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   :عنوانال

 ، وأجهزة لتحلية المياهواسلوبنظام، 

 :خلفية

ومن المعتقد ان هذا العرض يساعد في تزويد اطار . للكشف الراهن يمكـن أن تكـون مقترنـة بتجسـيدات تمثيليـة " الخلفية"في 

وليس , ينبغي إدراك انه يجب النظر الى هذا الجزء بهذا المفهوم, وعليه. محددة للكشف الراهن بشكل افضل معين لتسهيل فهم اوجة

    .بالضرورة اقرار اسبقية وصحة التقنية السابقة

توفير مصادر للمياه النقية للمجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم هو , وليست للحصر ,   من االثار المفيدة لالختراعو

غير النقية الأو مصادر المياه / المالحة و تعالج المياه أنظمة تحلية المياه  .جزء مهم من تلبية االحتياجات األساسية للمجتمع هو

الكائنات الحية األخرى التي تعتمد على أو / و على أن تستهلك من قبل البشر  تكون قابلهالتي  المنقاه المياه انتاج وتعمل على

 .أجل البقاءالمياه العذبة من 

    

 وصف مختصر للرسومات

سيتم ,والعديد من المزايا المصاحبة لها الراهن هذا الكشف لاكتماال  هاأكثروللوصول الفضل درجات الفهم  و

مع  صلتهاتفصيلي التالية عند النظر في الف اوصاالأفضل بالرجوع الى الفهم يصبح والحصول عليها بسهولة على النحو نفسه 

 :الرسومات المصاحبة لها, حيث

    .للنماذج المتضمنهوفقا لنظام تحلية المياه,  نموذج توضيحيهو  (1)الرقم 

 .للنماذج المتضمنهوفقا , مياه التحلية تدفق السوائل من خالل نظام  تستعرض نموذج توضيحيهو  (2)الرقم 

 .للنماذج المتضمنهوفقا هي الرسوم التوضيحية نموذجية من جوانب قبة التكثيف,  3A-(3D (األرقام

 .للنماذج المتضمنهوفقا دفق الهواء من خالل قبة التكثيف, تب نموذج توضيحيهو A)4(الشكل

 .للنماذج المتضمنهوفقا لمروحة محورية,  تمثيليةسوم توضيحية رهي (4B-4C)األرقام 

    .للنماذج المتضمنهوفقا , مياه التحلية به في تدفق الهواء من خالل نظام  ؤخذهو مثال ي (5)الرقم 

 و .للنماذج المتضمنهوفقا , مياه التحلية هو مخطط نموذجي لعملية  (6)الرقم 

 .للنماذج المتضمنهوفقا مياه , البه في نظام تحلية  ؤخذهو مثال ي (7)الرقم 
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   وصف تفصيلي

وعالوة على  .إتجاهات عدة بالنظر منمتطابقة المتماثلة أو الجزاء وتحديد األ,المرجعي  لترقيما تمفي الرسومات, 

, "واحد أو أكثر",وما شابه ذلك تحمل عادة معنى "ال التعريف"او اضافة  اسماء او صفاتستخدم في هذه الوثيقة, أذلك, كما 

ها توضح ما لم ينص على خالف ذلك أووالشرح نطاق التم رسم الرسومات بشكل عام لتوسيع   .ما لم ينص على خالف ذلك

 .أو االنسيابية ةالهياكل التخطيطي

, عموما إلى نطاقات التي تتضمن القيمة "حول", "التقريبية", يشير مصطلح "تقريبا"وعالوة على ذلك, فإن مصطلح     

 .بينها٪, وأية قيم 5٪, أو يفضل 12٪, 22التي تم تحديدها ضمن هامش 

, قبة (122) تسخينعمود ال ( 122)يتضمن نظام تحلية  .( 122)لنظام تحلية  نموذج توضيحيهو  (1)الرقم 

لمياه المحالة أو ا لتلقي التي هي بمثابة خزان (126), وخزان (122) ويةالعلعامود التسخين  ةنهايب والمتصله ( 124)ف يتكثال

كتلة جزئيا في  كليا او مغمور مغمور (122) يكون عامود التسخين . ( 122)من قبل نظام تحلية معها سوائل التي تم التعامل ال

عامود  .معالجتها او تنقيتهاهيئة أخرى من المياه التي يمكن بحر, أو  او مثل بحيرة أو نهر معها تعاملال المراد السوائل     

قبة  البخار ليدخلخر ويرتفع يسخن حتى التب المراد معالجته, حيث أن السائل لتسخينيعمل بمثابة غرفة ا (122) التسخين

 .( 124) التكثيف

طوانة, التي يمكن أن تكون سا , مثالالشكل  يأنبوبهيكل أجوف هو  (122) عامود التدفئة, للنموذج التوضيحيوفقا 

 (122) عامود التسخين .في هيكله الداخلي ويسمح للسائل بالدخولبيضاوي الشكل, أو أي شكل آخر أن يخلق فراغا  او دائرية

وباإلضافة  .خالل فترة من الزمن ( 122)من قبل نظام تحلية ,معه تعامل ال المراد طر على أساس كمية السائلق  بن و  يمكن أن يك      

فوق ( قدما 33)مترا  12 قد يكون تقريبا بارتفاعن أي ارتفاع, كو  يمكن أن ي   (122) عامود التسخينإلى ذلك, فإن ارتفاع 

حيث ضغط  اليها السوائل المراد معالجتها بفعل الفراغ رتفع تتفاع رأقصى ا ذلك االرتفاع الذي قد يكون مستوى سطح البحر, 

يشمل أيضا واحدة أو أكثر من أجهزة استشعار الضغط, وأجهزة  (122) عامود التسخين .الصفر  حدرب من تالفراغ يق

أجهزة قد تحتوي على وايضا , (122) عامود التسخينالسائل في  كمية لتحدبيد مستوىأو الميكانيكية / االستشعار الكهربائية و 

فراغ الضغط  دتحدان  ( 122)تحلية الالدوائر المرتبطة بنظام  يكون بمقدورعلى سبيل المثال,  .استشعار درجة الحرارة    

ودرجة الحرارة حساب ضغط الفراغ داخل عامود التسخين التي من شأنها و (122)و داخل عامود التسخين الحرارة  ودرجة

 .(122) عامود التسخينفي   تحقيق شروط الغليانالمقابلة ل
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مثال للتوضيح ) عالي االبتعاثية غالفمن  (122) لعامود التسخينالسطح الخارجي  صنعفي بعض التطبيقات, يتم و   

أسود أو  عامود التسخين بطالءان يطلى , مثل المواد التي هي سوداء أو داكنة اللون أو (1= انبعاثية الجسم األسود الحقيقي:

لعامود السيراميك األسود اللون على السطح الخارجي ب او التغليف طالءال استخدامفي مثال واحد, يتم  .طالء داكن اللون

تلك التي تختص بها االجسام ذات ,كسبها خصائص ي   (122) لعامود التسخينداكن اللون الالسطح الخارجي . (122) التسخين

بقدرة امتصاص لالشعه الكهرومغناطيسيه و الشمسية  والتي تكون بطاقة انبعاثية  تساوي تقريبا  اللون االسود والتي تتميز 

٪ من الطاقة  122 يمتص ما يقرب من (122) لعامود التسخين, والتي يعني أن السطح الخارجي (ɛ ≈1)واحد      

لعامود السطح الخارجي داكنة اللون . (122) لعامود التسخينتصال مع السطح الخارجي الالكهرومغناطيسية التي تأتي في ا

وفقا  .اقة حراريةعلى شكل ط (122) عامود التسخينيمتص الطاقة من الشمس, والتي يتم نقلها إلى السائل في  (122) التسخين

وليست على تماس بسطح عامود ,شفافه مفرغة اسطوانة ب امحاطان يكون يمكن  (122) عامود التسخين,  للتجسيدات المعلنة

من على سطح الحرارة  فقد , األمر الذي قد يقلل من كمية(122) حول عامود التسخينزل اع وسطتوفير ل وذلك , التسخين 

    .حرارة عن طريق اإلشعاعنقل ال عامود التسخين جراء التبادل الحراري مع الهواء المحيط  ايضا تحسين عملية

, والسوائل (122) لعامود التسخين هنهاية العلويالرتبط في وتغرفة مغلقة  ه على هيئةل  ك  مش   ( 124) قبة التكثيف

 شرحتم يكما س .وقبة التكثيف عامود التسخينبين  الواقع (222)من خالل منفذ البخار  ( 124) تدخل قبة التكثيفالمتبخرة 

 لقبة التكثيفالسطح الخارجي بالمحيطة و, أو مروحة, الرياح الخارجيتشمل توربينات  ( 124) قبة التكثيفمزيد من هنا, ال

 تعمل على تدويرالتي و المحيطةعن طريق الرياح  ( 124)ف يتكثالقبة  حوللهواء ل االذي يولد تدفقو ( 124)

لقبة و تدفق الهواء عبر السطح الخارجي  ( 124) التكثيفلقبة سطح الداخلي ال وبين البخار  يبادل الحرارالت .التوربينات    

تكثف إلى سائل, والتي يتم جمعها ونقلها إلى خزان ليالبخار  اعديس , هالخارجيالرياح عن طريق توربينات  ( 124) التكثيف

ربط األنابيب  في( ظاهرا يسل)خزان لعزل الفي بعض التطبيقات, يتم وضع صمام . ( 121)عن طريق ربط األنابيب  (126)

الخزان   حالة صيانةفي  :على سبيل المثال ال الحصر,  (126)عزل الخزان يمكن بحيث  (126)خزان لل الموصل ( 121)

(126). 

, ( 124) قبة التكثيففي  (اليظهر حاليا)جامع التكثيف  اسفل (126)في بعض التطبيقات حيث يتم وضع خزان     

كما يمكن استخالص السائل  .قوى الجاذبية معتمدة على (126)إلى الخزان  ( 124) التكثيفقبة من  ويتدفق السائل المتكثف

إذا تم وضع خزان  .جامع التكثيفبالتفاصيل المتعلقة وسيكون هنا المزيد من  . خالل عملية المعاجة (126)خزان من الالمكثف 
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في خط مع ربط األنابيب مضخة  يمكن وضع,  ( 124)قبة التكثيفجامع التكثيف من  بمستوى اعلى من مستوى (126)   

 .(126)إلى الخزان  ( 124)قبة التكثيفضخ السائل المكثف من ل ( 121)

 يكون (122)لعامود التسخينالمحور الطولي ان عموديا بحيث  يثبت (122)عامود التسخينفي بعض التطبيقات, 

بحيث يكون المحور , مثبت بزاوية مائله عامود التسخينيكون في تطبيقات أخرى,  .على سطح السائل المراد عالجها اعمودي

 .المتعامل معه  في زاوية غير متعامدة مع سطح السائل  (122)لعامود التسخينالطولي 

/ مستوى و  االستدالل بها علىالتي يمكن وأو إلكترونية / أيضا مؤشرات مستوى ميكانيكية و  (126)ويشمل خزان     

مستوى يمكن أن تكون مرتبطة مع الدوائر لتحديد الفي بعض التطبيقات, مؤشرات . (126)أو حجم السائل المحالة في خزان 

وإصدار اإلنذارات عند ( زيادة او نقصان)محدد سلفا التجاوز المستوى ت لضمان عدمأو مستوى السائل في الخزان / حجم و 

على ( ال يظهر)االحتياطية  الخزاناتواحدة أو أكثر من استخدام ويمكن أيضا  .ياتمستوتلك ال (126)السائل في الخزان تخطي 

على  .السائل المكثف الستقبالعبر أنابيب ومضخات إذا لزم األمر لتوفير قدرة إضافية  (126)إلى الخزان  هأن تكون متصل

ا, والسائل المكثف يمكن نقلها إلى واحد أو أكثر من سبيل المثال, إذا كان مستوى السائل يصل للمستوى العلوي محدد سلف    

نظام يساوي الضغط المعمول به في  فراغ ضغط بويمكن أيضا أن الحفاظ على خزانات احتياطية جاهزة  .الخزانات االحتياطية

 .( 122)تحلية 

عند  ( 122)على نظام تحلية  للحفاظ (126)إلى الخزان  (112), توصيل ضاغط فراغ المعلنة تللتجسيدياوفقا 

لتفريغ  والمصممةالمرتبطة معا ويمكن أن تشمل واحدة أو أكثر من المضخات  (112)ضاغط فراغ  .ضغط فراغ محددة سلفا

    (112)فراغ الضاغط  . ( 122)تحلية الداخل منظومة محسوب مسبقا لتطبيقه  ضغط فراغ الحفاظ على والمعنية ب الضغط 

على االقل من والمستمدة بما في ذلك الطاقة الشمسية الخارجية لطاقة ادر امن قبل أي نوع من مص امدعومان يكون يمكن 

هي الظاهرة في ,  (112)في بعض التطبيقات, األلواح الشمسية واحدة على األقل . (112) األلواح الشمسية واحدة من 

األلواح  .بالطاقة الالزمة للتشغيل (112) فراغ الضاغط تمد و  (126)سطح الخزان الرسومات للتوضيح فقط والمثبتة على 

بالطاقة   (112)فراغ الضاغط  إلمدادوالتي تستخدم  بطارية الواحدة أو أكثر من خاليا ان تشحن يمكن أيضا  (112)الشمسية 

يمكن أيضا  (112)فراغ الوباإلضافة إلى ذلك, فإن ضاغط . (112)فراغ المباشرة الى ضاغط الطاقة أو يمكن أن تقدم / و     

 .تشغيلها يدويا
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في واحد أو أكثر من المواقع في جميع أنحاء  مجيمكن أن تد 121 (يظهرال )ضغط لل مقياسوباإلضافة إلى ذلك,    

قام مقياس  في بعض التطبيقات, إذا. ( 122)ضغط الفراغ الفعلي داخل منظومة تحلية  لقياس( 122)منظومة تحلية المياه 

محددة سلفا , الالضغط حد  منأكبركان الفرق بين ضغط الفراغ الفعلي  و ( 122)بقراءة الضغط داخل منظومة التحلية الضغط 

 بان الضغط  ( 122)تحلية التحذير مشغلي نظام لإنذارات باصدار  (112) بضاغط الفراغ الدوائر المرتبطة عندها تقوم 

أيضا إرسال  (112)فراغ ال بضاغطفي بعض الجوانب, يمكن للدوائر المرتبطة  .محدد سلفاالحالي هو خارج حدود الضغط ال

    اعلى من مستويات الضغط فراغ إذا كان ضغط الفراغ الفعلي الضغط  انقاصإلى  (112)ي فراغالضاغط بالتحكم للإشارات 

 .سلفا ةمحددال

تحلية العلى نظام  المطبقفراغ العلى ضغط  (122)عامود التسخينارتفاع السائل في  يعتمدفي بعض الجوانب, 

وتعتمد متوسط درجة  , (122)عامود التسخينوعلى متوسط درجة حرارة السائل في  (112)فراغ المن ضاغط  ( 122)

عامود لداكن اللون الإلى السائل عبر السطح الخارجي  هقلتنالمعلى كمية الطاقة الحرارية  (122)عامود التسخينفي  الحرارة 

درجة حرارة و  ايضا تعتمد على  (122)لعامود التسخينبعاثية من السطح الخارجي ناالايضا تعتمد على   و (122)التسخين    

كفاءة العزل الحراري, وما شابه  درجة الحرارة المحيطه بالسائل و  ايضا تعتمد على  و  ايضا تعتمد على الجو المحيط

قد يكون أكبر في المواقع المدارية التي  (122)عامود التسخينعلى سبيل المثال, فإن متوسط درجة حرارة السائل في  .ذلك

من  أكبر تتلقى قدرقد قرب إلى القطبين الشمالي أو الجنوبي التي ال األمواقع التواجه كميات أكبر من اإلشعاع الشمسي من 

إلى درجة حرارة  (122)ينعامود التسخفي مثال واحد, يتم تسخين السائل في  .المواقع المدارية منأشعة الشمس المباشرة 

ثم  (122)لعامود التسخينقل إلى السائل عبر السطح الخارجي تنالمدرجة فهرنهايت على أساس الطاقة الحرارية  67حوالي     

, فإن (112)فراغ المن قبل ضاغط ( مليبار 222)بار  2.2 حواليإذا تم تطبيق ضغط الفراغ  سخين ومود التاإلى السائل في ع

 .(122)عامود التسخينقدم في  26.4السائل يرتفع إلى علو حوالي 

وفقا للتجسيدات , ( 122)مستعرضة تدفق السوائل من خالل نظام تحلية  نموذج توضيحيهو  (2)الرقم 

 السائل المراد معالجته الى يدخل  .من السوائل المراد عالجهاكتلة جزئيا في  يغمرأو  (122)عامود التسخينغمر ي   .المعلنة

تحت   (221)الفتحات  تقعو,  (122)عامود التسخينفي  (221)فتحات العن طريق واحدة أو أكثر من  (122)عامود التسخين    

مواد بمحاطه  (122) سخينمود التامن ع هنهاية المغمورتكون ال في بعض التطبيقات, .السوائل المراد عالجهامستوى كتلة خط 

للحفاظ على الضغط داخل نظام و. (221) التغذيةوالكائنات التي قد تسد فتحات اة, مثل شبكة, من أجل تصفية الجسيمات يشبك
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الذي يتوافق مرتفعا الى االرتفاع  (122)عامود التسخينالسائل إلى  يتوجهفي مستويات أقل من الضغط الجوي,  ( 122)تحلية    

نمع ضغط الفراغ  يشمل  قد (122)عامود التسخينفان , وفقا للتجسيدات المعلنةو. (112)فراغ الضاغط بواسطة  المكو 

خراج اإلأو واحد أو أكثر من فتحات / و  (221) التغذيةفي واحد أو أكثر من فتحات ( ال يظهر)العزل لغرض صمامات 

ليس قيد  ( 122)لية عندما يكون النظام تح (122)عامود التسخينأو الخروج من / دخول و اللمنع السائل من  (223)

 .االستخدام

الطاقة الحرارية  يتزايد كلما ازداد انتقال  (122)عامود التسخينلسائل داخل ادرجة حرارة فان وباإلضافة إلى ذلك,     

, (122)عامود التسخينلاللون  داكنالعلى السطح الخارجي من إلى السائل عن طريق امتصاص الطاقة الشمسية  وتم توصيلها 

عندما تصل و. (122)عامود التسخينفي  السائل الى ارتفاع  تسخينذلك ال, ويؤدي جراء  التسخين  كثافة السائلعندها تقل و

قبة الى بخر السائل المتيرتفع هنا , ويتم التبخير نقطة الغليانالى درجة او بالتقاطع مع الضغط المنخفض درجة حرارة السائل

تبدء مستوى الملوحة في السائل غير المتبخر داخل , وكلما بدء البخار في التكون. (222)عبر منفذ بخار  ( 124)التكثيف

وذلك  (122)تم تأسيس  عامود التسخينفي السائل داخل  تبدء دورة طبيعية بالتأسسعندها , باإلزدياد (122)عامود التسخين     

مع زيادة  المياه تكون اكثر ملوحة  بعد عملية التبخيروعلى سبيل المثال, وزن وكثافة  .بسبب االختالفات في الوزن والملوحة

 دفعيتم  .المنقاه تتوجه المياه االكثر ملوحة الى االسفل تاركة المجال للمياه االقل ملوحه بالصعود الملوحة بسبب تبخر السوائل

من خالل فتحات  (122)ينعامود التسخ بعدها مغادرةو (122)عامود التسخينالجزء السفلي من الى لوحة االكثر مالسائل 

 .السوائل المراد عالجهامستوى كتلة تحت خط ه قعوالوا  (122)في عامود التسخين  (223)كثر األأو  هواحدالخراج اإل

الخارجي من أجل الرياح التوربينات  بعد  ازالة ( 124)قبة التكثيفأيضا  ويوضحشكل مقطعي  هو (2)الشكل     

قبة على جدار  الملحقة (226)ة الخارجية يالحرار المبادالتو زعانف  (224)الداخلية الحرارية  المبادالت عانفزتوضيح 

هي هياكل ممدود  (224)الداخلية الحرارية  المبادالت عانفمن زواحد أو أكثر  وفقا للتجسيدات المعلنةو. ( 124) التكثيف

قبة لمن أجل زيادة مساحة سطح التكثيف للبخار الذي يدخل وذلك  ( 124)قبة التكثيفلالسطح الداخلي لجدار  جدار علىتشكل 

هي هياكل  (226)ة الخارجية يالحرار المبادالتزعانف من واحد أو أكثر و, (122)عامود التسخينمن  ( 124)التكثيف

    ( 124)التكثيفقبة من أجل زيادة مساحة التبادل الحراري بين  ( 124)قبة التكثيفدار جسطح الخارجي لالممدود تشكل حول 

 (224)زعانف الداخلية ال .التوربين الخارجي بواسطة (226) زعانف المبادالت الحرارية الخارجيةوالهواء المتدفقة عبر 

غير عمودية او أو  ( 124) قبة التكثيفعلى جدران  هكون عموديتيمكن أن  (226) زعانف المبادالت الحرارية الخارجيةو
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لديها أي شكل أو  (226) زعانف المبادالت الحرارية الخارجيةو (224)وباإلضافة إلى ذلك, يمكن للزعانف الداخلية  .ملتوية   

 .( 124)قبة التكثيفخصائص نقل الحرارة من  تحسين من شأنهالتصميم 

الشكل  .المعلنة وفقا للتجسيدات, ( 124)قبة التكثيفهي أمثلة توضيحية نموذجية من جوانب (3A-3D)رقم شكال األ

(3A) المبادالتزعانف وتوضح التوربينات الخارجي إزالة مع  ( 124)قبة التكثيفلمقطع العرضي لللتوضيحي هو مثال 

وهو   االغالقمحكم وهو  (322) الرئيسي  تحوي الهيكل ( 124) وقبة التكثيف. (226)والخارجية  (224)الداخلية ة يالحرار

    او شكل مدبب يمكن أن يكون له (322)الرئيسي  الهيكل .لعملية تكثيف البخار أساسي  وهو ( 124)الجزء لقبة التكثيف  يشكل

زعانف المبادالت الى  (224) من الزعانف الداخيلة ستوعب نقل الحرارة الداخليةيأن من شأنه شكل الذي  مخروط أو أي

في . (322) الرئيسي الهيكلالذي يحيط  هالخارجي الهواء توربينات ومنها طرد الحرارة من خالل (226) الحرارية الخارجية

وحجم غرفة التدفئة  , تحلية السوائللمعدالت المطلوب اليمكن أن تعتمد على   (322)الرئيسي  الهيكلبعض التطبيقات, أبعاد 

 1يبلغ حوالي  ق طر قدم مع 22يبلغ ارتفاعه حوالي  (322)الرئيسي  الهيكل,  اتلتجسيدالحد اوفقا  .وما شابه ذلك ,(122)

    .بعاد الموضحة هنااليمكن أن يكون أكبر من أو أقل من أ (322)الرئيسي  الهيكلأقدام, ولكن ارتفاع وقطر 

ممدود تشكلت حول السطح  هي هياكل (224)داخلية ة اليالحرار المبادالتزعانف فان وفقا لبعض التطبيقات, 

قبة لسطح التكثيف لوفقا ألنماط محددة سلفا والتي تزيد من المساحة اإلجمالية  (322)الرئيسي  الهيكل لقشرةالداخلي 

تقريبي إلى أسفل الشفرة التي تمتد من أعلى الكون هياكل تشبه تيمكن أن  (224) زعانف المبادالت الحرارية . ( 124)التكثيف

 (226)الخارجية المبادالت الحرارية وباإلضافة إلى ذلك, زعانف . ( 124)قبة التكثيفمن  (322) الرئيسي لهيكلالتقريبي ل

زيادة نقل  من شأنها تحفيز ووفقا ألنماط محددة سلفا  (322)  الرئيسي للهيكلهي هياكل ممدود تشكلت حول السطح الخارجي     

عن طريق  (226) الحرارية الخارجية زعانف المبادالتعبر   والهواء المتدفق ( 124)قبة التكثيفبخار داخل الالحرارة بين 

تمتد من أعلى تقريبي إلى  شفرة مثالعلى شكل قد تكون هي أيضا هياكل  (226)زعانف الخارجية  .الخارجيالهواء توربينات 

 .من قبة التكثيف (322)الرئيسي  للهيكلأسفل التقريبي 

فتحة في هي  (222)بخار ال منفذ  .المعلنة وفقا للتجسيدات, (222)بخار ال فذ منتوضيحي لهو مثال  (3B)الشكل 

    ها والسوائل التي تم تبخر. ( 124)قبة التكثيفمن  (122)عامود التسخينالذي يفصل  ( 124)قبة التكثيفالجزء السفلي من 

 (222)بخار ال بمنفذيحيط  (324)جامع التكثيف  .(222)بخارالعبر منفذ  ( 124)قبة التكثيفيدخل  (122)عامود التسخينفي 

األنبوب الذي . ( 124)قبة التكثيفداخل البخار تكثيف السائل الناتج من جمع لمحدبة لتوفير خزان  وقد تكون على شكل حلقةو 
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السائل المكثف يمكن نقلها  ان بحيث (324)موقع جامع التكثيف  معفي موقع يتوافق  ( 124)قبة التكثيفبيتصل  ( 121)يربط    

 .(126)الخزان  إلى (324) جامع التكثيفمن 

كما  .وفقا للتجسيدات المعلنة, ة لتوربينات الخارجيبعد ازالة ا ( 124)قبة التكثيفتوضيحي لهو مثال (3C)الشكل 

شفرة  تمتد من أعلى تقريبي إلى أسفل التقريبي على شكل هي هياكل  (226) زعانف المبادالت الحرارية الخارجيةذكر سابقا, 

حول السطح الخارجي  (226) زعانف المبادالت الحرارية الخارجيةيتم تشكيل  .من قبة التكثيف (322)الرئيسي  هيكللل

و تدفق  ( 124)قبة التكثيفبخار داخل اللزيادة نقل الحرارة بين  هدفوفقا ألنماط محددة سلفا التي ت (322)الرئيسي  هيكللل    

زعانف , احد التطبيقاتفي  .عن طريق التوربينات الخارجي (226) زعانف المبادالت الحرارية الخارجيةالهواء عبر 

قبة من  (322)الرئيسي  هيكلللمتباعدة بالتساوي حول محيط السطح الخارجي  (226) المبادالت الحرارية الخارجية

 .( 124)التكثيف

. للتجسيدات المعلنةوفقا , ( 124)قبة التكثيفمن  (326) ةالخارجي رياحاللتوربينات هو مثال نموذجي (3D)الشكل 

زعانف بالتي تحيط وهي , الهواء التوربينيه وح ا, مثل مرالرياح يحركها هو مروحة  (326) ةالخارجي رياحالوربينات ت    

زيد من حجم مرور الهواء ت (326) ةالخارجي رياحالتوربينات . ( 124)قبة التكثيفمن  (226) المبادالت الحرارية الخارجية

زعانف المبادالت الحرارة من طرد زيادة في كمية بسبب ت, والذي ي(226) المبادالت الحرارية الخارجيةزعانف  وبين فوق

زعانف والهواء المتدفق عبر  ( 124)قبة التكثيفبخار داخل الخالل التبادل الحراري بين  (226) الحرارية الخارجية

على اتجاه  (326) ةالخارجيالرياح توربينات في بعض التطبيقات, يستند اتجاه دوران . (226) المبادالت الحرارية الخارجية

زعانف إلى الهواء المتدفقة عبر  (226) زعانف المبادالت الحرارية الخارجيةكما يتم نقل الحرارة المطرودة من  .تدفق الرياح    

عبر فتحات واحدة أو أكثر  ( 124)قبة التكثيفمن  ينسل الهواء الساخن المطرود , (226) المبادالت الحرارية الخارجية

من خالل  ( 124)قبة التكثيفمن  ينسل الهواء الساخن المطرود في بعض التطبيقات, . (326) ةالخارجيالرياح توربينات ل

 .(326) ةالخارجيالرياح توربينات لالفراغات بين شفرات ا

وفقا للتجسيدات , ( 124)قبة التكثيفوالبخار والهواء من خالل  المعالجه تدفق المياهتوضيحي لهو مثال (4A)الشكل 

قبة من  (322) الهيكل الرئيسييدخل  (422), البخار الناتج  (122)عامود التسخينفي  السائل المراد عالجه تبخر عند .المعلنة    

  (224) ة الداخلية يالحرار المبادالتزعانف  (422) عند تماس البخار الناتج. (222)بخار ال منفذعن طريق  ( 124)التكثيف

بالتكثف  ويبدء الحرارة بفقد  (422)هنا يبدء البخار الناتج  , (422) الناتج بخارالمن اقل  حرارة درجات  عند تكونالتي و
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لك ذبعد من قبة التكثيف ويتم  (322)الرئيسي للهيكل  على طول السطح الداخلي  (422) هج او محاللسائل معا  ويتحول الى   

 ( 121)عبر األنبوب الموصل  (126)إلى الخزان  (422)المحالة السائل ويتم نقل . (324)جمع من قبل جامع التكثيف بالت

 .(324)جامع التكثيف ب المتصل

   وخالل دوران .بناء على اتجاه تدفق الرياح (426)بواسطة الرياح في اتجاه  (326) ةيتم تدوير التوربينات الخارجي

بين توربينات  ( 124)قبة التكثيف الى (421), يتم سحب الهواء الخارجي على التوالي (326) ةالخارجيالرياح توربينات 

    سفلعن طريق مروحة محورية ترتبط في الطرف األ (226) زعانف المبادالت الحرارية الخارجيةو (326) ةالخارجيالرياح 

 ( 124)قبة التكثيفل (322)الرئيسي  هيكلو ال (326) ةالخارجيالرياح توربينات بين  (326) ةالخارجيالرياح توربينات من 

في بعض التطبيقات, يتم توصيل . (326) ةالخارجيالرياح توربينات  دورانمحور نفس تشارك  ةمحوريالمروحة ال ان حيث

عامود حيث يتم توصيله إلى  (326) ةالخارجيالرياح توربينات دعم ل (Bearing)بحماالت تحمل محورية المروحة ال

موجهة لسحب شفرات  هناك ولكن, (4A)محورية في الشكل المروحة ال إظهار لم يتمغرض وضوح الرسم, ل. (122)التسخين

    .( 124)قبة التكثيفو (326) ةالخارجيالرياح توربينات بين  راغعلى عموديا من خالل الفاألالهواء الخارجي إلى 

 سفلالطرف األبمتصل  (424)محورية المروحة ال مقطعي علوي يوضح  توضيحي مثال  وه(4B)الشكل 

المحورية مروحة ال شفراتوافر من عدد وتشمل مروحة محورية  .وفقا للتجسيدات المعلنة (326) ةالخارجيالرياح توربينات ل

الهواء  بانوالتي تتسبب  (424)ة محوريالمروحة الرق في الضغط على جانبي فخلق من عملها التي و (426) الزاوية

زعانف و  (326) ةالخارجيالرياح توربينات لشفرات بين األسطح الداخلية  راغيتم سحبه إلى أعلى الف (421)الخارجي 

على  .(424)وتتم هذه العملية كلما دارت المروحة المحورية  ( 124)قبة التكثيفمن  (226) الخارجية ةيالحرار المبادالت    

. (424)محورية ال  مروحةباالفيما يتعلق ,تدفق الهواء حركة الذي يوضح و, تمثيليهو مخطط (4C)سبيل المثال, الشكل 

تنتج فارق ضغط بين الجانب  عند دورانها اتشفروهذه ال, وبزاوية بميل     مرتبة  (426)الزاوية المحورية مروحة ال شفرات

الضغط يكون . (424)من المروحة المحورية  (422) الداخليوالجانب   (424)محورية المروحة المن   (422)الخارجي 

يقوم  (421)الهواء الخارجي  فإن   ولذلك,  (422)أقل من الضغط على الجانب الداخلي  (422)على الجانب الخارجي 

وتتم   (424) المروحة المحوريةمن  (422)إلى الجانب الداخلي  (422)جه في االتجاه المحوري من الجانب الخارجي بالتو    

 .(426)في اتجاه تدفق الرياح  (424)هذه العملية كلما دارت المروحة المحورية 
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   الذي قد يمر  (421)يد من حجم الهواء الخارجي تز (326) ةالخارجيالرياح توربينات , (4A)وبالرجوع إلى الشكل 

زعانف المبادالت من  (412)كمية الحرارة  طرد زيادة فيب, والذي يسبب  (226) الخارجية ةيالحرار المبادالتزعانف عبر 

  (421)و الهواء الخارجي  ( 124) قبة التكثيف داخل  (422)بخار الخالل التبادل الحراري بين  (226) الحرارية الخارجية

عندما , (421)درجة حرارة الهواء الخارجي  يتصاعد .(226)  الخارجية ةيالحرار المبادالتزعانف  من علىتتدفق والتي 

من  (412) المطرودةويمتص الحرارة   (226) الخارجية ةيالحرار المبادالتزعانف  من على (421)الهواء الخارجي  يمر

خالل من  ( 124)قبة التكثيفيخرج من  (412)ساخن الالهواء الخارج . (226) زعانف المبادالت الحرارية الخارجيةعلى     

 .(226) زعانف المبادالت الحرارية الخارجيةو (326) ةالخارجيالرياح توربينات على األقل بين  من الفتحات واحد

يتم تدوير  .وفقا للتجسيدات المعلنة, ( 122)تحلية التدفق الهواء من خالل نظام ل للتوضيح فقط هو مثال  (5)رقم الشكل 

مروحة التوربينات شفرات   زاوية ميالنوالمعتمدة على  (426)بواسطة الرياح في اتجاه  (326) ةالخارجيالرياح توربينات 

هو من من  (522) اتجاه تدفق الرياح , ( 122)تحلية النظام  بتهيئة, فيما يتعلق (5)كما هو مبين في الشكل . (326) ةالخارجي

دور في اتجاه ت ةالخارجيح ياالرتوربينات  , و( 124)التكثيفقبة من  (326) ةالخارجيالرياح توربينات اليسار إلى اليمين عبر     

سحب الهواء تم , يبالدوران (326) ةالخارجيالرياح توربينات  وكلما استمرت  .وهذا هو عكس اتجاه عقارب الساعة (426)

 الحرارية الخارجيةزعانف المبادالت و (326) ةالخارجيالرياح توربينات بين  ( 124)قبة التكثيف من  (421)الخارجي 

إلى الهواء الخارجي تطرد   (226) زعانف المبادالت الحرارية الخارجيةمن  (412) المطرودةكما أن الحرارة . (226)

توربينات على األقل بين من الفتحات واحد  خالل  ( 124) قبة التكثيف يخرج من  (412)ساخن ال, والهواء الخارجي (421)

ساخن الفي بعض التطبيقات, الهواء الخارجي . (226) زعانف المبادالت الحرارية الخارجيةو (326) ةالخارجيالرياح     

 .(326) ةالخارجيالرياح توربينات من خالل الفراغات بين شفرات  ( 124) من قبة التكثيف يخرج  (412)

, يتم تأسيس ( S601)في خطوة  .وفقا للتجسيدات المعلنة, (622)تحلية اللعملية  انسيابيمخطط مثال ل هو (6)الرقم 

شمل واحدة أو ييمكن أن  (112) الضاغط الفراغي . (112) يغط فراغضاعن طريق  ( 122)تحلية الفي نظام  يفراغضغط 

والمعتمدة  ( 122)تحلية الداخل منظومة  يفراغالوالحفاظ على الضغط لهدف تفريغ  والدوائر المرتبطة  ضواغطأكثر من ال

    الطاقةدرامن قبل أي نوع من مص يتلقى الطاقةيمكن  (112)ضاغط فراغ  .سلفاه ومحسوبة محدد يفراغضغط  قيم  على

أللواح الشمسية في بعض التطبيقات, ا. (112)بما في ذلك الطاقة الشمسية من األلواح الشمسية واحد على األقل  ةخارجيال

األلواح الشمسية . (112)فراغ الضاغط ب كهربائيا وتتصلو  (126)لى سطح الخزان قد تتموضع ع (112) واحدة على األقل 
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وباإلضافة إلى  . بالطاقة (112)فراغ الضاغط ومن ثم امداد  اتبطاريالواحدة أو أكثر من خاليا ان تشحن أيضا  هايمكن (112)   

 .يدويا يشغليمكن أيضا أن  (112)فراغ الذلك, فإن ضاغط 

التي أنشئت  الفتحاتعبر  (122)عامود التسخين التعامل معه الى داخلالمراد السائل يتم سحب , (S602)في خطوة 

يكون أو  مغمورا  (122)عامود التسخينيكون في بعض التطبيقات, . (112)فراغ العن طريق ضاغط  ( 122)تحلية الفي نظام 

معالجتها , مثل بحيرة أو نهر, بحر, أو هيئة أخرى من المياه التي يمكن أن كتلة السائل المراد معالجته مغمورا بشكل جزئي في

تقع و (122)عامود التسخينعبر فتحات واحدة أو أكثر في  (122)عامود التسخينيدخل  المراد معالجتهالسائل إن  .او تحليتها     

أقل من الضغط  ( 122)نظرا للحفاظ على الضغط داخل نظام تحلية  .السوائل المراد عالجها كتلةتحت خط المياه العلوي من 

التي تحتفظ بها  يضغط الفراغالالذي يتوافق مع لالرتفاع  (122)عامود التسخين بداخلرتفاع الالسائل إلى ا يتوجهالجوي, 

 .(112)فراغ الضاغط 

في بعض التطبيقات, ويتكون السطح  .يسخن إلى درجة التبخر (122)عامود التسخينالسائل في , (S604)في خطوة

االلوان األسود أو اللون  مع  قد تطلىسوداء أو داكنة اللون أو هي التي  تكونمن مواد  (122)لعامود التسخينالخارجي     

 ويسمى ايضا انبعاثية إشعاع الجسم األسودخصائص ب واللذي يتمتعداكن اللون  (122)عامود التسخينلالسطح الخارجي  .داكنةال

من الطاقة  ٪ 122  يمتص ما يقرب من (122)لعامود التسخين, وهو ما يعني أن السطح الخارجي  الجسم االسود 

السطح الخارجي داكن اللون . (122)لعامود التسخينالتي تأتي في اتصال مع السطح الخارجي والحرارة الكهرومغناطيسية 

طاقة  على شكل (122)عامود التسخينيمتص الطاقة من الشمس, والتي يتم نقلها إلى السائل في  (122)عامود التسخينل

إلى السائل عبر السطح  المنتقلةالطاقة الحرارية  كلما ازادادت (122)عامود التسخيندرجة حرارة السائل داخل ترتفع  .حرارية    

في االرتفاع  يأخذ ساخنالالسائل في ان سبب ت, والذي يعندها تقل كثافة السائل , (122)عامود التسخينلداكن اللون الالخارجي 

 .(122)عامود التسخينداخل 

عبر منفذ  ( 124)قبة التكثيفالسائل المتبخر الى لتبخر أو نقطة الغليان, يرتفع لعندما تصل درجة حرارة السائل 

طبيعية داخل   حركة او دورةيتم تاسيس  عندها السائل, الملوحة في ياتمستوترتفع بخار, عملية توليد ال وخالل. (222)بخار ال

السوائل وزن على سبيل المثال, زيادة  .االختالفات في الوزن والملوحة وهذه الظاهرة الطبيعية  سببها (122)عامود التسخين     

 (122)عامود التسخينالجزء السفلي من  الى ملوحتها إزدادت التيائل والسب يدفع .نتيجة لتبخر السوائلملوحتها  مع زيادة 
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   تحت خط المياه العلوي من  عامود التسخينمن خالل فتحات واحدة أو أكثر في وذلك  (122)عامود التسخين وتطرد من داخل

 .السوائل المراد عالجها كتلة 

من  (322)الرئيسي  هيكلال وذلك عند دخول البخار (124)قبة التكثيفبخار داخل الثيف تك تم, ي(S606)في خطوة 

التي  (224) زعانف المبدالت الحرارية الداخليةمع  (422)بخار كلما تالمس الو. (222)بخار العبر منفذ  ( 124)قبة التكثيف

 واللذي  (422) معالج او محلىإلى سائل  ويتحول  (422)بخار يتكثف ال, (422)بخار الأقل في درجة الحرارة من تكون هي 

الرئيسي  الهيكلإلى أسفل  (422) يسقط السائل المحلى او المعالج وذلك عندما (324)جامع التكثيف  يتم جمعها من قبل    

(322). 

عندما  .بناء على اتجاه تدفق الرياح (426)بواسطة الرياح في اتجاه  (326) ةالخارجيالرياح توربينات يتم تدوير 

بين التوربينات  ( 124)قبة التكثيف الى (421)بالتناوب, يتم سحب الهواء الخارجي  (326) ةالخارجيالرياح توربينات  تدور

زيد من حجم الهواء ت (326) ةالخارجيالرياح توربينات . (226) زعانف المبادالت الحرارية الخارجيةو (326)الخارجي 

زيادة في كمية الحرارة ب, والذي يسبب (226) الخارجية ةيالحرار المبادالتزعانف  من علىيمر الذي  (421)الخارجي     

قبة بخار داخل الخالل التبادل الحراري بين  (226) زعانف المبادالت الحرارية الخارجيةمن  (412)المطرودة 

درجة  ترتفع .(226)  الخارجية ةيالحرار المبادالتزعانف  من علىتتدفق و (421)و الهواء الخارجي  ( 124)التكثيف

  الخارجية ةيالحرار المبادالتزعانف على  المرور من (421)الهواء الخارجي  زادما ل ك (421)رارة الهواء الخارجي ح

ساخن الالهواء الخارجي . (226) زعانف المبادالت الحرارية الخارجيةمن  (412) المطرودةالحرارة  المتصاصه (226)

زعانف و  (326) ةالخارجيالرياح توربينات واحد على األقل بين  فتحهخالل من  ( 124) التكثيف قبة يخرج من (412)    

 (324)في جامع التكثيف ه يتم جمع (422) المعالج او المحلىسائل ال (S608)في خطوة .(226) المبادالت الحرارية الخارجية

قبة تحت  (126)في بعض تطبيقات حيث يتم وضع خزان . ( 121) هاعبر األنابيب التي تربط (126)ونقلها إلى خزان 

إذا تم وضع  .على أساس قوى الجاذبية (126)إلى الخزان  ( 124)قبة التكثيفيتدفق السائل المكثف من ل, ( 124)التكثيف

قبة ضخ السائل المكثف من وذلك ل ( 121)ربط األنابيب  في خط  مضخة , يمكن وضع( 124)قبة التكثيففوق  (126)خزان 

    .(126)إلى الخزان  ( 124)التكثيف

المياه المتسخه ال يمكن استخدامها او التعايش , مثل المياه المالحة,المراد معالجتهالسائل  ( 122)نظام تحلية يتلقى 

أو الكائنات / قبل البشر و من  أن تستهلكيمكن  وتخرج سوائال  معها من قبل البشر او من قبل المخلوقات المعتمدة على الماء
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او على االقل يمكن تحويل المياه المتسخه الى سائل اليضر بالبشر او  الحية األخرى التي تعتمد على المياه العذبة من أجل البقاء   

ئل ساللحرارة امداد الوأيضا  (112)فراغ ال  شغيل ضاغطبتالطاقة الشمسية  تقوم. وفقا للتجسيدات المعلنة, الكائنات الحية

ويمكن تنفيذها في  تشغيلكميات صغيرة من الطاقة الخارجية لل ( 122)تحلية النظام قد يتطلب و , (122)عامود التسخين بداخل

تحلية النظام يمكن لوباإلضافة إلى ذلك, في بعض التطبيقات, .  على الطاقة  ( 122)تحلية النظام لقلة اعتمادية  نظرا المواقع 

 .التي يمكن بناؤها وتفكيكه على أساس الوقت من السنة, ونقص المياه, وما شابه ذلك و,  محموال   اأن يكون نظام ( 122)

عمود  (722)تحلية اليتضمن نظام  .وفقا للتجسيدات المعلنة, (722)نظام تحلية توضيحي لهو مثال  (7)رقم شكل ال    

خزان أو ب يه, والتي يمكن أيضا أن يشار إل لكتلة السوائل المراد عالجه  (721)مغطس في  مغمورة  تكونالتي  (122) تسخين

 مغطس .ا محددة سلفالمراد عالجه من السائل كمية  ايضا تحتوي علىالتي  و مبني بأبعاد محسوبة ومحددة سلفا مستوعب

لتنفيذ عملية تحلية  (721) المغطسمن والى  ,المراد التعامل معهالذي يضخ السائل  (722) ضخالمدخل يشمل أيضا  (721)

هو مستوى السائل (  K)اساس ان المستوى  على (P)  ط , والضغ (h)  ووفقا لبعض التطبيقات, على ارتفاع. (622)المياه 

تلقى إشارة واللتي ت (722) ضخالمدخل عن طريق  (K)يتم التحكم في مستوى .  (721) المغطسداخل المراد التعامل معه     

, على سبيل المثال. (122)عامود التسخينسائل داخل ال ( P)غط ضو ( h)رتفاع إ والتي تحسبالتحكم من الدوائر المرتبطة 

 :للعمليه الحسابيه التاليةوفقا  ان يحدديمكن  عامود التسخينداخل  ( P)الضغط 

P = Patm – { [ (h) * (ρ) * (G) ] – [ (K) * (ρ) * (G) ] = Patm – { [ (  ρ ) * ( G ) ] * ( h - K ) }  

هو كثافة السائل المراد التعامل معه ( ρ) و  (722)هو الضغط الجوي في المنطقة المحيطة بنظام تحلية ( Patm):علما بان

واالرتفاع  (122)عامود التسخينداخل ( h) ارتفاع السائل . (722)في منطقة نظام التحلية قوة الجاذبية االرضية هي   (G)و    

(K)  ضخ الوباإلضافة إلى ذلك, مدخل  .مؤشرات مستوى واحد أو أكثر ه عبريمكن تحديد (721) المغطس من السائل داخل

أو غيرها من مصادر الطاقة / و  (112)يمكن أن تعمل بالطاقة عن طريق األلواح الشمسية واحدة على األقل  (722)

 .( 122)تحلية السابقا فيما يتعلق بنظام  تيشمل أيضا عناصر نوقش (722)نظام تحلية  .الكهربائية الخارجية/ الميكانيكية 

التعديالت دون  ه قد يكون هناك بعضعلى الرغم من ذلك, سوف يكون مفهوما أنو .وصف عدد من التطبيقاتتم قد ل

في  ة لهذا الكشف تقنيال خطواتالمكن تحقيق نتائج أفضل لو تم تنفيذ على سبيل المثال, ي .الخروج عن روح ونطاق هذا الكشف    

 تم اضافةالكشف بطريقة مختلفة, أو إذا تم استبدال المكونات أو هذا تسلسل مختلف, إذا تم الجمع بين المكونات في أنظمة 

 .بديلةمكونات 



1 
 

 ةيامحلارصانع

 :تتألف نظام تحلية المياه. 1  

مود يحتوي على االعأن ، حيث المراد معالجتهقد تكون مغمورة في السائل  والتي سفلية مود رأسي مع نهاية اعلى ع

 .والتي قد تستمدها من الشمس امتصاص الطاقة الكهرومغناطيسية، ىقادر علسطح خارجي   

 .المراد معالجتهالسائل بلالحتفاظ  وذلك محددة سلفاأبعادمكون ومعدب مستوعب  

 .معالجتهادخال مكونه للمحافظة على مستوى السائل المراد مضخة   

ايضا قد يتمكن الضغط  الراسي،عامود التسخين في  )Vacuum(ي ضغط الفراغاللتوفير  واحدمتصل ضاغط فراغ

 .في النهاية السفلية للعامود والواقعةمن سحب السائل المراد معالجته من خالل فتحه  التسخين الراسي داخل عامودالمنخفض   

من خالل  عامود التسخين الراسيالذي يحتوي على الهيكل الرئيسي والمكونه الستقبال بخار السائل من ف يتكثالقبة 

 .وقبة التكثيف عامود التسخين الراسيالبخار والذي يصل بين منفذ   

سطح على الفي أنماط محددة سلفا ومتباعدة الرئيسي وتكونبداخل الهيكل ممدود المثبته والواحد أو أكثر من الزعانف 

  .لقبة التكثيفللهيكل الرئيسي الداخلي 

سطح على الفي أنماط محددة سلفا ومتباعدة الرئيسي وتكونبخارج الهيكل ممدود المثبته والواحد أو أكثر من الزعانف 

 لقبة التكثيفللهيكل الرئيسي خارجيال  

 والرياح حب الهواءةوسهيئوذلك لت الخارج،من لقبة التكثيف  محيط بالهيكل الرئيسيالخارجي الالرياحربين تو

 و .التكثيفالفراغات حول الهيكل الرئيسي لقبة  إلى هالخارجي  

  .من قبة التكثيف) محلى او معالجقد يسمى مقطر او (خزان متصل بقبة التكثيف عبر انابيب لتلقي السائل المعالج 

   

معتمدا على درجات الحرارة  عامود التسخين الراسييكون ارتفاع ، حيث )1(وفقا لعنصر الحماية رقم نظام ال. 2

  .العليا والدنيا للمنطقة المحيطة للعامود الراسي

   

  .)أمتار 10( قدما 33 حواليارتفاع العمود الرأسي  يبلغ، حيث )2(وفقا لعنصر الحماية رقم نظام ال. 3
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 القابلية المتصاصلديه يملك لون للعامود الراسي السطح الخارجيان حيث ، )1(وفقا لعنصر الحماية رقم نظام ال. 4

  .من الطاقة الكهرومغناطيسية% 100حوالي 

 . الى الخزانضاغط فراغ  يتم توصيل، حيث )1(وفقا لعنصر الحماية رقم نظام ال. 5

من خالل منفذ  لخزانوصله باعن طريق فراغ  توصيل ضاغطيتم حدديُ حيث ، )5(لعنصر الحماية رقم وفقا نظام ال. 6

  .االقلواحد على 

   

في واحدة أو أكثر من المواقع في  مثبتهلكشف عن الضغط لأجهزة ايضا يضم، )6(وفقا لعنصر الحماية رقم نظام ال. 7

  .الفعلي داخل منظومة تحلية المياهضغط اللقياس وذلك جميع أنحاء منظومة تحلية المياه 

   

تتلقى قياس الضغط الفعلي انظمةاوعدة نظامدوائر الكترونية او يضاأويضم ، )7(وفقا لعنصر الحماية رقم نظام ال. 8

داخل ( فرق بين ضغط الفراغ الفعلييكون الإنذار عندما  منظومةتكوين لالضغط،لكشف عن اأجهزة من واحدة او اكثر من 

  .سلفامحددة اكبر من الحد المحسوب ال محددة سلفاالمحسوب الفراغ الغط وض)تحلية المياهمنظومة 

   

ضاغط ب لتحكمل، حيث تم تكوين الدوائر أيضا على إصدار إشارات )8(وفقا لعنصر الحماية رقم نظام ال. 9

محددة سلفا الفراغ الضغط لي ون الفرق بين ضغط الفراغ الفعيكو الفراغ عندمابواسطة ضاغطيغط الفراغالضزيادة بفراغال

  .محدد سلفاالحدالأكبر من 

   

حيث يتلقى ضاغط األقل،تضم على األقل لوح طاقة شمسية واحدة على  ا، هن)5(وفقا لعنصر الحماية رقم نظام ال. 10

  .طاقة شمسية واحدة على األقللوحة فراغ الطاقة الكهربائية من ال

   

والحجم /على المستوى او للداللةواحد أو أكثرمؤشر على خزانتكونالي ايضا ،)1(وفقا لعنصر الحماية رقم نظام ال. 11

  .في الخزان المعالجسائل للحجموال/مستوى أواللتحديد واحد على األقل من  وذلكالكترونية او انظمة دوائر ب والمرتبطة
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لقياس مستوى السائل المحلى او دوائرالم تكوين يت، حيث )11(وفقا لعنصر الحماية رقم نظام ال. 12

العلوي  الحدمن  واحد على األقلأكبر بوحدة خزان الفي عالج مستوى السائل الم ما يكوناإلنذار عند إلرسالايضاالمقطر،

  .محدد سلفاالدنى الحداألمحددة سلفا أو أقل من ال

   

عند متصلة وتَكُوُن التكثيف حاصل )ُمَجِمع(جامع ثيفتكالحيث تضم قبة ، )1(وفقا لعنصر الحماية رقم نظام ال. 13

  .بة التكثيفقكثف من البخار في ذي تال عالجلجمع السائل الم التكثيف وذلكالطرف األدنى من قبة 

   

مستوى المقابل لمستوى جامع النبوب إلى قبة التكثيف على أربط  يتم، )13(وفقا لعنصر الحماية رقم نظام ال. 14

  .التكثيفحاصل 

حاصل أقل من مستوى جامع مستواه خزان في موقع الحيث يتم وضع ، )14(وفقا لعنصر الحماية رقم نظام ال. 15

  .التكثيف

   

وذلك االدخال مضخة بالمرتبطة نظمةوأدوائر الكترونية او تضم  باالضافة، )1(وفقا لعنصر الحماية رقم نظام ال. 16

على األقل من ارتفاع وضغط  هواحد وحده على أساس مستوعبداخل ال هالمراد معالجتمحدد سلفا من السائل الللتحكم بالمستوى

  .عامود التسخين الراسيالسائل داخل 

   

لقبة التكثيف  المحيط بالهيكل الرئيسيالخارجيالرياحربين حيث يتضمن تو ،)1(وفقا لعنصر الحماية رقم نظام ال .17

  .الفراغات حول الهيكل الرئيسي لقبة التكثيف  الهواءالخارجي إلى ةودفعهيئوذلك لت محورية،على مروحة 

   

  طريقة تحلية المياه تتألف. 18

  :نقل السائل الى داخل عامود التسخين الراسي

إلى حرارية طاقة ك، الطاقة الكهرومغناطيسية التي يتم نقلها عامود التسخين الراسيإلى السطح خارجي من امتصاص،

 .بخارالمراد معالجتهويتحول الى  السائل درجة غليانحتى  التسخين الراسيعامود داخل المراد معالجته السائل   
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من خالل منفذ واحد على  عامود التسخين الراسيداخل تتم عملية سحب المياه المراد معالجتها الى ,)الموفر(المورد 

) المنخفض(عبر الضغط الفراغي السحب،يتم توفير قوة و. ااه المراد معالجتهياالقل والواقع في جزئه السفلي المغمور بالم

 .يغط الفراغاضواسطةالب المتكونو  

عامود والذي يصل بين ، بخار السائل في العمود الرأسي عبر المتضمن الهيكل الرئيسيل، إلى قبة التكثيف ستقبِ مُ 

 .وقبة التكثيف التسخين الراسي  

 والمنتشرةعلىمتباعدة في أنماط محددة سلفا وال ممدود الداخليةالالتكثيف، عن طريق واحدة أو أكثر من الزعانف 

 .معالج بخار إلى سائلال الرئيسي ويتحولويكون التماس بين البخار وسطح الهيكل التكثيف،قبة لللهيكل الرئيسيالسطح الداخلي   

 ىوالمنتشرةعلمتباعدة في أنماط محددة سلفا والممدود الخارجية ال، عبر واحد أو أكثر من الزعانف يرارحتبادل 

 .والهواء الخارجي الهيكل الرئيسيبين  التكثيف،للهيكل الرئيسيلقبة الخارجي السطح   

 راغاتإلى الفلقبة التكثيف، الهواء الخارجي بالهيكل الرئيسيالخارجي المحيطحركة توربين الرياح عن طريق  سحب،

  .لقبة التكثيف الهيكل الرئيسيحول 

  .انابيب لتلقي السائل المعالج من قبة التكثيفخزان متصل بقبة التكثيف عبر تلقي، الم

   

حيث يتضمن التوربين الخارجي مروحة محورية لدفع الهواء الخارجي ،)18(وفقا لعنصر الحماية رقم نظام ال. 19

  .لقبة التكثيف الهيكل الرئيسيحول  راغاتالففي 

   

 :جهاز تحلية المياه وتشمل. 20  

ان من السوائل التي يتم معالجتها، حيث  كتلةتكون مغمورة في  والتي قدسفلية مع نهاية  عامود التسخين الراسيعلى 

 امتصاص الطاقة الكهرومغناطيسية، ىقادر علمود يحتوي على سطح خارجي االع  

تقوم  لمضخة،هناك مدخل : خزان يتكون من ابعاد قد تم حسابها مسبقا ويقوم الخزان باحتواء السائل المراد معالجته

  .المراد معالجته في الخزان مسبقا، السائلتم حساب المستوى  مستوى،لى بالمحافظة ع

العمود  من التدفقالى داخلالسائل مكن تيفي العمود الرأسي بحيث  فراغيلتوفير ضغط  متصل بالنظامضاغط فراغ 

 .واحد على األقل في العمود الرأسي منفذالرأسي من خالل   
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منفذ البخار والذي  العمود الرأسي عبر منالستقبال بخار السائل يشمل الهيكل الرئيسي والمتكون والذي فيتكثالقبة 

  و. وقبة التكثيف عامود التسخين الراسييصل بين 

للهيكل السطح الداخلي  والمنتشرةعلىمتباعدة في أنماط محددة سلفا وال ممدود الداخليةالواحد أو أكثر من الزعانف 

  و. التكثيفالرئيسيلقبة 

للهيكل السطح الخارجي  والمنتشرةعلىمتباعدة في أنماط محددة سلفا والممدود الخارجية الواحد أو أكثر من الزعانف 

  و .التكثيفالرئيسيلقبة 

 الهيكل الرئيسيحول  راغاتلقبة التكثيف، الهواء الخارجي إلى الف بالهيكل الرئيسيالخارجي المحيطتوربين الرياح 

  .فلقبة التكثي  
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 الملخص

   

 كتلهفي  سفلية غاطسهويشمل نظام تحلية المياه على العمود الرأسي مع نهاية ، توضيحيووفقا لتجسيد 

قادر على امتصاص الطاقة والمود يحتوي على السطح الخارجي داكن اللون االع  .ل المراد عالجهائمن الس 5 

ويتم توصيل واحدة على األقل ضاغط فراغ لتوفير ضغط  ,تكتسب من اشعة الشمسوالتي قد , الكهرومغناطيسية

 اسفل العمود الرأسي من خالل الفتحات الموجودة في الىالسائل يتم سحب الفراغ في العمود الرأسي بحيث 

فذ البخار العمود الرأسي عبر من منوالذي يتلقى بخار السائل  هيكل رئيسيف لديها ثيتكالقبة  .مود الرأسياالع

الذييسحب  لقبة التكثيف الهيكل الرئيسييحيط خارجي توربين رياح  .مود الرأسي وقبة التكثيفاالع ويقوم بوصل

ف ثيتكالإلى قبة  خزان يتم توصيله  .لقبة التكثيف الهيكل الرئيسيحول  راغاتالهواء الخارجي إلى الف و يوجه 10 

 .فمن قبة التكثي المعالج ويتلقى السائل,عبر أنبوب 
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عارتخالا تاءارب  بتكم 
ةيبرعلا جيلخلا  لودل  نواعتلا  سلجمل 

GC0009499 مقر : عارتخا  ةاءارب 

ة: ــ يا بـنـهـ يهتنتو  م  ،  25/02/2016 نم ًاراــب  ــــ تعا ًا  ــــ ما ــ نـير ع ــــ ــش ةد عـ ــــ مل لو  ــــ ـع فملا ةــيرا  ـــ ــس ةءارب  ــ لا هذ  ــ رب ه ـ تع تـ
نم يأل  اهتفلاخمل  اهطوقـس  وأ  اهنالطب  مد  ـــ عو ةءارب  ــ لل ةـيو  ــ ن ــ ـسلا مو  ـــ ـسرلا دـيد  ـــ ـست طر  ـــ ـشب كلذو  25/02/2036 م 

ةيذيفنتلا ةحئاللا  وأ  عارتخالا  تاءارب  ماظن  ماكحأ 

 : تاظحالم
�بلطلا صحف  هساسأ  ىلع  مت  يذلا  صنلاب  دشرتسيف  ةقفرملا  ةفصاوملا  صن  يف  حوضو  مدع  ثودح  دنع 


