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وذﻟـﻚ ﺑﺸـ ـ ـﺮط ﺗﺴ ـ ـﺪﻳـﺪ اﻟﺮﺳ ـ ـﻮم اﻟﺴـــﻨ ـﻮﻳـﺔ ﻟﻠ ـﺒﺮاءة وﻋـ ـﺪم ﺑﻄﻼﻧﻬـﺎ أو ﺳـﻘﻮﻃﻬﺎ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬـﺎ ﻷـي ﻣـﻦ أﺣﻜـﺎم ﻧﻈـﺎم
ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع أو اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
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2015/2/26
14/631,947
] [72اﻟﻤﺨﺘﺮع :ﺷﺎﻛﺮ اﺣﻤﺪ رﺿﺎ
] [73ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة -1 :ﺷﺎﻛﺮ اﺣﻤﺪ رﺿﺎ ،ﻛﻠﯿﺔ ﯾﻨﺒﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ,ﻗﺴﻢ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ ،ص.ب ،41912 ،30436 .ﯾﻨﺒﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ،اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ،
] [74اﻟﻮﻛﯿﻞ :ﺷﺎﻛﺮ اﺣﻤﺪ رﺿﺎ

ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮار اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة/01 :ﯾﻨﺎﯾﺮ2019/
] [51اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺪوﻟﻲ:
)Int. Cl.: B01D 3/10, 3/42; C02F 1/04, 1/14 (2006.01
] [56اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
-US 20160369646 A1 (HENDRIX GLEN TRUETT [US]) 22 December 2016
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اﻟﻔﺎﺣﺺ :م .ﯾﻮﺳﻒ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ

] [54ﻧﻈﺎم أو أﺳﻠﻮب وأﺟﮭﺰة ﻟﺘﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه
] [57اﻟﻤﻠﺨﺺ :ووﻓﻘﺎ ﻟﺘﺠﺴﯿﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﻲ ،وﯾﺸﻤﻞ ﻧﻈﺎم ﺗﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﺮ أﺳﻲ ﻣﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺳﻔﻠﯿﺔ ﻏﺎطﺴﮫ ﻓﻲ ﻛﺘﻠﮫ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺮ اد ﻋﻼﺟﮫ .اﻟﻌﺎﻣﻮد ﯾﺤﺘﻮي
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ د اﻛﻦ اﻟﻠﻮن و اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﻐﻨﺎطﯿﺴﯿﺔ ,و اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻣﻦ اﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ ,وﯾﺘﻢ ﺗﻮﺻﯿﻞ و اﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺿﺎﻏﻂ ﻓﺮ اغ
ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﺿﻐﻂ اﻟﻔﺮ اغ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﺮ أﺳﻲ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﺳﺤﺐ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻰ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﺮ أﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺤﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﺳﻔﻞ اﻟﻌﺎﻣﻮد اﻟﺮ أﺳﻲ .ﻗﺒﺔ اﻟﺘﻜﺜﯿﻒ ﻟﺪﯾﮭﺎ ھﯿﻜﻞ
رﺋﯿﺴﻲ و اﻟﺬي ﯾﺘﻠﻘﻰ ﺑﺨﺎر اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﺮ أﺳﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﻔﺬ اﻟﺒﺨﺎر وﯾﻘﻮم ﺑﻮﺻﻞ اﻟﻌﺎﻣﻮد اﻟﺮ أﺳﻲ وﻗﺒﺔ اﻟﺘﻜﺜﯿﻒ .ﺗﻮرﺑﯿﻦ رﯾﺎح ﺧﺎرﺟﻲ ﯾﺤﯿﻂ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻘﺒﺔ
اﻟﺘﻜﺜﯿﻒ اﻟﺬي ﯾﺴﺤﺐ و ﯾﻮﺟﮫ اﻟﮭﻮ اء اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻟﻰ اﻟﻔﺮ اﻏﺎت ﺣﻮل اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻜﺜﯿﻒ .ﺧﺰ ان ﯾﺘﻢ ﺗﻮﺻﯿﻠﮫ إﻟﻰ ﻗﺒﺔ اﻟﺘﻜﺜﯿﻒ ﻋﺒﺮ أﻧﺒﻮب ,وﯾﺘﻠﻘﻰ اﻟﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﻣﻦ ﻗﺒﺔ اﻟﺘﻜﺜﯿﻒ.

ﻋﺪد ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ20 :

ﻋﺪد اﻷﺷﻜﺎل7 :

ﻣﻼﺣﻈﺔ  :ﯾﺠﻮز ﻟﻜﻞ ذي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮ ﻣﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة أن ﯾﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻨﺢ أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ﺑﻌﺪ دﻓﻊ رﺳﻮم اﻟﺘﻈﻠﻢ اﻟﻤﻘﺮرة.
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العنوان:
نظام ،واسلوب ،وأجهزة لتحلية المياه
خلفية:
في "الخلفية" يمكـن أن تكـون مقترنـة بتجسـيدات تمثيليـة للكشف الراهن .ومن المعتقد ان هذا العرض يساعد في تزويد اطار
معين لتسهيل فهم اوجة محددة للكشف الراهن بشكل افضل .وعليه ,ينبغي إدراك انه يجب النظر الى هذا الجزء بهذا المفهوم ,وليس
بالضرورة اقرار اسبقية وصحة التقنية السابقة.

ومن االثار المفيدة لالختراع  ,وليست للحصر  ,هو توفير مصادر للمياه النقية للمجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم
هو جزء مهم من تلبية االحتياجات األساسية للمجتمع .أنظمة تحلية المياه تعالج المياه المالحة و  /أو مصادر المياه الغير النقية
وتعمل على انتاج المياه المنقاه التي تكون قابله على أن تستهلك من قبل البشر و  /أو الكائنات الحية األخرى التي تعتمد على
المياه العذبة من أجل البقاء.

وصف مختصر للرسومات
وللوصول الفضل درجات الفهم وأكثرها اكتماال لهذا الكشف الراهن والعديد من المزايا المصاحبة لها ,سيتم
الحصول عليها بسهولة على النحو نفسه ويصبح الفهم أفضل بالرجوع الى االوصاف التفصيلي التالية عند النظر في صلتها مع
الرسومات المصاحبة لها ,حيث:
الرقم ( )1هو نموذج توضيحي لنظام تحلية المياه ,وفقا للنماذج المتضمنه.
الرقم ( )2هو نموذج توضيحي تستعرض تدفق السوائل من خالل نظام تحلية المياه  ,وفقا للنماذج المتضمنه.
األرقام)  (3D-A3هي الرسوم التوضيحية نموذجية من جوانب قبة التكثيف ,وفقا للنماذج المتضمنه.
الشكل)(A4هو نموذج توضيحي بتدفق الهواء من خالل قبة التكثيف ,وفقا للنماذج المتضمنه.
األرقام ()4C-B4هي رسوم توضيحية تمثيلية لمروحة محورية ,وفقا للنماذج المتضمنه.
الرقم ( )5هو مثال يؤخذ به في تدفق الهواء من خالل نظام تحلية المياه  ,وفقا للنماذج المتضمنه.
الرقم ( )6هو مخطط نموذجي لعملية تحلية المياه  ,وفقا للنماذج المتضمنه .و
الرقم ( )7هو مثال يؤخذ به في نظام تحلية المياه  ,وفقا للنماذج المتضمنه.
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وصف تفصيلي
في الرسومات ,تم الترقيم المرجعي ,وتحديد األجزاء المتماثلة أو المتطابقة بالنظر من عدة إتجاهات .وعالوة على
ذلك ,كما أستخدم في هذه الوثيقة ,اسماء او صفات او اضافة "ال التعريف",وما شابه ذلك تحمل عادة معنى "واحد أو أكثر",
ما لم ينص على خالف ذلك .تم رسم الرسومات بشكل عام لتوسيع النطاق والشرح ما لم ينص على خالف ذلك أو توضحها
الهياكل التخطيطية أو االنسيابية.
وعالوة على ذلك ,فإن مصطلح "تقريبا" ,يشير مصطلح "التقريبية"" ,حول" ,عموما إلى نطاقات التي تتضمن القيمة
التي تم تحديدها ضمن هامش  ,٪12 ,٪22أو يفضل  ,٪5وأية قيم بينها.
الرقم ( )1هو نموذج توضيحي لنظام تحلية ( . )122يتضمن نظام تحلية ( )122عمود التسخين ( ,)122قبة
التكثيف ( )124والمتصله بنهاية عامود التسخين العلوية ( ,)122وخزان ( )126التي هي بمثابة خزان لتلقي المياه المحالة أو
السوائل التي تم التعامل معها من قبل نظام تحلية ( . )122يكون عامود التسخين ( )122مغمور كليا او مغمور جزئيا في كتلة
السوائل المراد التعامل معها مثل بحيرة أو نهر او بحر ,أو هيئة أخرى من المياه التي يمكن معالجتها او تنقيتها .عامود
التسخين ( )122يعمل بمثابة غرفة التسخين ,حيث أن السائل المراد معالجته يسخن حتى التبخر ويرتفع البخار ليدخل قبة
التكثيف (. )124
وفقا للنموذج التوضيحي ,عامود التدفئة ( )122هو هيكل أجوف أنبوبي الشكل  ,مثال اسطوانة ,التي يمكن أن تكون
دائرية او بيضاوي الشكل ,أو أي شكل آخر أن يخلق فراغا في هيكله الداخلي ويسمح للسائل بالدخول .عامود التسخين ()122
يمكن أن يكون بقطر على أساس كمية السائل المراد التعامل معه ,من قبل نظام تحلية ( )122خالل فترة من الزمن .وباإلضافة
إلى ذلك ,فإن ارتفاع عامود التسخين ( )122يمكن أن يكون أي ارتفاع ,قد يكون تقريبا بارتفاع  12مترا ( 33قدما) فوق
مستوى سطح البحر ,ذلك االرتفاع الذي قد يكون أقصى ارتفاع ترتفع اليها السوائل المراد معالجتها بفعل الفراغ حيث ضغط
الفراغ يقترب من حد الصفر  .عامود التسخين ( )122يشمل أيضا واحدة أو أكثر من أجهزة استشعار الضغط ,وأجهزة
االستشعار الكهربائية و  /أو الميكانيكية لتحدبيد مستوى كمية السائل في عامود التسخين ( ,)122ايضا وقد تحتوي على أجهزة
استشعار درجة الحرارة .على سبيل المثال ,يكون بمقدور الدوائر المرتبطة بنظام التحلية ( )122ان تحدد ضغط الفراغ
ودرجة الحرارة داخل عامود التسخين و( )122والتي من شأنها حساب ضغط الفراغ داخل عامود التسخين ودرجة الحرارة
المقابلة لتحقيق شروط الغليان في عامود التسخين (.)122
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وفي بعض التطبيقات ,يتم صنع السطح الخارجي لعامود التسخين ( )122من غالف عالي االبتعاثية (مثال للتوضيح
:انبعاثية الجسم األسود الحقيقي = ,)1مثل المواد التي هي سوداء أو داكنة اللون أو ان يطلى عامود التسخين بطالء أسود أو
طالء داكن اللون .في مثال واحد ,يتم استخدام الطالء او التغليف بالسيراميك األسود اللون على السطح الخارجي لعامود
التسخين ( .)122السطح الخارجي الداكن اللون لعامود التسخين ( )122يكسبها خصائص ,تلك التي تختص بها االجسام ذات
اللون االسود والتي تتميز بقدرة امتصاص لالشعه الكهرومغناطيسيه و الشمسية والتي تكون بطاقة انبعاثية تساوي تقريبا
واحد ( ,)ɛ ≈1والتي يعني أن السطح الخارجي لعامود التسخين ( )122يمتص ما يقرب من  ٪ 122من الطاقة
الكهرومغناطيسية التي تأتي في االتصال مع السطح الخارجي لعامود التسخين ( .)122السطح الخارجي داكنة اللون لعامود
التسخين ( )122يمتص الطاقة من الشمس ,والتي يتم نقلها إلى السائل في عامود التسخين ( )122على شكل طاقة حرارية .وفقا
للتجسيدات المعلنة  ,عامود التسخين ( )122يمكن ان يكون محاطا باسطوانة شفافه مفرغة ,وليست على تماس بسطح عامود
التسخين  ,وذلك لتوفير وسط عازل حول عامود التسخين ( ,)122األمر الذي قد يقلل من كمية فقد الحرارة من على سطح
عامود التسخين جراء التبادل الحراري مع الهواء المحيط ايضا تحسين عملية نقل الحرارة عن طريق اإلشعاع.
قبة التكثيف ( )124مشكله على هيئة غرفة مغلقة وترتبط في النهاية العلويه لعامود التسخين ( ,)122والسوائل
المتبخرة تدخل قبة التكثيف ( )124من خالل منفذ البخار ( )222الواقع بين عامود التسخين وقبة التكثيف .كما سيتم شرح
المزيد من هنا ,قبة التكثيف ( )124تشمل توربينات الرياح الخارجي ,أو مروحة ,والمحيطة بالسطح الخارجي لقبة التكثيف
()124

والذي يولد تدفقا للهواء حول قبة التكثيف ()124

عن طريق الرياح المحيطة والتي تعمل على تدوير

التوربينات .التبادل الحراري بين البخار و السطح الداخلي لقبة التكثيف ( )124و تدفق الهواء عبر السطح الخارجي لقبة
التكثيف ( )124عن طريق توربينات الرياح الخارجيه  ,يساعد البخار ليتكثف إلى سائل ,والتي يتم جمعها ونقلها إلى خزان
( )126عن طريق ربط األنابيب ( . )121في بعض التطبيقات ,يتم وضع صمام لعزل الخزان (ليس ظاهرا) في ربط األنابيب
( )121الموصل للخزان ( )126بحيث يمكن عزل الخزان ( , )126على سبيل المثال ال الحصر :في حالة صيانة الخزان
(.)126
في بعض التطبيقات حيث يتم وضع خزان ( )126اسفل جامع التكثيف (اليظهر حاليا) في قبة التكثيف (, )124
ويتدفق السائل المتكثف من قبة التكثيف ( )124إلى الخزان ( )126معتمدة على قوى الجاذبية .كما يمكن استخالص السائل
المكثف من الخزان ( )126خالل عملية المعاجة .وسيكون هنا المزيد من التفاصيل المتعلقة بجامع التكثيف .إذا تم وضع خزان
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( )126بمستوى اعلى من مستوى جامع التكثيف من قبة التكثيف( , )124يمكن وضع مضخة في خط مع ربط األنابيب
( )121لضخ السائل المكثف من قبة التكثيف( )124إلى الخزان (.)126
في بعض التطبيقات ,عامود التسخين( )122يثبت عموديا بحيث ان المحور الطولي لعامود التسخين( )122يكون
عموديا على سطح السائل المراد عالجها .في تطبيقات أخرى ,يكون عامود التسخين مثبت بزاوية مائله ,بحيث يكون المحور
الطولي لعامود التسخين( )122في زاوية غير متعامدة مع سطح السائل المتعامل معه .
ويشمل خزان ( )126أيضا مؤشرات مستوى ميكانيكية و  /أو إلكترونية والتي يمكن االستدالل بها على مستوى و /
أو حجم السائل المحالة في خزان ( .)126في بعض التطبيقات ,مؤشرات المستوى يمكن أن تكون مرتبطة مع الدوائر لتحديد
حجم و  /أو مستوى السائل في الخزان لضمان عدم تتجاوز المستوى المحدد سلفا (زيادة او نقصان) وإصدار اإلنذارات عند
تخطي السائل في الخزان ( )126تلك المستويات .ويمكن أيضا استخدام واحدة أو أكثر من الخزانات االحتياطية (ال يظهر) على
أن تكون متصله إلى الخزان ( )126عبر أنابيب ومضخات إذا لزم األمر لتوفير قدرة إضافية الستقبال السائل المكثف .على
سبيل المثال ,إذا كان مستوى السائل يصل للمستوى العلوي محدد سلفا ,والسائل المكثف يمكن نقلها إلى واحد أو أكثر من
الخزانات االحتياطية .ويمكن أيضا أن الحفاظ على خزانات احتياطية جاهزة بضغط فراغ يساوي الضغط المعمول به في نظام
تحلية (. )122
وفقا للتجسيديات المعلنة ,توصيل ضاغط فراغ ( )112إلى الخزان ( )126للحفاظ على نظام تحلية ( )122عند
ضغط فراغ محددة سلفا .ضاغط فراغ ( )112ويمكن أن تشمل واحدة أو أكثر من المضخات المرتبطة معا والمصممة لتفريغ
الضغط والمعنية بالحفاظ على ضغط فراغ محسوب مسبقا لتطبيقه داخل منظومة التحلية ( . )122ضاغط الفراغ ()112
يمكن ان يكون مدعوما من قبل أي نوع من مصادر الطاقة الخارجية بما في ذلك الطاقة الشمسية والمستمدة من على االقل
واحدة من األلواح الشمسية ( .)112في بعض التطبيقات ,األلواح الشمسية واحدة على األقل ( , )112هي الظاهرة في
الرسومات للتوضيح فقط والمثبتة على سطح الخزان ( )126و تمد ضاغط الفراغ ( )112بالطاقة الالزمة للتشغيل .األلواح
الشمسية ( )112يمكن أيضا ان تشحن واحدة أو أكثر من خاليا البطارية والتي تستخدم إلمداد ضاغط الفراغ ( )112بالطاقة
و  /أو يمكن أن تقدم الطاقة مباشرة الى ضاغط الفراغ ( .)112وباإلضافة إلى ذلك ,فإن ضاغط الفراغ ( )112يمكن أيضا
تشغيلها يدويا.

5

وباإلضافة إلى ذلك ,مقياس للضغط (ال يظهر)  121يمكن أن تدمج في واحد أو أكثر من المواقع في جميع أنحاء
منظومة تحلية المياه ( )122لقياس ضغط الفراغ الفعلي داخل منظومة تحلية ( . )122في بعض التطبيقات ,إذا قام مقياس
الضغط بقراءة الضغط داخل منظومة التحلية ( )122و كان الفرق بين ضغط الفراغ الفعلي أكبرمن حد الضغط المحددة سلفا ,
عندها تقوم الدوائر المرتبطة بضاغط الفراغ ( )112باصدار إنذارات لتحذير مشغلي نظام التحلية ( )122بان الضغط
الحالي هو خارج حدود الضغط المحدد سلفا .في بعض الجوانب ,يمكن للدوائر المرتبطة بضاغط الفراغ ( )112أيضا إرسال
إشارات للتحكم بالضاغط الفراغي ( )112إلى انقاص ضغط الفراغ إذا كان ضغط الفراغ الفعلي اعلى من مستويات الضغط
المحددة سلفا.
في بعض الجوانب ,يعتمد ارتفاع السائل في عامود التسخين( )122على ضغط الفراغ المطبق على نظام التحلية
( )122من ضاغط الفراغ ( )112وعلى متوسط درجة حرارة السائل في عامود التسخين( , )122وتعتمد متوسط درجة
الحرارة في عامود التسخين( )122على كمية الطاقة الحرارية المنتقله إلى السائل عبر السطح الخارجي الداكن اللون لعامود
التسخين( )122و ايضا تعتمد على االنبعاثية من السطح الخارجي لعامود التسخين( )122و ايضا تعتمد على درجة حرارة
الجو المحيط و ايضا تعتمد على درجة الحرارة المحيطه بالسائل و ايضا تعتمد على كفاءة العزل الحراري ,وما شابه
ذلك .على سبيل المثال ,فإن متوسط درجة حرارة السائل في عامود التسخين( )122قد يكون أكبر في المواقع المدارية التي
تواجه كميات أكبر من اإلشعاع الشمسي من المواقع األقرب إلى القطبين الشمالي أو الجنوبي التي ال قد تتلقى قدر أكبر من
أشعة الشمس المباشرة من المواقع المدارية .في مثال واحد ,يتم تسخين السائل في عامود التسخين( )122إلى درجة حرارة
حوالي  67درجة فهرنهايت على أساس الطاقة الحرارية المنتقل إلى السائل عبر السطح الخارجي لعامود التسخين( )122ثم
إلى السائل في عامود التسخين و إذا تم تطبيق ضغط الفراغ حوالي  2.2بار ( 222مليبار) من قبل ضاغط الفراغ ( ,)112فإن
السائل يرتفع إلى علو حوالي  26.4قدم في عامود التسخين(.)122
الرقم ( )2هو نموذج توضيحي مستعرضة تدفق السوائل من خالل نظام تحلية ( , )122وفقا للتجسيدات
المعلنة .يغمر عامود التسخين( )122أو يغمر جزئيا في كتلة من السوائل المراد عالجها .يدخل السائل المراد معالجته الى
عامود التسخين( )122عن طريق واحدة أو أكثر من الفتحات ( )221في عامود التسخين( , )122وتقع الفتحات ( )221تحت
خط مستوى كتلة السوائل المراد عالجها .في بعض التطبيقات ,تكون النهاية المغموره من عامود التسخين ( )122محاطه بمواد
شبكية ,مثل شبكة ,من أجل تصفية الجسيمات اوالكائنات التي قد تسد فتحات التغذية ( .)221وللحفاظ على الضغط داخل نظام
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تحلية ( )122في مستويات أقل من الضغط الجوي ,يتوجه السائل إلى عامود التسخين( )122مرتفعا الى االرتفاع الذي يتوافق
مع ضغط الفراغ المكون بواسطة ضاغط الفراغ ( .)112ووفقا للتجسيدات المعلنة ,فان عامود التسخين( )122قد يشمل
صمامات لغرض العزل (ال يظهر) في واحد أو أكثر من فتحات التغذية ( )221و  /أو واحد أو أكثر من فتحات اإلخراج
( )223لمنع السائل من الدخول و  /أو الخروج من عامود التسخين( )122عندما يكون النظام تحلية ( )122ليس قيد
االستخدام.
وباإلضافة إلى ذلك ,فان درجة حرارة السائل داخل عامود التسخين( )122يتزايد كلما ازداد انتقال الطاقة الحرارية
وتم توصيلها إلى السائل عن طريق امتصاص الطاقة الشمسية من على السطح الخارجي الداكن اللون لعامود التسخين(,)122
وعندها تقل كثافة السائل جراء التسخين  ,ويؤدي ذلك التسخين الى ارتفاع السائل في عامود التسخين( .)122وعندما تصل
درجة حرارة السائل بالتقاطع مع الضغط المنخفض الى درجة اونقطة الغليان يتم التبخير ,وهنا يرتفع السائل المتبخر الى قبة
التكثيف( )124عبر منفذ بخار ( .)222وكلما بدء البخار في التكون ,تبدء مستوى الملوحة في السائل غير المتبخر داخل
عامود التسخين ( )122باإلزدياد ,عندها تبدء دورة طبيعية بالتأسس في السائل داخل عامود التسخين تم تأسيس ( )122وذلك
بسبب االختالفات في الوزن والملوحة .على سبيل المثال ,وزن وكثافة المياه تكون اكثر ملوحة بعد عملية التبخيرو مع زيادة
الملوحة بسبب تبخر السوائل المنقاه تتوجه المياه االكثر ملوحة الى االسفل تاركة المجال للمياه االقل ملوحه بالصعود .يتم دفع
السائل االكثر ملوحة الى الجزء السفلي من عامود التسخين( )122وبعدها مغادرة عامود التسخين( )122من خالل فتحات
اإلخراج الواحده أو األكثر ( )223في عامود التسخين ( )122والواقعه تحت خط مستوى كتلة السوائل المراد عالجها.
الشكل ( )2هو شكل مقطعي ويوضح أيضا قبة التكثيف( )124بعد ازالة التوربينات الرياح الخارجي من أجل
توضيح زعانف المبادالت الحرارية الداخلية ( )224و زعانف المبادالت الحرارية الخارجية ( )226الملحقة على جدار قبة
التكثيف ( . )124ووفقا للتجسيدات المعلنة واحد أو أكثر من زعانف المبادالت الحرارية الداخلية ( )224هي هياكل ممدود
تشكل على جدار السطح الداخلي لجدار لقبة التكثيف( )124وذلك من أجل زيادة مساحة سطح التكثيف للبخار الذي يدخل لقبة
التكثيف( )124من عامود التسخين(, )122وواحد أو أكثر من زعانف المبادالت الحرارية الخارجية ( )226هي هياكل
ممدود تشكل حول السطح الخارجي لجدار قبة التكثيف( )124من أجل زيادة مساحة التبادل الحراري بين قبة التكثيف()124
والهواء المتدفقة عبر زعانف المبادالت الحرارية الخارجية ( )226بواسطة التوربين الخارجي .الزعانف الداخلية ()224
وزعانف المبادالت الحرارية الخارجية ( )226يمكن أن تكون عموديه على جدران قبة التكثيف ( )124أو غير عمودية او
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ملتوية .وباإلضافة إلى ذلك ,يمكن للزعانف الداخلية ( )224وزعانف المبادالت الحرارية الخارجية ( )226لديها أي شكل أو
التصميم من شأنه تحسين خصائص نقل الحرارة من قبة التكثيف(. )124
األشكال رقم ()3A-3Dهي أمثلة توضيحية نموذجية من جوانب قبة التكثيف( , )124وفقا للتجسيدات المعلنة .الشكل
()A3هو مثال توضيحي للمقطع العرضي للقبة التكثيف( )124مع إزالة التوربينات الخارجي وتوضح زعانف المبادالت
الحرارية الداخلية ( )224والخارجية ( .)226وقبة التكثيف ( )124تحوي الهيكل الرئيسي ( )322وهو محكم االغالق وهو
يشكل الجزء لقبة التكثيف ( )124وهو أساسي لعملية تكثيف البخار .الهيكل الرئيسي ( )322يمكن أن يكون له شكل مدبب او
مخروط أو أي شكل الذي من شأنه أن يستوعب نقل الحرارة الداخلية من الزعانف الداخيلة ( )224الى زعانف المبادالت
الحرارية الخارجية ( )226ومنها طرد الحرارة من خالل توربينات الهواء الخارجيه الذي يحيط الهيكل الرئيسي ( .)322في
بعض التطبيقات ,أبعاد الهيكل الرئيسي ( )322يمكن أن تعتمد على المعدالت المطلوب لتحلية السوائل  ,وحجم غرفة التدفئة
( ,)122وما شابه ذلك .وفقا الحد التجسيدات  ,الهيكل الرئيسي ( )322يبلغ ارتفاعه حوالي  22قدم مع قطر يبلغ حوالي 1
أقدام ,ولكن ارتفاع وقطر الهيكل الرئيسي ( )322يمكن أن يكون أكبر من أو أقل من أالبعاد الموضحة هنا.
وفقا لبعض التطبيقات ,فان زعانف المبادالت الحرارية الداخلية ( )224هي هياكل ممدود تشكلت حول السطح
الداخلي لقشرة الهيكل الرئيسي ( )322وفقا ألنماط محددة سلفا والتي تزيد من المساحة اإلجمالية لسطح التكثيف لقبة
التكثيف( . )124زعانف المبادالت الحرارية ( )224يمكن أن تكون هياكل تشبه الشفرة التي تمتد من أعلى التقريبي إلى أسفل
التقريبي للهيكل الرئيسي ( )322من قبة التكثيف( . )124وباإلضافة إلى ذلك ,زعانف المبادالت الحرارية الخارجية ()226
هي هياكل ممدود تشكلت حول السطح الخارجي للهيكل الرئيسي ( )322وفقا ألنماط محددة سلفا من شأنها تحفيز و زيادة نقل
الحرارة بين البخار داخل قبة التكثيف( )124والهواء المتدفق عبر زعانف المبادالت الحرارية الخارجية ( )226عن طريق
توربينات الهواء الخارجي .زعانف الخارجية ( )226هي أيضا هياكل قد تكون على شكل شفرة مثال تمتد من أعلى تقريبي إلى
أسفل التقريبي للهيكل الرئيسي ( )322من قبة التكثيف.
الشكل ( )B3هو مثال توضيحي لمنفذ البخار ( ,)222وفقا للتجسيدات المعلنة .منفذ البخار ( )222هي فتحة في
الجزء السفلي من قبة التكثيف( )124الذي يفصل عامود التسخين( )122من قبة التكثيف( . )124والسوائل التي تم تبخرها
في عامود التسخين( )122يدخل قبة التكثيف( )124عبر منفذ البخار( .)222جامع التكثيف ( )324يحيط بمنفذ البخار ()222
و وقد تكون على شكل حلقة محدبة لتوفير خزان لجمع السائل الناتج من تكثيف البخار داخل قبة التكثيف( . )124األنبوب الذي
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يربط ( )121يتصل بقبة التكثيف( )124في موقع يتوافق مع موقع جامع التكثيف ( )324بحيث ان السائل المكثف يمكن نقلها
من جامع التكثيف ( )324إلى الخزان (.)126
الشكل ()C3هو مثال توضيحي لقبة التكثيف( )124بعد ازالة التوربينات الخارجية  ,وفقا للتجسيدات المعلنة .كما
ذكر سابقا ,زعانف المبادالت الحرارية الخارجية ( )226هي هياكل على شكل شفرة تمتد من أعلى تقريبي إلى أسفل التقريبي
للهيكل الرئيسي ( )322من قبة التكثيف .يتم تشكيل زعانف المبادالت الحرارية الخارجية ( )226حول السطح الخارجي
للهيكل الرئيسي ( )322وفقا ألنماط محددة سلفا التي تهدف لزيادة نقل الحرارة بين البخار داخل قبة التكثيف( )124و تدفق
الهواء عبر زعانف المبادالت الحرارية الخارجية ( )226عن طريق التوربينات الخارجي .في احد التطبيقات ,زعانف
المبادالت الحرارية الخارجية ( )226متباعدة بالتساوي حول محيط السطح الخارجي للهيكل الرئيسي ( )322من قبة
التكثيف(. )124
الشكل ()D3هو مثال نموذجي لتوربينات الرياح الخارجية ( )326من قبة التكثيف( , )124وفقا للتجسيدات المعلنة.
توربينات الرياح الخارجية ( )326هو مروحة يحركها الرياح  ,مثل مراوح الهواء التوربينيه  ,وهي التي تحيط بزعانف
المبادالت الحرارية الخارجية ( )226من قبة التكثيف( . )124توربينات الرياح الخارجية ( )326تزيد من حجم مرور الهواء
فوق وبين زعانف المبادالت الحرارية الخارجية ( ,)226والذي يتسبب بزيادة في كمية طرد الحرارة من زعانف المبادالت
الحرارية الخارجية ( )226خالل التبادل الحراري بين البخار داخل قبة التكثيف( )124والهواء المتدفق عبر زعانف
المبادالت الحرارية الخارجية ( .)226في بعض التطبيقات ,يستند اتجاه دوران توربينات الرياح الخارجية ( )326على اتجاه
تدفق الرياح .كما يتم نقل الحرارة المطرودة من زعانف المبادالت الحرارية الخارجية ( )226إلى الهواء المتدفقة عبر زعانف
المبادالت الحرارية الخارجية ( ,)226ينسل الهواء الساخن المطرود من قبة التكثيف( )124عبر فتحات واحدة أو أكثر
لتوربينات الرياح الخارجية ( .)326في بعض التطبيقات ,ينسل الهواء الساخن المطرود من قبة التكثيف( )124من خالل
الفراغات بين شفرات التوربينات الرياح الخارجية (.)326
الشكل ()A4هو مثال توضيحي لتدفق المياه المعالجه والبخار والهواء من خالل قبة التكثيف( , )124وفقا للتجسيدات
المعلنة .عند تبخر السائل المراد عالجه في عامود التسخين( , )122البخار الناتج ( )422يدخل الهيكل الرئيسي ( )322من قبة
التكثيف( )124عن طريق منفذ البخار ( .)222عند تماس البخار الناتج ( )422زعانف المبادالت الحرارية الداخلية ()224
والتي تكون عند درجات حرارة اقل من البخار الناتج ( ,)422هنا يبدء البخار الناتج ( )422بفقد الحرارة ويبدء بالتكثف
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ويتحول الى سائل معالج او محاله ( )422على طول السطح الداخلي للهيكل الرئيسي ( )322من قبة التكثيف ويتم بعد ذلك
بالتجمع من قبل جامع التكثيف ( .)324ويتم نقل السائل المحالة ( )422إلى الخزان ( )126عبر األنبوب الموصل ()121
المتصل بجامع التكثيف (.)324
يتم تدوير التوربينات الخارجية ( )326بواسطة الرياح في اتجاه ( )426بناء على اتجاه تدفق الرياح .وخالل دوران
توربينات الرياح الخارجية ( )326على التوالي ,يتم سحب الهواء الخارجي ( )421الى قبة التكثيف( )124بين توربينات
الرياح الخارجية ( )326وزعانف المبادالت الحرارية الخارجية ( )226عن طريق مروحة محورية ترتبط في الطرف األسفل
من توربينات الرياح الخارجية ( )326بين توربينات الرياح الخارجية ( )326و الهيكل الرئيسي ( )322لقبة التكثيف()124
حيث ان المروحة المحورية تشارك نفس محور دوران توربينات الرياح الخارجية ( .)326في بعض التطبيقات ,يتم توصيل
المروحة المحورية بحماالت تحمل ( )Bearingلدعم توربينات الرياح الخارجية ( )326حيث يتم توصيله إلى عامود
التسخين( .)122لغرض وضوح الرسم ,لم يتم إظهار المروحة المحورية في الشكل ( ,)A4ولكن هناك شفرات موجهة لسحب
الهواء الخارجي إلى األعلى عموديا من خالل الفراغ بين توربينات الرياح الخارجية ( )326وقبة التكثيف(. )124
الشكل ()B4هو مثال توضيحي مقطعي علوي يوضح المروحة المحورية ( )424متصل بالطرف األسفل
لتوربينات الرياح الخارجية ( )326وفقا للتجسيدات المعلنة .وتشمل مروحة محورية عدد وافر من شفرات المروحة المحورية
الزاوية ( )426والتي من عملها خلق فرق في الضغط على جانبي المروحة المحورية ( )424والتي تتسبب بان الهواء
الخارجي ( )421يتم سحبه إلى أعلى الفراغ بين األسطح الداخلية لشفرات توربينات الرياح الخارجية ( )326و زعانف
المبادالت الحرارية الخارجية ( )226من قبة التكثيف( )124وتتم هذه العملية كلما دارت المروحة المحورية ( .)424على
سبيل المثال ,الشكل ()C4هو مخطط تمثيلي ,والذي يوضح حركة تدفق الهواء ,فيما يتعلق باالمروحة المحورية (.)424
شفرات المروحة المحورية الزاوية ( )426مرتبة بميل

وبزاوية ,وهذه الشفرات عند دورانها تنتج فارق ضغط بين الجانب

الخارجي ( )422من المروحة المحورية ( )424والجانب الداخلي ( )422من المروحة المحورية ( .)424يكون الضغط
على الجانب الخارجي ( )422أقل من الضغط على الجانب الداخلي ( , )422ولذلك فإن الهواء الخارجي ( )421يقوم
بالتوجه في االتجاه المحوري من الجانب الخارجي ( )422إلى الجانب الداخلي ( )422من المروحة المحورية ( )424وتتم
هذه العملية كلما دارت المروحة المحورية ( )424في اتجاه تدفق الرياح (.)426
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وبالرجوع إلى الشكل ( ,)A4توربينات الرياح الخارجية ( )326تزيد من حجم الهواء الخارجي ( )421الذي قد يمر
عبر زعانف المبادالت الحرارية الخارجية ( , )226والذي يسبب بزيادة في طرد كمية الحرارة ( )412من زعانف المبادالت
الحرارية الخارجية ( )226خالل التبادل الحراري بين البخار ( )422داخل قبة التكثيف ( )124و الهواء الخارجي ()421
والتي تتدفق من على زعانف المبادالت الحرارية الخارجية ( .)226يتصاعد درجة حرارة الهواء الخارجي (, )421عندما
يمر الهواء الخارجي ( )421من على زعانف المبادالت الحرارية الخارجية ( )226ويمتص الحرارة المطرودة ( )412من
على زعانف المبادالت الحرارية الخارجية ( .)226الهواء الخارج الساخن ( )412يخرج من قبة التكثيف( )124من خالل
واحد من الفتحات على األقل بين توربينات الرياح الخارجية ( )326وزعانف المبادالت الحرارية الخارجية (.)226
الشكل رقم ( )5هو مثال للتوضيح فقط لتدفق الهواء من خالل نظام التحلية ( , )122وفقا للتجسيدات المعلنة .يتم تدوير
توربينات الرياح الخارجية ( )326بواسطة الرياح في اتجاه ( )426والمعتمدة على زاوية ميالن شفرات مروحة التوربينات
الخارجية ( .)326كما هو مبين في الشكل ( ,)5فيما يتعلق بتهيئة نظام التحلية ( , )122اتجاه تدفق الرياح ( )522هو من من
اليسار إلى اليمين عبر توربينات الرياح الخارجية ( )326من قبة التكثيف( , )124و توربينات الرياح الخارجية تدور في اتجاه
( )426وهذا هو عكس اتجاه عقارب الساعة .وكلما استمرت توربينات الرياح الخارجية ( )326بالدوران ,يتم سحب الهواء
الخارجي ( )421من قبة التكثيف( )124بين توربينات الرياح الخارجية ( )326وزعانف المبادالت الحرارية الخارجية
( .)226كما أن الحرارة المطرودة ( )412من زعانف المبادالت الحرارية الخارجية ( )226تطرد إلى الهواء الخارجي
( ,)421والهواء الخارجي الساخن ( )412يخرج من قبة التكثيف ( )124خالل واحد من الفتحات على األقل بين توربينات
الرياح الخارجية ( )326وزعانف المبادالت الحرارية الخارجية ( .)226في بعض التطبيقات ,الهواء الخارجي الساخن
( )412يخرج من قبة التكثيف ( )124من خالل الفراغات بين شفرات توربينات الرياح الخارجية (.)326
الرقم ( )6هو مثال لمخطط انسيابي لعملية التحلية ( ,)622وفقا للتجسيدات المعلنة .في خطوة ( , )S601يتم تأسيس
ضغط فراغي في نظام التحلية ( )122عن طريق ضاغط فراغي ( .)112الضاغط الفراغي ( )112يمكن أن يشمل واحدة أو
أكثر من الضواغط والدوائر المرتبطة لهدف تفريغ والحفاظ على الضغط الفراغي داخل منظومة التحلية ( )122والمعتمدة
على قيم ضغط فراغي محدده ومحسوبة سلفا .ضاغط فراغ ( )112يمكن يتلقى الطاقة من قبل أي نوع من مصادرالطاقة
الخارجية بما في ذلك الطاقة الشمسية من األلواح الشمسية واحد على األقل ( .)112في بعض التطبيقات ,األلواح الشمسية
واحدة على األقل ( )112قد تتموضع على سطح الخزان ( )126و وتتصل كهربائيا بضاغط الفراغ ( .)112األلواح الشمسية
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( )112يمكنها أيضا ان تشحن واحدة أو أكثر من خاليا البطاريات ومن ثم امداد ضاغط الفراغ ( )112بالطاقة .وباإلضافة إلى
ذلك ,فإن ضاغط الفراغ ( )112يمكن أيضا أن يشغل يدويا.
في خطوة ) ,(S602يتم سحب السائل المراد التعامل معه الى داخل عامود التسخين( )122عبر الفتحات التي أنشئت
في نظام التحلية ( )122عن طريق ضاغط الفراغ ( .)112في بعض التطبيقات ,يكون عامود التسخين()122مغمورا أو يكون
مغمورا بشكل جزئي في كتلة السائل المراد معالجته ,مثل بحيرة أو نهر ,بحر ,أو هيئة أخرى من المياه التي يمكن أن معالجتها
او تحليتها  .إن السائل المراد معالجته يدخل عامود التسخين( )122عبر فتحات واحدة أو أكثر في عامود التسخين( )122وتقع
تحت خط المياه العلوي من كتلة السوائل المراد عالجها .نظرا للحفاظ على الضغط داخل نظام تحلية ( )122أقل من الضغط
الجوي ,يتوجه السائل إلى االرتفاع بداخل عامود التسخين( )122لالرتفاع الذي يتوافق مع الضغط الفراغي التي تحتفظ بها
ضاغط الفراغ (.)112
في خطوة( ,)S604السائل في عامود التسخين( )122يسخن إلى درجة التبخر .في بعض التطبيقات ,ويتكون السطح
الخارجي لعامود التسخين( )122من مواد تكون سوداء أو داكنة اللون أو هي التي قد تطلى مع اللون األسود أو االلوان
الداكنة .السطح الخارجي لعامود التسخين( )122داكن اللون واللذي يتمتع بخصائص إشعاع الجسم األسود ويسمى ايضا انبعاثية
الجسم االسود  ,وهو ما يعني أن السطح الخارجي لعامود التسخين( )122يمتص ما يقرب من  ٪122من الطاقة
الكهرومغناطيسية والحرارة التي تأتي في اتصال مع السطح الخارجي لعامود التسخين( .)122السطح الخارجي داكن اللون
لعامود التسخين( )122يمتص الطاقة من الشمس ,والتي يتم نقلها إلى السائل في عامود التسخين( )122على شكل طاقة
حرارية .ترتفع درجة حرارة السائل داخل عامود التسخين( )122كلما ازادادت الطاقة الحرارية المنتقلة إلى السائل عبر السطح
الخارجي الداكن اللون لعامود التسخين( ,)122عندها تقل كثافة السائل  ,والذي يتسبب في ان السائل الساخن يأخذ في االرتفاع
داخل عامود التسخين(.)122
عندما تصل درجة حرارة السائل للتبخر أو نقطة الغليان ,يرتفع السائل المتبخر الى قبة التكثيف( )124عبر منفذ
البخار ( .)222وخالل عملية توليد البخار ,ترتفع مستويات الملوحة في السائل ,عندها يتم تاسيس حركة او دورة طبيعية داخل
عامود التسخين ( )122وهذه الظاهرة الطبيعية سببها االختالفات في الوزن والملوحة .على سبيل المثال ,زيادة وزن السوائل
مع زيادة ملوحتها نتيجة لتبخر السوائل .يدفع بالسوائل التي إزدادت ملوحتها الى الجزء السفلي من عامود التسخين()122
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وتطرد من داخل عامود التسخين( )122وذلك من خالل فتحات واحدة أو أكثر في عامود التسخين تحت خط المياه العلوي من
كتلة السوائل المراد عالجها.
في خطوة ( ,)S606يتم تكثيف البخار داخل قبة التكثيف( )124وذلك عند دخول البخار الهيكل الرئيسي ( )322من
قبة التكثيف( )124عبر منفذ البخار ( .)222وكلما تالمس البخار ( )422مع زعانف المبدالت الحرارية الداخلية ( )224التي
هي تكون أقل في درجة الحرارة من البخار ( ,)422يتكثف البخار ( )422ويتحول إلى سائل معالج او محلى ( )422واللذي
يتم جمعها من قبل جامع التكثيف ( )324وذلك عندما يسقط السائل المحلى او المعالج ( )422إلى أسفل الهيكل الرئيسي
(.)322
يتم تدوير توربينات الرياح الخارجية ( )326بواسطة الرياح في اتجاه ( )426بناء على اتجاه تدفق الرياح .عندما
تدور توربينات الرياح الخارجية ( )326بالتناوب ,يتم سحب الهواء الخارجي ( )421الى قبة التكثيف( )124بين التوربينات
الخارجي ( )326وزعانف المبادالت الحرارية الخارجية ( .)226توربينات الرياح الخارجية ( )326تزيد من حجم الهواء
الخارجي ( )421الذي يمر من على زعانف المبادالت الحرارية الخارجية ( ,)226والذي يسبب بزيادة في كمية الحرارة
المطرودة ( )412من زعانف المبادالت الحرارية الخارجية ( )226خالل التبادل الحراري بين البخار داخل قبة
التكثيف( )124و الهواء الخارجي ( )421وتتدفق من على زعانف المبادالت الحرارية الخارجية ( .)226ترتفع درجة
حرارة الهواء الخارجي ( )421كل ما زاد الهواء الخارجي ( )421المرور من على زعانف المبادالت الحرارية الخارجية
( )226المتصاصه الحرارة المطرودة ( )412من زعانف المبادالت الحرارية الخارجية ( .)226الهواء الخارجي الساخن
( )412يخرج من قبة التكثيف ( )124من خالل فتحه واحد على األقل بين توربينات الرياح الخارجية ( )326وزعانف
المبادالت الحرارية الخارجية ( .)226في خطوة( )S608السائل المعالج او المحلى ( )422يتم جمعه في جامع التكثيف ()324
ونقلها إلى خزان ( )126عبر األنابيب التي تربطها ( . )121في بعض تطبيقات حيث يتم وضع خزان ( )126تحت قبة
التكثيف( , )124ليتدفق السائل المكثف من قبة التكثيف( )124إلى الخزان ( )126على أساس قوى الجاذبية .إذا تم وضع
خزان ( )126فوق قبة التكثيف( , )124يمكن وضع مضخة في خط ربط األنابيب ( )121وذلك لضخ السائل المكثف من قبة
التكثيف( )124إلى الخزان (.)126
يتلقى نظام تحلية ( )122السائل المراد معالجته ,مثل المياه المالحة,المياه المتسخه ال يمكن استخدامها او التعايش
معها من قبل البشر او من قبل المخلوقات المعتمدة على الماء وتخرج سوائال يمكن أن تستهلك من قبل البشر و  /أو الكائنات
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الحية األخرى التي تعتمد على المياه العذبة من أجل البقاء او على االقل يمكن تحويل المياه المتسخه الى سائل اليضر بالبشر او
الكائنات الحية ,وفقا للتجسيدات المعلنة .تقوم الطاقة الشمسية بتشغيل ضاغط الفراغ ( )112وأيضا امداد الحرارة للسائل
بداخل عامود التسخين( ,)122وقد يتطلب نظام التحلية ( )122كميات صغيرة من الطاقة الخارجية للتشغيل ويمكن تنفيذها في
المواقع نظرا لقلة اعتمادية نظام التحلية ( )122على الطاقة  .وباإلضافة إلى ذلك ,في بعض التطبيقات ,يمكن لنظام التحلية
( )122أن يكون نظاما محموال  ,و التي يمكن بناؤها وتفكيكه على أساس الوقت من السنة ,ونقص المياه ,وما شابه ذلك.
الشكل رقم ( )7هو مثال توضيحي لنظام تحلية ( ,)722وفقا للتجسيدات المعلنة .يتضمن نظام التحلية ( )722عمود
تسخين ( )122التي تكون مغمورة في مغطس ( )721لكتلة السوائل المراد عالجه  ,والتي يمكن أيضا أن يشار إليه بخزان أو
مستوعب مبني بأبعاد محسوبة ومحددة سلفا و التي ايضا تحتوي على كمية من السائل المراد عالجه محددة سلفا  .مغطس
( )721يشمل أيضا مدخل الضخ ( )722الذي يضخ السائل المراد التعامل معه ,من والى المغطس ( )721لتنفيذ عملية تحلية
المياه ( .)622ووفقا لبعض التطبيقات ,على ارتفاع ( , )hوالضغط ) (Pعلى اساس ان المستوى ( )Kهو مستوى السائل
المراد التعامل معه داخل المغطس ( . )721يتم التحكم في مستوى ( )Kعن طريق مدخل الضخ ( )722واللتي تتلقى إشارة
التحكم من الدوائر المرتبطة والتي تحسب إرتفاع ( )hوضغط ( )Pالسائل داخل عامود التسخين( .)122على سبيل المثال,
الضغط ( )Pداخل عامود التسخين يمكن ان يحدد وفقا للعمليه الحسابيه التالية:
} ) P = Patm – { [ (h) * (ρ) * (G) ] – [ (K) * (ρ) * (G) ] = Patm – { [ ( ρ ) * ( G ) ] * ( h - K

علما بان )Patm(:هو الضغط الجوي في المنطقة المحيطة بنظام تحلية ( )722و ( )ρهو كثافة السائل المراد التعامل معه
و( )Gهي قوة الجاذبية االرضية في منطقة نظام التحلية (. )722ارتفاع السائل ( )hداخل عامود التسخين( )122واالرتفاع
( )Kمن السائل داخل المغطس ( )721يمكن تحديده عبر مؤشرات مستوى واحد أو أكثر .وباإلضافة إلى ذلك ,مدخل الضخ
( )722يمكن أن تعمل بالطاقة عن طريق األلواح الشمسية واحدة على األقل ( )112و  /أو غيرها من مصادر الطاقة
الميكانيكية  /الكهربائية الخارجية .نظام تحلية ( )722يشمل أيضا عناصر نوقشت سابقا فيما يتعلق بنظام التحلية (. )122
لقد تم وصف عدد من التطبيقات .وعلى الرغم من ذلك ,سوف يكون مفهوما أنه قد يكون هناك بعض التعديالت دون
الخروج عن روح ونطاق هذا الكشف .على سبيل المثال ,يمكن تحقيق نتائج أفضل لو تم تنفيذ الخطوات التقنية لهذا الكشف في
تسلسل مختلف ,إذا تم الجمع بين المكونات في أنظمة هذا الكشف بطريقة مختلفة ,أو إذا تم استبدال المكونات أو تم اضافة
مكونات بديلة.

ﻋﻨﺎﺻﺮﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
 .1ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ:
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻮﺩ ﺭﺃﺳﻲ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻔﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻐﻤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻮﺩ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ
ﺳﻄﺢ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻤﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻤﺲ.
ﻣﺴﺘﻮﻋﺐ ﻣﻜﻮﻥ ﻭﻣﻌﺪﺑﺄﺑﻌﺎﺩﻣﺤﺪﺩﺓ ﺳﻠﻔﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ.
ﻣﻀﺨﺔ ﺍﺩﺧﺎﻝ ﻣﻜﻮﻧﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ.
ﺿﺎﻏﻂ ﻓﺮﺍﻍ ﻭﺍﺣﺪﻣﺘﺼﻞ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﻔﺮﺍﻏﻲ ) (Vacuumﻓﻲ ﻋﺎﻣﻮﺩ ﺍﻟﺘﺴﺨﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺳﻲ ،ﺍﻳﻀﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻀﻐﻂ
ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﺩﺍﺧﻞ ﻋﺎﻣﻮﺩ ﺍﻟﺘﺴﺨﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺳﻲ ﻣﻦ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺤﻪ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻮﺩ.
ﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻧﻪ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺑﺨﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻮﺩ ﺍﻟﺘﺴﺨﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻣﻨﻔﺬ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻮﺩ ﺍﻟﺘﺴﺨﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺳﻲ ﻭﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ.
ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻋﺎﻧﻒ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﻪ ﻭﺍﻟﻤﻤﺪﻭﺩ ﺑﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻭﺗﻜﻮﻧﻤﺘﺒﺎﻋﺪﺓ ﻭﻓﻲ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺳﻠﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ.
ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻋﺎﻧﻒ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﻪ ﻭﺍﻟﻤﻤﺪﻭﺩ ﺑﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻭﺗﻜﻮﻧﻤﺘﺒﺎﻋﺪﺓ ﻭﻓﻲ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺳﻠﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻠﻠﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ
ﺗﻮﺭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺣﺎﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔﻭﺳﺤﺐ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺡ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺮﺍﻏﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ .ﻭ
ﺧﺰﺍﻥ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ ﻋﺒﺮ ﺍﻧﺎﺑﻴﺐ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ )ﻗﺪ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﻘﻄﺮ ﺍﻭ ﻣﺤﻠﻰ ﺍﻭ ﻣﻌﺎﻟﺞ( ﻣﻦ ﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ.

 .2ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺭﻗﻢ ) ،(1ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺎﻣﻮﺩ ﺍﻟﺘﺴﺨﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺳﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﺳﻲ.

 .3ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺭﻗﻢ ) ،(2ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﺮﺃﺳﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ  33ﻗﺪﻣﺎ ) 10ﺃﻣﺘﺎﺭ(.
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 .4ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺭﻗﻢ ) ،(1ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﺳﻴﻴﻤﻠﻚ ﻟﻮﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻻﻣﺘﺼﺎﺹ
ﺣﻮﺍﻟﻲ  %100ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ.
 .5ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺭﻗﻢ ) ،(1ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺿﺎﻏﻂ ﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ.
 .6ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺭﻗﻢ ) ،(5ﺣﻴﺚ ﻳُﺤﺪﺩﻳﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺿﺎﻏﻂ ﻓﺮﺍﻍ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﻭﺻﻠﻪ ﺑﺎﻟﺨﺰﺍﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﻔﺬ
ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ.

 .7ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺭﻗﻢ ) ،(6ﺍﻳﻀﺎ ﻳﻀﻤﺄﺟﻬﺰﺓ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻣﺜﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ.

 .8ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺭﻗﻢ ) ،(7ﻭﻳﻀﻢ ﺃﻳﻀﺎﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻭﻋﺪﺓﺍﻧﻈﻤﺔﺗﺘﻠﻘﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ
ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺍﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻐﻂ،ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ )ﺩﺍﺧﻞ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ(ﻭﺿﻐﻂ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺏ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺳﻠﻔﺎ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺏ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺳﻠﻔﺎ.

 .9ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺭﻗﻢ ) ،(8ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﺑﻀﺎﻏﻂ
ﺍﻟﻔﺮﺍﻏﺒﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﻔﺮﺍﻏﻴﺒﻮﺍﺳﻄﺔ ﺿﺎﻏﻄﺎﻟﻔﺮﺍﻍ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﺿﻐﻂ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺳﻠﻔﺎ
ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺳﻠﻔﺎ.

 .10ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺭﻗﻢ ) ،(5ﻫﻨﺎ ﺗﻀﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻟﻮﺡ ﻁﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺿﺎﻏﻂ
ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻮﺣﺔ ﻁﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.

 .11ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺭﻗﻢ ) ،(1ﺍﻳﻀﺎ ﻳﺘﻜﻮﻧﺎﻟﺨﺰﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻭ/ﻭﺍﻟﺤﺠﻢ
ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻧﻈﻤﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺃﻭ/ﻭﺍﻟﺤﺠﻤﻠﻠﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ.
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 .12ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺭﻗﻢ ) ،(11ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻭ
ﺍﻟﻤﻘﻄﺮ،ﺍﻳﻀﺎﻹﺭﺳﺎﻝ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺳﻠﻔﺎ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺳﻠﻔﺎ.

َﻜﻮﻥُ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻋﻨﺪ
 .13ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺭﻗﻢ ) ،(1ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻢ ﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ ﺟﺎﻣﻊ) ُﻣ َﺠ ِﻤﻊ(ﺣﺎﺻﻞ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ ﻭﺗ ُ
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﺜﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ.

 .14ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺭﻗﻢ ) ،(13ﻳﺘﻢ ﺭﺑﻂ ﺃﻧﺒﻮﺏ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺟﺎﻣﻊ
ﺣﺎﺻﻞ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ.
 .15ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺭﻗﻢ ) ،(14ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﺎﻣﻊ ﺣﺎﺻﻞ
ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ.

 .16ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺭﻗﻢ ) ،(1ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺗﻀﻢ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻭ ﺃﻧﻈﻤﺔﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻀﺨﺔ ﺍﻻﺩﺧﺎﻝ ﻭﺫﻟﻚ
ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﯨﺎﻟﻤﺤﺪﺩ ﺳﻠﻔﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻋﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﺣﺪﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﺿﻐﻂ
ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﻋﺎﻣﻮﺩ ﺍﻟﺘﺴﺨﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺳﻲ.

 .17ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺭﻗﻢ ) ،(1ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﺭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺣﺎﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺎﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ
ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻭﺣﺔ ﻣﺤﻮﺭﻳﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻬﻮﺍءﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺮﺍﻏﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ .

 .18ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺗﺘﺄﻟﻒ
ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﻋﺎﻣﻮﺩ ﺍﻟﺘﺴﺨﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺳﻲ:
ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻮﺩ ﺍﻟﺘﺴﺨﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺳﻲ ،ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻛﻄﺎﻗﺔ ﺣﺮﺍﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻋﺎﻣﻮﺩ ﺍﻟﺘﺴﺨﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺳﻲ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻏﻠﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﻮﻳﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺑﺨﺎﺭ.
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ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ )ﺍﻟﻤﻮﻓﺮ(,ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﻋﺎﻣﻮﺩ ﺍﻟﺘﺴﺨﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﻔﺬ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻗﻞ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺟﺰﺋﻪ ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ ﺍﻟﻤﻐﻤﻮﺭ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ .ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺴﺤﺐ،ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﻔﺮﺍﻏﻲ )ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ(
ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻮﻥ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔﺍﻟﻀﺎﻏﻂ ﺍﻟﻔﺮﺍﻏﻲ.
ُﻣﺴﺘﻘﺒِﻞ ،ﺇﻟﻰ ﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،ﺑﺨﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﺮﺃﺳﻲ ﻋﺒﺮ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻮﺩ
ﺍﻟﺘﺴﺨﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺳﻲ ﻭﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ.
ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ ،ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻋﺎﻧﻒ ﺍﻟﻤﻤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺳﻠﻔﺎ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻠﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﻭﺳﻄﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻭﻳﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﺋﻞ ﻣﻌﺎﻟﺞ.
ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺣﺮﺍﺭﻱ ،ﻋﺒﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻋﺎﻧﻒ ﺍﻟﻤﻤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺳﻠﻔﺎ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻠﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ ،ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻭﺍﻟﻬﻮﺍء ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ.
ﺳﺤﺐ ،ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻮﺭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺒﺎﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻠﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ ،ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺮﺍﻏﺎﺕ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ.
ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﺧﺰﺍﻥ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ ﻋﺒﺮ ﺍﻧﺎﺑﻴﺐ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﻣﻦ ﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ.

 .19ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺭﻗﻢ )،(18ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻮﺭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻣﺮﻭﺣﺔ ﻣﺤﻮﺭﻳﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﺍﻏﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ.

 .20ﺟﻬﺎﺯ ﺗﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺗﺸﻤﻞ:
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻮﺩ ﺍﻟﺘﺴﺨﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺳﻲ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻔﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻐﻤﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻛﺘﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺍﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺍﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻮﺩ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ،
ﺧﺰﺍﻥ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ﺑﺎﺣﺘﻮﺍء ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ :ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻤﻀﺨﺔ ،ﺗﻘﻮﻡ
ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ،ﺗﻢ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻣﺴﺒﻘﺎ ،ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ.
ﺿﺎﻏﻂ ﻓﺮﺍﻍ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺿﻐﻂ ﻓﺮﺍﻏﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﺮﺃﺳﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﻟﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ
ﺍﻟﺮﺃﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﻔﺬ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﺮﺃﺳﻲ.
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ﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ ﻭﺍﻟﺬﻳﻴﺸﻤﻞ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻮﻥ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺑﺨﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﺮﺃﺳﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﻔﺬ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻮﺩ ﺍﻟﺘﺴﺨﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺳﻲ ﻭﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ .ﻭ
ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻋﺎﻧﻒ ﺍﻟﻤﻤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺳﻠﻔﺎ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻠﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ .ﻭ
ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻋﺎﻧﻒ ﺍﻟﻤﻤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺳﻠﻔﺎ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻠﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ .ﻭ
ﺗﻮﺭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺒﺎﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ ،ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺮﺍﻏﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ.
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1

ﺍﻟﻣﻠﺧﺹ

ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ،ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﺮﺃﺳﻲ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻔﻠﻴﺔ ﻏﺎﻁﺴﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﻠﻪ
5

ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻋﻼﺟﻪ .ﺍﻟﻌﺎﻣﻮﺩ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺩﺍﻛﻦ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ,ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻣﻦ ﺍﺷﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ ,ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺿﺎﻏﻂ ﻓﺮﺍﻍ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺿﻐﻂ
ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﺮﺃﺳﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﺮﺃﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺳﻔﻞ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻮﺩ ﺍﻟﺮﺃﺳﻲ .ﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻫﻴﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺑﺨﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﺮﺃﺳﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﻔﺬ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ
ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﻮﺻﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻮﺩ ﺍﻟﺮﺃﺳﻲ ﻭﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ .ﺗﻮﺭﺑﻴﻦ ﺭﻳﺎﺡ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻳﺤﻴﻂ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺬﻳﻴﺴﺤﺐ
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ﻭ ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺮﺍﻏﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ .ﺧﺰﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ
ﻋﺒﺮ ﺃﻧﺒﻮﺏ ,ﻭﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﻣﻦ ﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ.
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ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﺔ
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اﻟﺑداﯾﺔ

ﺗﺄﺳﯾس ﺿﻐط ﻓراﻏﻲ

S601

ﺳﺣب اﻟﺳﺎﺋل اﻟﻣراد اﻟﺗﻌﺎﻣل

ﻣﻌﮫ اﻟﻰ داﺧل ﻋﺎﻣود اﻟﺗﺳﺧﯾن S602

ﺗﺳﺧﯾن اﻟﺳﺎﺋل
ﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﺑﺧر

ﺗﻛﺛﯾف اﻟﺑﺧﺎر داﺧل
ﻗﺑﺔ اﻟﺗﻛﺛﯾف
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ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﺎﺋل اﻟﻣﺣﻠﻰ او
اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ وﻧﻘﻠﮫ اﻟﻰ اﻟﺧزان S608
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ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺑﺮاءاة اﺧﺘﺮاع رﻗﻢGC0009499 :

ﺗـﻌﺘـﺒﺮ ﻫ ـﺬه اﻟ ـﺒﺮاءة ﺳـ ـ ـﺎرﻳ ـﺔ اﻟﻤﻔـﻌ ـ ـﻮل ﻟﻤ ـ ـﺪة ﻋـﺸ ـ ـ ـﺮﻳـﻦ ﻋ ـﺎﻣ ـ ـًﺎ اﻋﺘ ـ ـﺒ ـﺎرًا ﻣﻦ 25/02/2016م  ،وﺗﻨﺘﻬﻲ
 25/02/2036م وذﻟﻚ ﺑﺸ ـ ـﺮط ﺗﺴ ـ ـﺪﻳـﺪ اﻟﺮﺳ ـ ـﻮم اﻟﺴـــﻨ ـﻮﻳـﺔ ﻟﻠ ـﺒﺮاءة وﻋـ ـﺪم ﺑﻄﻼﻧﻬﺎ أو ﺳـﻘﻮﻃﻬﺎ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻷي ﻣﻦ
أﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع أو اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺑـﻨـﻬـﺎﻳــﺔ:

ﻣﻼﺣﻈﺎت :

ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﻋﺪم وﺿﻮح ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻓﻴﺴﺘﺮﺷﺪ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﻓﺤﺺ اﻟﻄﻠﺐ

