
العـدد الرابع        2012

"تطبيقات إستخدام جسيمات النانو المحكومة بالليزر  في معالجة مياه الصرف الـصـحـي "                                        حممد ال�صويف زين العابدين عزالدين خليفة

جامعة القاهرة

املعهد القومي لعلوم الليزر

ملخ�ص ر�سالة ماج�ستري

"تطبيقات إستخدام جسيمات النانو المحكومة بالليزر 
في معالجة مياه الصرف الـصـحـي "

ر�سالة مقدمة لنيل درجة املاج�ستري 

يف علوم الليزر وتفاعالته

اإعداد

حممد ال�سويف زين العابدين عزالدين خليفة

حتت اإ�صراف

�أ.د/ يحيي عبداحلميد بدر

ا�صتاذ فيزياء الليزر باملعهداملعهد القومي لعلوم الليزر، جامعة القاهرة

د  / م�سطفي �سمري مو�سي

مدر�س بكلية الهند�صة هند�صة املطرية، جامعة حلوان

مت منح درجة املاج�ستري من جامعة القاهرة بتاريخ 2011/1/23 

وتكونت جلنة املناق�سة واحلكم على الر�سالة من ال�سادة:

Prof. Dr.Damir Brdjanovic, Unesco- IHE Netherlands

اأ.د / نادرة ندا  ، اأ�ستاذ بق�سم الطبيعة ، كلية البنات بجامعة عني �سم�ص مناق�سا

اأ.د./ يحيي عبداحلميد بدر  ، اأ�ستاذ باملعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة م�سرفا 

113



العـدد الرابع        2012

ملخص الرسالة :
املتناهية  املواد  تاأثري  درا�صة  هو  العمل  هذا  من  الهدف 

مياه  معاجلة  يف  الليزر  �صعاع  باإ�صتخدام  واملحكومة  ال�صغر 

ال�صرف ال�صحي .

التخرث  طرق  اإ�صتخدام  خالل  من  العمل  هذا  مت  وقد 

تاأثري  الدرا�صة  هذه  اإ�صتخدمت   ، والرت�صيب  والتجميع 

مياه  علي  خمرثة   كمادة  ال�صغر  املتناهية  الف�صة  جزيئات 

درا�صة  مت  وكذلك  املعالج  الغري  اخلام  ال�صحي  ال�صرف 

ال�صحي  ال�صرف  مياه  علي  مطهرة  كمادة  اأي�صا   تاثريها 

اخلام املعالج ثانويا.

و مت درا�صة تاثري جزيئات الف�صة املتناهية ال�صغر املح�صرة 

من  كال  علي  الليزر(  ل�صعاع  تعري�صها  وبعد  قبل   ( كيمائيا 

درجة الأ�س الهيدروجيني ، والأمالح الذائبة الكلية ، واملواد 

والأك�صجني   ، املمت�س  احليوي  والك�صجني  العالقة،  ال�صلبة 

الكيماوي امل�صتهلك وكذلك عدد امل�صتعمرات القولونية الكلية 

والقولونية الربازية كعوامل لتحديد كفاءة هذه املادة كم مت 

كمادة  املادة  هذه  اإ�صتخدام  حالة  يف  املثلي  اجلرعة  حتديد 

خمرثة واي�صا عند اإ�صتخدامها كمادة مطهرة .

باإ�صتخدام  معملية  جتارب  اإجراء  مت   البحث  هذا  خالل 

تاأثري  لدرا�صة   )jar test( املثلي  اجلرعات  حتديد  جهاز 

مياه  خمرثةعلي  كمادة  ال�صغر  املتناهية  الف�صة  جزيئات 

درا�صة  مت  وكذلك  املعالج  الغري  اخلام  ال�صحي  ال�صرف 

ال�صحي  ال�صرف  مياه  علي  مطهرة  كمادة  اأي�صا   تاثريها 

اخلام املعالج ثانويا. ولتحديد اجلرعة املثلي من هذه املادة 

مدخل  من  عينات  اأخذ  مت  خمرثة  كمادة  اإ�صتخدامها  عند 

اأبوروا�س بعد اأحوا�س تر�صيب الرمال ودرا�صة  حمطة تنقية 

تاثري هذه املادة علي التجارب املختلفة.

ال�صغر  املتناهية  الف�صة  جرعات  باإ�صافة  العمل  بداأ  ومت 

مياه  عينات  اإىل   )  B،C( النوع  من  املختلفة  الأحجام  ذات 

تنقية  حمطة  مدخل  من  املاأخوذة  اخلام  ال�صحي  ال�صرف 

اأبوروا�س ) بعد اأحوا�س تر�صيب الرمال ( لدرا�صة كفاءة هذه 

املادة من خالل اجراء التجارب املعملية الأتية :

املواد   ، الكهربائية  التو�صيلية   ، الهيدروجيني  الأ�س   (

ال�صلبة العالقة ،املواد ال�صلبة املتطايرة، الأك�صجني احليوي 

امل�صتعمرات  امل�صتهلك وعدد  الكيماوي  الأك�صجني   ، املمت�س 

القولونية الكلية والقولونية الربازية (.  

النوع  من  ال�سغر  املتناهية  الف�سة  جزيئات  تاأثري    )1

)B،C( كمادة خمرثة :

لتحديد  املاأخوذة  العينات  علي  املادة  هذه  اإ�صافة  عند 

كفاءتها كمادة متخرثة بعد و�صعها علي جهاز حتديد اجلرعة 

املثلي مت �سبط اجلهاز كالأتي:

 / لفة   100( كبرية  �صرعة  عند  اجلهاز  ت�صغيل  بداية 

دقيقة( ملدة دقيقة واحـــــدة فقط ، ثم تبطيئ ال�صرعة لت�صل 

اإىل ) 30 لفة / دقيقة(  ملدة ع�صرون دقيقة بعد ذلك ترتك 

للرت�صيب يف فرتة زمنية مقدارها ن�صف �صاعة . وبعد اإجراء 

التجارب و التحاليل املعملية علي العينات اإت�سح اأن:

) B( بالن�سبة للعينة من املادة

اإىل  ت�صل  الإزالة  ن�صبة  )0.4مل/لرت(  باإ�صافة 

75.5%بالن�صبة اإىل املواد ال�صلبة العالقة ،  51.6 % بالن�صبة 

اإىل  بالن�صبة   %   37.9  ، املمت�س  احليوي  الأك�صجني  اإىل 

باإ�صافة جرعة )0.2  ولكن  امل�صتهلك.  الكيماوي  الأك�صجني 

مل/لرت( جتد اأن ن�صبة الإزالة و�صلت اإىل  73.8 %بالن�صبة 

اإىل املواد ال�صلبة العالقة ،  49.4 % بالن�صبة اإىل الأك�صجني 

احليوي املمت�س ، 44.2  % بالن�صبة اإىل الأك�صجني الكيماوي 

امل�صتهلك .

املثلي هي  ان اجلرعة  اإت�صح  ال�صابقة  النتائج  ومن خالل 

)0.2 مل/لرت(  

) C( بالن�سبة للعينة من املادة

تعري�صها  وبعد  قبل   )C( املادة  هذه  اإ�صافة  درا�صة  بعد 

علي  املادة  لهذه  احلجم  تاأثري  ملدي  للو�صول  الليزر  ل�صعاع 

عينات مياه ال�صرف ال�صحي اإت�صح الأتي :

- تالحظ عدم وجود فرق يذكر بالن�صبة اإىل كفاءة اإزالة 

املواد ال�صلبة العالقة لت�صل تقريبا اإىل 79% قبل وبعد تعر�س 

العينة ل�صعاع الليزر .

املمت�س  احليوي  الأك�صجني  اإزالة  كفاءة  اإىل  بالن�صبة   -

وزادت  الليزر  ل�صعاع  العينة  تعري�س  قبل   %42 اإىل  ت�صل 

الف�صة  جزيئات  عينة  تعر�س  بعد   %46 اإىل  لت�صل  الن�صبة 

املتناهية ال�صغر اإىل �صعاع الليزر.

- بالن�صبة  اإىل كفاءة اإزالة الأك�صجني الكيماوي امل�صتهلك 

وزادت  الليزر  ل�صعاع  العينة  تعري�س  قبل   %47.5 اإىل  ت�صل 

الف�صة  جزيئات  عينة  تعر�س  بعد   %50 اإىل  لت�صل  الن�صبة 

املتناهية ال�صغر اإىل �صعاع الليزر.
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 )B( تاأثري جزيئات الف�سة املتناهية ال�سغر من النوع )2

:)RAS ( علي احلماأه الن�سطة املعادة

بدرا�صة  موؤ�صر حجم احلماأة )  SVI ( بعد اإ�صافة جزيئات 

الف�صة املتناهية ال�صغر من النوع )B( لتقييم جودة تر�صيب 

احلماأة اإت�صح الأتي:

عينة  علي   )B( العينة  من  مل/لرت(   0.1( باإ�صافة   -

ن�صطة حماأة معادة ماأخوذة من حمطة تنقية �صرف �صحي 

زنني وباإجراء اإختبار موؤ�صر حجم احلماأة )  SVI ( وجد اأن 

حجم احلماأة �صغط اإىل %5 .

النوع  من  ال�سغر  املتناهية  الف�سة  جزيئات  تاأثري    )3

)B،C( كمادة مطهرة :

بتجميع عينات حلظية من خمرج حمطة معاجلة �صرف 

�صحي زنني لدرا�صة تاأثري جزيئات الف�صة املتناهية ال�صغر 

ثانويا  املعاجلة  املياه  النوع )B،C(  كمادة مطهرة علي  من 

اإت�صح الأتي :

وجد   )B( العينة  من  مل/لرت(   0.1( جرعة  باإ�صافة   -

اإىل  و�صل  الكلية  القولونية  امل�صتعمرات  عدد  اإزالة  ن�صبة  اأن 

امل�صتعمرات  عدد  اإىل  45.7%بالن�صبة  اإىل  وو�صل   %73.1

القولونية الربازية .

قبل   )C( العينة  من  مل/لرت(   0.4( جرعة  باإ�صافة   -

تعري�صها ل�صعاع الليزر وجد اأن ن�صبة اإزالة عدد امل�صتعمرات 

القولونية الكلية و�صل اإىل 28 % وو�صل اإىل 55 %بالن�صبة اإىل 

عدد امل�صتعمرات القولونية الربازية .

بعد   )C( العينة  من  مل/لرت(   0.4( جرعة  باإ�صافة   -

تعري�صها ل�صعاع الليزر وجد اأن ن�صبة اإزالة عدد امل�صتعمرات 

القولونية الكلية و�صل اإىل 66 % و و�صل اإىل 60 %بالن�صبة اإىل 

عدد امل�صتعمرات القولونية الربازية .
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