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  الخالصة
تم في هذا البحث اعداد نموذج رياضي وحله وبناء بـرامج حاسـبة لهـذا الغـرض     

)  RO(لحسابات  التصـميمية لمنظومـات التنافـذ العكسـي     للحصول على النتائج الخاصة با
المستخدمة الزالة االمالح من ماء النهر قبل استخدامه في مراجـل محطـات توليـد الطاقـة     

  .الكهربائية داخل البلد
يشتمل هذا البحث على اساسيات عمل منظومات التنافذ العكسي والظروف والعوامل المـؤثرة  

المراحل المطلوبة في هذه المنظومات باستخدام نظرية السالسل  على عملها وقد تم حساب عدد
والول مرة وقد اعد نموذج رياضي وبرامج حاسبة تضمنت جميع الحاالت المذكورة وطبقـت  

وقورنت نتائج هـذه  ,على منظومات التنافذ العكسي لكل من محطتي كهرباء الدورة والناصرية
  .جيداالبرامج مع النتائج العملية فاعطت توافقا 

   المياه في محطات توليد الكهرباءمعاملة , منضومات التنافذ العكسي , نموذج رياضي : كلمات مرشدة 

A Mathematical Model for The Reverse Osmosis Mode Used 

for Treating Water In Electrical Power Stations 
Abstract 

In this investigation, a mathematical model is built and solved with 
computer programs to get results for the design calculations of the reverse osmosis 
mode used to remove salt from the river water before being utilized in the boilers 
of electrical power stations in Iraq. The principles of the reverse osmosis mode , 
the conditions and factors affecting their operation, are discussed .The number of 
stages with their arraements in the reverse osmosis mode are calculated using the 
cascades theory for the first time. 
A mathematical model and computer programs including all the mentioned cases 
are built and applied on the reverse osmosis mode of AL-Nassiriya and AL-Daura 
electrical power stations. The results of these calculations are compared with the 
practical results and showed a good agreement . 
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