جامعة الجزٌرة
كلٌة الهندسة المدنٌة

تصمٌم أنظمة مٌاه الشرب والصرف الصحً

المٌاه المنزلٌة والصناعٌة

إعداد :د.م محمود حدٌد

المحتوٌات:
• مقدمة
•

تركٌب وبعض خواص مٌاه الصرف المنزلٌة

•

معدل الصرف الٌومً

•

التغٌرات الغزارة المنزلٌة

•

التصرٌف النوعً

•

مفهوم الشخص المكافئ

•

حساب الغزارة المنزلٌة

مقذمة:
• المخلفات السائلة المنزلية  :وهً المٍاي الىاتجة عه المطابخ والمزاحٍض والحمامات
وغسٍل المالبس وشطف المباوً ,تىشأ هذي المخلفات فً المباوً السكىٍة والحزف الٍذوٌة
والمزافق العامة وفً مباوً الخذمات الملحقة فً المعامل والمصاوع ,تسمى هذي المخلفات
أٌضا ( مٍاي صزف صحً مىشلٍة).
• تحىي هذي المٍاي بشكل رئٍسً على مخلفات اإلوسان وبقاٌا الىشاء والصابىن والسكز

واألمالح واألتزبة ,اضافة لذلك تصزف المٍاي الصىاعٍة ( مٍاي صزف صىاعً )
والشراعٍة ( مٍاي صزف سراعً ) الى شبكة الصزف بعذ معالجتها وتحقٍقها شزوط
الصزف الى الشبكة .وبهذا ٌمكه تصىٍف مصادر وشىء مٍاي الصزف الى المجمىعات

التالٍة:
• -األبنية السكنية  -المرافق العامة – االبنية الملحقة بالمصانع –الصناعة  -الزراعة
(تربية المواشي ).

تركٌب مٌاه الصرف الصحً المنزلٌة :
•

 %99.9مٌاه  % 0.01 ,ملوثات

•

الجدول التالً ٌعطً قٌم وسطٌة لمكونات (1م)3من مٌاه الصرف المنزلً:
Bod5

مجموع

عضوٌة

مواد معدنٌة

g/m3

100

250

150

100

مواد قابلة للترسيب

50

75

50

25

مواد غير قابلة للترسيب

150

625

250

375

مواد منحلة

300

950

450

500

المجموع

معـدل الصرف الٌومً:
معدل الصرف الٌومًٌ :عرف بؤنه متوسط ماٌصرفه الفرد من المٌاه ٌومٌا ً مقدراً باللتر
) ٌ.(l/p.dتراوح معدل الصرف ( %)100-80من معدل االستهالك ,لماذا ؟
ـ مٌاه غسٌل المالبس تتبخر – ومٌاه إرواء الحدائق (الشقق األرضٌة ) فً المنازل ال تدخل
الشبكة.
ـ هناك مٌاه تستهلك لٌس مصدرها بالضرورة شبكة مٌاه الشرب ,حٌث أن بعض األبنٌة
والمصانع لها مصدر مائً خاص ولكنها تصرف مٌاهها إلى شبكة الصرف (المنزلٌة) أو
المشتركة.
ـ قسم من مٌاه األمطار ٌتسرب إلى الشبكة المنزلٌة من أغطٌة غرف التفتٌش .

ـ فً حال نظام الصرف المنفصل هناك قسم من مٌاه غسٌل الشوارع واألرصفة وإطفاء الحرٌق
(وهً مٌاه مصدرها شبكة مٌاه الشرب) تذهب إلى الشبكة المطرٌة وال تدخل إلى شبكة
الصرف المنزلٌة

• ٌتؤثر معدل الصرف بالعوامل التالٌة :
ـ درجة تجهٌز األبنٌة بالتجهٌزات الفنٌة.
ـ المستوى االجتماعً وعادات السكان وتقالٌدهم والمستوى المعاشً.
ـ أسعار المٌاه ودرجة توفرها وجودتها اضافة الى وجود عدادات للمٌاه فً
االبنٌة.
ـ درجة الحرارة – فزٌادتها ٌزٌد االستهالك .
ـ حجم المدٌنة – حٌث أن زٌادة حجم المدٌنة ٌزٌد من الفعالٌات مثل
(الورش والحرف الٌدوٌة المستهلكة للمٌاه) وبالتالً زٌادة معدل الصرف,
اضافة الى فواقد الشبكة ,حٌث تنسب هذه الفواقد الى الشخص.

معـدل الصـرف الٌومً:
• ماذا ٌشمل معدل الصرف الٌومً ؟
ٌشمل معدل الصرف المٌاه الناتجة عن األبنٌة السكنٌة والحرف الٌدوٌة

الصغٌرة ,أما باقً مجموعات االستهالك أو الصرف فتحسب بشكل
مستقل.

المراجع األلمانٌة تعطً التالً:
إن معدل الصرف ٌشمل إضافة لما ورد أعاله المٌاه الناتجة عن

منشآت المرافق العامة التً صرفها الٌومً الوسطً اقل من (15م/3
ٌوم ).

الجدول التالً ٌعطً قٌم وسطٌة لمعدل الصرف الٌومً فً سورٌة:

معدل الصرف
60
70
100

عدد السكان
< 5000
5000-10000
10000-30000

120
150

50000-250000
> 250000

معـدل صـرف المـرافق العامـة والـمنشآت الصناعـٌة:
نـوع المـنشأة

ل/وحدةٌ.وم

الوحدة

40

تمميذ

مدرسة مزودة بتدفئة مركزية ومياه ساخنة وأدواش

120

تمميذ

مدرسة مزودة بتدفئة مركزية ومياه ساخنة وأحواض سباحة

60

طفل

حضانة مزودة بتدفئة – مياه ساخنة ويقدم فيها طعام ساخن لألطفال

130

سرير

مدينة جامعية

60

كرسي

مطعم درجة جيدة

> 300

نزيل

فندق درجة ممتازة

60

سيارة

مغسل سيارات أتوماتيك مع إعادة استخدام المياه

المياه الصناعية
بالنسبة للمـٌاه الصناعٌـة فان كمٌتها تتعلق بؤمور كثٌرة منها نظام العمل ضمن العمل,
التكنولوجٌا المستخدمة والمواد األولٌة المستخدمة لذلك ٌتم إعطاء قٌم متفاوتة لكمٌة هذه المٌاه
وٌجب التعامل معها بحذر ,والجدول التالً ٌعطً قٌم لبعض الصناعات:

نـوع الصناعـة
 -1الصناعات الغذائٌة
 المطاحن الكونسروة معامل األلبان معامل األحذٌة -2معامل الحدٌد ومعامل معالجة
المعادن

وحـدة القـٌاس
******
طن من الحبوب
طن من الخضار والفواكه
1000ل من الحلٌب
زوج

معـدل الصرف
******
8-1.5مٌ/3وم
 14-4مٌ /3وم
 6-4مٌ/3وم
 5 -4لٌ/وم

موظف

 60 -40لٌ /وم

أما المٌاه المنزلٌة الناتجة عن المنشآت الملحقة بالمصانع فتختلف حسب
الخدمات المقدمة للعمال فً المصنع ,فٌما الجدول التالً ٌبٌن بعض القٌم
لهذه المٌاه:
نـوع التـجهٌزات

ٌـوم – عـامل L/

المعامل مزودة بمٌاه ساخنة محلٌا ً

60-80

مٌاه ساخنة مركزٌة وأدواش

90-120

مٌاه ساخنة مركزٌة وأدواش وحمامات

150-160

مٌاه ساخنة مركزٌة وأدواش وحمامات +مطابخ

170-200

الشخص المكافئ
• مـفهوم الشخـص المكـافئ:
• الشخص المكافئ هو وحدة مقارنة ( من حٌث الكمٌة والنوعٌة ) بٌن المٌاه
المنزلٌة والصناعٌة ذات التلوث العضوي ( وأٌضا ً الناتجة عن المنشآت
الزراعٌة ).
• كما ٌستخدم هذا المفهوم للمقارنة بٌن كمٌة المٌاه الناتجة عن األبنٌة السكنٌة
والناتجة عن المرافق العامة واألبنٌة الملحقة بالمصانع ).
• فً مجال المقارنة النوعٌة بٌن المٌاه الصناعٌة ( والمٌاه الناتجة عن المرافق
الزراعٌة ) مع المٌاه المنزلٌة (حٌث نقٌس ذلك منسوبا ً إلى الـ BODللمٌاه
المنزلٌة الملوثة عضوٌا ً ).

مثال :الشخص المكافئ

• معمل الكونسروة (خضراوات و فواكه ) ٌنتج ٌومٌا ً  6طن ومعدل
الصرف الصناعً للطن الواحد  9م 3فتكون كمٌة المٌاه المصروفة
ٌومٌا ً هً  540مٌ / 3وم:
• فإذا كان معدل الصرف للشخص  100ل /شخص ٌ .وم فٌكون:
540000/100 = 540 EGP
• فتكون الغزارة الٌومٌة أو التصرٌف الٌومً الناتج عن هذا المعمل
مساوٌة من حٌث الكمٌة للتصرٌف الناتج عن ( )540شخص ٌومٌا ً –
بمعدل صرف مساوٌا ً لـ 100 L /p.d

تغٌرات تصرٌف مٌاه الصرف الصحً
• ٌعطً التصرٌف الٌومً الوسطً لتجمع سكانً ( أو جزء منه )
بالعالقة التالٌة :
Qsh,d,av= q .p/ 1000 m3/d
•
• ٌ:عطى التصرٌف الساعً الوسطً بالعالقة :
Qsh,h,av= Qsh,d,av/ 24
m3/h
•
Qsh,s,av= Qsh,h,av/ 3.6
l/sec
•
• ٌخضع تصرٌف مٌاه الصرف الصحً الى تغٌرات ٌومٌة وساعٌة كما ٌلً
:

تغٌرات تصرٌف مٌاه الصرف الصحً
• عامل عدم االنتظام الٌومً:

Qd
actual

Qd av
Qd max

Qd av

365
days

•

Qh
actual

عامل عدم االنتظام الساعً:
Qh av
Qh max

Qh av

24 hr.

تغٌرات كمٌة مٌـاه الـصرف الـصحً

Qh

Big city
Mid city
Small city
24 hr.

منحنً تغٌر الصرف لمدن مختلفة الحجم

حساب التصارٌـف أو الـغزارات الـمنزلٌة التـصمٌمٌة:

عن طرٌق معامل عدم االنتظام العام (:الطرٌقة الروسٌة )
-التصرٌف الوسطً اللحظً :

l/sec

Qsh,s,av = Qsh,h,av/3.6
التصرٌف الحسابً Qdesign
Qdesign = Qsh,s,av x Kg
Kg=Kd x Kh

معامل عدم االنتظام العام وٌعرف بؤنه نسبة التصرٌف
الساعً األعظمً بٌوم التصرٌف األعظمً إلى
التصرٌف الساعً الوسطً بٌوم التصرٌف الوسطً

التصـرٌف النـوعً:
• ٌعرف التصرٌف النوعً بؤنه التصرٌف الناتج عن واحدة
المساحة وٌقدر L/ sec.ha
• بفرض  :kالكثافة السكانٌة ( ٌ )p/ haعطى التصرٌف
الوسطً النوعً من العالثة :

تحسب الغزارة التصمٌمٌة بداللة التصرٌف النوعً:

Qdesign = qsh,av * F * Kg … l/sec
ٌعطى معامل عدم االنتظام العام من العالقة
أو من الجدول التالً :

2.69
QS,AV 0.121

=kg

رقم الوصلة

مالحظات

إلى الغرفة رقم

تصرٌف رافد أعظمً

المٌاه الغرٌبة

مرافق عامة

صناعً

سكنً

نوعً أعظمً

qs,av

k

مجموع
رافده

ذاتٌة

رافده

رقم المساحة

ذاتٌة

ha

إلى

Qdi
sign
l/se
c

q= l/p . d
Kg

من

التصرٌف
الكلً

التصرٌف األعظمً
الذاتً )الحسابً (

المساحة

غرفة التفتٌش

جدول حساب الغزارات المنزلٌة باستخدام التصرٌف النوعً والمعامل Kg

بالنسبة للمرافق العامة والمنشآت الملحقة باألبنٌة الصناعٌة ٌإخذ (  )kg= 2.5-3.5تبعا ً لنوع المنشؤة ٌ .مكن اعتماد
القٌمة نفسها للمنشآت الصناعٌة الشبكة

مالحظات
إلى الغرفة رقم

إلى
من

غرفة التفتٌش

عدد السكان

التصرٌف الوسطً ذاتً
l/sec

سكنً

صناعً

مرافق عامة

المٌاه الغرٌبة

التصرٌف الرافد االعظمً

Qt
l/se
c

kg

التصرٌف الكلً
التصرٌف األعظمً الذاتً (الحسابً)

q
l/p . d
رقم الوصلة

حساب الغزارات المنزلية باستخذام عذد السكان والمعامل Kg

• حساب التصرٌف التصمٌمً
باستخدام المعامل ( f1الطرٌقة
األلمانٌة )المعامل  f1ساعةٌ/وم.

30

20

16

> 250000

Qs=Qsh,d,av/ f1*.3600

37

18

14

50000-250000

48

16

12

10000-50000

84

14

10

1000-5000

احتمال
ال يوجد جريان

12

8

< 5000

وٌحسب التصرٌف النوعً االعظمً
qs,max= q.k/ f1.3600
 l/sec.haوبالتالً ٌكون
التصرٌف الخسابً أو التصمٌمً:
QS=qs,max * F L/sec

أدنى

f3

وسطً f2
نهاري

أعظمً
f1

ٌتم حساب الغزارات المنزلٌة فً نهاٌة الوصالت الحسابٌة
فٌما ٌلً جداول حساب الغزارات

عدد السكان

بالنسبة للمرافق العامة والمنشآت الملحقة باألبنٌة الصناعٌة ٌإخذ( ) f1=1/10

رقم الوصلة

مالحظات
إلى الغرفة رقم

تصرٌف رافد أعظمً

المٌاه الغرٌبة

مرافق عامة

صناعً

سكنً

نوعً أعظمً

k

مجموع

رافده

ذاتٌة

رافدة

رقم المساحة
ذاتٌة

Qt
l/sec

ha

إلى

التصرٌف
الكلً

q
l/p . d
f1

من

التصرٌف األعظمً الذاتً
(الحسابً )

المساحة

غرفة التفتٌش

جدول حساب الغزارات المنزلٌة باستخدام التصرٌف النوعً والمعامل f1

مالحظات

إلى الغرفة رقم

التصرٌف الرافد االعظمً

المٌاه الغرٌبة

مرافق عامة

صناعً

سكنً

f1

عدد السكان

Qt
l/sec

رقم
الوصلة

إلى

التصرٌف الكلً

من

التصرٌف األعظمً ( الحسابً) الذاتً

q
l/p . d

غرفة التفتٌش

حساب الغشارات المىشلٍة باستخذام عذد السكان والمعامل f1

شكراً لحسن إصغائكم

