
 

 

  -:الحالة المفترضه للماء الخام -1    

 .حفائر -ترع  –انهار  –بحار :  المصدر الرئيسى للمياه -      

    

أحياء  -أوراق أشجار   -عوالق  -طمي : الملوثات المتوقعة -   

 .لون  -روائح   -مائية  

   (.للوحده)متر مكعب فى الساعة  400ألي 10من : االنتاجية -   

 

 -:األهداف المنشود من المنظومة المعروضة -2 

 .إزالة الروائح( ازالة العكورة و اللون) الشفافية  -  

 (  الخ...القارديا ,ديدان,بكتيريا) التطهير من االحياء الدقيقة  -  

 .وبالتالى استئصال مسببات األمراض المتعلقة بالماء      
 

  

 

يه امل منظومة تنقية وتطهري (   أ)   



 

 

 

 

 

 
  

 المستهدف من استخدام المنظومه التاليه في تشغيل المحطات-3

 

مضاعفة الطاقة االنتاجية لمحطات المياه التي تعمل بواسطة احواض  -   

 . الترويق و احواض الترسيب الرملي

 تختصر المعدات الكثير من الوقت الذي تتطلبة عملية فصل االطماء      -

كما يستغني عن اضافة المواد , وازالة العكاره بواسطة الترسيب بالجاذبية  

مع استهالك منخفض للطاقة , الكيمائية  في مرحلتي التنقية والتطهير

 .الكهربائية يميز المضخات

 .انشاء محطات متكاملة للمدن والريف في فترة زمنية وجيزه-

 :   وصف المنظومة  -4 
 شرح مبسط لكل وحدة بالمنظومة 

 (FEED PUMPS): مضخة السحب      

            .سحب وضخ الماء الخام عبر المنظومة لخزان التوزيع: الوظيفة     

    
 



وحدة فرز طرد مركزي             CENTRIFUGAL SEPARATOR 

تعمل علي عزل الطمى والعوالق التي تذيد  -    

,  مايكرون بنظام الترسيب الطردي 40عن 

وتقبل درجة % 98بنسبة معالجة تصل الي 
   30000NTUعكاره واطماء تذيد عن 

يتم توصيلها , مصنعة من الكاربون استيل

التحتاج , مباشرة بعد مضخات السحب

,العمال صيانة دوريه  

يخفض منصرفات المواد المروقة بنسبة تذيد  -  

خاصة في مرحلة الفيضان , % 50عن 

وتساعد الفالتر الرملية بخفض فترات 

التوقف لعملية نظافة االحواض والماء 

,  المستهلك  في نظافتها من الرواسب

.وبالتالي ذيادة انتاجية المحطة  

بدون , تصميم ومساحة مختصره للتركيب -

  .استبدال اجزاء

 



 

How they work 

  
   Liquids and solids enter the separator creating 

   a circular flow pattern  ________________________________ 

 

   Centrifugal action losses the heavier than water solids 

   against the perimeter of the separation chamber__________ 

  

 The solids drop along the perimeter and collect under 

   the spin trap plate    __________________________________                              

 

 The solids drop along the perimeter and collect under  

   the spin trap plate    _________________________________ 

 

 Solids are purged based on the systems solids 

  accumulation     ______________________________________ 

 

 



Pilot Plant Centrifugal Separator 



 BACKWASH FILTE MICRO Z & ACTIVED CARBON MEDIA فلترضغط  -

لجودة المياة تعمل , مصنعة من لدائن مقاومة للصداء, مصافي ضغط بوسائط 

استهالك منخفض للماء , دون توقف العمال ازالة الشوائب او صيانه دورية

تكلفة مميزة , تعمل الوسائط لسنوات دون الحاجة لتغير. للتخلص من الشوائب

لتنقية المواد المترسبه , لصناعة المتر المكعب مقارنة باالنظمة االخري

  .االمونيوم, حديد, الطحالب, اللون, واالحياء الدقيقة والروائح

 
 

 

 مترمكعب في الساعة للفلتر  400 -10* 



  

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 CONTROL VALVE   صمام التحكم -

ادارة عملية التشغيل واإلنتاج وبرمجة   

عملية خلخلة ونظافة المواد الوسيطة 
.بالفالتر   

 



 
  
 

  UV DISINFACTION SYSTEM  وحدة التطهير باألشعة فوق البنفسجية

      

للقضاء علي األحياء الدقيقة وبالتالي استئصال مسببات األمراض 

واخري بتحويل الشعاع ... المنقولة بواسطة  المياه من بكترياء 

متر 1000انتاجية تصل الي , الضوئى الي طاقة يمرر خاللها المنتج

تستبدل لمبات , مصنعة من الحديد المصقول, مكعب بالساعة للوحدة

ضمان مدي الحياة علي هيكل , ألف ساعة عمل 9األضاءه كل 

 .  التخلص من منصرفات مواد التطهير, الوحدة

 



Pilot Plant UV System for Pretreatment Water Station  



 
CARTRIDGE FILTER 

Big-Bubba  

 مصهيف ضغط بوسهئط اليهف زجهجية  
مرت مكعب  36ابنتهجية , جلودة امليه  السطحية واألابر - 

النظهفة تتم , مبسطة التوصيل والتشغيل, يف السهعة للمصفي
. شهر 6/12تستبدل املصهيف من , يدواي  

احلل االمثل للمحطهت الريفية السطحيه وبعض ملواثت  -
. ميه  األابر ابملدن  

الديدان طحهلب مقهوم , لتنقية العكهرة والرواسب الدقيقة -
.واخري..للمواد الكيميهئية  

دون , للتخلص من االمراض املستوطنة بواسطة امليه 
ميكن ادارهته , استخدام للمواد الكيميهئية يف مرحلة التنقية

.بواسطة االههيل  



Drinking Water System - flow Rate 20-24 Cubic Meter per Hour 

Compact Unit Water Filtration with UV Purification System 

 وحدات المنظومة الريفية للمياه السطحية
 يتم تصميم المنظومة علي حسب نوع المياه المراد معالجتها 



   

         

    

    

    

    

    

 

 

 مميزات معدات المنظومة -6  

 

 .التشغيل سرعة التركيب والتوصيل وسهولة -    

 .قلة منصرفات التشغيل, ندرة أعمال الصيانة -

 المنظومة للمدن مصممة من خطي انتاج لضمان استمرارية  -

 .من انتاج المحطة% 65الخدمة بحيث ينتج الخط منفردا   

 مع امكانية التصميم لعملية نظافة الفالتر بدون توقف االنتاج -

 .حصان للمضخة15الي  3انخفاض استهالك الطاقة مابين  - 

 .تدريب الفنيين وتوفير كتيبات التشغيل والصيانة - 

سنوات ضد عيوب التصنيع من الشركة  5ضمان المعدات لمحطات المدن  -

 سنة بتوفير قطع الغيار بالمقابل25والتشغيل , المصنعة

 .وضمان غير محدد لهيكل وحدة التطهير

 



 تحلية المياه منظومة محطات  (ب)
           

  Reverse Osmosis Membraneوحدة التناطح العكسي  -1

 

 تعمل الوحدة -

 تستخدم المنظومة مجموعة , بنظام الغشاء اإلزموسى المعكوس 

 .من األغشية الرقيقة والمتشابكة بنسيج لولبى

 

 تسمح األغشية الرقيقة داخل وحدة التحلية بنفاذ الماء النقى -

 .    العضوية,الشوائب الحديدية,األمالح,فقط وتمنع مرور المعادن 

    

 المياه المحالة تضخ مباشرة للصهريج ومن ثم تتاح الستعمال -  

  .والمرفوضة تمر عبر نظام الصرف فى منطقة مفتوحة     



 
كما يتبين فى المخطط أدناه تنساب المياه الواردة من الصهريج الرأسى عبر 

 الكلور,فالتر مضمنة فى الوحدة إلزالة العكورة

 لمنع الترسب   , السلفت, الحديد,,العسر الكلي 

 ..ثم مضخة الضغط العالى فوحدة التحلية   

 -:مخطط العملية -2 
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السمهت القيهسية -3  

ا لهيكل وأوعية الضغط تصنع  من مادة االستانلس استيل او الفايبر غالس او  -

.الحديد المطلي   

.توفر فالتر قبل الدخول لوحدة المعالجة -  

.توفر مضخة متعددة الريش تتحمل ظروف تشغيل صعبة -  

.التحكم فى المياه الداخلة بصمام اوتوماتيكى -  

.قفل الوحدة عند انخفاض الضغط عن المطلوب اوتوماتيكيا وإعادة تشغيله آليا -  
.توفر عدادات للمياه المنتجة والمرفوضة -        

.وحدة غسل آلى للمركز قابلة للبرمجة -        

.جهاز تحكم الكترونى مزود بجهاز يقيس موصلية الماء وإنذار للمخرجات -  
.أجهزة لقياس الضغط عند المضخة والفلتر -        

... بحار,تصميمات وأحجام مختلفة آبار -        
 







 مميزات المنظومة -6 

 
 .سهولة التوصيل والتشغيل -  

 .  سنوات 3صالحية عمل الممبرين  -  

 .ساعة في حالة توفر الطاقة24مصممة للعمل علي مدار  -  

 حصان للمضخة  5ألي  1انخفاض استهالك الطاقة من  -  

 .جالون في اليوم10500ألي   3600بطاقة انتاجية متوسطة من  -

    .تصميمات مختلفة حسب مصدر الماءو أحجام -

 .تدريب الفنيين وتوفير كتيبات التشغيل والصيانة -  

 .  ضمان الشركة المصنعة ضد عيوب التصنيع لفترة عام -  

 .سنة بتوفير قطع الغيار بالمقابل20ضمان التشغيل  -  

 

 



 

تصمم المحطات بواسطة الشركة المصنعة بتحديد االلية واالحجام  لمكونات   -   
.المنظومة بنا علي شهادات تحاليل مصدر المياه والكمية المطلوب انتاجها  

 

مما يسهل , المعدات المطلوبة متوفره ضمن منتاجات الشركة المصنعه -  

.ويختصر فترة التوريد  

 
.صناعة امريكية واروبية حسب مواصفات السوق االوربية المشتركة -  

 

يشمل التركيب كافة االعمال المكنيكية والكهربائية واالنشائية للمنظومة  -   

.تسليم مفتاح  

 

. تتم جميع مراحل التركيب والتشغيل والتدريب –بواسطة مهندسين أكفاء  -   

 



 
MEKMERCIAL 

 

 

 

Water Quality Systems Supplier 
 موردون ألنظمة معالجة المياه 


