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اخلـال�سـة

اأو  الكهربية  الطاقة  من  كبري  لقدر  احتياجها  ب�ضبب  الثمن  غالية  املياه  حتلية  يف  احلالية  التقنيات  تعترب 

احلرارية من البرتول. ولهذا فاإن حتلية مياه البحر با�ضتخدام الطاقة ال�ضم�ضية تعترب حل قليل التكلفة الأزمة 

الطلب املتزايد على املياه. با�ضتخدام التقنيات املتاحة حاليا فاإن اإنتاج املياه عن طريق ال�ضخانات ال�ضم�ضية 

solar still ال ت�ضتخدم على امل�ضتوى ال�ضناعي الأنها تعطي كميات قليلة من املياه العذبة، مقارنة بكمية 
املياه املنتجة عن طريق الغليان بالوقود اأو التحلية باالأغ�ضية. وتعترب كمية االإنتاج القليلة لل�ضخانات ال�ضم�ضية 

ويعود  ال�ضناعي.   امل�ضتوى  على  ال�ضم�ضية  ال�ضخانات  ا�ضتخدام  اإمكانية  عدم  يف  الرئي�ضي  ال�ضبب  هي 

هذا اإىل حقيقة اأن درجة احلرارة الق�ضوى التي ميكن الو�ضول لها داخل ال�ضخان ال�ضم�ضي قليلة، وبالتايل 

يكون معدل التبخر داخل ال�ضخان ال�ضم�ضي قليل. وتعترب درجة احلرارة املنخف�ضة هي ال�ضبب الرئي�ضي يف 

هذا العيب اخلطري.  وتوؤدي درجة احلرارة املنخف�ضة اإىل انخفا�س انتقال احلرارة ومن ثم انخفا�س معدل 

التبخر. الدرا�ضة املقدمة هنا حتلل االأ�ضباب التي توؤدي النخفا�س درجة احلرارة داخل ال�ضخان ال�ضم�ضي، 

وتقرتح بع�س التعديلت حلل تلك امل�ضكلة. مت ذلك عن طريق تق�ضيم ال�ضخان ال�ضم�ضي اإىل اأربع اأجزاء، 

اأق�ضى درجة حرارة ممكنة واأعلى  اإعطاء  وحتليل كل جزء بدقة على حدة حلل امل�ضكلة االأ�ضا�ضية، ومن ثم 

ال�ضخانات  ا�ضتخدام  ميكن  امل�ضكلة  هذه  بحل  ال�ضم�ضي.  ال�ضخان  داخل  احلرارة  درجات  النتقال  معدل 

ال�ضم�ضية يف حتلية املياه على امل�ضتوى ال�ضناعي.
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AbSTRACT
The current techniques for water desalination are relatively costly because of the high 

consumption of electrical power or fossil fuel. Desalination of seawater using solar energy is 
therefore, one of the ways to meet the growing water demand at low cost. With the technologies 
currently available, solar still fresh water production is not applied on large scales, mainly because 
the production rate of desalted water is very low, when compared with techniques using fossil fuels 
or membranes. The low production rate has been the main reason behind the lack of industrial 
usage of solar stills. As the maximum temperature, which can be reached within the solar still is 
not very high, the evaporation rate inside the solar still remains low. This low temperature is the 
main reason for such a massive disadvantage, resulting in a reduced heat transfer rate and slow 
vaporization process. The work reported herein aims at analyzing the reason(s) for solar still low 
productivity and suggesting design modifications to solve such a problem. This is done by dividing 
the solar still evaporation into four processes; then every process is thoroughly analyzed to solve 
the main problem, and provide the maximum temperature and heat transfer rate inside the solar 
still. With this problem solved, the use of solar stills in industry can become a possibility.
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