نظام مبتكر النتاج المياه من الهواء الجوى باستخدام الطاقة الشمسية
قام فريق بحثى من جامعة حلوان -كلية الهندسةةةةةةةةة بالم رية -بابتكار نظام لتوليد المياه من الهواء
الر ب فى المنا ق النائية وذلك باسةةتادام المواد الما ةةة ركلوريد الكلسةةيوم او السةةلكا جين معتمدين
على ال اقة الشةةمسةةية كم ةةدر لل اقة للجهات المسةةتادم وبالتالى تنعدم تلريبا تكل ة تشةة.يي النظام وتم
نشةةةةةةةر البحةةةى العملى فى مجلةةةة علميةةةة عةةةالميةةةة متا ةةةةةةة ةةةةةةةةةة لل ةةةاقةةةة الجةةةديةةةد والمتجةةةدد
رhttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544215008816ن
تعتبر مشكلة المياه من االزمات الصاعده فى مصر وذلك بسبب الزيادة السكانية والتوسع فى النشطات
االقتصادية التى ادت بالطبع الى زيادة الطلب على المياه .وتبعا لتصنيف االمم المتحدة اصبحت مصر
من دول الفقر المائى حيث اصببب نصببيب الفرد اقل من(  )1000م/3عام .باالضببافة الى سببو التوزيع
حيث تتمتع مناطقة وادى النيل باحتياجها المائى بينما يعانى سببببكا البحر االحمر والسبببباحل الشببببمالى
وسينا من مشكلة المياه.
قام الكثير من الباحثين على مسببببببتوى العالم بتوفير حلول لمشببببببكة المياه مثل تحلية مياه البحر او تحلية
المياه العدبة الموجودة تحت سببببببط االرض ,وهذه التقنيات كلها تحتاج الى تكنولوجيا عالية ومكلفة
باالضبببافة الى مصبببدر طاقة .ولذلك ال يمكن االعتماد عليها فى المناطق الغير مركزية والنائية والفقيرة
وخصوصا المناطق الغير قريبة من الساحل و الخالية من مياه االبار.
ومن هنا كانت فكرة فريق البحث (ا.د /محمد فتوح – د /محمد حسبببببن – م .م /جورج إيليا) بتقديم نظام
يعتمد على الرطوبة الموجودة فى الهوا الجوى كمصدر للمياه واالعتماد على الطاقة الشمسية كمصدر
للطاقة  .وهذا النظام يعتمد على انتتاع باار المياه من الهواء الجوى باسةتادام ماده ما ةة حيى يتم
اسةةتادام الماد الما ةةة ركلوريد الكالسةةيوم او السةةيليكا جيين فى امت ةةاا المياه من الهواء الر ب
االي فتر الليي ،ثم تتبار المياه الممت ة االي فتر النهار باستادام ال اقة الشمسية؛ فى ن س الوقت
تتكثف المياه المتبار على جوانب المجمع الشمسى ويتم تجميع ق رات المياه المتكث ة
ويلوي ا.د /محمد فتوح ( استاذ الطاقة الشمسية بهندسة المطرية) " لكى ت بح عملية انتتاع المياه من
الهواء الجوى فعالة ،كان البد من االسةةةةةةةت اد من ت.ير الظروف المنااية بين النهار والليي اثناء
الليي ،تكون درجة الحرار منا ضةةةة وبالتالى يسةةةهي على الماده الما ةةةة سةةةحب الر وبة من الهواء
الجوى التى تكون معرضةةةةة لي بينما فى فتره النهار ،تلوم اشةةةةعة الشةةةةمس بتسةةةةاين الماده الما ةةةةة
الموضةةوعة فى مجمع شةةمسةةى محكم ال.لق وبذلك تتبار المياه الممت ةةة وتتكثف على جوانب المجمع
البارد التى تالمس ا لهواء الجوى وعند نهاية اليوم ،ت ةةةةةةةبح الماده الما ةةةةةةةة جافة وبالتالى يمكن
استادمها المت اا المياه من جديد وهكذا تتكرر دور تش.يي النظام"
ولدراسة اداء وك ائة النظام تم عمي مجمع شمسى على شكي هرم منشورى لي اربع جوانب من اللواح
ال يبر التجاجى فى معمي ال اقة الجديد والمتجدد بلسم هندسة اللوى الميكانيكية بالم رية هذا المجمع
يحتوى على عده ادراج ب.رض تياد المساحة الس حية ،وهكذا تتداد اس ح االمت اا والتبار
وايضا يسمح هذا الت ميم بعملية التكثيف على جوانب المجمع االربعة ويلوي د /محمد حسن (مشرف
معمل الطاقات الجديدة والمتجددة بهندسة المطرية) " ان النتائج العملية اثبتت ك ائة تش.يي النظام حيى

ان انتاجية المياه الكلية ت ي الى  2.32لتر /يوم م 2حيى يمكن ت .ية احتياج ال رد من مياه الشرب
يوميا بواس ة  2م 2من المساحة المسل ية الشعة الشمس وهذه المساحات متوفر جدا فى المنا ق
النائية ،باالضافة الى ان تكل ة انشاء النظام منا ضة ر 500ن جنية م رى و ريلة تش.يلة بسي ة
وغير معلد "
وسوف يلوم ال ريق البحثى على العمي لرفع اداء النظام وتحسن ك ائتة لي ي الى ور تتناسب مع
احتياجات السوق ويوكد المهندس جورج إيليا رمدرس مساعد بهندسة الم ريةن "ان ال ريلة االفضي
لتياد انتاجية المياه هى ت وير اداء الماده الما ة بحيى يمكنها سحب كميات كبير من باار الماء
من الهواء الر ب وايضا تباير المياه الممت ة عند درجات حرار منا ضة "
ومن المرجح أن تكون مشكلة نلا المياه أكثر ا ور في السنوات اللادمة ؛ لهذا السبب ،فمن
الضروري انتاج المياه من جميع الم ادر الممكنة ولذلك فان ت وير نظم مستدامة الستاراج الماء
من الهواء الر ب هو بالتأكيد واحد من هذ الحلوي المتاحي ،ألن المياه العذبة في الهواء الجوى تمثي
م در هائي ومتجدد  ،حيى ت ي كمية المياه التى يمكن استرجاعها من الهواء الجوى الى 12.5
مليون متر مكعب وتعتبر المنظومات المتجدد  ،مثي تلك التي وضعت في هذه الدراسة ،م يد ا و ا
في المجتمعات ال .ير والنائية ،والتى ال يمكن الو وي إليها بسهولة عن ريق وسائي أارى
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