


تحلیة المیاه ھي العملیة التي تجرى إلزالة األمالح 
الزائدة من المیاه لتصبح صالحة للشرب أو 

.الزراعة
و یھتم بھذا العلم التطبیقي اآلن عدد كبیر من الدول 

التي تعاني من نقص المیاه و من المتوقع خالل 
العشر سنوات القادمة أن ینمو ھذا العلم بشكل كبیر 

نظرا لما ھو متوقع من حدوث أزمات مائیة في 



الكثیر من دول العالم ، حیث أن بعض اإلحصاءات 
ا بسبب ندرة تشیر إلى وفاة مئات األلوف سنوی

.المیاه النقیة للزراعة و ال سیما للشرب
كما أن استھالك الطاقة في عملیة التحلیة یعتبر من 
المشاكل الھامة و العقبات الصعبة التي تحتاج إلى 
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تحلیة المیاه بالتقطیر



الفكرة األساسیة لتحلیة المیاه بالتقطیر تكمن في رفع 
درجة حرارة المیاه المالحة إلى درجة الغلیان 

وتكوین بخار الماء الذي یتم تكثیفھ بعد ذلك إلى ماء 
ثم معالجتھ لیكون ماء صالحا للشرب أو ومن
.الري

التحلیة باستخدام األغشیة

التناضح العكسي
الفرز الغشائي الكھربائي

تحلیة المیاه بطریقة البلورة أو التجمید

تعتمد عملیة تحلیة المیاه بالتجمید على الحقیقة 
الثابتة أن بلورات الثلج المتكونة بتبرید ماء مالح 

وأھم عیوب ھذه الطریقة ھي . من الملحتكون خالیة 
المشاكل الناجمة عن نقل وتنقیة الثلج ، وأھم 

ممیزاتھا التقلیل من الترسب والتآكل إذ یتم التشغیل 
.عند درجات حرارة منخفضة نسبیا



: قتین وتنقسم عملیة تحلیة المیاه بالتجمید إلى طری
مید المباشر والتجمید غیر المباشرالتج

: تعريف تحلیة المیاه

ھي تحويل المیاه المالحة إلى میاه نقیة من األمالح 
. ويتم ذلك عبر طرق عديدة للتحلیة.صالحة لالستخدام 

:عوامل اختیار الطريقة المناسبة للتحلیة

: (تركیز األمالح الذائبة الكلیة( نوعیة میاه البحر : أوال 

تصل كمیة األمالح الكلیة المذابة في المیاه الخلیج العربي 
جزء من الملیون في الخبر كما أنھا 56000إلى حوالي 

جزء من الملیون في 43000إلى 38000تتراوح ما بین 
. میاه البحر األحمر بمدينه جده

:درجة حرارة میاه البحر والعوامل الطبیة المؤثرة فیه: ثانیًا 

ذلك عند تصمیم المحطات حیث أن المحطة ويجب مراعاة
تعطي اإلنتاج المطلوب عند درجة الحرارة المختارة 

للتصمیم بحیث لو زادت أو انخفضت درجة الحرارة عن ھذا 
المعدل فإن ذلك يؤثر على كمیة المنتج بالزيادة أو النقصان 

أما العوامل الطبیعیة المؤثرة فتشمل المد والجزر وعمق 
. خذ المیاه وتلوث البیئةالبحر وعند مأ

:تكلفة وحدة المنتج من ماء وكھرباء: ثالثًا 

وذلك بمتابعة أحدث التطورات العالمیة في مجال التحلیة 
وتولید الطاقة للوصول إلى أفضل الطرق من الناحیة 

االقتصادية من حیث التكلفة الرأسمالیة وتكالیف التشغیل 
. والصیانة

:وصف مبسط لمحطة تحلیة



دأ دخول میاه البحر إلى مآخذ میاه البحر من خالل يب
مصافي وذلك لمنع الشوائب من الدخول إلى مضخات میاه 

. البحر التي تقوم بدورھا بضخ میاه البحر إلى المبخرات 
ھذا ويتم حقن میاه البحر بمحلول ھیبوكلوريد الصوديوم 

عند مآخذ میاه البحر أي قبل دخولھا المبخرات وذلك 
ويتم تجھیز . ا من المواد البیولوجیة العالقة بھا لمعالجتھ

ھذا المحلول في خزانات ومن ثم يتم حقنه خالل مضخات 
. بمعدالت حسب الطلب

يوجد بمآخذ میاه البحر لوحات توزيع القوى الكھربائیة التي 
تغذي المضخات وغیرھا بالكھرباء ، كما يوجد أيضا أجھزة 

ھذا ويتم انتقال . عدات القیاس والتحكم الالزمة لھذه الم
میاه البحر بعد ذلك إلى المبخرات والتي تتكون من عدة 

مراجل يتم خاللھا تبخیر میاه البحر ومن ثم تكثیفھا 
. وتجمیعھا

وبالنظر إلى ما يحدث للعملیات المتتابعة المیاه لحظة 
دخولھا المبخرات وحتى الحصول على المیاه العذبة نجد 

) البولي فوسفات ( یماويات منھا أنه يتم إضافة بعض الك
إلى میاه البحر قبل دخولھا المبخرات وذلك لمنع الترسبات 

داخل أنابیب المكثفات والمبادالت ( SCALES القشور(
الحرارية كما نجد أن میاه البحر ھذه تمرر على أجھزة 

تسمى بنوازع الھواء وذلك للتخلص من الغازات المذابة 
خین میاه البحر بواسطة مبادالت بمیاه البحر كما يتم تس

) مسخنات المیاه المالحة ( حرارية تعمل بالبخار وتسمى 
ھذا ويلزم للمبخرات أنواع متعددة من المضخات منھا ما . 

يلزم لتدوير الماء الملحي داخل المبخرات ومنھا ما يلزم 
لتصريف الرجیع الملحي إلى قناة الصرف ومنھا ما يلزم 

. لى محطة المعالجة الكیماويةلضخ الماء المنتج إ



ھذا وبعد ضخ الماء المنتج إلى محطة الكیماوية والتي يتم 
فیھا معالجة المیاه المنتجة بالمواد المختلفة مثل الكلور 

وثاني أكسید الكربون والجیر حتى يصبح حسب 
المواصفات المطلوبة عالمیًا يتم نقله من محطة المعالجة 

الكیماوية إلى الخزانات الكبیرة التي تمد الشبكة بالماء 
.الصالح للشرب

:إنتاج الطاقة الكھربائیة في محطات التحلیة

عادة ما يتم استغالل جزء من البخار المنتج من محطات 
التحلیة في عملیة انتاج الطاقة الكھربائیة لتغذية 

احتیاجات محطة التحلیة والمجمع السكني ومحطات 
الضخ ، وعلیه يتم تصدير باقي الطاقة المنتجة من ھذه 

. لى الشبكة الكھربائیةالمحطة إ

وبالنظر إلى محطة تولید الكھرباء نجد أنھا تتكون أساسًا 
من مجموعة من الغاليات تقوم بتحمیص البخار المنتج من 

محطة التحلیة والتوربینات البخارية الموصلة بالمولدات 
ھذا وتشتمل المحطة على . التي تنتج الطاقة الكھربائیة 

خات وزانات وقود وأنظمة بعض المعدات المساعدة ومض
مكافحة الحريق وبطاريات كھربائیة إلمداد األجھزة الضرورية 

بالطاقة عند حدوث إي خلل بالشكة ، ھذا باإلضافة إلى 
الحاسب اآللي الذي بواسطته يمكن السیطرة على 
جمیع أجھزة القیاس والتحكم والمراقبة لكافة معدات 

. المشروع




