
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1980/1050  رقم الطلب

   3/17/1980  تاريخ الطلب

   1050  رقم البراءة

   waste heat recovery cycle for producing power and fresh water  اسم األختراع

   دورة استرداد الحرارة المهدورة من اجل انتاج الطاقة والماء العذب ( عربى)اسم األختراع 

   96:عدد الجريدة   10/07/1982  تاريخ النشر

   10/11/1982  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

Steam , for example, is produced from aqueous brine, by a 

system that employs preferably hot waste fluid, and nozzle 

means and rotary separator means generally of a known per se. 

the method steps include transferring the waste heat of 

combustion source(22) to the flowing in heater exchanger coil 

(23) expanding the hot brine through nozzle means(24) to form a 

jet of steam and liquid droplets, causing said expanded flow to 

rotate the rotary separator means (26) for forming a liquid layer 

of said droplets on the separator means by centrigugal action 

while separating the steam ( at 28) which is used to heat the 

incloming brine pumped by pump (11) in condensers(14, 13) the 

separated liquid from the rorating layer is used to drive turbine 

means (29) and the condensed steam provides fresh water from 

the brine, several stages of separators may be employed in series 

or in series and parallel, also, the steam may be used to assist in 

power generation, the system described is of low first cost and 

low operation cost, and is simple and reliable   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 البخار على سبيل المثال يكون ناتجا من المحلول المحلي، بواسطة نظام يفضل فيه

ساخن، ووسائل فوهه ووسائل فان دوار عامة من النوع ( مبدد) تشغيل مائع نفاية

لضبع ( المبددة) عه وتشتمل خطوات الطريقة على انتقال المحرك المضي المعروف،

ويتمدد ( 22)تتالي المحلول المحلي المتوفرة في ملف المبدل الحراري (22)االحتراق

للبخار ( منفث_ ليكون نافورة ( 22)الساخن خالل وسائل فوهة  المحلول المحلي

لتكوين ( 29)المتمدد دوران وسائل الفاصل الدوار ..... ال وقطرات السائل، ويسبب

الفاصل بواسطة فعل الطرد المركزي بينما ينفصل  و على وسائلطبقة من السائل 

لتسخين المحلول المحلي القادم المضخوخ  والذي يكون مستخدما( 23عند ) البخار

يكون .... السائل المنفصل من  (12، 12)في المكثفات ( 11)بواسطة تضخمة 

العذب من .. ....يمدنا  والبخار المتكثف( 26)مستخدما لتدوير وسائل التربينة 

في سلسلة متوازية،  المحلول المحلي، مراحل عديدة للفصل تكون مشغلة في منسقة او

بتكاليف اولية  ايضا، البخار يكون مستخدما لمساعدة توليد الطاقة ويتصف النظام

   منخفضة، وتكاليف تشغيل منخفضة، ويكون بسيطا ومعول

   UNITED STATES  بلد المنشأ



 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

    بيانات األسبقية

 

 المالك

   وليام ادجار امند ( عربى)اسم المالك 

   امريكا 67202انكانتو درايف رولنغ هيلز ايستيس كاليفورنيا  26 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   WILLIAM EDGAR AMEND ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
26 ENCANTO DRIVE ROLLING HILLS ESTATES 

CALIFORNIA 90274 USA   

   ( التينى)النشاط 

   والتر ريتشارد ستودهالتر ( عربى)اسم المالك 

   امريكا 61292نينفا كورت وودالند هيلز كاليفورنيا  22263 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   WALTER RICHARD STUDHALTER ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
22263 NINFA COURT WOODLAND HILLS CALIFORNIA 

91364 USA   

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   617037/11161ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 

 



 المخترعون

   وليام ادجار امند ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   WILLIAM EDGAR AMEND ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   والتر ريتشارد ستودهالتر ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   WALTER RICHARD STUDHALTER ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

 


