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  ملخص الوصف الفنى
method and appratus for the recovery of water from atmospheric 

air   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

طريقة وجهاز الستخالص الماء من الهواء الجوي مع استخدام مصدر رخيص 

الشمس، واستعمال وسط دامج للماء، مثل جل السيليكا، ومكثف، حيث  للحرارة، مثل

يستحسن ان تكون اثناء الليل ويدمج الوسط الدامج للماء بخار  اثناء مرحلة اولى،

الهواء البارد الرطب حيث اثناء مرحلة ثانية ، يستحسن ان  منالماء من تيار اول 

تيار ثان من الهواء في دورة اولية مغلقة الحلقة بواسطة  تكون اثناء النهار يسخن

الحرارة الممتصة للوسط الدامج للماء حتى يسخن،  مصدر الحرارة ليعطي جزءا من

يتحول الى تيار الهواء الثاني المرحلة االولى  مما يجعل جزءا من الماء المدمج اثناء

وتيار الهواء الثاني درجة حرارة مرتفعه  وعندما يستوعب الوسط الدامج للماء

ببخار الماء بما يناظر درجة الحرارة  بصورة كافية وعندما يتشع تيار الهواء الثاني

ويوجه من خالل المكثف، حيث  هذه فسوف يحول تيار فرعي من تيار الهواء الثاني

التكثيف بعد ذلك يعاد  يبرد ويعطي جزءا من بخار الماء الموجود به بواسطةيترك ل

لكي يسخنا مع ومع  التيار الجزئي الى الجزء الدائر الباقي من تيار الهواء الثاني

   .التيار الباقي وليتم توجيههم جميعا من خالل الوسط الدامج للماء

   GERMANY  بلد المنشأ
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 األسبقية

  بيانات األسبقية
CO1B- 5-00, BO1D 49-00 BO1D 53-02 AT 09/03/1978 IN 

GERMANY   
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