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املقدمـــــة
مت �إعداد هذا ال ُكتيب من قبل �إدارة العمليات التجارية ،والذي ي�ضم براءات اخرتاع معهد الكويت للأبحاث
العلمية للعام ( ،)2020 - 2019ويحتوي هذا ال ُكتيب �أي�ضاً على نُبذة عن كل براءة اخرتاع ،وجماالت تطبيقها،
والنظرة الت�سويقية التي تعك�س بدورها اجنازات املراكز البحثية التالية:
]مركز �أبحاث البيئة والعلوم احلياتية.
]مركز �أبحاث الطاقة والبناء.
]مركز �أبحاث البرتول.
]مركز �أبحاث املياه.
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نظام حتلية املياه مع ا�ستعادة املعادن
املختــرعون:

د .غاروداكاهاري بادرات�شاري   د .من�صور �أحمد   د .راجي�شا كومار   ال�سيد /جيبو ب .توما�س
رقم براءة االخرتاعUS10280095 B1 :
العام - 2019 :مركز �أبحاث املياه

الو�صــف
حتدث عملية حتلية مياه البحر عند اكتمال �إزالة امللوثات
الأيونية الطبيعية للتو�صل ملياه عذبة منا�سبة ،حيث �إنه
مع �إزالة امل�ستويات غري املرغوبة من الأيونات الطبيعية،
يتم ترك حملول عال الرتكيز من الأمالح واملعادن الأخرى
(املعروفة با�سم حملول ملحي) ليتم ت�صريفها كنفايات.
ومع زيادة م�ستويات الطلب على املياه العذبة ،كرثت
حمطات حتلية املياه وت�ضاعفت م�ستويات الإنتاج يف
العقود الثالثة املا�ضية ،كما تعاظمت �أي�ضا م�ستويات
التخل�ص من املياه املاحلة .ومل�ستويات املياه املاحلة عالية
الرتكيز التي يتم التخل�ص منها يف املاء (البحر ،الربك،
املياه اجلوفية ،الآبار � ...إلخ)� ،أو يف الأر�ض ،ت�أثري �سلبي
على البيئة.
وقد طور املعهد نظام حتلية املياه بحيث يكون الناجت
انعدام ت�صريف ال�سوائل ( ،)ZLDمع عملية ا�سرتداد
املعادن با�ستخدام تقنية التجفيف بالر�ش  التي تعالج
املحلول امللحي ،وت�سمح با�ستعادة الأمالح املعدنية ،فهي  
عملية حتلية مياه تتم على مرحلتني ،يتم احل�صول على
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مياه التغذية من مياه البحر مبا�شرة� ،أو من املحلول امللحي الناجت عن التنا�ضح العك�سي� ،أو من املحلول امللحي الناجت عن التقطري الفجائي متعدد املراحل� ،أو من
تقنية املياه املطروحة من عملية الرت�شيح النانوي.
وتت�ضمن املرحلة الأوىل التجفيف بالر�ش ملياه التغذية لإنتاج ماء نقي �أويل وحملول ملحي مركز .ثم تتم تغذية املحلول امللحي املركز �إىل املرحلة الثانية التي ت�ستخدم
� ً
أي�ضا عملية التجفيف بالر�ش لإنتاج مياه نقية ثانوية و�أمالح معدنية م�ستعادة .وميكن تبني ومالءمة املبادل احلراري (الهواء ال�ساخن/البارد) مع التجفيف بالر�ش 
ال�ستخراج معادن حمددة مثل املغني�سيوم.
وتعتمد قدرة ا�سرتداد املعادن ملختلف املكونات غري الع�ضوية على التغريات يف درجات احلرارة ،وم�ستويات درجة احلمو�ضة داخل احلجرة ال�ستهداف املكونات
املطلوبة ،دون زيادة تكلفة ا�ستخدام الطاقة� ،أو تلويث مر�شح الغ�شاء.
التطبيقات
ميكن ا�ستخدام نظام حتلية املياه بحيث يكون الناجت انعدام ت�صريف ال�سوائل ( )ZLDمع ا�سرتداد املعادن يف ال�صناعات املختلفة التي تتطلب مياه عذبة يف عمليات
الإنتاج اخلا�صة بها ،وال�صناعات التي تنتج حماليل ملحية .ونظ ًرا لأن هذه تقنية النعدام ت�صريف ال�سوائل  ،ZLDف�إن هذا النظام يعترب نظام مثايل للمناطق التي
لديها �سيا�سات ن�شطة النعدام ت�صريف ال�سوائل.
فوائد االخرتاع
]نظام حتلية املياه بحيث يكون الناجت انعدام ت�صريف ال�سوائل ( ،)ZLDهو نهج حتلية مياه �صديق للبيئة.
]اال�سرتداد االنتقائي للمعادن الثمينة مثل البوتا�سيوم ( ،)Kواملغني�سيوم ( ،)Mgالكال�سيوم ( ،)Caوالكربيت ( ،)Sوالبورون ( ،)Bوالليثيوم (.)Li
]نهج فعال ال�ستخدام املوارد الطبيعية املحدودة واحلد من النفايات.
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نظرة عامة على توجهات ال�سوق
من املتوقع �أن تنمو الطفرة يف �صناعة حتلية املياه بن�سبة � 5.7٪سنو ًيا بحلول العام  2030نظ ًرا ال�ستمرار الطلب املتزايد على املياه العذبة ،والتح�سينات امل�ستمرة يف
قدرات تقنيات الإنتاج .وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن التح�سن يف تقنيات حتلية املياه �سمحت بارتفاع ن�سبة ا�سرتداد املياه العذبة ،وال يزال ت�صريف املياه املاحلة يف
البيئة (ب�شكل رئي�سي يف البحر) ميثل م�شكلة بيئية رئي�سية .وت�شري الأبحاث �إىل �أن �إنتاج املحاليل امللحية العاملية ميثل  141.5مليون مليلرت /يوم ،حيث يولد ال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا  99.4مليون مليلرت /يوم ( 70.3٪من �إجمايل �إنتاج املحاليل امللحية).
ومع زيادة الطلب على �أنظمة حتلية املياه ال�صديقة للبيئة ،وازدياد الطلب على املعادن املتغرية ،فمن املتوقع �أن يزداد الطلب على تقنيات انعدام ت�صريف ال�سوائل
 ZLDب�شكل كبري بحلول العام  .2030ومن املنتظر �أنه بحلول العام � ،2025سوف ينمو �سوق نظام انعدام ت�صريف ال�سوائل  ZLDالعاملي من  6مليارات دوالر �إىل �أكرث
من  9مليارات دوالر ،مع مالحظة �أنه من املحتمل �أن ي�صل معدل النمو ال�سنوي املركب (� )CAGRإىل �أكرث من  5.5٪بحلول العام ( 2025ال�شكل رقم .)١

ال�شرق الأق�صى = 41%
�أ�سرتاليا ونيوزيلندا = 23%
�أوروبا = 16%
رو�سيا = 7.2%
�أمريكا ال�شمالية = 11%
�أمريكا اجلنوبية = 2.7%
ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا = 0.1%
�أفريقيا = غري معروف

ال�شكل رقم ) :1امل�صدر(Markets and markets, 2018 :
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فوائد ال�شراكة مع معهد الكويت للأبحاث العلمية
ميزة تناف�سية يف ال�سوق.
الأحقية الأوىل للتكنولوجيا.
�سمعة طيبة على امل�ستويني الوطني والإقليمي.
]رائد يف جمال التكنولوجيا.
]حماية بيئية.
]�أول من �أيد التكنولوجيا املبتكرة بقيادة الكويت.

جودة حم�سنة و�أكرث ثباتا.
�إمكانية �إقامة عالقات تعاون م�ستقبلية.
]�إمكانية ت�صدير التكنولوجيا �إىل ال�شركاء الإقليميني.
]التو�سع يف �إن�شاء املرافق بتكلفة �أقل.
]اال�ستفادة من املعرفة /نقل التكنولوجيا.
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نظام خمف�ض ال�ضغط ملعاجلة املياه املاحلة
املختــرعون :د .من�صور �أحمد  د .راجي�شا كومار  د .غاروداكاهاري بادرات�شاري  د .يو�سف الوزان  ال�سيد/جيبو ب .توما�س
رقم براءة االخرتاعUS10308524 B1 :
العام - 2019 :مركز �أبحاث املياه

الو�صــف
نظام معاجلة املياه املاحلة املخف�ض ال�ضغط هو نظام
غ�شاء هجني �أحادي املرحلة ،يتكون من تقنيتي التنا�ضح
العك�سي ( )ROوالتنا�ضح الأمامي ( ،)FOاللذين لهما
و�صالت �أنابيب فريدة من نوعها .ويعتمد �أداء النظام
على تدرج �ضغط التنا�ضح من خالل �أخذ وحدة تغذية
من وحدة حتلية املياه بالتنا�ضح الأمامي ،و�إبقائها يف
و�سط �سائل مع وحدة التنا�ضح العك�سي ،والعك�س 
�صحيح .وينتج نظام التنا�ضح العك�سي املياه العذبة واملياه
املاحلة ،حيث تتم تغذية املياه املاحلة (املياه املطروحة)
�إىل وحدة التنا�ضح الأمامي للنظام الهجني .وعلى عك�س 
ما مت ن�شره �سابقا ،ف�إن العملية �أحادية املرحلة لتقنية
التنا�ضح العك�سي ( )ROوتقنية التنا�ضح الأمامي ()FO
لها القدرة على تنقية املياه املطروحة وحتويلها �إىل مياه
عذبة .وبالتايل ،ف�إن املياه املاحلة املتدفقة من النظام
الهجني تعترب �ضعيفة مقارنة ب�أنظمة حتلية املياه الأخرى.
وتعتمد كفاءة تقنيات التنا�ضح العك�سي على ال�ضغط،
ومعدل التدفق ،وجودة املقدار الأويل امل�أخوذ� ،إلخ...
والتنا�ضح العك�سي هو نظام حتلية مياه تقليدي ،ي�ستخدم
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عال .ومت ت�صميم هذا النظام الهجني بناء على تكامل تقنيتي التنا�ضح العك�سي
ب�شكل رئي�سي لإزالة امللح وجزيئات املذيبات الأخرى من مياه التغذية حتت �ضغط ٍ
( )ROوالتنا�ضح الأمامي ( ،)FOمما يقلل من �ضغط الت�شغيل �إىل  30بارا �أو �أقل ،وهو ما ي�ؤدي �إىل انخفا�ض متطلبات الطاقة .ومن ثم جتعل متطلبات الطاقة
املنخف�ضة النظام منا�س ًبا للتكامل مع حلول الطاقة املتجددة.

وقد مت فح�ص النموذج الأويل احلايل على نطاق حمدود ،وتت�ضمن خطط التطوير امل�ستقبلية مفهوم الإثبات على نطاق متو�سط ( ،)POCبحيث تغطي اجلدوى
الفنية واالقت�صادية لالخرتاع .وعالوة على ذلك ،يتم حاليا �إجراء �أبحاث حول �أنظمة حتلية املياه عالية ال�ضغط مع ا�سرتداد املعادن ،وذلك من �أجل تطبيقات متنع
خروج الفائ�ض من ال�سوائل.
التطبيقات
نظام معاجلة املياه ،نظام حتلية املياه ،اللذان ميكنهما معاجلة م�صادر املياه املختلفة ،مبا يف ذلك مياه البحر؛ واملياه اجلوفية ،وخمتلف �أنواع املياه عالية امللوحة.
فوائد االخرتاع
]نظام موفر للطاقة مع القدرة على التال�ؤم مع الطاقة املتجددة �أو م�صادر الطاقة التقليدية.
]نظام فعال من حيث التكلفة مع امكانية ا�سرتداد كمية مياه تناف�سية �أكرث من عملية التنا�ضح العك�سي منفردة.
]ت�صريف �ضعيف للمياه امللحية.
]�صديق للبيئة.
]جماالت ت�سويقية تتنا�سب مع املناطق التي تتبع اجراءات �صارمة ل�صرف املياه املاحلة � ،أو التي تتبع �سيا�سات ا�ستهالك الطاقة املتجددة.
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نظرة عامة على توجهات ال�سوق
خالل العقد املا�ضي ،متت تلبية الطلب العاملي على املياه العذبة من خالل حتلية مياه البحر مبعدل  .1٪ومع ندرة املياه العذبة ،والطلب املتزايد عليها ،فمن املتوقع
�أن يزداد الطلب على ميــاه البحر املحـــاله بن�سبة  1.5٪بحلول العام  .2030ومن املتوقع �أن تنمو طاقة حتلية املياه بن�سبة � 5.7٪سنو ًيا بحلول العام  ،2030حيث من
املتوقع �أن تت�ضاعف القدرة احلالية يف ال�سنوات الـ  11القادمة ،لتكون قادرة على الإنتاج (ال�شكل رقم  1و رقم .)2
كما �أ�سهم التطور يف تقنيات حتلية املياه ذات التكلفة الأكرث انخفا�ضا يف زيادة الطلب على مياه البحر املحالة .ومن املتوقع �أن ت�صل ال�سوق العاملية لتقنيات حتليــة
املياه �إىل  36.8مليار دوالر �أمريكي بحلــول العام  ،2024مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ  )CAGR( 7.8٪من � 2018إىل  .2025وتعتمد زيادة الطلب على تقنية حتلية املياه
على نوع املاء ،واملخرجات املطلوبة ،ونوع التقنية.

ال�شكل رقم  :1التوزيع العاملي ملحطات حتلية املياه الكبرية ح�سب ال�سعة ونوع مياه التغذية وتقنية حتلية املياه ()Vladimir Smakhtin
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ال�شكل رقم  :2تاريخ وتوقعات �سعة التحلية ()2030-2000

فوائد ال�شراكة مع معهد الكويت للأبحاث العلمية
ميزة تناف�سية يف ال�سوق.
الأحقية الأوىل للتكنولوجيا.
�سمعة طيبة على امل�ستويني الوطني والإقليمي.
]رائد يف جمال التكنولوجيا.
]حماية بيئية.
]�أول من �أيد التكنولوجيا املبتكرة بقيادة الكويت.

جودة حم�سنة و�أكرث ثباتا.
�إمكانية �إقامة عالقات تعاون م�ستقبلية.
]�إمكانية ت�صدير التكنولوجيا �إىل ال�شركاء الإقليميني.
]التو�سع يف �إن�شاء املرافق بتكلفة �أقل.
]اال�ستفادة من املعرفة /نقل التكنولوجيا.
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طريقة حتفيز املغني�سيوم بالنيكل با�ستخدام تقنية الرذاذ البارد
املختــرعون� :أ .د .حممد �شريف اال�سكندراين   م .فهد العجمي   م .حممد بنيان
رقم براءة االخرتاعUS 10443132 B1 :
العام - 2019 :مركز �أبحاث الطاقة والبناء

الو�صــف
هناك منو �سريع يف ا�ستهالك الطاقة كل عام ،يف حني �أن
م�صادر الطاقة الأولية حمدودة؛ مما ي�ؤدي �إىل احلاجة
مل�صادر طاقة بديلة .يتوافق هذا االخرتاع مع �أبحاث
تخزين الهيدروجني لتقدمي حل �صديق للبيئة يتما�شى
مع املتطلبات البيئية احلالية .وهو يتعلق بتقوية �سعة
تخزين املغني�سيوم بالنيكل ال�ستخدام الهيدروجني يف
خاليا الوقود وم�صادر الطاقة البديلة� .إن هذا االخرتاع
عبارة عن طريقة لتحفيز املغني�سيوم بالنيكل مت�ضمنة
تقنية الدرفلة الباردة لإنتاج �شرائط مغني�سيوم رقيقة
جممعة غري منظمة من ق�ضبان املغني�سيوم التجارية.
كما مت تطوير تقنية م�سحوق الر�ش البارد لطالء �شرائط
املغني�سيوم مع النيكل وم�ساحيق النيكل عند درجة حرارة
الغرفة تقريباً .وتعد هذه الطريقة �أقل تكلفة من الطرق
احلالية امل�ستخدمة لإنتاج مواد �أ�سا�سها املغني�سيوم
لتخزين الهيدروجني؛ �إذ تتيح املادة الناجتة عن دمج
النيكل مع املغني�سيوم امت�صا�ص الهيدروجني يف درجات
حرارة و�ضغط منخف�ض.
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مالحظة :يرجى الإحاطة �أن براءة االخرتاع هذه ينطبق عليها نف�س  ما ذكر
يف "نظام املركب النانوي لتخزين الهيدروجني يف �صورة �صلبة" �أي التطبيقات،
واجتاهات ال�سوق والفوائد ،يف ال�صفحات من 15-14

نظام املركب النانوي لتخزين الهيدروجني يف �صورة �صلبة
املختــرعون :املخرتع� :أ .د .حممد �شريف اال�سكندراين   م .فهد العجمي   م .حممد بنيان
رقم براءة االخرتاعUS 10364148 B1 :
العام - 2019 :مركز �أبحاث الطاقة والبناء

الو�صــف
يتزايد الطلب على م�صادر الطاقة البديلة على مر
ال�سنني ،ويدعم هذا املطلب احلاجة �إىل احلد من
االحتبا�س  احلراري وانبعاثات الدفيئة وتدهور البيئة،
بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن م�صادر الطاقة املتاحة لي�ست
كافية لتلبية الطلب احلايل على الطاقة .وي�سهم هذا
االخرتاع يف �أبحاث تخزين الهيدروجني من خالل
توفري حل �صديق للبيئة .وهو يتعلق مبركب من م�سحوق
هيدريد املغن�سيوم مع م�سحوق نيكل الزركونيوم وحم ّفز
�أك�سيد النيوبيوم و TiCو VCحيث ي�شكلون جميعاً نظاماً
نانوياً لتخزين الهيدروجني.
ويتم ت�شكيل نظام املركب النانوي عن طريق خلط
م�سحوق هيدريد املغني�سيوم مع نيكل الزركونيوم وحم ّفز
�أك�سيد النيوبيوم و TiCو VCلت�شكيل مزيج و�إجراء طحن
تفاعلي على اخلليط ملدة � 50ساعة.
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التطبيقات
تطبيقات خاليا الوقود يف ال�سيارات التي تعمل بالطاقة ،و�صناعة ال�سيارات.
فوائد االخرتاع
]حت�سني مركبات الهدرجة ونزع الهيدروجني .MgH2
]يعزز قدرة تخزين الهيدروجني للمغني�سيوم.
]تكلفة �أقل من الطرق احلالية.
]ي�سهم يف �إيجاد حلول بحثية �صديقة للبيئة.
نظرة عامة على توجهات ال�سوق
من املتوقع �أن ينمو �إجمايل �سوق تخزين الهيدروجني مبعدل منو �سنوي م�ستمر (منو �سنوي مركب) �إىل  8%لي�صل �إىل  1,011.2مليون دوالر �أمريكي بحلول العام
2026؛ وهو منو متوقع ب�سبب اللوائح احلكومية التي تطالب با�ستخدام الوقود النظيف.

ويظهر �سوق تخزين الهيدروجني منواً يف تخزين الهيدروجني القائم على املواد مع النمو ال�سنوي املركب بن�سبة  6.5%من � 2016إىل  2021ومنواً �سنوياً مركباً بن�سبة
 7.2%من � 2016إىل ( 2026جدول رقم.)1

جدول رقم ( )1حجم �سوق تخزين الهيدروجني ح�سب �شكل الهيدروجني من  2014اىل ( 2026الدوالر الأمريكي)
امل�صدر :م�صدر بحثي ثانوي ،مقابالت اخلرباء ،ال�سوق وحتليل ال�سوق.
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فوائد ال�شراكة مع معهد الكويت للأبحاث العلمية
ميزة تناف�سية يف ال�سوق.
الأحقية الأوىل للتكنولوجيا.
�سمعة طيبة على امل�ستويني الوطني والإقليمي.
]رائد يف جمال التكنولوجيا.
]حماية بيئية.
]�أول من �أيد التكنولوجيا املبتكرة بقيادة الكويت.
جودة حم�سنة و�أكرث ثباتاً.
�إمكانية �إقامة عالقات تعاون م�ستقبلية.
]�إمكانية ت�صدير التكنولوجيا �إىل ال�شركاء الإقليميني.
]التو�سع يف �إن�شاء املرافق بتكلفة �أقل.
]اال�ستفادة من املعرفة /نقل التكنولوجيا.
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نظام مفاعل االنحالل احلراري لتحويل وحتليل النفايات ال�صلبة الع�ضوية
املختــرع   :د� .سلطان ال�سامل

رقم براءة االخرتاعUS 10364395 B2 :

العام - 2019 :مركز �أبحاث البيئة والعلوم احلياتية
الو�صــف
مت اخرتاع وتطوير نظام مفاعل مزدوج االنحالل احلراري للغاز ال�سائل بت�صميم هند�سي جديد
يهدف �إىل حتليل النفايات الع�ضوية ال�صلبة وحتويلها �إىل جمموعة من املنتجات ت�شمل :الك�سر
الغازي غري القابل للتكثيف ،وال�سوائل (النفط) وال�شمع واملواد ال�صلبة .وي�شتمل النظام على
مفاعل ا�سطواين ذي قاعدة ثابتة يعمل على مبد�أ االنحالل احلراري ،والذي ميكن تكييفه
لتفاعالت الهدرجة والتغويز ،ويهدف املفاعل �إىل حتويل النفايات الع�ضوية ال�صلبة �إىل منتج
�صلب وخليط ملنتج الغاز ال�سائل من خالل االنحالل احلراري.

كما ي�شتمل املفاعل �أي�ضاً على فرن يتكون من ثالث مناطق؛ حيث ميكن لكل منطقة توفري درجة
حرارة ت�صل �إىل  850درجة مئوية مع منحدر ت�سخني مرن لتوزيع حرارة �أف�ضل على طول ج�سم
املفاعل ،ويتم جمع املنتجات النهائية من خالل وحدة جتميع والتي تت�صل مبا�شرة باملفاعل،
يت�ضمن نظام املفاعل عملية م�صب قابلة لال�سرتداد بالكامل حيث يتم ا�ستخدام فا�صلي غاز/
�سائل ووعاء جتميع ميكن ا�ستخدامه جلمع وحتليل الغاز وال�سوائل والفحم ،مما يجعل هذه
العملية قابلة للتكيف مع خمتلف التطبيقات يف عملية حتويل النفايات �إىل طاقة/طاقة كاملة.
التطبيقات
 �إدارة النفايات ،توليد الطاقة  /الوقود من النفايات ،البحث والتطوير يف العلوم الهند�سية.
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فوائد االخرتاع
]�إنتاج معدالت حتويل عالية للمواد الع�ضوية ال�صلبة ،مبا يف ذلك النفايات البوليمريية.
]�إمكانية �أخذ العينات �آلياً عن طريق الإنرتنت للمنتجات ال�سائلة.
]ال توجد بقايا �أو نفايات للمنتج حيث يتم حتويل جميع املدخالت �إىل منتجات.
]ميكن جمع وحتليل املواد ال�سائلة والغازية.
نظرة عامة على توجهات ال�سوق
�أدى الطلب على احللول امل�ستدامة لإدارة النفايات وتوليد الطاقة التي تنظمها اللوائح
البيئية يف ال�سنوات الأخرية �إىل تزايد الإقبال على نظام مفاعل االنحالل احلراري
واحللول التقنية املماثلة ،و�سجل �سوق تقنيات حتويل املخلفات �إىل طاقة زيادة قدرها
 186٪وبلغ �إجمايل اال�ستثمار فيه مليار دوالر �أمريكي ،ويف العام  2012بلغت قيمة ال�سوق
العاملية لتقنيات حتويل املخلفات �إىل طاقة  24مليار دوالر �أمريكي ،مع معدل زيادة �سنوية
يبلغ  5٪عن العام  .2008ا�ستمر هذا النمو يف الو�صول �إىل حجم ال�سوق البالغ  29مليار
دوالر بحلول العام  2015مبعدل منو �سنوي ( )CAGRبلغ  ،5.5٪ومن املتوقع �أن ينمو حجم
ال�سوق ب�شكل م�ستمر من  33مليار دوالر �أمريكي يف العام � 2017إىل  53مليار دوالر �أمريكي
بحلول العام  ، 2025مبعدل منو �سنوي يبلغ  6.0٪من � 2018إىل ) 2025امل�صدرResearch :
( (and markets, 2017ال�شكل رقم  ١ورقم .)٢

فوائد ال�شراكة مع معهد الكويت للأبحاث العلمية
ميزة تناف�سية يف ال�سوق.
الأحقية الأوىل للتكنولوجيا.
�سمعة طيبة على امل�ستويني الوطني والإقليمي.
]رائد يف جمال التكنولوجيا.
]حماية بيئية.
]�أول من �أيد التكنولوجيا املبتكرة بقيادة الكويت.

�شكل رقم ()١

�شكل رقم ()٢

يو�ضح ال�شكالن رقم ( )٢،١التغيري يف حجم �سوق التقنيات من �سنة � 2008إىل 2025

جودة حم�سنة و�أكرث ثباتا.
�إمكانية �إقامة عالقات تعاون م�ستقبلية.
]�إمكانية ت�صدير التكنولوجيا �إىل ال�شركاء الإقليميني.
]التو�سع يف �إن�شاء املرافق بتكلفة �أقل.
]اال�ستفادة من املعرفة /نقل التكنولوجيا.
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طريقة لرتكيب طبقة رقيقة من طالء الفوالذ املقاوم لل�صد�أ
املختــرعون :د .نا�صر ال�صايغ   د .مرمي عدنان   د .فرا�س الزعبي

رقم براءة االخرتاع:

US10392690 B1

العام - 2019 :مركز �أبحاث البيئة والعلوم احلياتية
الو�صــف
طريقة لرتكيب طبقة رقيقة من طالء الفوالذ املقاوم
لل�صد�أ با�ستخدام طريقة الرت�سيب الفيزيائي للبخار
( )PVDبالأ�شعة الإلكرتونية؛ وذلك لرت�سيب عنا�صر
الفوالذ املقاوم لل�صد�أ على ال�سطح امل�ستهدف .وتتكون
الطريقة من التبخر احلراري مل�صدر الفوالذ املقاوم
لل�صد�أ عند ن�سبة مئوية معينة من طاقة �شعاع الإلكرتون
و�ضغط تفريغ معني لتوفري طبقة من طالء الفوالذ املقاوم
لل�صد�أ على ال�سطح امل�ستهدف .وتعمل هذه الطريقة على
التوزيع املوحد لعن�صر الفوالذ املقاوم لل�صد�أ على ال�سطح
امل�ستهدف ،كما �أن هذه الطريقة توفر فئات �أو درجات
خمتلفة من الطبقات الرقيقة من الفوالذ املقاوم لل�صد�أ
التي تن�ش�أ من م�صدر تبخر واحد .وتتميز الطبقة الرقيقة
وكونها مكمة
املرت�سبة بعدة خوا�ص هي� :سمكها الكبري،
ُ
للغاية ،وتوحدها ،وخلوها من التلوث ،ومقاومتها للت�آكل؛
وباملقيا�س  ال�صناعي ،يعترب هذا النهج �أرخ�ص  ن�سبيا
مقارنة بالطرق املتوافرة حالياً.
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التطبيقات
طالء للحماية من الت�آكل ميكن تطبيقه على �أنابيب النفط اخلام يف منتجات النفط والغاز ،واملبادالت احلرارية ،والغاليات ،وقطع غيار ال�سيارات ،واملنتجات
امل�ستخدمة يومياً.
فوائد االخرتاع
]يتميز بخوا�صه اخلالية من التلوث وامل�ضادة للت�آكل حلماية الأ�سطح.
]حمكم ودقيق للغاية.
]يقلل من التكلفة على امل�ستوى التجاري.
]ي�سمح برت�سب درجات خمتلفة من الطبقات الرقيقة من الفوالذ املقاوم لل�صد�أ.
نظرة عامة على توجهات ال�سوق
ينتج عن هذا االخرتاع طبقات رقيقة م�صنوعة من الفوالذ املقاوم لل�صد�أ (تقل عن �أو ت�ساوي
 1نانوميرت) من خمتلف الدرجات (مثل � ،300، 200أو الأنواع الأخرى) التي ت�سهم يف �إيجاد
تطبيقات عديدة من الطالء ،وتت�ضمن جماالت تطبيق ا�ستخدامات الفوالذ املقاوم لل�صد�أ:
الإن�شاءات ،والنقل ،وال�صناعات الثقيلة ،وال�سلع اال�ستهالكية  .
ويو�ضح ال�شكل رقم (� )١سوق الفوالذ املقاوم لل�صد�أ العاملي من خالل التطبيقات بالفرتة -2014
( 2025مبليارات الدوالرات الأمريكية) ،والذي يدل بو�ضوح على منو ال�سوق على مر ال�سنني.

ال�شكل رقم  :1الفوالذ املقاوم لل�صد�أ على م�ستوى العامل خالل الفرتة من -2014
( 2025امل�صدر(Ameri Research Inc. :

فوائد ال�شراكة مع معهد الكويت للأبحاث العلمية
ميزة تناف�سية يف ال�سوق.
الأحقية الأوىل للتكنولوجيا.
�سمعة طيبة على امل�ستويني الوطني والإقليمي.
]رائد يف جمال التكنولوجيا.
]حماية بيئية.
]�أول من �أيد التكنولوجيا املبتكرة بقيادة الكويت.

جودة حم�سنة و�أكرث ثباتا.
�إمكانية �إقامة عالقات تعاون م�ستقبلية.
]�إمكانية ت�صدير التكنولوجيا �إىل ال�شركاء الإقليميني.
]التو�سع يف �إن�شاء املرافق بتكلفة �أقل.
]اال�ستفادة من املعرفة /نقل التكنولوجيا.
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طريقة لتقليل �أمواج املحيطات يف منطقة �ساحلية
املختــرعان :د� .سوبرمانيام نيليماين    م .نور العنجري
رقم براءة االخرتاعUS 10550534 B1 :

العام - 2020 :مركز �أبحاث البيئة والعلوم احلياتية
الو�صــف
ط ّور معهد الكويت للأبحاث العلمية ت�صميماً مبتكراً لتقليل مدى �أمواج
املحيطات يف املناطق ال�ساحلية ال�ستخدامها كبديل للحواجز امل�صنوعة من
ركام االنقا�ض ،حيث �إن تكلفتها �أقل وتوفر حتكما �أكرب يف املوجه ،ويت�ضمن
 42ت�صميماً خمتلفاً جمز�أً على �أ�سا�س عدد جمموعات اجلدران والفتحات،
وميكن تطبيقه على هياكل �أعماق البحار وكذلك املن�ش�آت ال�ساحلية.
يتكون الت�صميم من حواجز ر�أ�سية ذات فتحات مثبتة باخلر�سانة امل�سلحة
مو�ضوعة يف قاع البحر .وميكن حتديد عدد وعر�ض احلواجز ح�سب الطلب
وفقا لظروف املنطقة .كما ان احلواجز تبدد طاقة الأمواج �أثناء مرورها
خالله ،ويختلف معدل تبديد الأمواج وفقا للت�صميم والتطبيق املرغوب فيه.
التطبيقات
ميكن ا�ستخدام نظام تقليل املدى املائي لتبديد طاقة الأمواج يف املناطق ال�ساحلية مبا يف ذلك املوانئ ،واملباين ال�ساحلية ،وال�شواطئ ،واملباين املائية .ويعترب هذا
النظام هو احلل الأمثل للحفاظ على نوعية جيدة من املياه واحلياة البحرية مع احلد الأدنى من التكلفة واملوارد والأثر البيئي.
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فوائد االخرتاع
]ميكن تطبيقه يف من�ش�آت خمتلفة مبا يف ذلك ال�شواطئ  ،وحمامات ال�سباحة املفتوحة  ،واملوانئ وغريها.
]املن�ش�آت البحرية املفتوحة.
]حفظ الأقفا�ص املائية من �أ�ضرار الأمواج.
]توفري موطن طبيعي للكائنات احلية.
]احلد الأدنى من الت�أثري على التيارات.
]ت�صميم ب�سيط وفعال ميكن �أن يتكيف مع املوقع والغر�ض منه.
]�صيانة منخف�ضة التكلفة مقارنة بتكلفة �أكوام االنقا�ض.
نظرة عامة على توجهات ال�سوق
وف ًقا لدرا�سة حول منو ال�سوق العاملية حلواجز الأمواج (،)2019 ،2024-2019
على مدار ال�سنوات اخلم�س املقبلة� ،سوف ي�سجل �سوق خدمات بناء حواجز
الأمواج معدل منو �سنوي مركب تبلغ ن�سبته  2.22٪من حيث الإيرادات،
و�سيبلغ حجم ال�سوق العاملية  2299.12مليون دوالر بحلول عام  ،2024بينما بلغ
ذلك  2014.96مليون دوالر يف عام  .2018ويو�ضح ال�شكل رقم ( )١معدل منو
حجم ال�سوق العاملية يف الفرتة ( 2024-2014مباليني الدوالرات) خلدمات
بناء الأمواج على م�ستوى العامل.

ال�شكل رقم ( :)١معدل منو حجم �سوق خدمات بناء حواجز الأمواج على م�ستوى العامل ( 2014 - 2014مباليني الدوالرات)

فوائد ال�شراكة مع معهد الكويت للأبحاث العلمية
ميزة تناف�سية يف ال�سوق.
الأحقية الأوىل للتكنولوجيا.
�سمعة طيبة على امل�ستويني الوطني والإقليمي.
]رائد يف جمال التكنولوجيا.
]حماية بيئية.
]�أول من �أيد التكنولوجيا املبتكرة بقيادة الكويت.

جودة حم�سنة و�أكرث ثباتا.
�إمكانية �إقامة عالقات تعاون م�ستقبلية.
]�إمكانية ت�صدير التكنولوجيا �إىل ال�شركاء الإقليميني.
]التو�سع يف �إن�شاء املرافق بتكلفة �أقل.
]اال�ستفادة من املعرفة /نقل التكنولوجيا.
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(حزمة براءات اخرتاع)
جهاز وطريقة قيا�س ت�أثري التلوث على الأجهزة الكهرو�ضوئية
املختــرعون :د .فرا�س الزعبي   ال�سيد /عبداهلل الكندري   ال�سيد /عبدالوهاب الع�صفور
 .1رقم براءة االخرتاع الرئي�سة :US10447201 B1

 .2براءة االخرتاع الأوىل التابعة – رقم براءة االخرتاعUS 10476431 B1 :

 .3براءة االخرتاع الثانية التابعة – رقم براءة االخرتاعUS 10594258 B1 :

 .4براءة االخرتاع الثالثة التابعة – رقم براءة االخرتاعUS 10615745 B1 :
العام - 2020-2019 :مركز �أبحاث الطاقة والبناء

و�صف براءة االخرتاع الرئي�سة
جهاز وطريقة قيا�س ت�أثري التلوث يف الأجهزة الكهرو�ضوئية ،وعلى وجه اخل�صو�ص،
احلد الأق�صى للطاقة واحلد من تيار الدائرة الق�صرية ،و�/أو العوامل الكهربائية
الأخرى التي تت�أثر برتاكم املواد امللوثة .وت�ستخدم هذه الطريقة جهازا كهرو�ضوئيا
واحدا يتم نقله بني ثالث حمطات )1( :عندما يتعر�ض مبا�شرة للإ�ضاءة؛ ( )2عندما
يكون مو�ضوعا حتت زجاج نظيف؛ و( )3عندما يكون مو�ضوعا حتت زجاج ملوث.
ثم يتم احت�ساب ن�سبة التلوث وفقدان التلويث من خالل العوامل الكهربائية املقا�سة
يف املحطات الثالث ؛ وذلك ملراقبة �أداء اجلهاز الكهرو�ضوئي .وقد مت تطوير براءة
االخرتاع هذه ب�شكل �أكرب مما �أدى �إىل ا�ستمرارها يف �صورة ثالث براءات اخرتاع
�أخرى تابعة ،حيث مت من خاللها تغيرياملفهوم الأ�صلي وتعديله.
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و�صف لأول براءة اخرتاع تابعة
جهازوطريقة لقيا�س وتقييم فعالية دمج املحاليل امل�ضادة للتلوث والأغطية الكهرو�ضوئية مقابل غطاء اجلهاز الكهرو�ضوئي املرجعي ،حيث متت �إ�ضافة املزيد من
املحطات الختبار حماليل التلوث املختلفة.
و�صف لثاين براءة اخرتاع تابعة
طريقة لقيا�س توزيع خمتلف �أنواع التلوث املكاين لتحديد متاثلها على الأ�سطح الكهرو�ضوئية ،با�ستخدام اجلهاز املطالب به يف براءة االخرتاع الرئي�سة .وتختلف هذه
الطريقة عن الطريقة الأ�صلية حيث �إنها حتلل توزيع التلوث يف املحطة الثالثة مكانيا ،مما يتيح م�صفوفة ن�سبة تلوث ثنائية الأبعاد ،تتكون من قيا�سات ن�سب تلوث
متتابعة تقدم املزيد من البيانات .كما تعمل هذه الطريقة على التو�صل الخرتاع م�ؤ�شر انتظام التلوث ( )SUIبا�ستخدام قيم ن�سب التلوث التي مت احل�صول عليها.
و�صف لثالث براءة اخرتاع تابعة
طريقة لعزل التلوث الكهربائي ال�ضوئي ،حيث يتم تطبيق �إجراء �شامل يتكون من خم�س خطوات لتح�سني اخل�صائ�ص الب�صرية والفيزيائية للأغطية والإعداد لتقليل
الأخطاء الناجمة عن الأغطية .وت�سمح هذه الطريقة بالقيا�س حتت تركيزات عالية من التلوث ،وتقلل من ال�شروط الثالثة املذكورة يف براءة االخرتاع الرئي�سة �إىل
�شرطني فقط :نظيف ،وملوث .حيث �إن تقلي�ص ال�شروط املطلوبة لفح�ص اجلهاز يقلل من الأخطاء.
التطبيقات
الطاقة ال�شم�سية :درا�سات تلوث جتارية و�أكادميية ،وقيا�س �أداء الأجهزة الكهرو�ضوئية.
فوائد االخرتاع
]يقلل من عدم اليقني عند قيا�س التلوث الكهرو�ضوئي.
]حت�سني وترية التنظيف وت�صميمات حمطات الطاقة الكهرو�ضوئية قبل الإن�شاء ،وذلك لتقليل تكاليف ال�صيانة والت�شغيل.
]يبني مناذج التنب�ؤ بالطاقة.
يكن االخت�صا�صيني من �إجراء الفحو�صات العملية للزجاج والطالء الكهرو�ضوئي.
]َُ
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نظرة عامة على توجهات ال�سوق
ُقدر حجم �سوق الطاقة ال�شم�سية العاملي بـ  680.22جيجاواط يف العام  ،2019ومن املتوقع �أن ي�صل �إىل  4766.82جيجاواط بحلول العام  ،2026مما يُظهر معدل
منو �سنويا مركبا يبلغ ( 30.7٪امل�صدر  .)Fortune Business Insightونظ ًرا للزيادة يف عمليات البحث والتطوير وتوجهات ال�سوق نحو حلول التكنولوجيا ال�صديقة
ً
ارتباطا مبا�ش ًرا بزيادة تبني
للبيئة ،فمن املتوقع �أن تتمتع التقنيات الكهرو�ضوئية والتقنيات ذات ال�صلة بالطاقة الكهرو�ضوئية ب�إمكانات متنامية يف ال�سوق ،ترتبط
ال�سوق لأجهزة قيا�س التلوث الكهرو�ضوئية .ومع اال�ستخدام املتنامي للأجهزة الكهرو�ضوئية ،تربز احلاجة �إىل �إيجاد حلول تقنية �أكرث كفاءة ،مما يجعل االبتكار
التكنولوجي الكهرو�ضوئي ملعهد الكويت للأبحاث العلمية مطلوبا ومتما�شيا مع توجهات ال�سوق .وميثل ال�شكل رقم (� )١سيناريوهات ال�سوق العاملية للطاقة ال�شم�سية
الكهرو�ضوئية  ،2022-2018مبا يف ذلك ال�سيناريوهات املنخف�ضة واملتو�سطة والعالية ،وكلها ت�شري �إىل منو �سوق الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية من � 2018إىل .2022

ال�شكل رقم (� :)١سيناريوهات  ال�سوق العاملية للطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية ٢٠٢٢ - ٢٠١٨
(امل�صدر(Solar Power Europe/Global Market Outlook for Solar Power 2018-2022) :
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فوائد ال�شراكة مع معهد الكويت للأبحاث العلمية
ميزة تناف�سية يف ال�سوق.
الأحقية الأوىل للتكنولوجيا.
�سمعة طيبة على امل�ستويني الوطني والإقليمي.
]رائد يف جمال التكنولوجيا.
]حماية بيئية.
]�أول من �أيد التكنولوجيا املبتكرة بقيادة الكويت.

جودة حم�سنة و�أكرث ثباتا.
�إمكانية �إقامة عالقات تعاون م�ستقبلية.
]�إمكانية ت�صدير التكنولوجيا �إىل ال�شركاء الإقليميني.
]التو�سع يف �إن�شاء املرافق بتكلفة �أقل.
]اال�ستفادة من املعرفة /نقل التكنولوجيا.
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