد ما ولكن النسب النسبية لألمالح هي نفسها في جميع المحيطات )
المقومات

ppm
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إجمالي العسرة ( ) CaCO3

4343

433

كلسيوم ) ( CaCO3
مغنيزيوم ) ( CaCO3
القلوية ) ( CaCO3
الكلوريدات ) ( Cl
الكبريتات ) ( SO4
الصوديوم ) ( Na
البوتاسيوم ) ( K

9431

49

5395

494

923

3

91423

9928

2414

953

94322

424

482

22

ملما و كنمي وصمديمل يشكب يه ميا ول ي يقو م وه  % 55مو الجماوه

م مى

م ال (

ول و %29

يى لص مي يبيت ية م و م ال

وملتي ي مل

م وكنت يمل )  ،يت كمو وق ديف وم ص نة م و مل اد ف وكا يمت اف وم ج دد لمي ا
ول ي ق ب لكثي ي مم ا و م ج يي و جدي د ل اومن

و ج ايي  .ملص مي عام ة يم

ق ديف م ن ل تم اذج مل اد ف وكا يمت اف عت دما ج دد لمي ا ول ي م و ق ب لقني ب
مو  % 41الو ى م ا يق يب م و  % 11م و واقا ه ا وولياي ة عت د جدي د ا ل ا مال
و جايية .

يمك و ي اً ت د ل ومي ا و ليت ة ( ول اي و اليي ة )  ،م ومي ا ومن ي ة

يى وولياي ة  ،الذ ك او يكيله ا متات لاً و جدي د ت ي و يت يي لمل ادب وكا يمت اف

معممم اً يج ب و ك مو ومم ص الاف كم ا ين ه  :ومنم ة  % 9م كث ي  ،م ق ب
تتلة وكنمييد ف وممج مد عن ى ش كب  Clالو ى الجم اوه وات ي وممج مد عن ى ش كب

 CaCO3عو  ، 9م الو كمو وميا ومن ية شالاية م اوية مو كلييف وهيديمجيو
م ومم د

يى ومؤذية .

العسرة المعادَلة Compensated Hardness :

401
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ي ه و ولي

وامن ه  ،ق مل ق دي ميت ي وم ال لمل ادب كا يمت اف وص مديمل

وماادو ة ) ونم ال و ذي تيي د يت ي  ،م ه عت ي ق د ك مو م
عن ى ت اس ( وات ي
ة
كمو كاواتي و قيقة ميمكو ديد ذوع لاوقم عد و اوية :
مالي عته CaCO3
 6الذ كاو الجماوه واتي
ً

كاتف م ال

وص مديمل مال ًي عته ا ك ، CaCO3

كمو وماادوة مونملة .
عتدب ٍذ

 2الذ كاو الجماوه واتي  ،م مال

ي جام  400 ppmم الذ
ي د ع و  100 ppmعتدب ٍذ

وصمديمل كث ي م و

يق ال وت القة ،

ت ب وات ي وماادو ة ك ج ل ي ه ومني مو م و  ، CaCO3م و الجم اوه

وات ي ك ج ل م و مني مو م و  CaCO3ةم جم اوه وكا يمت اف ل ج ل م و مني مو ك

 CaCO3مكما ينه :

العسرة المعادلة = إجمالي العسرة × _ 1444( ÷ 1444إجمالي الكاتيونات)

9

مب واتي وماادوة مو ج ل ي ه ومني مو الو ى غ  /ج اومو ع و ويي

يلها ل 1.14894

مبادالت كاتيونات الصوديوم ( الزيوليت)

)Sodium Cation Exchangers (Zeolites
كما ذكيتا تالقاً  ،كاو مب ملادب ونكا يمت اف يت دل ي ه يت يي وم ال  ،م

و يمويف و يكيله  ،ميه وتتم ف وثالثيو و ه نف ت دمف مل اد ف وكا يمت اف
مب ما

م و و يموي ف و يكيل ه م م و ومت ج اف ومادتي ة وت ينيكمتية  ،و ه
مل ادب وكا يمت اف تالت ها  .ملادب ٍذ  ،مكم ا ظت ا ت القاً ي اً  ،ك ش ل و لا ض
وميكلاف وا مية  ،م صمص اً وي يت اف ومت نالتة م وال ل ومت نالو
وكا يمت اف ومهم ة  ،م ته ا يمك و ت د مها ي

مب ما

اً ي ه نق ة وص مديمل م نق ة

ونهيديمجيو  .مي ه وم اد و اوي ة م و ذ والص ب ت مل تت مه مل اد ف وكا يمت اف
ومادتية وتينيكمتية ك يمويف وند وة عنى وليا ها وتينيكمتية
405
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 6و يموي اف مو تممذج

تصهاي

Fusion - Type Zeolites :

ل العد د مب و يموي اف و جايية لوييقة وصهي مو ما ادو ك اوويو م ويم ب
ميم اد وص مد  .ملادب ٍذ ص ب وص هاي ي م ص الاب مادتي ة وك ه ل يد م ص ند .
ممو ث ل و و م ت ب الو ى و ج ل ومون مب م مي لاوم ال  ،و ذي يام ب ي اً عن ى

غت ب وت م ج وثاتمي ة ةم ذ ل ه ا  .كات ف ق دي ها  4.4ك  /ق دل . 9ملم ا ته ا كات ف
لويب ة الو ى

د م ا ي ه الاعال ه ا ت م ل ثت ال ش مو و يت يي م ثت ال و جدي د ،

ت لدوف ييم ا لا د ل يموي اف

يى  ،م صمص اً تم اذج ويم ب و

و يكيله و ه ه تيد لكثيي يه الاعال ها .

يمي م وج ب

 2و يموي اف مو تممذج وجب Gel - Type Zeolites Gel :

اد مو :
وتماذج وجنية مو و يموي اف ه تينيكاف ومميتم وصمديمل م ن
( )6م اويب تينيكاف وصمديمل  ،مكليي اف ومتيمل  ،م ومميتاف وصمديمل .

( )2م اويب تينيكاف وصمديمل مكليي اف

وممتيمل .

( )9م اويب تينيكاف وصمديمل م ومميتاف وصمديمل .
مي يم و يكيب ع مادً عنى ومقمماف ومت دمة م وتت ب و ه م ج ييه ا

م و  Na2O-Al2O3.5SiO2الو ى  Na2O.Al2O3.13SiO2م

مي ي اً عن ى

مال إلما ة  ،وذي ي ن ل الو ى د م ا ي ه كمي ه  ،وك و يلم ا ي يم م و

4 9

ممب .

مالحظة :
في معادن الزيوليت الطبيعية  ،التي أعطيت  ،ذكرنا صيغها في بداية هذا الفصل  ،يتراوح تركيبها من
9مول من المادة القلوية أو أكسيد القلوي الترابي إلى  9مول من األلومينا إلى 2ـ  94مول من SiO2
وعلى الرغم من االقتباس المتكررة في الكتابات إلى ظاهرة أن الزيوليتات التجارية من نموذج الجل هي
 Na2O.Al2O3.2SiO2 :أو  ، Na2O.Al2O3.2SiO2فإنه ال يستخدم زيوليت تجاري ناجح لتيسير
الماء ومحتواه من  SiO2أقل من  5مول  ،بل يحتوي معظمها على  ، 4ويتراوح قليل منها إلى . 94
أعدت بعض الزيوليتات من نموذج الجل  ،التي احتوت على معدن حمضي قلوي في تركيبها غير
األلومنيوم  .والزيوليت الوحيد الذي استخدم تجارياً هو زيوليت الحديد  ،وتوقف تصنيعه منذ سنوات ،
ألن قدرته لم تكن عالية كقدرة زيوليت سيليكات ألومنيو الصوديوم  .وفيما يتعلق بالقدرات  ،فإن القدرة
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لعسرة المغنيزيوم المكافئة ليست عالية (  ) % 35كقدرة عسرة الكلسيوم  .مع ذلك فإن التقديرات
الواردة  ،هي من أجل شوط ماء عادي  ،يحتوي على عسرة الكلسيوم والمغنزيوم .

يي وم اوي ب م الال ة م م ج

عتد صتيا و يموي اف مو تم مذج وج ب ي ل

يه تتب يت قي ماها وم يج وتابنه يه ي ي ممجهة مو و مو ( مو  91 2دقيقة

ع اد ) و ش كيب ج نب غيم ت ه  ،يمك و و ي ب كام ب و ج ل  ،م يمكت ه لا تكم ا
و يا ص ي لا ض وم ال معتدب ٍذ يجال ل لا ض ت م د وج ب ملاش ي  ،ليتم ا ييش
لا ها

ي لاو لو ثل يجالل .

عكمت ة ميج ب

ي مب و جالي ل ذ وم اد وليم تي ة واكمت ة الو ى م اد

الجيل و جاليل للول م ذي شديديو و ديجة و يي وااوية م يقد و ومال لديجة

اب ب ثت ال
كليي تيؤثي لشكب وي عنى قدي و لادب  .ي ا وج ب الو ى تكم ا
و جاليل مي يج مو جه و جاليل  ،عنى شكب ك ب قيتية ص نلة لي ال  .ملادب ٍذ
نق ى ذ وك ب ي ه وم ال  ،و ذي ي د ب ومت ال ي م

ومجهيي ة  ،ميت لب

لواً

د ني اً ل ي ا ( اليق ا ) وك ب الو ى ج يب اف ليلي ة  ،يك مو كث ي ي ه ج ل يص ن

والت اماب  .ت ب وج يب اف

شو  ،مت

الو ى و ج ل ومون مب  .ميال

ال وة ودقاب لاوت ب وتابب  ،م و صتيل وهي ديموه  .مي ه وا اد ت

ب

و يموي اف

ومت هي ة يول ة ي ه ت وم تاف ويالي ة  .مق د ديج ف صابص ها ي ه وج دمب 64 4
يموي اف وج ب ت يياة و ثيي  ،الو ي ه ش مو و يت يي م الو ي ه و جدي د  .م ه ي ه
ت د ماف وص تاعية وم م ص نة مالبم ة ونمي ا وات ي  ،والعك ي و اوي ة م و

و دي د  ،ملق يل متات لة ون  . PHم و دمد ومق ي ة م و ج ب عم ي و مب ي ه
ت د ل وص تاعه ه :وات ي ي م 61( 170 ppmغ  /ج اومو ) ميال ب و

كمو واكاي دتى مو  ، 5 ppmموكو ما وميا واتي جدً ي الا

،

ى 10 ppm

يج ب و يك مو و دي د ي ه وم ن مب كث ي م و  ، 0.3 ppmم و ك مو ق يل و

 PHليو  1.0م 8.9
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9

يموي اف ويمب و

يمي Greensand Zeolites

يمي لإع اد ص الية م ت قيي ويم ب و

ا ند يموي اف ويم ب و
ومتجم ه  ،م ت مه وجيمو مجه وص ي

يمي

م غنمكمتي ف  ، Glauconiteم و كنم ة

غنمك م إلغييقي ة  ، Glaukosمماتا ا ( ويم ب وم ي ن . ) bluish green
ي ول والن ن ي ه وولياي ة م و ليل اف ص ليي عتقمدي ة م م دمي  ،قوي ا ل دمد
 6/61التش اً  .م و ليل اف وليمتي ة

ه يمك و ت مي ها لو يو

ه و

ولنمكمتي ف  ، Glauconitic Clayو ايل و يلو الو ى د م ا  ،ل ي ا يمك و

قصه لتهموة لاويي
يك مو ومت ه

 ،معتد مااوج ه ي الكع م لاعدً الوى قم ل يمنه  .معتدما يج ل
ت مد عت د لنيني ه  .م م م ن ل و يكي ب الو ى

ي يمادي اً  ،ميص ل

د م ا  ،مي ول تات اً م و كمي ة لت يوة م و ي مو قال ب ونملادو ة  ،م دً م ا

ولم اس  ،م وملتت يا م و دي د وثت ابه م وثالث ه و ك ايؤ م وممتي ا  ،م وت ينيكا مم ال

إلما ة .

مالحظة :
لوحظ أنه يمكن توضيح االختالفات في التركيب الكيميائي للغلوكونيت إذا كان مزيجاً متماثل األجزاء
من جزأين انتهائيين بالصيغتين :
(A) 2H2O.K2O.2(MgO.FeO).2(Fe O3.Al2O3).10SiO2+3H2O
(B) 2H2O.KO2.(MgO”FeO).3(Fe2 O3. Al2O3).10SiO2 + 3H2O

م ولنمكمتيف يتب ل يي  ،ك شل قيد و شكب عنى م د د شم وهل وق ايف

عن ى عم

 911ق دماً الو ى  2م يالً  .م ولنمكمتي ف ومت دل عمني اً ي ه ص تاعة

تم اذج و يموي اف م و ويم ب و

يمي م لكامن ه م و يم ت ب

واصي وولاشييي  .موجاب ويمب و

يجب يصنه عو وويو مدقي

ش كنف الب

يمي صاو اً والت اماب ي ه يت يي ومي ا

و ام اف ومادتي ة م وج بي اف وكلي ي مجان ه يت قي .

ميه م د ومااوجة لتب وماد م ً لم توة غيلاب توم ته دم ي يوي وج بي اف
و ش تة م ص ب ذ وج بي اف ع اد الو ى

411
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م و قو ا م و ج ي و دي د  ،م ليل اف كلي ي و ج ل  ،ملا ض وتالاي اف وقمقاي ة

م ومت اثاف
وويو م ودقاب

يات اً  ,م و و م و اوي ة ه ولت ب لاوم ال ول ايد و ذي ي ي ب ماظ ل
ومادتية م تج

ذ و وم م و وم ف و اوية يه ماد ف صتيل ،

ت اعد مش او ييه ا عن ى كت يي و ليل اف غي ي وت نيمة ةم و ه ا  .ملا د ولت ب
لاوم ال ول ايد  ،يلم ي ويم ب و يمي ي ه م ن مب وص مد وكامي ة وت ا و  ،و ذي
ي مب ي ي يث اي وو يو الو ى ت ابب ش له غ يمي مي ين ه  .مم و ذ و و م مم ا لا د
يمك و جا ب وم اد وملت موة م ومص تاة ت قي ملاش ي ع و ويي

مااوج ه ا لم اد

كيمامي ة م لاو ت يو  ،م مااوج ه ا ل ي ا ك ت ب ق دي لادوي ة عن ى مجانه ا لا د
ذو ع ت قي  .يال ه و او ة

مو ى يمك و مااوج ة وما دو لم اوي ب كليي اف

ومتي مل

مت ينيكاف وص مديمل  ،م لكن مي وملتي ي مل مت ينيكاف وص مديمل م جالياله ا م و ث ل

يه ييو  ,ميه و اوة وثاتية ي ما وما دو م ً ي ه ج م م

ب ث ل ي ل نييته ا ي ه

م ن مب وص مد وكامي ة  ،م يع ت قي لاومااوج ة لم اوي ب ت ينيكاف وص مديمل

مكليي اف

وممتي مل  .ي م ب ويم ب و

مو ق دي ويم ب و

يمي وا اوه وق دي  ,ق دي كل ي ل % 81

يمي وقيات ه (  4ك  /ق دل 9مقايت ة ل  2.8ك  /ق دل، ) 9

وكته ويس مثنه ديمممة .

عتدما د ب تممذج و يمويف م و ويم ب و

يمي وقيات ه مب م ي  ،ك او

ثيي عن ى ص تاعة يت يي وم ال ابالً  ،ت ه ملت لب م و وت يعة وكلي ي و ل ادب

وكا يمتاف يه شمو و يتيي ميه و جديد  ،م مييي ي ه ت هالع ومن  ،مديممم ه

لت و و ش ليب  ،م ال ض
مقدي ه وم تامية ل صما عت ي وكنت يمل م وملت ي مل  ،ن
كاويل و يتيي  ،مجا ب ت د ل ومص اتا وااوي ة وميمت ة ممكت اً  ،موه ذ ت لاب

ت شي ت د مه عنى توا م تا معنى مدى تتم ف كثيي يه وميد و وص تاعه .

م ا ي ه ومت ا ب يك او ت د مه غي ي م ؤ ف لت لب قدي ه ومت ال ة تت لياً ت ه م ا

ومي ا وات ي ج دً يج ب ت د ل م د ف كل ي قو ًي إلعو ال ق دي ت لمد الو ى
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ت لمعيو

م ي و ذي ي اج الو ى ما د ف غت ب يج ا عن ى مم ا يمك و و ص مب

عنيه لم توة و جمل واادية مو ومو م مقاييس إلمد د  .ميليو وجدمب 64 4
صابا كب مو ويمب و

يمي وااوه وقدي

يم ي وقياته م ويمب و

مبادالت الكاتيونات الكربونية :

Carbonaceous Cation Exchangers
ص تا مل اد ف وكا يمت اف وكيلمتي ة ع و ويي ت نالتة وال ل لا د ت ته

مت نه .لإد اب ومجممعاف وتنالمتية الوى وميكل اف وا مية وميكل ة وممج مد ي ه
وال ل  ،م و ه

اله عنيه ا ق دي ها ي ه ل ادب وكا يمت اف  .م مج د ي

مجممع اف وكيلمكت يب  ،معن ى و يغل م و

اً لا ض

اوة مي ه ا ي ه نق ة وص مديمل  ،ال

تها مهمة يه ال وة وليكيلمتاف مو نقة وهيديمجيو .

لا د ك م اب وت نالتة يلت ب و م ض و ب د  ،م ب ي ي يث اي ع و ويي
مب وم اد ي

ومااوج ة ليكيلمت اف وص مديمل و ه
ٍ
ملادبذ جالل وماد م ت ب الوى جل مايو  ،م ال ونتق ب معت د ت د مه ي ه نق ة
وص مديمل ي مي

اً الو ى او ة ص مديممية .

مل ادب وكا يمت اف وكيلمتي ة لا دد م و والم ب د عن ى و يموي اف

وت ينيكمتية ال د ا ت ه يلا د

م اب و ق او وت ينيكا  ،م

يى ت ه يمك و تظيال ه

لتهموة لات د ل م ض م ا  ،الذ م ا غو ه كيلمت اف وكنت يمل ( كم ا ي دا

عتدما

يكمو وصليب لاد تييي و يتيي م م تاً كيميابياً ) .

يات اً

مالحظة :
قد تستخدم الحموض المخففة أحياناً مع مبادالت األيونات من نموذج الرمل الخضراوي لحل طبقات
الكلسيوم  .وعند إجراء هذه المعالجة يفضل دائماً استخدام حمض الخل المخفف أكثر من حمض
معدني مخفف جداً  ،ألن المعالجة الستقرار الزيوليت ضرورية أيضاً في الحالة الثانية  .يمكن استخدام
حمض معدني دون اإلضرار بمبادالت الكاتيونات من النماذج الكربوني أو الراتينية  .ولكن الحمض
المستخدم يجب أن يكون مثبطاً لتخفيف تأثيره على شبكة األنابيب والتركيبات المعدنية .
ال تتضرر مبادالت الكاتيونات الكربونية بانخفاض  PHالماء بغض النظر عن مدى ذلك االنخفاض ،
ويمكن استخدامها مع مياه تكون قيمة الـ PHفيها حوالي  ، 1.5شريطة أن ال يكون دليل النغيليه
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مرتفعاً جداً  ،إلى الحد الذي تترسب  . CaCO3وكالرمل الخضراوي المستقر  ،يمكن استخدام مبادالت
الكاتيونات الكربونية مع المياه الحاملة للحديد  ،ألن الحدود العادية هي نفسها كما مع الرمل
الخضراوي المستقر  ،أي أقصى محتوى للحديد معب ارً عنه كـ  ، Feهو  10 ppmلمياه بعسرة 24غ /
جالون (  ) 340 ppmأو أكثر  ،و 5 ppmلعسرة 94غ  /جالون ( ، )170 ppmو  2.5 ppmلعسرة
5غ  /جالون ( . ) 85 ppmأدرجت خصائص نماذج الزيوليت الكربونية في الجدول  3ـ 95

مبادالت الكاتيونات الراتينية العديدة الستيرين العالية القدرة
High - Capacity Polystyrene Resin Cation Exchangers
ت دل مل اد ف وكا يمت اف وي يتي ة وادي د وت يييو ومت نالتة عن ى تو ا

م تا يه نق ة وص مديمل م نق ة وهي ديمجيو  .م م ب ق دي عاوي ة ج دً مكم ا يظه ي

ي ه وج دمب  64 4ي د ق دي ها عت د ت د مها ي ه نق ة وص مديمل م ا ت هالع
ونمن  9اال قدي و يموي ف و يكيل ه م و تم مذج وج نب م قييل اً عن ى 1
ق دي ويم ب و يمي وا اوه وق دي  ،معن ى  61اال ق دي ويم ب و

اال
يمي

وقياته  .مماد ف جيي او ش لينها ي اً ي ه ش مو و يت يي عن ى لمق د ي  9م يف

ما ه عني ه ي ه و يموي ف و يكيل ه م و تم مذج وج نب  ،م عن ى ب  % 11مم ب م
عنيه يه ويم ب و يمي وقيات ه  .ال اية الو ى ذو ع يمك و ت د ل وييق ة ل ادب
كا يمت اف وص مديمل ل ا ق يو م ا وييق ة وجي ي وت ا و  ،ته ا

و اي ذ ف و  PHوااوية كما ي صب يه وي يتيي ومال وتا و .

ذى لاومي ا

تظي( وييقة وجيي وتا و م لادب كا يمتاف وصمديمل ) يه والصب . 60
ا د مل اد ف وكا يمت اف ذ ع و ويي

ولنم ي ومش يكة ونت يييو مث اته

كتيد يتيب ولت يو نيها وتنالتة  .ملإجيل عمنية ولنم ي  ،م ا و يي ع ي ه ملو س
تابب  ،يت ج وي يو عنى شكب لاف كيمية صليي و جل ( ش لكة  41 61م ي
) و ال ل والت د ل ي ه و ي ل ادب وكا يمت اف  .معتدب ٍذ لت ب ذ و ل اف ،
ٍ
ملادبذ لتب ياد و مض  ،م اادب
م جالل  ،م تنالو لمااوج ها ل مض وكلييف
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ي ي يث اي لم ن مب كيلمت اف وص مديمل  ،و ذي ي نمب ي اً مل ادب وكا يمت اف م و
اوة وهيديمجيو الوى اوة وصمديمل .
م تا يلتب ملادب وكا يمتاف  ،ميص الى  ،ميتق ب يول اً  ،ليومل ة يم ع اد

ل يو  % 44 44مل م و يص ب عن ى م وه  49ويل ي  /ق دل. 9ميال ب تق ب وم اد

ل اوة يولة و و ل اف الذ جالال ف يت مل ت ال لش كب من مظ عت دما المس م ا
ومال  .مقديف و لادب ييها قمل ي اً عنى تاس وماد ويولة لاوك  /قدل. 9

عت دما يمج د و دي د م /م ومتلتي عن ى ش كب ليكيلمت اف ثتابي ة و ك ايؤ ،

يمك و ال و ه  ،ي ه مق ف م د م ا وات ي له ذ وتم اذج وي يتي ة وادي د وت يييو
وااوية وقدي وملاد ف كا يمتاف وصمديمل م وكمياف و ه يمكو ال و ها لهذ ووييقة

عنى متها يه وتماذج

يى مو ملاد ف وكا يمتاف تظي ( ال وة و دي د لوييق ة

لادب كا يمتاف وصمديمل ) م ( ال وة ومتلتي لوييقة ل ادب كا يمت اف وص مديمل )

يه والصب . 64
ي

يي ذ وتم مذج م و مل ادب وكا يمت اف

ى لاوم ال ومااوج ة ل اوكنمي

لشد قييلاً  ،ميمكو ت د مه ما وميا و اي ديج ة  241يهيتهاي ف  ،كم ا يمكت ه
وص ممد وق يل  PHمي الا ة

ى  ، 66لش يو و يك مو دوي ب النغليبــه ت نلياً  ،ملم ا

ته يمكو ت د مه ي ه نق ة وهي ديمجيو يإت ه

ي

يي لق يل  PHومت ال ة ي ه

ومال  .يصب ما دب وجيي او ومت دل ما ه ي ه ش مو و يت يي الو ى  8ج اومو  /د /

ق دل 2ع اد معت د جدي د ال دى ومجممع اف يمك و ت د ل ما دب جيي او مق د ي
61جاومو  /د  /قدل 2يه وم د م وم د ف

يى يلن مادب ولتب ويجا ع اد

 4جاومو /د/قدل 2عتدما كمو ديج ة و يي ل يو  6115 415ل  ،م  / 4ج اومو /

د /قدل 2عتدما كمو دمو  415ل  ،م ى  62جاومو  /د  /قدل 2عت دما ك مو ي م
ديجة ولنياو قييلاً  ،كما عتدما يت دل لا ق يو لوييقة وجيي وتا و .
الجدول 11 - 4المبادالت الصوديومية الكاتيونية
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ُديج ي ه وج دمب  64 4ص ابا ج ل وت ب  ،م م و ي ه وق دل ومكا ب

م ون مو  ،م ت هالع ومن

لاولامت د ف ي ه وك  ،م ولامت د ف ي ه وق دل ومكا ب ،

م وق ديف وم ماثن ة ي ه و ك

 .مييم ا ي ان

 /ق دل 9وم ن ل ت هالع ومن

لماد ف وجيياو يإو وما د ف و ه ميدف يتال اً ونتم مذج وي يت ه وم ا دد وت يييو
م وااوه وقدي  ،لما ييها ما دب ولت ب ويج ا لاوم ال و اي  ،و ذي

ولااً عنى وتماذج

يى مو ملاد ف وكا يمتاف  ،تها

يمك و وليق ه

ت دل ل ا ق يو م ا

وييق ة وجي ي وت ا و  .ملا ص اي الو ما دب جيي او ش مو و يت يي وا ادي وك ال
وتممذجيو  ،ملادب و يموي اف وكيلمتية م و يكيلية ( تم مذج وج ب ) م  1ج اومو /

د  /ق دل .2م ا ما دب قص ى يص ب الو ى  8ج اومو  /د  /ق دل 2عت دما ك مو ال دى
وم د ف ايج و دمة ون جديد  .م يقال وموالقة وتماذج ويمب و

يمي ه 4

ج اومو  /د  /ق دل , 2م قص ى م  1ج اومو  /د  /ق دل 2مما د ف ولت ب ويج ا 1
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جاومو  /د  /قدل 2وكال وتم مذجيو  ،م  5ج اومو  /د  /ق دل 2ون يموي ف و يكيل ه م و
تممذج وجب .

ميسرات الماء بمبادل كاتيونات الصوديوم ( الزيوليت )

Sodium Cation Exchanger ( Zeolite ) Water Softeners
ص تا ميت يف وم ال لملادو ة كا يمت اف وص مديمل ( يموي ف ) ي ه تم مذجيو :
و لوه  ،م وثقاو ة  ،مك ال وتم مذجيو ممج مد و ي ه ص اميل يوي ة  ،متص ل يوي ة

ميدمي ة  .مكنه ا ام ب ميق اً ونمل ادئ تالت ها و نق ة

ول م و ش مو يت يي م جدي د .

ي ه ش مو و يت يي ي ل يت يي وم ال ع و ويي جييات ه عل ي ت ييي ومل ادب كا يمت اف
وصمديمل  ،وذي ي يب مي ج

وصمديمل لد ً متها .

وكنتيمل م وملت يمل  ،مي نى عو كمية مكايبة مو

مي ول و جديد مو ثالا مي ب :

( )6ولتب ويجا  ,م ( )2إلشلاد لم نمب من ه شديد  ،م( )9وشول .
يتج

ولت ب ويج ا ل ديا دي

م ابه ق مي ص امدً م و الب ت ييي مل ادب

وكا يمت اف  ،يام ب عن ى جدي د وت ييي م تظيال ه  ،ةم ع اد ص تياله ي ديموياً  .مي ه
ال اية ومن م إلش لاد لم ن مب من ه ش ديد  ،م يي كمي ة م و م ن مب ش ديد
ومنم ة عل ي ت ييي مل ادب وكا يمت اف ي الاع ب ما ه إل و ة وكنت يمل م وملت ي مل ،

م اي د وص مديمل الوي ه  .م وش ول ول يض ال و ة كنميي د ف وكنت يمل م وملت ي مل ،
م وصمديمل مو وتييي  .ملما و كثي ميت يف وم ال ل ل ادب كا يمت اف وص مديمل ،
ه م و تم مذج و لوه ونجيي او وت ا ب ( م وقني ب م و ومتش اف ه م و تم مذج

وثقاوة) وذ تمل ت ه عنى مصل صميل م شليب وتممذج و لوه م ً .
البناء والتوابع Construction and Accessories :
األغلفة Shells :
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ي ول غالل وميتي مو وتممذج و لوه مو توم تة يم ذية ذ ف يؤمس

مقاي الوى تصل قوي يتامي قوي وميتي  ،مث اتاف مادتي ة يمكته ا وص ممد ي
لو دعم و اج ة الوي ه ي يم وقو ي ي ه وميت يف م و وتم مذج و

لوه

ي ي م و كل ي

غنال ة

واممدي وم تا

ت شاي مو م وه  21الو ى  61الت

,م

و ه ص تاف  ،ميمك و ش ته لاوت كة و ديدي ة  .مي ه قني ب م و و ا ف كم ا عت د
وش و لم توة وميا ت دمف م د ف ل قو اي كل ي ص ب الو ى  64ق دماً  .قيم ف

ي اً م د ف يقي ة لقو ي  0م  61ق دماً مو مب يص ب الو ى  24ق دماً موك و لم ا و

و يموي ف عت د ت الا ه عن ى وجم ت ب م و يل

يت دل لاوواق ة وقص مى ،

يت اج لاو اوه الوى قدييف دتى لمقد ي  % 61مما ه عنيه يه وتماذج واممدية
 ،وذوع قنما ت دل وم د ف

يقية ذ

يال .

شبكات التصريف السفلية Under drain System

ي ه ق اد غ الل وميت ي  ،ت اع ش لكة ون ص ييل و

ه  ،ام ب عن ى جم ا

ومي ا وميت ي الب ش مو و يت ي  ،م م د م ال ولت ب ويج ا ثت ال عمني ة ولت ب

م يب ومن ممال وشول ثتال عمني ه و مني م وشول ممو وم
شلكة و صييل ذ

 ،و شليب

يميي ثتال شمو و يت يي ل ي ا جم ا وم ال وميت ي وت ا ب

لاو ت امي م و كاي ة ج ل وت ييي  .م ثت ال عمني ة ولت ب ويج ا  ،يج ب و ام ب
وشلكة عنى م يا مال ولت ب ل ي ا ي دي ص امدً لاو ت امي عل ي ج ل وت ييي .

مل الل ذو ع ق د

ا قتي ة ت لب م ا م يمي ومق ف ال ً ص مية ي ه ولق اف

و ص ى ود عم ة  ،م ش م ج ل م و وت ييي  ،م ت الض وق ديف  ،مق د يتقن ب
وتييي  ،مت تي ملادب وكا يمتاف ميه عمني ه إلشلاد لم نمب من ه م وشول ،

يج ب و

مو وش لكة الييل اً م ت امياً ونم ن مب ومن ه ممي ا وش ول م و

تم ل شكب وجيمب مو كنيها .
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نل شلكاف و صييل و

ونم د ف م و وتم اذج

ية يه و صميل  ،وكتها يه و ج مل وص تاعية

كث ي ت د ماً ه م و وتم مذج ون م ه و ايل متم مذج

ومج يى وج اتله  .ي ه وتم مذج

مب ييك ب و م

ايل مص مل صيص اً ي ه ق اد

غالل وميتي ل يا كمو اي ه وتالنه مب كامب م يوه مالصموة لاليجة م دد

ع و و المس م ا و يس

ت الب ونميت ي  .مي ه تم مذج ومج يى وج اتله  ،ي مد

ومج يى م وجم ت ب ع اد ل يؤمس مص ال ذ ف لا د م ت ام  ،م ت دل ش م د عم ة
ية مو وكمتكييف  ،م قو الوى وويل وتالنه مو يؤمس ومصايه .

الحصى والرمل : Gravel and sand

م ا يم شلكة و صييل ولقاف مو و صى وم ديج

م تا ل ي ه

شو يه

تالب

عن ى )  ،انم ا ع اد ولق ة م و ويم ب و ش و  ،م ت دل و دعيل

وتييي والمقه وملادب وكا يمتاف  ،مونمتاعد يه جما ومال وتا ب لش كب مت ظل ،

تم ل كاو من ياً م مال شول  ،م يه م يا مال ولتب ويج ا ص امدً عن ى ت م
اج وشلكة ويبيتية وجاتلية الوى :

م تام ثتال وامنياف وم الاة  .تممذجياً

 1التشاً مو و صى وم متو (  6/2 × 6/4التشاً ) .

م 9التشاً مو و صى وتاعل (  6/4×6/ 8التشاً ) .

م 9التشاً مو ويمب و شو ( و جل والااب مو  6.2 1.8مل ) .
م اج وشلكة ونم ية و ايية تموياً م وه :

 6التشاً مو و صى وثقيب (  6 6/2 6التشا ًُ) .
م 9التشاً مو و صى و شو (  6× 6/2التشاً ) .
م 9التشاً مو و صى وم متو ( /4

6

× /2

6

التشاً ) .

م 9التشاً مو و صى وتاعل (  6/4 × 6/8التشاً) .

م 9التشاً مو ويمب و شو ( و جل والااب  6.2 1.8مل ) .
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يمي م و يموي اف و يكيلي ة  ،م ك مو وولق ة واني ا

يت دل ويمب م ا ويم ب و

عاد  1التشاً مو ويمب وتاعل (  6/4 × 6/8التشاً ) .

سرير مبادل الكاتيونات

: Cation Exchanger Bed

يم ا ت ييي مل ادب وكا يمت اف ي م

عن ى ولق ة م و ويم ب ( م و ص ى

وتاعل ) وولقاف وماد ود عمة  ،ميكمو عاد يه و جمل وصتاعية وميتيف ومال

ق ب م و  2ق دماً  ،مقنم ا ج ام  8.4ق دماً ي ه وث ات ة  .معت دما يت مي وت ييي

مي ديج ي ديموياً ع و ويي

عمني اف ولت ب ويج ا  ،ك مو

ش و وج بي اف ي ه

ت الب وت ييي م تامه ا ي ه ع ال  ،مم ا ي مو مج مد مقامم ة مت ظم ة  ،ملت ال عني ه

جييات اً مت ظم اً ونم ال ي ه وت ييي  .ي م

وت ييي ييج ة ش ول ل ي ا يمك و وت ييي

ملادب وكا يمت اف و ي مت ا لاولت ب ويج ا  ،م ك ذ

لاع د وج بي اف  ،م يي ي ة

ماد غيي ذم لة قد يجماها وتييي  ،ثتال شمو و يتيي يالي عو ييجة و متا ذ
كتت لة مبمي ة م و ث ات ة وت ييي  ،م ن ل م ا م ن ل
وكا يمت اف  ،م ك مو  %24ي ه تم اذج ويم ب و

تم او م و مل اد ف

يمي  ،م %99ي ه تم مذج

و يمويف و يكيله  ،م 54يه كال تممذجه وي يو م وكيلمو وااوه وقدي .

مجمعَّ مياه الغسل : Wash-Water Collector

يه وج ل

عنى مو ولالل

ف وقمة لقنيب مو وجات ب ومت قيل ونل الل

 ،تاع مجما وميا ولت ب  ،م م تظ ال ما يض يام ب  ،ثت ال و يت يي م وش ول ،

عن ى الد اب م يل وم ال و د ب  ،م ثت ال ولت ب ويج ا عن ى جم ا مي ا ولت ب
م مصينها الوى شلكة وصيل  .يل ومال و د ب يميي  ،ةم ق د يج نمل ج لً
ال
مو وقتل وانمي وتييي و يمويف  ،ميتلب جيياتاً كلي  ،لتلب ومقامم ة
الب ذ وج ل مو وتييي متها الب

ج ل
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شبكة توزيع المياه المالحة : Brine Distributing System

عنى متاية قصيي يم تو تييي و يمويف قا شلكة م يا ومي ا وماو ة
و ه امب عنى الد اب وميا وماو ة  ،م م ياها لشكب مت ظل يم تييي و يمويف
ل يا كمو كب ج ل عنى ماس مت ظل ماه .

مالحظة :
بتجربة  ،أدخل فيها عدداً من األنابيب النحاسية الصغيرة في مختلف المواضع من سرير الزيوليت
وتم سحب عينات من هذه المواضع تحت الضغط أثناء كامل عملية التمليح  .وعند معايرة
ّ ،
الكلوريدات  ،اكتشف أن االعتقاد السابق بانتشار المحلول الملحي بالتساوي عند اصطدامه بسطح
سرير الزيوليت كان خطأ  .واكتشف بدالً من ذلك  ،أن المحلول الملحي  ،يميل إلى الجريان عبر
السرير على شكل مخروط مقطوع  ،وبالتالي ال يتجدد بالتساوي الجزء العلوي من سرير الزيوليت
خصوصاً ولذلك جرى تصميم الموزع لتوزيع المحلول المالح بانتظام فوق كامل سطح السرير  ،ويوضع
الموزع مباشرة فوق سطح السرير على مسافة قصيرة  ،بحيث يتم تفادي حدوث تخفيف ال ضرورة له
للمحلول الملحي وفرت هذه الوسيلة من  94ـ  % 24من استهالك الملح ،

لم ا و ومن

قن يالً ي ه ذملاتي ه

 ، 64ي ن ل ال

وا ادي  ،كم ا يظه ي ي ه وج دمب 4

الب وم دياف واادي ة و ديجاف و يي  ،ل

ت لتال ع و

يمي م و جيعاف ومن  .ميت دل م نمب مشلا مو ومن يق اس جمي اً  .مي ه

كثيية وتا قة مو ميتيف وميا لاو يمويف وصتاعه  ،ي ج

ومش لا مي ال ل الو ى و يكي
يديموية  ،كمو يكي

وم ن مب ومن ه

ومتات ب ث ل ي د ب الو ى وميت يف لم ت وة ق م ذل

وم اويب ومن ية وم الالة و ه صودل لا تي يه م نل

وتم اذج م و مل اد ف وكا يمت اف م وه 61

 % 62م ا تم اذج ويم ب و

يمي

م و يمويف و يكيله  ،ممو  % 64 4ما وتممذج وكيلمته  ،مما وتممذج وي يته
ذي وق دي وااوي ة  % 68 64ت ي  91التش اً ث ات ة م ق ب  ،مم و % 24 64
ما

م

ت ي ي م  91التش اً  .عت د مص يب وم ن مب ومن ه الو ى وميت ي لم ت وة

ة لد ً مو وقاذل يجب العد د و د و اليال ه الو ى و يكي

الوى وميتي لم توة و الد اب ومال الوى و و مصيب مو وم

صهاريج المحاليل الملحية وأحواض الملح السائل
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Brine Tanks and Wet-Salt Storage Basins
ي ه وتم اذج ومن ي ة وقديم ة م و ميت يف ومي ا لاو يموي ف وص تاعه يام ب

ص هييج وم مب ومن ه كم

و ونمن

مكص هييج وقي اس وم ن مب ومن ه .

ملاو اوه كاتف ذ وصهاييج كليي وقوي تتلياً  ،مك او وت ب وت ا ب ي ه و جدي د

مت اية عممدي ة ص ليي تت لياً  .يمين مو ي ه ومق ف و ا ي الو ى ت د ل ص هاييج
يو ومن ي ل ييه شكيب وم مب ومن ه ومشلا  ،مصهييج

متالصنة  ،صهييج و

وقي اس وم ن مب ومن ه  ،ميك مو ذ ص لي قو ًي ل ي ا يت دل ت لاً ت ا ً كث ي
عمق اً  ،مم ا ي ي دق ة كل ي ي ه وقي اس مكثي ًي م ا ت دل ي ه ومص اتا وكلي ي
م ض مو وكمتكييف و

متصل وايلة مو ومن

يو ومن

وت ابب  .م ت ا ذ

م ض و ممو ة عيل ة

م كثي  ،م تهب مااوجة ومن  ،ته يمكو الت قاوه ييه ا

مقدي ل مموة وايلة  ،م م قب كنال ة م و
ملاشي  ،م تاعد عنى شيل ومن لاوجمنة
ً
ش يبه مال ي ه كي اس  ،م يثم ا ت دل
وم نمب ومن ه عنى ي يف :

م ض ومن

وت ابب  ،يمك و

( )6الوى صهييج وقياس ممته الوى وميتي لاووييقة واادية .
( )2علي مقياس وم نمب وذي يقيته ميد نه لاد

الياله ملاشي الوى وميتي .

مالحظة :
ال يستخدم صهريج المحلول الملحي مع بعض الميسرات ذات الحجوم الصغيرة  ،بل يقاس الملح جافاً
واما أن  )9( :يتم إدخاله مباشرة إلى الميسر عبر فتحة للمعالجة أو ( )2يوضع في وعاء صغير للملح
أو حجرة ح ّل  ،ثم يجرف إلى الميسر بواسطة تيار من الماء .

ي

مو وجدمب 64 4

مم ونل اف ي
ومقلموة و يكي

و

ص تال  ،م امي اف وتق ب  ،مم دى

يو  ،مذؤملي اف ومن م و 925

م و لاوق دل وكا ب

 185يهيتهاي ف  ،م ومكايب اف

وم اويب ومن ية ومت دمة يه صتاعة يتيي ومال.

الجدول  1ـ  11جدول الملح والمحاليل الملحية  :على أساس الملح التجاري الذي يحتوي
على ماال يقل عن  % 89من . NaCl
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 9جالوناً من المحلول الملحي يحتوي على ما يقرب من  2.38ليبره من الملح .

 9قدماً مكعباً من المحلول الملحي يحتوي ما يقرب على  98.5ليبره من الملح .
باوندات الملح الالزم × 4.345

=

عدد الجالونات من المحلول الملحي للسحب.

مالحظة  :عندما يسحب المحلول الملحي من صهاريج قياس الملح أو من جهاز اإلشباع ال يجب
أن يهبط إلى ما دون  242بوميه .

التحكم بالغسل الراجع

مو و

: Back Wash Controls

يميي الج يل ولت ب ويج ا لما دب م دد ونجيي او و

ت ال اض

كثيي يلدد ملادب وكا يمتاف لجييه
وكليي ونمادب يؤدي الوى شم وتييي  ،م ي الاعه ً

ت م ومص يل  .يمك و و كل لما دب ولت ب ويج ا ي ه و ج مل وص تاعية م و
وميتيف عو ويي :

( )6صمال ات ذم قيا لام مة يه و اليي ولتب ويجا ي ايظ عن ى

لو

ثالف يم وم ي ة مض و جميا .

( )2متظل وجيياو مو تممذج يت ميي وذي يامب عنى مد ب ولتب ويجا .
التحكم بالشطف Rinse Controls
يه

لو مادب وشول  ،يت دل عنى توا م تا تممذج وصمال و ات

ذي وق يا و ذي يش لب لام م ة  ،مكم ا ذكيت ا ت القاً  ،يك مو ذ وص مال ي ه و
اليي وشول  ،مي ايظ عنى

ومجما  .ميمكو
لو ثالف يم وم ذي ي ة يه
ِّ

ت د ل ونم تالته و لو مادب ولتب ويجا ممادب وشول لات د ل الما :
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( )6مجممع يو مو وال اف  ،ال د ا يم

ونلتب ويجا .

يى م ت دل كن ا ومجم مع يو

( )2شلب مجممعة يقو ل لو عنى ونلتب ويجا مل لو دتى ونشول .

العداد ( المقياس ) : Meter
يت دل ع د د وم ال عن ى

وتم مذج

و

يمج وم ال وميت ي  .ميجه

و ه وميت يف وم ال ل يس الم س وملاش ي و جدي د

وا د د ي ه

و ه م وا مد الو ى

ومقياس لاد شمو و يتيي  .ما ي ه تم مذج ميت يف وم ال و ه ش لب ي دمياً ت ب

قل ة ومقياس الوى و نل عاد عنى مدى شمو و يتيي معتدما صب وقل ة الو ى
وصالي ،

دا ماتاً كهيلابياً  ،يتلب قيد جيس م يون الش اي مم ية ميبي ة .

يم ا يه لاض ومتشاف و ه شلب يدمياً عد د شيي م تجيب ي م

الوى م د و يتيي يامب كدويب وناامب يشيي الوى تتب عمنياف و جديد

و و د مب

ميسرات الماء اآللية بمبادل كاتيونات الصوديوم ( الزيوليت )

Automatic Sodium Cation Exchanger (Zeolite) Water Softeners

مثب وصمي  64 6يتماً م ي ياً ونلتب ي ه ميت ي وم ال لمل ادب كا يمت اف

وص مديمل م و تم مذج و لو وام مدي وكام ب

ومن ه م ته و

يو ومن م امب ذ

وي ة م ا ص هييج وقي اس وم مب

وة كما ينه :
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وصمي 64 - 6

شوط التيسير: Softening Run
مش لكة

يالي ومال واتي مو مد ب وم ال وات ي  ،وص مال

و ه وم ا دد والم اف

تالي ب عل ي غو ال غ الل وميت ي  ،مي د ب وميت ي لم ت وة مجم اِّ مي ا

ي ي ول ملاش ي لت و ت ييي مل ادب

ولت ب  ،و ذي ي يل وجيي او ل ي ا
وكا يمت اف ملادب ٍذ يج يي وم ال وميت ي لات ظ ال ت م ً عل ي وت ييي  .م ثت ال ذو ع ،

ن قو وكا يمت اف و ه ت لب وات ي م ج ي ه وت ييي و ذي ي يي ي ه ومق ف
تالت ه  ،الو ى وم ال كمي ة مكايب ة م و كا يمت اف وص مديمل ل د ً مته ا  .معتدب ٍذ يال ي
ومال وميتي وولقاف ود عمة مو و صى وم ديج  ،علي مم د مال ولتب  ،وذي

يؤدي غي اً م دمجاً يهم ي اً مجم ِّا ونم ال وميت ي  ،مم و الب ش لكة ومص ب ،
م وص مال وم ا دد والم اف  ،م وا د د  ،م الو ى و دم ة  .ي مد وا د د ل يس الم س

كهيلابه  ،يلد وام ب لا دد م و وجاومت اف و ه ت يجيي يت يي ا معت د م ا م ي ذ
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وجاومتاف علي واد د  ،امد وقل ة الوى وص الي  ،م دث ة مات اً كهيلابي اً ،ميثل ف
يشلب ذ وصمال وم ادد والم اف الوى م اية ولتب .
ً
ياي يديي وم يع ل يا ن
الصورة  95 - 2ثالث وحدات آلية لتيسر الماء بمبادل كاتيونات الصوديوم ( الزيوليت )

الغسل الراجع : Back washing

ي ه م اية ولت ب  ,يمج ه وص مال

و ه وم ا دد والم اف وم ال م و م د ب

وم ال وات ي عل ي ش لكة ومص ب الو ى م م د ولت ب  .معت د يمج ه م و وم م د ،

يي ال ا م ال ولت ب ويج ا عل ي وولق اف ود عم ة م و و ص ى مت ييي مل ادب
وكا يمت اف و ذي ي مت ا  ،ييلت ب  ،ميتظ ل ملادب ٍذ يم ي وم ال عل ي مجم ِّا م ال
ولت ب  ،مش لكة

لو ما دب

تالي ب  ،م وص مال وم ا دد والم اف  ،ممال ا

وجيياو  ،وذي ياليغه الوى مجما تالنه  ،يا يجيي علي ي اف ي ه

وال اف  .قمل وام مة وميلموة الوى مال ا

وم ذ ف

لو مادب جيياو مال ولتب ل شليب

وصمال و ات ذي وقيا ل يا ل وم ايظة عنى

لو مت ظل مقيي تنالاً يم

ع دد ما يو م و وال اف مل ذوع ل وم ايظ ة عن ى جيي او مت ظل لما دب م دد .
ي لو مو عمنية ولتب ويجا ( م وه  61دقاب عاد ) لمال ا

مقيف كهيلابه

يه عنلة و لو  .امب عمنية ولتب ويجا ذ عنى يي ا  ،ميص ب  ،م تظي ل ،
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ةم عاد صتيل ليلاف تييي ملادب وكا يمتاف يديموياً  .معت د ت ه ال ي ي ولت ب
ويجا  ،يقمل مال ا و مقيف وكهيل ابه ل ش ليب وم يع  ،ل ي ا ي ديي ذ وص مال
وه وم ادد والم اف الوى م ا و جديد .

التجديد ( اإلشباع بالملح أو بالمحلول الملحي )
)Regeneration (Salting or Brining
ي ه م اية و جدي د  ،يمج ه وم ال م و م د ب وم ال وات ي لم ت وة وص مال

و ه وم ا دد والم اف  ،ل ي ا يج يي عل ي ق اذل ي ديموه ( يظه ي ي ه ش لكة
تالي ب الو ى يم يو مقي اس و

لو ) مش لكة تالي ب ومص ب الو ى ش لكة م ي ا

وم نمب ومن ه يه غوال وميتي  .معتدما يج يي وم ال عل ي وق اذل وهي ديموه ،
وص مال

مصاً عنى و و ومؤدي الوى صهييج قياس وم نمب وماو  ،ميتال
يكمو ن
ن
نويقه يه ذ و و ويتم لد مب وم نمب ومن ه الوى وقاذل  .م وم نمب ومن ه
ومت دل م م ن مب مش لا ل اومن
ي اد ومن ي ه ص هييج

وا ادي ( كن مي وص مديمل)  ،و ذي ي ش كب م و

يو ومن  ،م و ذي ييي ا ل ي ا يي ش

مت ه وم ن مب

ومن ه ومشلا ( وم شكب ييه مو ومال ود ب الوى ومن مو عنل ة و لو وثال ف

وم مد لص مال ذي عم م ة ) ل لول ش ديد عل ي ش لكة ومص ب الو ى ص هييج قي اس
وم ن مب ومن ه  ،و ذي يم ن ت الو ى مت مى م ك مل لانل ة و لو وثال ف لاوص مال

ذي وام مة .

ي مد ص هييج قي اس وم ن مب وم او لمجممع ة مال ا ي

ام ب لام م ة ل ي ا

ي دا  ،عتدما يت ب و جل وص ي مو وم نمب ومن ه  ،ماس يشلب وم يع

و دميي وصمال

وه وم ا دد والم اف الو ى م اية وش ول ميام ب ذ ل دمي عن ى

غن وص مال نويق ه ي ه و و و ذي يق مد الو ى ص هييج قي اس وم ن مب ومن ه .
معتدما يد ب وم نمب ومن ه الوى وقاذل وهي ديموه  ،ي ال ل الو ى ي يكي تيي د
ي ه تم مذج مل ادب كا يمت اف وص مديمل ومت دل  .ي د ب ذ وم ن مب ومن ه
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وم ال ل الو ى ش لكة و م ي ا  ،ي ق مل ل م يا ه لات ظ ال الو ى مت اية قص يي ي م ت و
ت ييي مل ادب وكا يمت اف  .ملادب ٍذ يال ي وت ييي ت ا ً مولق اف و ص ى ود عم ة ،
مم م د م ال ولت ب  ،مش لكة ومص ب الو ى وص مال

يمجهه الوى و مال ا

و ه وم ا دد والم اف  ،و ذي

لو جيياو ميا وش ول  ،يياليغ ه ذ الو ى مجم اِّ ت النه .

عتدما يمي وم نمب ومن ه ت م ً علي تييي ملادب وكا يمت اف  ،ي الاع ب م ا مل ادب
وكا يمتاف  ،يي يب وكنتيمل م وملت يمل عنى شكب كنمييد ف  ،ميت لدوها ي ه ومق ف

تالته لكمية مكايبة مو وصمديمل .

الشطف : Rinsing

يه م اية وشول  ،يامب وصمال

وه وم ادد والم اف عنى مجيه ومال

وات ي م و مد ن ه عل ي ش لكة ومص ب الو ى مجم ِّا م ال ولت ب ي ه غو ال وميت ي ،

ميج يي مت ه ت م ً عل ي ت ييي مل ادب وكا يمت اف م وولق اف ود عم ة م و و ص ى ،
مم م د م ال ولت ب  ،م وص مال

و ه وم ا دد والم اف ممال ا

ما دب ولت ب ويج ا  ،يام ب

و متالص ب م ا مال ا

لو ما دب جيي او

مال وش ول ةم و ى ومجم اِّ وت النه  .ملم ا و ما دب وجيي او ومت دل ي ه وش ول
6
قب لكثي ي م و وما دب ومت دل ي ه ولت ب ويج ا  ،ي يم م و ق ب م و /2 6/9
لو ما دب جيي او م ال

وش ول  ،لم ت وة ص مال ات ذي ق يا ي لو لام م ة ونم ايظ ة عن ى

مقيي تنالاً يم مجممعة ي اف  ،ممجمد ع اد ي ه ون م
وال اف  .ي ل و كل لال ي وش ول لمال ا

ت الب م و

لو

وم ذ ف

مقي ف كهيل ابه ي ه عنل ة و لو و ذي

يشلب ل يا كمو ي ي وش ول كايي ة ولت ب كنميي د ف وكنت يمل م وملتي ي مل م ي اد
ومن مو وميتي .

مالحظة  :كما ذكرنا سابقاً تستخدم تنظيمات مختلفة من األلواح ذات الفتحات  .في بعضها لوح
ذي فتحة وتدار العمليات بحيث يستخدم ضغط عال أثناء الغسل الراجع  ،وضغط واطئ عند الشطف .
وعندما يستخدم لوحان أحدهما فوق اآلخر  ،تقضي الطريقة العادية باستخدام كال اللوحين أثناء الغسل
الراجع  ،واللوح األسفل فقط أثناء الشطف .
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اإلرجاع إلى العمل : Returning To Service

يشلب وم يع ،
يه تهاية ي ي وشول  ،يثلف مال ا و مقيف وكهيلابه ً
ياي ن
م ذ يش لب ل دمي وص مال و ه وم ا دد وال اف الو ى م اية و يت يي ,ي ه ذ
ومقف ايد د وم ة واد د ميوية و ماس الوى شمو و يتيي  ،و ذي ل د عت دما د ي

وصمال وم ادد والم اف الوى م اية و يتيي .

مالحظة :
هناك عدة فوائد للتشغيل اآللي لميسرات الماء بمبادل كاتيونات الصوديوم  .إحداهما  ،هي
استبعاد دخول الماء العسر إلى خطوط الماء الميسر عن طريق الغمر  .وكثي ارً ما يحدث هذا في
الميسرات التي يش ّغل يدوياً  ،عندما يكون العامل خارج الخدمة  ،أو مشغوالً بعمل آخر  ،وبالتالي ال
يكون موجوداً حال انتهاء شوط التيسير  .والفائدة األخرى  ،وبالكاد يمكن التشديد كثي ارً على أهميتها ،
هي أن الميسر اآللي للماء  ،يقوم بدقة بما أعد تماماً بالطريقة نفسها في كل مرة  ،بينما يظهر عمال
ميسرات التشغيل اليدوي غالباً أفكا ارً غريبة عن كيفية تشغيل الميسرات ويلحون على تنفيذ هذه
األفكار  .ومن هذه األفكار  ،واحدة واسعة االنتشار  ،مفادها أن طالما ال يشاهد وسخ في صبيب
الغسل الراجع أثناء الدقيقة أو الدقيقتين األوليتين  ،يكون الغسل الراجع إجراء غير ضروري كلياً .
ِّ
مصنع معدات التيسير ،
والفكرة األخرى هي أن كمية المحلول الملحي في التجديد  ،التي تحدد من قبل
تكون إما ( )9قليلة جداً  ،أو ( )2كثيرة جداً  ،بحيث يضع العامل الذي يعتقد بـ ( إعطائها كمية كبيرة
من الملح) من  24إلى أكثر من  % 54من الملح الالزم  ،في حين يقوم عامل آخر بـ ( تجويع )
الميسر وفوق ذلك من المدهش أن نجد كثي ارً من العمال أسخياء في الشطف إلى الحد الذي يزيد معه
عن الحاجة  ،األمر يبدد بعضاً من قدرة التيسير المفيدة للوحدة .
وهناك بعض األهواء التي تتجاوز الظن  .ففي أحد المصانع مثالً اكتشف أن صبيب الميسر كان عس ارً
كالماء الخام وتبين عند البحث أن المصنع استخدم في يوم الذروة حوالي مليون جالوناً من الماء .
وكانت طاقة وحدة الميسر المفردة هي  54444جالوناً  ،كما كان هناك صهريج مرتفع لتخزين الماء
اليسر بقدرة  25444جالوناً كان يمكن للعامل بهذا الترتيب  ،أن يضمن مورداً مستم ارً من الماء اليسر
عن طريق التجديد كلما كان ذلك ضرورياً  ،والتزود بالماء من صهريج التخزين هذا أثناء فترات
التجديد ولكنه بدالً من ذلك  ،قام بتجديد الوحدة في آخر اليوم  ،سواء استدعت الحاجة ذلك أم ال ،
ورفع  25444جالوناً إلى صهريج التخزين  .وكان حال وصوله في الصباح  ،يقوم بالتجديد أيضاً ،
ٍ
وبعدئذ ال يقوم بعملية التجديد حتى نهاية اليوم
على الرغم من أنه لم تستخدم إال نصف قدرة الميسر .
 ،وهكذا دخلت في أيام الذروة  ،التي كانت تحدث مرتين أو ثالثا في األسبوع كمية 25444جالوناً من
الماء العسر إلى خطوط الماء اليسر .
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الفاحص اآللي للعسرة Automatic Hardness Tester

يمكو ت د ل يا ا يوه وناتي ما وميا ذ ف واتي وم قنلة :

( )6ما ميتيف ومال

وية ونلدل لاو جديد اوما ظهي ية عتي يه وصليب .

( )2ما وميتيف ويدمية  ،الما و :
(

) ود وة عنى ت هال شمو و يتيي .

( ب ) إلغال م د و يتيي عتد ت هال وشمو .
الصورة  11 - 3الفاحص اآللي للعسرة
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يظه ي ي ا ا وات ي

و ه ي ه وص مي  64 9م م يام ب عن ى مل د و

وجيعاف وص ليي م و وم ن مب وص المته  ،و ه
وم ال  ،م ت ت ل م و

و ص ليب وميت ي م ه مى  ،مت مل ش كب يغ م م ي ي ،

واوما كاو يتيي ومال كامالً  ،موكتها تمل
مب قد

ال الو ى ي اي لت يو ج دً م و

بيب مو واتي يه وصليب .

شكب مثب نع ويغم عتدما يظهي

التشغيل نصف اآللي Semi - Automatic Operation
م

ت اع وييق ة

ا و ل د ف مالاجب ة ي ه وات ي ،

يى ومااوج ة ومي ا و ه

مو ت د ل م د ف ش له يوي ة و يت يي ومي ا  .مي ه ش ليب ذ وتم مذج م و

وميتي  ،يايد واامب عت د ول دل لش مو و يت يي قل ة وا د د

ى و ال م ا يق ل

يمي ذ
وجاومتاف و ه ييد يتيي ا ميقاً وناتي ومقاتة يه وميا و ال  .معتدما ن
و جل علي وميتي  ،دا وقل ة ودى يجمعها الوى وصالي  ،ماتاً يتلب ق يد
ج يس م الش ايف مبية إلت ذ ي  .عتدب ٍذ ي لو واام ب ًي كهيلابي اً ونل دل
لاوامني اف وال م ة م ا ت ه ال ش مو و يت يي  .معتدب ٍذ تج يوي اً عمني اف ولت ب
ويج ا م إلش لاد لم ن مب من ه  ،م وش ول م وا مد الو ى وام ب ملاووييق ة تالت ها ،

كم ا مص التا ت القاً مب ميت ي وم ال وكام ب
يايد قل ة واد د ت اد دً ونشمو و اوه

وي ة لاو يموي ف  ،لات ثتال و واام ب

ميسرات الماء التي تعمل يدوياً بمبادل كاتيونات الصوديوم ( الزيوليت ) :
Manually Operated Sodium Cation (Zeolite) Water Softeners
و
ي ه وميت ي و ذي يش لب ي دمياً م ا قل ة وا د د  ،وممج مد ي م

وص ليب  ،عن ى ع دد م دد م و وجاومت اف ي ه ك ب ش مو يت يي  ،مي يلو وا د د
كهيلابي اً ع اد الو ى ج يس الت ذ ي م

مل  ،ل ي ا يش يي الو ى تهاي ة ش مو و يت يي .

يمك و و ك مو ميت يف وم ال لمل ادب وكا يمت اف و ه ش لب ي دمياً م و ص ميل
وص مال وم ا دد والم اف  ،م ق د ك مو م مد لص ماماف لم لي ة مت قنة  .مكم ا
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مصالتا شليب ميت ي وم ال لاو الص يب

كا يمت اف وص مديمل ( و يموي ف ) ت
شكاب وم صي و اوية :

ف عت م و  ( :ميت يف وم ال

وي ة لمل ادب

اج يق و الو ى مص ل و ش ليب وي دمي ي ه

عمليات الصمام المتعدد الفوهات Multi port Valve Operations

الغسل الراجع : Backwashing
دق اب

يد ي وصمال وم ادد والم اف الوى م اية ولتب م ولتب ويجا ومد 61
ى وتق ام عتدب ٍذ ي د ي وص مال وم ا دد والم اف الو ى م اية وم ن مب

ومن ه .

التجديد : Regeneration

ون جدي د ي ه وص مال وم ا دد والم اف  ،يال

وص مال وممج مد عن ى

و

م ا وم ن مب ومن ه  .ميت ب ت م ً وا دد ومون مب م و إلتش اف م و وم ن مب
ومن ه مو صهييج ذ وم ن مب  .يلن

وص مال عن ى و وم ا وم ذكمي مي د ي

وصمال وم ادد والم اف الوى م اية وشول .

الشطف : Rinsing

يج ب اللق ال وص مال وم ا دد والم اف ي ه م اية وش ول

وامني ة ك ش ل مقايل ة تهاي ة وش ول ع اد لم ت وة لني ب

ى ت هه ذ

ص الا ي ه وص ليب

ذمقها عت دما ي ال ه ووا ل وم او  ،ي ل ي واام ب ك ب دقيق ة م دقيق يو لم ن مب
م ن
لاي و ومال ص ل يت ًي
ية  .عتدما يظهي ذ
صالمته قياته م جاجة

يد ي وصمال وم ادد والم اف الوى م اية و يتيي .

التيسير : Softening

م ا وص مال وم ا دد والم اف ي ه م اية و دم ة ا اد م د و يت يي الو ى
و دمة يه ذ ومق ف  ،ك مو وقل ة ي م ع د د يت يي وم ال ق د عي دف م و ج ب

شمو و يتيي .
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تشغيل الصمام البوابي المستقل
individual Gate Valve Operation
الغسل الراجع : Backwashing
لن

ص ماماف د مب م يمج وم ال ويت ي  .م ال

م يمج ولت ب ويج ا  ،ميت مي ولت ب ويج ا وم د  61دق اب
ٍ
معتدبذ لن صماماف د مب م يمج ولتب ويجا .

مص ماماف د مب
م

ى وتق ام .

التجديد : Regeneration
ال

صماماف وشول ممد ب ومال وماو ممد ب وقاذل  .معتدما يت ب

ت م ً عدد م دد مو إلتشاف يه صهييج ومال وماو

لن ص ماماف د مب وم ال

وماو ممد ب وقاذل .

الشطف : Rinsing
يال

صمال د مب ومال واتي  .ك شل مقايلة تهاي ة وش ول ع اد ل لني ب

صالا لاوصليب م ذمقها  .معتدما ي اله ووال وماو  ،ي لي واامب كب دقيقة
م دقيق يو لم ن مب ص المته قيات ه م جاج ة ينج  .معت دما يظه ي
ومال يلن صمال وشول
التيسير : Softening
يال

ص مال يمج وم ال ويت ي ميا اد م ا وقل ة ي م

شمو و يتيي .

ل اي يت ي

وا د د م و ج ب

ميسرات الماء بالجريان الصاعد بمبادل كاتيونات الصوديوم

Up Flow Sodium Cation Exchanger (Zeolite) Water Softener
يامب ميتي ومال لاوجيياو وتا ب لالااوية م تامية يه كب ماد ف وجيياو
مو وصالي

ى د

قصى وم دد  .موذوع يت دل عنى توا

شابا قييلاً

تممذج وميتيف ذ ف وجيياو وتا ب يه وصتاعاف ته يالبل عنى ت م ي ب
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اجا ها وم الام ة مو ومال ميه تممذج وجيياو وصاعد مو ميتيف ومال ،

يمكو عاد و صمب عنى يااوية كامنة ما ول يشلب وميتي لمادب ثالف  ،يجب و

يكمو مي الااً لما يكاله و متيا وتييي لشكب يتاعد عنى و نا مو و ندد ،
مي مو و المس ما ليلاف ملادب وكا يمتاف  .ت دل ميتيف وجيياو وصاعد
الوى مدى م دد يه و وليقاف ولندية  ،م الوى مدى كلي يه وتماذج ومت وية

ونميتيف .

ميسرات الماء بمبادل كاتيونات الصوديوم ( الزيوليت) من نموذج الثقالة

Gravity- Type Sodium Exchanger (Zeolite) Water Softeners
ت دل ذ وميت يف الو ى م دى م دمد ج دً ي ه وص تاعة يق و  ،م وت لب

ويبيت ه ي ه ذو ع م ت ال اض ما د ف جيياته ا مم ونلا ه ا و ي ن ي ة

كل ي عت د

ش لينها عن ى مل د وجيي او وت ا ب وا ادي  .م ا ذو ع يت دل ع دد مته ا ( ملا ه

متشاف كليي جدً ) يه و ولي
م و ميت يف وثقاو ة ذ ف

غنال ة

ولندي  .معنى ويغل مو م دمدية وا دد و ذي ق يل
ت وم تية  ،والم ذي ة م و ش لية ي إو ماظمه ا

يت دل غنال ة كمتكيي ي ة مت وينة ش له الو ى د كلي ي ميش اف وثقاو ة وكمتكيي ي ة
ومايمية  ،يامب لاض ذ وميتيف عنى ملد وجيياو وصاعد  ،ميام ب لا ها
ي عنى ملد وجيياو وتا ب .

ي ه ك ب او ة ي ول ميت ي وم ال لمل ادب كا يمت اف وص مديمل لاوثقاو ة

وكمتك مي ه م و غ الل مت ويب ذي مت ا ة متات لة وما د ف وجيي او ومونمل ة ،

معم

يكال ه

م ل وت ييي لاوث ات ة وال م ة م و ص ى و د عل  ،مو ميو ي

وشول ومونمب  .م و لو و يميي يم تييي ملادب وكا يمتاف  .يمكو وشلكة
و صييل و

ية و كمو مو تممذج ومج يى وا ال م وج اتله م م و تم مذج وقا ي

ومصوتا  .يجه وكال وتممذجيو عاد ليؤمس صالية م ت امية ولا د ع و لا ها
.
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الصورة  95 – 3وحدة من بطاريتين لتيسير الماء بطريقة كاتيونات الصوديوم ,
ويظهر على اليمين خزان المحلول الملحي القياسي وخزان الملح السائل

مكما يه لتال ميش

وثقاوة  ،ت دل عاد

م ض ولتب يه وج ل وان مي

م و ول الل  .مي ه و يت يي لاوجيي او وت ا ب  ،ام ب ذ

م ض إلد اب وم ال

و ال ثتال شمو و يتيي وت ب مال ولتب ويجا ثتال ذ وامنية  ،مإلد اب مال

وشول الب وقيال له ذ وامني ة ي اً  .مي ه عمني ة وجيي او وص اعد ام ب عن ى

جما ومال وميتي معت د وش ول ام ب عن ى الد اب م ال وش ول ت دل مم ع اف
ومال وماو و م يا وم نمب ومن ه لشكب مت ظل يم

وت ييي ثت ال عمني ة إلش لاد

لاوم نمب ومن ه ي ال الوى ذ ته يمك و ت د ل ولت ا ف وت و ية ونمت اعد

يه عمنياف ولتب ويجا .
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ص تا ميت يف وم ال م و تم مذج وثقاو ة كميت يف و لو م و تم اذج ام ب

يوي اً متص ل يو ه مي دمياً  .م ت

دل ع اد وص ماماف ولم لي ة وهيديموي ة عن ى

وميتيف  ،م شلب مو وم اف كامنة

وية م تصل يوية م لاو لو ويدمي .

طريقة الجير البارد وتبادل كاتيونات الصوديوم ذات المرحلتين

Tow - Stage Cold Lim and Sodium Cation Exchange Process
يه ذ ووييقة  ،يااوج ومال م ً ما وجيي ي ه ميت ي وم ال لوييق ة وجي ي

ولايد  ،مييش  ،م ااد كيلت ه عاد م يااوج لجيعة ص ليي م و م ض وكليي ف ،
معتدب ٍذ ب عت ي و ال كيلمت اف معت ي وكيلمت اف وثماوي ة لوييق ة ل ادب كا يمت اف
وصمديمل ( تظي والصب . )68

طريقة الجير الساخن وتبادل كاتيونات الصوديوم ذات المرحلتين
Tow -Stage Hot Lime and Sodium Cation Exchange Process
ي ه ذ ووييق ة يا اوج وم ال م ً م ا وجي ي ي ه ميت ي وم ال لاووييق ة
ٍ
،ملادبذ ب عتي و ال كيلمت اف معت ي وكيلمت اف وثماوي ة لوييق ة
وتا تة مييش
لادب كا يمتاف وصمديمل ( تظي والصب . ) 60

طريقة تبادل كاتيونات الهيدروجين وتبادل كاتيونات الصوديوم
Hydrogen Cation Exchange and Sodium Cation Exchange Process

ي ه ذ ووييق ة ي ل ميي ي ج ل م و وم ال عل ي م د م م د ف مل ادب

كا يمت اف وهي ديمجيو  ،مج ل ي ي عل ي م د م م د ف مل ادب كا يمت اف
وص مديمل  .ملادب ٍذ يم ج جيي او وص ليليو ي ه تت ب  ،ل ي ا ا ادب م مي اف
مض وكلييف م /م م ض كن مي وم ال م و

مب لم مى ليكيلمت اف وص مديمل

ي ه وث اته و ذي يت دل ل ي اد واليال ة و ميو ي ة ديج ة

يميية م و وقنمي ة ي ه

وصليب ومم مج  .تظي والصب . 61
424
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طريقة تبادل كاتيونات الصوديوم وتبادل أنيونات الكلوريد ذات المرحلتين
Tow-Stage Sodium Cation Exchange and Chloride Anion Exchange

ت دل ذ ووييقة الوى مدى م دد و يتيي م ال ض وقنمي ة ي ه لا ض مي ا

مب يت يي وم ال وات ي لوييق ة ل ادب كا يمت اف
لذي ة وميج ب  .ملا ص اي  ،ي ل ً
وص مديمل  ،مي ل ثاتي اً ميي ي وم ال وميت ي عل ي مل ادب تيمت اف وكنميي د  .ؤدي
و و م وثاتي ة ذ الو ى ت لد ب كثي ي م و م مى ليكيلمت اف وص مديمل مكليي اف
وصمديمل يه وميتي لكمياف مكايبة مو كنمي وصمديمل  .مو ذوع معن ى و يغل م و
وها وم مى قنمية وليكيلمتاف ( مم مى كليي اف وصمديمل ي اً )  ،يإته ا

ب وم مى ومك ايت إلجم اوه وم م د وص نلة  ،كم ا ي ه وو ي و ثالا وم ذكمي

ع ال  .مي ه تهاي ة ش مو و ش ليب  ،يج دد مل ادب

تيمت اف ل اومن  ،و ذي ي ي ب

م مى وليكيلمت اف م وكليي اف  ،م ت ايد ي ه تال س ومق ف م مى وكنميي د  ،ليتم ا
و ذي ي ي ب م مى وكنت يمل م وملت ي مل ،

يج ندد كاوا اد مل ادب وكا يمت اف ل اومن
ميت ايد يه ومقف تالته م مى وصمديمل .
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طرق تبادل كاتيونات الهيدروجين
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طرق تبادل كاتيونات الهدروجين
Hydrogen Cation - Exchange Processes
كما ااي افيا ااي ا ا
مي

ا ف

ا ا  ، 51تا اات ا ا ساف ا ااء تفاا اافا ما ااي ت ا ااي
كماااف

إ ااأ ف يااي

مغيفزف ا

مفاا ال تخضع مت

 .ألن ف يااي

 .ذ ك تك ن يتفجء  ،ه

م ااي تا ا تفا ااا تميما ايا  ،االن منتا ا م لجم ااي
فب عمأ كمفي

كي مااي

ي اهي من ألف يي

خااي  ،إضااي ء إ ااأ كيتف يااي

الا  ،تماك تا تلاكم
م جا

مغيفزف ا
ف

مت ا

مي

ت ايعال

مااي

ا

مفاا .

ا ف

ت اي

خااي  ،ااات

مميثمء  ،مالل

خااال

،

ف

ا ف

مااي ا

ا

يه عمأ اغ من ك ن

م اان ج ما ا ا ا ف ااي

تكااي

فكا يي

 ،فنتا ا

كم افا ،

ك افتي

ا كمفتهااي كمفااء م ج ا

 .معياأ خخاا  ،إن ماالل كمااف
تميم ايا كمفااي

أل مفء م ج

مكي ااء ماان مااالل

مي

خي

مكماف

ا ا ساف ااء ت ااي
كماااف

مغيفزف

كيتف ي ااي

مغيفزفا

كذ ك

متلااك ماان فكا يااي

ك اف ا

كم اف
( كما ا ا

تخضع

معي جااء  ،ال ا س فعتهااي ال ا كمفتهااي  ،ااذ ك تكا ن م جا

المبادئ األساسية للتشغيل Principles Of Operation :

أف يااي

ف يا ااي

ا ساف ااء ت ااي
اا ف

ا ف

ف

 ،فيااتز عاان ذ ااك إز ااء ألف يااي

مي

ا ف

)  .ا ا ساف ااء ت ااي

نمض مع ي  .نمض ك اف
طرق تبادل كاتيونات الهيدروجين

كاااف

ثاايي

تا ا تتسااي ا عم ااأ ت ا

خي ت أ

كيتف يااي

هفا ا ا جفن
مع يفااء

من مي إ أ ن ن نمض كا ن يظا

مينمااء إ ااأ مااي

 ،نمااض كما ا ا مااي
مج

هفا ا ا جفن فج ااا ت ااي

ف ي ااي

ا

فب .

725

م ااع كمفااي

فيجااز تج ف ا منم ا

كيتف ي ااي

 ،ه مي

كا ا ن كمفااي

مم ا

هفا ا ا جفن  ،فج ااا

نمااض

ك افت ااي
عااي

تج فا ا

ايا
تج ف ألت كم ء  .أل ااع يتل ا
الفصل السادس عشر

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

معالجة المياه لألغراض الصناعية وغيرها  /طارق إسماعيل كاخيا

 .فاااتخ نمااض كم ا ا مااي ألكثااا كم ااء  ،كمااي تج فا عمااأ يساايا ضاافا .
عمأ اغ من إمكييفء ن

ي زف فتي

عمأ عاض ف ياي

افمفك يفء  ،الن ااتخ مهي عماأ نم اء هفا ا جفن غفاا عمما  ،ألن

نمااض ماااتخ

م ي ال

متج ف ا فهيجمهااي فنممهااي خااال

كيتف يي

 .كيااي تفيااي عمااأ
ا

ت تاتخ
ا

ساف ء ت اي

كيتف يااي

م ااي ال

ا  ، 51عيا مي تجا هااذم م ااي ال

تتن ا ا ا

هفا ا جفن ي ماء الاات

إ ا ا ااأ م ا ا ااي ال

هف ا جفن .

كيتف يا ا ااي

تا

ت اافا يا ا فيا .إن جمفااع

هفا ا جفن  ،ها ما

عضا فء هااذم  ،ا ني ااء

عضا فء
ا ف

يا ن تاكفااز ميياا فن نمااض مااي ،

هف ا ا ا ا جفن  ،فمكا ا اان اا ا ااتخ مهي عما ا ااأ نم ا ا ااء

تفاعالت مبادالت كاتيونات الهيدروجين مع البيكربونات :

Reaction Of Hydrogen Cation Exchangers With Bicarbonates
ا ف عمااأ نم ااء هف ا ا جفن
مغيفزف ا
مااي ن فكا يااي كماااف

تااز تميمايا  ،ليهااي ال تخما

ثاايي

كاااف

كما ا ا م ااي
اااتخ

ا فب  ،ياااتثيي غاايز تاااه إز تااه  ،ها

لااف يا ا

ك افتااي

كا ا ن  .مااي ا ني ااء كم اف ا

نم ااض ك افتف ااك  ،فج ااب ن يا ا ا

امااز  Rتمثف ا

فمكن كتي ء ت يعال

جااذا عض ا

لكمهي مكث

متلااكمء ماان نمااض

الا إز ااء فكا ي ااي

ماكااب م ااي

كمي فم :

كيتف يااي

 .ما ااع

هف ا ا جفن ،

Ca 
Ca 


Mg H CO3 2 2HR Mg R2 2H 2O2CO2
Na 
Na2 


ذ ء

كيتف يي

م ااي

كيتف ي اي

كماف

غفا ذ ء

هف ا ا جفن مااي خازفااء
مغيفزف

/

مي غفا ذ ء فضيا  .فمكان إز اء ثايي
طرق تبادل كاتيونات الهيدروجين

كااف

735

ف

ذ ء

ن ف فااء  ،غفااا ذ ااء  ،م ااي
ذ فتلك

ساف اء ت اي

كا ا ن يايتز عماأ لاك منما

الفصل السادس عشر
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اااسء ته فااء  .ااذ ك إذ مااا مااي

ااذ فنت ا

م ااي

كيتف يااي

هف ا ا جفن  ،ا ا

ت ااي

كيتف ي ااي

هفا ا ا جفن يتل ااياهي

ياااتثيي عااض ه ا
تخ ف

ي تي

مين ا

إجمي

اان فنت ا

ااس عمااأ فكا يااي  ،ع ااا
عمااأ ل ا

ماان يينفااء عممفااء

ااذ ك فمكاان اااه ء ه ا همفااء اااتخ مي
ا ااع ا ا إز ااء فكا ي ااي

ساف ااء

م اان م ااي ،

منت ى ج م .

مالحظة :
عندما تستخدم مبادالت الكاتيونات العضوية على حلقة الصوديوم  ،تكون الزمر السلفونية هي المفيدة
 ،أما الزمر الكربوكسيلية فقليلة األهمية  ،ألنها على الرغم من استخالصها للكلسيوم والمغنيزيوم أثناء
أول شوط للتيسير  ،إال أنها ال يمكن تجديدها بالملح بنجاح وعلى نحو اقتصادي  .ولكن تفيد زمر
الكربوكسيل الحمضية الضعيفة  ،على حلقة الهيدروجين  ،في إزالة البيكربونات  ،لكنها التؤثر أو أن
تأثيرها قليل في إزالة الكبريتات أو الكلوريدات  ،بينما تتفاعل الزمر السلفونية الحمضية بقوة مع
الكبريتات والكلوريدات إضافة إلى البيكربونات .وعالوة على ذلك أنه يمكن بسهولة تجديد زمر
الكربوكسيل المستنفذة بحمض مخفف  ،إلى حد أنها ال تحتاج إال إلى أكثر بقليل من الكميات النظرية
 .ومع استخدام بيكربونات الكلسيوم مثالً يمكن كتابة تفاعالت زمر الكربوكسيل والزمر السلفونية مع
الكربونات كما يلي :
Ca(HCO3)2+2R-CO2H  (R-CO2)2 Ca+2H2O+2CO2

)(1

Ca(HCO3)2+2R-SO3H  (R-SO3)2 Ca+2H2O+2CO2

)(2

تفاعالت مبادالت كاتيونات الهيدروجين مع الكبريتات و الكلوريدات :
Reaction Of Hydrogen Cation Exchangers With Sulfate & Chlorides

كيتف يااي

عي مي فما مي

ذ فنت

هف ا ا جفن  ،تااز

عمأ ك افتي

كيتف يااي

مع يفااء  ،تتلااك

مكي ء من نم ض م ي مء ( نمض ك اف
ها ااذم ألنما اايض ال تا ااز
ت يعال

فم :

ي لك

مكث

ي ته فا ااء فك ا ا ن
مع اتخ

طرق تبادل كاتيونات الهيدروجين

/

/

ا

ا فب كمفااي

نمض كم ا مي ) مي ن

ا ا فب نمضا اافيا  .فمكا اان كتي ا ااء ها ااذم

امز Rتمثف

735

كم اف

عامي

جذا عض

مم ي

كماي

الفصل السادس عشر
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Ca 
Ca 
SO4
SO4

Mg 
 2 HR  Mg  R2  H 2 
Cl2
Cl2
Na2 
Na2 


غفا ذ ء

ذ ء

ذ ء

غفا ذ ء

مالحظة :
على الرغم من أهمية زمر الهيدروكسيل الحمضية الضعيفة في إزالة البيكربونات على حلقة
الهيدروجين  ،فإنها قليلة األهمية في إزالة الكاتيونات المعدنية من الكبريتات أو الكلوريدات .
واألحماض القوية تقريباً من الزمر السلفونية  ،هي التي تتفاعل مع الكبريتات والكوريدات  .ومع
استخدام كبريتات الكلسيوم كنموذج  ،تكون التفاعالت مع الزمر السلفونية :

تكفف ا ا ا

(R- SO3)2 Ca+H2SO4  CaCo4+2R-- SO3H
ا ا ا فب نمض ا ا ا الا ا ااتخ  ،تج ا ااب معي تا ا ااه
هاا ااذ

ألنماايض ميااه  .ذ نت ا ى مااي
كمفء افسء من ك افتي
ته فء  .ي م ي

التت ااي فء ألكث ااا ا ا

كيتف يي

.

ف

خااي عمااأ كمفااء ك فااا يا ا فيا ماان فكا يااي

كم اف

 ،إذ كيي

فمكن معي ء

كمفء ك افتي

هييك ساف ء ثي ثء تاتخ نفا

تك ن ياتخ

مي

فك ا ماان مااي

فب ي

ك اف

ال تا ع

كي فء ع

منا ااء  ،الن ساف اء

تل ااغف تكا ا ن معي ااء ألنم اايض ي

كيتف يي

إز اا ااء

ا ا فب م اان معا اي

نيجاء تفاافا ماي لاك كيما

هف ا جفن س  ،مزج

خااي معي ااء ألنماايض  ،تااأمفن

تامأ هذم معي جء ا ( يزن مع ن ) ايأت عمأ

تجديد تفاعالت مبادل كاتيونات الهيدروجين

فب نمضا  ،ماي

اجااء مسم ااء ماان م ف ااء
. 51

هي

Regeneration Reaction Of Hydrogen- Cation Exchangers
ا ا يي عااء مت ااي ا ااافا م ااي كيتف يااي هفا ا جفن
عيا مي تاااتيز
ينتيج إ أ تج ف لز ء كيتف ياي
ت

ي اه أف يي

هف ا جفن .

طرق تبادل كاتيونات الهيدروجين

كمااف
732

مغيفزفا

ا ف

الاات هي ا
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فمكن إجا

( )2نمض كم ا مي .

تج ف ا ( )5نمض ك اف

تج ف نمض ك افتفك Regeneration With Sulfuric Acid :
يتليا ساف ء ألكثا تت اي فء  .فمكان كتي اء ت ايعال ا
ه أل اع
ا
لكمهي مكث  ،كمي فم :

Ca 
Ca 


Mg  R2  H 2 SO4  2 HR  Mg SO4
Na 2 
Na 2 


غفا ذ ء

ذ ء

ذ ء

يا تز ثيي فااء متلااكمء  ،كمااي ياااى ا
ك افت ا ا ا ااي

) CaSO4

مغيفزفا ا ا ا ا

نمض ك اف
نفي

فنتا ا

مي

كيتف يي

ذ فتالم

ألف يي

كماف

ا ف

كماااف

 ،منا ا

ته .

نمض ميياب هذ غاض ها

مع م ي

 ،نف

كماااف

(

ااااا ف

(

ال تظهااا فااء

اه ء مان ااافا م اي

ي لاس

ه ااذ ا ا ب فج ااب تخ فا ا
ال تتااب ك افتاي

كماف

اافا  ،ا ني اء م اي ال

اتفيفء ع ف

اتيفافن  ،إذ اف هاي ن تعما

عاي

منما ا

كمااف

ا

نماض اذ

كيتف ي ااي

اا ن

كا يفاء مكيتف ياي

ت ااأ سيت ااء عي ف ااء  .ينت اايج إ ااأ مني فا ا نمض اافء تا ا ى م ااع م ااي ال

نااي  ،فيجااز جااز أل

معظ ا ا

ك افتااي

ك افت ا ا ا ااي

عم ااأ تاكف ااز  . % 2فجا ا ه ااذ نم ااض يج اايل م ااي

تاافب ك افتي

ا ااف

مغيفزفا

أليهي ذ ء ج ا  ،ذ ك تز

 .كاان ذ ييف ااء ك افت ااي

عااالم  ،ها ك افتااي

( ، ) MgSO4

 . ) Na2SO4ماان فيهااي ك افتااي
ع ي

ت يعا

غفا ذ ء

كماا ااف

منمض ف

اا

عماأ ا هاذم

ماان تج ف ا نمااض ك افتفااك  % 2ااذ فن ا من ا

ما اان ا ا اافا م ا ااي

اافا  .فات إ خاي

كيتف يا ااي

 ،فخ ا ا

تا زن نمضا

زفاي

خسا ااا تااا ااب ك افتا ااي
تاكفاز

تاكفاز يهاي

نتأ . % 51

طرق تبادل كاتيونات الهيدروجين
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تج ف نمض كم ا مي :
اا ااتخ

فن ا ا

ا ااتيفافن تا ا تعما ا

ت اايعال

نما ااض كم ا ا ا ما ااي  ،ما ااع م ا ااي ال

تج ف

تاكفااز نمضا

ن خ

مكااي

مغيفزف ا

ا ف

 ،ذ ااء ج ا ا ،

ا اب  .إن كم ء نمض كم ا ماي  ،عماأ

 ،عمااأ ماان كم ااء نمااض ك اف ا

 .فمكاان كتي ااء ت اايعال

فغء مكث ء كمي فم :

Ca 

2 HR  Mg Cl 2
Na 2
ذ ب

ااذ ك

عمااأ ف ا عااي إ ااأ  %51 HClماان جا كيما

من خسا ن

نمض كم ا مي ،

كيتف يا ااي

ع فاا

ايز  ،ألن كي ااء يا ا تز ثيي ف ااء
ا ا ا عي ف ااء  ،تج فا ا ا ممت ا ا

تج ف ا ككم ا ا كماااف

فمكاان اااتخ
اااي

Regeneration With Hydrochloric cid

Ca 

Mg  R 2 
Na 2

2 HCl 

غفا ذ ب

تج ف ا

غفا ذ ب

ذ ب

مبادالت كاتيونات الهيدروجين Hydrogen Cation Exchangers
تي

ايا ماان م ااي ال
يمسااين أل اااع يتلا ا

كيتف ياي

ا  )2( ،م ي ال
تفيي

،

كيتف يااي

هفا ا جفن هماي ( )5م اي ال
كيتف يي

 51عمأ

كيتف ياي

كا يفء .

معي ال

ا ا يتهي  ،عي ا ا مي تاا ااتخ كم ا ااي ال

ا معي جااء مفاايم ساااا
ع فا

كيتف يي

كيتف يا ااي

ااتيفافن عي فاء

هذم  ،ساا ت يفعهي
اا ف

 .عي ا ا مي فت جا ااب

اتخ مهي عمأ نم ء هف ا جفن  ،لن ك مي ينتيجه ه تج ف نمض مع ي .
كمي ذكايي اي يا إن نمض ك اف
ف فن ج

 5ا  51أل يي

ذكااا نمااض ك افتفااك ا هااذ

ه مي

تج ف

ا ،

ا

ماتخ مء عماأ يسايا ااع

تجيافء ثالثء مان نماض ك افا
تااي

 .نفثماي فاا

 ،تك ا ن م ا ا ي ي ي ا

من نمض اجء 11مفه ( . ) % 39.2 H2SO4
طرق تبادل كاتيونات الهيدروجين
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الجدول  1ـ  11أحماض الكبريت التجارية  :درجات  106بوميه و ( %89التراكيز واألو ازن
بالجالون األمريكي والقدم المكعب ) .
الوزن النوعي

األوزان

الدرجة

% H2SO4

 056بوميه

55.5

5.5575

 006بوميه

53.2
55

5.5375

57.25

5.5535

57.35

% 55

ْ6 05ف

( ليبرة  /جالون

ليبرة /قدم مكعب

55.25

550.5
555.7
557

أمريكي)

جرعات مواد التجديد Regeneration Dosages :

كمف ااء يظافاااء مااان نماااض ك افتفا ااك  116مف ااه ( ، ) %39.2 H2SO4

تا ينتيجهااي ماان جا 5كفما تمنااء (  5111تمنااء ) ماان كيتف يااي

 ، CaCO3ه  1.51ف ا كمي

نايب تي

عمااأ لااك

( 5كفم تمنء =  5/1ف ا )

H 2SO4
= 5/5 = X
0.932
981
.
= 100 = = 5/ 5
X
0.932
 5.57 = Xليبرة

= CaCO3

ف

كن كمي ه ضا ا تميميا اتخ
كمي افيي

زفي من مم عي م ي ال

 ، 51كذ ك من ضاا ا فضايا ااتخ

نمض ا كمفء يظافء  ،عي تج ف م ي ال

هذم زفي مع يم ذج م ي
مي

ذ ه تف

مان نا

زفاي مان

هف ا جفن  .تختم

هاي  ،ساف اء تج فا  ،تاكفاب

معي جء  ،عم مايا  ،تتاا ل جاعاي

مكفم تمنء من كيتف يي
يظا عي اتخ

،

ا ت فعم

كيتف يي

كيتف يي

مز ء من  1.9ا  1.1ف ا

نماض ك افا

 116مفاه

مان  2ا  4ضاعي

اات

نمض كم ا مي كمي تج ف  ،تتا ل جاعء الزمء فضيا

 2ا  4ضااعي

اات

طرق تبادل كاتيونات الهيدروجين
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 %511مكفم ا ا تمنا ااء ما اان كيتف يا ااي
عمف ااء ماان نا ا

جاعااي

عما ااأ لا ااك  ، CaCO3ا ا نا اافن تتا ااا ل
ا  1.42ف ااا  .فنتا ا

1.25

نمااض كما ا ا م ااي

تجاايا مااي ف ااياب ياااب م فااء تي فااء ماان  586 : HClمفااه ا 216 ، %3. 21
مفه ا  226 ، % 95.1مفه ا  ، % 91.2من هيي إذ اتخ نمض  586مفه
مسم ااء ماان هااذ نمااض فجااب ن تك ا ن ألاتااي عااالم مضااا ء ب

ي ي يا

مي يه فمكن تج ف م ي ال

. 511 / 21.3
ا نمض ك اف

 % 2لن مي

هذ  ،تتا ل كمفي

تج ف تك ن

ماتخ مء ميه

 2ا  2.1ف اا  .عيا مي تجا م ااي ال
نمض ك اف
ا

 % 2تتا ل كمفي

مكعااب ماان م ااي

ت افجفء

م ااي ال

كيتف يااي

ميا نمض ك اف

مكعاب مان م اي
ع فا

اااتيفافن

تاكفاز % 2

كيتف ياي

مان

عي فااء ا ا

 ،ماان  9ا  1ف ااا  .كاان عيا تج فا هي ساااا

غفا ت افجفء زفي ( عمأ مان

كيتف ياي

كا يفاء

نمض ك افتفاك  116مفاه  ،مااتخ مء ا

كيتف يااي

 ،% 51تتااا ل كمفااي
م اي

ا

كيتف ياي

ا ا كيمماء

نمااض ك اف ا

ت افجفيا ) تاكفاز نماض مان  2ا

 116مفااه ماااتخ مء م ا

مكعااب ماان

مان  1ا  52ف اا عيا مي فااتخ نماض كما ا ماي ا تج فا

كيتف يااي

مكعب من م ي

)  ،تاتخ عي

ع فا

اااتيفافن عي فااء ا ا تتااا ل كمفيتااه ماااتخ مء ا

من  1ا  51ف ا ( مع اا عيهي كا %511 HCl

كيتف يي

تاكفز %51

قدرات تبادل الكاتيونات وتسربها
Cation Exchange Capacities and Cation Leakage
تااا ي كيتف ياي
مع م ي كيتف يي معفن  ،تختم ت ا ت ي

ا  )5( :م ى ذ فج إ فه م ي

إ ااأ إجم ااي

إجمي

كيتف ي ااي

أليف يي

مج

م جا ا

طرق تبادل كاتيونات الهيدروجين

اا

مي .

كيتف ياي

 )2( ،ياا ء كيتف ياي

م ااي  )9( ،ياا ا ء أليف ي ااي

730

ا ف

ايا

م ف ااء إ ااأ
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فمي فتعما ا ( ، )5يخت يا إذ ج م اي
 52ف ا من نمض م

،1

كيتف ياي

ن تك ن
مع

فم ااي فتعم ااا ا ا ( ، )2كمم ااي كييا ا

منت ى مي من كيتف يي

فمااي فتعمااا ا ا ( )9كممااي كيي ا

كيتف يااي

عمااأ  ،كممااي كييا

كيتف يااي

عيا ا تج فا ا م ا ا 9
مكعب .

ي اج

ع فا

1
ج

اتيفافن عي فء
ج

3

يا ا ء أليف يااي

تا ا كيتف يااي

ا

ا ،ذ ج

ا1

ج

مكعب من م ي

مكعب

يم ذجفء م ي
116

اا ف

كيتف ياي

إ ااأ إجم ااي

عماأ  ،كمماي

م فااء إ ااأ إجمااي

منت ا ى

عمااأ  ،كممااي كااين تااااب

2ا ا  51ااذ فتضاامن ت ا فا

يم ذجفء م ي

مفه

ا

 116مف ااه م ا ا

عف

كيتف يي

 51ف ا من نمض كم ا مي

كيتف يي

اي ا  ،ت ميي

كيتف يي

كثاا كتمايالا كمماي

 52ف ااا م اان نم ااض ك افا ا

 ) %511 HClم
ا

جا

تج فا ا  9ف اا

اااتيفافن عي فااء ا ا عمااأ نم ااء هفا ا جفن،

 9ا 51

 2ف ا من نمض ك اف
ج فن

تا ا م اي

ت ا  .تظهااا هااذم يتااي ز ا

يم ذجفااء م ااي

عمأ اي

ياا ا ء كيتف ي ااي

عمأ كممي كييا

كين تااب ك ا فضيا .
ماي ماان أليف يااي

كيتف ياي

ت .

تج فا

تج فا ا  52ف اا فجاب

 511ا  % 511مماي ها عمفاه عيا

مي م تاض فضايا  ،كمماي كاين تج فا م اي

كين تااب كيتف يي

عاي

مكعب  ،فجب ن تك ن ا ا عيا

ا  1ف ا ك ا ا  %11ميهي عي تج ف م ا  9ف ا  ،عي
ا ك ا نا

ا ا ا ،9

ذ

ذ

فاتخ

تاكفز  ، % 51ي اج

كا يفء  ،ذ ج
اتخ

(

ا2

تاكفز % 2

5/2

هذفن

ي كفم تمنء من  CaCO3ي

م ضنء إ أ تاب ُع ْل ٍا من كفم تمنء .

طرق تبادل كاتيونات الهيدروجين
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معدات مبادل كاتيونات الهيدروجين :
Hydrogen Cation Exchanger Equipment
هف ا جفن  ،تلا ه إ اأ ما ى منا
ماتخ مء تي فذ ساف ء ت ي

مع

مفاااا مااي ي زف فا

ك يهاي
اؤ

اايم

 ،ااذ

منمااض  .اي غال

م ع ااا مكف ااء م اام
ي مسيس

غال

من مسيس
ااميمي

من مسيس

أ

اا

من م

ج ااه

ايم

آل فء تجا

مناااك نف ا

كها ي

 .عي يتهي

ماي

()9

هذ ت مف ف

في

ا فب فهااي مؤ ااء

كيتف ياي

كمي فم :

اامي

متع ا

جاعء نماض ا

هفا ا جفن  .ا

هااي

م سن ي ا ي

هذم

ا فعم

تنذفا فجب

فن تج ف

(

هافز مي تج ف

نمض ) .

عا

إ ااأ ضااع

تميايا ف ع مناك إ أ
 ،فخ اه إ اأ تاكفاز

 %21عاان سافااا إ خي ااه إ ااأ كمفااء م ياااء ماان مااي ا ن ا ض مج ا
هافز في

اا

اجااع ت ا فااتنك أم ا هي م تاايل

م تيل ت تف

مي إ أ ضعفء تج ف .

منماض ،

 .ا يهيفاء لا س فنا

( )2ا هااذ ت اامف ت ا عممفااء غا ا

ت فا

من ما

ايم

خمفاء مؤ اء

مان الااتفك  .تمثا

عممفي

فناااك

عممفء فن

تاكف اي

لا كء تا فجااا

نا خ فاء م اي

( )5فتنك أم ل س تلغف ع

ت تف

منماض .

مان مسايس ما سن ،

ممفز ممع

تميا ايا كها ي ف ايا فلا حاغ
غا .

ااس ي عما

مغم ء ي مسيس ،

مغا

ماان ا الذ  ،ذ

ض ااغس فا ااتخ  .فت ج ااب ت س اافن ه ااذ

مؤ ااء ماان مساايس ما سن ،
امب ،

ا  ، 51كيهااي تختما

عااي غااال

سييء خاى

مب ،

 5ا  51ااميا ذ تسيعي
هذ ت مف

ا ييم ا

ا

جا ب

نمااض

نمض ماكز  ،ال فظها

ميا إضي ء نمض إ أ مي  ،ال مي إ أ نمض .

طرق تبادل كاتيونات الهيدروجين
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تظهااا ا هااذ ااا لا كء مث ااء متنافااك ااي ه
ثي ااي

تج فا ا  ،فا اانب نم ااض ا ا % 21

تاكفااز ميياااب  ،ف خمااه إ ااأ

مي

كيتف يي

كيتف يا ااي

جاعااء منا

.

نا

ثيااي تخ فا

ا ااسء ت اايذ

هفا ا ا

نمااض .
 ،فخ ااه إ ااأ

اااسء م ا زن  ،فعم ا م يلااا اااس ا اافا

 .عيا مي فع اا ياز الا إ اأ م اا  ،فت يعا

فاا اات هي كمفا ااء مكي ا ااء ما اان كيتف يا ااي
ااام يا ماان نمااض تا ااان

ماان

هافز عمأ تا فا منااك  ،هاذ فا فا ا ام

نماض ماع م اي

هف ا ا ا جفن  .عي ا ا مي تك ا ا ن

ااهافز مجا  ،فعما مااااى
امي إ اأ ضاعفء لاس

الصورة  1ـ  11وحدة آلية لمبادل كاتيونات الهيدروجين

طرق تبادل كاتيونات الهيدروجين
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هذم

()4

ضعفء  ،ف خ تفيا مي

ع ا م زن ييلا  ،فجا يز الا ع ا
نمض  ،فتنك

ثيي فء ذ ح ء زفي
يهيفااء لااس  ،فعما م تاايل ت تفا

إ ااأ ضااعفء خ مااء  ،تعا
مي  .خال هذ
ا

ت

خي إ أ جز عما

ن

تا لس

خاى خ فيا ت ضء ع

تعف

كيتف يي

اا ف

ض س جافين عي مع

 ،ال ت ااي

نيج ااء ،منما ا
Enditrol
تختم

مع مختم

نفثمي تاتخ

ف

ع ماء ،

تا تعما عان سافاا

تن ااي

ثي ااي ت ااا

ت

م اي ال

ل ااس

ااف كها ي ف ااء  ،مثا ا

تاكفب مفيم إ أ يتهي عممفء لس
م فن

مازج كا

ت يمف خاى ن
ساا ت حاجفء

عاء مان ماي

خ فء ف اي

نا

تاتخ غي يا

طرق تبادل كاتيونات الهيدروجين

 ،عيا ا

ليا ا فتا

امفء إ اأ تفماء

نماض ماكاز خ فايا فخ ا

752

عااء ماان مااي

ها

تج ف ا .

تج فا  ،فمكان فضايا زفاي ماي

تج ف ثيي عممفء تج ف خ فيا  .ت جا فضايا إضاي ء إ اأ

مج نمض ك اف

كيتف ياي

تج فا ا كا ماا ثياي اافا

تنضاافا

المانمفء

ف فيا تعم ف فيا ازا ضايغس  .ا

.

غاا ا

لك  5ا  51من ضا ا ي ياا ء معيما ،

ن ا  ،ال فنتاايج عيم ا

مخ

اامي

يي فب خا ج

افا ج  . Solu - Bridgeفلافا ه ا س م

كمي ذكايي اي يا  ،ن ف
ا ساف ااه إ ااأ

 ،تز

ي اايس مع اايفا يهي ف ااء ا ا لا ا س تل ااغف

ت مف آل

عممفء .

كها اي

إ أ ل س تلغف .

ميياب عمأ خال

ااي ي  ،ك اان ااأ

اا

ا

نا إ ااأ عما  ،جاايهز معي جااء نجا مميثا ماان

ميمي مي امء تل حاغ
غا اجع لس
مني ظته ااي عم ااأ ما اات في مختم ااء ا ا ا م ن ااء ذ
اجع

م تيل ت تفا

ي تز

عمااأ تا فا مناااك ثا إ ااأ تا فا

يالنظ ثيي تلغف م ي ال

لس

مان

إ أ ه ا  ،هكذ فلس

نا

اغفا  ،نفا

نا

تااتخ

هيافز الاتفكفء

كيمماء آل فاء ،
عاي

مان

خز فء الا مان
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هيافز م سيء ي ا ي

فضيا عي مي فك ن نمض كم ا مي ه

 ،تاتخ

هيافز م سيء ي ا ي

مج  ،ألن هذ نمض ال فمكن معي جته س عيا

معالجة صبيب مبادل كاتيونات الهيدروجين :

.

Treatment Of Hydrogen Cation Exchanger Effluents
ا فب  ،ياايتز عاان معي جااء مختم ا ي ا ن مفاايم ساف ااء ت ااي
فنت ا
كيتف يي
ك اف ا

هف ا جفن  ،عمأ كمفي

/

مختم ء من ثايي

نمااض كم ا ا مااي  .فمكاان تخ ف ا

جه اايز ته ف ااء م اان يما ا ذج تف اايا
 ppm 5ناب نيجء

كااف

كا ا ن /
كاااف

منت ا ى ثاايي

نماض
كا ا ن

اا اافء  ،كجه اايز ي اازن غ اايز إ ااأ م ااي ن 51
جهيز ته فء اغ .

عض نيال

مالحظة :
كنا وصفنا جهاز التهوية من نموذج التيارات القسرية في الفصل العاشر وجهاز التهوية الفراغي في
الفصل الحادي عشر .

تمكن إز ء نمض ك اف
( )5م ي

أليف يي

/

نمض كم ا مي ا :

ذ فتا ب يزن معي ن فضيا .

( )2معي ء ا  ) ( :مي تم فء ه عي
فب م ي

(ب)

(ج) ع من

كي فء .

كيتف يي

من تس ف ي

ف

مي

.

خي .

طريقة تبادل كاتيونات الهيدروجين والصودا الكاوية :
Hydrogen Cation -Exchanger plus Caustic Soda Process

هذم ساف ء متلغف كمي فظها

( )5ن

ن

( )2ييزن غيز .
( )9مم

مي

كيتف يي

ا 2ا  51فتأ

هف ا جفن .

ت مف من :

كي فء .
الصورة  2ـ 11

طرق تبادل كاتيونات الهيدروجين
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فسما مي عي ع ام ن

ماان كماااف
تلك

ا ف

مغيفزف ا

ن

مي

كيتف يي

 ,فتم ااأ ا الا ميهااي ف يااي

نميضيا مميثمء  .كمي ذكايي اي يا إن نمض متلك

هفا ا جفن منتا م
هف ا ا جفن ت ا

اسء فكا يي

ها نمااض كا ا ن يظااا )  ، ( H2CO3ااذ فت كااك ااافعيا إ ااأ ثاايي
كا ا ن مااي

كم اف ا

كاان ك افتااي

تلااك نمااض ك اف ا ( ، ) H2SO4

نمااض كما ا مااي )  . ( HClمااي يهااي م جا

تتأفن عممفيا لك كيم  ،نف

.

كاااف

ت جا عاالا كأف ياي

ا نجا

مااي

هفا ا جفن كم افا

ك فااا ليهااي
ك افتاي

ا ا فب نمضا ا ع ااا ي اايزن غ اايز  ،ع ااا جه اايز ته ف ااء
ع ا ٍاذ فم ااا
ا اافء لز ااء منتا ا م ماان ثاايي كاااف كا ا ا ن سمفااا  .عي ا ٍاذ تم ا ا
ي تفاايا

تك

ا

كي فااء  ،كمااي فظهااا ا

معي ء منت ى نمض ك اف

 .تكا ن هااذم م فااء عااي نا
كثا عتمي عمأ ه
فمكا اان ااااتخ

معي جء مفيم ذ

ا فب ياايزن غاايز كمفااي

ا ا  2ا  51إ ااأ

نمض كم ا مي  ،ت ا م فاء مسم اء

 ، 15 ppmكاان تاااتخ

فضايا كمفااي

ذ اتاتخ من جمه مفيم معي جء .

ساف اااء ت ا ااي

كيتف يا ااي

هف ا ا ا جفن

منت ى ميخ ض من ك افتاي

طرق تبادل كاتيونات الهيدروجين
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/
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تا
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مفاايم ذ

/

منت ا ى ألعمااأ ماان ك افتااي

اا

كم اف ا

ساف ااء

تث ا

تي فء أيهي تت ي فء كثا .

طريقة مبادل كاتيونات الهيدروجين ومبادل كاتيونات الصوديوم :

Hydrogen Cation-Exchanger and Sodium Cation Exchanger Process

فتأ

جهيز ماتخ

ا 9ا  51من :

هذم ساف ء كمي فظها
الصورة  3ـ 11

مي

( )5ن

( )2ن

ن

كيتف يي

مي

( )9ييزن مغيز .

متعي

 ،فيمي فيزن كا ن من

هف ا ا ا جفن م ا ااي

.

كيتف يي

فالنااظ ن ياايزن غاايز فاااتخ

هفا ا ا جفن  ،ت ا ا
متلك

هف ا جفن .

ثيي

تعي

تع ااي

.

ف

ا هااذ جهاايز ياازن كا ا ن ماان

فب جهيز ذ

 .في اازن كا ا ا ن م اان ما ازفز

كيتف يا ااي

اا ف

 ،نف ا ا

ييم خي يا م ي
اا ف

فيسما ااا ثا اايي

إضي ء إ أ متلاك مياه تاأثفا م اي

م ااي

كاا ااف

كيتف ياي

ا فب

كيتف يي
كيتف ي ااي

كا ا ا ن

هفا ا جفن

الصورة  4ـ 11

طرق تبادل كاتيونات الهيدروجين
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جافين

فب من نا م اي

كيتف يي

هف ا جفن  ،فؤمن فضيا

ماان فكا يااي
ن

ا ف

فك ا

كيتف ياي

معا

جا ا  ،إ اأ نا ن منتا م

معي ااء نم ضااء ا جافااين

تكا ن هاذم زفاي عاي نا

زفي مسم ء من م فء .

 15 ppmت اف ايا  .كان تااتخ

كثا من م فء عتمي ا عمأ غاض ذ اتااتخ
ا ف ن ماان خااال ياايزن غاايز  ،ااذ فزف ا
ع ا ٍاذ فمااا م ازفز

منتا ى ثاايي

كاااف

مان 10 ppm
 51ه

كيتف يي

تا مان  ، 5 ppmناااب مسما ب .

ف

تج

اجاء تا

مفايم معي جاء مان جماه.

كا ا ن  ،كمااي ذكايااي ااي يا فمكاان ن ا

ا ميلأ من هذ يم ذج

ا فب ماان م ااي

مفيم نا .

م

ي مزف

جااز ألك ااا ماان

عمااأ ثماايال
اا

تا

ت غا فااء  4ا

كي ف ايفي .

ن

طريقة مبادل كاتيونات الهيدروجين والماء الخام :

Hydrogen Cation - Exchanger Plus Raw- Water Process
طرق تبادل كاتيونات الهيدروجين
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ا

ت ا فاات فهااي تخ ف ا

ناايال

فك ن مسم يا إز ء عاا ي كيم  ،فمزج
فعي

م فااء إ ااأ كمفااء من ا
فب من م ي

جز فااء  ،ال

كيتف ياي

مي فك من مي خي  ،نف
م فء مسم ء  ،عي ٍذ تماا مفايم مان خاال يايزن غايز فتاأ
زفي
ماتخ من :
( )5ن

مي

ن

( )2ييزن غيز فمازج ماي

ا ا ه إ ااأ ي اايزن غ اايز  ،نفا ا

إض ااي ء إ ااأ ث اايي
تي

كا ااف

منت ى كا ياي

هفا ا جفن

كيتف يي
خاي

ف ااي

هف ا جفن ز ا .

ا فب م اي

ث اايي

كا ااف

كا ا ا ن متن اااا ا ا م ااي

مام ل ذ ياف م  .عمأ اغ من من
خي ،

هف ا جفن ساف ء مي

منت ى مي من فكا يي

فاه نم ضاء  ،فاؤمن

كيتف ياي

هفا ا جفن ت ا

كا ا ا ن متن اااا ي تع ااي

هفا ا ا جفن إ ااأ

كيتف ي ااي

فء اتخ مي

اتخ م

ت امف

ييعي

عض

تي

كيتف ياي

 ،عي مي كين

عي فيا  ،عااته خ فضء ج ا .

طرق نزع المعادن بتبادل األيونات :

Ion Exchange Demineralization Process
يهاي عماأ كمفاي ي ااهي
ا فب متعاي
ساا اي ء  ،فنت
ماان يف يااي

هااذم أليف يااي

مي

أليف يي

ك افتااي

تمافااا

كم اف ا كي مااي

خااي  .ا الا م ان ذ ااك  ،كااين فمكاان إز ااء

ا فب نمض ا ماان م ااي

كيتف يااي

هف ا ا جفن ع ااا

 ،ذ كين افزفمهي  ،فؤمن مي خي فيا مان نماض مز اء معي ياه
كيتف ياي

 .عال عماأ ذ اك  ،ال فمايا م اي

ماي  ،كان إذ م حاا
منت ى افمكي
ا تز افمكي مع أليف يي ألخاى ايأت
ساا يزن معي ن ت ي

أليف يي

هفا ا جفن

ا ف ه ع اا م اي

.

يف ياي

تاأثفا ا تخ افض
تيعا

 ،ماكاز

 51عمأ

هاذم

ا

مالحظة :
بقصد التبسيط  ،صورت في تفاعالت تبادل كاتيونات الهيدروجين فقط كاتيونات الكلسيوم والمغنيزيوم

طرق تبادل كاتيونات الهيدروجين
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والصوديوم  ،وأنيونات البيكربونات والكبريتات والكلوريد  .ومن الواضح أن الكاتيونات األخرى  ،التي
قد توجد في الماء مثل كاتيونات الحديدي والمنغنيز والبوتاسيوم ستزال أيضاً بهذه الطريقة  .ولذلك
تزيل طريقة كاتيونات الهيدروجين :الحديد و /أو المنغنيز الذواب من المياه الحاملة للحديد و  /أو
المنغنيز  ،في نفس الوقت مع إزالة الكاتيونات األخرى ( انظر الفصل  . ) 57وفيما يتعلق باألنيونات
أيضاً تحتوي بعض المياه الطبيعية إضافة إلى قلوية البيكربونات  ،كميات بسيطة من الكربونات  .في
حين قد تحتوي المياه التي عولجت مسبقاً بإحدى طرق الجير البارد  ،على هيدروكسيدات إضافة إلى
الكربونات  .تتفاعل الكربونات مع مبادل كاتيونات الهيدروجين بالطريقة نفسها كالبيكربونات  ،لكنها
تفعل أيضاً الكاتيونات المحتجزة من قبل
تطلق فقط نصف ثاني أكسيد الكربون  .والهيدروكسيدات
ّ
مبادل الكاتيونات أثناء انطالق الهيدروجين في وحدات التبادل مع أيونات الهيدروكسيل لتشكيل الماء
كناتج ثانوي  ،ربما ينبغي علينا أن نذكر ناتجاً ثانوياً أخر :إذ احتوى الماء على النترات  ،يكون الناتج
الثانوي هو حمض النتريك .

طرق تبادل كاتيونات الهيدروجين
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الفصل السابع عشر

طرق نزع المعادن بتبادل
األيونات والتقطير
Ion Exchange Demineralization
Processes And Distillation

945
طرق نزع المعادن بتبادل األيونات والتقطير
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طرق نزع المعادن بتبادل األيونات والتقطير :
Ion Exchange Demineralization Processes And Distillation
هناك طريقتين فقط إلزالة المادة المعدنية بالكامل من الماء :
( )1نزع المعادن بتبادل األيونات .
995

طرق نزع المعادن بتبادل األيونات والتقطير

( )2التقطير .
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مالحظة :
ال تسبب طريقة كاتيونات الصوديوم ( الزيوليت) نقصاً في محتوى البيكربونات أو الكبريتات  ،أو
الكلوريد  ،وتظهر هذه في الصبيب على شكل محتوى أمالح صوديوم ( الفصل  . )59تزيل طريقة
مبادل كاتيونات الهيدروجين البيكربونات  ،لكنها ال تسبب نقصاً في محتوى الكبريتات والكلوريد ،
الذي يظهر في الصبيب كأحماض مماثلة  ،أو بعد التعادل  ،ككبريتات وكلوريد مماثلة في كميتها
للكميات الموجودة في الماء الخام ( الفصل  . ) 51وتسبب طريقة الجير صودا البارد( الفصل ) 51
وطريقة الجير صودا الساخنة ( الفصل  ) 55نقصاً في القلوية بسبب بيكربونات الكلسيوم والمنغنيز،
لكنهما ال تؤثران في إنقاص محتوى الكبريتات والكلوريد أو قلوية الصوديوم  .وطريقة الجير باريوم
الباردة ( الفصل  ) 51سيزيل أيضاً أو تنقص  ،إضافة إلى إنقاص عسرة البيكربونات  ،محتوى
الكبريتات الذي يعزى إلى محتوى كبريتات الكلسيوم أو المغنيزيوم  ( .في حالة كبريتات الصوديوم ،
يمكن إنقاص محتوى الكبريتات  ،ولكن ال فائدة من هذا  ،ألن كمية مكافئة من كربونات الصوديوم
تتشكل) لكنها ال تخفف محتوى الكلوريد .

تؤؤنمن كاتؤؤا الط ؤريقتين نوتيؤؤة ممتؤؤازة مؤؤن الميؤؤاف ن ولكؤؤن تكؤؤالي

نؤؤزع المعؤؤادن

بتبؤؤادل األيونؤؤات ن م ؤ لكيؤؤر الميؤؤاف العيبؤؤة الطبيعيؤؤة ن تاؤؤكل ؤؤزءا ب ؤؤيطا فقؤؤط مؤؤن

تكالي

التقطير  .ولهيا ال بب انتارت تاى نطاق وا

طريقة نزع المعادن بتبادل

األيونات  .فعاى بيل الميال ن إن نظرة تاى ال دول  5 -1ن في الفصل الخامس
ن تظهؤر لن ياؤأ لاؤعا

الصؤناتات المختافؤؤة المدر ؤة فيؤد ن ت ؤتخدر اليؤور طريقؤؤة

لنزع المعادن بتبادل األيونات ن لهيا الغرض لو ياك ن لمياف تغيية الم ار ل ن والمياف

المعال ة لارب وا
وتتو

من العمايات ن وبعض مياف التبريؤد ن وميؤاف الاؤط

هيف اال تخدامات ب رتة .

ن إلؤ ن

ولكؤؤن ال يمكؤؤن ا ؤؤتخدار الطؤؤرق العاديؤؤة لتبؤؤادل األيونؤؤات ( تاؤؤك التؤؤي ت ؤؤتخدر

الحمؤؤوض وم ؤواد الت ديؤؤد القاويؤؤة ) م ؤ المؤؤاء المالحؤؤة ؤؤدا ن ب ؤؤبب زيؤؤادة تكاليفهؤؤا ن
ونقص إنتا هؤا مؤ زيؤادة الماوحؤة ن حتؤى تصؤل إلؤى مرحاؤة يصؤب ا ؤتخدامها ييؤر

تماي  .ولهيا ال بب ي تخدر التقطير لو طرقا لخرى لنزع الماؤ مؤن الميؤاف العاليؤة

الماوحة  .انظر “ نزع ما مياف البحر والمياف الااربة إلى الماوحة ” فيما بعد .

مالحظة :
منذ إدخال مياه البحر إلى عدة التقطير  ،الموصوفة في الفصل األول من أجل االستخدام الطارئ في
أزمات وقوارب النجاة  ،تكرر طرح السؤال حول إمكانية تطبيق هذه الطريقة في العمليات الواسعة
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النطاق ألن كلفة نزع الملح من مياه البحر بهذه الطريقة  ،هي أكبر بـ  5555مرة من تكاليف تقطيره
( والطريقة إياها ال تزيل كامل األمالح  ،بل تنقصها فحسب بما يكفي لتأمين ماء صالح للشرب) .
وهكذا يصبح الجواب واضحاً .

طرق نزع المعادن بتبادل األيونات :

Ion Exchange Demineralization Processes
دخاؤؤت تبؤؤارات نؤؤزع المعؤؤادن  , Demineralizationوانت ؤزاع المعؤؤادن

 , Demineralizingونؤزع األيونؤات  Deionizationاال ؤتخدار الاؤا

ن لتمييؤؤز

إزالة المادة المعدنية من الماء بطرق تبادل األيونات من إزالتها بالتقطير  .وت تخدر

في النص التالي ن تاى هؤيا النحؤو ن تبارتؤا “ نؤزع المعؤادن” و “ انتؤزاع المعؤادن” ن

وت مى المعدات الم تخدمة لهيا الغؤرض ب ؤ “ نؤازع المعؤادن"  .وت ؤتخدر لامعؤدات
المبخر" و " ِ
ِّ
طر" .
الم تخدمة في التقطير تادة تبارتد "
المق َ
وباختصؤؤار ن تن ؤؤز تمايؤؤات نؤؤزع المعؤؤادن بمبادلؤؤة األيونؤؤات تؤؤن طريؤؤق إ ازلؤؤة

الكاتيون ؤ ؤؤات بمب ؤ ؤؤادل لو مب ؤ ؤؤادالت كاتيون ؤ ؤؤات الهي ؤ ؤؤدرو ين ن واألنيون ؤ ؤؤات بمب ؤ ؤؤادل لو

مبؤؤادالت األنيونؤؤات  .وكمؤؤا وصؤؤفنا فؤؤي الفصؤؤل  11ن يحتؤؤول الصؤؤبيب مؤؤن طريقؤؤة

تبادل كاتيونات الهيدرو ين تاى لحماض تاكات من األنيونات المو ودة في المؤاء
والهيؤؤدرو ين المنطاؤؤق بؤؤدال مؤؤن كاتيونؤؤات الكا ؤؤيور والمغنيزيؤؤور والصؤؤوديور إل ؤ ن

اليل كؤان محت ؤ از مؤن قبؤل الكاتيونؤات  .واألحمؤاض المتننيؤة باؤدة ن التؤي قؤد تكؤون
مو ودة ن هي بصورة ر ي ية حمض الكبريت )  ( H2SO4ن حمض كاؤور المؤاء (

)  HClن وحمؤض النتريؤك )  ( HNO3تنؤد و ؤود النتؤرات  .واألحمؤاض المتننيؤة
الا ؤؤعيفة الت ؤؤي ق ؤؤد تك ؤؤون مو ؤؤودة ه ؤؤي حم ؤؤض الكرب ؤؤون )  ( H2CO3وحم ؤؤض

ال اي يك ) . ( H2SiO3

مبادالت األيونات القاعدية الضعيفة :
Weakly Basic Anion Exchangers

995

طرق نزع المعادن بتبادل األيونات والتقطير

الفصل السابع عشر

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

معالجة المياه لألغراض الصناعية وغيرها  /طارق إسماعيل كاخيا

يمك ؤؤن تص ؤؤني

النم ؤؤوي ين الر ي ؤؤيين م ؤؤن مب ؤؤادالت األنيون ؤؤات ن الت ؤؤي ق ؤؤد

ت تخدر في طرق نزع المعادن بتبادل األيونات كما ياي :
( )1مبادالت األنيونات القاتدية الاعيفة .
( )2مبادالت األنيونات القاتدية القوية .

يمكؤ ؤؤن ا ؤ ؤؤتخدار مبؤ ؤؤادالت األنيونؤ ؤؤات القاتديؤ ؤؤة الاؤ ؤؤغطية إل ازلؤ ؤؤة األحمؤ ؤؤاض
الاؤؤديدة التؤؤنين ن لكنهؤؤا ال تزيؤؤل األحمؤؤاض الاؤؤعيفة التؤؤنين  .وم ؤ ا ؤؤتخدار الرمؤؤز

 R3Nلمبادالت األنيونات القاتدية الاغطية ن يمكن كتابة التفاتالت الماتركة في
إزالة األحماض القوية التنين ليناء ؤير العمؤل فؤي وحؤدة مبؤادل األنيونؤات القاتديؤة

الاغطية ن كما ياي :
(R3N2) . H2SO4
R3N.HCl
R3N.HNO3





مبادل لنيوني

H2SO4 + 2R3
HCl + R3N
HNO3 + R3N

قاتدة اعيفة حمض قول
يواب
يير يوابة

في نهاية كل اوط تاغيل ن تغ ل وحدة مبادل األنيونات القاتدية الاؤعيفة

ر وتيؤؤا ن وت ؤؤدد بمحاؤؤول رمؤؤاد الصؤؤودا )  Na2CO3ن كربونؤؤات الصؤؤوديور ) ن
وتاط وتعاد لاخدمة ن ويمكن كتابة تفاتالت الت ديد كما ياي :
(R3N)2.H2SO4 +Na2CO3  2R3N +Na2SO4 +CO2 + H2O
2R3N.HCl + Na2CO3  2R3N +2NaCl + CO2 + H2O
2R3N + Na2CO3  2R3N + 2NaNO3 + CO2 + H2O
بما لن األحماض الاعيفة التنين ال تزال بمبادل االنيونات القاتدية الاعيفة

ن يحتؤؤول الصؤؤبيب تاؤؤى الكميؤؤة نف ؤؤها مؤؤن ال ؤؤياكا كالمؤؤاء المتؤؤدفق ن ومحتؤؤوى يؤؤاني
لك يد الكربون ممايل لنظيرف المتاكل ليناء مرورف تبر مبادل كاتيونؤات لاهيؤدرو ين
ن إاافة إلؤى محتؤواف األصؤاي مؤن يؤاني لك ؤيد الكربؤون الطايؤق  .يمكؤن إ ازلؤة ال ؤزء

األكبر من محتوى ياني لك يد الكربون هيا بنازع الغاز ن لو هؤاز التهويؤة الخؤوا ي
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ن لو ( إلى مدى محدود ن حيأ تكون كميؤات المؤاء المعؤالل قاياؤة ن ؤبيا ) بصؤهريل
لنزع الكربون ن وتتخا

يماالت لقل من  10 ppmلو  5 ppmح ب الريبة .

مبادالت األنيونات القاعدية القوية :
تختا

Strongly Basic Anion Exchangers
هيف المبؤادالت تؤن مبؤادالت األنيونؤات القاتديؤة الاؤعيفة فؤي كونهؤا

ال تزيل فقط األحماض الاديد التؤنين ن بؤل لياؤا األحمؤاض الاؤعيفة التؤنين  .ومؤ

ا ؤ ؤؤتخدار الرمؤ ؤؤز  R4Nل ؤ ؤؤير مبؤ ؤؤادالت األنيونؤ ؤؤات القاتديؤ ؤؤة القويؤ ؤؤة ن يمكؤ ؤؤن كتابؤ ؤؤة
التفاتالت الماتركة فؤي إ ازلؤة األحمؤاض القويؤة والاؤعيفة التؤنين لينؤاء اؤوط تاؤغيل

مبادل األنيونات القاتدية القوية كما ياي :

( R4N )2SO4 +2H2O
R4NCl + H2O
R4NNO3 + H2O
R4NHCO3 + H2O
R4NHSiO3 + H2O

H2SO4 + 2 R4NOH 
HCl + R4 NOH 
HNO3 + R4NOH 
H2CO3 + R4NOH 
H2SiO3 + R4NOH 

تغ ل وحدة مبادل األنيونات القاتدية القوية ر وتيا بعد كل اؤوط تاؤغيل ن
وت دد بمحاول الصودا الكاوية (  - NaOHهيدروك يد الصوديور ) ن وتاط

ن

وتعاد إلى الخدمة  .ويمكن كتابة تفاتالت الت ديد كما ياي :
(R4N) 2SO4 + 2NaOH  2R4NOH + Na2SO4
R4NCl + NaOH  R4NOH + NaCl
R4NNO3 + NaOH  R4NOH + NaNO3
R4NHCO3 + 2NaOH  R4NOH + Na2CO3+ H2O
R4NHSiO3 + 2NaOH  R4NOH + Na2SiO3 +H2O
ريؤؤر لن مبؤؤادالت األنيونؤؤات القاتديؤؤة القويؤؤة ؤؤتزيل حمؤؤض الكربؤؤون ن إال لن
إ ازلؤؤة محتؤؤوى يؤؤاني لك ؤؤيد الكربؤؤون CO2 + H2O ) 

 ( H2CO3بو ؤؤا ل

ميكانيكي ؤة لقؤؤل كافؤؤة بكييؤؤر منهؤؤا بو ؤؤا ل كيميا يؤؤة  .ولؤؤيلك ي ؤزال ال ؤؤزء األكبؤؤر مؤؤن
محتوى ياني لك يد الكربون في الصبيب الحماي من مبادل كاتيونات الهيؤدرو ين
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الم ؤؤتخدر فؤؤي المرحاؤؤة األولؤؤى مؤؤن العمايؤؤة ن فؤؤي كؤؤل مناؤؤات نؤؤزع المعؤؤادن بتبؤؤادل

األيونؤ ؤؤات ن بوا ؤ ؤؤطة نؤ ؤؤازع الغؤ ؤؤاز ن لو هؤ ؤؤاز التهويؤ ؤؤة الخ ؤ ؤوا ي ن لو صؤ ؤؤهريل نؤ ؤؤزع
الكربون ن قبل الدخول إلى وحدة مبادل األنيونات القاتدية القوية  .ي تينى من يلك

معادن المياف يات المحتوى الب ؤيط مؤن قاويؤة البيكربونؤات ن ونؤزع معؤادن الميؤاف مؤن

كميات المياف القاياة ن بيا .

مبادالت األنيونات القاعدية الوسيطة :

Intermediate Basicity Anion Exchangers
إن لمبؤ ؤؤادالت األنيونؤ ؤؤات يات القاتديؤ ؤؤة الو ؤ ؤؤيطة كيي ؤ ؤ ار مؤ ؤؤن الخ ؤ ؤواص التؤ ؤؤي

تحماهؤ ؤؤا مبؤ ؤؤادالت األنيونؤ ؤؤات القاتديؤ ؤؤة الاؤ ؤؤعيفة ن وقؤ ؤؤد ت ؤ ؤؤتخدر إل ازلؤ ؤؤة األحمؤ ؤؤاض
الاؤؤديدة التؤؤنين  .ولكنهؤؤا تختا ؤ

فؤؤي كونهؤؤا ت ؤؤدد بالصؤؤودا الكاويؤؤة بؤؤدال مؤؤن رمؤؤاد

الصؤؤؤودا  .ولؤ ؤؤيلك ن يمكؤ ؤؤن ا ؤ ؤؤتخدار م ؤ ؤؤدد الصؤ ؤؤودا الكاويؤ ؤؤة ن لوال لت ديؤ ؤؤد مبؤ ؤؤادل
األنيونات القاتديؤة القويؤة ن ويانيؤا لت ديؤد مبؤادل األنيونؤات يل القاتديؤة الو ؤيطة ن
ويل ؤك فؤؤي بعؤؤض الحؤؤاالت ن تنؤؤدما ي ؤؤتخدر هؤؤيا النمؤؤويي مؤؤن مبؤؤادل األنيونؤؤات فؤؤي
المرحاة اليانية لعماية نزع المعادن ومبؤادل األنيونؤات القاتديؤة القويؤة فؤي واحؤدة مؤن

الم ارحؤ ؤؤل التاليؤ ؤؤة  .إيا ؤ ؤؤخن الم ؤ ؤؤدد قبؤ ؤؤل ا ؤ ؤؤتخدامد فؤ ؤؤي وحؤ ؤؤدة مبؤ ؤؤادل األنيونؤ ؤؤات
القاتديؤؤة القويؤؤة ن ي ؤؤب تبريؤؤدف قبؤؤل ا ؤؤتخدامد لت ديؤؤد مبؤؤادل األنيونؤؤات يل القاتديؤؤة

الو طية  .وب بب من قاتديتد الو طية نفإن هيا المبؤادل ؤو

ياؤتقط بعاؤا مؤن

ي ؤؤاني لك ؤؤيد الكرب ؤؤون نول ؤؤيلك إيا ك ؤؤان محت ؤؤوى ي ؤؤاني لك ؤؤيد الكرب ؤؤون ف ؤؤي الص ؤؤبيب

يت ؤاوز 11 ppmن فؤإن رتؤة الم ؤدد قؤد تؤزداد كمؤا يظهؤر فؤي ال ؤؤدول  11 - 2ن

لو إيا ا تخدر نازع الغاز ن في ب لن ي بق ا تعمال مبادل األنيونؤات يل القاتديؤة

الو طية .

تأثيرات الكبريتات على قدرات مبادالت األنيونات :
Effects Of Sulfate On Capacities Of Anion Exchangers
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رير لن تفاتالت مبادل األنيونات م حمض الكبريت ن كانت قد كتبت كما

لؤؤو كانؤؤت معادلؤؤة بالطريقؤؤة نف ؤؤها ككميؤؤات مكاف ؤؤة مؤؤن حمؤؤض كاؤؤور المؤؤاء وحمؤؤض

النتريك ن فهي تُّعادل لياا ن وتاى حد كبيؤر مؤدى معؤين ن كمؤا لؤو كؤان واحؤدا فقؤط

من كاتيوني الهيدرو ين فيها حماا  .وليلك تكون قدرات مي مبادالت األنيونات
هؤؤيف لتاؤؤى بالن ؤؤبة لحمؤؤض الكبريؤؤت ممؤؤا هؤؤي بالن ؤؤبة لكمي ؤات مكاف ؤؤة مؤؤن حمؤؤض

كاور الماء وحمض اآلزوت ن كما يظهر في ال دول 11 – 2

وفي هيا ال دول يعبر تن الكبريتات كن بة م وية من الحمواة المعدنية النظرية

 ,Theoretical Mineral Acidityوالكل باغة مكاف ة من . CaCO3

قدرات مبادالت األنيونات القاعدية الضعيفة  ،وذات القاعدية الوسطية :
Capacities Of Weakly Basic and Intermediate Basic Anion Exchangers

يعبؤؤر تؤؤن قؤؤدرات هؤؤيين النمؤؤوي ين مؤؤن مبؤؤادالت األنيونؤؤات باغؤؤة الحموا ؤة
المعدنية النظريؤة فؤي الكاؤ  /قؤدر 3ك ؤ  . CaCO3يمكؤن ح ؤاب الحمواؤة المعدنيؤة

النظرية من محتويات الكبريتات و الكاوريد والنترات في الماء اليل يعالل كما ياؤي

:

كبريتات ) (SO4كن زاء بالمايون من = 1 × CaCO3
)(Cl

=

=

=

=

×= 1

كاوريد

نترات )(NO3

=

=

=

=

×= 1

الحمواة المعدنية النظريؤة ن فؤي

لتالف مق مة تاى . 1171

 /ؤالون ك ؤ  = CaCO3م مؤوع النتؤا ل

قدرات مبادالت األنيونات القاعدية القوية :
Capacities Of The Strongly Basic Anion Exchangers
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يعب ؤؤر ت ؤؤن ق ؤؤدرات ه ؤؤيف المب ؤؤادالت بإ م ؤؤالي الحموا ؤؤة ف ؤؤي كؤ ؤ  /ق ؤؤدر 3ك ؤ ؤ
CaCO3
(آ) يح ب إ مؤالي الحمواؤة ن إيا كؤان ال يتو ؤب نؤزع كربؤون الصؤبيب مؤن
مبادل كاتيونات الهيدرو ين قبل دخولد مبادل األنيونات ن من قاوية البيكربونات و/
لو قاويؤ ؤؤة الكبريتؤ ؤؤات ن ومحتويؤ ؤؤات الكبريتؤ ؤؤات ن والنت ؤ ؤرات ن ويؤ ؤؤاني لك ؤ ؤؤيد الكربؤ ؤؤون

الطايق في الماء اليل يعالل ن كما ياي :

قاوية البيكربونات )  ( HCO3كن زاء من  CaCO3بالمايون ×

قاوية الكربونات

) ( CO3

=

كبريتات

) ( SO4

=

الكاوريد

) ( Cl

نترات

ياني لك يد الكربون الطايق

ياكا

=

=

=

=

=

× = 1.5

=

=

× = 1

=

=

)= (NO3

=

=

=

=

CO2

)(CO2

=

) ( SiO2
إ مؤالي الحمواؤة فؤي

مق مة تاى . 11.1

=

=

= 1

× 1

=

=

×= 1

× = 1.11

=

=

 /ؤالون ك ؤ CaCO3

=

× = 1.33

= م مؤوع النتؤا ل لتؤؤالف ن

(ب) يح ؤؤب إ م ؤالي الحمواؤؤة ن إيا كؤؤان ي ؤؤب إ ازلؤؤة معظؤؤر محتؤؤوى ي ؤؤاني

لك ؤؤيد الكربؤؤون مؤؤن صؤؤبيب مبؤؤادل كاتيونؤؤات الهيؤؤدرو ين فؤؤي المرحاؤؤة األولؤؤى بنؤؤازع
الغاز لو ب هاز التهوية الفرايي لو بصهريل نزع الكربنؤة ن مؤن محتويؤات الكبريتؤات

والكاوريد والنترات ويمالة ياني لك يد الكربون وال ياكا ن كما ياي :

كبريتات

كاوريد
نترات

ياني لك يد الكربون الطايق

ياكا

)  = ( SO4كن زاء من  CaCO3بالمايون ×1

=

) = ( Cl

=

=

=

=

×1

=

) = ( NO3

=

=

=

=

×1

=

= CO2

=

= =
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إ مؤؤالي الحمواؤؤة ن فؤؤي

مق وما تاى 1171

 /ؤؤالون كؤ ؤ  = CaCO3م مؤؤوع النتؤؤا ل لتؤؤالف

لدر نؤ ؤ ؤؤا ف ؤ ؤ ؤؤي ال ؤ ؤ ؤؤدول  11 - 1الخؤ ؤ ؤ ؤواص الفيزيا ي ؤ ؤ ؤؤة لمب ؤ ؤ ؤؤادالت األنيون ؤ ؤ ؤؤات

النموي يؤ ؤ ؤؤة ن وفؤ ؤ ؤؤي ال ؤ ؤ ؤؤدول  11 - 2اإل مؤ ؤ ؤؤالي النم ؤ ؤ ؤؤوي ي ل ؤ ؤ ؤؤعات الحموا ؤ ؤ ؤؤة
لانمؤ ؤؤوي ين 1و 2مؤ ؤؤن مبؤ ؤؤادالت األنيونؤ ؤؤات القاتديؤ ؤؤة القويؤ ؤؤة ن و ؤ ؤؤعات الحمواؤ ؤؤة
المعدنية النظرية النموي يؤة لمبؤادالت األنيونؤات يات القاتديؤة الو ؤطية ن والقاتديؤة

الاعيفة

الجدول  11-1الخواص الفيزيائية لمبادالت األنيونات النموذجية
اللون

مبادالت األنيونات

حجم النخل
(ميش)

أوزان الثقل

ليبرة  /قدم

5

مبادالت األنيونات القاعدية القوية

نموذج  ( 5مجموعة الراتين
األمينية الرباعية العديدة الستايرين

حبيبات كروية مصفرة

95 - 51

49 - 45

التي تحتوي على األلكيل في

التركيب الرباعي ) .

مبادل األنيونات القاعدية القوية
نموذج  ( 5راتين أميني رباعي
عديد

الستايرين

يحتوي

على

مجموعات األ لكيل واأللكانول في

حبيبات كروية مصفرة

95 - 51

49 - 45

التركيب الرباعي ) .
مبادل

األنيونات

ذو

القاعدية

الوسطية ( راتين أميني أليفاتي )
مبادالت

األنيونات

القاعدية

الضعيفة ( راتين أميني أليفاتي )

حبيبات صفراء

95 - 51

55

حبيبات بنية محمرة

95 - 51

55

حجم النخل  :ينخل الجزء األكبر من مبادالت األنيونات بشبكة  95 - 51ميش مع نسب
صغيرة جداً من مادة أكثر خشونة (  ) 51 – 55أو أنعم ( . ) 15 – 95
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أوزان الثقل  :تقوم أوزان الثقل على أساس حجوم الغسل الراجع والتجفيف وال تتضمن

حاويات الثقل .

أجهزة نزع المعادن Demineralizing Systems :

توا الصؤورة  11 - 1ترتيؤب المعؤدالت الم ؤتخدمة فؤي ت ؤعة نمؤايي مؤن

ل ه ؤزة نؤؤزع المعؤؤادن  .وكمؤؤا نالحؤؤظ فؤؤي هؤؤيف الر ؤؤور البيانيؤؤة ن يميؤؤل Hوحؤؤدة مبؤؤادل

كاتيون ؤؤات الهيؤؤؤدرو ين ن و WBوحؤؤؤدة مبؤ ؤؤادل األنيونؤ ؤؤات القاتديؤ ؤؤة الاؤ ؤؤعيفة ( لو
وحؤؤدة ) مبؤؤادل األنيونؤؤات يات القاتؤؤدة الو ؤؤطية ن إيا ا ؤؤتخدمت الصؤؤودا كم ؤؤدد ن
و SBوحؤؤدة مب ؤؤادل األنيون ؤؤات القاتدي ؤؤة القوي ؤؤة ن و MBوح ؤؤدة مب ؤؤادالت كاتيون ؤؤات
ال ؤ ؤرير المم ؤؤزوي ومب ؤؤادالت األنيون ؤؤات ن  DEGن ؤؤازع الغ ؤؤاز ( ال ؤؤيل ه ؤؤو النم ؤؤويي

األو

ا تخداما من معدات نزع الكربنة ) لو هاز نزع الهواء الخوا ي لو صهريل

نزع الكربنة في بعض الحاالت التي تعالل فيها كميات ب يطة من المياف.

وكيلك تندما يظهر  DEGبخطوط منقطة في هؤيف الر ؤور البيانيؤة ن فمعنؤى

يلك لن ا تخدار نازع الغاز قؤد ي ؤو وقؤد ال ي ؤو  .وبمعنؤى آخؤر ن تعتبؤر نازتؤات
الغاز و ياة اقتصادية لنزع زء كبير من ياني لك يد الكربون المتاكل في المرحاؤة

األوليؤة فؤي مبؤادل كاتيونؤات الهيؤدرو ين ن إاؤؤافة إلؤى محتؤوى يؤاني لك ؤيد الكربؤؤون

فؤؤي الم ؤؤاء المعؤؤالل  .ولك ؤؤن إيا كؤؤان إ م ؤؤالي كميؤؤة ي ؤؤاني لك ؤؤيد الكرب ؤؤون فؤؤي الم ؤؤاء

المعؤؤالل  .ولكؤؤن إيا كؤؤان إ مؤؤالي كميؤؤة ي ؤؤاني لك ؤؤيد الكربؤؤون فؤؤي صؤؤبيب المرحا ؤؤة
األولؤؤى لا هؤؤاز مؤؤن نمؤؤويي  Aن ال يييؤؤر االتت ؤراض مؤؤن ل ؤؤل اال ؤؤتخدار النهؤؤا ي
لامياف المنزوع المعادن ن تند ٍي يمكن اال تغناء تن نازع الغاز .
الصورة  1ـ 11
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في ل هزة نزع المعؤادن مؤن نمؤايي  Bلو Cلو Dلو  Eلو  Fلو  Hت ؤتخدر

نازتات الغاز كما لارنا في الر ور البيانية إيا كان ياني لك يد الكربون فؤي صؤبيب
مبادل كاتيونات الهيدرو ين الر ي ؤي تاليؤا ن ؤبيا ألن تكؤالي
915
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األكبؤؤر مؤؤن يؤؤاني لك ؤؤيد الكربؤؤون آليؤؤا اقتصؤؤادل لكيؤؤر مؤؤن إزالتؤؤد كيميا يؤؤا ن ولكؤؤن إيا
كان ياني لك ؤيد الكربؤون قايؤل ن ؤبيا ن لو إيا كانؤت كميؤة المؤاء المعؤالل قاياؤة ن ؤبيا

لياا ن فيمكن اال تغناء تن نازع الغاز وي تخدر نؤازع الغؤاز تؤادة فؤي ال هؤاز مؤن
النمؤويي  Iألنؤد الوحيؤد الؤيل ي ؤؤتخدر مؤ الميؤاف التؤي تحتؤؤول تاؤى ن ؤبة تاليؤة مؤؤن

البيكربونات .

الجدول  11 - 2قدرات مبادالت األنيونات النموذجية
نموذج
مبادالت

األنيونات

النموذج 5
القاعدي
القوي

النموذج 5
القاعدي
القوي

القاعدة

%555

القدرات في الكغ قدم 5مع

كبريتات

- 5

المجدد( ليبرة /قدم) 5
ّ

%5

% 55

% 45

% 15

% 555 % 15

 5ليبرة NaOH

9.1

1.5

1.9

5

5.5

5.1

= 5.9

=

1.1

5

5.4

1

1.5

1.1

5

=

=

5.9

5.5

1.4

5

5.4

5.5

4

=

=

1.5

5.5

5.1

55.9

55.5

55.5

9

=

=

5.1

55.5

55.5

55.9

55

55.4

1

=

=

55

55.1

55.5

55

55.9

55

5

=

=

55.4

55.9

55.1

55

55.5

55.1

4

=

=

55.5

55.4

55.1

54

54.1

51.5

9

=

=

54.5

54.4

54.1

59

59.5

55.5

1

=

=

59.5

59.5

59.9

51

55

51.4

1

=

=

51.5

51.5

51.9

55

51

55.1

= 55

=

55.5

55.5

55.9

51

55.5

55.5

51

55.5

51.9

55

55.5

55.5

 5.5أو  4أو 4.9

الوسطية ليبرة NaOH
ppm
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القاعدي

Na2CO3 4.5

54.5

55.5

59.1

55

51.5

55.5

الضعيف
مع نموذج القاعدية الوسطية من مبادل األنيونات  .تستخدم عادة الصودا الكاوية للتجديد  ،ليبرة
5
 /قدم  5.5،إذا كان محتوى ثاني أكسيد الكربون في الصبيب  10 ppmأو أقل  ،و 4إذا كان 10 -
 ، 50 ppmو 4.9إذا كان . 50 - 100 ppm
مالحظة :
لتفادي التكرار بال طائل  ،فإن عبارة " نازع الغاز " في المقطع التالي سوف تستخدم حص ارً ألي نموذج
من المعدات التي قد تستعمل إل زالة ثاني أكسيد الكربون بالوسائل اآللية .

يعتمد اختيار ال هاز اليل ينبغي ا تخدامد من بؤين هؤيف األ هؤزة الت ؤعة فؤي

ليؤؤة حالؤؤة خاصؤؤة تاؤؤى تركيؤؤب المؤؤاء الؤؤيل ؤؤيعالل ن ونوتيؤؤة الصؤؤبيب المطاؤؤوب فؤؤي
اال تخدار النها ي وتكالي

التاغيل وتكالي

رلس المال فميال ن إيا لر يكؤن مطاوبؤا

إزالة ال ياكا ن ف يكون ال هاز من النمويي  Aاقتصاديا لكير .

وي ؤؤتخدر واح ؤؤد م ؤؤن األ هؤ ؤزة األخ ؤؤرى إيا كان ؤؤت إ ازل ؤؤة ال ؤؤياكا مطاوب ؤؤة  .ويمك ؤؤن

ا ؤؤتخدار ال ه ؤؤاز م ؤؤن النم ؤؤويي  Bالب ؤؤيط ن ؤؤبيا ن حي ؤؤأ نحت ؤؤاي إل ؤؤى إ ازل ؤؤة ال ؤؤياكا

إاافة إلى نؤزع المعؤادن ولكؤن إيا كانؤت مكونؤات الحمواؤة المعدنيؤة النظريؤة ن ؤبة
ل ا ؤؤية م ؤؤن إ م ؤؤالي األنيون ؤؤات ف ؤؤي الم ؤؤاء ن تند ؤ ٍؤي ؤؤيقدر ال ه ؤؤاز م ؤؤن نم ؤؤويي C
تك ؤؤالي

تا ؤؤغيل لدن ؤؤى م ؤؤن ال ه ؤؤاز م ؤؤن نم ؤؤويي  Bن ألن إ ازل ؤؤة الحموا ؤؤة المعدني ؤؤة

النظري ؤؤة بمب ؤؤادل األنيون ؤؤات القاتدي ؤؤة الا ؤؤعيفة اقتص ؤؤادل لكي ؤؤر م ؤؤن إزالته ؤؤا بمب ؤؤادل

األنيونات القاتدية القوية  .وايا كان المطاوب إزالة الكهارل تاى نحؤو لكيؤر اكتمؤاال

مما يمكند لن ينؤتل هؤاز النمؤويي  Bلو  Cتند ؤي ي ؤب ا ؤتخدار واحؤدا مؤن ل هؤزة
النمايي  Dلو  Eلو  Gلو  Hلو  . Iي تخدر كؤل مؤن النمؤوي ين  D - Eوحؤدتي
صقل ن لما النمويي  Dفمن ل ل الماء اليل تاكل فيد الحمواة المعدنيؤة النظريؤة
ن ؤؤبة ل ا ؤؤية م ؤؤن إ م ؤؤالي األنيون ؤؤات ن ول ؤؤيلك ي ؤؤتخدر مب ؤؤادل األنيون ؤؤات القاتدي ؤؤة

الاؤؤعيفة فؤؤي المرحاؤؤة اليانيؤؤة ن فؤؤي حؤؤين ي ؤؤتخدر النمؤؤويي  Eبصؤؤورة طبيعيؤؤة م ؤ

المي ؤؤاف الت ؤؤي تنلؤ ؤ

فيه ؤؤا األنيون ؤؤات القاوي ؤؤة ن ؤؤبة تالي ؤؤة م ؤؤن إ م ؤؤالي األنيون ؤؤات ن
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وي تخدر مبادل األنيونات القاتدية الاعيفة في المرحاة اليانيؤة  .والنمؤويي  Fاؤبيد

بؤؤالنمويي  Eإال بمؤؤا يتعاؤؤق بؤؤالح ور الكبي ؤرة لاوحؤؤدتين األخ ؤريتين و هؤؤاز تاؤؤغياهما

التبادلي .
وتكؤؤالي

يمكؤ ؤؤن ا ؤؤؤتخدار  Gلو  Hلو  Iم ؤؤن ل ؤ ؤؤل المحت ؤؤوى األدنؤؤؤى م ؤؤن الكهؤ ؤؤارل .
التاؤؤغيل بمؤؤزي األ ؤرة لتاؤؤى ممؤؤا هؤؤي تايؤؤد فؤؤي األ ه ؤزة األخؤؤرى ن ولكؤؤن

يمكؤ ؤؤن تخفيفهؤ ؤؤا بالمعال ؤ ؤؤة الدقيقؤ ؤؤة الم ؤ ؤؤبقة  .يمكؤ ؤؤن تخفي ؤ ؤ

الحمؤ ؤؤل تاؤ ؤؤى ال ؤ ؤرير

الممزوي إلى حد كبير في األ هزة من نمايي  Iو Hكما ياي :

ي تخدر ال هاز مؤن النمؤايي  Hبصؤورة طبيعيؤة ن مؤ الميؤاف التؤي تاؤكل فيهؤا

لنيونؤات الحمواؤؤة المعدنيؤة النظريؤؤة ن ؤبة ل ا ؤؤية مؤن إ مؤؤالي محتؤوى األنيونؤؤات ن

ويتؤؤنل

ال هؤؤاز تؤؤادة مؤؤن وحؤؤدة مبؤؤادل كاتيونؤؤات الهيؤؤدرو ين ن ومبؤؤادل لنيونؤؤات

قاتدية اعيفة ن ونازع ياز ( إي كان ا تخدامد مبر ار ) قبل وحؤدة ال ؤرير الممؤزوي

 .وفي تعديل هيا ال هاز اليل ي تخدر تندما يحتول الماء الخار تاى ن بة ل ا ية
م ؤؤن األنيون ؤؤات القاوي ؤؤة ن فق ؤؤد ت ؤؤبق وح ؤؤدة ال ؤؤرير المم ؤؤزوي وح ؤؤدة مب ؤؤادل كاتيون ؤؤات

الهيدرو ين ن ونازع ياز ن ووحدة مبادل األنيونات القاتدية القوية  .يمكن ا ؤتخدار
ه ؤؤاز  Iمؤ ؤ المي ؤؤاف الت ؤؤي تا ؤؤكل فيه ؤؤا األنيون ؤؤات القاوي ؤؤة ن ؤؤبة تالي ؤؤة م ؤؤن إ م ؤؤالي

األنيونؤؤات  .وتتؤؤنل

م موتؤؤة المعؤؤدات فؤؤي هؤؤيا ال هؤؤاز مؤؤن وحؤؤدة مبؤؤادل كاتيونؤؤات

الهيدرو ين ن ونظار انبي يمزي مباارة ما يكفي من الماء الخار م صبيب مبادل
كاتيونات الهيدرو ين لمعادلة كمية صغيرة من الحمواة المعدنيؤة المو ؤودة فيؤد ن

ووحدة رير المزي .

ت هز ل هزة المعادن من ل ل :

( ) 1التاغيل اآللي الكامؤل ن لو ( )2تاؤغيل نصؤ

آلؤي  ,لو ( )3تاؤغيل يؤدول

ت تخدر لدوات التوصيل الكهربا ي لتحديد مراحل انتهؤاء لاؤواط التاؤغيل ن والاؤط

ن ال ؤ

ولكؤؤن ت ؤؤتخدر مؤؤن ل ؤؤل حمؤؤض ال اي ؤؤيك المفكؤؤك الاؤؤعي
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خاصؤؤة  .وم ؤ ا ؤؤتخدار توصؤؤيل كهربا يؤؤة كاإلنؤؤدترول  Enditrolن التؤؤي ال تحؤؤدد

توص ؤؤياة الص ؤؤبيب النه ؤؤا ي ن ولك ؤؤن توص ؤؤياة مص ؤؤعد التي ؤؤار تقريب ؤؤا ن لل لنه ؤؤا تن ؤؤد

م ؤؤتوى لتاؤؤى مؤؤن قؤؤاع ؤرير المبؤؤادل ن تخف ؤ
القدرة تاى كا

تؤؤن اؤؤوط التاؤؤغيل صؤؤعوبة تؤؤدر

ال ياكا بتوصياتها الكهربا ية .

النموذج  Aـ المرحلة الثانية مع مبادل األنيونات القاعدية الضعيفة :
Type A - Two Step With Weakly Basic Anion Exchanger
ي ؤؤتخدر هؤؤاز نؤؤزع المعؤؤادن مؤؤن النمؤؤويي  Aتاؤؤى نطؤؤاق وا ؤ لنؤؤزع معؤؤادن

ميؤاف معال ؤؤة التؤؤي ال تتطاؤب إ ازلؤؤة ال ؤؤياكا وت ؤؤتعمل األ هؤزة التؤؤي ت ؤؤتخدر مبؤؤادالت
األنيونؤات القاتديؤة العاليؤة لميؤاف تغييؤة الم ار ؤل لو لميؤاف المعال ؤة التؤي ت ؤتازر إ ازلؤة
ال ياكا إاافة إلى إزالة المادة األخرى المعدنية .

ي ؤؤرل المؤؤاء نؤؤزوال فؤؤي المرحاؤؤة األولؤؤى مؤؤن اؤؤوط التاؤؤغيل تبؤؤر وحؤؤدة مبؤؤادل

كاتيونؤؤات لاهيؤؤدرو ين ن الؤؤيل يزيؤؤل الكاتيونؤؤات تؤؤن طريؤؤق تبؤؤادلهر م ؤ الهيؤؤدرو ين
فيؤؤندل هؤؤيا إلؤؤى تاؤؤكل لحمؤؤاض معدنيؤؤة متننيؤؤة بقؤؤوة مؤؤن محتويؤؤات الكبريتؤؤات و /لو

الكاوريدات و /لو النترات المو ودة في الماء ن وحمض الكربون المتنين تاى نحو
اعي

مؤن البيكربونؤات و /لو قاويؤة الكربونؤات المو ؤودة ( يتحاؤل حمؤض الكربؤون

إلى ياني لك يد الكربون وماء) ن وحمض ال اي يك التنين تاى نحو اعي

.

وفؤي المرحاؤؤة اليانيؤؤة ن ي ؤؤرل الصؤؤبيب مؤن المرحاؤؤة األولؤؤى نؤؤزوال تبؤؤر وحؤؤدة

مبؤؤادل األنيونؤؤات القاتديؤؤة الا ؤعيفة الت ؤي تزيؤؤل األحمؤؤاض المعدنيؤؤة المتنينؤؤة با ؤؤدة

لكنهؤؤا ال تزيؤؤل محتويؤؤات يؤؤاني لك ؤؤيد الكربؤؤون مؤؤن صؤؤبيب المرحاؤؤة اليانيؤؤة بوا ؤؤطة
نؤؤازع الغؤؤاز إلؤؤى يمالؤؤة ب ؤؤيطة ( لقؤؤل مؤؤن لو  10 ppmح ؤؤب المطاؤؤوب ) وهنؤؤا يؤؤتر
تفري الصبيب المنزوع الكربؤون مؤن قؤاع نؤازع الغؤاز إلؤى حؤوض إيقؤا

ومنؤد ياؤ

إلى الخدمة واتتمادا تاى تركيب المؤاء الخؤار وم ؤتوى الت ديؤد فؤي مبؤادل كاتيونؤات
الهيدرو ين ن يزيل هاز نزع المعؤادن هؤيا ن بصؤورة طبيعيؤة ن الكهؤارل نؤزوال إلؤى
يمالؤة  2 - 10 ppmويمكؤن كمؤا الحظنؤا إنقؤاص محتؤوى يؤاني لك ؤيد الكربؤون إلؤى
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يمالة لقل من  5 - 10 ppmح ب المطاوب و يكون محتوى ال ياكا نف د كما في

الماء الخار .

الصورة  2ـ 11

مالحظة :
يمكن أن يكون مبادل الهيدروجين من نموذج كاتيونات الهيدروجين من نموذج الراتينات العديدة
الستايرين ذات القدرة العالية أو من النموذج الكربوني ويمكن استخدام مبادل األنيونات الذي يستخدم
على نطاق واسع ،هو من النموذج القاعدي الضعيف الذي يجدد برماد الصودا  ،ولكن في بعض
الحاالت يمكن استخدام مبادل األنيونات القاعدية الوسيطة الذي يجدد برماد الصودا ويمكن االستغناء
عن نازع الغاز إذا كان إجمالي محتوى ثاني أكسيد الكربون للصبيب من مبادل كاتيونات الهيدروجين ال
يثير االعتراض .

وفؤؤي نهايؤؤة اؤؤوط التاؤؤغيل يغ ؤؤل ؤرير مبؤؤادل كاتيونؤؤات الهيؤؤدرو ين ر وتيؤؤا

وي ؤؤدد بحم ؤؤض مع ؤؤدني مخفؤ ؤ

( حم ؤؤض الكبري ؤؤت ت ؤؤادة ن ولك ؤؤن يمك ؤؤن ا ؤؤتخدار

حمؤؤض كاؤؤور المؤؤاء بؤؤدال منؤؤد ) ن وياؤؤط

لتخايصؤؤد مؤؤن الن ؤواتل اليانويؤؤة الطايقؤؤة

( بصؤؤورة ر ي ؤؤية كبريتؤؤات لو كاوريؤؤد الكا ؤؤيور والمغنيزيؤؤور والصؤؤوديور إيا ا ؤؤتخدر
حمض كاور الماء ) وزيادة الحمض ويعاد إلى الخدمة ن ويغ ل مبادل األنيونؤات

ر وتيا وي دد بمحاول رماد الصودا ن وياط
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( كبريتؤؤات الصؤؤوديور و /لو الكاوريؤؤد و /لو النت ؤرات) ن وزيؤؤادة رمؤؤاد الصؤؤودا ويعؤؤاد

إلى الخدمة .

النموذج  Bـ المرحلة الثانية مع مبادل األنيونات القاعدية القوية :
Type B - Two With Highly Basic Anion Exchanger
تن ؤؤؤز المرحاؤ ؤؤة األولؤ ؤؤى فؤ ؤؤي هؤؤؤيا ال هؤ ؤؤاز بالطريق ؤؤة نف ؤؤها والنتؤ ؤؤا ل نف ؤ ؤؤها ن

وبطريقؤؤة الت ديؤؤد نف ؤؤها تنؤؤد نهايؤؤة اؤؤوط التاؤؤغيل كمؤؤا وصؤؤفنا تحؤؤت تنؤوان ال هؤؤاز
مؤؤن النمؤؤويي  Aوبعد ؤ ٍؤي يعبؤؤر الصؤؤبيب مؤؤن المرحاؤؤة األولؤؤى نؤؤازع يؤؤاز ن ولكؤؤن إيا
كانؤؤت كميؤؤة يؤؤاني لك ؤؤيد الكربؤؤون فؤؤي الصؤؤبيب صؤؤغيرة يمكؤؤن اال ؤؤتغناء تؤؤن نؤؤازع

الغؤؤاز فؤؤإيا ا ؤؤتخدر نؤؤازع الغؤؤاز يا ؤ صؤؤبيبد تبؤؤر الخطؤؤوة اليانيؤؤة وايا حؤؤي

نؤؤازع

الغؤؤاز فؤؤإن اؤؤخد ال يغؤؤدو الزمؤؤا وي ؤؤرل الصؤؤبيب مؤؤن الخطؤؤوة األولؤؤى تبؤؤر الخطؤؤوة
اليانية تحت اغطد الخاص.

تحدأ المرحاة اليانية في وحدة مبادل الكاتيونات القاتدية القوية التي تحتول

تاى رير النمويي  1لو  2لمبادل األنيونات القاتدية القوية اليل يزيل األحماض
المعدنية الاديدة التنين ( لحماض الكبريت لو كاور الماء و /لو اآلزوت ) ن
واألحماض الاغطية التنين ( حمض الكربون وحمض ال اي يك )  .وتند نهاية

اوط التاغيل يغ ل رير مبادل األنيونات القاتدية ر وتيا وي دد بمحاول الصودا
الكاول ن وياط

لتحرير من النواتل اليانوية ( كبريتات الصوديور والكاوريد ن

والنترات ن والكربونات  ,وال ياكات )  .ويعاد إلى الخدمة .
الصورة  3ـ 11
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من اليسار إلى اليمين  )5( :دمجانة الحمض  )5( ،صهريج مجدد الحمض المخفف مع صهريج
كونكريتي لقياس الحمض فوقه  )5( ،وحدة مبادل كاتيونات الهيدروجين  )4( ،وحدة مبادل األنيونات
القاعدية الضعيفة ( )9أداة التوصيل الكهربائي  )1( ،صهريج مجدد رماد الصودا  )5( ،نازع غاز فوق
صهريج الصبيب .

إن ل هؤزة نؤؤزع المعؤؤادن مؤؤن النمؤؤويي  Bالتؤؤي تعتمؤؤد تاؤؤى تركيؤؤب المؤؤاء الخؤؤار

وم توى مادة الت ديد في مبادل كاتيونات الهيدرو ين و
إ مؤ ؤالي ال وام ؤؤد إل ؤؤى يم ؤؤاالت ppm

- 10

 2و ؤؤو

تخفض بصورة طبيعية
تخف ؤؤض ال ؤؤياكا إل ؤؤى

 0.02 - 0.15 ppmن اتتمادا تاى محتوى ال ياكا في الماء الخؤار ونمؤويي مبؤادل
األنيونؤؤات القاتديؤؤة القويؤؤة الم ؤؤتخدر ومؤؤا إيا كؤؤان م ؤؤدد الصؤؤود الكؤؤاول م ؤؤخنا قبؤؤل
اال تخدار لر ال .

الصورة  4ـ  11النموذج A
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الصورة  5ـ  11رسم غسل أبتر لجهاز نزع المعادن والسيلكا من النموذج B
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النموذج  Cالمرحلة الثالثة باستخدام مبادالت األنيونات القاعدية الضغطية

والقاعدية القوية :

Type C - Three Step using Weakly Basic and Strongly Basic
ي تخدر هاز نزع المعادن وازالة ال ياكا من نمويي  Cم المياف التي تاؤكل

فيها األنيونات الاديدة التؤنين ( كبريتؤات و /لو كاوريؤد و /لو نتؤرات ) ن ؤبة ل ا ؤية
م ؤؤن إ م ؤؤالي األنيون ؤؤات  .وتت ؤؤنل

المع ؤؤدات م ؤؤن مب ؤؤادل كاتيون ؤؤات الهي ؤؤدرو ين م ؤؤن

النمؤؤويي الكربؤؤوني لو الراتينؤؤي المتعؤؤدد ال ؤؤتايرين العؤؤالي القؤؤدرة ن وت ؤؤتخدر بصؤؤورة

طبيعيؤؤة وحؤؤدة ) (WBمبؤؤادل األنيونؤؤات يل القاتديؤؤة الو ؤؤطية وي ؤؤتخدر فؤؤي آخؤؤر
مرحاة مبادل األنيونات القاتدية القوية نمويي . I

ي رل الماء لوال تبر مبؤادل كاتيونؤات الهيؤدرو ين ( المرحاؤة األولؤى ) وبعؤدف

تبؤؤر مبؤؤادل األنيونؤؤات يل القاتديؤؤة الو ؤؤطية ( المرحاؤؤة اليانيؤؤة ) ن يؤؤر تبؤؤر مبؤؤادل
األنيونات القاتدية القوية ن تند تدر ا تخدار نؤازع الغؤاز وتنؤد ا ؤتخدار نؤازع الغؤاز

يمر الماء من المرحاة األولى تبؤر نؤازع الغؤاز  .يؤر ياؤ المؤرحاتين 2و 3وبانتهؤاء
اوط التاغيل ي دد مبادل كاتيونات الهيؤدرو ين بالطريقؤة المعتؤادة  .تغ ؤل ر وتيؤا
وحؤؤدتا مبؤؤادل األنيونؤؤات لوال يؤؤر ي ؤؤدد األنيونؤؤات القاتديؤؤة القويؤؤة الو ؤؤطية بمحاؤؤول

الصؤؤودا الكاويؤؤة الؤؤيل يمؤؤر لوال تبؤؤر مبؤؤادل األنيونؤؤات القاتديؤؤة القويؤؤة ن ويانيؤؤا تبؤؤر

مبؤؤادل األنيونؤؤات يل القاتديؤؤة الو ؤؤطية فؤؤإيا ؤؤخنت مؤؤادة الصؤؤودا الكاويؤؤة الم ؤؤددة
قب ؤؤل ا ؤؤتخدامها ف ؤؤي وح ؤؤدة مب ؤؤادل األنيون ؤؤات القاتدي ؤؤة القوي ؤؤة ن فإنه ؤؤا ي ؤؤتر تبري ؤؤدها
بالتخفي قبل تبورها وحدة مبادل األنيونات يل القاتدة الو طية  .وتند ٍؤي تاؤط

الوحؤؤدتان وتعؤؤادان إلؤؤى الخدمؤؤة الصؤؤبيب مؤؤن هؤؤاز النمؤؤويي  Cمؤؤن النوتيؤؤة نف ؤؤها
لصبيب ال هاز من النمويي  Bلكن تكالي

التاغيل لقل .

الصورة  6ـ 11
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الصورة  1ـ 11

مبادالت األنيونات القاعدية الضغطية والقوية للمرحلة الرابعة من النموذج : D
Type D - Four Step, Weakly Bask and Strongly Basic Anion Exchangers

هؤؤاز نؤؤزع المعؤؤادن وال ؤؤياكا مؤؤن النمؤؤويي  Dماؤؤابد لا هؤؤاز مؤؤن النمؤؤويي C

فؤؤي كونؤؤد ي ؤؤتخدر م ؤ الميؤؤاف التؤؤي تاؤؤكل فيهؤؤا األنيونؤؤات الاؤؤديدة التؤؤنين الن ؤؤبة مؤؤن

إ مؤؤالي األنيونؤؤات ووحؤؤدة  WBالتؤؤي ت ؤؤتخدر فؤؤي المرحاؤؤة اليانيؤؤة هؤؤي وحؤؤدة مبؤؤادل
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األنيونؤؤات يل القاتديؤؤة الو ؤؤيطة ن وي ؤؤرل ت ديؤؤد التيؤؤار المعؤؤاكس لوحؤؤدات مبؤؤادل

األنيون ؤؤات بالطريق ؤؤة نف ؤؤها ويختاؤ ؤ

ف ؤؤي ك ؤؤون وح ؤؤدة مب ؤؤادل كاتيون ؤؤات الهي ؤؤدرو ين

اليانيؤؤة ت ؤؤتخدر قبؤؤل وحؤؤدة مبؤؤادل األنيونؤؤات القاتديؤؤة الاؤؤعيفة .و لؤؤيلك فؤؤإن وحؤؤدة
مبادل كاتيونات اليانوية تزيل ت رب الكاتيونات تماما ن إلى حد ما لن الصؤبيب مؤن

المرحاة الرابعة ال يحتول تؤادة تاؤى لكيؤر مؤن  1 ppmمؤن إ مؤالي ال وامؤد وفيمؤا
يتعاق بمحتؤوى ال ؤياكا فؤي الصؤبيب لل اؤمن المؤدى نف ؤد كالصؤبيب مؤن النمؤويي

 Bوالنمويي . C

تكون المرحاة األولى تبر الوحدة األولى من مبادل كاتيونات الهؤدرو ين ن

والخطؤؤوة اليانيؤؤة لمبؤؤادل األنيونؤؤات يل القاتديؤؤة الو ؤؤطية ن والمرحاؤؤة الياليؤؤة تبؤؤر

الوح ؤؤدة الياني ؤؤة لمب ؤؤادل كاتيون ؤؤات اله ؤؤدرو ين ن والمرحا ؤؤة الرابع ؤؤة تب ؤؤر وح ؤؤدة مب ؤؤادل
األنيونات القاتدية القوية تند ا تخدار نازع ياز ن يوا بين الوحدات الم ؤتخدمة

فؤؤي المؤؤرحاتين األولؤؤى واليانيؤؤة  .وفؤؤي نهايؤؤة اؤؤوط التاؤؤغيل تغ ؤؤل الوحؤؤدات ر وتيؤؤا
وت دد وحدتا مبادل األيونات بتيار تك ي بالصودا الكاول كما وصفنا تحت تنؤوان

النمؤؤويي  Cوفيمؤؤا يتعاؤؤق لياؤؤا بوحؤؤدات مبؤؤادل الهيؤؤدرو ين ن فإنهؤؤا ت ؤؤدد لياؤؤا بعؤؤد
الغ ؤؤل ال ار ؤ بالتيؤؤار المعؤؤاكس فيمؤؤر لوال الم ؤؤدد الحماؤؤي تبؤؤر مبؤؤادل كاتيونؤؤات

الهيدرو ين اليانول ن وبعد ي تبر مبادل كاتيونات الهيدرو ين األولى .

وحدات الصقل ذات المراحل األربع ـ النموذج E
Type E - Four Step Using Polishing Units
هؤؤؤاز نؤ ؤؤزع المعؤ ؤؤادن وال ؤ ؤؤياكا مؤ ؤؤن النم ؤؤويي  Eهؤ ؤؤو هؤ ؤؤاز يو لرب ؤ ؤ م ار ؤ ؤؤل

ي تخدر في المرحاة األولى وحدة مبادل كاتيونات الهيدرو ين ن وفي المرحاة اليانية

وحؤؤدة مبؤؤادل األنيونؤؤات القاتديؤؤة القويؤؤة ن وفؤؤي المرحاؤؤة الياليؤؤة وحؤؤدة صؤؤقل مبؤؤادل
كاتيونات الهيدرو ين ن وفؤي المرحاؤة الرابعؤة وحؤدة صؤقل مبؤادل األنيونؤات القاتديؤة

القويؤؤة  .ي ؤؤتخدر هؤؤيا ال هؤؤاز تاؤؤى نطؤؤاق وا ؤ ولكؤؤن لؤؤيس بصؤؤورة حصؤرية ن مؤ

المياف التي تاكل فيها األنيونؤات القاويؤة ؤزءا ل ا ؤيا مؤن إ مؤالي األنيونؤات ن وفؤي
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معال ؤؤة ه ؤؤيف المي ؤؤاف ن ي ؤؤتخدر ن ؤؤازع الغ ؤؤاز ب ؤؤين الم ؤؤرحاتين األول ؤؤى والياني ؤؤة :تن ؤؤدما

ي ؤؤتخدر ه ؤؤيا ال ه ؤؤاز مؤ ؤ المي ؤؤاف الت ؤؤي تحت ؤؤول تا ؤؤى كمي ؤؤة قايا ؤؤة م ؤؤن القاوي ؤؤة يمك ؤؤن

اال تغناء تن نازع الغاز .

الصورة  8ـ  11النموذج D

ومن الواا لند طالما يزال في كاتا الحالتين رر الكاتيونات واألنيونؤات فؤي

المؤؤرحاتين األوليتؤؤين ن فؤؤإن الحمؤؤل تاؤؤى الوحؤؤدات الم ؤؤتخدمة فؤؤي المؤؤرحاتين الياليؤؤة
والرابعة يكون ب يطا دا وليلك تحتول وحدات تاى ل رة لصغر مما هي تايؤد فؤي
الوحدات األولية ويمكن تاغياها بمعدالت ريؤان لتاؤى ممؤا هؤي تايؤد فؤي الوحؤدات

األوليؤؤة ويمكؤؤن ا ؤؤتخدامها لمعال ؤؤة الؤؤدفق مؤؤن م موتؤؤة الوحؤؤدات األوليؤؤة وال تحتؤؤاي
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إلؤى الت ديؤد فؤؤي كؤل مؤرة ت ؤؤدد فيهؤا الوحؤؤدات األوليؤة وتنؤد ت ديؤؤدها إيا لردنؤا بعؤؤض
الت ؤؤوفير بكمي ؤؤات مؤ ؤواد الت دي ؤؤد ف ؤؤيمكن يل ؤؤك ت ؤؤن طري ؤؤق ت دي ؤؤد وح ؤؤدة ص ؤؤقل مب ؤؤادل

األنيونؤؤات م ؤ وحؤؤدة مبؤؤادل األنيونؤؤات األولؤؤي ويكؤؤون إ مؤؤالي ال وامؤؤد فؤؤي صؤؤبيب
ال هاز من النمويي  1 ppm Eلو لقل وال ياكا امن المدى نف د كما في صؤبيب
ال هاز من النمويي . B

الصورة  9ـ  11النموذج E

السلسلة المتناوبة ذات المراحل األربع ـ نموذج : F
يختا

Type F- Four Step Alternating Series
هاز نزع المعادن وازالة ال ياكا نمويي  Fتن ال هاز من نمويي . E

في لن وحؤدة مبؤادل كاتيونؤات الهيؤدرو ين التؤي ت ؤتخدر فؤي المرحاؤة الياليؤة ن تكؤون

مؤن الح ؤر نف ؤد كالوحؤدة الم ؤتخدمة فؤي المرحاؤة األولؤى ن و لن مبؤادل األنيونؤؤات

القاتديؤة القويؤؤة التؤي ت ؤؤتخدر فؤي المرحاؤؤة الرابعؤة ن تكؤؤون مؤن الح ؤؤر نف ؤد كالوحؤؤدة
الم ؤؤتخدمة الياني ؤؤة ن ولن زوي الكاتيون ؤؤات واألنيون ؤؤات يتن ؤؤاوب العم ؤؤل ف ؤؤي وا ؤؤعية
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مصؤؤعد التيؤؤار ن ولن معؤؤدالت الم ؤؤتخدمة هؤؤي نف ؤؤها فؤؤي مي ؤ الوحؤؤدات  .وفيمؤؤا

يتعاق بنوتية الصبيب من هيا ال هاز ن هي النوتية نف ها لا هؤاز مؤن النمؤويي E

وبم ؤؤا لن ه ؤؤيا ال ه ؤؤاز ي ؤؤتخدر ن بص ؤؤورة طبيعي ؤؤة مؤ ؤ المي ؤؤاف الت ؤؤي تا ؤؤكل األنيون ؤؤات
القاوية فيها الن بة األ ا ية مؤن إ مؤالي األنيونؤات ن ي ؤتخدر نؤازع الغؤاز تؤادة بؤين

لل زوي مؤؤن الوحؤؤدات يكؤؤون فؤؤي وا ؤ مصؤؤعد التيؤؤار  .وايا كؤؤان محتؤؤوى القاويؤؤات
قايال ن يمكؤن اال ؤتغناء تؤن نؤازع الغؤاز  .وايا لخؤينا بعؤين االتتبؤار هؤاز النمؤويي

 Eنالؤؤيل ي ؤؤتخدر فيؤؤد نؤؤازع الغؤؤاز ن ورقمنؤؤا الوحؤؤدات التؤؤي فيهؤؤا الخطؤوات األولؤؤى ن
واليانيؤؤة ن والياليؤؤة ن والرابعؤؤة كوحؤؤدات رقؤؤر 1ن ورقؤؤر 2ن ورقؤؤر 3ن ورقؤؤر 1ن فؤؤإن المؤؤاء

يمؤؤر لوال تبؤؤر الوحؤؤدة رقؤؤر 1ن يؤؤر تبؤؤر نؤؤازع الغؤؤاز ن يؤؤر تاؤؤى التؤوالي تبؤؤر الوحؤؤدات

رقر 2ن ورقر 3ن ورقر. 1

وبما لن الحمل ليناء اوط التاغيل ن يصب خفيفا تاى الوحدتين رقؤر 3ورقؤر

1

فإن مقدا ار قايال دا من طاقتهؤا الكبيؤرة ي ؤتهاك إلنهؤاء اؤوط التاؤغيل فؤي الوحؤدتين

رقر 1ورقر 2وليلك وليناء الفترة الفاصؤاة ن لينؤاء الغ ؤل الوحؤدتين رقؤر 1ورقؤر 2ر وتيؤا
وت ديدهما ن واطفهما ن واتادتهما لاعمل تقور الوحؤدتان رقؤر 3ورقؤر 1بتحمؤل العؤبء

ن ألن الاؤؤبكة والصؤؤمامات منظمؤؤة بحيؤؤأ يؤؤدخل المؤؤاء القؤؤادر لوال الوحؤؤدة رقؤؤر 3وبعؤؤد
يمر تبر نازع الغاز ن ير تبر الوحدة رقر 1ن يؤر إلؤى الخدمؤة  .وتنؤد تعؤاد الوحؤدتان

رقؤؤر 1ورقؤؤر 2إلؤؤى الخدمؤؤة ن فإنهمؤؤا ت ؤؤتخدمان إلن ؤؤاز المؤؤرحاتين الياليؤؤة والرابعؤؤة مؤؤن

العماية .

وتندما تصل الوحدتان رقر 3ورقؤر 1إلؤى نهايؤة اؤوط تاؤغياهما ن تفصؤالن مؤن

الخدمؤؤة ن وت ؤؤددان وخؤؤالل هؤؤيف الفتؤرة الفاصؤؤاة تاؤ دؤغل بينهمؤؤا الوحؤؤدتان رقؤؤر 1ورقؤؤر
م نازع الغاز لاقيار بكامل العبء  .وتنؤدما تعؤاد الوحؤدتان رقؤر 3ورقؤر 1إلؤى الخدمؤة

2

ن فإنهما تتخيان واعهما األصاي فؤي إن ؤاز المؤرحاتين الياليؤة والرابعؤة مؤن العمايؤة

وبهؤؤيف الطريقؤؤة تؤؤنمن ل هؤزة النمؤؤويي  Eخدمؤؤة متواصؤؤاة  .يمكؤؤن لن تكؤؤون مبؤؤادالت
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كاتيونات الهيدرو ين الم تخدمة في ال هازين من نمويي  Eونمويي  Fمن نمويي
الراتينات العديدة ال تاترين يات القدرة العالية لو من النمؤويي الكربؤوني ن ويمكؤن لن

تكون مبادالت األنيونات القاتدية القوية من النمويي  1لو النمويي . 2
السرير الممزوج ـ النموذج G
يتؤؤنل

Type G - Mixed Bed :

ال ؤرير فؤؤي ل ه ؤزة نؤؤزع المعؤؤادن مؤؤن نمؤؤويي  Gمؤؤن م ؤزيل متؤؤال

مؤؤن

مبادل كاتيونات الهيدرو ين من نمويي الراتينات العديد ال تايرين يات القدرة العالية

ومبادل األنيونات القاتديؤة القويؤة مؤن النمؤويي  1لو  . 2فعنؤدما ي ؤرل المؤاء تبؤر

هؤؤيا ال ؤرير يحصؤؤل تاؤؤى وفؤرة كبي ؤرة مؤؤن التالم ؤؤات المتناوبؤؤة مؤ مبؤؤادل كاتيونؤؤات
الهيدرو ين و زي ات مبادل األنيونات القاتدية القوية .

ولؤيلك فؤإن وحؤدة ال ؤرير المخؤتاط ؤواء ا ؤؤتخدمت وحؤدها لو كوحؤدة صؤؤقل ن

تحدأ إزالة كاماؤة لاكهؤارل إلؤى حؤد لن إ مؤالي ال وامؤد فؤي الصؤبيب يكؤون لقؤل مؤن

 1 ppmوفيمؤؤا يتعاؤؤق بإ ازلؤؤة ال ؤؤياكا ن فإنهؤؤا تؤؤنخفض إلؤؤى المؤؤدى نف ؤؤد الؤؤيل تصؤؤل
إليؤؤد فؤؤي هؤؤاز  Bولكؤؤن تكؤؤالي

التاؤؤغيل تكؤؤون لتاؤؤى منهؤؤا فؤؤي األ ه ؤزة األخؤؤرى ن

ويمكؤؤن خفاؤؤها با ؤؤتخدار ال ؤرير المخؤؤتاط فؤؤي وحؤؤدة الصؤؤقل لو بالمعال ؤؤة الم ؤؤبقة

لاميؤاف الخؤار  .وفؤي نهايؤؤة اؤوط التاؤغيل ي ؤب فصؤؤل كاتيونؤات الهيؤدرو ين ومبؤؤادل
األنيونؤؤات القاتديؤؤة القويؤؤة فؤؤي ال ؤرير المخؤؤتاط قبؤؤل إمكانيؤؤة ت ديؤؤدف  .ويحؤؤدأ هؤؤيا
الفصل تن طريق ابط معدل الغ ل ال ار

ن الؤيل يفصؤل ب ؤبب انخفؤاض الؤوزن

النوتي لمبادل األنيونات ال رير المختاط إلى ؤرير لتاؤى لمبؤادل األنيونؤات و ؤرير
لدنى لمبادل الكاتيونات ن كما يظهر في الصورة . 11 - 11
الصورة  11ـ  11السرير الممزوج ـ النموذج G
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وفؤي طريقؤة لات ديؤد يؤتر ت ؤدد األ ؤرة المنفصؤؤاة فؤي الوحؤدة نف ؤها ن إمؤا ؤرير واحؤؤد
في كل مؤرة لو كؤال ال ؤريرين فؤي وقؤت واحؤد ن بم ؤدد حماؤي لمبؤادل الكاتيونؤات ن

وبم ؤؤدد الصؤؤودا الكاويؤؤة لمبؤؤادل األنيونؤؤات ن وتمؤؤر الميؤؤاف تبؤؤر اؤؤبكة بينيؤؤة  .وبعؤؤد

اليوابة وزيادة مواد الت ديد ن ويؤدف تيؤار
اط األ رة لتخاصها من النواتل اليانوية د
ه ؤ ؤوا ي تبرهؤ ؤؤا صؤ ؤؤعودا بوا ؤ ؤؤطة مؤ ؤؤوزع اله ؤ ؤواء إلنتؤ ؤؤاي م ؤ ؤزيل متؤ ؤؤال مؤ ؤؤن مبؤ ؤؤادلي
الكاتيونؤؤات واألنيونؤؤاتن وتعؤؤاد الوحؤؤدة بعؤؤد يلؤؤك إلؤؤى الخدمؤؤة  .وتن ؤؤز طريقؤؤة لخؤؤرى
لات ديؤؤد تؤؤن طريؤؤق القيؤؤار لوال بفصؤؤل ال ؤرير المخؤؤتاط باؤؤبط الغ ؤؤل ال ار ؤ ن كمؤؤا
وصفنا لتالف ن و حب لوحدف من الوحدة بو ياة هيدرولية تادة ن وت ديد كل رير

واطفد منفصال ن واتادة األ رة ومز ها في الوحدة قبل إتادتها إلى الخدمة .
الصورة  55ـ  55النموذج G
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مبادل األنيونات القاعدية الضعيفة نموذج  Hإضافة لسرير صقل مختلط :
Type H - Two Step With Weakly Basic Anion Exchanger Plus Polishing Mixed Bed

وا ازلؤ ؤؤة ال ؤ ؤؤياكا نمؤ ؤؤويي  Hم ؤ ؤ الميؤ ؤؤاف التؤؤؤي تاؤ ؤؤكل فيهؤ ؤؤا لنيونؤ ؤؤات الحمواؤ ؤؤة

المعدنية النظرية ن بة ل ا ية من إ مالي األنيونات تن ز المرحاة اليانية في مبادل
األنيون ؤؤات القاتدي ؤؤة الاؤ ؤعيفة ( لو مب ؤؤادل لنيون ؤؤات يل قات ؤؤدة و ؤؤطية ) ن ويمك ؤؤن
ا تخدار نازع ياز إيا لزر األمر ن وتن ز المرحاة اليالية في وحدة صقل يات رير

مخؤؤتاط وبمؤؤا لن ال ؤؤزء األكبؤؤر مؤؤن الكهؤؤارل ي ؤزال فؤؤي المؤؤرحاتين األوليتؤؤين ن يكؤؤون

الحمل تاى وحدة الصقل يات ال رير المختاط طفيفا ن حيأ يتنل

فقط من ت ؤرب

الكاتيون ؤؤات ن وال ؤؤياكا وكمي ؤؤة ب ؤؤيطة م ؤؤن ي ؤؤاني لك ؤؤيد الكرب ؤؤون  .وم ؤؤن هن ؤؤا تك ؤؤون

تك ؤؤالي

التاؤ ؤغيل لدن ؤؤى مم ؤؤا ه ؤؤي تاي ؤؤد ف ؤؤي ه ؤؤاز النم ؤؤويي  . Gيمك ؤؤن ا ؤؤتخدار

تعديل تاؤى هؤيا ال هؤاز مؤ الميؤاف التؤي تاؤكل فيهؤا األنيونؤات القاويؤة ن ؤبة ل ا ؤية
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مؤؤن إ مؤؤالي ن ؤؤبة ل ا ؤؤية مؤؤن إ مؤؤالي األنيونؤؤات ي ؤؤتخدر فؤؤي هؤؤيا التعؤؤديل مبؤؤادل
األنيونؤؤات القاتديؤؤة القويؤؤة ويتؤؤنل

ال هؤؤاز مؤؤن وحؤؤدة مبؤؤادل كاتيونؤؤات الهيؤؤدرو ين ن

ونازع الغاز ن ووحدة مبادل لنيونات قاتدية قويؤة ن ووحؤدة صؤقل يات ؤرير مخؤتاط

.

مبادل كاتيونات الهيدروجين نموذج  Iذو المجرى الجانبي يليه نازع غاز وسرير

مختلط :

Type I - Hydrogen cation Exchanger With Bypass , Followed by Degasifier and Mixed Bed

هؤؤاز نؤؤزع المعؤؤادن وا ازلؤؤة ال ؤؤياكا نمؤؤويي  Iمنا ؤؤب لاميؤؤاف التؤؤي تاؤؤكل فيهؤؤا

األنيونات القاوية ن بة تالية من إ مالي نزع المعادن وليلك ي تخدر نازع الغاز في

هيا ال هاز دا ما في المرحاة األولى ن تمر معظر المياف تبر وحدة مبادل كاتيونات

الهيؤؤدرو ين المؤؤزودة ن بم ؤؤرى ؤؤانبي ن بحيؤؤأ يمكؤؤن ل ريؤؤان مو ؤؤد ب ؤؤيط لن يعبؤؤر
الوحؤؤدة ويمتؤزي مؤ صؤؤبيبها ي ؤؤب لن يكؤؤون ريؤؤان المؤؤاء الخؤؤار الم ؤؤتخدر تاؤؤى هؤؤيا
النحو ن كافيا فقط بحيأ يعادل محتؤواف القاؤول الكميؤة الب ؤيطة ن ؤبيا مؤن الحمواؤة
المعدنية في صبيب مبادل كاتيونات الهيدرو ين .

م ؤؤن ل ؤؤل التا ؤؤغيل الفع ؤؤال ي ؤؤب لن يك ؤؤون محت ؤؤوى ه ؤؤيا المؤ ؤزيل م ؤؤن الناحي ؤؤة
العامية صف ار من الحمواة والقاوية وتند ٍؤي يعبؤر المؤزيل نؤازع الغؤاز ن الؤيل يخفؤ
محت ؤ ؤؤوى ي ؤ ؤؤاني لك ؤ ؤؤيد الكرب ؤ ؤؤون اإل م ؤ ؤؤالي ( ال ؤ ؤؤيل يتا ؤ ؤؤكل ف ؤ ؤؤي مب ؤ ؤؤادل كاتيون ؤ ؤؤات
الهيؤؤدرو ين إاؤؤافة إلؤؤى يؤؤاني لك ؤؤيد الكربؤؤون المتاؤؤكل فؤؤي التعؤؤادل ومحتؤؤوى يؤؤاني
لك يد الكربون الطايق في المياف الخار) إلى يمالة ب يطة وتن ز المرحاؤة اليانيؤة فؤي

وحؤؤدة ال ؤرير المخؤؤتاط ن التؤؤي تزيؤؤل الكميؤؤة الب ؤؤيطة ن ؤؤبيا مؤؤن الكهؤؤارل ن و ال ؤؤياكا
ويمالة ياني لك يد الكربون نوتية الصبيب كنوتيتد من ل هؤزة النمؤويي  Gوتكؤالي

التاغيل لدنؤى ألن القاويؤة ومعظؤر يؤاني لك ؤيد الكربؤون التاؤكل منهؤا ن تكؤون لزياؤت

من الماء قبل لن يدخل وحدة ال رير المختاط .

الصورة  12ـ  11النموذج I
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التقطير Distillation :

ُمؤؤورس التقطيؤؤر كطريقؤؤة لتخاؤؤيص ال ؤوا ل الطيؤؤارة مؤؤن الا ؤوا ب ييؤؤر الطيؤؤارة
تاؤؤى مؤؤدى قؤؤرون وكؤؤان معروفؤؤا يؤؤدا ن كمؤؤا تماؤؤت الكتابؤؤات تاؤؤى تغطيتؤؤد بصؤؤورة
ح نة ولكن األوصا

التالية التؤي تنطبؤق تاؤى تنقيؤة الميؤاف ؤتكون مؤو زة إلؤى حؤد

ما  .نوتية المياف المقطرة ممتازة ن ليس ألن األمؤال الاؤديدة التؤنين تؤنخفض إلؤى
كمي ؤؤات قايا ؤؤة ؤؤدا فق ؤؤط ب ؤؤل ليا ؤؤا ألن حم ؤؤض ال اي ؤؤيك المتفك ؤؤك الا ؤؤعي

يؤ ؤزال

بؤ ؤؤالتقطير  .نظريؤ ؤؤا ي ؤ ؤؤب لن ت ؤ ؤزال بؤ ؤؤالتقطير كافؤ ؤؤة الا ؤ ؤوا ب الطيؤ ؤؤارة ن ولكؤ ؤؤن فؤ ؤؤي
الممار ة ن تبقى في القطؤارة كميؤة ب ؤيطة مؤن األمؤال ويعؤزى هؤيا االحتفؤاظ بكميؤة

زهيدة و /لو إلى ت رب المكي

ن وقؤد تتؤراو هؤيف الكميؤة  2 - 3 ppmإلؤى مؤا يزيؤد

تؤؤن  20 ppmويؤؤنير فؤؤي النتؤؤا ل تصؤؤمير المعؤؤدات ونوتيؤؤة ميؤؤاف التغييؤؤة وتراكيؤؤز

األمؤؤال ن وطريقؤؤة التص ؤري

( يدويؤؤة لو م ؤؤتمرة ) ن ولحكؤؤار المكيفؤؤات والظؤؤرو
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األخرى لاتاغيل وقد لدر نا في ال دول  11 - 3كميات األمال يير الطيؤارة التؤي
و دت في ا اة من العينات من ماء مقطر لات ارة .
التقطيؤؤر مكا ؤ

إلؤؤى حؤؤد مؤؤا مقارنؤؤة بؤؤالطرق األخؤؤرى لمعال ؤؤة المؤؤاء كتي ؤؤير

المؤؤاء بالزيوليؤؤت ن لو بمبؤؤادل كاتيونؤؤات الهيؤؤدرو ين ن لو ط ؤريقتين ال يؤؤر البؤؤاردة لو

ال اخنة ولكن تختا التكالي امن مدى وا ؤ ؤدا اتتمؤادا تاؤى نمؤويي المبخ دؤر
( ِ
المقطَر ) الم تخدر لل تدد الوحدات وما إيا كان من ل ؤل ميؤاف المعال ؤة لو مؤن
ل ل ن بة ب يطة من مياف اإلتااة ن واتزانات الح اررة ف تكون تكالي
بكيير منها تندما ال يمكن ا ترداد هيف الوحدات الح اررية .

التقطير لقل

لتاؤؤى كافؤؤة تقطيؤؤر ميؤؤاف المعال ؤؤة بمبخؤؤر مؤؤن وحؤؤدة مفؤؤردة تنؤؤدما يمكؤؤن فقؤؤط

ا ؤؤترداد تاؤؤك الوحؤؤدات الح ارريؤؤة الالزمؤؤة لت ؤؤخين اإلتااؤؤة لامبخؤؤر  .ولت ؤؤخين ليبؤرة
واحؤؤدة مؤؤن المؤؤاء مؤؤن 212 – 116

ن نحتؤؤاي إلؤؤى  152وحؤؤدة ح ارريؤؤة بريطانيؤؤة ن

ولكن الح اررة الكامنة لتحويل هيف الايبرة من الماء بدر ة 2126

2126

تقؤؤارب ؤؤتة لاؤؤعا

ونصؤ

إلى بخار بدر ة

 011در ؤؤة حؤ اررة بريطانيؤؤة هؤؤيف وهؤؤي حؤ اررة

لتاى بكيير مما يمكن اإلفادة منها لت خين ليبرف واحدة لخرى من مياف اإلتااة من

 116إلؤؤى 2126

ن وبالتؤؤالي إيا لؤؤر يكؤؤن هنؤؤاك ا ؤؤتخدار آخؤؤر لهؤؤيف الزيؤؤادات فؤؤي

در ؤؤة الح ؤ اررة البريطانيؤؤة /في ؤؤب لن تمؤؤتص وتبؤؤدد فؤؤي ميؤؤاف التبريؤؤد ن ألن الوحؤؤدات

لامبخر يل الوحؤدة المفؤردة ال يمكؤن ا ؤتخدامها
الح اررية ال از دة في النمويي التقايدل
د
لتنمين الح اررة الكامنة الالزمة لتبخر هيف الايبرة اليانية من الماء .

الجدول  11 - 3التقطير  :المديات في المحتويات المعدنية لعدد من المياه المقطرة التجارية
المعادن

المدى ppm / CaCO3

العسرة

59 - 5

القلوية

51- 5

الكبريتات

1-5

الكلوريدات

9-5
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إجمالي األمالح

مالحظة  :ألغراض طبية يعاد تقطير الماء المقطر وتقطر هذه القطارة من جديد  ،ويعرف الناتج
باسم الماء المثلث التقطير .

المبخرات العديدة الوحدات Multiple - Effect Evaporators :

يمكؤؤن إتؤؤادة ا ؤؤتعمال لكيؤؤر الح ؤ اررة الكامنؤؤة تؤؤن طريؤؤق ا ؤؤتعمال م موتؤؤة

منلفؤؤة مؤؤن مبخ ؤرين لو ياليؤؤة لو لكيؤؤر ن م ه ؤزة بحيؤؤأ يتكي ؤ

بخؤؤار المؤؤاء مؤؤن كؤؤل

ُمبخؤ دؤر ماتؤؤدا آخؤؤر ُمبخؤ دؤر فؤؤي ال ا ؤؤة ن فؤؤي لنابيؤؤب الت ؤؤخين ن وتاؤؤغل كؤؤل واحؤؤدة
تاليؤؤة تحؤؤت تفري ؤ لتاؤؤى مؤؤن الوحؤؤدة التؤؤي قباهؤؤا ويكي ؤ البخؤؤار مؤؤن آخؤؤر وحؤؤدة فؤؤي

ال ا اة في مكي

طبعا وبهيف الطريقة يغاؤي المؤاء فؤي كؤل وحؤدة تاليؤة بدر ؤة لدنؤى

م ؤؤن الوح ؤؤدة الت ؤؤي ؤؤبقتها وب ؤؤبب ه ؤؤيف التفاوت ؤؤات ف ؤؤي در ؤؤات الحؤؤ اررة يمك ؤؤن إت ؤؤادة

ا تخدار الح اررة المنطاقة في الوحدة التالية  .وت مى م موتؤة الوحؤدتين الم ؤتخدمة

ؤالمبخر
تا ؤؤى ه ؤؤيا النح ؤؤو ب ؤؤالمبخر الم ؤؤزدوي الوح ؤؤدة ن وم موت ؤؤة الوح ؤؤدات ال ؤؤيالأ ب ؤ د
الياليي الوحدات وم موتة الوحدات األرب بالمبخر الرباتي الوحدات .
كاما كان تؤدد الوحؤدات لكبؤر كامؤا كانؤت تكؤالي

التاؤغيل لقؤل ومؤن الوااؤ

لن تؤؤدد الوحؤؤدات ال يمكؤؤن لن يكؤؤون ييؤؤر محؤؤدود ألنؤؤد ي ؤؤب لن يكؤؤون تفاوتؤؤا فؤؤي
در ؤؤة الحؤ اررة فؤؤي كؤؤل وحؤؤدة لاؤؤمان ننقؤؤل حؤرارل كؤؤا

وتؤؤزداد لياؤؤا ؤؤرتة تكؤؤالي

المع ؤؤدات مؤ ؤ ت ؤؤدد الوح ؤؤدات وف ؤؤي تقطي ؤؤر مي ؤؤاف المعال ؤؤة ف ؤؤإن المبخ ؤؤر يل الوح ؤؤدة

المفردة والمزدوي الوحدة لكير ايوتا من المبخر الياليي والرباتي الوحدات .

نظريؤؤا إن ليب ؤرة واحؤؤدة مؤؤن البخؤؤار ي ؤؤب لن تبخؤؤر ليب ؤرة واحؤؤدة مؤؤن المؤؤاء فؤؤي

المبخؤؤر الوحيؤؤد الوحؤؤدة و 2ليبؤرة فؤؤي المبخؤؤر المؤؤزدوي الوحؤؤدة إل ؤ  ,لمؤؤا فؤؤي التطبيؤؤق
العماي فإن ليبرة واحدة البخار تبخر تادة حوالي  1.0ليبرة من الماء المبخر الوحيد

الوحؤؤدة و 1.1ليب ؤرة م ؤن المؤؤاء فؤؤي المبخؤؤر المؤؤزدوي الوحؤؤدة و 2.5ليب ؤرة فؤؤي المبخؤؤر
الياليي الوحدة .
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مبخرات الضاغط البخاري Vapor-Compressor Evaporators :

ريؤؤر لن الكتؤؤب المدر ؤؤية يكؤؤرت تاؤؤى مؤؤدى ؤؤنوات إمكانيؤؤة إتؤؤادة ا ؤؤتخدار

الحؤ ؤ اررة الكامن ؤؤة ف ؤؤي مبخ ؤؤر ت ؤؤن طري ؤؤق رفؤ ؤ در ؤؤة حؤ ؤ اررة التكييؤ ؤ

با ؤؤغط البخ ؤؤار

وا ؤؤتخدار البخ ؤؤار الما ؤؤغوط لغا ؤؤي الم ؤؤاء ف ؤؤي الوح ؤؤدة نف ؤؤها ف ؤؤإن ه ؤؤيف الطريق ؤؤة ل ؤؤر

ت ؤؤتخدر تمايؤؤا إلؤؤى بعؤؤد مؤؤرور ؤؤنوات تديؤؤدة وياؤؤغل وفؤؤق لهؤؤيا المبؤؤدل مقطؤؤر كاليؤؤن

اؤميدت  Schmidt–Kleinالؤؤيل القؤؤى ا ؤؤتخداما وا ؤؤعا خؤؤالل الحؤؤرب العالميؤؤة
اليانيؤؤة لتقطيؤؤر ميؤؤاف البحؤؤر  .تنؤؤد بؤؤدء تاؤؤغيل هؤؤيف المعؤؤدات ي ؤؤتخدر لوال مصؤؤدر
خار ي لات خين لغاي المؤاء فؤي المقطؤر وتنؤدما يتصؤاتد البخؤار مؤن ح ؤرة الغاؤي

يعبؤر الاؤؤايط الؤؤيل ياؤؤغطد بمؤؤا يكفؤؤي لرفؤ در ؤؤة ح اررتؤؤد إلؤؤى لكيؤؤر مؤؤن 2256
وتند ٍي يعبؤر هؤيا البخؤار الماؤغوط مافؤات الت ؤخين فؤي ح ؤرة الغاؤي بحيؤأ ُي ؤخن
تند تكييفد الماء ويغايد في الح رة وي تخدر ناتل التكيي الحار وهيا إلى حد لبعؤد
في ت خين مياف التغيية التي ت رل إلى ح رة الغاي نظريا ي ب لن ينمن الاؤايط
تند ٍي ما يكفؤي مؤن الطاقؤة ليبقؤي المقطؤر اؤغاال ولكؤن فؤي التطبيؤق العماؤي ت ؤتخدر
تادة كمية ب يطة من الح اررة الخار ية .

تشكل القشرة في المبخرات Scale Formation Evaporators :

تنؤؤد تقطيؤؤر الميؤؤاف الع ؤرة فؤؤي المبخ ؤرات يصؤؤب تاؤؤكل القا ؤرة يالبؤؤا ماؤؤكاة

خطي ؤرة فالتبريؤؤد ال ؤري لمافؤؤات لو لنابيؤؤب الت ؤؤخين تؤؤن طريؤؤق ريؤؤان المؤؤاء البؤؤارد
خاللهؤؤا لؤؤيس فعؤؤاال دا مؤؤا فؤؤي تفكيؤؤك القاؤرة وتنظيفهؤؤا بحمؤؤض معؤؤالل اؤؤرورل دا مؤؤا

وتي ؤؤير ميؤؤاف تغييؤؤة المبخؤرات لاؤؤتخاص مؤؤن القاؤرة ممار ؤؤة اؤؤا عة وتمومؤؤا ي ؤؤتخدر

مي ر الزيوليت لتي ير هيف المياف .

استخدامات المياه المقطرة والمنزوعة المعادن
Uses Of Demineralized and Distilled Waters
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في المصان يات م ار ل الاغط العالي وفي تؤدد مؤن المعال ؤات الصؤناتية

يكون الماء الخالي تمايا من الاوا ب المعدنية اروريا  ,ومؤ ميؤاف المعال ؤة لياؤا

ن هناك م ال وا

دا مؤا فيؤد البؤديل لهؤيف الميؤاف مؤن ل ؤل النتؤا ل الم ؤتخدمة ؤابقا

ن كت خين الناتل وخفض التكؤالي

لدر ؤة كبيؤرة إلؤى حؤد تكؤون فيؤد الكافؤة اإلاؤافية

لكير من يير مبررة  .إاافة إلى يلك ن اكتا

لن هناك كيي ار من اال تخدامات

األخرى لهؤيف الميؤاف يات النوتيؤة العاليؤة ن كمؤا فؤي بعؤض ميؤاف الاؤط

ن وبعؤض

تمايات التبريد ن وترطيب المعدات ن وتدد مؤن التطبيقؤات األخؤرى ن وتمومؤا ن

تقؤؤدر تمايؤؤة نؤؤزع المعؤؤادن ن م ؤ لكيؤؤر الم ؤواد العيبؤؤة الطبيعيؤؤة مؤؤن المؤؤاء ن تكؤؤالي

التاغيل لقل منها في التقطيؤر  .وباختيؤار ال هؤاز المنا ؤب لنؤزع المعؤادن لياؤا ن
يمكؤؤن الحصؤؤول تمايؤؤا تاؤؤى لل در ؤؤة تريؤؤدها فؤؤي نقؤؤاوة الميؤؤاف  .ولؤؤيلك ن يمكؤؤن

ا ؤؤتخدار ل هؤزة النؤؤزع المعؤؤادن ن فؤؤي مصؤؤان الاؤؤغط العؤؤالي ؤؤدا ومصؤؤان الطاقؤؤة

النووية ن ليس فقط في تغيية مياف الم ار ل ن بل لياا فؤي نؤاتل التكييؤ

ن ولكؤن

التقطيؤؤر ن م ؤ الميؤؤاف يات المحتؤؤوى العؤؤالي مؤؤن المؤؤادة المعدنيؤؤة ن اقتصؤؤادل لكيؤؤر

في تكالي

التاغيل من نزع المعادن .

إاؤؤافة إلؤؤى ا ؤؤتخدامها فؤؤي معال ؤؤة تؤؤدد مؤؤن ميؤؤاف تغييؤؤة الم ار ؤؤل ن ت ؤؤتخدر
ن فؤؤي معال ؤؤة تؤؤدد مؤؤن ميؤؤاف المعال ؤؤة ن

ل هؤزة نؤؤزع المعؤؤادن ن تاؤؤى نطؤؤاق وا ؤ

الت ؤؤي ت ؤؤتخدر ف ؤؤي تص ؤؤني المؤ ؤواد الكيميا ي ؤؤة الناتم ؤؤة ن والمنت ؤؤات الص ؤؤيدالنية ن
والادا ن والخزفيات ن والمواد الحفازة ن والدهان ن ومواد التصؤوير الفوتؤويرافي ن

والمع ؤؤدات البصؤ ؤرية والعؤ ؤوازل الكهربا ي ؤؤة ن والم اري ؤؤا ن والترانز ؤؤتورات ن وا ؤؤترات
ال ايولوز ن والقهوة اليوابة ن واألاربة ن ومواد الت ميؤل والمتف ؤرات ن وحااؤدات

التخؤزين ن واآلنيؤؤة الفاؤؤية ن وم ؤؤتحابات زيؤؤت القطؤ لاتبريؤؤد ن وقنؤوات التافزيؤؤون

ن والمطؤؤاط وم موتؤؤة مؤؤن تمايؤؤات التصؤؤني األخؤؤرى ن وفؤؤي الطاؤؤي بالكهربؤؤاء ن

كؤؤالطاي ب ؤؤالكرور مؤؤيال ن ال ت ؤؤتخدر فق ؤؤط ل ه ؤزة المع ؤؤادن الم ؤؤتخدمة ف ؤؤي معال ؤؤة
915

طرق نزع المعادن بتبادل األيونات والتقطير

الفصل السابع عشر

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

معالجة المياه لألغراض الصناعية وغيرها  /طارق إسماعيل كاخيا

الميؤؤاف التؤؤي ت ؤؤتعمل فؤؤي مغؤؤاطس الطاؤؤي ومغؤؤاطس الاؤؤط

ن بؤؤل ت ؤؤتخدر لياؤؤا

مبؤؤادالت الكاتيونؤؤات الهيؤؤدرو ين إل ازلؤؤة م ؤواد التاويؤؤأ المعدنيؤؤة الماتصؤؤقة مؤؤن قبؤؤل

مغطؤ ؤؤس الطاؤ ؤؤي ن وت ؤ ؤؤتخدر مبؤ ؤؤادالت األنيونؤ ؤؤات نوبعؤ ؤؤدها مبؤ ؤؤادالت كاتيونؤ ؤؤات
الهي ؤؤدرو ين إل ازل ؤؤة مؤ ؤواد التاوي ؤؤأ المعدني ؤؤة الماتص ؤؤقة م ؤؤن قب ؤؤل مغط ؤؤس الطا ؤؤي ن
وت ؤؤتخدر مب ؤؤادالت األنيونؤؤات ن وبع ؤؤدها مبؤؤادالت كاتيون ؤؤات الهيؤؤدرو ين ال ؤؤترداد

الكرور من مياف الاط

والهدر .

مالحظة  :تستخدم مبادالت األيونات أيضاً لكثير من األغراض األخرى غير معالجة المياه من
بينها فصل وتراكيز اليورانيوم  ،واسترداد المعادن  ،واالستخدامات الطبية والصيدالنية  ،والعمل
البيولوجي وأعمال البحث األخرى  ،والمواد الحفازة  ،ومعالجة مياه الهدر واستخدامات أخرى كثيرة .
شرحت هذه العمليات في عدة كتب  ،أدرجناها في ثبت المراجع في نهاية هذا الفصل .

إزالة ملوحة مياه البحر والمياه الضاربة إلى الملوحة
Desalting of sea water and brackish waters
ي ؤؤرل ق ؤؤدر كيي ؤؤر م ؤؤن البح ؤؤأ وتم ؤؤل التط ؤؤوير لتحوي ؤؤل مي ؤؤاف البح ؤؤر والمي ؤؤاف

الاؤاربة إلؤى الماوحؤة إلؤى ميؤاف تنا ؤب اال ؤتخدار العؤار  .وبمؤا لنؤد قؤد تمؤت د ار ؤؤة
تدد من مختا

نمايي وتصامير مصان إزالة الماوحة ن كالمصان الكاماؤة الح ؤر

ن والوحدات الصناتية الت ريبية ن والنمايي المختبرية ن تحصات ب رتة معاومات
قيمة فيما يتعاؤق بإمكانيؤة ا ؤتخدار مختاؤ

يتو ؤؤب التغاؤؤب تايهؤؤا وتكؤؤالي

طؤرق إ ازلؤة الماوحؤة ن والصؤعوبات التؤي

التاؤؤغيل  .وقامؤؤا ياؤؤدد فؤؤي التنكيؤؤد تاؤؤى لهميؤؤة هؤؤيا

العمؤؤل ن ألن هنؤؤاك كييؤؤر مؤؤن المنؤؤاطق التؤؤي يو ؤؤد فيهؤؤا مؤؤورد مؤؤا ي ال يناؤؤب مؤؤن
مياف البحر لو المؤوارد الغزيؤرة مؤن الميؤاف الاؤاربة إلؤى الماوحؤة ن ولكؤن حيؤأ تكؤون

م ؤوارد الميؤؤاف الطبيعيؤؤة العيبؤؤة قاياؤؤة لو ت ؤؤتنز ب ؤؤرتة  .وم ؤ إدراك هؤؤيا األمؤؤر ن
ابتؤدل برنؤامل المعال ؤؤة الفيؤدرالي بتن ؤؤيس مكتؤب الميؤؤاف المالحؤة فؤؤي تؤار  1052فؤؤي

وااؤؤنطن لد ار ؤؤة هؤؤيف الماؤؤكاة الهامؤؤة ن وقؤؤدر مبا ؤ  2مايؤؤون دوال ار لماؤؤروع لمؤؤدف 5
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الر ن ومؤدة
نوات  .وفي تار  1055ارتفؤ هؤيا التفؤويض ليصؤل إلؤى  11مايؤون دو ا

فترة البرنامل حتى تار . 1013

امل تمل هيا المكتب ن ليس فقط لهر د ار ة اموال لكافؤة نمؤايي طؤرق إ ازلؤة

الماوحؤؤة ومختا ؤ

األنمؤؤاط والتص ؤؤامير التؤؤي يمكؤؤن لن ت ؤؤتخدر ن بؤؤل لياؤؤا بن ؤؤاء 5

وحؤؤدات لاتقطيؤؤر مؤؤن مختاؤ

النمؤؤايي ن و وحؤؤدات لتاؤؤغياها لميؤؤاف البحؤؤر ن ووحؤؤدتين

لامياف الااربة إلى الماوحؤة  .ت ؤتخدر واحؤدة مؤن مناؤات تحويؤل ميؤاف البحؤر طريقؤة
التقطيؤؤر المتعؤؤددة الوحؤؤدات العموديؤؤة يات األنابيؤؤب الطوياؤؤة ن وت ؤؤتخدر وحؤؤدة يانيؤؤة

طريقة التبخيؤر الوماؤي المتعؤدد الم ارحؤل ن والحؤدة الياليؤة ت ؤتخدر طريقؤة الت ميؤد .
ومؤؤن الوحؤؤدتين الاتؤؤين تعمؤؤالن فؤؤي الميؤؤاف الاؤؤاربة لاماوحؤؤة ن ؤؤتعمل واحؤؤدة بطريقؤؤة

الديازة بالكهرباء ن واليانية بطريقؤة البخؤار بالؤدوران الق ؤرل  .يؤنمن هؤيا العمؤل الؤيل
كييؤ ؤ ار م ؤؤا ينصؤ ؤ ب ؤؤد كييؤ ؤ ار م ؤؤن المعاوم ؤؤات الالزم ؤؤة ح ؤؤول ط ؤؤرق التقطي ؤؤر وتك ؤؤالي

تاغياها .

العامؤؤل الكامؤؤل األهميؤؤة ن هؤؤو تكؤؤالي

التاؤؤغيل  .تاؤؤى مؤؤدى ؤؤنوات تديؤؤدة ن

كانت ماوحة المياف تزال بؤالتقطير ن ولكؤن التكؤالي

كانؤت تاليؤة ؤدا ن  511دوال ار

لكل  1111الونا  .لما اليور ن فقد انخفاؤت هؤيف التكؤالي

كييؤ ار ن فمصؤان لوربؤة

ميال ن با ؤتخدامها المبخؤرات األنبوبيؤة الغاط ؤة يات الوحؤدات ال ؤت وانتؤاي الطاقؤة

الكهربا يؤة خفاؤؤت التكؤؤالي

لقؤؤل مؤؤن  211دوال ار تقريبؤؤا لكؤؤل  1111الونؤا ن ولكؤؤن

هؤؤيف الكافؤؤة ما ازلؤؤت تاليؤؤة  .ويقؤؤدر لن تختص ؤؤر المصؤؤان ال ديؤؤدة هؤؤيف الكافؤؤة إل ؤؤى

النصؤؤ

ن ولن مص ؤؤان التحوي ؤؤل الكبيؤ ؤرة تختص ؤؤرها إل ؤؤى  1751دوال ار لو لق ؤؤل لك ؤؤل

 1111الونا .

بمؤا لن ميؤؤاف البحؤر تحتؤؤول تاؤى كميؤؤة كبيؤرة مؤؤن لمؤال المغنيزيؤؤور والكا ؤؤيور ن

إاافة إلى ما تحتويؤد مؤن كاؤور الصؤوديور ( انظؤر التحاليؤل النموي يؤة لميؤاف البحؤر

فيمؤؤا ؤؤبق ) ن فؤؤإن إحؤؤدى الصؤؤعوبات التؤؤي توا ؤؤد فؤؤي تبخيرهؤؤا هؤؤي تاؤؤكل القا ؤرة ن
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ولكؤؤن الد ار ؤؤات التؤؤي ل ريؤؤت حتؤؤى اآلن لمنؤ تاؤؤكل الروا ؤؤب العالقؤؤة لتطؤؤت نتؤؤا ل

ممتؤؤازة  .وتؤؤر لياؤؤا الحصؤؤول تاؤؤى كييؤؤر مؤؤن المعاومؤؤات تؤؤن تؤؤنمين معؤؤدالت لكبؤؤر
لنق ؤؤل الحؤ ؤ اررة وزي ؤؤادة ت ؤؤدد الوح ؤؤدات الت ؤؤي يمك ؤؤن لن ت ؤؤتخدر مؤ ؤ مختاؤ ؤ

تص ؤؤامير

المبخ ؤرات  .ودر ؤؤت لياؤؤا طؤؤرق التبخيؤؤر الام ؤؤي ن وا ؤؤتخدمت بعؤؤض المصؤؤان

الصؤغيرة ن ؤبيا فؤؤي بعؤض الموااؤ لتؤنمين كميؤات ب ؤؤيطة مؤن ميؤؤاف الاؤرب  .ولكؤؤن
الم احات الم تخدمة كبيرة ونات ها قايل .

يعتمـد التجميـد إل ازلؤة لمؤال ميؤؤاف البحؤر تاؤى الحقيقؤة المعروفؤة يؤدا ن وهؤؤي

لند تند ت ميؤد الميؤاف المالحؤة ن فؤإن الميؤاف هؤي التؤي تت مؤد ن بينمؤا تتركؤز المحاليؤل

الماحيؤؤة فؤؤي ال ؤؤا ل المتبقؤؤي ن ت ؤؤرل تمايؤؤة الت ميؤؤد بتبريؤؤد ميؤؤاف البحؤؤر ن يؤؤر تواؤ

تحؤؤت در ؤؤة التفريؤؤق  .يعمؤؤل البحؤؤر النؤؤاتل تاؤؤى تبريؤؤد المؤؤاء ن ويمكؤؤن تنظؤؤير يلؤؤك ن
بحيأ يت مد حوالي النص

ن تند ي يا طين ال ايد والمحاول إلى تمود فارز ن

حيأ ينقل معظر المحاول الماحي من ال ايد تبر مصفاة ن حمص ير يغ ل ال ايد

بالمؤؤاء الم ؤؤتعاد مؤؤن البحؤؤار الؤؤيل كؤؤان لزيؤؤل فؤؤي ح ؤرة الت ميؤؤد ن ويحؤؤدأ اال ؤؤترداد
بطريقة حايقة لالمتصاص نواإلزالة من امتصاص وتكيي

البخار .

الديلزة بالكهرباء طريقة ممتعة ن ت تخدر اليور في تدد من المصان إلنتاي

المياف الصالحة لاارب ولأليراض العامة من المياف المالحة بوا طة مياف تيار
كهربا ي م تمر و ا ة من لياية مبادلي الكاتيونات و األنيونات المتباتدة بدقة ن

و المتوااعة باكل تبادلي  .وباختصار ن تندما يمر تيار كهربا ي م تمر تبر
مياف المالحة في واحدة من هيف األكوار المتعددة األياية ن تعبر الكاتيونات

المتاردة كهربا يا لياية مبادل الكاتيونات في ات اف واحد ن وتعبر األنيونات لياية
مبادل األنيونات في االت اف اآلخر ن تكون النتي ة الصافية ن لند في األحياز بين

األياية ن تنقص الماوحة في حيز ن وتزداد في الحيز التالي ن وتنقص في الحيز
اليل يايد ن إل ن خالل كامل الكومة .
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نحصل تاى مياف خفيفة الماوحة من األحياز التي نقصت فيها الماوحة ن

وترة مياف الهدر من األحياز التي ازدادت فيها الماوحة  .واتتمادا تاى ماوحة

المياف الخارن والدر ة التي ي ب تخفيض الماوحة إليها و ح ور المياف المعال ة ن
يمكن إتادة تدوير المياف المنخفاة الماوحة لو تمريرها تبر تدة لكوار  .ومن

الواا لن الناتل النها ي و

لن يكون ماء مزالة معادند تماما ن و لكند الماء

اليل خفات ماوحتد باكل يكفي ل عاد صالحا لاارب و مال ما لال تخدامات

العامة  .و ليلك ن قد تتراو اليمالة الماحية باكل يكفي ل عاد صالحا لاارب
ومال ما لال تخدامات العامة  .و ليلك ن قد تتراو اليمالة الماحية ( 1000 ppm

53

 /الون ) إلى لقل من 20 ( 500 ppm

 /الون )  .تختا

تكالي

التاغيل بصورة ر ي ية بالن بة لال تبداالت الكهربا ية والغاا ية ن فتزداد الكافة
من ل ل الكهرباء م زيادة الماوحة  .وليلك تكون اال تخدامات الر ي ية لهيف

الطريقة تموما ن في حقل معال ة المياف ن في معال ة المياف الااربة إلى الماوحة
ن ويمكن لن ناي

لن تو د مياف كييرة من هيف الطبقة .

مالحظة :

إن ما ذكرناه مخطط عام مختصر جداً لبعض الطرق  ،التي يمكن بواسطتها تقطير مياه البحر

والمياه الضاربة إلى الملوحة  .وللحصول على معلومات مفصلة حول هذا الموضوع  ،ومختلف الطرق
التي درست  ،ونماذج المعدات التي استخدمت في هذه الدراسات  ،والنتـائج التـي تحصـلت حتـى اآلن ،

يمكن للقارئ أن يعود إلى المنشورات الحديثة في هذا المضمار .
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طرق تيسير الماء
بالجير البارد ـ صودا
Cold Lime - Soda Water
Softening Processes
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طرق تيسير الماء بالجير البارد  -صودا
Cold Lime - Soda Water Softening Processes
يزيد عمر فن هذه الطريقة من التيسير على أكثر من قرن بقليل  ،ويعود إلىى

عى  ، 5485عنىىدم مىىنم توم ى

معىىة

ك ى ر  ،أسىىت ذ الكيمي ى ا اكسىىكتلند فىىة

أبردين برااة اختراع لق ا "طريقة ديدة ل عل بعض الميى ه ( بمى فياى التى يمز ) أقىل
تلوث ً وأقل عسرة للتموين واكستخدا فة المص نع و القرى و البلدات والمدن .
تقضى ىىة طريقى ىىة ك ى ى ر ب ض ى ى فة ال يى ىىر إلى ىىى الم ى ى ا  ،وهكى ىىذا تخ ى ى

عس ى ىرة

البيكربون ت عن طريق ترسيب قلوية الكلسيو على شكل كربون ت الكلسيو  ,وقلوية

المغنيزيو على شىكل هيدروكسىيد المغنزيىو  ،ويترسىب ال يىر المضى

أيضى ً علىى

شكل كربون ت كلسيو .
ٍ
وعندئذ يت ترويق الرواسب ب لترسيب البسيط  ،ويستخد الم ا المروق بدون

مع ل ة إض فية  ،أو ترشم

قبل استخداما  .تخف

طريقة ك ر

عسرة

البيكربون ت فقط  ،ولكن ون هندرسون بورتر استخد رم د الصودا إض فة إلى
ال ير  ،وهكذا خف

عسرة ال كربون ت إض فة عسرة البيكربون ت  .وك نت هذه

الطريقة لتيسير الم ا تعر س بق ً بطريقة بورتر -ك ر  ،لكنا تعر اليو على
نحو أكثر شيوع ً بطريقة ال ير الب رد -صودا .

ق ك ر أيض ً بتثبيت كربون ت الكلسيو ( قمح ت فة ال لون الملكة )

كوحدة للعسرة  ،وأوضم ذل " كل در ة من العسرة تع دل قمحة من الطب شير  ،أو
ال ير  ،أو الكلسيو فة قمحة من الطب شير  ،ي ب أن تحدث فة

بأية طريقة تنحل با ” .

لون الم ا ،

مالحظة :
كما أشار بيكر في" البحث عن مياه نقية" ( جمعية األعمال المائية األمريكية  ، )8598وهو كتاب
ننصح به بقوة لما يتضمنه من المعلومات تاريخية غنية  ،كان معروفاً قبل قرن على األقل من ابتكار
كالرك  ،أن األمالح القلوية تيسر الماء  .وذكر بيكر كثي ارً من المخترعين الذين جاءوا قبل كالرك .
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المبادئ الرئيسية للعملية Principles Of Operation :

يتض ى ى ىىمن ال ى ى ىىدول  54 - 5ذوب نيى ى ى ى ت بيكربونى ى ى ى ت وكربونى ى ى ى ت وكلوري ى ى ىىدات

وهيدروكس ىىيدات وكبريتى ى ت  :الكلس ىىيو والمغنيزي ىىو والص ىىوديو بلغ ىىة مك فئ تاى ى م ىىن

كربون ت الكلسىيو  ،وبىأ زاا مىن المليىون  ،وبى لغ ار فىة ال ى لون بدر ىة  25و555
 ،ون حى ىىك أن كى ىىل مركب ى ى ت الصى ىىوديو ذوابى ىىة ى ىىداً  ،و أن مركب ى ى ت الكلسى ىىيو

والمغنيزيو ذات الذوب ني ت األدنى  ،هة كربون ت الكلسيو وهيدروكسيد المغنيزيو

 ،األمىىر الىىذ يعلىىل ترسىىب الكلسىىيو علىىى شىىكل كربون ى ت والمغنيزيىىو علىىى شىىكل
هيدروكسيد فة طرق ال ير  -صودا .

الجدول  1ـ  11ذوبانية بيكربونات وكربونات وكلوريدات وماءات
الكالسيوم والمغنيزيوم والصوديوم

قلوية الكلسيوم  ،والمغنيزيوم والصوديوم :
Calcium , Magnesium , and Sodium Alkalinities
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رغى أن األمى

فىىة محلىىول مخفى

ك لمى ا ك تو ىىد فىىة حىىد ذاتاى بىىل علىىى

شكل أيون ت  ،فمن المن سب تصوير شق البيكربونى ت كمىرتبط أوكً ب لكلسىيو وث نيى ً

بى لمغنيزيو  ،ألن هىىذا هىىو الترتيىىب الىىذ يحىىدث فيىىع الترسىىيب  ،عنىىد إضى فة ال يىىر
إلى الم ا الىذ يحتىو علىى هىذه البيكربونى ت  .أ أن كربونى ت الكلسىيو ستترسىب

أوكً بس ى ىىبب انخف ى ى ى ض ذوب نيتا ى ى ى  .أم ى ى ى كربونى ى ى ت المغنزي ى ىىو فس ى ىىو
ك لكربون ت  ،ألن ذوب نيتا تبلغ ستة أضع

لىى ىىن تترسىى ىىب

ذوب نية الكربون ت تقريب ً ،ب ستثن ا م

يتعلق ب لكمية التة تت وز ذوب نيتاى  .ولكىن مىع مواصىلة إضى فة ال يىر  ،سيترسىب

ث ني ى ى ً هيدروكسى ىىيد المغنزيى ىىو  ،بسى ىىبب ذوب نيتى ىىع القليلى ىىة  .أم ى ى أم ى ى

الصى ىىوديو ،

ف ميعا ذوابة داً  .ولذل عند مع ينة تحليل الم ا  ،تحسب القلوية أوكً على أنا

رابطىة للكلسىىيو  ،وتىىدعى " قلويــة الكلســيوم"  .فى ذا تخلفىىت أيىىة قلويىىة ف ناى تحسىىب

على أنا رابط للمغنيزيو  ،وتسمى " قلويـة المغنزيـوم"  .وفىة عىدد قليىل نسىبي ً مىن

المي ى ه الطبيعي ىىة  ،قىىد تك ىىون زي ى دة القلوي ىىة أكثىىر م ىىن قلىىويتة الكلس ىىيو والمغنزي ىىو .

وتحسب فة هذه الح كت على أنا رابط للصىوديو  ،وتسىمى “ قلويـة الصـوديوم”

 .فى ى ذا عبرنى ى ع ىىن إ مى ى لة العسى ىرة  ،عسى ىرة الكلس ىىيو  ،وعسى ىرة المغنزي ىىو  ،وعسى ىرة

صوديو  ،وا م لة القلوية ( قلويىة برتقى لة المثيىل) علىى أن مك فئ تاى ، CaCO3
ف ن تطبيق ت القوانين الت لية سو

تبين نوع القلوية المو ودة وكميتا .

(  ) 5قلوية الكلسيو = عسرة الكلسيو أو إ م لة القلوية  ,مام ك نت قليلىة

( من الواضم إذا ك نت متس وية  ،كل واحدة ) .

(  -5آ ) قلوية المغنيزيو = عسرة المغنزيو إذا ك ن إ مى لة القلويىة مسى وي ً

إل م لة العسرة أو أكبر منا .

(  – 5ب ) قلويىىة المغنزيىىو = إ م ى لة القلويىىة -عس ىرة الكلسىىيو  ،إذا ك ى ن

إ م لة القلوية أكبر من عسرة الكلسيو لكنع أقل من إ م لة العسرة .
(  ) 2قلوية الصوديو = إ م لة القلوية  -إ م لة العسرة .
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مالحظة  :من الواضح أنه إذا حصلنا على صفر أو رقم سلبي في أي من هذه النتائج  ،فلن
يكون موجوداً أي من تلك األشكال القلوية .

عسرة الالكربونات non Carbonate Hardness :

تو ىىد عسىرة ال كربونى ت إذا كى ن إ مى لة العسىرة أكبىىر مىىن إ مى لة القلويىىة .

واذا ك نت عسرة ال كربون ت مو ودة  ،ف ناى تعتبىر كىرابط أول للمغنيزيىو  ،والىرابط
الثى نة للكلسىىيو  ،بحيىىث لىىو و ىىد أيىىة قلويىىة للمغنيزيىىو  ،فسىىو

لىىن تو ىىد عسىرة ك

كربون ى ت الكلسىىيو  .ويوضىىم ال ىىدول  54 - 5تطبيق ى ت ه ىذه الق ىوانين علىىى ث ثىىة
أن ىواع م ىىن المي ى ه  ،تحم ىىل كىىل مناى ى إ مى ى لة العس ىرة نفس ىىع وعس ىرة ه ىىذه الكلس ىىيو ،
وعسرة المغنزيو  ،إنم تختل

كمي ت إ م لة القلوية .

الجدول  2ـ  11القلوية وعسرة الالكربونات في ثالث أنواع من المياه
قبل وبعد المعالجة بطريقة الجير ـ صودا الباردة

االختالف في المعالجة Variations in Treatment :
يمكن أن تختل

طريقة تيسير الم ا ب ل ير الب رد( أو ال ير -صىودا ) وفقى ً

لتركيب المي ه الخ ومتطلب ت اكستخدا النا ئة  .فتيسير الموارد البلدية من الميى ه
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مث ً  ،ينتج ع دة  .و زئي ً فقط  ،عسرة ثم لية مقىداره  0 ( 85ppmغ  /ى لون )

 .وكثير من مي ه التبريىد إضى فة إلىى بعىض ميى ه المع ل ىة  ،ك لميى ه المسىتخدمة فىة
بعض عملي ت تبيض الع ينة الورقية  ،تحت ج فقط إلى تخفيى

قلويىة الكلسىيو إلىى

حوالة  . 35 ppmتحت ج مي ه األشربة المكربنة ع دة تخفيى

إ مى لة القلويىة فقىط

إلىىى أقىىل مىىن رق ى محىىدد  .وفىىة صىىنع ال ليىىد  ،يكىىون تخفي ى

أهميىىة  .تحتى ج ميى ه التخميىىر عى دة فقىىط إلىىى تخفيى

البيكربون ى ت فقىىط ذا

القلويىىة  ،وفىىة حى كت كثيىرة ،

إض فة عسرة ال كربونى ت علىى شىكل كبريتى ت الكلسىيو  .وفىة ميىع هىذه الحى كت

كثيىرة  ،إضى فة عسىرة ال كربونى ت علىىى شىىكل كبريتى ت الكلسىىيو  .وفىىة ميىىع هىىذه
الحى ى كت  ،إضى ى فة إل ىىى كثي ىىر م ىىن الحى ى كت األخ ىىرى  ،يك ىىون التيس ىىير أو المع ل ىىة

ال زئية ضروري ً .

وفة ح كت أخرى  ،قىد يكىون مطلوبى ً إ ازلىة العسىرة بىدر ت أكبىر  .ويتضىمن

هىىذا مى يعىىر ب ى " المع ل ىىة الك ملىىة"  ،والتىىة نختىىزل فياى إ مى لة محتىوى الكلسىىيو

والمغنيزيو  ،سواا ك ن مو وداً على شىكل عسىرة بيكربونى ت  ،أو عسىرة ككربونى ت

 ،أو مزي ً مىن كليامى  ،بقىدر اإلمكى ن بىدون اسىتخدا زيى دة فىة المىواد الكيمي ئيىة .
أو قىىد يتضىىمن المع ل ىىة بى ى " زي ى دة الم ى دة الكيمي ئيىىة  ،وفيا ى تض ى

زي ى دات الم ىواد

الكيمي ئيىىىة  ،بحيى ىىث تختى ىىزل محتوي ى ى ت كربون ى ى ت الصى ىىوديو المض ى ى فة وهيدروكسى ىىيد

الصوديو المتشكل العسرة أرق أدنى من األرق المتحصىلة فىة " المع ل ىة الك ملىة"

.

وفة ح كت أخرى أيض ً  ،قد تستلز المع ل ة إزالة أو اختىزال المىواد األخىرى

إضى ى فة إل ىىى العسى ىرة و /أو القلوي ىىة  .وم ىىن ب ىىين ه ىىذه المى ىواد الحدي ىىد  ،و المنغني ىىز ،
والفلوري ىىد  ،والس ىىيلك  .وكنى ى ع ل نى ى إ ازل ىىة الحدي ىىد والمنغني ىىز بطريق ىىة ال ي ىىر البى ى رد-

صىىودا  ،والطىىرق األخىىرى ف ىىة الفصىىل  . 58وسىىو
الفلوريد والسيلك ب لطريقة الب ردة .

نىىدر ف ىىة هىىذا الفصىىل إ ازل ىىة
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يسىىتخد عنىوان هىىذا الفصىىل " طريقــة تيســير المــاء بــالجير البــارد -صــودا "
حصى اًر لتغطيىة عىدد مىن طىرق الترسىيب لتيسىير المى ا علىى البى رد  ،أ الطىرق التىة
يع ى لج فيا ى الم ى ا ب ى ل ير  ،أو ب ى ل ير ورم ى د الصىىودا  ،أو بم ىواد كيمي ئيىىة أخىىرى

ب ى ىىدر ت الحى ى ى اررة الع دي ى ىىة  .ف ى ىىة ه ى ىىذه الط ى ىىرق تخت ى ىىزل محتويى ى ى ت الكلس ى ىىيو و /أو
المغنيزيو بواسطة الترسيب  ،و  /أو الترويىق  ،و /أو الترشىيم  .وكمى أشىرن سى بق ً
يترسب الكلسىيو علىى شىكل كربونى ت كلسىيو ) ، (CaCO3والمغنيزيىو علىى شىكل

هيدروكسيد المغنزيو  . Mg (OH) 2وعندم يترسب ن علىى المى ا البى رد  ،يكونى ن
ن عمين داً  ،إلى الحد الذ نحت ج معع كستخدا

إلحداث اكندم ج والترويق .

رع ت صىغيرة مىن مى دة مخثىرة

مالحظة  :تستثنى من ذلك إزالة الكلسيوم بواسطة السبيركتور  Spirctorوهي طريقة ال تستخدم
فيها مادة مخثرة .

المواد الكيميائية المستخدمة Chemicals Used :
قد يكون ال ير المض

ي اًر كيمي ئي ً  ،أو ي اًر مميأ  ،أو ألغراض خ صة

ك زالة السيلك  ،ي اًر دولوميتي ً أو دولوميتي ً مميأ .
ال ير الكيمي ئة Chemical Lime

إض ى فة ال يىىر الكيمي ى ئة (  ) CaOأقىىل كلفىىة  ،علىىى أس ى

مك ى ف  ،مىىن

كلفىة ال يىر المميىأ  . Ca(OH)2ولكىن ال يىر الكيميى ئة يحتى ج إلىى عن يىة أكبىر فىة
التخزين والمع ل ة  ،وي ب إطف ؤه إلىى  Ca (OH) 2فىة كميىة محىدودة مىن المى ا

قبل التلقي :

Ca O + H2O  Ca (OH) 2
ويعر ال ير الكيميى ئة أيضى ً ب سى ال يىر الحىة أو ال يىر المحتىرق  .والىرق

الع د المن سب لنق وة الصن

الت ر منع  % 95على شكل . Ca O

ال ير المميأ Hydrated Lime
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مع ل ىىة ال ي ىىر الممي ىىأ  Ca(OH)2أس ىىال م ىىن مع ل ىىة ال ي ىىر الكيميى ى ئة ،

ويمكىىن تخزينىىع بأم ى ن فىىة أبنيىىة خشىىبية  ،ومىىن الواضىىم أنىىع ك ح ىىة إلطف ئىىع قبىىل

اسىتخدامع  .ويعىىر ال يىر المميىىأ أيضى ً بى ل ير المطفىأ  .والىرق العى د لنقى وة النىىوع
الت ر منع  ،هو  % 92على شكل . Ca(OH)2

ال ير الدلوميتة وال ير الدولوميتة المميأ
Dolomitic Lime and Hydrated Dolomitic Lime
يختل هذا النوع ن من ال ير إلى حد م بكمي ت المغنسي التة يحتوي نا .

وإل ازلىىة السىىيلك  ،ي ىىب أن يكىىون ال يىىر الىىدولوميتة ح ىوالة  % 04مىىن  CaOو
 % 85مى ىىن  ، MgOو ال يى ىىر الى ىىدولوميتة المميى ىىأ  ،ي ى ىىب أن يكى ىىون  % 55مى ىىن
 Ca(OH)2و  % 25من . MgO
رم د الصودا Soda Ash
الصىىن

% 04 Na2O

الت ى ر المسىىتخد منىىع هىىو رمى د الصىىودا الخفيى

( الذ يك ف لى  . ) % 99.5 Na2CO3ومعدل نق وة أكثر من . % 99 - 94
المواد المخثرة Coagulants

الم دة المخثرة األوسع انتش اًر هة كبريتى ت األلومنيىو Al2(SO4)3.18H2O

وتعىر تحىىت عىىدة أسىىم ا ت ريىىة  ،وكبريتى ت الحديىىد  ، FeSO4.7H2Oوتعىىر
أيض ً تحت اس كوب ار

 ( Copperasعندم تستخد كبريت ت الحديىد  ،ي ىب أن

يكون الاواا أو ع مل تأكسد آخر مو وداً لضم ن الترسىيب علىى شىكل ]Fe [OH

3

 ،وألومني ت الصوديو )  ( NaAlO2والتة تحتو ع دة على ألومنيى ت صىوديو

 % 49وهيدروكسيد وكربون ت صوديو  % 55تقريب ً  .تتراو
تستخد ع دة من

 10 - 20 ppmمن مختل

رع ت المخثر التة

مواد التخثير .

أدر ن فة ال دول  54 - 0هذه ال رع ت وتأثيراتا على تركيب الم ا .

مقارنة تكاليف المعالجة Comparative Treatment Costs :
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فة الم دة الس بقة  ،تحت عنوان " األشك ل المختلفة فة المع ل ىة"  ،درسىن

ب ختص ى ر در ىىة المع ل ىىة ال زمىىة مىىن أ ىىل مختل ى

اكسىىتخدام ت النا ئيىىة  .ومىىن

الواضم  ،أنع إذا ك ن مطلوب ً اختزال قلوية الكلسيو فقط  ،ف ح ىة لتحمىل نفقى ت

إزالة أ شكل آخر من عسرة الم ا  .يصبم هىذا خصوصى ً فىة طىرق ال يىر البى رد

صىىودا  ،ألن كلفىىة إ ازلىىة قلويىىة الكلسىىيو مىىث ً  ،تبلىىغ ح ىوالة  5/5كلفىىة إ ازلىىة الكميىىة

نفسا من عسىرة ككربونى ت المغنزيىو  .وتكاىر التفى ع ت الت ليىة الكميى ت المق رنىة

م ىىن المى ىواد الكيمي ئي ىىة ال زم ىىة إل ازل ىىة كميى ى ت مم ثل ىىة م ىىن قلوي ىىة الكلس ىىيو  ،وقلوي ىىة

المغنزي ىىو  ،وعس ى ىرة ككربونى ى ت الكلسىىىيو  ،وعس ى ىرة ككربونى ى ت المغنزيىىىو  ،ويبىىىين
ال دول  54 - 2التك لي

المق رنة إلزالة هذه المواد .

وبم ى أن الكلسىىيو يترس ىىب علىىى كربون ى ت كلس ىىيو  ،والمغنيزيىىو علىىى ش ىىكل

هيدروكس ى ىىيد  ،فى ى ى ن ال رعى ى ى ت المك فئ ى ىىة والمى ى ى دة الكيمي ئي ى ىىة ال زم ى ىىة  ،والتفى ى ى ع ت

المشتركة  ،تكون كم يلة :

مالحظة  :التفاعالت الواردة أدناه تكتب لتظهر  ، Ca(OH)2ألن هذه هي مادة التفاعل .
وعندما يستخدم الجير الكيميائي ) ، )CaOيجب إطفاؤه أوالً إلى شكل . Ca (OH)2

( )5يحت ج مك ف واحد من قلوية الكلسيو إلى مك ف واحد من ال ير المميأ .
Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2  2CaCO3 + 2H2O
( )5يحت ج مك ف واحد من قلوية المغنزيو إلى مك فئين من ال ير المميأ .
Mg(HCO3)2 + 2Ca(OH)2  Mg(OH)2 + 2CaCO3 + 2 H2O
( )2يحت ج مك ف واحد من عسرة ككربون ت إلى مك ف واحد من رم د الصودا
SO4
CI2

SO4
+ NaCO3  CaCO3 + Na
CI2

Ca

( )8يحت ج مك ف واحد من عسرة ككربون ت المغنزيو إلى مك ف واحد من

رم د الصودا إض فة إلى مك ف واحد من ال ير المميأ .
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SO4 +Na2CO3 + Ca(OH)2  Mg(OH)2+CaCO3 +
SO4
Na2
CI2
CI2
يكل ى ال ي ىىر الكيميى ى ئة ) (CaOع ى دة حى ىوالة  5/2كلف ىىة رم ى د الص ىىودا  .وي ىىزن

Mg

مك فئ ى ىىع أيضى ى ى ً  05مق رن ى ىىة  555لرمى ى ى د الص ى ىىودا  .ولا ى ىىذه يتض ى ىىم أن إ ازل ى ىىة عسى ى ىرة
ال كربون ت أكثر كلفة من إ ازلىة عسىرة البيكربونى ت  .ويتضىم مىن هىذه التفى ع ت

أيض ً  ،أن إزالة المغنزيو أكثر كلفة من إزالة الكلسيو .
ونىىدرج فىىة ال ىىدول  54 - 2التكى لي

المق رنىىة علىىى أسى

النقى وة والتكى لي

الع ديى ىىة للم ى ىواد الكيمي ئيى ىىة الت ريى ىىة  ،مقى ىىدرة بحمولى ىىة العربى ىىة  ،ومثلى ىىث كلفى ىىة إ ازلى ىىة
بيكربون ت الكلسيو كواحد .

الجدول  ، 11 - 3طريقة الجير البارد -صودا  :مقارنة تكاليف إزالة بيكربونات والمغنيزيوم
وعسرة الالكربونات باستخدام الجير الكيميائي ورماد الصودا .
إزالة
عسرة بيكربونات الكلسيوم

عسرة بيكربونات المغنيزيوم

الكلفة النسبية
8
2

عسرة الكربونات الكلسيوم

9

عسرة الكربونات المغنيزيوم

6

نماذج ميسرات بالجير البارد -صودا
هن

Types Of Cold Lime - Soda Water Softeners
أربعة نم ذج أس سية من ميسرات الم ا ب ل ير الب رد -صودا :

( )5نموذج دث ر الكدارة  )5( .النموذج "التقليد " .

( )2النموذج "الحف ز"  )8( .النموذج أو نموذج المع ل ة ب لدفع ت .
النمى ذج الث ثىة األولىى نمى ذج مسىىتمرة  ،أ أن المى ا يعى لج أثنى ا ري نىع فىىة

المعدات  .أم النموذج الرابع  ،فكلمى يىدل اسىمع  ،ي ىر فيىع المى ا بصىورة متقطعىة
وليست مستمرة  ،ألن المى ا يعى لج علىى دفعى ت منفصىلة  .ومىن بىين هىذه النمى ذج ،
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استبدل النموذج التقليد ل ستخدا الصن عة بنموذج دث ر العكى رة  ،بسىبب فع ليتىع

األعلىىى  ،وفت ىرة التوقى

األقصىىر  ،وح مىىع األصىىغر  .ويسىىتعمل أيض ى ً علىىى نط ى ق

واسىىع فىىة البلىىدي ت  ،ولكىىن بعىىض الايئى ت الصىىحية تفضىىل فت ىرات التوق ى

الس ى عية

فة نموذج دث ر العك رة  .والنمىوذج التقليىد  ،نمىوذج قىدي المعىدات  ،كى ن يسىتخد

سى بق ً ،علىىى نطى ق واسىىع ىداً  ،فىىة الصىن عة  ،والخطىىوط الحديديىة  ،والبلىىدي ت أمى

النموذج المتقطع  ،فقد ت شى من الو ود تقريب ً  ،إك فىة قلىة مىن مصى نع ال يىر -
ب ريو  ،بسىبب مى يتطلبىع مىن حيىز  ،والح ىة إلىى قىدر كبيىر مىن العمىل لتشىغيلع .

أم النموذج الحف ز  ،فاو ضمن حدوده  ،عينة ممتعة داً من المعدات  ،ألنع بدكً
مىىن أن يكىىون ن ت ىىع الث ى نو عك ى رة واسىىعة اكنتش ى ر  ،يكىىون ن ت ى ً حبيبي ى ً  ،تسىىال

مع ل تع  ،ويخف

بسرعة  .وتقد الم دة الت ليىة معلومى ت مفصىلة فيمى يتعلىق باىذه

النم ذج األربعة من المعدات وطرق تشغيلا .

نموذج دثار العكارة Sludge - Blanket Type :
يصنع نموذج الدث ر العكر ( أو ت م

ال وامد المعلقة ) من ميسرات الم ا

ب ل ير الب رد -صودا فة عدة تص مي مختلفة  ،ولكن المبدأ األس سة الذ يختلى

بع عن النموذج "التقليد " القدي هو أن الم ا المع لج يرشم صعوداً من خ ل دثى ر

عكىىر معلىىق يتىىأل
مميزة :

مىىن الرواسىىب المتشىىكلة سى بق ً .وباىىذا اإل ىراا نحصىىل علىىى فوائىىد

األولىىى  ،فىىة التطبيىىق األمريكىىة  ،ي ىىر تلقىىي

ىىر ال يىىر المسىىتخد  ،فىىة

أ نموذج من المعدات  ،على شكل مستعلق  .إن ذوب نية ال ير المميأ هة فقط 5
 54.زااً فة  555ىزااً بدر ىة 25

 .وبمى أن المسىتعلق العى د الىذ يلقى ،

هىىو ىىزااً مىىن ال يىىر فىىة  555ىىزااً مىىن الم ى ا  ،يتضىىم أن أكثىىر مىىن  % 95مىىن

ال يىىر يكىىون مو ىىوداً فىىة المسىىتعلق  .فىىة نمىىوذج المعىىدات " التقليىىد " ينتقىىل بعىىض
المسىىتعلق إلىىى العك ى رة المتشىىكلة مىىن الرواسىىب  ،قبىىل أن تتايىىأ لىىع فرصىىة اكنح ى ل
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والتف عل مع مقوم ت عسرة الم ا الخ

 ،ولذل يتبدد بعض ال ير  .ك يحدث هذا

فة نموذج الدث ر العكر  ،ألن الترشيم الص عد عبر الىدث ر العكىر المعلىق  ،يىؤد

إلى انح ل ك مل واستخدا

والث ني ىىة  ،م ىىن المع ىىرو

ير إض فة .

أن ىىع تتش ىىكل  ،ف ىىة ال ىىنمط “ التقلي ىىد ” م ىىن المع ىىدات

“رواسىىب كحقىىة” أو “ ق ى اررات كحقىىة" فىىوق حبيب ى ت وسىىط الترشىىيم فىىة المرشىىح ت
وفة خطوط األن بيب  ،أو فة شبك ت التوزيع التة تحمل الصبيب المرشىم  ،األمىر

ال ىىذ أدى إل ىىى ش ىىيوع مم رس ىىة ( إعى ى دة الكربن ىىة ) بثى ى نة أكس ىىيد كرب ىىون النى ى تج م ىىن
المىىداخن ومواقىىد فح ى الكىىو ال ى  ،لتف ى د تشىىكل هىىذه الرواسىىب  .عىىز و ىىود هىىذه

الرواس ىىب ال حق ىىة إل ىىى ف ىىرط التش ىىبع و  /أو التفى ى ع ت الن قص ىىة ف ىىة المع ىىدات ف ىىة
نموذج معدات الدث ر العكر  ،يمنع الت م

الوثيق للم ا المع لج مع كتلة كبيرة من

الطىور ال مىىد إلىىى حىىد كبيىىر فىىرط التشىىبع وتشىىكل الرواسىىب ال حقىىة فعنىىدم تسىىتخد

قىىي  PHع ليىىة فىىة إ ازلىىة عسىرة المغنزيىىو يمكىىن خفىىض هىىذه القىىي عىىن طريىىق إعى دة
الكربنة  ،أو ب رعة صغيرة من الحمض تض

إلى الصبيب .

والث لثىىة يىىؤد الترشىىيم الص ى عد  ،وغي ى ب ( الرواسىىب ال حقىىة ) فىىة نمىىوذج

معىىدات الىىدث ر العكىىر إلىىى إنتى ج صىىبيب نقىىة بمى يكفىىة ( العكى رة عى دة أقىىل مىىن 55
 ) ppmلكثيىىر مىىن اكسىىتخدام ت الصىىن عية ،بحيىىث تكىىون معىىدات الترشىىيم ال حىىق
ضرورية غ لب .

الصورة  1ـ  11مقطع عمودي في مرسب
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فة نموذج المعدات التقليد

والرابعة تتراو فترة التوقي

من س عتين إلى

ربع أو أكثر  ،أم فة نموذج معدات الدث ر العكر  ،فتكفة أن تكون مدة التوق

س عة واحدة مم ي عل حيز المنشأة أقل مم يشغلع النموذج التقليد .
والخ مسىىة فىىة إ ازلىىة السىىيلك نحت ى ج إلىىى ت م ى

وثيىىق مىىع كتلىىة كبي ىرة مىىن

الف عىىل أو المى ز ال مىىد  ،ومىىن الواضىىم أنىىع يفضىىل إن ى ز ذلى فىىة نمىىوذج معىىدات
الدث ر العكر .

التصميم العمودي Vertical Design :
الصىورة  5ى  54هىة رسى لمقطىع عرضى نة فىة ميسىر عمىود للمى ا بى ل ير

البى رد ى صىودا فىة الىدث ر العكىر ( أو ت مى

ال وامىد المعلقىة ) ى المرسىب العمىود

والصىىورة  5ى  ، 54هىىة رسى ا ت ارفىىة يكاىىر تشىىكل الرواسىىب فىىة المع ل ىىة بى ل ير

الب ى رد صىىودا والترشىىيم الص ى عد عبىىر الىىدث ر المعلىىق للرواسىىب المتشىىكلة س ى بق ً  .قىىد
تصنع الح رة الخ ر ية مىن الفىوكذ أو الكونكريىت أمى الح ىرة الداخليىة فتصىنع عى دة

من الفوكذ مع أنا تصنع فة بعض الح كت من
الصورة  2ـ 11
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الكونكريىىت أيضى ً  .تتىىأل

الح ىرة الخ ر يىىة  ،كمى نىىرى فىىة هىىذه الصىىور مىىن قطى ع

مخروطىة ال ىىزا المتسىىع ب ت ى ه األعلىىى فىىة حىين تتىىأل

الح ىرة الداخليىىة مىىن قطى ع

أصىىغر  ،مخروطىىة أو هرمىىة ق عدتىىع مىىن األسىىفل ي ىىر إدخى ل الميى ه الخى ومىواد
المع ل ة الكيمي ئية من أعلى الح رة الداخلية حيث يت مز ا تم م ً بواسطة مح ار

آلة منك مركزي ً ويعمل بمحر  .قد تكون المغذي ت الكيمي ئية من النموذج الس ئل
أو ال

والنموذج ال

يستخد ع دة فة الوحدات ذات الح و الكبيرة .

وفىىة المغىىذي ت مىىن النمىىوذج الس ى ئل ك ى لنموذج الكارب ى ئة تىىت التغذيىىة ب ى ل ير

المميىىأ أو المطفىىأ  ،علىىى نط ى ق واسىىع  ،بشىىكل مسىىتعلق يكىىون ع ى دة بتركيىىز . %0
وحيثم نحت ج كستخدا رمى د الصىودا فىة المغىذي ت مىن النمىوذج السى ئل نقىو عى دة

بحلع ث تلقيمع مع مستعلق ال ير  ،بدكً من تلقيمىع منفصى ً  .تحىل مى دة التخثيىر ،
وتلق بواسطة ٍ
مغذ كيمي ئة مستقل وعند استخدا المغىذي ت ال فىة تسىتخد مغىذي ت
مسىىتقلة لل يىىر ورم ى د الصىىودا وم ى دة التخثيىىر يتىىأل

المح ى ار ا لىىة مىىن سلسىىلة مىىن

األذرع  ،مركب ىىة عل ىىى ىىذع عم ىىود ي ىىدار بمح ىىر يعم ىىل بواس ىىطة ت ىىر لتخف ىىيض
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السرعة  .وتختل

سرعة الدوران وفق ً كخت

الح

 ،ولكن السرعة التة تسىتخد

ع ى دة عىىن طىىر الىىذراع تصىىل إلىىى  05ى ى  505قىىدم ً تقريب ى ً فىىة الدقيقىىة  .وكثي ى اًر م ى

تستخد إدارات متغيرة السرعة فة الوحدات األكبر  .وعندم تتف عل مقوم ت العسىرة

المو ودة فة الم ا  ،مع المواد الكيمي ئية المض فة  ،تبقىى الرواسىب التىة تنىتج فىة

المستعلق بواسطة المح ار  .وي ر الم ا المع لج ببطا حى م ً رواسىبع المعلقىة إلىى
ق ع الح رة الداخلية  ،وهن

فة الح رة الخ ر ية .

ينبثق من سلسلة من الفتحى ت فيىنعك

كثيى ى اًر مى ى تس ىىتخد عى ىوارض تادئ ىىة ف ىىة القى ى ع لتوقيى ى

سىيره  ،ويرتفىع

الحرك ىىة الدوراني ىىة م ىىن

انتق لا ى ى صى ىىعوداً فى ىىة الح ى ىرة الخ ر يى ىىة عنى ىىدم يرتفى ىىع الم ى ى ا المع ى ى لج فى ىىة الح ى ىرة

الخ ر ية  ،ف ن سرعتع الرأسية فىة ال ىزا األسىفل مىن الح ىرة تكفىة إلبقى ا الرواسىب
ف ىىة المس ىىتعلق  .وبس ىىبب ه ىىذا التص ىىمي ت ىىزداد ب س ىىتمرار مسى ى حة المقط ىىع العرض ىىة
للح ىرة الخ ر يىىة مىىع اكت ى ه مىىن األسىىفل إلىىى األعلىىى  .وب لت ى لة تىىنقس ب سىىتمرار

السىىرعة ال أرسىىية للم ى ا المع ى لج أثن ى ا عبىىوره لاىىذه الح ىرة  .وأخي ى اًر يىىت الوصىىول إلىىى

مستوى ك يمكن فيع لح

معين من العك رة المعلقة  ،فة معىدل ريى ن معىين  ،أن

يوسع دث ر العك رة إلى حد أبعد  .وهىذا يؤشىر المسىتوى العلىو لىدث ر العكى رة  .وفىة

التطبيىىق العملىىة  ،هنى

خىىط واضىىم يعىىين الحىىد بىىين المسىىتوى العلىىو لىىدث ر العكى رة

والم ا النقة الذ يرتفع فوقع  ،والذ ي مع بواسطة شبكة الت ميع ويذهب بعد ذل

إلى الخدمة  ،أو إلى المرشح ت ومن ث إلى الخدمة .
يحتفك باذا المستوى عن طريىق اسىتن از

العكى رة ب لمعىدل نفسىع الىذ تتشىكل
عى دة بواسىطة

فيع عكى رة ديىدة  ،ويمكىن إ ىراا ذلى آليى ً  .ت ىر عمليىة اكسىتن از
ِّ
مركز عك رة متك مل  .ويكار هذا ال ا ز فىة قى ع الح ىرة الخ ر يىة فىة الصىورتين
 54ى  5و  54ى  5وتسىتخد أحي نى ً ِّ
مركىزات خ ر يىة بىدكً مىن المركىزات الداخليىة ،
ولكنا ى يسىىتغنى عنا ى فىىة الح ىىو األصىىغر  .إن ازدي ى د معىىدل ال ري ى ن سىىيزيد مىىن
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ارتفى ع دثى ر العكى رة والعكى

صىحيم ولكىىن يمكىن المح فكىة علىى ع مىل أمى ن كى

ب لنسىبة كرتفى ع الىىدث ر فىىة ح لىىة ازداد معىىدل ال ريى ن  ،وذلى بسىىبب اتسى ع مسى حة

المقطع العرض نة صعوداً  .وعلى العك

يتقلس الدث ر إذا انخفض معدل ال ري ن

 ،ولكن  ،وبم أن مس حة المقطىع العرضى نة تتنى قس نىزوكً فى ن المىدى الىذ يعمىل

فيع هذا النموذج من المعدات بصورة مرضىية مىن  % 55مىن القىدرة كحىد أدنىى إلىى
حىوالة  % 555كحىىد أعلىىى وتتىراو كث فىىة العكى رة فىىة الىىدث ر مىىن حىوالة  5ى % 5
وتترو كث فة العك رة المركزة من المركز من  55إلى أقل بقليل مىن 50
من ال وامد ا

.%

وكم ذكرن س بق ً يحتو الصبيب من نموذج معدات الدث ر العكر عى دة علىى

أقل من  10 ppmمن العك رة  ،ويستخد مب شرة لكثير من اكستعم كت الصىن عية
مىىن غيىىر مع ل ىىة إض ى فية  .أم ى إذا أردن ى أن يكىىون الصىىبيب نقي ى ً تم م ى ً في ىىب أن
نسىىتخد المرشىىح ت بعىىد الميسىىر  .تحت ى ج كثيىىر مىىن الوكيى ت إلىىى مرشىىح ت ب لثق لىىة

من أ ل اكستخدا البلد  .وقد أتين على وص

ك النموذ ين فة الفصل . 52

التصميم األفقي Horizontal Design :

الصورة  3ى  81هة رس ا تى ار

لتصىمي أفقىة لميسىر المى ا بى ل ير البى رد ى صىودا

ب لدث ر العكر  ،والصورة  4ى  81مرس مقطعة م تر يكار تف صيل ح رة المزج

الداخلي ى ىىة  ،والح ى ى ىرة الخ ر ي ى ىىة  ،ومركى ى ىزات العكى ى ى رة  ،وأداة اكعتيى ى ى ن وقنى ى ى ة م ى ىىوزع
الصبيب  ،وقنوات الصبيب ال نبية والرئيسية .

الح ىرة الداخليىة

الح رة الخ ر ية فة هذا التصمي مستطيلة الشىكل  ،وتتىأل
من حوا ز م ئلة مواد البن ا فة الح و الصغيرة كلا من الفوكذ .
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الصورتين  3ـ  11و  4ـ  11مقطع في مرسب أفقي يظهر التركيب الداخلي للمرسب

وفىىة الح ىىو األكبىىر  ،تكىىون ال ىىدران الخ ر يىىة مىىن الكونكريىىت  ،وال ىىدران
الداخلية الم ئلة من الفوكذ ع دة  .تركب األذرع ا لية أفقي ً وتحصىر آليىة اإلدارة فىة

نق ىرة محفىىورة عنىىد طىىر الغرف ىة الخ ر يىىة كم ى نىىرى فىىة الصىىورة  2ى  . 54تت ىراو
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السرعة عند أطى ار

األذرع مىن  85ى  555قىدم ً فىة الدقيقىة وتتىأل

كمى نىرى فىة الصىورة نفسىا مىن قنىوات

شىبكة الت ميىع

نبيىة ورئيسىية  .فىة هىذا التصىمي نحصىىل

على توسع مس حة المقطع العرضة صعوداً عن طريىق ال ىدران الم ئلىة التىة تشىكل

الح ى ىرة الداخلي ىىة  .وت ىىدخل الميى ى ه كمى ى ف ىىة التص ىىمي العم ىىود إل ىىى أعل ىىى الح ى ىرة
الداخلية حيث تض

إليا المواد الكيمي ئية  ،وتمزج بصورة ك ملة بواسطة المح ار

ا لة  ،ث تعبر هذه الغرفة  ،وترتفىع بىبطا صىعوداً مىن خى ل الىدث ر العكىر المعلىق

فىىة الح ىرة الخ ر يىىة  ،وتنبثىىق مىىن أعلىىى الىىدث ر كس ى ئل نقىىة عملي ى ً  ،وترتفىىع إلىىى
ش ىىبكة الت مي ىىع  ،حي ىىث ت ىىرى مناى ى إل ىىى اكس ىىتخدا المب ش ىىر  ،أو إل ىىى المرش ىىح ت
وبعىىده إلىىى اكسىىتخدا  .طريقىىة التشىىغيل  ،ومعىىدكت ال ري ى ن ونوعيىىة الصىىبيب ،
والفع لية ومدى التشغيل  ،كلا كم فة التصمي العمود

تصمي الط بقين أو تصمي لويزي ن :
Double - Deck or Louisiana Desing
تكاىىر الصىىورة  54 - 0وحىىدتين لمنشىىأة مىىن تصىىمي لويزي ن ى ذ الط ى بقين.
استخد هذا التصمي  ،بصىورة رئيسىية  ،لتحويىل النمى ذج التقليديىة الفوكذيىة الشى هقة

المو ودة من الميسرات إلى نموذج الدث ر العكر .
وتتأل

ا ليىة مىن ح ىرتين مخىروطيتين  ،إحىداهم فىوق األخىرى ضىمن غى

ميسر قدي  .يدخل الم ا والمواد الكيمي ئية عند الق ع  ،وتنفصل العك رة إلىى دثى رين
عك ىرين  ،ويسىىحب الم ى ا المع ى لج مىىن شىىبكتة ت ميىىع  ،وتسىىتنز العك ى رة بواسىىطة

ِّ
مركى ىزين  .وفيمى ى ع ىىدا ذلى ى  ،يش ىىبع التش ىىغيل مثيل ىىع ف ىىة التصى ى مي األخ ىىرى  .تص ىىل
القدرات فة هذه الوحدات ع دة إلى ث ثة أضع

القدرات الس بقة .

الصورة  5ـ 11
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النموذج " التقليدي"

Conventional Type

تس ىىتخد عب ى ى رة " نمىىىوذج تقلي ىىد " لتعي ىىين النم ىىوذج المتواص ىىل لميسى ىىر الم ى ى ا

ب ل ير الب رد -صودا  ،الذ ك يستخد الدث ر العكر  ،لكنع يتيم للعك رة أن تسىتقر
فة ق ع الميسر  .يمكن بن ا هذا الميسر من الفوكذ أو الكونكريت  .نم ذ ع مختلفىة
 ،لكىىن التصىىمي الفىىوكذ الع ى د يتىىأل

مىىن اسىىطوانة ش ى هقة إلىىى حىىد م ى  ،قعره ى

منبسىىط  ،تحتىىو علىىى م سىىورة ن زلىىة أسىىطوانية مركبىىة مركزي ى ً  ،لتعمىىل كح ىرة مىىزج

وتف عل  .فة التصمي الكىونكريتة  ،يكىون حىوض الترويىق عى دة مسىتطيل الشىكل
 ،وال ىىزا األكبىىر مىىن عمقىىع تحىىت مسىىتوى األرض  ،وتكىىون ح ىرة المىىزج والتف عىىل ،
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فىىة أكثىىر األط ىوال  ،حوض ى ً صىىغي اًر منفص ى ً بىىدكً مىىن الم سىىورة الن زلىىة  ،كم ى فىىة

التصىمي الفىوكذ  .اسىتخد التصىمي الفىوكذ فىىة الصىن عة علىى نطى ق أوسىع مىىن
استخدا التصمي الكونكريتة  ،الذ ك ن محدود اكستخدا فة المنشآت البلدية .
التصمي الفوكذ Steel Desing
ف ىىة التص ىىمي الف ىىوكذ  ،يت ىىأل

ميس ىىر المى ى ا بى ى ل ير ص ىىودا م ىىن النم ىىوذج "

التقليد " ع دة من خزان فوكذ أسطوانة ش هق منبسط الق ع  ،فة وسطع م سورة
فوكذية اسطوانية ن زلة  ،ينتاة طرفاى األسىفل علىى مسى فة مأمونىة فىوق القى ع لتىر

حي ىىز واف ىىر ل م ىىع العكى ى رة ف ىىة القى ى ع  .وف ىىة التصى ى مي األق ىىد  ،ك ن ىىت المغ ىىذي ت
الكيمي ئية تتوضع فىة أعلىى الميسىر  ،ولكىن نكى اًر لصىعوبة عمليىة التشىغيل القمىة (

العل ىىو ) اس ىىتبدل ب لتش ىىغيل األرض ىىة  .ف ىىة تش ىىغيل التص ىىمي األرض ىىة  ،تتوض ىىع

المغىىذي ت الكيمي ئيىىة ومفى تيم الىىتحك عنىىد مسىىتوى األرض  ،ويضى طىىين الصىىودا-

ال ير ومحلول م دة التخثير إلى أعلى الميسر .

يمكىىن اسىىتخدا ك ى نمىىوذ ة المغ ىىذي ت الكيمي ئيىىة  ،الس ى ئلة وال فىىة  .فف ىىة

ح لة استخدا المواد الكيمي ئيىة ال فىة  .تمىزج هىذه المىواد مىن المغىذي ت ب لمى ا  ،ثى

تض ى المح ليىىل أو الطىىين المتشىىكل إلىىى أعلىىى الميسىىر  .يلق ى ال يىىر والصىىودا مع ى ً
ع دة  ،وتض

الم دة المخثرة منفصلة  .تمزج المواد الكيم ويىة مىع المى ا الخى فىة

الم سىورة الن زلىة  ،بحيىىث تتف عىل مىىع مقومى ت العسىرة لتشىكل الرواسىىب  ،التىة تنتقىىل

نىىزوكً مىىع ريى ن المى ا النى زل  .وعنىىد أسىىفل الم سىىورة الن زلىىة التىىة تقىىع فىىوق مسىىتوى

العك ى ى رة تقريب ى ى ً  ،يى ىىنعك

م ى ىىرى الم ى ى ا ويرتفى ىىع نحى ىىو حنفيى ىىة التفريى ىىغ قى ىىرب الح ى ىرة

الخ ر ية  .وهن تستقر الرواسب فة الق ع لتشكيل العك رة  ،التة تزال بشكل متقطىع
ع دة بواسطة عنكبوتة العك رة وصم سريع الفتم .

ي ب أن يكون تصمي الميسر بحيث سرعة الم ا الصى عد دون السىرعة التىة

يمكن أن تحمل كمي ت ملحوكة من الرواسب معا  .وكلم ك نىت ال زئيى ت أصىغر
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وسىىرعة الم ى ا أعلىىى ي ىىب أن تكىىون السىىرعة الص ى عدة أبطىىأ  .وبم ى أن سىىرعة الم ى ا

تزداد مع هبوط در ة الح اررة  ،ي ب أن تتخذ اكحتي ط ت بحيث ك تكون  ،السرعة

الص ى عدة كبي ىرة مىىع أدنىىى در ىىة ح ى اررة للم ى ا قىىد توا ان ى  .وبم ى أن انخف ى ض در ىىة
الحى اررة يخفى

أيضى ً مىىن سىرعة التف عىل بشىكل ملحىىوك  ،فى ن فتىرة التوقى

تكفة لموا اة أبرد الح كت التة قد توا ان .
وألغراض الصن عة  ،تكون فترة التوق

والب ردة  ،وتستخد أيض ً فتىرات توقيى
بين فع لية التشغيل وتك لي

ي ىىب أن

 8س ع ت ع دة فة األ واا المعتدلة

أطىول  ،ولكىن بمى أنىع ي ىب تحقيىق التىوازن

المنشأة  ،لذل ي ب تف د فترات التوق

الطويلة .

التصمي الكونكريتة Concrete Design

فة التصمي الكونكريتة لميسر الم ا بى ل ير ى صىودا مىن النمىوذج التقليىد .

تستبدل الم سورة الن زلة ع دة بح رة مزج على المستوى نفسع  ،وتتوضع عند

نب

حوض أو أحواض ترسىيب  .يمىزج المى ا الخى والمىواد الكيمي ئيىة فىة هىذه الح ىرة ،

التة تىزود عى دة بمحى ار مىن النمىوذج ا لىة  .وي ىر المى ا المعى لج بمى يحملىع مىن
رواسب من ح رة المزج ب لثق لة إلى حوض أو أحواض الترويق فتسىتقر العكى رة هنى

فىىة الق ى ع  ،وت ىزال بمكشىىطع أو ب ا ى ز قرميىىد إل ازلىىة العك ى رة يت ىراو تركيىىز العك ى رة
المفرغة ع دة من  2ى  % 5تقريب ً وتض ع دة إلى الادر .
تصىل فتىرة التوقيى

عى دة إلىىى  8سى ع ت  ،مىىع ذلى اسىىتخدمت فتىرات أقصىىر

أو أطىىول مىىن هىىذه المىىدة وتسىىتخد فت ىرات التوقي ى

األطىىول ع ى دة مىىع المي ى ه التىىة ك

تابط در ة ح اررتا كثيى اًر  ،والفتىرات األطىول تزيىد الفع ليىة ولكىن هىذه الزيى دة قليلىة .
تسىىتخد ع ى دة مغىىذي ت الم ىواد الكيمي ئيىىة ال فىىة  ،وقىىد تكىىون مىىن نمىىوذج اكنط ى ق
والتوقى

مىىن أ ىىل معىىدكت ال ريى ن المنتكمىىة  ،أو مىىن نمىىوذج التوزيىىع النسىىبة مىىن

أ ل معدكت ال ري ن المتغيرة والمرشح ت المستخدمة مىع التصىمي الكىونكريتة هىة
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عملي ى ً مىىن النمىىوذج الكىىونكريتة ب لثق لىىة ويسىىتخد فيا ى الرمىىل أو األنثرافليىىت كوسىىط

ترشيم .

إعادة الكربنة Recarbonation :

ب ستثن ا المع ل ة بزي دة الم دة الكيم ئية  ،ب ل ير الب رد ى صودا فىة الخطىوط

الحديديى ىىة ك تكتمى ىىل التف ى ى ع ت فى ىىة الميسى ىىر مى ىىن النمى ىىوذج( التقليى ىىد )  .وب لت ى ى لة
ستتش ىىكل رواس ىىب كحق ىىة ف ىىوق حبيبى ى ت وس ىىط الترش ىىيم  ،فتزي ىىد م ىىن ح ماى ى  ،كمى ى

تترسب أيض ً فة خطوط أن بيب نقل الصبيب إذا ل ت ر إع دة كربنتاى أو مع دلتاى

زئيى ى ً بحمى ىىض كحم ىىض الكبريى ىىت  ،وتن ىىز عمليى ىىة المى ى دة الكربنى ىىة بغى ى ز المى ىىداخن

المغسول  ،المتحصىل عى دة مىن موقىد فحى الكىو  .وفىة حى كت أخىرى يؤخىذ الغى ز
م ىىن مدخن ىىة  ،أو موق ىىد غى ى ز  ،أو موق ىىد الزي ىىت وف ىىة حى ى كت قليل ىىة يس ىىتخد الغى ى ز

المس ىىتال مى ىن المحركى ى ت ذات اكحتى ىراق ال ىىداخلة  .ويغس ىىل الغى ى ز عمليى ى ً ف ىىة ك ىىل
الح ى كت  .تعبىىأ أ ا ىزة غسىىل الغ ى ز ع ى دة ب لرخ ى أو ب ى ل ير ال يىىر وترطىىب بىىرذاذ

الم ا .

عنىىدم يسىىتخد الحمىىض يضى

بكميىىة ك فيىىة إلحىىداث التىوازن الكيميى ئة فىىة

الص ى ىىبيب إك إذا كى ى ى ن الص ى ىىبيب سيس ى ىىتخد فيمى ى ى بع ى ىىد لتغذي ى ىىة الم ار ى ىىل والمع ل ى ىىة
ب لزيوليىىت ،ففىىة هىىذه الحى كت تكفىىة كميىىة الحمىىض المسىىتخدمة لخفىىض القلويىىة إلىىى

القدر المرغوب ،أو تثبيت المعدل المرغوب من الكبريت ت كربونى ت ويسىتخد أحي نى ً
صبيب مب دل ك تيون ت الايدرو ين ألغراض ت ديد الكربنة .
يمكن استخدا اختب ر الرخ المعرو

لتقرير م إذا ك ن إ راا إع دة الكربنة

قد ت بشكل م ئ أ ك ففة هىذا اكختبى ر تعى لج عينىة مىن الصىبيب المعى دة كربنتىع

بمسىىحوق كربون ى ت الكلسىىيو الن ى ع  ،ث ى ترشىىم  ،وتق ى

قلويتا ى  .يشىىير انخف ى ض

القلوية فة هذا اكختب ر إلىى أن در ىة إعى دة الكربنىة ك نىت ك فيىة  ،ويشىير ارتف عاى

إلى أن در ة إع دة الكربنة ك نت كبيرة داً .
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النموذج الحفاز سبايركتور Catalyst Type Spiractor :

وتمثىل الصىورة  6ى  81رسىم ً لمقطىىع عرضى نة لوحىدة سىىب يركتور نموذ يىة مىىع

خ ىزان للتغذيىىة ب ى ل ير وخ ىزان إلطف ئىىع  .فىىة هىىذه المعىىدات قىىد تكىىون الم ى دة الحف ى زة

تقريب ى ً أيىىة م ى دة معدنيىىة غيىىر ذوابىىة حبيبيىىة ن عمىىة ( 3,0

ى  3.6قط ى اًر )  .وك ى ن

يستخد أص ً مسحوق الكلسىيت المتىدرج  ،ولكىن الرمىل أو دقى ئق الرمىل الخضىراو

 ،هة التة تستخد بدكً من الكلسيت فة هذه األي
كم ى يكاىىر فىىة الصىىورة يتىىأل

.

السىىب يركتور مىىن خ ىزان مخروطىىة  ،يم ى

حتىىى ثلثيىىع تقريبى ً بمى دة حفى زة حبيبيىىة ن عمىىة  ،يمكىىن أن يكىىون الخىزان مغلقى ً للعمىىل
تحت الضغط  ،أو قد يكون مفتوح ً للعمىل ب لثق لىة  .وفىة كى الحى لتين يىدخل المى ا
الخ والمواد الكيمي ئية  ،ال ير أو ال ير ورم د الصىودا  ،بشىكل تم سىة عنىد أسىفل

المخروط ويتخذ مس اًر حلزوني ً صعوداً عبر السرير الحف ز المعلق .

تترسىىب كربون ى ت الكلسىىيو المتشىىكلة بواسىىطة التف عىىل علىىى حبيب ى ت التحفيىىز

بشىكل كحىق بحيىىث تىزداد هىذه الحبيبى ت ح مى ً إلىىى حىد كبيىر نتي ىىة تىراك كربونى ت

الكلسيو عليا  .ولكن هيدروكسيد المغنيزيىو ك يشىكل رواسىب كصىقة  ،وك أهميىة
أليىىة م ى دة مخث ىرة فىىة عىىل رواسىىب المغنيزيىىو كصىىقة  ،ولىىذل تنحصىىر المع ل ىىة
ب لسب يركتور إلى حد كبير ب زالة الكلسيو .

الصورة  6ـ 11
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فت ىرة التوق ى

فىىة السىىب يركتور أقىىل منا ى بكثيىىر فىىة أ نمىىوذج آخىىر المعىىدات

وهىة هنى تتىراو مىن  4ى  55دقيقىة مق رنىة ب ى  5ى  8سى ع ت فىة النمىوذج التقليىد ،

وس ى عة واحىىدة فىىة نمىىوذج الىىدث ر العكىىر  .وبم ى أن الن ى تج الث ى نو هىىو م ى دة حبيبيىىة
تصىىفى بسىىرعة إلىىى أقىىل مىىن  % 0مىىن الرطوبىىة فى ن إزالتاى تكىىون أسىىال بكثيىىر ممى

هة عليع فة عك رة ال ير صودا الع دية  ،التة هىة مى دة ع ينيىة تحتىو علىى 95

 %من الم ا تقريب ً .

فة تشغيل السب يركتور يتمدد السرير الحف ز مع ازدي د ح

الحبيبى ت  .وبمى

أن الحبيبى ى ت األكب ىىر تك ىىون ف ىىة األس ىىفل  ،بت ىىأثير الت ىىدريج الاي ىىدرولة  ،فى ى ن إزالتاى ى
تحىىدث عل ىىى فتى ىرات دوري ىىة  ،بواس ىىطة الص ىىم م ىىن النم ىىوذج السىىريع الف ىىتم  .وم ىىن

الضرور أيض ً  ،إض فة م دة حف زة ديدة إلى السرير بين وقت وآخر  .وتبلغ هذه

اإلضى فة  5.582ليبىرة فىة 5555

لونى ً  100 ppmمىن عسىرة الكلسىيو الم ازلىة .

يتغي ىىر ه ىىذا الى ىرق قل ىىي ً  ،اعتمى ى داً عل ىىى الكمي ىىة المو ىىودة م ىىن  CO2وكمي ىىة ال ي ىىر

المتف علة مع المغنيزيو .

كثي اًر م يستخدمون فة أوروبى  ،فىة التطبيىق العملىة  ،المىذيب ت ال يريىة مىع

السى ىىب يركتور  ،أم ى ى فى ىىة أمريك ى ى فيسى ىىتخدمون الطى ىىين ال يى ىىر للتغذيى ىىة  .وقى ىىد تكى ىىون
المغىىذي ت الكيمي ئيىىة مىىن النمىىوذج الس ى ئل أو ال ى

 .نحت ى ج إلىىى المرشىىح ت مىىع

النموذج الحف ز من معدات التيسير  ،وقد تكون هذه المرشح ت من النموذج الثقى لة

أو الضىىغطة  ،وق ىىد يك ىىون وس ىىط الترشىىيم م ىىن الرم ىىل أو اكنثرافلي ىىت أو الكلس ىىيت .
وعمومى ً  ،إن ميسىىر الم ى ا بى ل ير  -صىىودا م ئ ى أكثىىر لتيسىىير الم ى ا الىىذ يحتىىو
على عسرة مؤلفة  ،علىى األغلىب  ،مىن أمى

الكلسىيو  ،ودر ىة ح اررتاى فىوق 055

 .أو أن ىىع ما ى ى كخط ىىوة أوليى ىىة قبى ىىل دثى ى ر العك ى ى رة أو قبى ىىل الميس ىىر مىىىن النمىىىوذج

التقليد .
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النموذج المتقطع أو المعالج بالدفعة
Intermittent or Batch - Process Type
سىىنكتفة بتقىىدي وصى مىىو ز لاىىذه النمىىوذج مىىن ميسىىر المى ا بى ل ير صىىودا

،ألن اسىتخدامع نى د اًر  .تتىىأل

المنشىأة عى دة مىىن ثى ث وحىىدات  ،والعمليى ت متع قبىىة

التنكىىي  .فأثن ى ا مىىزج الم ى ا والم ىواد الكيمي ئيىىة فىىة إحىىدى الوحىىدات  ،ي ىىر ترويىىق

الوحدة الث نية  ،ويسحب الصبيب من الوحدة الث لثة ل ستخدا .

ك ن اإل راا الع د للتشغيل فة كل وحدة يت على النحو الت لة :

( )5يمى ى الص ىىاريج ب لمى ى ا  ،و ( )5إضى ى فة كمي ىىة م ىىن المى ىواد الكيمي ئي ىىة ومز اى ى

بمحر من النموذج ا لة  ،و ( )2تر العكى رة تسىتقر  )8( ،سىحب الصىبيب  ،و

( )0س ىىحب العكى ى رة  .ك ن ىىت تتحص ىىل نتى ى ئج ممتى ى زة م ىىع الدق ىىة ف ىىة تعبي ىىر ال رع ىىة
والوقت الك فة للتحري بكل استخدا هذا النوع من المعدات بسبب :

( )5كلف ىىة المع ىىدات الع لي ىىة  ،و ( )5اتسى ى ع الحي ىىز ال ىىذ تش ىىغلع  ،و( )2ارتفى ى ع
تك لي

العمل .

النتائج مع مختلف المعالجات بالجير البارد صودا ( أو الترسيب الكيميائي ) :
) Results With The Various Cold Lime - Soda ( or Chemical Processes

يتضىمن ال ىدول  54 -5ذوب نيى ت كربونى ت الكلسىىيو وهيدروكسىيد المغنزيىىو
( بلغة المك فئ ت  ) CaCO3فة الم ا المقطر  ،الخ لة من ث نة أكسىيد الكربىون .
وفىىة الصىىورتين  54 -5و  ، 54 - 4تكاىىر النتى ئج المضىىمونة إل ازلىىة هىىذه الم ىواد

فة مع ل ت ال ير الب رد -صودا على شكل منحني ت عنىد مختلى

در ى ت القلويىة

 .ون حىىك أن ال ىرق المضىىمون ب لنسىىبة لكربون ى ت الكلسىىيو  ،هىىو  35 ppmعنىىد

و ىىود  32 ppmمىىن قلويىىة الكربون ى ت  ،وان ال ىرق المضىىمون ب لنسىىبة لايدروكسىىيد

المغنيزي ىىو بلغ ىىة  ، CaCO3ه ىىو  33 ppmعن ىىد و ىىود  33 ppmم ىىن قلوي ىىة

الايدروكسيد .
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وبمعنى آخر  ،يمكن ضم ن النتي ة ب نق س قلوية الكلسىيو إلىى 35 ppm

عند عد و ىود زيى دة فىة القلويىة الكربونى ت  ،وضىم ن النتي ىة ب نقى س هيدروكسىيد

المغنزيىىو إلىىى  35 ppmعنىىد عىىد و ىىود زي ى دة فىىة قلويىىة الايدروكسىىيد وبم ى أن
األرق المضمونة تحتو على ع مل معقول ل م ن ( حوالة 5غ /

لون تقريب ً )

 ،ف نا تكون أعلى من األرق النكرية للذوب نية .وفة التطبيق العملة  ،سىو

ن ىد

أن العسىرة الثم ليىة الفعليىىة  .هىىة أدنىىى تقريبى ً مىىن النتى ئج المضىىمونة  ،التىىة تتىراو
بين هذه األرق واألرق النكرية .

إذا ك نىت الزيى دة فىة القلويىىة مو ىودة  ،أ إذا ك نىىت القلويىة أكثىىر مىن القلويىىة

المغ ىىزوة إل ىىى كربونى ى ت الكلس ىىيو و  /أو هيدروكس ىىيد المغنيزي ىىو  ،فى ى ن ال ىىذوب ني ت
سىىتنخفض أكث ىر  ،بسىىبب و ىىود األيون ى ت الش ى ئعة  ،وسىىيكون ال ىرق األدنىىى العملىىة

المضىىمون ح ىوالة  8 ppmأو  5.0غ  /ى لون  ،لكىىل مىىن كربون ى ت الكلسىىيو

وهيدروكس ىىيد المغنيزي ىىو ب لمع ل ىىة بى ى ل ير  -ص ىىودا بزيى ى دة المى ى دة الكيمي ئي ىىة ( أو

المع ل ىىة فىىة الخطىىوط الحديديىىة )  .لىىذل وألغ ىراض عمليىىة يمكىىن تخفي ى

عس ىرة

الكلسيو عندم تترسب على شكل كربون ت كلسىيو دون زيى دة فىة المىواد الكيمي ئيىة

 ،إلى حوالة 5 ( 35 ppmغ /

لون ) وعسرة المغنيزيو عنىد ترسىبا علىى شىكل

هيدروكسىىيد المغنيزيىىو بىىدون زي ى دة م ىواد كيمي ئيىىة إلىىى ح ىوالة 5 ( 35 ppmغ /
ى لون ) مىىع الميى ه الخى التىىة تحتىىو علىىى عسىرة الكلسىىيو والمغنيزيىىو بزيى دة هىىذه

الكمي ت يمكن إنق س إ م لة العسرة  ،بدون زي دة مىواد كيمي ئيىة إلىى أقىل مىن 68
8 ( ppmغ  /ى لون ) تقريبى ً ومىىع زيى دة المع ل ىىة الكيمي ئيىىة يمكىىن خفىىض العس ىرة
إلى أقل بقليل من 5( 16 ppmغ /

لون ) .
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مىىع أنىىع يمكىىن إ مى كً اسىىتخدا تعبيىىر مع ل ى ت تيسىىير المى ا بى ل ير البى رد ى

صىىودا لتغطيىىة عىىدد مىىن مع ل ى ت الترسىىيب علىىى البى رد  ،يمكىىن اسىىتخدا التصىىني

الت لة لتفريق مختل

المع ل ت :

( )5المع ل ة ب ل ير الب رد .

()5المع ل ة ب ل ير الب رد ى صودا .
( )2المع ل ة ب ل ير الب رد ى صودا مع زي دة الم دة الكيمي ئية .
( )8المع ل ة ب ل ير الب رد ى كلوريد ( أو كبريت ت الكلسيو ) .
( )0المع ل ة ب ل ير الب رد ب ريو .

( )5المع ل ة ب ل ير الب رد وتب دل ك تيون ت الصوديو ذات المرحلتين .

المعالجة بالجير البارد Cold - Lime Process :
يمكن استخدا المع ل ة ب ل ير الب رد :
( )5لخفض قلوية الكلسيو أو

( )5لخفض قلوية الكلسيو وقلوية المغنيزيو .

والمى ىواد الكيمي ئيىىىة المسىىىتخدمة هىىىة  :ال يى ىىر المميىىىأ ( أو ال يى ىىر الكيمي ى ى ئة

و رع ىىة ص ىىغيرة م ىىن مى ى دة مخثى ىرة  ,وعن ىىد إ ى ىراا المع ل ىىة لخف ىىض قلوي ىىة الكلس ىىيو

سىىنقس هىىذا الع مىىل إلىىى أقىىل مىىن  35 ppmوتىىنقس كميىىة صىىغيرة مىىن المغنيزيىىو

حوالة  % 55تقريب ً مع الكلسيو وعند إ راا المع ل ة إلنق س كى القلىويتين قلويىة
الكلسىيو وقلويىة المغنيزيىو  ،سىتنخفض قلويىة الكلسىيو إلىى أقىل مىن5 ( 35 ppm

غ  /ى لون )  ،وقلويىة المغنيزيىىو إلىى أقىل مىىن  5 ( 33 ppmغ  /ى لون ) ومىىن
أ ىل ال رعى ت ال زمىىة والنتى ئج انكىىر ( حسى ب ال رعى ت الكيمي ئيىىة) فىىة نا يىىة هىىذا

الفصل .
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المعالجة بالجير البارد ـ صودا Soda Process – Cold Lime :
يمكن استخدا المع ل ة ب ل ير الب رد ى صىودا لخفىض عسىرة ال كربونى ت مىع

خفض القلوية ونستخد لاذا الغرض من المىواد الكيم ويىة :ال يىر المميىأ ( أو ال يىر

الكيمي ئة ) ورم د الصودا مع رعة صغيرة من م دة مخثرة عند عد استخدا زي دة
المىواد الكيمي ئيىة يمكىن إنقى س إ مى لة رقى العسىرة إلىى أقىل مىن 8 ( 68 ppmغ /
لون ) .

المعالجة بالجير البارد ـ صودا مع زيادة المواد الكيميائية :
Excess - Chemical Cold Lime - Sods Process
تستخد المع ل ة بى ل ير البى رد ى صىودا بزيى دة المىواد الكيمي ئيىة علىى األغلىب

 ،لتيسير الم ا من أ ل الخطوط الحديدية  ،عندم نريىد خفىض إ مى لة العسىرة إلىى
رق صغير داً وتأمين صبيب فيع قيمة  PHع لية لتخفي

التآكل الن تج عن النزع

الن ى قس للا ىواا مىىن مي ى ه التغذيىىة ونسىىتخد مىىن الم ىواد الكيمي ئيىىة ال يىىر المميىىأ ( أو

ال يىىر الكيمي ى ئة ) ورم ى د الصىىودا ( زي ى دة محىىددة ) إض ى فة إلىىى رعىىة صىىغيرة مىىن
م دة مخثرة وسىيكون إ مى لة نقىس العسىرة النى تج أقىل بقليىل مىن 5 ( 16 ppmغ /
لون ) ومن أ ل ال رع ت ال زمة والنتى ئج انكىر حسى ب ال رعى ت الكيمي ئيىة فىة

نا ية هذا الفصل .

المعالجة بالجير البارد ـ كلوريد ( أو كبريتات ) الكلسيوم :
)Cold Lime - Calcium Chloride (or Sulphate Process
تستخد هذه المع ل ة لخفض قلوية المي ه التة تحتو على قلوية الصىوديو

 ،وهىىة محىىددة اكسىىتخدا فىىة صىىن عة تعبئىىة الق ىوارير والم ىواد الكيمي ئيىىة المسىىتخدمة
هة  :ال ير المميأ  ,أو ال ير الكيميى ئة  ,و كلوريىد أو كبريتى ت الكلسىيو  ،إضى فة

إلى رعة صغيرة من م دة مخثرة  .يستخد كلوريد الكلسيو  ،بسبب ذوب نيتع الع لية
أكثى ىىر مم ى ى تسى ىىتخد كبريت ى ى ت الكلسى ىىيو  .فى ىىة هى ىىذه المع ل ى ىىة يمكى ىىن خفى ىىض قلويى ىىة
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الصوديو إلى الصفر وقلوية الكلسيو إلى أقل من  35 ppmوقلوية المغنيزيو إلى
أ كميى ىىة نريى ىىده ومى ىىن أ ى ىىل ال رع ى ى ت ال زمى ىىة والنت ى ى ئج انكى ىىر حس ى ى ب ال رع ى ى ت

الكيمي ئية فة نا ية هذا الفصل .

المعالجة بالجير البارد ـ باريوم Cold Lime – Barium Process
تستخد هذه المع ل ة على نط ق محدود ىداً لكناى تسىتخد أحي نى ً لمع ل ىة

ميى ى ى ه تغذي ى ىىة الم ار ى ىىل ذات المحت ى ىىوى العى ى ى لة م ى ىىن كبريتى ى ى ت الكلس ى ىىيو أو كبريتى ى ى ت
المغنيزي ىىو والمى ىواد الكيمي ئي ىىة المس ىىتخدمة ه ىىة  :ال ي ىىر الممي ىىأ أو ال ي ىىر الكيميى ى ئة
وكربونى ى ت البى ى ريو  ،إضى ى فة إل ىىى

كربونى ت البى ريو حىوالة أربعىة أضىىع

رع ىىة ص ىىغيرة م ىىن مى ى دة مخثى ىرة  .تبل ىىغ كلف ىىة
كلفىة مى يك فئاى مىن رمى د الصىودا  ،بسىىبب

ارتف ع وزنا ال زيئة وبسبب الكلفة فة الطن الواحد ي ب أن نتذكر عند اسىتخدامن

لكربونى ى ت البى ى ريو  ،ف ناى ى سى ى مة ىىداً وفيمى ى يل ىىة تفى ى ع ت كربونى ى ت البى ى ريو م ىىع
كبريت ت الكلسيو  ،وتف ع ت كربون ت الب ريو مع كبريت ت المغنيزيو وال ير :

BaSO4 +CaCO3  CaSO4 + BaCO3
BaSO4+CaSO4+CaCO3+Mg (OH)2  MgSO4+Ca(OH)2+BaCO3

إن رعىة كربونى ت البى ريو مقىدرة ب لب ونىدات فىة كىىل 5555

 ppmمن عسرة الكبريت ت معب اًر عنا كى  CaCO3هة . 5.5545

لونى ً لكىل 1

مالحظة  :مع أن كربونات الباريوم ستتفاعل مع كبريتات الصوديوم فستبقى كمية مكافئة من
كربونات الصوديوم في الصبيب بحيث تكون هذه المعالجة مهمة فقط إل زالة كبريتات الكلسيوم وكبريتات
المغنيزيوم .

المعالجة بالجير البارد وتبادل كاتيونات الصوديوم ذات المرحلتين :
Two - Stage Cold Lime and Sodium Cation Exchange Process

فة هذه المع ل ة  ،تخفض عسىرة البيكربونى ت أوكً ب لمع ل ىة بى ل ير إضى فة

إلى رعة صغيرة من م دة مخثرة فة ميسر الم ا ب ل ير الب رد و هن تنخفض قيمة

 PHالصىىبيب إلىىى حىىد مى ب ى ( )5ب عى دة الكربنىىة  ،أو ( )5المع ل ىىة ب رعىىة صىىغيرة
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مىىن حمىىض الكبريىىت والترشىىيم  ،وعندئى ٍىذ يمىىرر الصىىبيب عبىىر ميسىىر الم ى ا بمب ى دل
ك تيون ت الصوديو الذ يزيل عسرة ال كربون ت وعسرة الكربون ت الثم لية .

وتكى ىىون نوعيى ىىة الصى ىىبيب عملي ى ى ً ممت ى ى زة ألن ( )5المع ل ى ىىة ب ى ى ل ير خفضى ىىت

إ م لة ال وامد  ،و( )5عسرة الصبيب عملي ً تكون صف اًر بدكً مىن 50 - 86 ppm

(  2ى 8غ  /ى لون ) مىن العسىرة التىة سىتنتج مىن المع ل ىة الك ملىة بى ل ير البى رد ى
صىودا  .وكىىذل مىىع الميى ه ذات العسىرة الع ليىىة مىىن البيكربونى ت وال كربونى ت تكىىون
تكى لي

التشىىغيل أقىىل ألن إ ازلىىة عسىرة البيكربونى ت ب لمع ل ىىة بى ل ير أقىىل كلفىىة مناى

ب لمع ل ة بتب دل ك تيون ت الصوديو وا ازلىة عسىرة ال كربونى ت عىن طريىق المع ل ىة
بتب ى دل ك تيون ى ت الصىىوديو أقىىل كلفىىة منا ى ب لمع ل ىىة ب ى ل ير صىىودا ولكىىن تك ى لي

المعدات تصىل إلىى ضىعفا تقريبى ً فىة كىل منشىأة لىذاتا عنىد مع ل ىة الميى ه ال وفيىة

النقي ىىة ( لى ىىي

عن ىىدم تتو ىىىب مع ل ىىىة الميى ى ه العس ى ىرة ألن المع ل ىىة ب ى ى ل ير يمكىىىن

ٍ
عندئذ فة المعدات نفسا التة تستخد إلزالة العك رة ) .
إن زه

إ ازلة الحديد والمنغنيز Iron and Manganese Removal
عند و ود الحديد والمنغنيز على شكل بيكربونى ت ثن ئيىة التكى فؤ يمكىن إزالتاى

بساولة بمع ل ت ال يىر البى رد ى صىودا بواسىطة التاويىة  ،ألناى تتأكسىد بسىرعة إلىى

أك سىىيد ع ليىىة مميىىأة غيىىر ذوابىىة  ،عنىىد قىىي ع ليىىة للى ى  PHالتىىة تسىىود فىىة المع ل ىىة
ب ل ير الب رد ى صودا يمكن إزالة الحديىد و  /أو المنغنيىز العضىو بى لتخثير  .انكىر

الفصل  58من أ ل إزالة الحديد والمنغنيز ب لمع ل ت ب ل ير الب رد ى صودا .
إزالة السيلكا بالمعالجة بالجير البارد ـ صودا مغنسيا :

Silica Removal by The Cold Lime - Soda - Magnesia Process

فى ىىة إ ازلىىىة السى ىىيلك باىىىذه الطريقى ىىة اكتش ى ى

أن هيدروكس ىىيد المغنيزيىىىو الى ىىذ

يترسىىب فىىة الموضىىع  ،أكثىىر فع ليىىة مىىن أكسىىيد المغنيزيىىو  ،و أن هىىذا يتميىىأ بىىبطا
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شديد بدر ت الح اررة الع دية  .وبم أن عسرة المغنيزيو فة الم ا الخ تترسب فىة

الموضع على شكل هيدروكسيد مغنيزيو  ،لذل يكون هذا مام ً فة خفىض محتىوى

السىىيلك  .ولكىىن مىىع أغلىىب المي ى ه  ،نحت ى ج إلىىى كميىىة إض ى فية مىىن المغنسىىي لخفىىض
محتىىوى السىىيلك إلىىى التف ى وت المرغىىوب  .وتكىىون هىىذه اإلض ى فة اقتص ى دية أكثىىر إذا
استخدمن ال ير الدولوميتة أو المغنسي المنشطة  ،ومن ث إع دة تدوير العك رة مىن

خ ى ل مىىذيب المغنسىىي  ،كم ى ن حىىك فىىة الصىىورة  9ى  54لحىىل محتىىوى المغنسىىي

ك لكربون ى ى ت أو البيكربون ى ى ت وتترسى ىىب هى ىىذه المغنسى ىىي بواسى ىىطة ال يى ىىر على ىىى شى ىىكل

هيدروكسسيد مغنيزيو فة الميسر  .يعتمد تأثير المذيب على حقيقة أن البيكربون ت
وث نة أكسيد الكربون الطليق  ،فة المى ا الخى سىيتف ع ن مىع المغنسىي فىة العكى رة

الىدائرة لحىل كميىة مم ثلىة مناى  ،ألن الكربونى ت ذات الذؤويبىة  0ى  5غ  /ى لون (
 ) 85 - 100 ppmوالتة يعبر عنا كى كربون ت أو كى بيكربون ت كلسيو ذوابة داً
 .إذا ل ى يكىىن محتىىوى ث ى نة أكسىىيد الكربىىون والبيكربون ى ت فىىة الم ى ا الخ ى كبي ى اًر بم ى

يكف ىىة لح ىىل الكمي ىىة ال زم ىىة م ىىن المغنس ىىي  .يمك ىىن إدخى ى ل بع ىىض م ىىن ثى ى نة أكس ىىيد
الكربون إلى الم ا بواسىطة غى ز المىداخن المىأخوذ مىن المدخنىة ( أو مىن موقىد لفحى

الكو ) ومنف خ و ا ز لغسل الغ ز وشبكة مثقبة .

مالحظة  :ومن الواضح أنه يمكن تلقيم المغنسيا اإلضافية على شكل كبريتات أو كلوريد ولكن
هذا اإلجراء مكلف  ،ألنه سيستهلك رماد الصودا  ،إضافة إلى الجير في الميسر وبذلك سيزداد إلى حد
كبير محتوى الجوامد المنحلة في الصبيب ومن جهة أخرى إن الجير الدولوميتي والمغنسيا المنشطة ،
مصدر للمغنسيا أقل كلفة وال يستهلك رماد الصودا في الميسر  ،كما أنه اليزيد من إجمالي محتوى
الجوامد .

الصورة  9ـ 11
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عنىىد اسىىتخدا ال يىىر الىىدولوميتة أو ال يىىر الىىدولوميتة المميىىأ  ،يىىدخل محتىىوى

أكسىىيد وهيدروكسىىيد الكلسىىيو إلىىى تفى ع ت التيسىىير لىىذل ي ىىب وضىىع هىىذه المسىىألة
فة اكعتب ر عند حس ب الشىحن ت الكيمي ئيىة التىة ستسىتخد مىع الميى ه ذات العسىرة
الع لية ،التة تحتو على كمية معتدلة من السيلك  ،قد تتىأل

ال رعى ت الكيمي ئيىة

مىىن يىىر  +يىىر دولىىوميتة  +رم ى د صىىودا  ،وب لمق بىىل  ،يمكىىن لاىىذه ال رع ى ت أن
تتىىأل

مىىع المي ى ه ذات العس ىرة المنخفضىىة والمحتىىوى الع ى لة مىىن السىىيلك مىىن ال يىىر

الدولوميتة  +المغنسي المنشطة  +رم د الصودا .

وفة ح لة المي ه السطحية  ،العكرة أو الغ مقة اللون  ،التة تحت ج إلى تخثيىر

قبىىل التيسىىير يمكىىن إحىىداث نقىىس فىىة محتىىوى السىىيلك عىىن طريىىق اسىىتخدا كبريتى ت
الحديىىد كم ى دة تخثيىىر كم ى ذكرن ى تحىىت عن ىوان ( إ ازلىىة السىىيلك بواسىىطة هيدروكسىىيد

الحديىد ) فىىة الفصىىل  . 52واذا كى ن اإل ىراا غيىر فعى ل بمى يكفىىة إلنقى س محتىىوى

السىىيلك يمكىىن أن تليىىع المع ل ىىة ب ى ل ير الب ى رد ( أو ال يىىر صىىودا ) مغنسىىي تكاىىر
الصىورة  0ى  54وحىدتين مىن م موعىة الميسىرات بى ل ير البى رد ى صىودا مىن نمىوذج
لويزي ن ى ذ الط ى بقين والتىىة تسىىتخد بعىىد التخثيىىر وا ازلىىة بعىىض مىىن محتىىوى السىىيلك

عى ىىن طريى ىىق كبريت ى ى ت الحديى ىىد  ،وتلى ىىة هى ىىذه الميس ى ىرات بى ىىدوره مب ى ى دكت ك تيون ى ى ت

الصوديو .
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الصورة  10ـ 11

إن نمىىوذج الىىدث ر العكىىر لميسىىر الم ى ا ب ى ل ير الب ى رد ى صىىودا ى مغنسىىي هىىو

النمىىوذج األوسىىع اسىىتخدام ً إل ازلىىة السىىيلك ألن التم ى

الوثيىىق المتط ى ول مىىع زي ى دة

العك رة التة تحتو على المغنسي ضرور إلزالة القدر الكى فة مىن السىيلك والميسىر
من نموذج الدث ر العكر يتيم عن طريق الترشيم البطةا الص عد عبر دث ر العك رة

المعلقة  ،هذا التم

.

الوثيق المتط ول للم ا مع زي دة العك رة الح وية على المغنسي

وكمى ذكرنى سى بق ً  ،إن الزيى دة فىىة در ىىة الحى اررة  ،تزيىىد إلىىى حىىد كبيىىر فع ليىىة

إ ازلىىة السىىيلك عىىن طريىىق المع ل ىىة ب لمغنسىىي  .ويتف ى وت هىىذا إلىىى حىىد م ى  ،اعتم ى داً
علىىى المحتىىوى األص ىىلة للسىىيلك ف ىىة المي ى ه الخى ى  ،والمىىدى ال ىىذ نريىىد للس ىىيلك أن

تىىنخفض إليىىع .إن تسىىخين الم ى ا إلىىى حىىوالة 5555

 ،فىىة ح لىىة معينىىة قىىد يىىنقس

رعىىة المغنسىىي ال زمىىة إلنق ى س كميىىة السىىيلك المفترضىىة إلىىى الثم لىىة نفسىىا  ،أ

الثلثىىين أو أكثىىر  ،ورفىىع در ىىة الحى اررة إلىىى نقطىىة الغليى ن  ،سىىتختزل ال رعىىة ال زمىىة
عند 5555

إلى حوالة النصى

 .تكاىر المنحنيى ت فىة الصىورة  52ى  54بوضىو

هذا التأثير لدر ىة الحى اررة  .ولىذل يعتبىر ميسىر المى ا بى ل ير السى خن ى صىودا أكثىر
فع ليىىة بكثيىىر مىىن ميسىىر الم ى ا ب ى ل ير الب ى رد ى صىىودا فىىة إ ازلىىة السىىيلك ب لمع ل ىىة

ب لمغنسي  ،وخصوص ً عند العمل باذه الطريقة بدر ة 555

أو أقل  .يمكن غ لب ً

558
طرق تيسير الماء بالجير البارد – صودا

الفصل الثامن عشر

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

معالجة المياه لألغراض الصناعية وغيرها  /طارق إسماعيل كاخيا

زي دة در ىة حى اررة المى ا  ،عنىد المع ل ىة بى ل ير البى رد صىودا  ،عنىدم يكىون القصىد
هو إزالة السيلك  ،عن طريق الح اررة المادورة  .وفة هذه الحى كت يمكىن رفىع در ىة
 ،وهو إ راا يزيد من الفع لية إلى حد كبير .

الح اررة إلى حوالة 955

إزالة الفلوريد Fluoride Removal

كم كحكن فىة الفصىل الثى نة أن الفلوريىدات إذا و ىدت بكميى ت تصىل حتىى

 1ppmفة المورد الم ئة للشرب تفيد فة منع تسو

األسن ن  ،واذا زادت عن هذه

النسبة فقد تتسبب فة تبقع األسىن ن عنىد الن شىئين  .ويمى ر هيدروكسىيد المغنيزيىو

تىأثي اًر خ فضى ً علىىى الفلوريىدات  ،ولكىىن الكميى ت ال زمىة كبيىرة كمى نىرى فىىة ال ىىدول
8

ى  54ومىىن النت ى ئج ال ىواردة فىىة هىىذا ال ىىدول اسىىتنت ت الصىىيغة الت ليىىة لخفىىض

الفلوريدات :
الفلوريد الثمالي = الفلوريد البـدئي ـ ( فلوريـد بـدئي  × 0.00الجـذر التربيعـي
للمغنيزيوم المزال ) .
الجدول  4ـ  11المعالجة بالجير البارد ـ صودا إزالة المغنيزيوم فيما يتعلق بتركيز فلوريد

صبيب ذي تركزين للفلوريد  1ppm ،وتركيز بدئي يتراوح من . 1.5 - 3.5 ppm
الفلوريد
بدئي ppm /

المغنيزيوم المزال

3.9
3
2.9

ثماليppm /
8

منغنيزppm /
896

602

8
8

58
03

309
308

2.0

8

98

280

8.9

8

23

59

ppm / CaCO3

يتضم لن مم ورد أع ه  ،أنع فة تيسىير المى ا ذات عسىرة المغنيزيىو الع ليىة

 ،يمكن الوصول إلى خفض م لمحتوى الفلوريد  ،لكنن نحت ج إلى كمي ت كبيرة من
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المغنسي لخفض محتىوى الفلوريىد فىة الميى ه التىة تحتويىع بدر ىة ع ليىة وسىيكون هىذا

اإل راا مكلف ً .

إزالة العكارة Sludge Disposal :

إن استع دة عك رة ال ير الب رد ى صودا أو إعى دة حرقاى مسىألة بسىيطة ومفيىدة

فىىة مصى نع الك ارفىىت أو ع ينىىة الصىىودا  ،ألن هىىذه المصى نع تسىىتعيد يوميى ً أو تعيىىد
ح ىىرق كميى ى ت كبيى ىرة م ىىن عكى ى رة ال ي ىىر م ىىن الخ ازنى ى ت الت ىىة ت ىىدد قلويتاى ى  .وترش ىىم
ببس ى طة العك ى رة الن ت ىىة مىىن مع ل ىىة تيسىىير الم ى ا ب ى ل ير الب ى رد ى صىىودا  ،ويع ى د

حرقاى مىىع العكى رة الن ت ىىة فىة الخ ازنى ت التىة ت ىىدد قلويتاى  .وحيىىث تصىنع الع ينىىة

والورق فة المصنع نفسع يمكن الحصول غ لب ً على استخدا اقتص د أكثر أيض ً

 ،بحى ىىذ

إع ى ى دة الحى ىىرق  ،واسى ىىتخدا العك ى ى رة للمع ونى ىىة بى ىىدكً مى ىىن صى ىىنع مع ونى ىىة

كربون ت الكلسيو من ال ير أو غ ز المداخن شراا .

ولىىذل رغ ى أن إ ازلىىة العك ى رة ك تمثىىل مشىىكلة فىىة مص ى نع الك ارفىىت أو ع ينىىة

الصودا  ،وستكون مفيدة فة أية صن عة أو مع ل ة بلدية لكميى ت كبيىرة مىن ال يىر

يومي ً  ،ف نا كثي اًر م تصبم مشكلة فة الصىن ع ت والبلىدي ت  ،حيىث تكىون كميى ت

العك رة الن ت ة صغيرة داً علىى أن ت عىل اسىتع دتا مفيىدة  .وفىة المواضىع القريبىة
مىىن األنا ى ر يىىت الىىتخلس ع ى دة مىىن العك ى رة بتفريغا ى إلىىى هىىذه األنا ى ر علىىى شىىكل
دول صىغير نسىبي ً قىد تسىتخد العكى رة أيضى ً كحشىوة للبقىع المنخفضىة أو قىد تطىر

فة حفر معزولة  ،وتتر راكدة على مدى أشار إلى سنة حتى ت

مقلب نف ي ت أو تستخد ك ير زراعة .

حسابات الجرعات الكيميائية :

ث تشحن إلى

Calculation of chemical Dosages
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ال رعى ت الكيمي ئيىىة المسىىتخدمة مىىن مختلى

مع ل ى ت ال يىىر البى رد ى صىىودا

منوطة بى ( )5تركيب المي ه الخ  ،و( )5نوعية الصبيب المطلوب .

وطرق حس ب ت ال رع ت والنت ئج الواردة أدن ه ستع لج وفق ً للتصىني

التى لة

وفق ً للمع ل ت :

( )5المع ل ة ب ل ير الب رد :
(أ) إلنق س قلوية الكلسيو .

(ب) إلنق س قلوية الكلسيو وقلوية المغنيزيو .

( )5المع ل ة ب ل ير الب رد ى صودا :

إلنق س عسرة البيكربون ت وال كربون ت بدون استخدا زي دة المواد الكيمي ئية
( )2المع ل ة ب ل ير ى صودا مع زي دة المواد الكيمي ئية :
لتخفي ى

إ م ى لة العس ىرة إلىىى رق ى خفىىيض ىىدا (  16 ppmتقريب ى ً أو غ /

لون ) ب ستخدا زي دة المواد الكيمي ئية .

( )8المع ل ة ب ل ير الب رد ى كلوريد ( أو كبريت ت ) الكلسيو :

إلنق س قلوية الكلسيو و  /أو المغنيزيو و /أو الصوديو .
تأثيرات التخثير Effects of Coagulants :

إذا اسىىتخدمن مى دة مخثىرة ي ىىب أن نضىىع فىىة اعتب رنى تأثيراتاى علىىى تركيىىب
الم ا وال رع ت الكيمي ئية  .وألغىراض حسى بية مىن المن سىب أن نفتىرض بىأن المى دة

المخثرة ك نت أضيفت قبل المواد األخرى الكيمي ئية  ،وأن نستخد التحليل الصىحيم

للم دة المخثرة كق عدة لكل الحس ب ت األخرى .

إزالة أكسيد الكربون الحر Removal of Free Carbon Dioxide
عندم يض

ال ير إلى الم ا الخى الىذ يحتىو علىى ثى نة أكسىيد الكربىون

الطليىىق تترسىىب كربون ى ت الكلسىىيو ولىىذل ي ىىب أن نضىىع فىىة اعتب رن ى عنىىد إض ى فة
رعىىة ال يىىر مسىىألة ث ى نة أكسىىيد الكربىىون الطليىىق  ،إض ى فة إلىىى إ ازلىىة العس ىرة  .ف ى ذا
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ك ن محتوى الم ا الخ من ث نة أكسيد الكربون الطليق ع لي ً ف نع يمكنن أن نقتصد
فة رعة ال ير عىن طريىق تاويىة المى ا قبىل دخولىع إلىى الميسىر .ومىن الواضىم أن
محتوى الصبيب من ث نة أكسيد الكربون الطليق هىو صىفر فىة كىل هىذه المع ل ى ت

 .وكم كحكن س بق ً أنع يمكن خفض قي الى  PHفة أ صىبيب عىن طريىق إعى دة
الكربنة ال زئية أو ب ض فة كمية بسيطة من الحمض .

حس ب ت خ صة لكل مع ل ة
Specific Calculations For Each Process
منىىذ عىىدة سىىنوات ق ى بعضىىا بوضىىع طىىرق لحس ى ب ال رع ى ت الكيمي ئيىىة مىىن
أ ىىل مرسىىب البرموتيىىت  ،بحيىىث يمكىىن التحقىىق بسىىرعة مىىن المع ل ىىة مىىن أ ىىل أيىىة
نت ئج محددة  ،ومعرفة المواد الكيمي ئية ال زمة للوصول إلىى هىذه النتى ئج بأقىل عىدد

من الحس ب ت  .وقد تأسست التو يا ت الت لية علىى تلى الطىرق ولكىن هنى

بعىض

التبدي ت فة تسمية المواد واع دة ترتيبا .

الخطوات األولى في كل حسابات المعالجات بالجير البارد ـ صودا :

First Steps in All Cold Lime - Soda Processes Calculations
أول الخطىوات تكىىون بتحويىىل الم ى ا الخى إلىى تحليىىل مصىىحم بمى دة مخث ىرة ،
الذ يستخد وأسى لكىل الحسى ب ت  .وعىن طريىق مع ينىة التحليىل المصىحم بمى دة
تخثير  ،تكتش بساولة المع ل ة ال زمة للحصول على النت ئج المرغوبىة  ،وعندئ ٍىذ
تحسب ال رع ت المطلوبة من المواد الكيمي ئية .

تحويل تحليل الم ا Water - Analysis Conversion

تحويل تحليل الم ا الخ ( الذ يعبر عنع بلغىة أ ىزاا بى لمليون ك ى CaCO3

ب ستثن ا ث نة أكسيد الكربون الطليق الذ يعبر عنع كأ زاا ب لمليون مىن ) CO2

إلىىى تحليىىل مصىىحم بمى دة مخثىرة  ،عىىن طريىىق اسىىتخدا التصىىحيح ت الت ليىىة حسىىب
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م دة التخثير المستخدمة  ،إلىى ثى نة أكسىيد الكربىون الطليىق  ،والقلويىة ( والكبريتى ت

)

الجدول  9ـ  88جرعات مادة التخثير والتأثيرات  :الجرعات الواردة هي المستخدمة عادة
( مواد التخثير الثالث األولى تزيد ثاني أكسيد الكربون الطليق  ،وتنقص القلوية وتزيد
الكبريتات بعدد من أجزاء المليون كما نرى  ،والمادة الرابعة تنقص ثاني أكسيد الكربون الطليق

وتزيد القلوية بعدد من أجزاء المليون كما نرى .
تحليل الماء الخام
مقومــــــــــــات تتــــــــــــأثر
بجرعات مـواد التخثيـر
المستخدمة

ثــاني أكســيد الكربــون
ppm
الحـــر (
) CO2

قلويــــــة (

كبريتات
األلمنيوم

كبريتات
الحديدي

كبريتات
الحديد

ألومينات
الصوديوم

20 ppm

20 ppm

10 ppm

10 ppm

8+

6+

6+

6-

ppm

5-

0-

6-

6+

ppm

5+

0+

6+

ال يوجد

) CaCO3

كبريتــــات (
) CaCO3

تصحيحات لمختلف مواد التخثير

التحليل المصحم بم دة مخثرة Coagulant - Corrected Analysis :
بمع ين ىىة التحلي ىىل المص ىىحم بمى ى دة مخثى ىرة  ،يمك ىىن تحدي ىىد و ىىود أو غيى ى ب

المقوم ت الت لية  ،والكمي ت المو ودة منا  ،حسب القواعد الت لية:

( )5قلوي ىىة الكلس ىىيو = عسى ىرة أو قلوي ىىة الكلس ىىيو  ،مامى ى ك ن ىىت قليل ىىة ( م ىىن

الواضم  ،كل واحدة عند التس و ) .

( )5آ ى قلويىة المغنيزيىو = عسىرة المغنيزيىو  ،إذا ك نىت القلويىة مسى وية أو

أكبر من إ م لة العسرة  ،أو :
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ب ى قلوية المغنيزيو = القلوية  -عسرة الكلسيو  ،إذا ك نت القلوية أكبر

من عسرة الكلسيو  ،لكنا أقل من إ م لة العسرة .

( )2قلوية الصوديو = القلوية  -إ م لة العسرة .
( )8عسرة ككربون ت الكلسيو = عسرة الكلسيو  -قلوية الكلسيو

( )0عسرة ككربون ت المغنيزيو = عسرة المغنيزيو  -قلوية المغنيزيو
( )5عسرة ال كربون ت اإل م لية = إ م لة العسرة -القلوية .

مالحظة  :القلوية أعاله ( قاطعة) هي إجمالي القلوية أو قلوية برتقالي المثيل ،ويعبر عنها
كأجزاء بالمليون من  . CaCO3ومن الواضح  ،أنه أعطى الحساب نتيجة الصفر أو نتيجة سلبية ،
فالمادة غير موجودة .

الثم كت القصوى المضمون Guaranteed Maximum Residuals :

يق ىىد المنحن ىىى ف ىىة الص ىىورة  54 -5األرقى ى القص ىىوى الع دي ىىة المض ىىمونة ،

ب لنسبة لثم كت كربون ت الكلسيو عند مختل

قلوية الكربون ت  .وتقد الصورة 4

  54األرقى القصىىوى المضىىمونة  ،ب لنسىىبة لثمى كت هيدروكسىىيد المغنيزيىىو  ،عنىىدمختلى

قلويى ت الايدروكسىىيد ( الك ويىىة )  .وكم ى كحكنى س ى بق ً  ،سىىتكون الثم ى كت

الحقيقة أقل تقريب ً من هذه األرق .

رموز مستخدمة Symbols Used :

كىىل الكمي ى ت المسىىتخدمة هىىة أ ىزاا ب ى لمليون  .ل ى نختصىىر نت ى ئج الصىىبيب

تشىىير ميىىع المختص ىرات إلىىى المقوم ى ت فىىة التحليىىل المصىىحم بم ى دة تخثيىىر وهىىة
كم يلة :
 = THإجمالي العسرة

 = NCHعسرة الالكربونات
 = AlKالقلوية الكلية تجاه الميتيل البرتقالي

 = Ca Alkقلوية الكلسيوم

 = Ca Hعسرة الكلسيوم
525
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 = Ca NCHعسرة الكربونات الكلسيوم

 = Mg AlKقلوية المغنيزيوم
 = Mg Hعسرة المغنيزيوم

 = Mg NCHعسرة الكربونات المغنيزيوم
 = Na AlKقلوية الصوديوم

المعالجة بالجير البارد  :خفض قلوية الكلسيوم :

Cold Lime Process: Calcium Alkalinity Reduction
النت ئج : Results
إزالة ثى نة أكسىيد الكربىون الطليىق  .خفىض قلويىة الكلسىيو إلىى . 20 ppm

يزال حوالة  % 55من عسرة المغنيزيو  .ستكون قلوية الكربون ت  20 ppmإذا

و ىىدت أيىىة قلويىىة فىىوق  ، 20 ppmتكىىون قلويىىة البيكربونى ت  .واعتمى داً علىىى و ىىود
أو عد و ود البيكربون ت  ،يمكن أن تتراو قي الى  PHمىن حىوالة

.

5505 – 9

تركيب الصبيب : Composition of Effluent

( )5إذا ك نت قلوية المغنيزيو مس وية أو أكثر من  %55من عسرة المغنيزيو
فعسرة الكلسيو = (  + 20عسرة الكلسيو )  -قلوية الكلسيو .

واذا و دت قلوية المغنيزيو بأقل من  %55من عسرة المغنيزيو
القلوية

فعسى ىرة الكلس ىىيو = (  +20عسى ىرة الكلس ىىيو  %55 +عسى ىرة المغنيزي ىىو ) -

واذا ل تكن عسرة المغنيزيو مو ودة

فعسى ىرة الكلس ىىيو = ( + 20عسى ىرة الكلس ىىيو  %55 +عسى ىرة المغنيزي ىىو ) -

قلوية الكلسيو .

( )5بم أن  %55من عسرة المغنيزيو تترسب

فعسرة المغنيزيو = عسرة المغنيزيو % 95
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( )2إ م لة العسرة = عسرة الكلسيو  +عسرة المغنيزيو

( )8إذا ك نت قلوية المغنيزيو مس وية أو أكثر من  % 55من عسرة المغنيزيو

ف لقلوية = (  + 20القلوية )  ( -قلوية الكلسيو  % 55 +عسرة المغنيزيو )

.

إذا و دت قلوية المغنيزيو  ،ولكن بأقل من  %55من عسرة المغنيزيو
ف لقلوية = (  + 20القلوية )  ( -قلوية الكلسيو  +عسرة المغنيزيو )

إذا ل تو د قلوية المغنيزيو

ف لقلوية = (  + 20القلوية )  -قلوية الكلسيو .
الجدول  . 11 - 6المعالجة بالجير البارد لخفض قلوية الكلسيوم :
الجرعات الالزمة من الجير المميأ أو الجير الكيميائي .
ليبرة  8000 /جالوناً

ليبرة  8000 /جالوناً

ير مميأ

ثاني أكسيد الكربون الطليق
( أجزاء بالمليون (

%53 Ca(OH)2

أو ير كيمي ئة
%50 Ca (OH)2

× 0.0898

× 0.0888

× 0.00663

× 0.00985

×0.0833

0.0809

× 0.00663

0.00985

قلوية الكلسيوم
(  CaCO3بالمليون )

قلوية المغنيزيوم المزالة
(  CaCO3بالمليون )

عسرة الكربونات المغنيزيوم
(  CaCO3بالمليون )
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المعالجة بالجير البارد  :إنقاص قلوية الكلسيوم وقلوية المغنيزيوم :
Cold Lime Process: Calcium and Magnesium Alkalinities Reduction

النت ئج: Results
إ ازلىىة ثى نة أكسىىيد الكربىىون الطليىىق  .تخفىىض عسىرة الكلسىىيو إلىىى 35 ppm

يمكىىن تخفىىيض قلويىىة المغنيزيىىو إلىىى در ىىة ث بتىىة  ،مىىع مميىزات الصىىبيب المرغوبىىة

واقتصى ى د المع ل ىىة ( انك ىىر الفص ىىلين  . )54 - 55إذا أ ري ىىت المع ل ىىة بحي ىىث ك

تبقىىى قلويىىة  ،تىىت كربنىىة ك مىىل القلويىىة  ،سىىتكون قيمىىة ال ى  55.5 PHتقريب ى ً  .إذا

أدت المع ل ىة إلىى الك ويىىة  ،يمكىن تحديىىد الكميىة ( و PHتقريبيىىة ) مىن الصىىورة 4
 ، 54 -والب قة قلوية الكربون ت .

تركيب الصبيب Composition of Effluent :

( )5عسرة الكلسيو = 20

( )5عسرة المغنيزيو = أية كمية مرغوبة نزوكً إلى الحد األدنى .
( )2إ م لة العسرة = عسرة الكلسيو  +عسرة المغنيزيو

( )8القلويى ى ىىة = ( + 20القلويى ى ىىة)  ( -عس ى ى ىرة الكلسى ى ىىيو  -تخفى ى ىىيض عسىى ى ىرة

المغنيزيو )

(آ) إذا ك نت عسرة ككربون ت المغنيزيو أقل من 80 ppm

فعسرة المغنيزيو  -إ م لة القلوية لعسرة المغنيزيو = عسرة ال كربون ت

(ب) إذا ك نىىت عس ىرة ككربون ى ت المغنيزيىىو أكثىىر مىىن  ، 80 ppmتكىىون
عسرة المغنيزيو = عسرة ككربون ت المغنيزيو .

(ج) إذا و ىىدت قلويىىة الصىىوديو حتىىى مىىدى أكبىىر مىىن  ، 62 ppmتكىىون

عسرة المغنيزيو األصغرية اكقتص دية . 8 ppm

(د) إذا و ىىىدت قلويى ىىة الصى ىىوديو حتى ىىى ppm

المغنيزيو األصغرية اكقتص دية كم يلة :

 62أو أقى ىىل تحى ىىدد عس ى ىرة
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إ م لة القلوية لعسرة المغنيزيو  -عسرة المغنيزيو النا ئية = قلوية الصوديو
الجدول  . 88 - 0المعالجة بالجير البارد إلنقاص قلوية الكلسيوم والمغنيزيوم :
الجرعات الالزمة من الجير المميأ أو الجير الكيميائي .
ير كيمي ئة

ليبرة /جالوناً

ير كيمي ئة

%53 Ca(OH)2

%50CaO

×0.0898

×0.0888

×0.00663

×0.00985

×0.00663

×0.00985

×0.00663

×0.00985

ثاني أكسيد الكربون الطليق CO2
بالمليون

القلوية (  CaCO3بالمليون )
قلوية المغنيزيوم المزالة
(  CaCO3بالمليون )

كاوية الصبيب () CaCO3

المعالجة بالجير البارد -صودا Cold Lime - Soda Process

فكرة ع مة : General

عنىىد إ ىراا مع ل ىىة ال يىىر الب ى رد -صىىودا مىىن غيىىر زي ى دة الم ىواد الكيمي ئيىىة ،

ف ناى ى تس ىىتخد لخف ىىض عسى ىرة البيكربونى ى ت وال كربونى ى ت  .وب لتى ى لة يس ىىتخد رمى ى د

الصى ىىودا  ،إض ى ى فة إل ى ىىى ال يى ىىر الممي ى ىىأ أو ال يى ىىر الكيميى ى ى ئة  .وتتف ى ى وت ال رعى ى ى ت
الكيمي ئي ىىة  ،ل ىىي

فق ىىط وفقى ى ً لتركي ىىب المى ى ا  ،ب ىىل أيضى ى ً م ىىع الدر ىىة إل ازل ىىة عسى ىرة

ال كربون ى ى ت  .يمكى ىىن تبسى ىىيط الحس ى ى ب ت بتقسى ىىي المي ى ى ه إلى ىىى ث ثى ىىة أصى ىىن

وفق ى ى ً

لتركيباى ى  ،ثى ى ت زئتاى ى م ىىن دي ىىد مى ىرتين  ،وفقى ى ً لمى ى إذا كنى ى نري ىىد تخف ىىيض عسى ىرة
ككربون ى ى ى ت الكلسى ى ىىيو وحى ى ىىده  ،أو تخفي ى ى ى

ككربون ت المغنيزيو .
التصني

: Classification

عس ى ى ىرة ككربون ى ى ى ت الكلسى ى ىىيو وعس ى ى ىرة

يمكن ت زئة الم ا الذ يحتو على عسرة ال كربون ت إلى ث ثة أصن

:

528
طرق تيسير الماء بالجير البارد – صودا

الفصل الثامن عشر

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

معالجة المياه لألغراض الصناعية وغيرها  /طارق إسماعيل كاخيا
يحتوي الصنف 8

يحتوي الصنف 3

يحتوي الصنف2

قلوية الكلسيوم

قلوية الكلسيوم

حمض معدني حر

عسرة الكربونات الكلسيوم

قلوية المغنيزيوم

عسرة الكربونات الكلسيوم

عسرة الكربونات المغنيزيوم

عسرة الكربونات المغنيزيوم

عسرة الكربونات المغنيزيوم

الصن

 (-5آ) تمكن مع ل تع لخفض قلوية الكلسيو وعسرة ككربون ت الكلسيو ،
(ب) تمكن مع ل تع لخفض قلوية الكلسىيو  ،وعسىرة ككربونى ت الكلسىيو

 ،وعسرة ككربون ت المغنيزيو
الصن

 -5تمكن مع ل تع لخفض القلوية وعسرة ككربون ت المغنيزيو .

الصن ( -2آ) تمكن مع ل تع لخفض عسرة ككربون ت الكلسيو .

(ب) تمكى ى ىىن مع ل تى ى ىىع لخفى ى ىىض عس ى ى ىرة ككربون ى ى ى ت الكلسى ى ىىيو  ،وعس ى ى ىرة

ككربون ت المغنيزيو .

الصىىن (5-آ)  :النت ى ئج  :إ ازلىىة ث ى نة أكسىىيد الكربىىون الطليىىق  .خفىىض قلويىىة

الكلسيو إلى  ، ppm20ويمكن إ راا إزالة زا أو كل عسرة ككربون ت الكلسىيو

 .ت ى ىزال ح ى ىوالة  %55مى ىىن عسىى ىرة المغنيزيى ىىو  .القلويى ىىة ف ى ىىة الصى ىىبيب هى ىىة قلوي ى ىىة
الكربون ت  ، 35ppmو PHتق رب . 55.5
الصن (5آ)  :تركيب الصبيب :

( )5عسرة الكلسيو = خفض الكمية المرغوبة إلى . 20
( )5عسرة المغنيزيو =  %95من عسرة المغنيزيو .

( )2إ م لة العسرة = عسرة الكلسيو  +عسرة المغنيزيو .
( )8القلوية = . 20

الصىىن (5ب)  :النتى ئج  :يىزال ثى نة أكسىىيد الكربىىون الطليىىق  .تخفىىض عسىرة

الكلسيو إلى35 ppm
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تخفض عسىرة ككربونى ت المغنيزيىو إلىى الكميىة المرغىوب ( انكىر الصىورة 8

 . )54 -وتحىىدد القلويىىة مىىن الصىىورة  ، 54 - 4وسىىيكون ب ى قة القلويىىة هىىة قلويىىة

الكربون ت  .ويمكن مق رنة قيمة الى  PHمن الصورة . 54 - 4
( 5ب)  :تركيب الصبيب :

الصن

( )5عسرة الكلسيو = . 20

( )5عسرة المغنيزيو = الكمية المرغوبة ( انكر الصورة . )54 - 4
( )2إ م لة العسرة = عسرة الكلسيو  +عسرة المغنيزيو .
( )8القلوية =  + 20رق  ppmالقلوية فة الصبيب .

الجدول  . 11 - 1المعالجة بالجير البارد  -صودا :

الصنف (1آ)  :لخفض قلوية الكلسيوم وعسرة الكربونات الكلسيوم :
جرعات الجير المميأ أو الجير الكيميائي ورماد الصودا المطلوبة .
ليبرة  8000 /جالون
جير كيميائي أو

رماد الصودا

جير مميأ

% 50 Cao

%58 Na2CO3

× 0.0898

× 0.0888

ال يوجد

× 0.00663

× 0.00985

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

0.00508

× 0.00663

0.00985

0.00508

%53 Ca(OH)2
ثاني أكسيد الكربون الحر
( ) ppm CO2
القلوية ppm CaCO3
عســـــرة الكربونـــــات الكلســـــيوم
التي ستزال ppm CaCO3
عسرة المغنيزيوم % 80
ppm CaCO3

الجدول  . 11 - 9المعالجة بالجير البارد -صودا :
الصنف( 1ب)  :إلنقاص القلوية واجمالي عسرة الالكربونات :

الجرعات الالزمة من الجير المميأ أو الجير الكيميائي ورماد الصودا .
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(ليبرة  8000/جالون)
ير مميأ

ير كيمي ئة

رم د الصودا

Ca (OH)2

CaO
%50

Na2CO3
%58

× 0.0898

× 0.0888

ال يوجد

× 0.00663

× 0.00985

ال يوجد

× 0.00663

× 0.00985

× 0.00508

× 0.00663

× 0.00985

× 0.00508

ال يوجد

ال يوجد

× 0.00508

%53

ثاني اكسيد الكربون الحر

( ) ppm CO2

القلوية ( ) ppm CaCO3
عسرة الكربونات المغنيزيوم التي
تزال ppm CaCO3
القلوي في الصبيب
ppm CaCO3
عسرة الكربونات
الكلسيومppm CaCO3

الصن

 : 5النت ئج :

يىزال ثى نة أكسىيد الكربىون الطليىق  .تخفىض قلويىة الكلسىيو إلىى . 35 ppm

يمك ىىن خف ىىض عسى ىرة المغنيزي ىىو إل ىىى الكمي ىىة المرغوب ىىة ( انك ىىر الص ىىورة ) 54 - 4
يمكىىن تحديىىد القلويىىة فىىة الصىىبيب مىىن الصىىورة  ، 54 - 4ويكىىون الب ى قة قلويىىة

الكربون ت  .قد تق رب قيمة  PHمن الصورة . 54 - 4
الصن

 : 5تركيب الصبيب :

( )5عسرة الكلسيو = 20

( )5عسرة المغنيزيو = الكمية المرغوبة ( انكر الصورة . ) 54 – 4
( )2إ م لة العسرة = عسرة الكلسيو  +عسرة المغنيزيو .
( )8القلوية =  + 20رق  ppmالقلوية فة الصبيب .

الجدول  11 - 10المعالجة بالجير البارد  -صودا :

الصنف  : 2لخفض القلوية وعسرة الكربونات المغنيزيوم :

الجرعات الالزمة من الجير المميأ والجير الكيمائي ورماد الصودا
525
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(ليبرة  8000 /جالون )
ير مميأ

ير كيمي ئة

رم د الصودا

% 92Ca(OH)2

% 95 CaO

%94Na2CO3

× 0.0898

× 0.0888

ال يوجد

× 0.00663

× 0.0985

ال يوجد

× 0.00663

× 0.00985

ال يوجد

× 0.00663

× 0.00985

× 0.00508

× 0.00663

× 0.00985

× 0.00508

ثاني أكسيد الكربون الطليق
ppm CO2
القلوية ( ) ppm CaCO3
قلوية المغنيزيوم

( ) ppm CaCO3
عسرة الكربونات المغنيزيوم
التي تزال ppm CaCO3

قلوية الصوديوم
( ) ppm CaCO3

الصن

 ( 2أ ) النت ئج :

تزال الحموضة المعدنية  .يزال ث نة أكسيد الكربون الطليق .

يمكىن إنقى س عسىرة ككربونى ت الكلسىىيو إلىى  20 ppmيىزال حىوالة %55

م ىىن عسى ىرة المغنيزي ىىو القلوي ىىة ه ىىة قلوي ىىة الكربونى ى ت  20 ppmقيم ىىة  PHتقى ى رب
. 5505

الصن

 ( 2أ )  :تركيب الصبيب :

( )5عسرة الكلسيو

( )5عسرة المغنيزيو
( )2إ م لة العسرة
( )8القلوية

=

=
=
=

خفض الكمية المرغوبة إلى . 20

 % 95من عسرة ككربون ت المغنيزيو .

عسرة الكلسيو  +عسرة المغنيزيو .

. 20

الجدول  11ـ  11المعالجة بالجير البارد ـ صودا :

الصنف  ( 3أ )  :إلنقاص عسرة الكربونات الكلسيوم :
الجرعات المطلوبة من الجير المميأ أو الجير الكيميائي ورماد الصودا .
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( ليبرة  ppmجالوناً )
ير مميأ

ير كيمي ئة

%95 CaO %92 Ca (OH)2
ثاني أكسيد الكربون الطليق
ppm CO2
حمض معدني ()ppm CaCO3
 %80عسرة الكربونات المغنيزيوم
() ppm CaCO3

%94 Na2CO3

× 0.0898

× 0.0888

ال يوجد

× 0.00663

× 0.00985

0.00508

× 0.00663

× 0.00985

0.00508

ال يوجد

ال يوجد

×0.00508

عسرة الكربونات ( التي تزال
() ppm CaCO3

الصن

رم د الصودا

( 2ب) النت ئج :
تىزال الحموضىىة المعدنيىىة  .ي ىزال ث ى نة أكسىىيد الكربىىون الطليىىق  .تخفىىض عس ىرة

ككربون ت الكلسيو إلى  35 ppmتخفىض عسىرة ككربونى ت المغنيزيىو إلىى الكميىة

المرغوبىىة ( انكىىر الصىىورة  4ى  . ) 54يمكىىن تحديىىد القلويىىة مىىن الصىىورة  55ى 54
وب قة القلوية هة قلوية الكربون ت يمكن تحديد قيمة الى PHالتقريبية من الصورة  4ى

. 54

الصن

( 2ب) تركيب الصبيب :

( )5عسرة الكلسيو

=

( )5عسرة المغنيزيو
( )2إ م لة العسرة
( )8القلوية

=

20
=

=

الكمية المرغوبة ( انكر الصورة  4ى . ) 54

عسرة الكلسيو  +عسرة المغنيزيو .

 + 20رق  ppmالقلوية فة الصبيب .

الجدول  12ـ  11المعالجة بالجير البارد ـ صودا .

الصنف ( 3ب) إلنقاص إجمالي عسرة الالكربونات :

الجرعات المطلوبة من الجير المميأ أو الجير الكيميائي ورماد الصودا .
( ليبرة  8000 /جالوناً )
529
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ير مميأ

ير كيمي ئة

رم د الصودا

%92 Ca (OH )2

%95 CaO

%94 Na2CO3

× 0.0898

0.0888

ال يوجد

× 0.00663

× 0.00985

0.00508

× 0.00663

× 0.00985

× 0.00508

× 0.00663

× 0.00985

× 0.00508

ال يوجد

ال يوجد

× 0.00508

ثاني أكسيد الكربون الطليق

( ) ppm CO2
حمض معدني

() ppm CaCO3
عسرة الكربونات المغنيزيوم
() ppm CaCO3
الكاوية في الصبيب
() ppm CaCO3
عسرة الكربونات الكلسيوم
() ppm CaCO3

المعالجة بزيادة المواد الكيميائية :

أو بالجير البارد ـ صودا في الخطوط الحديدية :
Excess - Chemical or Railway Cold Lime - Soda Process
النت ئج :
إزالة ث نة أكسىيد الكربىون الطليىق  .يمكىن إنقى س إ مى لة العسىرة إلىى حىوالة

ppm

5 ( 16غ  /ى ى ى ى لون ) زيى ى ى ى دة القلوي ى ى ىىة عى ى ى ى دة ب ى ى ىىين  0و 9غ  /ى ى ى ى لون

(  ) 85 – 155 ppmقيمة  PHتزيد قلي ً عن . 55
تركيىىب الصىىبيب  :يختلى

تركيىىب الصىىبيب إلىىى حىىد مى اعتمى داً علىىى زيى دات

الم ىواد الكيمي ئيىىة المسىىتخدمة وفيم ى يلىىة تحليىىل نمىىوذ ة لصىىبيب المع ل ىىة ب ى ل ير
الب رد ى صودا بزي دة المواد الكيمي ئية :
( )5عسرة الك لسيو

8 ppm

( )5عسرة المغنيزيو

8 ppm

( )2إ م لة العسرة

16 ppm
585
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( )8إ م لة القلوية

140 ppm

( )0قلوية الصوديو

124 ppm

( )5القلوية

70 ppm
11.2

(PH )7

الجدول  13ـ  11المعالجة بزيادة المواد الكيميائية
أو بالجير البارد ـ صودا في الخطوط الحديدية :

الجرعات الالزمة من الجير المميأ أو الجير الكيميائي ورماد الصودا .
( ليبرة 8000 /جالون )
جير مميأ

ثاني أكسيد الكربون الطليق
() ppm CO2

القلوية( ) ppm CaCO3
عسرة الغنزيوم التي ستزال
( ) ppm CaCO3
الكاوية في الصبيب
( ) ppm CaCO3
إجمالي عسرة الالكربونات
( ) ppm CaCO3
قلوية الصوديوم
ppm CaCO3

جير كيميائي

%53 Ca(OH)2

%50 CaO

رماد صودا
%58 NaCO3

× 0.0898

× 0.0888

ال يوجد

× 0.00663

0.00985

ال يوجد

× 0.00663

× 0.00985

ال يوجد

× 0.00663

× 0.00985

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

0.00508

ال يوجد

ال يوجد

0.00508

المعالجة بالجير البارد ـ كلوريد أو كبريتات الكالسيوم :
Cold Lime - Calcium Chloride or Sulfate Process

النتائج :
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يزال ث نة أكسيد الكربون الطليق  .يمكن خفض قلوية الصوديو إلى الصفر.

يمكن خفض قلوية الك لسيو إلى  35 ppmواذا ك نت قلوية المغنيزيو أقل من 80

 ، ppmيمكن بواسطة ال ير إزالة  %55منا  ،ويخفض الب قة إلى أ

رق

مرغوب عن طريق المع ل ة بكلور أو كبريت ت الك لسيو  ،واذا ك نت أكثر من

 80 ppmيمكن خفضا إلى هذا الرق بواسطة ال ير ويخفض الب قة إلى الرق
المرغوب بكلور أو كبريت ت الك لسيو والقلوية فة الصبيب هة قلوية الكربون ت .
تركيب الصبيب :

( )5قلوية الصوديو = ك يو د
( )5قلوية الك لسيو

( )2قلوية المغنيزيو
( )8القلوية

=

=

20
=

الكمية المطلوبة .

قلوية الك لسيو  +قلوية المغنيزيو .

( )0عسرة الك لسيو

=

قلوية الك لسيو

=

. 20

( ( )5أ ) عسرة المغنيزيو % 95عسرة المغنيزيىو إذا و ىدت بمقىدار  80 ppmأو
أقل  ،أو ( ب ) عسرة المغنيزيىو =  % 45إذا ك نىت عسىرة المغنيزيىو أكثىر مىن

. 80 ppm

( )5العسرة الكلية

=

قلوية الك لسيو  +عسرة المغنيزيو .

الجدول  89ـ  88المعالجة بالجير البارد ـ كلوريد أو كبريتات الكالسيوم
إلنقاص قلوية الصوديوم :

الجرعات الالزمة من الجير المميأ أو الكيميائي وكلور أو كبريتات الكالسيوم ( الجبس )
( ليبرة  8000 /جالوناً )
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جير مميأ

ثاني أكسيد الكربون الطليق

( ) ppm/ CO2
القلوية

( ) ppm/ CaCO3
عسرة المغنيزيوم التي تزال
( ) ppm/ CaCO3
قلوية الصوديوم
( ) ppm / CaCO3

جير كيميائي

CaCl2

CaSO4
%05

%53 Ca(OH)2

%50 CaO

%09

× 0.0898

× 0.0888

ال يوجد

ال يوجد

× 0.00663

× 0.00985

ال يوجد

ال يوجد

× 0.00663

× 0.00985

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

× 0.0823

× 0.0893

قلوية المغنيزيوم
(  ) ppm/ CaCO3التي
تحتاج كلوريد أو كبريتات

ال يوجد

ال يوجد

× 0.0823

× 0.0839

الكالسيوم

الجدول  15ـ  11المعالجات بالجير البارد ـ صودا :

التفاعالت الكيميائية في معالجات الجير البارد  ،والجير صودا ـ والجير كلوريد الكالسيوم ،
والجير ـ باريوم .
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الفصل التاسع عشر
معالجات تيسير الماء الساخن
Hot Water Softening Processes
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معالجات تيسير الماء الساخن

Hot Water Softening Processes
تنجز معالجات تيسير الماء التي أتينا على وصفها سابقاً  ،مع استثناء واحد

هو التقطير  ،فيما يدعى بدرجات الح اررة العادية  ،أي أن الماء ال يحتاج فيها إلى

تسخين  .وتختلف معالجات تيسير الماء الساخن في كونها تنجز بدرجات ح اررة

تقارب درجة الغليان  .وبسبب ارتفاع درجات الح اررة  ،تقتصر هذه المعالجات
الساخنة عادة على معالجة مياه تغذية المراجل  .ولكن هناك بعض االستثناءات ،

منها تيسير مياه المعالجة التي تستخدم في تعدين الكبريت بطريقة فراش  .ويمكن

تصنيف هذه المعالجات الساخنة بشكل عام في ثالثة مجموعات رئيسية وكما يلي

:

( )1المعالجة الساخنة بالجير صودا .

( )2المعالجة الساخنة بالجير صودا والفوسفات ذات المرحلتين .

( )3المعالجة الساخنة بالجير وتبادل كاتيونات الصوديوم ذ ت المرحلتين
عالالالوة علالالى ذلالالك يمكالالن إلالالافة إ ازلالالة السالاليليكا إلالالى أي مالالن هالالذه المعالجالالات .

وفيمالالا يتعلالالق بهالالذه الناحيالالة  ،ف ال ن أي كميالالة ت الزال مالالن عس الرة المغنيزيالالوم فالالي معالجالالة

التيسالالير  ،سالالوف تالالىثر علالالى كميالالة معينالالة ازلالالة السالاليليكا  .واذا كانالالت هالالذه المعالجالالة
غيالالر كافيالالة يمكالالن إنجالالاز خفالالض إلالالافي عالالن طريالالق اسالالتخدام الجيالالر الالالدولوميتي أو

المغنس الاليا المنش الالطة  ،كم الالا س الالنذكر فيم الالا بع الالد ف الالي ه الالذا الفص الالل  ،و إل الالى مث الالل ه الالذه
المعالجات ترتبط تسمية إزالته السيليكا .

ووفق الاً للقاعالالدة العامالالة التالالي تفيالالد بالاللن سالالرعة التفالالاعالت الكيميائيالالة تتلالالاعف

تقريبال الاً م الالع ك الالل ارتف الالاع مق الالداره  181ف (  11مئوي الالة ) ف الالي درج الالة الحال ال اررة  ،فتح الالد

التفالالاعالت فالالي المعالجالالات السالالاخنة علالالى نحالالو أسالالرع بمائالالة م الرة ممالالا هالالي عليالاله فالالي

المعالجات الباردة بالالجير صالودا  .وكالذلك تكالون الرواسالب المتشالكلة بالدرجات الحال اررة
معالجات تيسير الماء الساخن
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األعلالالى أكبالالر وأثقالالل  ،وبمالالا أن المالالاء السالالاخن أزالالل لزوجالالة مالالن المالالاء البالالارد  ،يحالالد
الترسالاليب بسالالرعة أكبالالر بحيال

ال تحتالالاج المعالجالالات السالالاخنة إلالالى مالالادة تخثيالالر علالالى

خالف المعالجات الباردة وتختلف المعالجالات السالاخنة أيلالاً عالن المعالجالات البالاردة
في كونها ال تحتاج لالافة الجيالر مالن أجالل محتالوي ثالاني أكساليد الكربالون الطليالق ،

ألن هذا يطرد بالتسخين زبل إلافة المواد الكيميائية .

المعالجة الساخنة بالجير صودا The Hot - Lime Soda Process :
المعالجة الساخنة بالجير صودا معالجة متواصلة يتم فيها :
( )1تسخين الماء .

معيرة من المواد الكيميائية .
و ( )2معالجته بجرعات ّ
و ( )3يروق  .و ( )4يرشح .

والمواد الكيميائية التالي يمكالن اسالتخدامها هالي  :الجيالر المميالل ، Ca(OH)2

ورماد الصالودا  . Na2CO3وبالدالً مالن شالراء الجيالر المميالل يمكالن شالراء الجيالر الحالي

أو كمالالا يالالدعى عالالادة الجيالالر الكيميالالائي  CaOواطفالالاىه زبالالل اسالالتخدامه ويمكالالن أيل الاً
عند الحاجة استخدام الجير الدولوميتي المميل ( أو الجير الدولوميتي الذي يطفل زبل

االستعمال )  ،و  /أو المغنسيا المنشطة .

الرواسب المنتجة هالي كربونالات الكلساليوم  ، CaCO3وهيدروكساليد المغنيزيالوم

 ، Mg(OH)2وتالزال بالالالترويق والترشاليح  .وتصالالل درجالة التيسالالير المنجالزة بالمعالجالالة
السال الالاخنة المتصال الاللة بال الالالجير صال الالودا  ،مال الالع الجرعال الالات العاديال الالة مال الالن الم ال الواد الكيميائيال الالة
المسالتخدمة إلالى عسالرة ثماليالة تقالل عالن  1.1 ( 25 ppmغ  /غالالون )  .والمعالدات

المسالالتخدمة كمالالا ت هالالر فالالي الصالالورة  1ال ال  11تتالالللف مالالن أربعالالة عناصالالر )1( :مغالالذ

الخن رئيسالالي  ،و( )3خ الزان ترويالالق  ،و( )4مرشالالحات  .إلالالافة
كيميالالائي  ،و( )2مسال ّ
إلى ذلك  ،يمكن استخدام مسخن لنزع الهواء  ،سواء كجزء مكمل لخزان الترويالق أو
كوحدة منفصلة .
معالجات تيسير الماء الساخن
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الصورة  1ـ 11

المغذيات الكيميائي Chemical Feeders :

جهاز التغذية بالجير صودا Soda Feeder - Lime

جهاز التغذية الكيميائية  ،الذي يسالتخدم فالي المعالجالة السالاخنة بالالجير صالودا

 ،هالالو مالالن نمالالوذج التوزيالالع النسالالبي للسالالائل  ،ويالالزود بمح الراك لالالي يالالدور باسالالتمرار .
عندما يستخدم الجير المميل  ،من الطبيعي أن تمزج شحنات الجير ورماد الصالودا ،

ثم تلقم من خزان التغذية نفسه  .عندما يستخدم الجير الكيميائي  ، CaOيسالتخدم
خزان إطفاء منفصل  ،مزود بمحراك لي طفاء شحنة الجير  ،وبعد ذلالك يلالاف

الحجالم اللالروري مالن المالالاء وشالحنة الصالودا  .يجالري عالالادة تركيالب الخالزان ا لالالافي
لإلطفاء والشحن فوق خزان التغذية بحي

يمكالن تعبئالة خالزان التغذيالة حتالى فالي حالال

استخدام الجير المميل .

معالجات تيسير الماء الساخن
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مالحظة  :ورد في بعض الكتب أنه نظ ارً لتفاعل الجير المميأ ورماد الصودا لتشكيل الصودا
الكاوية وكربونات الكلسيوم  ،يمكن الحصول على النتائج نفسها عن طريق تغذية الماء بالصودا
الكاوية وحدها ولكن هذه الفكرة سطحية ومضللة جداً ألن المادتين الكيميائيتين تمزجان بنسب مختلفة
جداً لمعالجة المياه من مختلف التراكيب بحيث قد ال تكونان بالنسب الصحيحة ( كما يظهر أدناه ) من
أجل كامل الصودا وكامل الجير لتشكيل الصودا الكاوية كما يلي :

Ca(OH )2 + Na2CO3  CaCO3 + 2NaO

وفيما مضى استخدمت في حاالت نادرة فقط  ،مزائج رماد الصودا والصودا الكاوية بدالً من الجير ورماد
الصودا  .هذا اإلجراء مكلف أكثر من استخدام الجير ورماد الصودا ( كميات مماثلة من الصودا الكاوية
تكلف أكثر من الجير بأربع إلى ثمان مرات ) وتزيد أيضاً من إجمالي محتوى الجوامد المنحلة في
الصبيب  .فمثالً عند إزالة بيكربونات الكلسيوم والمغنيزيوم  ،تتفاعل الصودا الكاوية كما يلي :

Ca (HCO3)2 + 2NaOH  CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O
Mg(HCO3)2 + 4NaOH  Mg (OH )2 + 2Na2CO3 + 2H2O
وهكذا ينبغي إنتاج مكافئين من كربونات الصوديوم الذوابة مقابل كل مكافئ من بيكربونات الكلسيوم ،
ومكافئ من كربونات الصوديوم الذوابة  ،ولكل مكافئ من بيكربونات المغنيزيوم  ،وعند استخدام الجير
بدالً من الصودا الكاوية ال تنتج مقومات ذوابة كما يتضح في التفاعالت التالية :

Ca (HCO3)2 + Ca(OH)2  2CaCO3 + 2H2O
Mg(HCO3)2+2Ca(OH)2  Mg(OH)2+Mg(OH)2+2CaCO3+2H2O
تستخدم تصاميم مختلفة للمغذيات الكيميائية  ،للتغذية بالالجير ورمالاد الصالودا
في المعالجة الساخنة يتوجب تزود كافة هذه التصاميم بلذرع تالدار ليالاً بقالاء الجيالر

معلق الاً كمالالا يجالالب أن تكالالون المغالالذيات مالالن نمالالوذج التوزيالالع المتناسالالب للتغذيالالة بالالالمواد

الكيميائية  ،بما يتناسب مع تقلبات متطلبات الماء في المراجل البخارية  .وأحد هالذه
التصالالاميم النموذجيالالة هالالو مغال يالذ كهربالالائي كيميالالائي  ،الصالالورة  2ال  ، 11وكنالالا زالالد أتينالالا

علالالى وصالالفه فالالي الفصالالل  ، 12يالالربط هالالذا المغالالذي كهربائي الاً  ،إلالالى عالالداد فالالي خالالط
الميالالاه الخالالام  ،بحيال

يمكالالن توزيالالع معالالدل التغذيالالة بشالالكل متناسالالب علالالى جريالالان المالالاء

الخالالام إلالالى خالزان الترويالالق فالالي ميسالالر المالالاء للمعالجالالة السالالاخنة  .والملالالخة الكيميائيالالة

ل الالرورية  ،ألن المال الواد الكيميائي الالة يج الالب أن تص الالل إل الالى الج الالزء العل الالوي م الالن خال الزان

الترويق  .وتربط الملالخة بشالبكة السالحب الكيميائيالة  ،ومالانع تسالرب مالائي  ،وأيلالاً
معالجات تيسير الماء الساخن
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بالاللنبوب وزمالالع كمالالا ي هالالر فالالي الصالالورة  2ال  11السالالتقبال التصالريف مالالن خالالط الالالدوران
الكيميالالائي  .والغالالرض مالالن هالالذا الخالالط  ،هالالو تجديالالد الالالدوران باسالالتمرار لجريالالان الم الواد
الكيميائيالالة (  3ال ال  1غ  /جالالالون عالالادة )  ،بحي ال

يمنالالع تشالالكل الرواسالالب فالالي الشالالبكة

التالالي تالالىدي مالالن الملالالخة الكيميائيالالة إلالالى خ الزان الترويالالق  .وي الربط بلنبوبالالة تائيالالة عنالالد
نقطالالة مرتفعالالة مالالن هالالذه الشالالبكة  ،ويخنالالق عنالالد نقطالالة تقالالع مباش الرة فالالوق مص الرفه إلالالى

القمع بواسطة صمام يكيف يدوياً .

الصورة  2ـ  11مغذي كيميائي كهربائي

يركالب هالذا الصالمام بحيال

يجعالل الكميالة الالدائرة غيالر كافيالة للتالدخل فالي معالالدل

الجالون الات األع مالالي مالالن الم الواد الكيماويالالة التالالي تفالالرغ مالالن أعلالالى أنبالالوب السالالحب .
وخالزان التغذيالة الكيميائيالالة يالزود عالالادة بالدليل المسالالتوي أو مىشالر مسالالتوي السالائل يالربط

إلى بكرة ثانية على وحدة جهاز زياس التغذية  .وملحق خر يتميالز بلهميالة فالي منالع
الغبالالار عنالالد تجديالالد شالالحن خالزان التغذيالالة بالالالمواد الكيميائيالالة الجافالالة هالالي مفرغالالة الغبالالار
معالجات تيسير الماء الساخن
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التالالي تتالالللف مالالن أنبالالوب مربالالوط إلالالى غطالالاء ومصالالرف  ،ويحتالالوي علالالى نالالافورة مائيالالة ،
مركبة بحي

المصرف .

تمتص الهالواء الالذي يحمالل الغبالار إلالى األنبالوب  ،وتجالرف الغبالار إلالى

مالحظة  :قلما يستخدم خزانان منفصالن للتغذية  ،أحدهما للجير واآلخر لرماد الصودا  .ولكن
مع المياه السطحية المتنوعة إلى حد كبير  ،هناك بعض الفوائد لهذا الترتيب  ،ألنه لو تغير تركيب
الماء قبل استهالك الشحنة فقد تتغير األجزاء النسبية من الجير ورماد الصودا إضافة إلى الكميات
الالزمة  .فمثالً إذا زادت العسرة أو نقصت في كميتها  ،فسوف نحتاج فقط إلى زيادة أو نقص مماثل
في جرعة المزيج نفسه من الجير ورماد الصودا  .ولكن إذا لم يتبدل إجمالي العسرة فقط  ،بل أيضاً
كما يحدث غالباً األجزاء النسبية من الكلسيوم والمغنيزيوم  ،وكذلك عسرة الكربونات والالكربونات ،
ٍ
عندئذ من استخدام خزاني تغذية منفصلين .
فسوف نستفيد

المسخن األولي  ،المكثف الهوائي  ،نازع الهواء :

Primary Heater, Vent Condenser , De aerator
يرك الالب المس الالخن األول الالي كم الالا ت الالري ف الالي الص الالورة  3ال ال  11ف الالوق خال الزان التروي الالق .
ويستخدم المسخن من نموذج الرش على نطالاق واسالع لهالذا الغالرض  ،ألناله خ ي
الال مالن

إزعاجالالات التقشالالر  ،حتالالى مالالع الميالالاه التالالي تحمالالل محتويالالات عاليالالة نسالالبياً مالالن عس الرة

البيكربونالالات  .والصالالمامات المسالالتخدمة للالالرش هالالي مالالن النالالوع النابلالالي المثقالالل بحيال

تلالالمن رشالاً فعالالاالً مالالع كالالل معالالدالت الجريالالان إلالالى الحالالد األع مالالي  .يسالالتخدم البخالالار
المنفلت عادة للتسالخين  ،واللالغط المسالتخدم علالى نطالاق واسالع  ،يتالراو مالن  4إلالى

 11باوند  /إنش تبنى المعدات القياسية عادة علالى أسالاس  11باونالد  /إنالش10 ( 2
 ) Psigولكن تستخدم أحياناً لغوط أعلى ال تزيد عادة على  21باوند  /إنالش( 2
. ) 20 Psig

يمأل البخار الجزء األعلالى مالن خالزان الترويالق فالوق مسالتوي المالاء  ،وعنالد رش

الم الالاء عب الالر ه الالذا الج الالو م الالن البخ الالار ف ن الاله يس الالخن إل الالى  21أو  31ف م الالن درج الالة حال ال اررة
البخالالار .وفالالي درجالالة الحال اررة المالالذكورة  ،يطالالرد ثالالاني أكسالاليد الكربالالون  ،كمالالا يتحالالرر أي
هواء منحل  .يمكن تحريالر هالذه الغالازات  ،والنتالروجين  ،واألكسالجين  ،وثالاني أكساليد
الكربون  ،إلى الجو مباشرة من خالل أنبوب التهوية  ،أو يفلل مرورها
معالجات تيسير الماء الساخن
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الصورة  2ال 11المسخن الرذاذي األولي

أوالً عبالالر مكثالالف ه الوائي زبالالل أنبالالوب التهويالالة  .عنالالدما يسالالتخدم مكثالالف ه الوائي  ،تمالالر

إلافة الماء الخام البالارد خاللاله  ،وتسالتعاد الوحالدات الح ارريالة  ،التالي سالتبدد بخالالف

ذلك  .يزود أنبوب التهوية بصمام خنق  ،يركب بحي
إلى الجو مع تبديد ذيل صغير فقط من البخار .

يمكن تنفاليس الهالواء المحالرر

ينزع المسخن األولي الهواء إلالى أزالل مالن 1.3مالم 3مالن األكسالجين المنحالل فالي

اللتالالر  .إذا كانالالت ميالالاه التغذيالالة البالالاردة مشالالبعة بالالالهواء المنحالالل عنالالد درجالالة 11ف ،
يمثالالل هالالذا  ،كمالالا الح نالالا فالالي الفصالالل  % 19 ، 11مالالن األكسالالجين المنحالالل  .هالالذه

الدرجالالة لنالالزع اله الواء تكفالالي عالالادة لمنشالالات الم ارجالالل ذات اللالالغط المالالنخفض التالالي لالالم
تجه الالز بمالالالوفرات أنبوبي الالة فوالذيالالالة أو مس الالخنات تدريجي الالة  .وسنكتش الالف فال الالي التطبيال الالق
معالجات تيسير الماء الساخن
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العملي  ،أن المحتوي الفعلي من األكسجين المنحل ساليتراو بالين  1.1ال  1.2مالل /
ل.

المسخنات النازعة للهواء De aerating Heaters :

فيمالالا يتعلالالق بم ارجالالل اللالالغط العالالالي أو الم ارجالالل المالالزودة بمالالوفّرات أنبوبالالة مالالن
الفوالذ أو المسخنات التدريجية  ،يمكن خفض محتوي األكسجين المنحل إلى مادون

ال ال الرزم الملال الالمون  1.111مال الالل  /ل ( طريقال الالة اختبال الالار شال الالفارتز
) Gurney Test Method–Modified Schwartz

ال غ الالورني المعدلال الالة

باستخدام المسخن النازع للهالواء إلالافة إلالى المسالخن األولالي يبنالى نالزع الهالواء

عادة كما نري في الصالورة  1ال  ، 11داخالل خالزان الترويالق  ،كجالزء مكمالل للمعالدات،
لكالالن فالالي بعالالض الحالالاالت يكالالون نالالازع اله الواء ( كمالالا ذكرنالالا فالالي الفصالالل  ) 11زطعالالة

منفص الاللة ع الالن الجه الالاز بع الالد مع الالدات التيس الالير  .وف الالي كلت الالا الح الالالتين  ،تك الالون المب الالاد

الرئيسية للتشغيل هي ذاتها عادة .

الصورة  4ـ 11

يدفع أوالً الحجم الكبير من البخار الالزم للمسخن األولي عبر نازع الهواء من المالاء

الميسر الساخن  ،وبعد ذلك يعبر إلى المسخن األولي  .يكون الماء الميسر الساخن

الالالذي يالالدخل إلالالى نالالازع اله الواء  ،لالالمن بلالالع درجالالات فهرنهايالالت مالالن ح ال اررة البخالالار .
معالجات تيسير الماء الساخن
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ولالالذلك يكالالون المتكثالالف فالالي نالالازع اله الواء زليالالل جالالداً  .وبالالدالً مالالن ذلالالك  ،يعمالالل كامالالل

البخار عملياً على غسل الماء في نازع الهواء  ،وبما أن محتالوي األكسالجين المنحالل

 ،هالو  1.1ال  1.3مالل  /ل فقالط عنالدما يالدخل المسالخن  ،يهمالل اللالغط الجزئالي لهالذا
المقالالدار اللالالئيل مالالن األكسالالجين فالالي هالالذا الحجالالم اللالالخم مالالن البخالالار ،وتكالالون إزالتالاله

كاملة إلى حد يكون فيه ملموناً دون الرزم  1.111مل  /ل .
الصورة  5ـ 11

خزانات الترويق Settling Tanks :

مختل الالف تص الالاميم خ ازن الالات التروي الالق ف الالي ميسال الرات الم الالاء ب الالالجير ص الالودا عل الالى

السالالاخن  ،وفق الاً لدرجالالة نالالزع اله الواء المطلوبالالة  ،ومالالا إذا كالالان نالالات التكثيالالف يجالالب أن
يسخن أو ينزع هواىه واألجالزاء النسالبية مالن نالات التكثيالف أو ا لالافة الميسالرة التالي

يجب معالجتهالا  ،ومالا إذا كالان يجالب إ ازلالة الساليليكا أم ال  .فمالثالً  ،إذا كانالت حجالرة
الم ارجالالل تحتالالوي علالالى م ارجالالل اللالالغط المالالنخفض  ،وال تسالالتخدم مالالوفرات أنبوبيالالة أو
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مسخنات تدريجية  ،ف ن درجة نالزع الهالواء المتحصاللة بمسالخنات الالرش األوليالة تكالون
كافيةً  ،وال حاجة عادة لنزع إلافي للهواء بنازع هواء متكامل .

وبالمقابالالل تحتالالاج الم ارجالالل العالي الة اللالالغط أو حج الرات الم ارجالالل التالالي تسالالتخدم

مالالوفرات أنبوبيالالة مالالن الف الوالذ أو مسالالخنات تدريجيالالة  ،إلالالى نالالزع كامالالل اله الواء مالالن ميالالاه

التغذيالالة بحي ال

نحتالالاج إلالالى نالالازع ه الواء  ،ويبنالالى ع الادة خ الزان الترويالالق كجالالزء مالالتمم لالاله

وكالالذلك عنالالدما تتوجالالب معالجالالة عائالالدات نالالات التكثيالالف إلالالى حج الرة منفصالاللة  ،بحي ال

يمكن استخدام كامل عائدات نات التكثيف  ،وتغذي المراجل بالكمية اللرورية مالن
المالالاء الميسالالر لتعالالويض الالالنقص فالالي نالالات التكثيالالف عالالالوة علالالى ذلالالك زالالد يحتالالاج نالالات

التكثيف إلى نزع كامل الهواء أو إلى درجالة نالزع الهالواء التالي تتيحهالا مسالخنات الالرش

المنفصلة .

صالالهري الترويالالق الالالذي يحالالد

فيالاله التيسالالير والترويالالق  ،هالالو اسالالطوانة عموديالالة

شالالاهقة مالالن الف الوالذ ذات رأس مقعالالر مالالن األعلالالى وزالالاع مخروطالالي معكالالوس  ،تحملالاله

أربع زوائم  ،ويىمن جرياناً مناسباً بالثقالة للماء الميسر والمرشح إلى ملخة الخدمة

 .يبنالالى حجالالم خالزان الترشالاليح علالالى أسالالاس سالالعة مكافئالالة لمالالا يقالالارب فتالرة توزيالالف أمالالدها

س الالاعة ف الالي مع الالدل الجري الالان األزص الالى  ،وي الالبطن ع الالادة بم الالادة عازل الالة لخف الالض خس الالارة
الوحالدات الح ارريالالة وتقالالوم القالالدرات علالالى أسالاس إجمالالالي حجالالم الصالالبيب الحالالار ( المالالاء
المعال والبخار المكثف فيه أثناء التسخين)  ،ويحدد عادة بالجالون بالسالاعة  .يالزن

جالون واحد من الماء بدرجة  212ف  8ليبرة تقريباً .

يسالالخن المالالاء فالالي أعلالالى خ الزان الترويالالق عالالن طريالالق رشالاله عبالالر جالالو مالالن بخالالار

ع الالالي الل الالغط  .ولتف الالاد ح الالدو الفال الراغ  ،ف الالي ح الالال انقط الالاع البخ الالار  ،ت الالىمن أجهال الزة
لتعطيالل الفالراغ  .تلالاف المالواد الكيميائيالة إلالى المالاء المسالخن فالي الجالزء العلالوي مالالن
خ الزان الترويالالق حي ال

بسهولة .

تتفاعالالل بسالالرعة مالالع مقومالالات العس الرة فتش الكل لبالالادة كبي الرة تسالالتقر
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في نموذج الدثار العكر األحد

 ،والالذي يسالتخدم علالى نطالاق واسالع  ،لخالزان

الترويالق  ،كمالا يبالدو فالي الصالورة  9ال  ، 11يجالري المالاء المعالال نالزوالً عبالر ماسالورة

نازلالالة  ،تمتالالد إلالالى زالالرب زالالاع الخ الزان  .وهنالالا يالالنعكس مج الراه  ،فيرتفالالع ويرشالالح صالالعوداً
عبر ثخانة من مة من دثار العكارة  .وعند خروجه من سطح الدثار يرتفع الصالبيب

النقي نسبياً إلى المخرج ومن هناك يجري  ،إذا كنا ال نريد إجراء نزع إلافي للهواء

مباشرة إلى المرشحات أما إذا كنا تريد هوائه نالزع هوائاله إلالى أزالل مالن 0.005 ppm
م الالن األكس الالجين المنح الالل  ،عندئ ال يالذ نترك الاله يج الالري عب الالر ن الالازع هال الواء متكام الالل أو وح الالدة

منفصلة لنزع الهواء زبل عبوره إلى المرشحات

فالي النمالاذج األزالدم لخ ازنالات الترويالق  ،تسالتخدم مهالواة صالاعدة  ،أسالالطوانية أو

مخروطيالالة  ،بالالدالً مالالن الماسالالورة النازلالالة  .تركالالب هالالذه المه الواة فالالي الوسالالط  ،وزاعهالالا

أعلى زليالً من زالاع الجانالب القالائم للغالالف  .يجالري المالاء المعالال نالزوالً بالين جوانالب
الخالزان والمهالواة الصالالاعدة  .وعنالالد وصالالوله إلالالى زالالاع المهالواة يالالنعكس جريانالاله ويرتفالالع
عبرها إلى المخرج  ،بينما تستقر العكارة في زاع خزان الترويق .

تزود كافة خ ازنالات الترويالق بخطالوط لالدخول المالاء وخالروج الصالبيب  ،ومالدخل

للبخ الالار وم الالنفس م الالن م بص الالمام  ،مالالالع أو ب الالدون مكث الالف هال الوائي  ،وع الالدادات للال الالبط
مسالالتويات المالالاء وموانالالع لتسالالرب المالالاء  ،وترمالالومتر مالالن النمالالوذج الالالذي يالالدل  ،أو يالالدل
ويسجل  ،ووسائل يدوية أو لية زالة العكارة .
المرشحات Filters :

المرشالالحات المسالالتخدمة فالالي المعالجالالة السالالاخنة بالالالجير صالالودا  ،هالالي مرشالالحات

لغطية من الفالوالذ  ،وزالد تكالون مالن النمالوذج العمالودي أو األفقالي  .ووسالط الترشاليح

األكثالالر اسالالتخداماً فالالي المعالجالالات السالالاخنة بالالالجير صالالودا هالالو األنث ارسالاليت المتالالدرج ،
واذا اسالالتخدم الرمالالل والحصالالى  ،فقالالد ينحالالل زلالاليالً فالالي المالالاء الحالالار القلالالوي الميسالالر ،
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وبالتالالالي ي الالزداد محتال الواه مالالن الس الاليليكا وهن الالاك أوس الالاط ترشالاليح أخ الالري اس الالتخدمت عل الالى
نطاق محدود  ،هي الكليست والمغنيتيت .
الصورة  6ـ 11

تسالالتخدم هالالذه المرشالالحات فالالي مجموعالالات تتالالللف مالالن وحالالدتين أو أكثالالر  ،مرتبالالة
بحيال

تعالالال وحالالدة أو وحالالدات كامالالل الحمالالل  ،عنالالدما تغسالالل وحالالدة أو وحالالدات أخالالري

رجوعيال الاً  .ينص الالح بالغس الالل ال ارج الالع ع الالادة عن الالد تتج الالاوز خس الالارة الل الالغط ب الالين الم الالدخل
معالجات تيسير الماء الساخن
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2
مروق مالن خالزان
والمخرج في وحدة الترشيح  3باونداً  /إنش  ،وينجز الغسل بماء َّ

الترويق بواسطة ملخة خاصة بالغسل الراجع  ،كمالا نالري فالي الصالورة  7ال  11التالي

تبين وحدة من مجموعة  .ماء الغسالل ال ارجالع ال يهالدر  ،بالل يعالود إلالى الجالزء العلالوي
من خزان الترويق عبر خط استرداد ماء الغسالل  .هنالاك فوائالد كثيالرة لطريقالة اسالترداد
الغسل الراجع في تن يف مرشحات المعالجة الساخنة  ،ألنه لو استخدم المالاء الخالام
البارد  ،فسوف تتشكل الرواسب في سرير الترشيح  ،فتسبب االنسالداد  ،والسالمنتة ،

زيمة ومياه معالجالة  ،وخصوصالاً إذا أنجالز
والفلطحة  .وستتبدد أيلاً وحدات ح اررية ّ
الغسل الراجع بماء ميسر ساخن كان يهدر ال تحتاج فترة الغسل ألكثر من  8دزائق
.

كانال الالت شال الالبكات البخال الالار تركال الالب سال الالابقاً فال الالوق شال الالبكة الغسال الالل ال ارجال الالع فال الالي زال الالاع

المرشحات ،وكان البخار يدفع عبر سرير الترشيح  ،أثنالاء الغسالل ال ارجالع للمسالاعدة

في إزالة التراكمات  .واليوم يمكن استخدام الغساالت السطحية من النموذج الدوراني

( وص الالفت ف الالي الفص الالل  ) 13له الالذا الغ الالرض  .ت الالبطن بش الالكل ثاب الالت تقريبال الاً مرش الالحات
وشالبكة المعالجالة السالالاخنة لتفالادي خسالارة غيالالر لالرورية فالي الوحالالدات الح ارريالة وفيمالالا
ع الالدا التبط الالين  ،واس الالترداد الغس الالل ال ارج الالع  ،و واز الالع أن أوس الالاط الترش الاليح المس الالتخدمة
ليست من الرمل والحصالى  ،فال ن المرشالحات المسالتخدمة فالي المعالجالة السالاخنة هالي

نفسالالها كالمرشالالحات اللالالغطية  ،التالالي وصالالفناها فالالي الفصالالل  . 13تركالالب ملالالخة

الغسالالل وملالالخة الخدمالالة عالالادة عنالالد مسالالتوي األرض عطالالاء العلّالالو ا يجالالابي الالالالزم
ومنع الوميض على جوانب االمتصاص في الملخة  .يحدد مسالبقاً االرتفالاع الالالزم

لمسالتوي المالاء فالالي خالزان الترويالالق مالن عالالدد أزالدام العلّالالو علالى جانالالب االمتصالاص فالالي

ملالالخة الخدمالالة الالالذي يحالالدده المصالالنعون  ،إلالالافة إلالالى 13ال ال  11زالالدماً مالالن العلّالالو ،
لولع خسارات االحتكاك عبر المرشح والشبكة في االعتبار .
الصورة  7ـ 11
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الجرعات الكيميائية Chemical Dosages :

الجير ورماد الصودا Lime and Soda

المواد الكيميائية المستخدمة في المعالجة الساخنة هي :

( )1الجير المميل أو الكيميائي  ،و( )2رماد الصودا .

يحتوي الجير المميل من النوعية الجيدة والتجاريالة العاديالة  ،علالى مالا يقالرب مالن

 % 13مالن  Ca (OH) 2ويحتالوي الجيالر الكيميالائي مالن النوعيالة الجيالدة والتجاريالة
على  % 11من  ، CaOوينبغي إطفاىه زبل االستخدام  .ويحتوي رماد الصالودا
من النوعية الجيدة والتجارية العادية  ،على  % 11من  Na2CO3وتعتبر نسالبة

 % 18عادة بوصفها نقالاوة لاله فالي إجالراء الحسالابات  .فالي التطبيالق العملالي تحسالب
جرع الالات المال الواد الكيميائي الالة الالزم الالة ع الالادة م الالن افت ارل الالات النق الالاوة أع الالاله  ،وتج الالري

التعالالديالت فالالي الجرعالالات وفقالاً لقياسالالات زلويالالة برتقالالالي المثيالالل وزلويالالة الفينالالول فثالالالين
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في الصبيب المرشح من ميسر المعالجة الساخنة  .تحسالب الجرعالات التقريبيالة مالن
المواد الكيميائية التجارية كما يلي :

حي  = A :القلوية كال . ppm CaCO3
 = Mgعسرة المغنيزيوم كال ppm CaCO3

 = Hإجمالي العسرة كال . ppm CaCO3

الجيـر المميـأ ( , ) % 66 Ca (OH)2عالدد الباونالدات فالي  1111جالونالاً مالن المالاء

A  Mg
المعال =
151

أمــا إذا اســتخدم الجيــر الكيميــائي (  ، ) % 66 CaOفعالالدد الباونالالدات فالالي

A  Mg
 1111جالوناً من الماء المعال =
193

.

رم الالاد الص الالودا (  : ) % 18 Na2CO3ع الالدد الباون الالدات ف الالي 1111جالونال الاً م الالن الم الالاء

HA
المعال =
111

 +الزيادة الالزمة (  1.21ليبرة عادة )  .ان الر الصالورة

 8ال

 11بخصوص تلثير زيادة رماد الصودا في خفض العسرة .

إذا كان ال يتوجب إجراء معالجة إلالافية للمالاء بالفوسالفات  ،كمالا نصالف فيمالا بعالد

تح ال الالت عنال ال الوان ( المعالج ال الالة الس ال الالاخنة ب ال الالالجير فوس ال الالفات الص ال الالودا ) تج ال الالري تع ال الالديالت
الجرعات الكيميائية بحي

يكون مدي زلوية برتقالي المثيل في الصبيب المرشح مالن

 ، 20 - 30 ppmمعب اًر عنهالا ك ال  ، CaCO3ويجالب أن تتالراو القلويالة الكاويالة مالن
 ، 0 - 10 ppmمعب اًر عنها كال  . CaCO3إذا كانت زلوية برتقالي المثيالل أزالل مالن
 ، 20 ppmيجالب زيالادة جرعالة رمالاد الصالودا واذا كانالت أكثالر مالن  30 ppmيجالب
إنقاصالالها إذا كالالان يعالالرف بال ال ( القلويالالة الكاويالالة السالاللبية ) أو

( الكاويالالة القلويالالة

السالاللبية ) أزالالل مالالن  10 ppmيجالالب زيالالادة جرعالالة الجيالالر  ،واذا كانالالت فالالوق الصالالفر
فيجب إنقاصها .

مالحظة  :ربما تكون عبارة ( الكاوية القلوية السلبية) أو ( القلوية الكاوية السلبية ) خاصة بصناعة
تيسير الماء  .وتقوم على أساس المعادلة التالية التي تعطي نتيجة سلبية :
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(  × 6قلوية الفينول فثالين ) ـ قلوية برتقالي المثيل = الكاوية القلوية .

فمثالً إذا كان محتوى الصبيب  66من قلوية برتقالي المثيـل  ،و  66مـن قلويـة الفينـول

فثالين تكون الكاوية القلوية  6 ppmأو كمية إيجابية كـ :

(  ) 18 ppm × 2ـ  = 30 ppmكاوية قلوية 6 ppm

ولكــن إذا احتــوى الصــبيب علــى  66مــن قلويــة برتقــالي المثيــل و 66مــن قلويــة الفينــول

فثالين  ،فيجب أن يقال بأن محتواه من الكاوية القلوية السلبية هو  ، 4 ppmوفقاً لما يلي :
 13 ppm × 2ـ  = 30 ppmكاوية قلوية 4 ppm
الصورة  8ـ 11

المعالجة بالجير والجبس :

Lime and Gypsum Treatment

إذا احتالالوي المالالاء الخالالام علالالى بيكربونالالات الصالالوديوم كمالالا هالالي الحالالال مالالع الجالالزء

الصالالغير نسالالبياً مالالن الميالالاه الطبيعيالالة  ،ينجالالز حسالالاب جرعالالة الجيالالر بالطريقالالة نفسالالها ،
لكن من الوالح أن  H - Aسيكون رزماً ساللبياً ممالا يشالير إلالى أننالا لالم نكالن بحاجالة

للصالالودا  ،إال بزيالالادة  1.21ليبالرة  1111 /جالونالاً  .وفالالي هالالذه الحالالاالت يشالالير A-H

إلالالى عالالدد األج الزاء بالالالمليون مالالن بيكربونالالات الصالالوديوم ( معب ال اًر عنهالالا كال ال ) CaCO3

الموج الالودة  .وللحص الالول عليه الالا عل الالى ش الالكل باون الالدات م الالن  Na2CO3الموج الالودة بع الالد
المعالجة بالجير  ،يمكن استعمال المعادلة التالية :
A H
113
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إذا كالالان رزالالم  Na2CO3هالالذا أزالالل مالالن  1.21ليب الرة  /جالون الاً  ،يمكالالن تعالالويض

ال الالنقص ع الالن طري الالق إل الالافة أي ج الالزء م الالن الباون الالدات ف الالي  1111جالونال الاً م الالن رم الالاد
الصالالودا  ،التالالي تلالالزم عالالداد الزيالالادة المناسالالبة  .واذا زادت النتيجالالة المتحصالاللة أكبالالر

بكثي الالر م الالن  1.21ليبال الرة  1111 /جال الالون  ،يمك الالن خفل الالها إل الالى الكمي الالة الص الالحيحة
ب لافة الكمية اللرورية من الجبس (  ) CaSO4 . 2H2Oوالتفاعل كما يلي :
Na2CO3 + CaSO4.2H2O  CaCO3 + Na2SO4 + 2H2O

وبمال الالا أن  1ليب ال الرة مال الالن  Na2CO3تحتال الالاج إلال الالى  1.92ليب ال الرة مال الالن الجال الالبس  ،يكال الالون

التص ال الالحيح المطل ال الالوب م ال الالثالً بم ال الالاء يعط ال الالي عن ال الالد معالجت ال الاله ب ال الالالجير  1.41ليبالال الرة م ال الالن
 Na2CO3كما يلي لكل  1111جالون :

( 1.41ال  1.32 = 1.92 × )1.21ليبرة من CaSO4 2H2O

يتل الالمن الج الالدول  1ال ال  11التف الالاعالت الت الالي تح الالد

م الالع الجي الالر الممي الالل ورم الالاد

الص ال الالودا ف ال الالي المعالج ال الالة الس ال الالاخنة ب ال الالالجير ص ال الالودا  ،وك ال الالذلك التف ال الالاعالت النموذجي ال الالة
للفوس الالفات وحم الالض الفس الالفور م الالع الكربون الالات  .كتب الالت تف الالاعالت الفوس الالفات ب الالدون أن
تتلمن ماء التبلور  .وبخصوص تركيب مختلف الفوسفات .

ان ر المالح ة تحت الجدول  8 - 4في الفصل . 8

الجير الدولوميتي والمغنسيا Dolomitic Lime Or Magnesia

من أجل حسابات جرعات الجير الدولوميتي والمغنسيا زالة السيليكا  ،ان الر

مالا ورد تحالت عنالوان ( إ ازلالة الساليليكا بالمعالجالة السالاخنة بالالجير ال صالودا ال مغنساليا )

فيما بعد في هذا الفصل .

ميسرات مياه المعالجة الساخنة :نماذج وتصاميم
Hot Process Water Softeners: Types and Designs
يمكن أساساً تقسيم ميسرات مياه المعالجة الساخنة إلى نموذجين رئيسين :
( )1نموذج الدثار العكر

معالجات تيسير الماء الساخن
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ويوجالالد كالالال هالالذين النمالالوذجين فالالي عالالدد مالالن التصالالاميم  ،اعتمالالاداً علالالى درجالالة

التهوية المطلوبة  ،وما إذا كان نات التكثيف سيعال مع ا لافة المعولالة

(

واذا ك الالان األم الالر ك الالذلك  ،م الالا ه الالي نس الالبة ن الالات التكثي الالف )  ،وم الالاذا كان الالت المعالج الالة
بالفوسفات لرورية  ،وما إذا كانت إزالة السيليكا مهمة .

صالالمم نمالالوذج الالالدثار العكالالر بالالدئياً ازلالالة السالاليليكا ألن الترشالاليح الصالالاعد عبالالر

الالدثار العكالالر يسالالتخدم خصالالائص المغنساليا فالالي إ ازلالالة السالاليليكا بصالورة فعالالالة أكثالالر مالالن
النموذج التقليدي  .وكذلك يستخدم الجير كنموذج الدثار العكر لميسالر المالاء بالالجير

البارد ال صودا  ،على نحو فعال أكثر  ،ويىمن صبيباً أكثر نقاوة .

ويمكن تصنيف مختلف أشكال التصاميم التي توجد فيها كل هذه النماذج كال :

( )1للمعاولة  ، % 111وانقاص األكسجين المنحل إلى أزل من  1.3مل  /ل .
( )2للمعاولة  ، % 111ونزع كامل الهواء ( أزل من  1.111مل  /ل ) .

( )3للمعاولالالة والتكثيالالف وانقالالاص األكسالالجين المنحالالل فالالي كالالل منهمالالا إلالالى أزالالل مالالن
 1.3مل  /ل .

( )4للمعاولالالة والتكثيالالف يكونالالان أساس الاً أزالالل مالالن  % 71مالالن ميالالاه التغذيالالة مالالع نالالزع
كامل الهواء من كليهما .

( )1مشالالابه لال ال  ، 4باسالالتثناء أن مقومالالات نالالات التكثيالالف أكثالالر مالالن  % 71مالالن تغذيالالة
المراجل .

وبمالالا أن عمليالالات التيسالالير هالالي نفسالالها فالالي الجميالالع فسالالوف نفلالاللها فقالالط فالالي

المجموعال الالة األولال الالى  ،وتصال الالميم الال الالدثار العكال الالر الواسال الالع االنتشال الالار  ،أمال الالا المجموعال الالات

األخري فسنصفها بشكل موجز :

المجموعة (: )6

يسالالتخدم هالالذا التصالالميم ( الصالالورتان  1ال ال  11و 9ال  ) 11مالالن ميسالالر المالالاء

ب الالالجير الب الالارد وص الالودا  ،عل الالى نط الالاق واس الالع  ،لتيس الالير مي الالاه التغذي الالة للم ارج الالل ذات
معالجات تيسير الماء الساخن
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اللالالغط المالالنخفض  ،والتالالي تعمالالل بالالدون المالالوفرات األنبوبالالة الفوالذيالالة أو المسالالخنات
التدريجي الالة  .وكم الالا نال الري ف الالي ه الالذه الص الالور التول الاليحية  ،يت الالللف خال الزان التروي الالق م الالن
اس الالطوانة فوالذي الالة ش الالاهقة  ،ذات رأس مقع الالر م الالن األعل الالى وز الالاع مخروط الالي  .الال الرأس

العلالالوي المقعالالر لخ الزان الترويالالق مالالزود بخالالط لالالدخول الميالالاه الخالالام  ،ومكثالالف ه الوائي ،
وخالط لالالدخول المالواد الكيميائيالالة  ،وصالالمام لتعطيالالل الفالراغ وخالالط السالالتعادة ميالالاه الغسالالل

.أحد جوانالب الخالزان مالزود بمالدخل للبخالار  ،وزفالص للالبط مسالتوي المالاء بعوامالة (
ي الربط بصالالمام للالالبط مسالالتوي المالالاء فالالي خالالط خالالروج دخالالول الميالالاه الخالالام )  ،وخالالط
الطفالالح منبالالب لتشالالكيل مالالانع تسالالرب حلقالالي  ،وخالالط خالالروج إلالالى المرشالالحات  ،وتركيبالالة

مربوطة إلى ترمومتر التسجيل .

وفالالي زالالاع خ الزان الترويالالق صالالمام ازلالالة العكالالارة وزنالالاد العتيالالان العكالالارة  .وفالالي

خزان الترسيب يتولع أنبوب للتصالريف السالفلي زمعالي الشالكل  ،بحيال

يشالكل جالزىه

األعلى زاع حجرة في الجزء العلوي من الخالزان  ،ويمتالد أنبالوب تصالريفه السالفلي إلالى

زاع الخزان تقريباً .

وبالالالرجوع إلالالى الصالالورتين  1ال  11و  9ال  ، 11نجالالد أن المالالاء يعبالالر أوالً مالالن

خالل العداد المزود بالرأس تمالاس كهربالائي يتصالل كهربائيالاً بمالن م التغذيالة الكهربائيالة

الكيميائيالة وبرفالالع العالالداد  ،يعبالالر صالالعوداً خالالالل خالالط المالالاء الخالالام وخالالالل الصالالمام ذي

العوامالالة  ،الالالذي يعمالالل بعوامالالة فالالي زفالالص العوامالالة  .وعنالالدما يهالالبط مسالالتوي المالالاء فالالي

الخ الزان ينفالالتح الصالالمام ذي العوامالالة تالالدريجياً  ،وعنالالدما يرتفالالع مسالالتوي المالالاء  ،ينغلالالق
هالالذا الصالالمام تالالدريجياً  ،وبهالالذا يحالالاف علالالى مسالالتوي المالالاء فالالي خ الزان الترويالالق لالالمن

حالالدود لالاليقة تقريبالاً  .يعبالالر المالالاء الخالالام مالالن الصالالمام ذي العوامالالة  ،يعبالالر المالالاء إلالالى

المكث الالف الهال الوائي  .وهن الالاك مج الالري ج الالانبي للمعاين الالة  ،أو لتن ي الالف المكث الالف  .ي الالوفر
المكث الالف مع الالم الوح الالدات الح ارري الالة ف الالي البخ الالار  ،الت الالي لال الواله لتب الالددت أثن الالاء تنف الاليس

الغازات إلى الجو  .وعند تشغيل المكثالف  ،نحتالاج إلالى ذيالل خفيالف فقالط مالن البخالار
معالجات تيسير الماء الساخن
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لتنفاليس الغالازات  ،النتالالروجين واألكسالجين وثالالاني أكساليد الكربالون إلالالى الجالو  .وطريقالالة
تن الاليم هالالذا  ،تكالالون بقيالالاس درجالالات الحال اررة الالواردة والصالالادرة للمالالاء الالالذي يجالالري عبالالر
المكثف الهوائي  ،وتعديل صمام التنفيس بحي

يكون الفرق فالي درجالات الحال اررة  91ال

 111ف تقريباً تكفي درجة نزع الهالواء لخفالض األكسالجين المنحالل إلالى أزالل مالن 3. 1

مل / 3ل .

الرش  ،ويالالرش نالالزوالً
وبمغادرتالاله المكثالالف الهالوائي  ،يالالدخل المالالاء الخالالام مسالالخن الال ّ
عبر الحيز البخاري إلى سطح الماء في خزان الترويق يسالتخدم الغالاز المنفلالت عالادة

للتسالالخين  ،وهالالذا البخالالار الالالذي يالالدخل مالالن الفتحالالة المخصصالالة لالاله  ،يجالالب أن يكفالالي
لتسالالخين المالالاء إلالالى حالوالي  31ف مالالن درجالالة حال اررة البخالالار  ،ويالالنفس البخالالار المتحالالرر

عبر المكثف الهوائي واذا لم يكن البخار المنفلت كافياً  ،ينبغي تعويض النقص مالن

البخ الالار الح الالي بواس الالطة ص الالمام خ الالافض للل الالغط  .ت الالدخل جرع الالات المال الواد الكيميائي الالة
الموزعالالة بالتناسالالب إلالالى خ الزان الترويالالق مالالن خالالالل خالالط الالالدخول المخصالالص لهالالا ،
وتسقط إلى المالاء الخالام المسالخن والمنالزوع الهالواء فالي أعلالى خالزان الترويالق  .فتمتالزج

به بسرعة وتتفاعل المواد الكيميائية بسرعة أيلاً مع مقومات العسرة  ،التالي تترسالب
علال الالى شال الالكل كربونال الالات كلسال الاليوم وهيدروكسال الاليد مغنيزيال الالوم  ،وبالتال الالالي يتيسال الالر المال الالاء ،
ويترسالالب كمالالا نالالري فالالي التفالالاعالت الجيالالر الملالالاف إلالالافة إلالالى الجيالالر الموجالالود فالالي

الماء الخام .
بعدئال يالذ يجالالري المالالاء الحالالار الميسالالر مالالع رسالالابته نالالزوالً عبالالر أنبالالوب التص الريف
السفلي القمعي الشالكل إلالى مسالتوي زريالب مالن زالاع خالزان الترويالق  ،حيال

يخالرج مالن

أسفل أنبوب التصريف والمرشحات صعوداً عبر الدثار المعلق  ،المتشكل سابقاً مالن

الرواس الالب ت الالتم المحاف الالة عل الالى ارتف الالاع ال الالدثار العك الالر ل الالمن ح الالدود معين الالة بواس الالطة
صمامات تصريف سلفية تشغل يدوياً أو لياً  .وعند خروجه من أعلى الدثار العكر
 ،يعبر الماء إلى شبكة التجميع  ،ومنها إلى المرشحات  .على الالرغم مالن الحصالول
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على درجة ممتالازة مالن الترويالق  ،إال أن الرسالابة ال تالزول بالكامالل  .ومالن هنالا يكالون
الترشالاليح لالالرورياً عالالادة  .تسالالتخدم المرشالالحات مالالن النمالالوذج اللالالغطي وتمالالأل عالالادة

باألنثرافليالالت المتالالدرج  ،بالالدالً مالالن الرمالالل والحصالالى  ،وتجهالالز بشالالكل ثابالالت تقريب الاً فالالي
مجموعالالات مىلفالالة مالالن وحالالدتين أو أكثالالر  ،مرتبالالة بحي ال

عنالالد مالالا تغسالالل وحالالدة منهالالا

رجوعيال الاً  ،تق الالوم الوح الالدة أو الوح الالدات األخ الالري بع الالبء كام الالل الحم الالل  .بع الالد مغادرت الاله

المرشحات  ،يجري الصبيب الميسر إلى ملخة تغذية المراجل  ،فتوصالله هالذه إلالى
المراجل .

ينجالز غسالل المرشالحات رجوعيالاً بواسالالطة ملالخة الغسالل  ،التالي تسالحب المالالاء

المستقر مالن الميسالر  ،وتفرغاله رجوعيالاً إلالى أعالاله بواسالطة خالط اسالتعادة مالاء الغسالل

كمالالا نالالري فالالي الصالالورة  1ال ال  . 11يسالالتغرق الغسالالل ال ارجالالع عالالادة مالالن  9ال  8دزالالائق
وخالل هذه الفترة يكون السحب أشالد مالن الطبيعالي علالى خالزان الترويالق  ،ولكالن بمالا

أن الفترة زصيرة ف ن العكارة تكون غير كافية حالدا

أيالة مصالاعب  .وبمالا أن ميالاه

الغسالالل ال ارجالالع تسالالتعاد عالالن طريالالق إعالالادة الترويالالق فالالي خ الزان الترويالالق  ،تسالالاعد هالالذه
الطريقة على تفادي خسارة الماء الميسر .

المجموعة (: )6

هالالذا التصالالميم شالالبيه بالالالنموذج ( ، )1باسالالتثناء أن نالالازع الهالواء وحجالرة تخ الزين

الميال الالاه المنزوعال الالة اله ال الواء ألال الاليفت فال الالي الجال الالزء العلال الالوي مال الالن خ ال الزان  ،الترويال الالق يجال الالري
التسالالخين والتيسالالير هن الالا بالطريقالالة نفس الالها فالالي المجموعالالة ( ، )1وعندئ ال يالذ يالالدخل الم الالاء

الميسر من المهواة الصاعدة إلى نازع الهالواء  ،حيال

يغسالل تمامالاً مالع كامالل البخالار

الالزم للمسخنة األولية  ،وبالتالي يالنقص محتالوي األكسالجين المنحالل مالن  1.1ال 1.3

مالالل  /ل إلالالى أزالالل مالالن  1.111مالالل  /ل  .يجالالري المالالاء مالالن نالالازع اله الواء إلالالى حج الرة
تخزين الماء المنزوع الهواء ومن هناك عبر المرشحات إلى تغذية المراجل .

المجموعات ( )6و( )4و(: )6
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عنالالدما تتوجالالب معالجالالة عائالالدات التكثيالالف بواسالالطة ميسالالر  ،يسالالتخدم أوالً نالالات

التكثيف وا لافة فقط لتعويض النقص في حجالم نالات التكثيالف  .وينجالز هالذا عالادة

عالالن طريالالق إحالالدا

نقالالص فالالي اللالالغط فالالي ا لالالافة  ،بحي ال

يوجالالد نالالات التكثيالالف

بلغط أعلى من لغط ا عالة  .يمكن الحصول على نقص اللغط بجعل نات
التكثيف يمر جانبياً إلى المرشحات بينما تجري ا عالة عبر المرشحات .

هناك سالبب خالر لترشاليح ميالاه ا عالالة زبالل مزجهالا بنالات التكثيالف  ،هالو أن

ماء ا عالة غيالر المرشالح يحتالوي علالى كربونالات الكلساليوم وهيدروكساليد المغنيزيالوم

المعلق الالين  .ورغ الالم أن ذوباني الالة ه الالذه المال الواد زليل الالة  ،إذا أل الاليفت مي الالاه ا عال الالة غي الالر
المرشالالحة إلالالى نالالات التكثيالالف  ،ف ال ن جالالزء الرواسالالب سالالينحل بواسالالطة نالالات التكثيالالف ،
وبالتالي تزداد عسرة ا عالة ونات التكثيف الممزوجين .

المجموعة (: )6

فالالي ه الالذا التص الالميم تس الالخن عائ الالدات نالالات التكثي الالف ف الالي مس الالخن رش مس الالتقل ،

فيالالنقص محتالالوي األكسالالجين المنحالالل إلالالى أزالالل مالالن  1.3مالالل  /ل  ،ويجمالالع المالالاء فالالي
حجرة تخزين منفصلة  .يجري التسخين والتيسير هنا كما في المجموعالة ( . )1وبمالا
أن نالالات التكثيالالف يجالالري مباش الرة إلالالى ملالالخة الم ارجالالل  ،حي ال

يعبالالر مالالاء ا عالالالة

المرشحات ثم إلى الملخة  ،ف ن مياه ا عالة تسحب فقط بكميالة لتعالويض عجالز
نات التكثيف .

المجموعة (: )4

نسالالتخدم فالالي هالالذا التصالالميم مسالالخنا رش ونازعالالا ه الواء  ،يسالالتخدم مسالالخن نالالازع

هالواء لميالالاه ا عالالالة  ،ويسالالتخدم ااخالران لنالالات التكثيالالف يسالالتخدم هالالذا الطالراز حيال
يتوجب إزالة كامل الهواء من نات التكثيف ومن ميالاه ا عالالة  ،وحيال

يمثالل نالات

التكثيالالف أزالالل مالالن  % 71مالالن ميالالاه تغذيالالة الم ارجالالل  .يفصالالل مخالالزن نالالات التكثيالالف
المنزوع الهواء عن مخزن ا عالة المنزوعة الهواء بصفيحة تقسيم عمودية  .يجب
معالجات تيسير الماء الساخن
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أن يجري الماء الخالارج مالن مالاء ا عالالة المنزوعالة الهالواء عبالر المرشالحات وعكالس
مقاومتها  .ولذلك يكون التلثير الصافي  ،هو أن نات التكثيف المنزوع الهواء يصل
إلالالى امتصالالاص ملالالخة الخدمالالة بلالالغط أعلالالى مالالن لالالغط مالالاء ا عالالالة المنالالزوع

الهالواء ،وبالتالالالي لالالمان أن نالالات التكثيالالف سيسالالتخدم أوالً  ،ويسالالتخدم مالالاء ا عالالالة
المنزوع الهواء فقط حسب الحاجة لتعويض العجز في كميالة نالات التكثيالف المقاصالة

.

المجموعة (: )6

إنه تصميم خر يستخدم لنزع الهواء من نات التكثيالف ومالاء ا عالالة بشالكل

كامل إنما حي

يمثل نات التكثيف أكثالر مالن  % 71مالن احتياجالات تغذيالة الم ارجالل

 .يستخدم مسخنا رش أحدهما لنات التكثيف وااخالر لميالاه ا عالالة  ،ويمالزج المالاء
الميسر والمرشح مع نات التكثيالف  ،وينالزع الهالواء فالي نالازع هالواء متكامالل  .وينجالز
هالالذا ا ج الراء بتالالرك نالالات التكثيالالف يجالالري مباش الرة إلالالى نالالازع اله الواء بعالالد مالالروره عبالالر

مسالالخن نالالات التكثيالالف بالالالرش  ،وتسالالقط ميالالاه ا عالالالة  ،بعالالد عبورهالالا مسالالخن الالالرش
ي
وبعدئذ يرتفالع عبالر اسالطوانة مهالواة
الخاص بها  ،إلى خزان الترويق حي يتم تيسيره
صالالاعدة  ،ويعبالالر المرشالالحات  ،ويجالالري إلالالى نالالازع اله الواء ،حسالالب الحاجالالة  .ون ال اًر
لوجالالود نقالالص فالالي اللالالغط أثنالالاء العبالالور مالالن خالالالل المرشالالحات  ،يالالزود نالالات التكثيالالف

إلالالى حج الرة نالالزع اله الواء بلالالغط أعلالالى مالالن لالالغط مالالاء ا عالالالة الميسالالر والمرشالالح .
وبالتالالالي يسالالتخدم نالالات التكثيالالف أوالً وتسالالتخدم ا عالالالة فقالالط لتعالالويض العجالالز فالالي

إجمالي مياه تغذية المراجل .

إزالة السيليكا بالمعالجة الساخنة ـ صودا ـ مغنسيا
معالجات تيسير الماء الساخن
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Silica Removal by Hot Lime - Soda - Magnesia Process
نمالالوذج الالالدثار العكالالر هالالو الميسالالر األكثالالر فعاليالالة فالالي إ ازلالالة السالاليليكا بالمعالجالالة

الساخنة بالجير -صودا -مغنسيا وي هر هذا التصميم في الصالورتين  11 – 1و
11 - 9

مالحظة :
في النموذج التقليدي من ميسر الماء بالجير الساخن ـ صودا  ،تنفصل بسرعة العكارة المتشكلة من
الرواسب عن الماء  ،وتتجمع في قاع الميسر  ،ومن هناك تدفع دورياً أو بصورة متواصلة إلى الهدر .
ع ندما يغذى الميسر من النموذج التقليدي بالجير الدولوميتي أو المغنسيا  ،يترسب محتوى المغنسيا
بسرعة  ،ألنها غير ذوابة عملياً  ،إضافة إلى العكارة  ،ولذلك ال تتيح التالمس المتعادل والوثيق الذي
هو ضروري من أجل إزالة فعالة للسيلكا  .ولهذا الغرض  ،يجب القيام بتركيب شبكة مساعدة في أعلى
الميسر إلعادة تدوير العكارة لكي تضخ العكارة من قاع الميسر وتطرحه  ،ولذلك عندما يستخدم الميسر
من النموذج التقليدي إل زالة السيليكا .

يتبين من الصورة  9ال  ، 11أن الماء الخام الداخل  ،في نموذج الدثار العكر

لميسر الماء بالجير الساخن ال صودا  ،يسخن برشه عبر جو من البخار فالي الحجالرة
عنالالد أعلالالى الميسالالر  .يالالتم إدخالالال المالواد الكيميائيالالة إلالالافة إلالالى أيالالة جرعالالة مالالن الجيالالر
الالالدولوميتي أو المغنسالاليا  ،بواسالالطة خالالط إدخالالال هالالذه  ،الم الواد وتتسالالازط علالالى سالالطح

المالالاء فالالي الميسالالر  ،حي ال

تلالالمن ال الالروف الملالالطربة سالالرعة المالالزج  .يشالالبه الجالالزء

األسالفل مالالن هالالذه الحجالرة وأنبالوب التصالريف السالالفلي زمعالاً مس لالوزاً  ،حيال

يمثالالل القمالالع

الوب التصالريف النالازل الالذي يمتالد مناله إلالى
زاعُ الحجرة المخروطي  ،ويمثل الساق أنب ُ
القاعدة المخروطية للميسر .
فالالي درجالالات الحال اررة التالالي يالالتم الوصالالول إليهالالا ( عالالادة أكثالالر بقليالالل مالالن  2121ف ،

اعتمالالاداً عل الى لالالغط البخالالار المسالالتخدم )  ،تحالالد

تفالالاعالت التيسالالير بسالالرعة كبي الرة

عمليالاً بصالالورة لح يالالة  ،ويجالالري المالالاء الميسالالر والرواسالالب و المغنسالاليا الملالالافة نالالزوالً
عب الالر الماس الالورة النازل الالة وف الالي أس الالفل ه الالذه الماس الالورة  ،ي الالنعكس الجري الالان ويعب الالر الم الالاء

صالالعوداً مالالن خالالالل الالالدثار المعلالالق للعكالالر المتشالالكلة سالالابقاً  .يمكالالن المحاف الالة علالالى
الثخانالة المرغوبالة لهالذا الالدثار  ،تتالراو مالن أزالالدام زليلالة إلالى عشالرة أزالدام  ،عالن طريالالق
معالجات تيسير الماء الساخن
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تن الاليم تص الريف العكالالارة  .واكتشالالف بالالالتطبيق العملالالي  ،أن هنالالاك القليالالل ممالالا يمكالالن
كسبه عن طريق ثخانة تزيد عن حوالي  9أو  8زالدماً  .ولتن اليم ثخانالة دثالار العكالارة

 ،تركالالب حنفيالات اعتيالالان بحيال

يمكالالن سالالحب العينالالات عنالالد مختلالالف ارتفاعالالات خالزان

الترويالالق  .تشالالير هالالذه العينالالات إلالالى ارتفالالاع وكثافالالة الالالدثار العكالالر وتعمالالل كالالدالئل فالالي
تن الاليم كميالالة التصالريف مالالن مرلكالالز العكالالارة  ،اللالالرورية للمحاف الالة علالالى سالالطح الالالدثار
لمن حدود مقررة مسبقاً .

عندما يرتفع الماء المعال عبر الدثار العكر  ،يصبح على تماس وثيق جداً

مع هيدروكسيد المغنيزيوم في الدثار مما يىدي إلى إزالة فعالة جداً للسيلكا  .إلافة

إلالالى ذلالالك يمالالارس دثالالار العكالالارة تالاللثي اًر ترشالاليحياً بحيال

كثيال اًر مالالا يكالالون محتالالوي العكالالارة

فالالي الصالالبيب مالالن خالزان ترويالالق ميسالالر المعالجالالة الحالالارة بالالالدثار العكالر  ،أزالالل مالالن 1

 ppmأو  2 ppmوزلمالالا يتجالالاوز  . 10 ppmوكمالالا هالالي الحالالال مالالع نمالالوذج الالالدثار
العكالالر لميسالالر المالالاء بالالالجير السالالاخن صالالودا  ،يكالالون مسالالتوي الحالالد بالالين أعلالالى دثالالار

العكارة في ميسر المعالجة الساخنة بهذا الدثار وبين الماء فوزاله والالحاً جالداً يرتفالع

الماء من سطح دثار العكارة إلى مجمع حلقي ومنه يجري إلى المرشحات.

وصالالفت إ ازلالالة السالاليليكا بواسالالطة المغنسالاليا بلنهالالا الالاهرة امت الزاز  ،لكنهالالا يحتمالالل

أكثالالر أن تكالالون تفالالاعالً كيميائيالاً محالالدوداً  ،مالالع إنتالالاج سالاليليكات المغنسالاليا  .وعلالالى أيالالة
حال الالال مال الالن المعال الالروف أنال الاله يمكال الالن إ ازلال الالة السال الاليليكا بواسال الالطة المغنسال الاليا  ،و أن أكسال الاليد

المغنيزيوم يتميل ببطء شديد في الماء البارد  ،لكنه يتميل بسرعة أكبر بكثير بالدرجات
الح ال اررة القريبالالة مالالن درجالالة الغليالالان  ،وأن إ ازلالالة السالاليليكا بالمغنس اليا مالالن المالالاء الحالالار ،

فعالة أكثر بكثير من إزالتها من المالاء البالارد  ،وأناله يجالب اسالتخدام زيالادة المغنساليا ،
و أن زيادتهالالا الالزمالالة لكالالل جالالزء بالالالمليون مالالن السالاليليكا الم ازلالالة هالالي أكبالالر بكثيالالر فالالي
المالالديات الالالدنيا منهالالا المالالديات األعلالالى  ،و أن ا ازلالالة الفعالالالة للسالاليليكا ،تحتالالاج إل الالى
تماس متطاول ووثيق مع زيادة المغنسيا .
معالجات تيسير الماء الساخن
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وبمالالا أن عس الرة المغنيزيالالوم فالالي الميالالاه الخالالام تترسالالب علالالى شالالكل هيدروكسالاليد
مغنيزيوم في المعالجة الساخنة بالجير صالودا  ،ف نهالا سالتخفض محتالوي الساليليكا فالي

المالالاء  .أمالالا الميالالاه ذات المحتالالوي العالالالي مالالن عس الرة المغنيزيالالوم والتالالي تحتالالوي علالالى
كميات معتدلة فقط من السيليكا  ،فيمكن أحيانالاً الحصالول علالى خفالض الساليليكا إلالى
التفاوتات المرغوبالة بالدون إلالافة أي مصالدر خالر مالن المغنساليا  .ولكالن إذا أ هالرت

الحسابات أن إلافة المغنسيا الزمة  ،فيمكن إنجاز ذلالك ب لالافة الجيالر الالدولوميتي
أو الجيال الالر الال الالدولوميتي المميال الالل  ،أو المغنسال الاليا المنشال الالطة  .ف ال ال ذا مال الالا اسال الالتخدم الجي ال الالر
الالالدولوميتي ،أو الجيالالر الالالدولوميتي المميالالل  ،فيجالالب أن يالالدخل فالالي الحسالالابات حسالالاب

أكس الاليد أو هيدروكس الاليد الكلس الاليوم الموج الالود  ،إل الالافة إل الالى محت الالوي المغنيزي الالوم  .وم الالع
الميالالاه العاليالالة العس الرة التالالي تحتالالوي علالالى كميالالة معتدلالالة مالالن السالاليليكا يمكالالن أن تتالالللف
جرعات المواد الكيميائية الالزمة من :

الجير  +الجير الدلوميتي  +رماد الصودا .

أما مع المياه ذات العسالرة الخفيفالة التالي تحتالوي علالى كميالة كبيالرة مالن الساليليكا
فتتللف المواد الكيميائية الالزمة من :

المغنسيا المنشطة  +الجير الدلوميتي  +رماد الصودا .

إذا توجب استخدام المغنسيا وحدها بدون الجيالر الالدلوميتي  ،عندئ يالذ وفالي أيالة

حالة تكون فياله عسالرة المغنيزيالوم غيالر كافيالة لخفالض محتالوي الساليليكا إلالى التفاوتالات

المطلوب  ،يمكن أن تكون المواد الكيميائية المستخدمة :

الجير المميل ( أو الجير الحي المطفل )  +المغنسيا المنشطة  +رماد الصودا .
مالحظة  :قد يكون ( الجير الدلوميتي ) إما جير مميأ )  ، ( Ca(OH)2 + MgOوتحليله
النموذجي هو  % 56 Ca(OH )2و  . % 66 MgOأو جير دولوميتي حي ) ، ( CaO + MgO
تحليله النموذجي  % 46 MgO + % 66 CaOفي الحالة األخيرة يجب إطفاء الجير قبل التغذية به
تتألف المغنسيا المنشطة التي تباع تحت أسماء تجارية بصورة رئيسية من  ، MgOوتكون عادة على
شكل مسحوق وتختلف كل أصنافها إلى حد كبير في الكثافة ( وخصوصاً الوزن النوعي ) .
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باستخدام المنحنيات فالي الصالورة  1ال  11يمكالن تقالدير إجمالالي كميالة المغنساليا
التالالي يعبالالر عنهالالا بالاللجزاء بالالالمليون مالالن  CaCO3اللالالرورية لخفالالض محتالالوي السالاليليكا
إلالى التفاوتالالات المطلوبالالة ومالالن هالالذا الالرزم تطالالر عسالرة المغنيزيالالوم فالالي المالالاء  .والبالالازي

يعطالي كميالة المغنيزيالوم  ،معبال اًر عنهالا كاللجزاء بالالالمليون مالن  ، CaCO3التالي يجالالب

إلالالافتها ( أدنالالى مجموعالالة مالالن األرزالالام )  ،هالالي الكميالالات المماثلالالة المعبالالر عنهالالا كال ال
. ) MgO

هناك عامل أمان في األرزام المتحصلة من هذه المنحنيات عند إزالة السيليكا

في ميسر المعالجة الساخنة من نموذج الدثار العكر  .لذلك وفالي التطبيالق العملالي ،
ستكون كميات المغنساليا الالزمالة فالي هالذا الالنمط مالن المعالدات  ،أزالل إلالى حالد مالا مالن

األرزام المحسوبة فمالثالً مالع الميالاه التالي تحتالوي علالى كميالة كبيالرة جالداً مالن الساليليكا ،

تصالل إلالالى  55 ppmو 40 ppmمالالن عسالرة المغنيزيالالوم  ،كانالالت الكميالالة المحسالالوبة
مالالن المغنسالاليا ا لالالافية حالالدا

الالالنقص المطلالالوب  145 ppm ،معب ال اًر عنهالالا كال ال

 CaCO3رغم أنه اكتشف في التطبيق العملي أن المغنسيا ا لافية الالزمة كانت

.124 ppm

مالحظة :
لتحويل األجزاء بالمليون إلى ليبرات في  6666جالوناً نضرب بـ  6366664ولتحويل  CaCO3إلى
 ، MgOنضرب بـ  ، 63466ولتحويل  CaCO3إلى  ، Mg (OH)2نضرب بـ . 63666

المعالجة الساخنة بالجير صودا والفوسفات ذات المرحلتين :
The Two - Stage Hot Lime - Soda and Phosphate Process
يمكالالن إنجالالاز المرحلالالة الثانيالالة مالالن هالالذه المعالجالالة فالالي حج الرة مكملالالة فالالي خ الزان

ترويق الجير صودا  ،أو في خالزان ترويالق منفصالل  ،كمالا نالري فالي الصالورة

 11ال

 ، 11التالالي فيهالالا يمالالارس مبالالدأ الالالدثار العكالالر للتشالالغيل فالالي كالالال خ ازنالالي الترويالالق تغالالذي

المياه الخام المسخنة في خزان الترويق األول .

الصورة  1ـ 11
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ثاني الاً يجالالري المالالاء المالالروق والمرشالالح صالالعوداً مالالن المج لمالالع عبالالر خالالط خالالروج

الروق إلالالى أنبالالوب زصالالير للتصالريف السالالفلي فالالي خالزان ترويالالق الفوسالالفات تالالتم
المالالاء المال ّ
التغذي الالة بمحل الالول الفوس الالفات بواس الالطة خ الالط تغذي الالة الفوس الالفات إل الالى أنب الالوب التصال الريف
السفلي نفسه  ،حي

يتفاعل مع العسالرة الثماليالة لتشالكيل رواسالب فوسالفات الكلساليوم

والمغنيزيوم .
ي
وعندئذ يرشح المالاء المعالال بالفوسالفات صالعوداً عبالر دثالار معلالق مالن رواسالب

تشكلت سابقاً  ،وعند خروجه من سطح الدثار العكر  ،يرتفع إلى المج لمع فالي أعلالى

خزان الترويق  .اكتشف في التطبيق العملالي أن هالذا الترشاليح الصالاعد يخفالض كثيال اًر
معالجات تيسير الماء الساخن
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العك الالارة ف الالي الص الالبيب وبالت الالالي يخف الالف الحم الالل عل الالى المرش الالحات ويطي الالل كثيال ال اًر م الالاد

األشواط .

الصورة  11ـ 11

الترشالاليح بالالين عمليالالات الغسالالل ال ارجالالع  .يمكالالن إنجالالاز إ ازلالالة العكالالارة مالالن مركال لالز العكالالارة
الروق مالالن خالزان ترويالالق
يالدوياً أو ليالاً فالالي غسالالل المرشالحات رجوعيالاً يسالالتخدم المالالاء الم ّ
الفوسالالفات الالالذي يالالزود لكالالل وحالالدة ترشالاليح  ،أثنالالاء فتالرة الغسالالل بواسالالطة ملالالخة الغسالالل
ي
وبعدئذ يعود ماء الغسل إلى خزان ترويق الفوسفات لترويقه واعادة استخدامه
الراجع
مغذيات الفوسفات Phosphate Feeders :
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بمالالا أن مختلالالف أن الواع فوسالالفات الصالالوديوم س الواء كانالالت أحاديالالة أو ثنائيالالة أو
ثالثيالالة أو متعالالددة  ،ذواب الالة تمام الاً فه الالي تلقالالم عل الالى شالالكل محالي الالل ص الرفة  ،بحيال ال

ال

تحتاج إلى تحريك متواصل  ،كما في حالة مغذي الجير صودا  ،وال يحتاج المغذي
إل الالى تزوي الالده بمحال الراك ل الالي  .وحيال ال

أن الفوس الالفات ه الالي الت الالي ت الالتم التغذي الالة به الالا ف الالي

المعالجالالة السالالابقة بالالالجير ال صوداال ال والفوسالالفات ذات المالالرحلتين  ،ف ال ن هالالذه النمالالاذج
كالمغال الالذي الكهربال الالائي الكيميال الالائي أو المغال الالذي الكيميال الالائي بالل ال ال التال الالرددي يمكال الالن أن

يستخدم ( ان ر الفصل  . ) 12وحيثما ال تستخدم المعالجة الحالارة بالالجير ال صالودا
والفوسفات ذات المرحلتين بل المرحلة األولى فقط بتغذية الفوسالفات إلالى الم ارجالل ،

ف ن التغذية بالفوسفات لخط مياه تغذية المراجل تمثل خطالر تشالكل رواسالب االنسالداد

في الخط  ،ويمكن التغلب على ذلك عن طريق التغذيالة بعديالد الفوسالفات علالى شالكل
كريات أو رشات هزيلة  .إذا جرت التغذية بالفوسفات مباشرة إلى أسطوانات المرجل

 ،يمكالالن تفالالادي هالالذا الخطالالر  ،ونمالالوذج المغالالذي المناسالالب تمام الاً لهالالذا الغالالرض  ،هالالو
نم الالوذج الملال الالخة الترددي الالة  ،ألنهال الالا تقال الاليس وتلال ال المال الالادة الكيميائي الالة إلال الالى اسال الالطوانة

المرجل .

المعالجة بالجير الساخن وتبادل كاتيونات الصوديوم ذات المرحلتين
Two -Stage Hot Lime & Sodium Cation Exchange Process

ال يمكالالن اسالالتخدام الزيوليتالالات السالاليلكونية القديمالالة بالالاالزتران مالالع المعالجالالة بالالالجير

السالالاخن ال صالالودا  ،لكالالن مالالع هالالور مبالالادالت الكاتيونالالات العاليالالة القالالدرة مالالن نمالالوذج
الراتينات  ،برزت إلالى الوجالود المعالجالة بالالجير السالاخن وتبالادل كاتيونالات الصالوديوم

ذات المالرحلتين  .وبسالبب عالالدد مالن الفوائالد  ،تسالالتخدم هالذه الطريقالة اليالالوم علالى نطالالاق
واسع  .ومن تلك الفوائد خفض إجمالي الجوامد  ،وخفض القلوية  ،وكالذلك تكالاليف

التشالالغيل  .ويالاللتي اسالالتخدامها لتيسالالير ميالالاه تغذيالالة الم ارجالالل  ،التالالي كانالالت تيسالالر سالالابقاً
بالمعالجة بالجير الساخن ال صودا والفوسفات ذات المرحلتين .
الصورة  66ـ : 66
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رســم لمصــنع لتيســير المــاء النمــوذجي بــالجير الســاخن ومبــادل كاتيونــات الصــوديوم علــى
مرحلتين  ،ويتألف من خزان ترويق للمعالجة الساخنة من نموذج الـدثار العكـر ،

وثـالث

وحــدات ترشــيح باألنثراســيت  ،ووحــدتين لمبــادل كاتيونــات الصــوديوم  ،ومســخن منفصــل لنــزع

الهواء ،

وفيما يتعلق بتكاليف التشغيل :

( )1هال الالذه الطريقال الالة أزال الالل كلفال الالة ازلال الالة عس ال الرة الالكربونال الالات بالمعالجال الالة بتبال الالادل

كاتيونات الصوديوم من استخدام رماد الصودا في المعالجة بالجير الساخن صودا

( )2وهي أزل كلفة زالة عسرة الكربونات الثمالية بالمعالجة بتبادل كاتيونالات

الصوديوم من استخدام الفوسفات للترسيب .

وبقدر ما يتعلق األمر بنوعية الصبيب  ،ف ن المعالجة بالجير الساخن وتبادل

كاتيونات الصوديوم ذات المرحلتين  ،والمعالجالة بالالجير السالاخن ال صالودا والفوسالفات
تيسران كالهما المياه العسرة عملياً إلى عسرة الصالفر (  )1 - 2 ppmلكالن الطريقالة

األولى ستنت صبيباً يحمل محتوي أزل من الجوامد .

في المرحلالة األولالى مالن المعالجالة بالالجير الحالار وتبالادل كاتيونالات الصالوديوم ذات

المرحلتين  ،يسخن الماء ويعال بالجير المميل ( مع أو بدون جيالر دولالوميتي أو أي
مصال الالدر خ ال الالر م ال الالن المغنسال الاليا ز ال الالد يك ال الالون الزمال ال الاً )  ،تخفال الالض ه ال الالذه المعالج ال الالة عسالال الرة

البيكربونات إلى أزل من 1.1 ( 25 ppmغ  /جالون )  ،وتخفالض محتالوي الساليليكا
 ،لكنهالالا ال تخفالالض عس الرة الالكربونالالات  .يزيالالل المسالالخن األولالالي محتالالوي ثالالاني أكسالاليد
معالجات تيسير الماء الساخن

566

الفصل التاسع عشر

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

معالجة المياه لألغراض الصناعية وغيرها  /طارق إسماعيل كاخيا

الكربون الطليق  ،وتخفف محتوي األكسجين المنحل  ،عند وجوده إلى حوالي  1.1ال
 1.3مالالل  /ل ويمكالالن إج الراء نالالزع إلالالافي للهالواء إلالالى  1.111مالالل  /ل  ،أو أزالالل إمالالا

( )1بنالالازع ه الواء مكمالالل فالالي خ الزان الترويالالق أو ( )2بنالالازع ه الواء منفصالالل بعالالد وحالالدات
مبادل كاتيونات الصوديوم .

عند استخدام وحدة منفصلة لنزع الهواء  ،يمكن إدارتها كوحالدة منفصاللة تمامالاً

 ،أو يمكالالن تشالالغيلها ( شالالبكة سالالالكة ) بالالاالزتران مالالع المسالالخن األولالالي لخ الزان الترويالالق

بالمعالج الالة الس الالاخنة  ،وف الالي ه الالذه الحال الالة ي الالدفع كام الالل البخ الالار ال الالالزم أوالً عب الالر الم الالاء
الميسر تماماً من وحدات مبادل كاتيونات الصوديوم  ،وبعدئ يالذ يمالر كمالا فالي الصالورة
 11ال  11إلى المسخن األولي  ،وتعمل وحدة نازع الهواء بصورة مستقلة .
ي
الروق م الالن المرحل الالة األول الالى لمعالج الالة تيس الالير الم الالاء
وبعدئ الالذ يرش الالح الص الالبيب الم ال ّ
بواسطة مرشحات أنثرافليت من النموذج اللغطي  ،حي تزيالل ااثالار اللالئيلة مالن

العكارة التي كانت أزيلت في خزان ترويق المعالجة السالاخنة  .عنالدما مايشالير نقالص
اللالالغط ف الالي وح الالدة الترش الاليح إل الالى ل الالرورة الغسالالل ال ارج الالع  ،ي الالتم توزي الالف الوح الالدة ع الالن

العمل  ،وتغسل رجوعياً  ،ثم تعاد إلى الخدمة  .يسالتعاد كامالل ميالاه الغسالل ال ارجالع ،

عن طريق إعادته إلى خزان الترويق  ،لترويقه واعادة استخدامه .
وعندئال ال يالذ يعبال الالر الصال الالبيب مال الالن وحال الالدات الترشال الاليح الوحال الالدات اللال الالغطية لمبال الالادل
كاتيونات الصوديوم  ،التي تزيل عسرة الالكربونات وعسرة الكربونات الثمالية منتجة

صالالبيباً بعس الرة صالالفر عملي الاً (  . )1 - 2 ppmتشالالغل وحالالدات مبالالادل كاتيونالالات
الصالوديوم علالالى أسالالاس الالالزمن المتالالداخل  ،بحيال

تجالالد وحالالدة فقالالط فالالي كالالل مالرة وأثنالالاء

الغسل الراجع للوحدة بفترة تجديد  ،يعاد كامل ماء الغسل إلى خزان ترويق المعالجة
ي
وعندئذ تملح الوحدة بحجم محدد من محلول ملحي  ،وتشطف  ،وتعالاد إلالى
الساخنة

الخدمالالة  .المحلالالول الملحالالي  ،ومالالاء الشالالطف المسالالتخدمان غيالالر مالئمالالين لالسالالتخدام
من جديد  ،ولذلك يهدران .
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