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  ملخص الوصف الفنى

Method and apparatus for desalinizing water. Salt water in an 

evaporation zone is provided with heat of vaporization by a heat 

pump which transfers heat to the water from a thermal sink. The 

evaporation zone is maintained at subatmospheric pressure so 

that the salt water boils at a temperature at least about 10 degrees 

above the ambient dew point. The pressure in the evaporation 

zone is maintained at a low level by a vacuum pump and by 

condensing the vapor in a condensation zone from which fresh 

water is collected. The heat of condensation is dissipated into a 

"cold" sink if available or by a heat dissipating means such as an 

evaporative cooling apparatus. Energy efficiency results from 

the ability of the heat pump or pumps in the system to operate at 

a high coefficient of performance.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 زالة ملوحة المياه  زوود المياه المالةة ف  مططقة البخيير حةراةةطريقة وجهاز إل

البخيير حواسطة مضية حراةية زةول الةراةة الى المياه من حوض حراةي  

البخيير عطد ضغط دون الضغط الجوي حةيث يبم غليان المياه المالةة  وزةفظ مططقة

مةيطة  ويةفظ دةجات فوق نقطة البكاثف ال 01األقل  عطد دةجة حراةة على

مطيفض حواسطة مضية زفريغ وحواسطة  الضغط ف  مططقة البخيير عطد مسبوى

العذحة وزخدد حراةة البكثيف ف   زكثيف الخياة ف  مططقة البكاثف حيث زجمع المياه

الةراةة مثل جهاز زخريد  إذا كان مبوفرا أو عن طريق وسائل زخديد" حاةد" حوض 

الةراةية أن  ة من مقدةة المضية أو المضياتحيري  وزكون كفاءة الطاقة نازج
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