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 امل حظات: 
 انت ميا  صناعية أو ص   ص ي ميا  معاجلة يتم وص يفها يف جون الكويت سواء  امليا  املسمو  بص فها إه جون الكويت: يقصد هبا أي  -1

 معاجل أو ميا   ت سط ية أو ميا  نجتة ع  حمطات  لية امليا  وووليد الطاقة الكه لئية.
 يقصد هبا أي ميا  صناعية أو ميا  ص   ص ي معاجلة قة  وص يفها إه ميا  الة  . العادمة املعاجلة: -2
 سط  األرض م  ميا  معلقة أو ميا  جوفية املسمو  بص فها إه الة   وجودة  تامليقصد هبا مجيع أنواع امليا   الت ت سط ية: -3
 حمطات  لية امليا  والتديد: يقصد هبا امليا  الناجتة ع  حمطات/ وحدات  لية امليا  وحمطات التديد املسمو  بص فها إه الة  . -4
- ΔT   عند نقطيت د ول و  وج مليا  الة  .الف   يف درجة احل ارة بني امليا  الدا لة واخلارجة 
 يتم دراسة احلاالت الطارئة وف  دراسات وقييم امل دود الةيئي للم اريع التنموية والصناعية -
ماذج يتم  ديد بعد مواقع ص   امليا  العادمة املعاجلة للة   مبا يضم  وقلي  األاثر الةيئية الضارة علر املناط  الساحلية وف  نتائج الن -

 .اهليدروديناميكية ودراسات وقييم امل دود الةيئي واالجتماعي للم اريع التنموية والصناعية
 اجملاري شةكة يا  املسمو  بص فها إهامل(: معايري 4جدول )

Guidelines for Water Discharged into Sewers 

 املعيار م
Parameter 

 ال مز
Symbol 

 الوحدة
Unit 

 احلد األقصر
Max.Value 

 pH                                                           pH --- 6.5-8.0ال قم اهليدروجيين   1
 Electrical Conductivity                           EC mhos/comµ 2000 التوصي  الكه لئي  2
 BOD5 (5 day, 20c) BOD5 mg/L 500                             األ سجني احليوي       3
 COD (Dichromate)              COD mg/L 700 )داي   ومات( يائيالكيم األ سجني  4
 Total Suspended Solids                            TSS mg/L 300 املواد العالقة الكلية  5
 Ammonia NH3-N mg/L 55                                     )نيرتوجني(يا األمون  6
 Phosphate    (PO4 –P) mg/L 40                     الفوسفات                                 7
 Total KJeldahl Nitrogen  TKN mg/L 70            نيرتوجني  لدال الكلي  8
 Phenol                                                                     C6H6O mg/L 1 الفينول  9
 Fluoride  F mg/L 15                                                     يدالفلور   10
 Sulfide S mg/L 10                                                        الكديتيد  11
 Arsenic As mg/L 0.1                                     الزرني    12
 Cadmium Cd mg/L 0.1                                 ادميوم  13
 Cyanide CN- mg/L 0.1                               سيانيد  14
 Chromium Cr mg/L 1.0                     الك وم الكلي  15
 Nickel Ni mg/L 0.2                              نيك   16
 Mercury Hg mg/L 0.002                            زئة   17
 Copper Cu mg/L 0.5                                 حناس  18
 Zinc    Zn mg/L 2.0                                                                 زنك  19
 Lead       Pb mg/L 0.5     ال صاص                                                       20
 Silver                                                                        Ag mg/L 4.0 الفضة  21
  الية Tar & Tar Oil  mg/L                     القط ان )القار( والزيوت القط انية  22
 Floating Oil & Grease  mg/L 5         الزيوت الطافية وال  وم              23
 Emulsified Oil & Grease    mg/L 5        الزيوت املست لةة وال  وم       24
 Bacteria  Faecal Coliform F.C CFU/100mL 1000               الةكترياي القولونية الدازية  25
 Escherichia coli E.coli CFU/100mL 500                       بكترييـــــا االيكـــوالي  26
 Bacteria  Faecal Streptococci  F.S CFU/100mL 250           الةكترياي السة يم الدازية  27
  الية Egg Parasites  Ova/L عدد بويضات الطفيليات  28
  الية   Worm Parasites عدد الديدان الطفيلية  29

 
 


