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Lec 1 

:-  يقذيت 

  يظادس انًياة حكٌٕ يٍ االيطاس ٔحخشكض ٔحُظب فٗ انبحيشاث ٔاالَٓاس ، ٔحخعشع

:-  االيطاس انٗ عًهيت حهٕيذ يعادالحٓا عهٗ انُحٕ انخانٗ 

S        +    O2    → SO2                    

SO2  +    O    →   SO3 

SO3  + H2O   → H2SO4   

  ٍحيذ يخحذ انكبشيج يع االكسجيٍ يكَٕا راَٗ اكسيذ انكبشيج ٔيخحذ يع رسة ٔاحذة ي

االكسجيٍ يكَٕا رانذ اكسيذ انكبشيج يخحذا يع بخاس انًاء فٗ انٕٓاء ٔيكٌٕ حًغ 

. انكبشيخيك انًشكض ْٔزا يؤدٖ انٗ حكٌٕ ايطاس حًؼيت 

  ٔأيؼا بعذ اسخخذاو االشخاص نهًياة يحذد نٓا حهٕد ٔيسًٗ بانخهٕد انشخظٗ أ

 .اآلديٗ 

  ٌٕيياة عؼٕيت ٔيهٕراث  % 1+ يياة % 99" يعظى انًخهفاث اآلدييت حك. 

 أكبش انًشاكم حكٌٕ فٗ انظشف انظُاعٗ ٔرنك نٕجٕد يٕاد صيخيت ٔيٕاد رقيهت.  

 

 Waste Water   يخهفاث انًياة

Sources Of Waste water:-  

1:- Domestic Waste water. (Sewage) 

2:- Industrial waste water.  

3:- Infiltration. 

4:- Storm water. 

  Domestic waste water بذال يٍ  Sewageٔيكًٍ اٌ َسًيٓا بــ :- يخهفاث يُضنيت:- 1

 ْٗ انًياة انُاحجت بعذ اسخخذايٓا فٗ انعًهياث انظُاعيت :-يياة انظشف انظُاعٗ:- 2

. انًخخهفت 

 .انششح :- 3

 .يياة االيطاس :- 4



Types Of Collection System Of Waste Water :- 

. شبكت انظشف حبذأ أال بانخجًيع رى انًعانجت رى انخُقيت رى انخٕصيع  -

ٔعًهياث انخٕصيع نهًياة بعذ حُقيخٓا بعذ أخز عيُت ٔاػافت انًعانجاث انخاطت بٓا  -

 .ٔبعذ رنك يخى حٕصيع انًياة 

1:- Separate System ( Waste water – Storm water ) 

2:- Combined System  

 :-  انًظذس انًُفظم:- 1

" . شبكت حأخز يياة انظشف " ٔ " شبكت حأخز يياة االيطاس " يخى فيّ عًم شبكخيٍ 

:-  يًيضاحٓا 

  ٗيخى اخخياس يٕاسيش طغيشة ٔرنك ألٌ كم شبكت حكٌٕ يُفظهت عٍ االخشٖ فبانخان

 .يعذل انذفع يكٌٕ قهيم فخكٌٕ انًٕاسيش طغيشة 

  اقخظادٖ فٗ انجًع ٔانؼخ. 

  يقهم انخهٕد نًعانجت يياة انظشف . 

:-  عيٕبٓا 

  سشعت انًياة طغيشة ٔرنك نقهت انظشف ٔرنك يٍ خالل انعالقت   Q= A*V 

  حكهفت عانيت. 

  حكهفت انظياَت يشحفعت .

 :-  انًظذس انًجًع:- 2

. حأحز يياة االيطاس ٔانظشف انظحٗ يجًعت يع بعغ 

:- يًيضاحٓا 

  حخفيف انحًم انعؼٕٖ ٔبزنك حسٓم انًعانجت. 

  َظافخٓا أسٓم نكبش حجى انًٕاسيش. 

  اقخظادٖ فٗ االَشاء ٔانظياَت. 

:-  عيٕبٓا 

  كًيت انحفش كبيشة نكبش حجى انًٕاسيش. 

  فٗ حانت عذو ٔجٕد يياة أيطاس يكٌٕ انخظشف قهيم. 

  فٗ حانت ٔجٕد أيطاس غضيشة يحذد حظشف صائذ. 

 



حعشيفاث يًٓت  

Sewer :- 

. ْٕ خط طشد يياة انظشف انظحٗ ححج ػغط يعيٍ 

Manhole:- 

ْٗ عباسة عٍ غشفت يٍ انخشساَت حبذأ يٍ سطح األسع ٔحُخٓٗ بُٓايت :- غشف انخفخيش 

.  انشبكت " حظهيح - طياَت - فحض " قطش انًاسٕسة ، ٔحسخخذو فٗ 

 

Location Of Manhole:-  

  عُذ بذايت انخط. 

  ِعُذ حغييش االحجا . 

  عُذ حغييش قطش انًاسٕسة . 

  عُذ حغييش انًيم . 

  عهٗ يسافاث يعيُت .

Shape Of Manhole:- 

1:-Circular 

.  بٕطت 15يسخخذو فٗ حانت خط انطشد أقم يٍ 

2:- Square  

.   بٕطت 15يسخخذو فٗ حانت خط انطشد أكبش يٍ  



Waste Water Characteristic  

Biological Chemical Physical 

1:- Micro-Organisms 

:- (كائناث حيت دقيقت)

A:- Bacteria  

B:- Fungi  

  طحالب 

C:- Protza  

 

1:- Dissolved Oxygen  

أكسجيي دائن وهى عوليت هعالجت 

بالهىاء 

1: Color 

اللىى 

2:-Oder  

الرائحت   2:- Biological Oxygen 

Demand (BOD) 

3:-Temperature 

الحرارة 

3:- Chemical Oxygen 

Demand (COD) 

  

4:-Turbidity  

العكارة  2:- Pathogenic  

  Density-:5كائناث دقيقت هورضت  

الكثافت   3:-Indicator Organisms 4:- PH Value  

PH : 0 →7 Acid  

PH : 7 →14 Alkaline 

6:-Total Solid  

الوىاد الصلبت 
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