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  ملخص الوصف الفنى

Abstract of US 4219341 (A) Disclosed are a process and plant 

for the recovery of water from humid air, in which at night cool 

humid air is passed through an adsorbent medium layer which 

adsorbs water from the air and in which, by day, air heated by 

solar energy up to a temperature which is above the ambient 

temperature is passed first through this layer to absorb water 

from the layer and then is cooled down so that the water 

condenses. The daytime air, when entering the adsorbent layer, 

is heated by solar energy with a radiator which is preferably a 

black anodized aluminum web in which the adsorbent medium 

may be embedded and/or by the adsorbent medium layer which 

is colored black for better absorption of sun rays. By using 

reflectors, the solarization upon the adsorbent medium layer 

and/or the radiator may be intensified.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

في عملية وجهاز الستخالص الماء من الهواء الرطب، حيث يمرر هواء الليل 

وفي النهار ، البارد من خالل طبقة من وسط دامج تدمج الماء من الهواء الرطب

الساخن بالطاقة الشمسية الى درجة حرارة فوق درجة الحرارة  يمرر الهواء

خالل هذه الطبقة ليمتص الماء من الطبقة ثم يبرد لكي  المحيطة، يمرر اوال من

عند دخوله الطبقة الدامجة، بواسطة مشع تسخنه ، النهار ويسخن هواء، يتكثف الماء

يمكن أن يكون نسيجا من األلومنيوم األسود المؤكسد  الطاقة الشمسية وهذا المشع

ثل بالطاقة الشمسية تسخن طبقة الوسط الدامج بالم أو/ يطمر فيه الوسط الدامج و 

وباستعمال عاكسات، يمكن . بصورة أفضل وتلون باألسود لتمتص أشعة الشمس

أو على المشع ليزداد / الدامج و  تكثيف الطاقة الشمسية الواقعة على طبقة الوسط

مرات أثناء مروره من خالل  ويفضل ارسال الحرارة للهواء عدة. بذلك تسخين الهواء

الدامج تكون درجة  ث انه عندما يترك الهواء طبقة الوسططبقة الوسط الدامج بحي

الوسط الدامج  وتشكل طبقة. حرارته بنفس االرتفاع تقريبا عند دخوله تلك الطبقة
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