التنا�ضح العك�سي) يف دخولها جمال املياه هو امل�ساهمة بخف�ضها لتكاليف الإنتاج الباهظة من عدة �أوجه مقارنة بتقنيات حمطات
حتلي ��ة املي ��اه ومعاجلتها املعروفة والتقليدي ��ة ،بالإ�ضافة �إىل الركيزة الأه ��م والداعم الأ�سا�س من ه ��ذا اجلانب وهو عدم احلاجة
�إىل املنتج ��ات النفطية ب�شكل مبا�شر يف ت�شغي ��ل حمطات الأغ�شية ،كما ُي ّعد احليز امل�ساحي ال�صغري ن�سب ّي ًا الذي حتتاج �إليه حمطة
الأغ�شي ��ة م�ضا ًف ��ا لتلك امليزات ويقارن بالتقنيات الأخرى املعمول بها .ومع جميع ما �سب ��ق ف�إنه ال يزال مو�ضوع �آلية وطرق �صناعة
�أغ�شي ��ة حتلية املياه ومعاجلتها والأم ��ر املحيرّ للباحثني واللغز املكنون لدى من ميلك املقدرة واخلربة على ت�صنيعه و�إنتاجه بكفاءة
وج ��ودة عاليت�ي�ن من قب ��ل ال�شركات املحدودة عامل ًيا التي ت�ص ّنع ��ه وهي متثل ق ّلة قليله على م�ستوى الع ��امل ،فالطلب عليها يف تزايد
خ�صو�ص ��ا من اجلهات الدولية املتقدم ��ة وامل�ؤ�س�سات احلكومية والبحثية املتطورة يف �شت ��ى دول العامل التي تهتم ب�صناعة
م�ستم ��ر
ً
املياه املحالة و�إنتاجها ال�سيما و�أن اململكة العربية ال�سعودية ت ّعد من �أوائلها.
ÓÓالمجال الطبي والدوائي

تت ّعدد ا�ستخدامات تطبيقات تقنية الأغ�شية يف املجالني :الطبي والدوائي ب�شكل وا�سع ومهم ،ففي عملية الغ�سيل الكلوي مث ًال
يت ��م ا�ستخدام �إحدى تطبيق ��ات تقنية الأغ�شية عن طريق ا�ستعمال �أغ�شية رقيقة ّجد ًا تعتم ��د على ميكانيكية اختالف الرتكيز بني
طريف الغ�شاء التي ت�س ّمى علم ّي ًا بخا�صية (االنت�شار
 )Diffusionحي ��ث ميكن م ��ن خاللها ف�صل الدم جزيئات ماء
ف�ضالت اجل�سم
وتنقيت ��ه ع ��ن �سائ ��ل الغ�سي ��ل الكل ��وي والف�ضالت
ال�سامة
ال�سام ��ة التي تذوب في ��ه ،كما تعتم ��د العملية على
نوعي ��ة وتركيب املواد املختلفة التي يف الدم ومقدار �سائل الغ�سيل
جمرى الدم
كمية �سائل الغ�سيل الذي �سيتم �إمداد الغ�شاء به.
و�أ ّما يف جمال الت�صنيع الدوائي فقد �أ�صبحت
التقني ��ات الت ��ي ت�ستخ ��دم تطبيق ��ات الأغ�شي ��ة يف
�إنتاجه ��ا متمي ��زة باجل ��ودة العالي ��ة يف منتجه ��ا
النهائ ��ي ،وذل ��ك بف�ض ��ل ا�ستخ ��دام العدي ��د م ��ن
�أنواع الأغ�شي ��ة ومنها�( :أغ�شي ��ة التنا�ضح العك�سي
الغ�شاء
 �أغ�شي ��ة املعاجل ��ة الفائق ��ة � -أغ�شي ��ة املعاجل ��ةالدقيق ��ة) لعمليات الف�صل بني املخالي ��ط الطبية والرت�شيح الدقيق �أثناء عملية ت�صنيع الأدوي ��ة الطبية وا�ستخال�ص املواد ال�سامة
وامل ��واد ال�ض ��ارة غري املرغوبة ،وذلك بن ��ا ًء على ما تت�صف به هذه الأغ�شية من االنتقائية الفائق ��ة للمواد املختلطة والنقاوة العالية
للمادة املف�صولة منها مهما كان تركيزها وكميتها يف اخلليط.
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المركز الوطني لتقنية األغشية

التطبيقات
المختلفة لألغشية

التطبيقات المختلفة لألغشية
ي ُّع ��د ا�ستخ ��دام تقنيات الأغ�شية يف العقد الأخري من الطرق والأ�ساليب العلمي ��ة وال�صناعية احلديثة التي �سرعان ما �أحدثت
نقل ��ة نوعية لفتت بها �أنظ ��ار الباحثني واملخت�صني يف خمتلف املجاالت ،حيث حازت نتائج تطبيق ��ات تلك التقنية على اهتماماتهم
و�ساهمت يف رفع حدّة التناف�س بينهم ما دعا �إىل خلق بيئة جاذبة لأرباب ال�صناعة ومطوري التكنولوجيا والتقنية احلديثة ولإثارة
الت�سا�ؤل لديهم ليتعرفوا �إىل خ�صائ�ص تلك التقنية وما الذي مييزها عن غريها من التقنيات امل�ستخدمة وال�شائعة ،وبالتايل فقد
�أ�صبحنا م�ؤخ ًرا نتل ّم�س بوادر حدوث تغري يف منهجية التفكري لدى �صناع القرار وامل�س�ؤولني يف خمتلف الدول املتقدمة حتى ا�ستلزم
الأم ��ر �إىل �إع ��ادة النظر ور�سم م�سار جدي ��د يف اخلطط اال�سرتاتيجية وامل�ستقبلية ال�ستخدام ه ��ذه التقنية وا�ستغاللها يف جماالت
�ضخم ��ة ومتع ��ددة بد ًءا من جمال �إنتاج املي ��اه والطاقة و�صو ًال �إىل جم ��االت دقيقة منها الطبية والدوائي ��ة املتخ�ص�صة ...وغريها
للكثري.

كم ��ا تبينّ من خ�ل�ال تطبيق هذه التقني ��ة الفروقات
ال�شا�سعة يف كمي ��ة الطاقة امل�ستهلك ��ة وانخفا�ض ملحوظ
يف تكاليف الت�شغيل وال�صيان ��ة واالنتقائية العالية مقارنة
هواء
بالتقني ��ات الأخرى ،ما يعد نقطة حت ّول �إيجابية يف �إيجاد
احللول للتحديات العاملية التي تواجه ال�صناعة �إىل جانب
ه
يدروجني
توف�ي�ر البدائل االقت�صادية التي تن ��ادي بها معظم الدول
ماء
املتقدم ��ة وتدعو له ��ا املنظمات العاملي ��ة بالرت�شيد واحلد
م ��ن ا�ستخدام م ��وارد الطاق ��ة التقليدي ��ة كالنفط اخلام
وم�شتقات ��ه �إىل ا�ستخ ��دام تقني ��ات �أخرى بديل ��ة �صديقة
حرارة
للبيئ ��ة تقل ��ل م ��ن االنبعاثات ال�ض ��ارة ودرج ��ات احلرارة
العالية.
eومن حما�س ��ن تطبيق ��ات الأغ�شية الت ��ي قد ظهرت
م�ؤخ� � ًرا ه ��ي دخولها يف جمال �إنتاج الطاق ��ة الكهربائية بطريقة اقت�صادي ��ة و�صديقة للبيئة ،وذلك عن طري ��ق خاليا الوقود ذات
غ�شاء التبادل الربوتوين  PEMوالذي قد ُي�ستخدم م�ستقب ًال كبديل ملحركات االحرتاق الداخلي التي تعتمد على ا�ستخدام الديزل
�أو الغازول�ي�ن كوق ��ود لها .حيث ت�ستخدم هذه اخلاليا غ�شاء رقيق ًا م�صنوع ًا من مواد بوليمريية نافذ للربوتونات امل�شبعة يف املاء وال
ي�سمح مبرور الإلكرتونات ،باعتبار �أن غاز الهيدروجني املوجود يف الهواء هو الوقود الرئي�س امل�ستخدم لهذه اخلاليا.

قطب ال�شحنة املوجبة
غ�شاء التبادل الربوتوين
قطب ال�شحنة ال�سالبة

ÓÓمجال المياه

م ��ا �إن دخل ��ت تطبيقات تقنية الأغ�شية يف جمال املياه حتى �أحدثت ثورة عاملية ك�سابقتها� ،أذهلت العلماء وانبهر بها الباحثون
�إ�ضاف ��ة �إىل ال�ش ��ركات املهتمة ب�صناعة حتلية ومعاجلة املياه واملنظمات واجلهات احلكومي ��ة املعنية يف �شتى �أنحاء العامل ،فبحكم
�أهمي ��ة وج ��ود امل ��اء وتوفره يف احلياة الب�شرية ول�سائر خملوق ��ات اهلل عز وجل يف الطبيعة� ،أ�صبح مو�ض ��وع بحث �سبل �إيجاده مي ّثل
هاج�سا خميف ًا و�شغ ًال �شاغ ًال للمهتمني يف جميع دول العامل وحتديدً ا يف البلدان التي ال يتوفر لديها م�صادر طبيعية دائمة وم�ستمرة
ً
للمي ��اه ال�صاحل ��ة لال�ستخدام الب�شري ،وبالتايل فق ��د �أولتها تلك الدول اهتمام� � ًا وا�سع ًا وبحث ًا م�ستمر ًا للتعزي ��ز من فر�ص �إيجاد
م�ص ��ادر �أخ ��رى بديل ��ة جتلب من خاللها املي ��اه املحالة و ُي�ضم ��ن ب�ضمانها .ومما متيزت ب ��ه تقنيات الأغ�شية (وم ��ن �أهمها تقنية
فم ��ن �أبرز العوام ��ل التي �أدّت �إىل �شيوع تقنيات الأغ�شي ��ة وتطبيقاتها يف وقتنا احلا�ضر هو تفوقه ��ا على غريها واالنبهار مبا
تو�صلت �إليه من �إظهارها للمنتج ح�سب الت�صميم له بالدقة الفائقة والنقاوة العالية بالرغم من �صغر حجم ذلك الغ�شاء امل�ستخدم
ور ّق ��ة وزن ��ه� ،إ�ضاف ًة �إىل م ��ا هو �أهم وهو التحدي الكبري من جراء ا�ستخدام هذه التقنية الت ��ي �أبدت متيزًا اقت�صاد ًيا يف ا�ستهالك
الطاقة واالختزال الوا�ضح للتكلفة املادية والت�شغيلية عما كانت عليه.
ب�سب ��ب م ��ا تت�صف به الأغ�شية من خا�صيتني "امل�سام ّي ��ة واالنتقائية العالية" للمواد املختلفة الت ��ي حتتويها املخاليط مبختلف
حاالتها الغازية وال�سائلة وال�صلبة؛ ف�إنه يتعينّ تطبيق هذه التقنية يف كثري من املجاالت �أبرزها:

املياه املنتجة
ذات الأمالح القليلة

مياه التغذية

ÓÓمجال الغاز والبتروكيماويات وإنتاج الطاقة

ت�ستخ ��دم الأغ�شي ��ة يف عمليات ف�صل املواد يف جمي ��ع �أنواع املخاليط مبختلف حاالتها( :غاز غ ��از � -سائل �سائل  -غاز �سائل
 �سائ ��ل غ ��از) التي تتم �صناع ّي ًا ،فقد �أثبتت تطبيقات الأغ�شية تفوقها يف هذا املجال وبكفاءة عالية عما كانت عليه يف التطبيقاتامل�ستخدمة �ساب ًقا؛ العتمادها ب�شكل رئي�س على خا�صية النفاذية التي بدورها حتب�س املواد غري املرغوبة ونفاذيتها للمواد املرغوبة
(�أو العك� ��س) ع ��ن طريق م�سام دقيقة يت�صف بها الغ�ش ��اء الذي مت ت�صميمه مبيكانيكية علمية مدرو�س ��ة �إ�ضاف ًة �إىل ا�ستخداماتها
الأخرى يف التنقية والرت�شيح ملختلف املواد.

طبقة املياه املحالة

غ�شاء التنا�ضح العك�سي
فا�صل بني الأغ�شية
غ�شاء التنا�ضح العك�سي

مياه التغذية

