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مرشح قرصي

عملية ما قبل الترسيب
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خزانات التهوية

طبقة مميعة

نظام األنفاق ومحطتا الضخ يحركون المياه من البلديات المتصلة إلى محطة المعالجة. لالطالع على المزيد في شأن 
االنفاق انظر الصفحتين 10 – 11.
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انسياب المياه
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اإلدارة

غرف 
التهضيم

محطة ضغط الغاز

معالجة الرواسب مثخن الرواسب

صوامع الرواسب

تحديث المحطة

مبنى الكهرباء والتهوية

محطة الفحص 
األولي

حامل الغاز

تتلخص مهمة المحطة في معالجة المياه العادمة 
الناتجة عن ما ينيف على 350,000 شخص 

من األسر المعيشية والشركات والمدارس 
والصناعات وغيرها. تصل المياه إلى المحطة 

عبر نفق يبلغ طوله 55 كيلومتًرا، ويتصل 
ببلديات بوتكيركا ونيكفارن وسالم وسوديرتالج 

وجنوب ستوكهولم وبعض نواحي هادينغ. 
تتلقى المحطة يومًيا نحو 120,000 م3 من 
المياه لمعالجتها. تستغرق المياه حوالي 20 
ساعة للمرور بكافة خطوات المعالجة قبل 

صبها ببحر البلطيق. لالطالع على المزيد في 
هذا الشأن انظر الصفحات من 6 إلى 9.

البنية األساسية الخارجية
تصل المياه إلى المصنع عبر نظام أنفاق يبلغ 

 طوله 
55 كيلو متًرا تمتلكه سيفاب )انظر الصورة 
التوضيحية لنظام األنفاق إلى اليمين(. هناك 

محطتا ضخ تضخان المياه من البلديات 
المتصلة والمذكورة سابًقا إلى المحطة. توجد 

محطات قياس في نقاط االتصال بحيث يتسنى 
إصدار فاتورة لكل بلدية وفًقا لنصيبها في حمل 
محطة المعالجة. تنقل محطة ضخ إيولشال في 
هيجيرشتين المياه من جنوب غرب ستوكهولم 
إلى النفق الرئيس. تضم هذه المحطة خزانات 

ترسيب؛ مما يعني أنه بمقدورنا معالجة أي 
مياه سطحية معالجة ميكانيكية في حالة انقطاع 

الكهرباء أو ارتفاع تدفق الكهرباء على نحو 
يتجاوز التدفق الطبيعي. ُتضخ المياه من محطة 

ضخ بيلكروغ في جيرنا مباشرة إلى محطة 
المعالجة عبر خط ضغط تحت الماء. كافة 

محطات ضخ سيفاب ُمعدة أيًضا للتعامل مع 
المياه الواردة إلى المحطة على نحو شامل. عند 

كسح المياه فإنها تستغرق في المتوسط من 8 
إلى 10 ساعات حتى تصل إلى محطة معالجة 

المياه العادمة.

م 
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 تمتلك سيفاب، شركة معالجة المياه العادمة بجنوب غرب 
 ستوكهولم وتقوم بتشغيل محطة هيمرفيردن، وهي خامس أكبر 

 محطة لمعالجة المياه العادمة في السويد. تقع المحطة في جرودنغ 
في المنطقة الجنوبية من بلدية بوتكيركا.

جولة في سيفاب
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المدخل والمعالجة الميكانيكية
المدخل 

هناك بوابات للهويس عند موضع صب النفق الرئيس في 
محطة المعالجة على مسافة 54 متًرا تحت سطح األرض، 

ووظيفة هذه البوابات هي حماية المحطة من التدفقات 
الزائدة. للنفق حجم كبير يتسع لتخزين معدل التدفق الطبيعي 

لخمسة أيام في حالة حدوث انقطاع للتيار الكهربائي أو ما 
يشبه ذلك من الحوادث.

مجرشة مياه الصرف وشبكة الحبيبات 
تبدأ عملية المعالجة بالمرحلة األولى وفيها يتم جرش المواد 
الصلبة، مثل السدادات القطنية، والواقيات الذكرية، والخرق 

التي تصل مع األسف ضمن المياه العادمة. لالطالع على 
المزيد في شأن المواد التي يمكن إزاحتها مع دفق المياه، 

انظر الصفحة 24. يتم طحن المواد الصلبة، ومن ثم فإنها 
ال تسد مضخات المحطة، بل تنفصل عن المياه العادمة في 

مرحلة الحقة من مراحل المعالجة. هناك شبكة ذات حواجز 
بها فجوة حاجزة يبلغ اتساعها 20 مم تعمل كأداة احتياطية 
لمجرشة المياه العادمة. يتم كبس المواد الصلبة المنفصلة 
بالشبكة وإرسالها للحرق. ُتضاف مادة مرسبة إلى المياه 

 المتدفقة في اتجاه المجرشة. يتسبب ذلك في إذابة الفسفور 
 في مياه الصرف ليصبح مادة صلبة يمكن فصلها في 

مرحلة الحقة.

محطة الضخ الرئيسة 
يتم دفع المياه العادمة إلى أعلى بمساعدة مضخات كبيرة 

الحجم للمضي قُُدًما في مراحل عملية المعالجة. تضم المحطة 
بأكملها ست مضخات، غير إن عدد المضخات العاملة يعتمد 
على حجم تدفق المياه الواردة لمحطة المعالجة. ُيقدر متوسط 

 التدفق من محطة الضخ في الظروف الطبيعية 
بـ 1,400 لتر/ثانية.

محطة الضخ الرئيسةحجرة الغربلة

كيفية معالجة المياه

مهمتنا معالجة المياه
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الفحص األولي – يتمثل في شبكة دقيقة ومغاسل حصى 
ومصائد رمال ومغاسل رمال

بمجرد ارتفاعها إلى المستوى األرضي، تمر المياه العادمة 
أوالً عبر شبكة دقيقة ذات فتحات بقطر 6 ملم. وهنا، ُتفَصل 
مخلفات الغربلة التي ُسِحَقت في الفتحات. ُتنقل المواد الصلبة 

المنفصلة إلى مغسلة الحصى قبل توجيهها إلى حاوية ُتنقل 
بدورها إلى محطة حرق النفايات حيث تخضع للحرق 

ف  ألغراض التدفئة. وبعد مرورها عبر الشبكة الدقيقة، ُتنظَّ
المياه في مصيدة الرمال. هناك ثالثة خزانات متوازية، يبلغ 

طول كل منها 30 متًرا، وفيها تنفصل الجزيئات األثقل 
وزًنا، مثل الحصباء والرمل عن المياه. ويحدث ذلك من 
خالل ضخ كمية الهواء المناسبة عبر المياه؛ حتى تبقى 

الجزيئات الثقيلة ُمعلَّقة بينما تغوص الجزيئات األثقل إلى 
القاع. ُتكَشط الجزئيات التي تغوص بواسطة آالت الكشط 

الموجودة على امتداد القاع، ثم ُتنَقل إلى مغسلة الرمل. وفي 
مغسلة الرمل، ُتزال المواد العضوية وُتعاد إلى المياه العادمة. 
تصبح الحصباء والرمل في حالة نظيفة تمكن من استخدامهما 

مجدًدا. بعد انتهاء الغربلة األولية، ُتنقل المياه إلى عملية ما 
قبل الترسيب. 

ر الموظفون بيئة العمل الجديدة والنظيفة أشد تقدير. بدأ تشغيل الغربلة األولية في ختام عام 2016. وُيقدِّ

مغسلة الرمل مغاسل الحصى شبكات دقيقة

كيفية معالجة المياه
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عملية ما قبل الترسيب
ُتَعد عملية ما قبل الترسيب الخطوة األخيرة في عملية التنقية 

اآللية وتشمل القسم األول من وحدة الخزان الكبيرة. حيث تقع 
وحدة الخزان في الخارج وتحتوي، ضمن خطوات المعالجة 

العديدة، على غرف ماكينات اإلمداد بالكهرباء وأجهزة 
التحكم اآللي ومعدات الضخ.

تضم مرحلة ما قبل الترسيب بأكملها 16 خزاًنا متوازية، 
يبلغ طول كل منها 50 متًرا. تنفصل الجزيئات األثقل وزًنا 
عن المياه في هذه المرحلة؛ لقلة الحركة الدوامية في البيئة 

المحيطة ولتوافر الفرصة الالزمة لها لتغوص في القاع. 
ُيطلق على المادة التي تغوص في القاع اسم الرواسب 
 األولية، والتي تزال بآالت الكشط، وُتنقل إلى حاوية 

الرواسب القمعية، وُتضخ لمعالجة الرواسب.

التنقية البيولوجية
التهوية، النترجة 

تلي مرحلة ما قبل الترسيب مرحلة توجيه المياه إلى عملية 
التنقية البيولوجية، والتي تتلخص مهمتها األساسية في 

إزالة النيتروجين المذاب والمواد المستهلكة لألكسجين من 
ع المياه في ثمانية خزانات تهوية، حيث ُتخَلط  المياه. وُتوزَّ

بالرواسب النشطة. تحتوي الرواسب النشطة على بكتريا 
ل النيتروجين  "تأكل" المواد المستهلكة لألكسجين وُتحوِّ

ل البكتيريا النيتروجين من ُمركَّب  الموجود في المياه. وُتحوِّ
األمونيوم )NH4( إلى ُمركَّب النترات )NO3(، فيما يسمى 
بعملية النترجة. بعبارة أخرى، ال ُتنقَّى المياه من النيتروجين 

في هذه الخطوة، و لكن يتم تحويله إلى شكل جديد. هذه 
الكائنات الدقيقة كائنات هوائية؛ أي أنها تحتاج إلى األكسجين 

للتنفس، ولذلك ُيضاف الهواء على مدار اليوم من فوهات 
موجودة في قاع الخزانات. لمنع الرواسب التي تم تنشيطها 

من الخروج من النظام، تتبع خزانات التهوية بخزانات 
ترسيب.

عملية الترسيب المتوسط 
بعد عملية التهوية تنفصل الكائنات الحية الدقيقة عن المياه 
المنقاة في خطوتين للترسيب هما الترسيب المتوسط وما 

بعد الترسيب. وُتتَرك الرواسب لتغوص إلى قاع الحوض 
وُتكَشط إلى حاوية الرواسب القُمعيَّة، ومنها ُتَضخ مرة أخرى 

إلى عملية التهوية. وبهذه الطريقة ُيعاد استخدام الكائنات 
الدقيقة حيث يمكنها القيام بدورها لعدة مرات إضافية. بينما 

تتكاثر الكائنات الدقيقة وتتزايد أعدادها تؤخذ بعض الرواسب 
البيولوجية من النظام وتتجه نحو محطة التعويم.

عملية ما بعد الترسيب 
في عملية الترسيب الثانوي تغوص الكائنات الدقيقة التي لم 

تُغص في عملية الترسيب المتوسط في القاع. بما أنه من 
األهمية بمكان توافر بكتيريا ذات خواص ترسيبية جيدة في 

النظام، تصبح البكتيريا التي تغوص في القاع في عملية 
الترسيب الثانوي غير مرغوب فيها. ُتكَشط الرواسب إلى 
حاوية الرواسب القُمعيَّة، ومنها ُتزال جميع الرواسب من 

العملية وُتَضخ إلى محطة التعويم. ُتوجه المياه من عملية 
الترسيب الثانوي إلى الطبقة المميعة، والتي تمثل الخطوة 

األخيرة في عملية التنقية البيولوجية.

الطبقة المميعة، إزالة النترجة 
تمثل الطبقة المميعة المرحلة الختامية في إزالة النيتروجين 

البيولوجي. في هذه المرحلة تتحول الكائنات الدقيقة من 
النترات )NO3( المتكونة في خزان التهوية إلى نيتروجين 

)N2( وُيطلق على هذه العملية اسم إزالة النترجة. تنمو 
الكائنات الدقيقة مكونة طبقة حية على ماليين من حبيبات 

الرمل الصغيرة )يبلغ قطر كل منها حوالي 0.5 مم( وتكون 
هذه الطبقة طبقة مميعة بفعل السرعة العالية للمياه الدافقة التي 

يتم ضخها من قاع الخزان إلى أعلى. ال يضاف هواء في 
هذه العملية ألن بكتيريا إزالة النترجة بكتيريا هوائية؛ أي أنها 
ال تسمح بوجود األكسجين )O2( ولكنها تستخدم األكسجين 

المرتبط بالنترات بداًل من ذلك. تتغذى البكتيريا على مادة 
عضوية، ولكن ال يضاف إلى كمية محدودة من الميثانول ألن 

معظم المادة العضوية اسُتهلكت في مرحلة التهوية.

خزانات ما قبل الترسيب

خزانات التهوية

خزانات عمليتي الترسيب المتوسط وما بعد الترسيب »
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مرشح قرصي

طبقة مميعة

 انتبه! 
يرجى االطالع على دليل 
 مبسط حول مسار المياه 

من المرحاض إلى البحر في 
صفحة 30.

 يبلغ زمن احتجاز المياه في الطبقة المميعة حوالي 
10 دقائق تتحول خاللها 95% من النترات الواردة إلى 
نيتروجين غير ضار. وُيطلق النيتروجين المتكون في 

الهواء، الذي يتكون في األصل من 80% من النيتروجين.
توجد شبكة أسطوانية مثبتة أعلى الطبقة المميعة لضمان 

عدم مرور الجزيئات األكبر حجًما والتي يمكن أن تتلف 
فوهات التوزيع الموجودة بالقاع. إذا كان التدفق أقل من سعة 

مضخات التوزيع، يعاد تدوير جزء من المياه المتدفقة عبر 
المضخات. أما إذا تجاوز التدفق سعة مكون المحطة، يمر 
الفائض مباشرة إلى مرشحات قرصية. تمر بعد ذلك المياه 

التي خضعت لعملية إزالة النترجة بالمرشح القرصي.

الترشيح
المرشحات القرصية 

يلزم ترشيح المياه قبل صبها في بحر البلطيق بعد معالجتها 
بيولوجًيا. تخضع المياه للترشيح باستخدام المرشحات 

القرصية؛ حيث تنفصل آخر جزيئات متبقية عن المياه. 
تتكون المرشحات القرصية من حافظات تحتوي على شبكات 

دوارة يبلغ حجم مسامها 10 مايكرومتر. قد تتم المعالجة 
الكيميائية للمياه قبل المرشح بحسب الحاجة. مما يعني إما 
إضافة بوليمر إلعاقة حركة الجزيئات الصغيرة أو إضافة 

بولي كلوريد األلومنيوم لترسيب الفوسفور المذاب في المياه. 
بعد المعالجة الكيميائية، تتدفق المياه إلى المرشح القرصي 
حيث تمر عبر الحافظات الدوارة المغطاة بشبكات سلكية 

مرشحة. تعلق الجزيئات في داخل شبكة المرشح في طريقها 
إلى الحافظات. عند امتالء الشبكات السلكية بالجزيئات 

تخضع الشبكات لما ُيعرف بعملية التنظيف الرجعي والتي 
تتيح استخدام الشبكات مجدًدا. وُتوجه المياه المستخدمة في 

التنظيف إلى محطة التعويم لمزيد من المعالجة. ُتوجه المياه 
إلى المخرج بعد المرور بالمرشح القرصي.  

   

المخرج
ُترسل المياه المعالجة لتقطع مسافة 1,600 متر إلى الخارج 

للوصول إلى هيمرفيردن عبر أنبوبتين خشبيتين يبلغ قطر كل 
منهما 1600 ملم، وُتحرر عبر 20 فوهة على عمق 25 متًرا. 

 يستغرق مرور المياه عبر كافة مراحل محطة المعالجة نحو 
20 ساعة، وفي هذا الوقت تقل كمية النيتروجين بنسبة تصل إلى 

حوالي 85%، فيما تقل نسبة الفسفور بنسبة أعلى تبلغ %95، 
وتقل المواد العضوية بنحو 97%. لالطالع على نتائج المعالجة 

يمكنك قراءة التقرير البيئي المنشور على موقعنا اإللكتروني: 
.www.syvab.se

معالجة الرواسب
يتم تهضيم المغذيات المنفصلة عن الرواسب في المفاعالت 

البيولوجية. في هذه العملية يتحلل المحتوى العضوي إلى 
ثاني أكسيد الكربون، وميثان، ومياه. يلي هذه العملية عودة 

المياه إلى مرحلة معالجة خاصة حيث تقلل بكتيريا أناموكس 
محتوى النيتروجين في المياه، والتي توجه فيما بعد إلى 

المعالجة البيولوجية.
ويعاد تدوير الرواسب المتخلفة الغنية جًدا بالمغذيات 

في الدورة الدائمة بوصفها أسمدة، فيما نستخدم غاز الميثين 
المتكون خالل تهضيم الرواسب لتدفئة المباني وكوقود 

للمركبات. يرد توضيح هذه الخطوات بمزيد من التفاصيل 
الحًقا في الكتيب، انظر الصفحات 19-16
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حول نظام األنفاق
أسئلة شائعة



من أين تأتي المياه العادمة في األنفاق؟
 تأتي المياه العادمة في األنفاق من بلديات بوتكيركا 

 ونيكفارنن وبعض نواحي هادينغ وسالم وسوديرتالج 
 وجنوب غرب ستوكهولم. تنتقل معظم المياه العادمة 

نحو 20 مياًل لمحطة هيمرفيردزفيركيت.

كيف تم بناء األنفاق؟
 تم تفجيرها من صخر األديم 

 الذي يتكون أغلبه من الغرانيت 
 والنيس )صخر غرانيتي متحول(. تم تعزيز األنفاق في 

بعض األماكن، وسدها بالخرسانة. وتم بناء األنفاق بمنحدر 
متر واحد لكل كيلومتر بحيث تنحدر المياه إلى أسفل. ولكن 
البد من ضخ المياه في بعض األماكن، مثل بلدية ستوكهولم.

كم يبلغ طول األنفاق؟
يبلغ طول األنفاق بالكامل 55 كيلومتًرا.

على أي عمق تحت سطح األرض توجد األنفاق؟
تقع أعمق نقطة من نقاط األنفاق في هيمرفيردزفيركيت، 

وهي على بعد 54 متًرا أسفل سطح األرض.

كم يبلغ اتساع األنفاق؟
 توجد أضيق نقاط األنفاق في بداية النظام ويبلغ عرضها 
1,8 متر وارتفاعها 2,0 متر. فيما توجد أوسع نقطة في 

األنفاق في نهاية النظام ويصل عرضها 2,9 متر وارتفاعها 
4,2 متر. ويرجع ذلك إلى ضرورة توفير مساحة أكبر لمزيد 
من المياه في النهاية. ومن ثم إذا رغبنا في غلق المحطة تتوفر 

لدينا مساحة كافية لحجز المياه لمدة خمسة أيام. 

كيف يمكن النزول إلى األنفاق؟
 هناك أنفاق دخول خاصة تؤدي إلى النفق الرئيس. وُتعرف 

هذه األنفاق باسم أنفاق النقل.

كم تستغرق رحلة المياه عبر األنفاق؟
 تستغرق المياه من 8 إلى 10 ساعات بدًءا من كسحها 

من المنازل حتى الوصول إلى محطة المعالجة.

هل يوجد كثير من البراز الطافي في هذه المنطقة؟
ال، حيث سرعان ما يذوب البراز في المياه شأنه شأن ورق 
المرحاض. تأتي المسحات القطنية وقطع السعوط المستنشق 
 والفوط الصحية والمناشف الورقية ضمن المواد التي تصل 

إلى المحطة.

11
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 ننعم بزيارة 4,000 زائر سنوًيا

بدًءا من سن ست سنوات إلى سن التقاعد
يبلغ متوسط زوار المحطة 20 زائًرا يومًيا أو ما يتراوح 

بين 3,000 إلى 4,000 زائر سنوًيا. أصغر ضيوفنا تبلغ 
أعمارهم ست سنوات وينتمون لفئة ما قبل المدرسة؛ إذ 
يكونوا متشوقين لمعرفة ما يحدث للبراز الذي يكسحونه 

بالضغط على زر صندوق الطرد. وهذا ببساطة ما يرغب 
بقية زوارنا في معرفته، ولكن مع اختالف توجهاتهم 

ومعلوماتهم السابقة واهتماماتهم الخاصة. فبعضهم أكثر 
اهتماًما بالحلول التقنية، بينما يصب آخرون مزيًدا من 

االهتمام باتجاه الشؤون البيئية. يتمتع مرشدو الزوار وخبراء 

سيفاب بمهارات تدريسية وخبرة تكنولوجية تؤهلهم لتلبية 
احتياجات ضيوفنا على اختالف مستوياتهم لينعموا بزيارة 

مفيدة. نوفر عناصر الترجمة الفورية في حالة الحاجة لذلك.
ُيذهل كثير من الزوار للتكنولوجيا المتقدمة التي تستخدمها 

المحطة ولكم المواد المختلفة التي يلزم المحطة التعامل 
معها. كما يستولي العجب على معظمهم أيًضا لدى معرفة أن 

التعامل مع مخلفات 350,000 شخص ال يحتاج أكثر من 
50 شخًصا فحسب.  

في هذه الزيارات تسنح الفرصة لسيفاب لتعليم الزوار 
وجعلهم عوامل مؤثرة رئيسة، بل وسفراء داخل بيوتهم. 

يشرع األطفال والصغار في تعليم أسرهم مدى أهمية عدم 
إلقاء مواد ال يمكن لمحطة المعالجة التعامل معها بالمرحاض.

سيفاب ترحب بالزوار. وتمنحنا فرصة التعرف على كيفية عمل محطة المعالجة والمهام المثيرة 
التي يضطلع بها الموظفون. لدى انصراف زوارنا من سيفاب يكونوا قد تعرفوا على كيفية 

معالجة المياه بأنفسهم واكتسبوا وعًيا بماهية المواد التي يمكن التخلص منها مع مياه الصرف.
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اتفقت الدول المحيطة ببحر البلطيق على أن تحد كل منها 
من تصريف المغذيات في البحر. يتصل األمر بالنيتروجين 

والفسفور المتخلفين من المحطات البلدية لمعالجة المياه 
العادمة ونشاط الحراجة والزراعة. ويستهدف ذلك تقليل 

 اإلثراء الغذائي للمستوى السائد في خمسينيات 
القرن العشرين.

تنطبق خطة معروفة باسم خطة عمل بحر البلطيق 
)BSAP( أيًضا على منطقتي كاتيجات وساوند الواقعتين 

بين السويد والدانمارك. تضمنت االتفاقية جوانب أخرى 
صديقة للبيئة تتصل بالمالحة والتنوع البيولوجي والحول 

دون تأثر البحر بالمواد الخطرة. 
إذا اعتزمت سيفاب االلتزام بهذه المعايير األعلى سيتحتم 

عليها تحديث محطة المعالجة. تستند أعمال الترميم على 
تصريح بيئي صادر في عام 2016 عن المجلس اإلداري 

لمقاطعة ستوكهولم. يحدد هذا التصريح كمية المياه التي 
ُيسمح لهيمرفيردزفيركيت بتلقيها مستقباًل ودرجة النقاء 

اإللزامية للمياه لدى خروجها من المحطة. 
والتزاًما بهذه المعايير تبحث سيفاب عن أفضل تكنولوجيا 
فنية ووظيفية لمعالجة المياه العادمة من الناحية االقتصادية. 

وفي هذ الصدد يبرز االهتمام بتكنولوجيا األغشية. تقوم 
األغشية بحجز كم كبير من الجزيئات البالستيكية الدقيقة التي 

تشق طريقها حالًيا نحو البحر. الجزيئات البالستيكية الدقيقة 
هي قطع من البالستيك يقل طولها عن 5 مم، وتتسبب في 
قدر كبير من تلف البحار والطبيعة بطرق عدة.* كما يمكن 

تضمين إزالة المستحضرات الدوائية عبر تكنولوجيا األغشية 
ألنه من المؤكد أن التخلص من المستحضرات الدوائية 

سيصبح مطلًبا في المستقبل غير البعيد. ثمة مزية أخرى تميز 
تكنولوجيا األغشية وهي سهولة التحديث إذا ما استلزم منا 

األمر زيادة سعة المحطة. 

رغبة من سيفاب في توفير الوقت، نفذت سيفاب 
مشروعي بناء. أولهما استهدف تشييد بناء حديث تماًما 

للغربلة األولية وقد انتهى البناء في 2016، بينما تم تحويل 
المحطة إلى التعامل مع الرواسب السائلة في 2017. تنتج 
الرواسب السائلة عند إزالة المياه من الرواسب المتبقية بعد 

إنتاج الغاز الحيوي.

.www.havet.nu :لالطالع على المزيد حول األبحاث واألخبار ذات الصلة بالمواد البالستيكية الدقيقة في بيئتنا البحرية فضاًل قم بزيارة*

تواجه هيمرفيردزفيركيت أكبر تحدياتها منذ بناء محطة المعالجة في 1974. نتج هذا التحدي عن خطة العمل 
المشترك المتفق عليها فيما بين البلدان المحيطة ببحر البلطيق والمفوضية األوروبية. 

 معايير 
أعلى
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ال يتبقى بعد معالجة المياه العادمة سوى الرواسب. هذه الرواسب 
غنية بالمغذيات، مثل الفوسفور والنيتروجين ويمكن استخدامها 

في أغراض الزراعة كسماد. ولكن البد من تحلل المادة العضوية 
أواًل في مفاعالت بيولوجية غير منفذة للهواء. تختلط الرواسب 

وتخضع للتهضيم مجتمعة مع مادة عضوية أخرى، مثل فضالت 
الغذاء والدهون الناتجة عن المطاعم. تتلقى سيفاب سنوًيا نحو 

50,000 طن من المادة العضوية لتهضيمها.

خالل عملية التهضيم، ينطلق غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز 
الميثين في الوقت ذاته. يستخدم الغاز في أغراض عدة من بينها 

تدفئة مباني سيفاب، وتدوير آالت كبيرة في محطة المعالجة، 
وإنتاج وقود المركبات. بمجرد تخليص الميثين من ثاني أكسيد 

الكربون والكبريت والجزيئات والرطوبة يمكن استخدامه كوقود 
صديق للبيئة لتشغيل السيارات والحافالت والشاحنات واآلالت.

لدى سيفاب محطة ترقية لغاز المركبات. تنتج المحطة 
168,000 كجم من غاز المركبات شهرًيا، والذي يباع عبر 

E.ON وAGA. رفعت سيفاب اإلنتاج دون الحاجة إلى توسيع 
 المحطة ونسعى اآلن سعًيا حثيًثا لتحقيق االستفادة القصوى 

من العملية.  

الغاز الحيوي صديق البيئة

إنتاج وقود ال أحفوري

كيف تصنع سيفاب وقود المركبات

يستخلص الوقود البيولوجي من 
الرواسب المتخلفة بعد معالجة المياه 
العادمة وفضالت الغذاء وغيرها من 

الفضالت العضوية.

تخضع الرواسب والفضالت إلى 
عملية تهضيم في إطار عملية التحلل 

البيولوجي إلنتاج غاز حيوي.

ُيعالج الغاز الحيوي إلنتاج غاز 
المركبات صديق البيئة. تشمل 

العملية تخليص الغاز من ثاني أكسيد 
الكربون والكبريت والجزيئات 

والرطوبة. 

 يتم ضغط غاز المركبات ونقله في خزانات كبيرة تحت 
 ضغط عال. ثم ُتسلم الخزانات مباشرة إلى محطات التعبئة 
 التي تبيع غاز المركبات. توجد حوالي 150 محطة تعبئة 

في السويد.



الغاز الحيوي صديق البيئة

إنتاج وقود ال أحفوري

يعادل محتوى الطاقة في المتر المكعب العادي الواحد 
 من غاز المركبات معدل الطاقة الناتج عن حوالي 

1.1 لتر من البنزين.

ُيصنف غاز المركبات ضمن أنواع الوقود ذات أقل 
تأثير مطلق على المناخ والبيئة. تبلغ انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون الناتجة عن الغاز الحيوي معدل أقل من 
تلك الناتجة عن البنزين والديزل بـ 90%، وأقل من 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الغاز الطبيعي 
بـ %25. باإلضافة إلى ذلك، تقلل المركبات التي تعمل 

بالغاز من انبعاثات أكاسيد النيتروجين والجسيمات. 
يمكن اليوم إنتاج غاز حيوي يعادل كمية الوقود الكافي 

 لتسيير نحو 900,000 سيارة من فضالت 
السويد ومتخلفاتها.
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ُتعرف الرواسب المنفصلة عن عملية المعالجة باسم المواد الصلبة الحيوية بمجرد خضوعها 
للتهضيم الهوائي في المفاعالت البيولوجية وطردها مركزًيا في محطة إزالة المياه. المواد 

الصلبة الحيوية إحدى المنتجات المهمة لمحطة المعالجة. ألن المواد الصلبة الحيوية تحتوي 
على النيتروجين والفسفور ومواد المهاد )تغطية سطح التربة(، وتعتبر أسمدة ممتازة لألراضي 

الصالحة للزراعة والمناطق العشبية. ُتنتج المواد الصلبة الحيوية بتهضيم الرواسب المتخلفة 
بعد معالجة المياه العادمة ضمن عملية التحلل البيولوجي مع مواد عضوية، مثل فضالت 
الغذاء والدهون الناتجة عن المطاعم. هكذا يتكون الغاز الحيوي والمواد الصلبة الحيوية. 

تستورد السويد كميات كبيرة من الفسفور في شكل أسمدة صناعية، ويمكن تقليل هذه الواردات 
برفع معدل استخدام المواد الصلبة الحيوية. ُتنتج سيفاب نحو 25,000 طن من المواد الصلبة 

الحيوية سنوًيا.

نظام شهادة ريفاك طور االتحاد السويدي للمياه والمياه العادمة بالتعاون 
مع اتحاد المزارعين السويديين وقطاع تجزئة الغذاء نظام شهادة ريفاك. 
 SP Technical Research( راجع المعهد السويدي للبحث الفني

 Institute of Sweden( ضمان جودة سيفاب واعتمدها 
وأصدر الشهادة.

)REVAQ( شهادة ريفاك
تسعى سيفاب سعًيا دؤوًبا إلزالة المواد الكيميائية الموجودة في المنازل 

والصناعات، مثل مثبطات اللهب والمعادن الثقيلة، والتي يمكن أن تصل 
محطة المعالجة مختلطة بالمياه العادمة. كما تعمل سيفاب بجد على تحفيز 

األفراد لتغيير سلوكهم والتوقف عن إلقاء المواد التي ال يمكن لمحطات 
المعالجة التخلص منها في المراحيض. ُيعرف هذا التوجه باسم األنشطة 

السابقة لإلنتاج، ويعتبر أحد الشقين المهمين الذي تعنى بهم شهادة ريفاك التي 
يقدمها االتحاد السويدي للمياه والمياه العادمة. ُيعنى الشق الثاني بالقياسات 

الُمشددة المأخوذة لضمان جودة المواد الصلبة الحيوية قبل نشرها بالمناطق 
الصالحة للزراعة وفي الغابات. ُيجرى تحليل ما ال يقل عن 60 مادة مختلفة، 

باإلضافة إلى إجراء فحوص صحية متعددة، مثل اختبارات السالمونيال.

 المواد الصلبة الحيوية تقلل من واردات 

األسمدة
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كيف تصنع سيفاب المواد الصلبة الحيوية

يتم استخدام ما يقرب من 75% من  
كافة المواد الصلبة الحيوية في األراضي 

الصالحة للزراعة. تخدم الكمية غير 
المستخدمة في األراضي الصالحة للزراعة 

أغراض أخرى، مثل تغطية المواقع غير 
المزروعة، مثل عوازل الضوضاء. 

تخضع الرواسب للتهضيم في المفاعل 
الحيوي. ثم يتم طردها مركزًيا للتخلص 

من المياه. تتخلف مادة تشبه التربة 
وهي المواد الصلبة الحيوية )انظر 

الصورة جهة اليسار(.

تعاد المياهإلى المحطة 
 إلخضاعها إلى مزيد 
من مراحل المعالجة.

ُتنقل المواد الصلبة الحيوية بعيًدا 
 حيث ُتخزن لمدة ستة شهور 

قبل استخدامها.
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 60 لتًرا 
للنظافة الشخصية

30 لتًرا لطرد الفضالت 
من المرحاض

 30 لتًرا 
لغسيل الصحون

20 
 لتًرا لغسل 

المالبس

10 لترات للطعام والشراب

10 لترات لالستخدامات األخرى

تقع سيفاب إلى جوار خليج 
 هيمرفيردن الجميل. 

تمتاز المنطقة المحيطة بالمحطة 
بثراء الحياة البرية ووجود نحو 
25 خنزيًرا برًيا و4 من إناث 

الظباء وأرانب برية وغزال 
الموظ داخل أسوار 

المحطة.

يبلغ االستهالك اليومي للمواطن السويدي 
نحو 160 لتًرا من المياه.

في منطقتنا يتجاوز االستهالك الرقم المذكور. بوسعك تخيل 
 محاولة حمل هذه الكمية إلى المنزل في عبوات مثل عبوات 

حفظ األلبان. تقسم الكمية تقريًبا على هذ النحو:

إضافة إلى ذلك، نحتاج للمياه إلنتاج طعامنا ومالبسنا وغير 
ذلك من السلع التي نحتاجها. ُيطلق على هذا المكون المياه 
االفتراضية. ومن ثم فإن استهالكنا الحقيقي يتجاوز الرقم 
المذكور بكثير. تعتبر الكمية اإلجمالية التي نستخدمها من 

المياه يومًيا أو 97% منها مياه افتراضية؛ أي غير مرئية لنا.

إنتاج سروالك الجينز يحتاج إلى نحو 10,000 لتر من المياه 
االفتراضية. زراعة حبوب البن التي تكفي لعمل فنجان واحد 

من القهوة تستلزم 140 لتًرا من المياه االفتراضية. 

تبلغ التكلفة نحو 

 300
 كرونة سويدية لكل فرد سنوًيا 

لمعالجة كمية المياه اإلجمالية التي 
يستهلكها الفرد في طرد الفضالت من 

المرحاض واالستحمام واالغتسال وغسل 
المالبس وكافة األغراض التي تنتج عنها 

مياه صرف.

هل تعلم؟

20
شخًصا/يومًيا

يهتم كثير من األشخاص بكيفية عملنا وما ننتجه من 
 مياه نظيفة. 

يزور محطتنا نحو 20 شخًصا يومًيا. 

 تناول المزيد من الخضروات! 
تزيد اللحوم من الحمل النيتروجيني ويستهلك 

إنتاج اللحوم كميات ضخمة من المياه. 



تتلقى سيفاب سنوًيا حوالي 50,000 طن من المخلفات العضوية 
الناتجة على سبيل المثال من صناعات األغذية والتي يتم تهضيمها 
إلنتاج الغاز. يعني ذلك أن هناك في كل ساعة شاحنة واحدة تعمل 

 بمخلفات األغذية والدهون المتحولة إلى غاز مركبات 
صديق للبيئة.  

يعادل اإلنتاج السنوي 850 جولة حول األرض إذا كانت 
السيارة تستهلك 0.07 متر مكعب عادي لكل كيلومتر.

يبلغ متوسط سعر لتر واحد من مياه الصنبور في السويد 
حوالي 0.04 كرونة سويدية. بعبارة أخرى بوسعك شرب 
1000 لتر من مياه الصنبور بتكلفة تعادل تكلفة لتر واحد 

من المياه المعبأة في زجاجات.

هذه الكمية تكفي لمْل 6,550 مسبًحا يومًيا.

43 مليار 
لتر من المياه

تعالج المحطة كل عام 

 فريداي، سلحفاة المحطة األليفة  
تعرضت للكسح في المرحاض منذ نحو 30 عاًما 

مضت. وهي اآلن تعيش في أمان في البركة الموجودة 
في قاعة استقبال المحطة. فريداي في حال جيد وقد لحق 

بها عدة أصدقاء منذ وصولها. 

نقل لتر واحد من المياه المعبأة في زجاجات يؤدي 
إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تتجاوز نفس 

كمية مياه الصنبور بمعامل 1000.

× 1000

يعمل في سيفاب حوالي 50 موظًفا ولديها 
350,000 عميل. يعني ذلك أن كل موظف 

من موظفي سيفاب يعتني بـ 7,000 عميل في 
المتوسط. تبلغ المبيعات السنوية نحو 3.4 مليون 

كرونة سويدية.
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وظيفة
هادفة



يعمل في سيفاب نحو 50 شخًصا 
ويضطلعون بالمهام التالية:

• مطور أعمال 
• رئيس عمال 

• مسؤول تحكم 
• فني عمليات وصيانة 

• مدير عمليات 
• مدير مالي 

• مهندس كهربائي 
•  مدير معلومات واتصاالت

• مسؤول معلومات 
• مدير استثمار 

• مدير تكنولوجيا المعلومات 

• مدير عمليات 
• مهندس عمليات 

• فني عمليات 
• مدير إنتاج 
• فني إنتاج 

• منسق مشروعات 
• موظف استقبال 
• مضيفة خدمات 

• مدير أنظمة 
• اختصاصي أنظمة 

• عضو مجلس اإلدارة المنتدب 

هل أنت متقد الحماسة بشأن خلق بيئة أنظف وهل 
ترغب في امتهان مهنة مجزية في صناعة حيوية 

تبزغ شمسها؟ 

إذا كان هذا الوصف ينطبق عليك، ها هي الفرصة سانحة أمامك للحصول 
على وظيفة أحالمك في سيفاب. ستكون جزًءا من مؤسسة معرفية توظف 

البحث والتطوير الدؤوب لخدمة التكنولوجيا والعمليات التي من شأنها حماية 
البيئة من المواد الخطرة المصرفة. رسخت المؤسسة التعاون مع مختلف 

الجامعات والكليات والبلدان الواقعة حول بحر البلطيق. تشمل مهمة سيفاب 
أيًضا نشر المعرفة بمعالجة المياه والمياه العادمة بين الساسة والمؤسسات 

والشركات والمدارس واألشخاص. مهمة سيفاب مسؤولية كل فرد.
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 ال تشتري السلع والمالبس المرشوشة 
بمبيدات البكتيريا 

توجد مبيدات البكتيريا في أشياء مثل المالبس والشامبو والثالجات وغساالت 
الصحون وغساالت المالبس وهي تدمر البكتيريا الجيدة التي تعمل في معالجة المياه 
العادمة. مادة التريكلوسان إحدى المواد التي ينبغي عليك تجنبها. وهي موجودة في 

أنواع معينة من معاجين األسنان ومزيالت العرق، وغيرها.

أدر مكنستك بعناية
يؤدي ذلك إلى تقليل كمية مثبطات اللهب المصنوعة من 

البروم والفثاالت وملوثات األلكيل فوق الفلور والمتعدد الفلور 
التي تستنشقها. حيث يبتلعها كيس المكنسة الكهربائية بداًل من 
التصاقها بالممسحة عند تنظيف األرضية، ومن ثم ينتهي بها 
الحال في محطة المعالجة لدينا. ويعتبر حرق كيس المكنسة 
 الكهربائية خياًرا أفضل لبيئتنا من إلقاء هذه المواد في المياه 

سلم العقاقير القديمة للصيدلية. في ختام األمر.
ال تلق بها في المرحاض مطلًقا. 

هل بوسعك الحد من استهالك األدوية التي ال تستلزم وصفة 
طبية؟ فاألدوية ُتفرز في البول والفضالت وال تملك محطات 

معالجة المياه حالًيا تكنولوجيا التخلص من هذه اإلفرازات. 

 اعرف 
أهميتك! 

 قد تعتقد أن ما تقوم به — هو مجرد دور فردي منعزل — 
ال يمثل فارًقا. ولكنه يمثل فارًقا حقيقًيا. فما تقوم به مهم بالفعل 

 للبيئة. وإذا توقف كل منا لبرهة وفكر قبل التصرف ألمكننا 
إحداث فارق هائل. 

 وأفضل شيء يمكنك معرفته هو أن إتيان األفعال السديدة 
أمر سهل. 

نصائح بناءة!



هل ترغب بمزيد من النصائح البناءة 
 حول كيفية مساعدة البيئة حيال 

هذا األمر؟ 
اقرأ المزيد عبر الروابط التالية:

www.naturskyddsforeningen.se
www.pandaplanet.se

www.hallakonsument.se
www.kappalaforbundet.se

 ال تنظف سيارتك 
عند المنزل!

اغسل السيارة بمحطة لغسل السيارات، وال 
تغسلها في الشارع أو بممر السيارات المرصوف 
بالمرآب. فذلك يتسبب في توجيه ملوثات خطرة 
إلى مجاري المياه أو البحيرات أو البحر مباشرة 
عبر بالوعات المياه السطحية. إذا لم يكن بوسعك 

الذهاب إلى إحدى محطات غسل السيارات، 
سيكون من األقل ضرًرا غسلها على الحشائش 

أو الحصى.

 اختر 
السلع التي تحمل 

ملصق بيئي!

ال تستخدم 
المرحاض كسلة 

 مهمالت 

يمكنك تخلص من البول والبراز 
 والمناديل الورقية عبر المرحاض 

– وال شيء غير تلك!
استخدم سلة القمامة للتخلص من أعواد األذن 

القطنية، أو خيط تنظيف األسنان، أو الفوط 
الصحية، أو السعوط المستنشق، أو أعقاب 

 السجائر، أو مزيالت المكياج القطنية، أو 
الواقيات الذكرية. 

نقاط التجميع ومحطات إعادة الهيكلة 
 اعتني بالقمامة التي تحتوي 

على سموم بيئية 
هذا هو الموضع الذي ينبغي أن تتخلص فيه من الدهون 

المتخلفة عن إعداد الطعام، وزجاجات طالء األظافر، 
والزيوت، بقايا الدهانات، وغيرها من المواد التي 

تحتوي على إلكترونيات، وغيرها والتي تنتجها األسر 
 المعيشية. لالطالع على المزيد زر 

.www.t-elge.seو www.srv.se

ابحث بالمتجر عن عالمة البجعة، 
أو عالمة خيار بيئي جيد، أو 

الملصق البيئي لالتحاد األوروبي.

لالطالع على مزيد من 
النصائح البناءة زر موقعنا 

 اإللكتروني على 
www.syvab.se أو 
الموقع اإللكتروني لبلديتك.
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لطالما كان ومازال البحث مكوًنا طبيعًيا من مكونات عمل 
سيفاب. بدأت أبحاثنا حتى قبل إنشاء محطة المعالجة في 

سبعينيات القرن العشرين. على مدار 40 عاًما دأبت جامعة 
ستوكهولم على جمع عينات من مياه هيمرفيردن خارج محطة 

سيفاب. ولكن ليست هذه هي األبحاث الوحيدة التي أجريت 
والتي مازالت تجرى في سيفاب أو بالتعاون معها. فالدراية 
الفنية والمعرفة التكنولوجية والوسائل التحليلية تعني تطور 

األبحاث ومعايير المعالجة على نحو مستمر. 

تتعاون سيفاب مع جامعات وكليات وتساهم كممول شريك 
في عدد من المشروعات البحثية التي ُتجرى كثير من 

االختبارات تحت مظلتها في محطة هيمرفيردن لمعالجة المياه 
العادمة. يشارك موظفو سيفاب في مشروعات أخرى كخبراء 

بالمجموعات المرجعية أو كمستخدمين نهائيين للنتائج. 

ابحث عن

التطوير



27

 أمثلة على مشروعات
 بحثية قيد التنفيذ.

  تجربة (EXRT)، 2013–2015، مشروع دكتوراه بالتعاون مع المعهد السويدي 
ألبحاث البيئة )IVL( والمعهد الملكي للتكنولوجيا )KTH( و)SLU( واتحاد كيباال 

)Käppala Association(. تجربة لتشغيل المفاعالت الحيوية بكفاءة أكبر. 

  تجربة التهضيم في المفاعالت الحيوية تحت درجات حرارة مختلفة. مشروع دكتوراه 
منفذ عام 2010. 

  تحقيق االستفادة المثلى من إضافة الهواء للمعالجة البيولوجية من خالل التحكم باستخدام 
التغذية الرجعية باألمونيوم. نفذت التجربة في 2010–2013. مشروع دكتوراه 

بالتعاون مع المعهد السويدي ألبحاث البيئة )SLU( ،)UU( ،)IVL(، ستوكهولم فاتين 
.)Käppala Association( واتحاد كيباال )Stockholm Vatten(

  مراقبة جودة المياه في هيمرفيردن عن طريق االستعانة بقمر صناعي، 2009–2011، 
.)Vattenfall( بالتعاون مع فاتين فول

  اختبارات تجريبية للمرشحات القرصية بمرحلة الترشيح النهائي للوصول بمعدل الفسفور 
إلى 0.2 مجم/لتر والوصول بمعدل مطلوبية األكسجين البيوكيميائي في 7 أيام 5 مجم/لتر. 

.)Nordic Water( نفذت التجربة في 2012 بالتعاون مع نورديك ووتر

  تجربة ثنائية المرحلة لمحطة األناموكس تستهدف زيادة السعة. نفذت التجربة في 2012 
.)Purac( بالتعاون مع بيوراك

  اختبارات تجريبية مع )MBR) للوصول بمعدل النيتروجين في مياه الصرف إلى 
6 مجم/لتر والوصول بمعدل الفسفور إلى 0.2 مجم/لتر والوصول بمعدل مطلوبية 

 األكسجين البيوكيميائي في 7 أيام 5 مجم/لتر. نفذت التجربة في 2013 بالتعاون مع 
.)Alfa Laval( ألفا الفال

  تجربة إزالة الرواسب الصيدالنية من مياه الصرف باستخدام األوزون والفحم النشط. نفذت 
.)IVL( التجربة في 2013 بالتعاون مع المعهد السويدي ألبحاث البيئة

  تجربة لزيادة سعة المرشحات الرملية عن طريق قتل الكائنات الدقيقة بمطهر. نفذت 
.)Kemira( التجربة في 2013 بالتعاون مع كيميرا

   تجربة على المرشحات القرصية لمعالجة التدفق العالي. نفذت التجربة في 2014 بالتعاون 
.)Nordic Water( مع

  تطوير أداة رقمية لتقييم جودة الرواسب وجودة الطبقات الفرعية العضوية الواردة لمرحلة 
.)IVL( التهضيم. بدأت التجربة في 2014 بالتعاون مع المعهد السويدي ألبحاث البيئة

  تقييم خلو تحليل مطلوبية األكسجين الكيميائي من الزئبق. نفذت التجربة في 2015 
.)SP( بالتعاون مع المحطات السويدية لمعالجة المياه العادمة وإدارة المياه الحضرية

   الكشف عن األخطاء باستخدام أجهزة استشعار عبر اإلنترنت. مشروع دكتوراه بالتعاون 
مع )IVL(، وجامعة أوبساال، واتحاد كيباال )Käppala Association(، وستوكهولم 

.)Stockholm Vatten( فاتين

   تقييم عدادات ألفا )نوع خاص من أنواع عدادات األكسجين( في المعالجة البيولوجية 
 للمياه العادمة والتعرف على كيفية تقليل استهالك الهواء دون وقوع آثار سلبية على 

نتائج المعالجة.

 )ABC(و )IVL( إزالة المترسبات الصيدالنية بمساعدة اإلنزيمات بالتعاون مع   
.)Vinnova( وبتمويل من فينوفا

   خطوات متقدمة في إزالة المستحضرات الصيدالنية. مشروع يديره )IVL( بدعم 
 من الوكالة السويدية لإلدارة البحرية وإدارة المياه. نفذ المشروع بالتعاون مع سيفاب 

وستوكهولم ووتر.

   استراتيجية للمستقبل التعامل مع الرواسب في سيفاب. نفذ المشروع بالتضامن مع المعهد 
.)IVL( السويدي ألبحاث البيئة

   نمذجة األثر البيئي لسيفاب في المحطة القائمة حالًيا والمحطة المزمعة بعد إجراء التوسع 
.)IVL( المخطط. نفذ المشروع بالتعاون مع المعهد السويدي ألبحاث البيئة

  دراسة األثر الكربوني لسيفاب واإلجراءات الممكنة لتقليل األثر المناخي. نفذ المشروع 
.)IVL( بالتعاون مع المعهد السويدي ألبحاث البيئة

  الممكنات المتنوعة الستخالص الفسفور من الرواسب. يقود المعهد السويدي للبحث الفني 
)SP Technical Research Institute of Sweden( العمل بالتعاون مع الكثير 

من محطات معالجة المياه العادمة بالسويد. 

  زيادة حجم إنتاج الغاز الحيوي عن طريق التحكم بمساعد بكتيريا فلورا. تقود العمل جامعة 
الند )Lund University( ويدار بالتعاون مع العديد من محطات معالجة المياه العادمة. 

  تجربة تهضيم رواسب محطة مفاعل األغشية البيولوجي. تدار التجربة بالتعاون مع 
.)IVL( والمعهد السويدي ألبحاث البيئة )Stockholm Vatten( ستوكهولم فاتين

 أمثلة لمشروعات 
بحثية منفذة.
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1969
بدء بناء األنفاق ومحطة سيفاب 

 لمعالجة المياه العادمة 
في هيمرفيرد.

1980
ُتضخ المياه التي كانت فيما قبل 
تذهب إلى محطة المعالجة في 

جيرنا اآلن إلى سيفاب.

1991
بناء محطة لتجفيف الرواسب، 

ومن ثم تقليل عدد نقالت 
الرواسب من المحطة.

1997
سيفاب تضيفالفصل 

النيتروجينيالذي يزيل ما ال يقل 
عن 95% من النيتروجين.

2008
تهيئة مزيد من مراحل التنقية 
بإضافة محطة إزالة األمونيا 
ومحطة أوزون ومحرك غاز.

1963
تأسست الشركة من بلديات 

جرودنغ ، وبوتكيركا، 
وسالم، ووسوديرتالج، ومدينة 

ستوكهولم. انضمت بلدية هادينغ 
عام 1971.

1974
يناير 16، بدء ضخ البلديات  

مياهها العادمة إلى سيفاب. 

1984
ُتوجه المياه التي كانت تعالجها 

محطة معالجة إيولشال في 
هيجيرشتين جنوًبا إلى سيفاب.

1993
االنتهاء من بناءمرحلة جديدة 

من مراحل معالجة المياه العادمة 
بالمرشحات الرملية في خزانات.

2007
تثبيت ثالثة مرشحات قرصية 

كبيرة الحجم للمساعدة في أعمال 
المعالجة على أفضل نحو ممكن.

أكثر من أربعين عاًما
في مجال معالجة المياه العادمة
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2009
سيفاب تبدأ في إنتاج غاز 

المركبات، الذي يباع لمحطات 
التعبئة لخدمة المركبات التي 
تعمل بالغاز. تخضع بعض 

القطاعات القديمة في المحطة 
للتطوير بالتزامن كي تتمكن من 

استقبال مزيد من المواد العضوية 
 السائلة من بعض المرافق، 

مثل المطاعم والمطابخ المؤسسية 
الستخدامها في إنتاج الغاز.

 2015
مرفق الدفيئة المجاور يتوقف عن 

العمل لتوفير مساحة للتجديدات 
المستقبلية للمحطة الحالية. 

 2017
بدء تشغيل محطة الرواسب السائلة الجديدة 
في 2017. سعة المحطة الجديدة تتجاوز 

سعة سابقتها. يمكن استعادة خزانات الترسيب 
األولي المستخدمة لمعالجة الرواسب السائلة 

لتعزيز سعة الترسيب.
في 2017، اتخذ مجلس سيفاب قرار يتصل 

.NKH بالسياسات لتنفيذ مشروع
شهدت نفس السنة مطالبة مالك سيفاب بتقديم 

ضمان مسؤولية.

 2010
  NKH تدشين مرحلة تخطيط مشروع

ألعمال التطوير الجديدة.
 بناء برج إزالة الغاز لتجميع الغاز 

الناتج عن الرواسب في مخزن الرواسب 
عوًضا عن إطالقه في الجو. بدء 

مشروع إحالل أجزاء من الخزانات 
الموجودة في مرشح الرمال القائم باثنين 
من المرشحات القرصية الجديدة لتحقيق 

نتائج انبعاثات أفضل.

 2013
تثبيت أربعة مرشحات قرصية في مبنى 

مرشح الرمال.
كخطوة إضافية كي يتسنى رفع إنتاج 
الغاز الحيوي يتم تحديث أحد أدوات 

التثخين الستقبال المواد السائلة الخارجية 
التي ال تحتاج إلى معالجة في إطار عملية 

المعالجة الصحية.
معايير التصريف تصبح أكثر صرامة 

حيث تشترط أن يكون إجمالي الفوسفور 
 0.4 مجم/لتر وإجمالي النيتروجين 

8 مجم/لتر.
سيفاب تتقدم بطلب للمجلس اإلداري 

بالبالد في مقاطعة ستوكهولم للحصول 
على تصريح بيئي جديد. بناء محطة 

استقبال للتعامل مع المادة الخارجية التي 
ال يمكن ضخها. خلط المادة بالرواسب 

إلنتاج الغاز الحيوي.

 2016
تجديد مصيدة الرمال القديمة والشبكة الدقيقة 

لخدمة مكون المحطة الجديد – الغربلة 
األولية. كان هذا التجديد ضرورًيا كي تتمكن 
المحطة من االلتزام باالشتراطات المستقبلية 

ذات الصلة بتحسين التنقية. تم بناء مصيدة 
الرمال المجددة داخل مكون المحطة الجديد 

كما تم بناء المصافي الجديدة )التي تزيل 
المواد الصلبة( ومغاسل الرمال )التي تزيل 

الرمال وحبوب البن وغيرها(.  
سيفاب تتسلم تصريح بيئي جديد يشتمل 

على قيم حدية أكثر صعوبة. أصبح التحديث 
وعملية المعالجة الحالية ضرورتين 

تقتضيهما االشتراطات الجديدة. 

 2011
بناء مكونين جديدين بالمحطة لتوسعة 
استقبال المادة الخارجية ورفع إنتاج 

الغاز الحيوي صديق البيئة المستخدم 
كوقود للمركبات. أحدهما تركيب محطة 

الستقبال مواد المنتجات الحيوانية 
الفرعية في المحطة الصحية، واآلخر 

محطة استقبال المادة العضوية المعبأة. 
يتم سحق العبوات بينما يعاد استخدام 
المحتويات إلنتاج الغاز الحيوي. تمر 

 العبوات بمرحلة التنظيف 
وإعادة الهيكلة.



30

لألطفال

رحلة قطرة من بين يديك إلى البحر
كيف تعمل المحطة – دعونا نتتبع مسار العمل!

ادعم معلوماتك: تسمى هذه الحافظات 
مرشحات قرصية.

نستطيع اآلن أن نصرف المياهفي بحر البلطيق من جديد. كانت 
المياه غير رائقة وملوثة عند وصولها إلى محطة المعالجة ولكن 

بمجرد مرورها بكافة العمليات يمكن إطالقها إلى البحر ثانية. هكذا 
نتأكد أنه بوسعكم السباحة هناك وأن األسماك وغيرها من الحيوانات 

البحرية سعداء. 

فكروا فيما تتخلصون منه عن طريق المرحاض - هذه األشياء تؤثر 
على البحر!

لقد أوشكنا على االنتهاء من األمر! تتم آخر خطوة من خطوات 
 المعالجة في المرشحات القرصية. المرشحات القرصية حافظات 

 توجد بها شبكات دوارة تلتقط الجزيئات الدقيقة قبل تصريف المياه 
في بحر البلطيق.

لدى الضغط على صندوق الطرد في المنزل يبتلع المرحاض 
البول والبراز وورق المرحاض. كذلك تذهب المياه المتخلفة 

عن غسل الصحون وإعداد الطعام واالغتسال وغسل 
المالبس إلى المصارف. تسير المياه في أنفاق طويلة تحت 
األرض. األنفاق كبيرة للغاية، هل تتصورون أنه بوسعكم 
التجديف بزورق هناك؟ ولكننا ال نفعل ذلك إال إذا بدا لنا 

حدوث شيء على غير ما يرام في النفق. ينحدر النفق إلى 
أسفل قلياًل بحيث يمكن للمياه التحدر نحو محطة المعالجة.

بمجرد وصول المياه إلى محطة المعالجة تمر عبر شبكة 
ذات حواجز على عمق 54 متًرا أسفل سطح األرض. اسم 

الشبكة يعبر حرفًيا عنها فهي شبكة ذات قضبان حاجزة. في 
هذه المرحلة تعوق الشبكة األشياء األكبر حجًما والتي ستسد 

مضخاتنا وأنابيبنا إذا لم نفعل.
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 ادعم معلوماتك:  
تنظرون اآلن إلى صفين 

من الخزانات. يسمى األول 
الترسيب المتوسط، ويسمى 

 هذا الموجود بعيًدا 
الترسيب الثانوي.

ادعم معلوماتك:  يطلق 
على هذا الخزان اسم 

خزان التهوية.

في الخزان التالي )الطبقة المميعة(، هناك 
بكتيريا أخرى تعمل على إزالة النيتروجين. 

 فكثير من النيتروجين يعتبر أيًضا ضار 
بالحياة البحرية. 

تظل البكتيريا في المياه ولكن األمور تمتاز 
بالهدوء في المرحلتين التاليتين )الترسيب 

المتوسط والترسيب الثانوي(، ومن ثم تغوص 
البكتيريا في القاع حيث يتسنى لنا كشطها.

عندما تستمر المياه في طريقها، تصل إلى 
خزان تتواثب فيه فقاعات مجنونة! ننفث 

الهواء في هذا الخزان لتتمكن البكتيريا اللطيفة 
من الحصول على بعض األكسجين. إنها 

تحتاج هذا األكسجين لتظل منشغلة في تحويل 
المواد العالقة والتي ال تعتبر خطرة. 

 أصدقاؤنا من البكتيريا الذين يعملون في 
 مراحل معالجة متنوعة يلعبون دوًرا مهًما بالفعل 

في معالجة المياه. إنهم يقومون بوظيفة رائعة وبوسعنا 
استخدامهم مجدًدا. علينا العناية بهم على أكمل وجه. هذه 

البكتيريا ال تحب الدهون ومرققات الدهان وبقايا الدهانات 
وغيرها مما هو متخلف عن األسر المعيشية، ولذلك ندعوكم 

للتفكير فيما تلقون به في مياه الصرف!

في المرحلة التالية ُتضخ المياه إلى مستوى سطح األرض 
وتمر خالل الغربلة األولية. تمر المياه هنا بشبكات دقيقة 

تحجز القمامة مثل أعواد األذن القطنية، والفوط الصحية، 
والسعوط المستنشق والتي لم تحجزها الشبكات ذات 

القضبان. ثم توجه المياه لخزانات مصائد الرمل. في هذه 
المرحلة نحجز األشياء الصغيرة جًدا مثل الرمال وحبوب 
البن والتي لم تحجزها الشبكات ذات الحواجز والشبكات 

الدقيقة. هذه األشياء ثقيلة وتغوص في القاع.

في المرحلة التالية نستخلص ما يسمى بالفسفورألنه ضار بالبحر. 
نلتقط الفسفور عن طريق إضافة مادة "تجذب" الفسفور. يشبه ذلك 
الطريقة التي يجذب بها المغناطيس إبر الحياكة. تتكون كتل ثقيلة 
من الفسفور وتغطس في القاع. ولذلك عندما تتحرك المياه بهدوء 

ولطف إلى خزانات الترسيب األولي تتمكن الجزيئات من الغوص 
في القاع بسالم وهدوء حيث يتم كشطها وإزالتها.

ال نتخلص من البكتيريا، 
بل نستخدمها مجدًدا. 

مهمة البكتيريا هي إزالة 
المواد الضارة.

ادعم معلوماتك: تتطلق على هذه 
الطبقات اسم طبقات مميعة. وتعني كلمة 
مميع وجود شيء طافي حر على سطح 
المياه. هذا هو ما نبحث عنه، إنها رمال.

ادعم معلوماتك:  يطلق 
على هذه المرحلة 

مرحلة الترسيب األولي
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