شركة بني صاف للمياه

مــياه صافية
و وفــيرة
ملخص عن طريقة تحلية
مياه البحر
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دورة املاء يف الطبيعة

أطفايل األعزاء  :تأملوا جيدا مدى سخاء الطبيعة ،إنها
تساعدنا عىل تغطية جميع إحتياجاتنا اليومية من املاء
و عىل مختلف أشكاله :مطر ،برد ،ثلج ،جليد ،و ذلك
منذ ظهور الحياة عىل وجه األرض.
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عم
ولكن يا سيدي ،من أين سنأيت باملاء إن ّ
خطر الجفاف؟
عندما ال يتوفّر ما يكفي
سيحل
ّ
من املاء للرشب ماذا
بالنباتات و الحيوانات؟

أسئلة يف محلّها !
لحسن الحظ ،متكّن اإلنسان اليوم
الحل .اتبعوين لنتطلع عىل
من إيجاد ّ
اإلجابة معاً.
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ما هي إشكالية املناخ يف شامل الجزائر؟
عىل سبيل املثال :مدينة وهران ،عىل غرار العديد من املدن الغربية
يف الجزائر ،تعاين من نقص يف املاء الرشوب نظراً لعدم إمكانية سدود
املنطقة من تلبية حاجيات العدد الكبري من املواطنني ،مقارنة مع
مدن الرشق الجزائري .زد إىل ذلك رداءة نوعية املياه التي تجعلها غري
صالحة للرشب.
ما يزيد األمور أكرث تعقيداً ،كرثة األرايض الخصبة يف الناحية الغربية
من الشامل الجزائري ،مثل والية عني تيموشنت .بذلك ،توزيع املياه
عىل السكان يكون عىل حساب هذه األرايض التي تبقى ُعرضة
للجفاف .نقع حينها يف إشكالية الحلقة املفرغة أين « يلتهم الثعبان
ذيله» ،كام يقول املثل.
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لحل مشكلة عدم
وفرة املياه نلجأ إىل

تحلية مياه البحر

تـعد إرادة اإلنسان
يف هــذه الحالةّ ،
حـالّ ملشكلة عدم وفـرة املاء الرشوب.
ذلك بتعلّم كيفية استغالل أحد املوارد
البيئية التي ال تفنى ،أال وهي
«ميــاه البـحر».
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مصنع ُمد َمـج ومتكامل مع بـيئـته الطبيعية والبرشية
التـبـرع

بأجهزة اإلعالم
اآللي وأجهزة
المطبخ لجمعية
سيدي بوسيف
التي تدافع عن
حقوق ذوي
االحتياجات
الخاصة

مشاركــة

عمال المحطة
في تحضير
قـفـة رمضان

لنتعرف عىل محطة بني صاف لتحلية مياه البحر

تنتج محطة تحلية املياه لبني صاف ما يعادل  200.000مرت مكعب يوميا من املياه الصالحة للرشب 80.000 ،مرت
مكعب منها تغطي جميع إحتياجات والية عني متوشنت ،ويخصص الباقي لوالية وهران.

صورة مأخوذة من داخل محطة تحلية مياه البحر ،تشغيل املحطة اوتوماتييك بالكامل عىل مدار  24/24ساعة و  7/7أيام.
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زيارات
بيداغوجية
إعــادة
تدوير

للتالميذ و الطلبة
الجامعيين لمحطة
تحلية مياه البحر.

األغشية
المستخدمة
ً
سابقا لتعزيز
مصاريف النهر
المجاور للمصنع

عىل الرغم من هذا يبقى اإلنسان هو املحرك الرئييس للمحطة ،للمراقبة و التدخل يف حالة الرضورة.
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8

هذا هو مخطط تشغيل محطة
يـبي لنا كيفية تحلية
بني صافّ ،
مياه البحر املالحة بطريقة يف غاية
الد ّقة .هكذا ميكننا الحصول عىل
مياه صالحة للرشب تغطي جميع
احتياجاتـنا اليـومية.
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تـحلية مياه البحر :عملية دقيقة و معقّدة
يتم جذب مياه البحر عرب أنبوب كبري ،عىل بعد  1000مرت
من الساحل للتحصل عىل أقىص حد ممكن من النظافة.
ثم تنقل هذه املياه إىل املحطة عن طريق الجاذبية ،برسعة
تدفق ال تفوق  1مرت  /ثانية.
بعد املعالجة األولية ملياه البحر باستخدام مرشحات
دوارة ،يتم ضخها عىل مسافة  900مرت ،من حوض
اإللتقاط إىل مختلف مراحل املعالجة ،تستخدم لهذه
العملية  11مضخة ضخمة ومضخة إحتياطية.

حوض إلتقاط ماء البحر قبل دفعه نحو المحطة بواسطة هذه المضخات العمالقـة
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جهاز غشاء التناضح العكسي
تتم هذه املرحاة وفقًا ملبدأ الرتشيح بالرمل وفحم اإلنرتاسيت anthracite

عن طريق إضافة املواد التالية:
• الكلوريد الحديدي (للتخثـر)
• الحمض الكربيتي (لتوازن )PH
• ميتابيسلفيت (métabisulfiteملعادلة الكلور الطلق)
• حامية األغشية ضد التكلس ()anti-scalant
• معدل تدفق املياه  17.996 :مرت مكعب  /ساعة.
نحصل ،بعد إمتام الرتشيح ،عىل مياه نق ّية ،لكنها تفتقر
ملادة األيونات .لهذا يتم إضافة كربونات الكالسيوم
وهيبوكلوريت الصوديوم .hypochlorite sodique
وبالتايل يسرتجع املاء طعمه العادي إضافة إىل خصائصه
الصح ّية املشرتطة.
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تـعترب حقا محطة بني صاف تجربة ناجحة يف ميدان
تحـــلية مياه البـحر يف الجـــزائر
منذ نوفمرب  ،2009تاريخ بدء إنتاج املياه املحالة ،ال تزال محطة بني صاف تركز
عىل هدفها األسايس :إنتاج مياه ذات جودة عالية ،مع كميات ثابتة ،وبأقل تكلفة
برشية وإقتصادية و بيئـية ممكنة.

تحطيم رقم قيايس!

سجلت محطة بني صاف يف عام 2016
إنــتاج قيايس ل  66.5مليون مرت مكعب
من املياه املحالة.

توفــري الطاقة و املحفاظة
عىل البيئة

سمح إستعامل التقنيات الحديثة يف
عملية التناضح العكيس برفع اإلنتاج
بنسبة .%10
سيتم استبدال حمض الكربيت
ّ
املستخدم ح ّتى اآلن يف عملية
معالجة مياه البحر بثاين أوكسيد
الكربون كونه أسهل لالستعامل ،أقل
رضراً للبيئة ومتوفّر محلّياً.
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شهادة الجودة :خطوة
نـحو التمــــــيز

متكن مصنع بني صاف من
التحصل عىل شهادة املصادقة
( )OHSASاملرتبطة بتحسني
إدارة ظروف العمل ،و شهادة
املصادقة ()ISO 9001-2015
التي هي يف طريق اإلنجاز.

تأثــــري غري مبارش عىل الزراعة

لقد سمح تشغيل محطة بني صاف لتحلية مياه
البحر بتوجيه املياه السطحية ،املخصصة سابقا لسد
حاجيات املواطنني ،نحو ال ّري كام سمح أيضاً بالحد
من االستغالل املفرط للمياه الجوفية.

مساهمة فعالة يف
تحسني املحيط

مبادرة حسنة من طاقــــــم
 BWCيف إعادة إستعامل
األغشية املستخدمة لتعزيز
ضفاف النهر املجاور للمصنع.
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مــواهب

هنا بعض اللوحات الف ّنية التي رسمها أطفال بني صاف يف ظل املسابقة
التي نظّمتها محطة تحلية مياه البحر .BWCنحن عىل يقني أنه من بني
هذه املواهب الصاعدة ،إن حظيت بالعناية الالزمة ،ستنبثق مجموعة من
عباقرة الفن كإسياخم أو بيكاسو.
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وأنت يا صديقي العزيز،

كيف تــتصور ب ــموهبتك الفــنية
و فكرك اخلالق محطة حتلية مياه البحر؟
هيا بنا بأقالمنا امللونة لنشرع برسم حياة
أفضل يحيا فيها كل أطفال العالم !!!
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الرسومات :نشــوة جــغري
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