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  الخ-صة 

اھتم�ام كبي�ر عالمي�ا �س�باب ) Nanofiltration, NF(تلقى عملية تحليه المي�اه بأغش�ية الن�انو 
تبن�ى ھ�ذا البح�ث تقي�يم . عديدة منھا قابليتھا الجي�دة عل�ى ط�رد ا�م�'ح م�ن المي�اه وارتف�اع إنتاجيتھ�ا

العراقية، حيث تم استخدام منظومة ريادي�ة استخدام ھذا النوع من ا�غشية في تحلية المياه السطحية 
لتحلي�ة مي�اه نھ�ر دجل�ة  NFمتر لتقي�يم أداء غش�اء  1بوصة وطول  4صغيرة مع غشاء واحد بقطر 

أظھ��رت ). Reverse Osmosis, RO(ف��ي بغ��داد، ومقارنت��ه م��ع أداء غش��اء التناض��ح العكس��ي 
نتج�ة وبتركي�ز ملح�ي اعل�ى م�ن النتائج إمكاني�ة الحص�ول عل�ى تقريب�ا ض�عف مع�دل ت�دفق المي�اه الم

٪ أق�ل م�ن الطاق�ة الكھربائي�ة 20ولكن ضمن الحدود المنطقية وإنف�اق م�ا يق�رب م�ن  ROأغشية ال 
التركيز الملح�ي ف�ي المي�اه . ROبدB من أغشية  NFال'زمة لتشغيل المنظومة عند استخدام أغشية 

. لتع�ديل لنوعي�ة مي�اه الش�ربمازال منخفض بم�ا يكف�ي للس�ماح لمزي�د م�ن ا NFالمنتجة عبر غشاء 
قدرة لرفض ا�يونات أحادي�ة التك�افؤ أق�ل م�ن تل�ك لFيون�ات ثنائي�ة التك�افؤ، وبص�فة  NFبين غشاء 

  . ٪ 88عامة فإن قدرة الرفض لFم'ح كانت أكثر من 
 

  ، التناضح العكسي، المياه السطحية، تحلية المياه، العسرة Nanofiltration :الكلمات الدالة 
وال�ذي ق�د ) f(ة في مس�احة المجم�ع الشمس�ي ت�ؤدي إل�ى زي�ادة ف�ي قيم�ة الكس�ر الشمس�يالزياد

 .m320وحجم الخزان  m2400عندما تكون مساحة المجمع الشمسي ) 0.97(تصل قيمته إلى 
 

Comparison Between Nanofilters and Reverse Osmosis Membrane In 
Desalination Iraqi Surface Water  

 
Abstract 

Nanofiltration (NF) has received increased attention as a possible treatment 
process providing high rejection of solutes and high water flux rate. Using NF as a 
desalination process for Iraqi surface water is considered in this research. A small 
system with one membrane of 4 inch diameter and 1 meter long was used to 
evaluate the performance of NF membrane for the desalination of Tigris River 
water in Baghdad, and compare it with a reverse osmosis (RO) membrane. The 
results showed that one could get double the permeate flow rate and spend about 
20% less electric power when using NF membranes instead of RO membranes. 
Permeated water TDS values for NF membrane are low enough to allow for further 
adjustment for drinking water quality. NF rejection capacity for monovalent ions is 
lower than that of the divalent ions, and in general the salt rejection capacity is 
above 88%. 

 
 
 
 
 
 


