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  ملخص الوصف الفنى

Water is recovered from air by a process utilizing the differences 

in the day-time and night temperatures of such air, the process is 

especially useful in subtropical desert areas, it consists in 

alternately removing the moisture from the cool night air by 

adsorption on a suitable silica gel of improved hardness and 

abrasion resitance, increased adsorption power, and other 

valuable properties and by utilizing the hot day-time air and, if 

available the radiation energy of the sun for desporption of the 

water stored in the adsorbing agent and for condensing the 

desorbed water by means of the cold stored during the night, the 

silica gel used for adsorption of the water contained in the air is 

produced by a highly economic process, a useful manufacturing 

system for making such silica gel and a simple apparatus for 

producing silica gel spheres of considerably larger diameter than 

heretofore known are provided, the energy required for 

operating the plant is produced by passing the recovered water 

through energy producing insulallatins such as turbines before it 

is used as drinking water or for irrigation, the process is very 

economical and, in contrast to seawater desalination processes, 

does not require additional thermal energy.   

وصف الفنى ملخص ال

 ( عربى)

 يكثف الماء من الهواء بواسطة عملية تستخدم االختالفات في درجات الحرارة بين

النهار والليل لهذا الهواء، وهذه العملية مفيدة بشكل خاص في المناطق الصحراوية 

المدارية، وتشمل بالتناوب على ازالة الرطوبة من هواء الليل البارد باستجذابها  شبكة

يلكا مناسب ذي صالبة محسنة ومقاوم للتاكل، وبطاقة استجذاب متزايدة، جل س على

مناسبة وبواسطة هواء النهار الحار، واذا كان متوفرا بواسطة الطاقة  وخواص اخرى

لمج الماء المخزون في عامل االستجذاب ولتكثيف الماء المجموع  االشعاعية للشمس

جل سليكا المستخدم الستجذاب الماء المخزونة اثناء الليل، ينتج  بواسطة البرودة

بواسطة عملية اقتصادية جدا، وقد اعد جهاز تصنيع مفيد لصناعه  الموجود في الهواء

النتاج كرات جل سليكا ذي قطر كبير الى حد كبير اكثر مما  جل سليكا وجهاز بسيط



كثف الطاقة المطلوبة لتشغيل المصنع بتمرير الماء الم كان معروفا حتى االن، وتنتج

التوربينات قبل استخدامها للشرب او الري، ان  خالل منشات النتاج الطاقة مثل

بعمليات تحلية مياه البحر، فانها التحتاج الى طاقة  العملية اقتصادية جدا وبمقارنتها
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