
 مدرج المطاراتل المغناطيسي جهاز التنظيف

Magnetic cleaning device for airports runway 

 الملخـــص

هققققق    ققققققين   ققققق   نا ققققققي  تقققققق   يتعلقققققت اع تققققققناي  مغقققققي  تدريققققققر ت دي ي ققققق   تقققققق ن  ا ت ققققققينا   
ا ح يقققققق  ا  طيققققققر تقققققق     ققققققا  اا ت دي ي ققققققين  لققققققة  قققققق   اتتقققققق ا   ت  تققققققن  لققققققة مققققققيد   ا  قققققققيحدن 
 ققققا  ا  تحقققق    تدطققققت  ط ققققة ا  ققققين    نيدقققققن و ديققققا   ا قققق ن ا غيقققق ن  ي      يعتقققق  ا  ققققي  ا  لطققققق  

ا ي   درققققيه ا غيققققق ن  ي  ي قققققن  تقققق  ا تمقققققنت ا  قققققيغ  ققققا  يا ققققق    قققققعين ت تلققققن ا طقققققنا   قققققي  ا ققققق ن 
 5  اتتققققق ا اا  غتققققققي   يحتقققققق  دطققققققغ ا  فققققققي غ   اع قققققق اا ا تت د ققققققن  قققققق   ي دققققققا  يتمققققققي  ا ن    

 ققققققه تقققققق  ون  ا تققققققق ن    تطعقققققق  و قققققق اا ا ت دقققققققي يغ  01ي قققققق   انتطققققققيي ا  ني   ا  ققققققي  ا  لطققققققق  
 ققققق   قققققق  تقققققق  ا  ني   ا  ققققققي  ا  لطقققققق    ققققققحدي   غن ي يققققققن تفقققققق نهي ت  قققققق   غن ققققققي  ت  قققققق   لققققققة 

دتغققققي  تقققق   تليقققققا تدريققققر ا تقققق ن  تعققققق   ا  ني   ا  ققققي  ا  لطقققق  ط قققققة رغققققن ا  ققققيحدن     دققققق  اع
تنحلقققققن او قققققنت     ققققق   قققققدطغ  تليقققققن ا طقققققت     ت ققققق   هدقققققي   قققققن  ت  تقققققا  ققققق  ا  قققققيحدن  لققققققة 
 01 قققق   اتتققققق ا  ا  ني تقققق  ا مغتقققققي   ل ققققيحدن    قققققلا و ققققنت تحققققق  ا  ققققي  ا  لطققققق      قققق  عحتققققق ا  

  يقققققته   ققققق   ققققق   نيقققققت مغقققققي  ا قققققتح ه ا ت مقققققق    ا تققققق ا  ا تع ديقققققن ا فقققققل ن ا تلتد قققققن تققققق  ا تققققق ن 
 ققققق  ا تدفققققق ن  ا ديقققققي    يقققققتح ه  غقققققي ا  قققققي ت  ققققق   قققققت   ا  قققققنت ا  ني  ا  قققققي  ا  لطققققق    تقققققي يدقققققق ه 

   ا  ي  ا  لط ا  غن ي    أل ني   ا  طي  ا تيين ت  ي  

     2-  
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الوصف الكامل  
 خمفية االختراع

أذعنققم ممغيطققق  ذات مققجعج المطقق عات عبقققع نبقق عة نققن ل مغي طيسقق بجهقق ت تيفيققق   االختققعا يتعمقق  

 نمى مجعج الط ئعات الصمب   األجس م اللتق ط يتم تصميمه  الش حي أطعال محججه نمى ج يب  

 -عأقعب ح الت التقيي  لالختعا  الح ل  ك لت ل : 

فققققج كشقق ت نققن قنققيب ممغقققيط يققجخل بققين محعكققق ت  2652932العثيققق  البعيط ييقق  عقققم  - أ 9 

السي عات بعج الصي ي  اللتق ط ال ت ت المعجي  من جاخل غعف  محعك ت السي عات عال يمكيم 

 .العمل ف  مجعج المط عات

فقققققج كشققق ت  نققققن  3232626عالعثيقققق  األمعيكيقققق  عققققم  2325662العثيقققق  األمعيكيققق  عقققققم   - ب

المط عات لعجة  مخصص لمطع  عالممعات الصغيعة عال يتي سب مع مجعج مغي طيس متحعك

 26  -: أسب ب عب  كت ل 

م "متقققققعين". عنققققققع  2بقققققق تين القققققعثيقتين ال يتجققققق عت نققققققن  الالقققققققط فققققق طقققققعل المغيققققق طيس  -2

 متعًا. 36سم بييم  مجعج المط عات بعع   29إلى  26المغي طيس الالقط ال يتج عت نن 

س /كقم2 ك في  عال يمكن لقم أن يتجق عت سعن لش حي  من األم م مم  ال يعطيم جفع الالقط ب  -2

 .قصعى أبمي ميشأة حيعي  ك لمط عات لم  لمعقت من ال يتي سب مع عبذا 

مم  يجعمه  الش حي  ثم عحجه مغي طيسي  مي صمتين نب عة نن  عحجتينكش ت  نن العثيقتين  -6 29 

 فقط.( ت )المجعج تيس  لهذا العمل المميمتج غيع متك مم  ع  غيع
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  المقققجن عسقققق ح ت العمقققل لققققيال إال فققق  طققققع االختقققعا  القققذل فقققق  القققعثيقتين أنققققاله ال يمكيقققم  -3

)ايفقع الشقكل( أمق م عذلك لسقبب عجقعج معقجه المغيق طيس أمق م الشق حي   ،المص يع المن ءة

 .أن ءه الش حي 

تعصقيل الكهعبقق ء مقن فهققع الشق حي  )المعلققج( إلققى  يققتمفق  الققعثيقتين أنقاله )ايفققع الشقكل(  -9

ي  معقجه المغيق طيس أمقق م الشق حي  العق م أل )الك بققل الكهعبق ئ ( يمقع نبققع جسقم عأس الشقق ح 9 

عبققذا نقج مبققجأ السقالم  فقق  المققق م األعل حيقث ايققم نيققج  ،نمقى األبققعاب عالعفق ع  لمشقق حي 

يتسققبب بقذا المققيالن إلقق  قطققع مقيالن الشقق حي  يمييقق  أع شقم ال كمقق  ذكعتققم أنقاله ممكققن أن 

ك بل الكهعب ء عمن ثم عقعنم نمى األع  عقج يسبب تم س عشعاع ف  ميطق  مميئ  ب لعقعج 

 لمتعبئ  الط ئعات عختاي ت عقعج عالط ئعات ذاته  عبذا ك عث .

العثيقتين إلى  تمك م تحت ج نمى أس س عتصميم 36ك م عنع   2لتيفي  مجعج بطعل   -3 26 

م نققققع   2شقققق حي  فقققق   66مغيقققق طيس بج يققققب بعنقققه  الققققبع  معققققجه  66شققق حي  ع 66

 .م 36م لتغطي  نع  مجعج  36مغي طيس 

 الوصف العام لالختراع

نمقققى المقققجعج ت لمشقققق بجة  ععجققققعج أفقققعاجبقققع بقققجائ   عصققققي ي  المقققجعج تالعمقققل الحققق ل  لتيفيققق   أن
 29 عبجع لمعقت، المالح ذاتم خطع نمى  عبذا بحجب لعين المجعجة المعجيي  المخم  ت 

 بذا االختعا  يسهل نممي  تيفي  مجعج المط عات إلتال  األجس م الخطعة أم م حعك  الط ئعات ف ع 
فق  كقل نمميق  مسقد لمقجعج  يقق جق أعبعق  نشقع ال يتجق عت فق  مقجةع الهبعط نمى المجعج ت  اإلقال 
الب بفق   التكم ق يقمقل  مم  العممي ع س ئ  عاحج يقعم بهذه  ةكيمعمتعات، ع بش حيم عاحجاثيين بطعل 

 ايسي بأبمي  العقت ف  بذا القط   االقتص جل الحيعل ع أينً  لك ع الممتمك ت ع كذ  ف  األععاح
لققم تققأثيع كبيققع ، نممق  أن تيفيقق  مققجعج الطقق ئعات ع الهبققعط بصقق م  ميققم اإلقققال ع  المالحقق حعكق   26 

ع كقذلك سقالم  الممتمكق ت   مقنمى سالم  الط ئعات ع من ثم سقالم  أععاح العكق ب ع المسق فعين ن 
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عتققأخيع فقق  معانيققج عحالتهقق  عتقميققل يسقققب    ع الطقق ئعات ذاتهقق  ممقق  يعققع  الشققعك ت لخسقق ئع ف جحقق
 عأجققتاء صققغيعة كقق لبعاغ  عالصققعاميل  الحقعاجث التقق  كثيققعًا مقق  حقجثت يسققبب مخم قق ت عأجسقق م صقمب

ع  الميكعبقق  جالكعيكقعع عة عالهبقعط كمقق  حقجث لطقق ئ اإلققال التق  تققع مققن بعق  الطقق ئعات فق  حقق لت  
سقبب فقق  تالتقق  أقمعقت قبمهق  ممقق   الطق ئعةمقن  تالحجيقج عقعقق نصقغيعة مققالتق  سققطت بسققبب قطعق  

 9 .ع ثقب ف  ختاي ت العقعج الت  ف  الجي ح الط ئعةالحعي  ف  نجل  اشتع ل
ميققع لسقالم  الطق ئعات، عمقن ثققم سقالم  أععاح المسق فعين فق  ج اسققتعاتيجي أخيقعا فق  اختعانق  يفقعة 

 أيح ء الع لم. 
عتتمثل ف : نيج التق ط أل جسم صمب بعاسط  المغي طيس ف  اختعان  من مجعج المط ع ععنعم 
ف  السالل المخصص  لم عيقعم الس ئ  بعنع م  تم التق طم ف  كيس ي يمعن ش    عيكتقب نميقم 

خبيقع مالحقم فقق  تق عي  تمشقيط المقجعج ععقققم المقجعج عاسقم المطق ع عتعسققل بقذه القطقع الممتقطق  إلققى  26 
 الصي ي  ليتم التعع  نمى القطع  عتشخيصه  من أل جتء من الط ئعة عيع  الط ئعة. 

عنميم يطمب المهيجس من العممي ت ب لمط ع تتعيجه بججعل عحالت الط ئعة الت  أقمعت عببطت ف  
الط ئعة عت عي  بذا المط ع عيعنيته  عتعاعي  إقالنه  مم  يسهل نميم يسب بذه القطع  إلى أل يع  

بققذه الشقققعك ت مققن بققق ب التعقق عن ا مقققن  إقالنهقق  عمععفققم اسقققم الشققعك  الي قمققق ، عنميققم يققققعم ب خطقق ع
 29 عسالم  العك ب ب لتأكج عنمل الالتم إن ك يت بذه القطع  قج سقطت من إحجى ط ئعاتهم.

-اهللال سقمد  –عبذا اليف م ممكن أن يست  ج ميم ب عج ء مطق عات العق لم لتبق جل المعمعمق ت عت ق جل 
 الكعاعث لمط ئعات عبذا من اجل تأمين عسالم  المس فعين. عقع 

 شرح مختصر لمرسومات

 ن م لالختعا  ف  العنع المغم .خم    ميفع-أ: -2شكل 
 26 ن م لالختعا  ف  العنع المغم . ميفع نمعل-ب: -2شكل 
 ن م لالختعا  ف  العنع المغم .ميفع ج يب  -ج: -2شكل 
 الممغيط. عالب ب الخم   األذع ف  عنع ال تد  ميفع خم   لالختعا -أ: -2شكل 
 الممغيط. عالب ب الخم   األذع لالختعا  ف  عنع ال تد  نمعل ميفع-ب: -2شكل 
 الممغيط. عالب ب الخم   األذع لالختعا  ف  عنع ال تد  ج يب  ميفع-ج: -2شكل 
 29 طيسي  ف  ح ل  عنعه  اليه ئ .ميفع خم   لألذع  أع األجيح  المغي -أ: -6شكل 
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 ميفع ج يب  لألذع  أع األجيح  المغي طيسي  ف  ح ل  عنعه  اليه ئ .-ب: -6شكل 

 الوصف التفصيمي:

ح مقل القذعا   يتكقعن مقنمقجعج المطق عات نبق عة نقن جهق ت تيفيق  مغي طيسق  ل االختعا  الح ل ف  
سقققم أل أيققم فققق   96 األذع عنققع  الالققققط المغي طيسقق  فقق   متققعا، 29لممغيقق طيس كقق مال إجمققق ل  

سقحب المغيق طيس  حيقث أن ،اختعان  حاًل لتغطي  س ح  أكبع عفقط خصيص  لمجعج ت المط عات 9 
أل  ،كققم / س 69تيق جة سقعن  الشقق حي  عالتق  حقججته  بقق ن ال تتجق عت نقن  بأذعنقم مقن الخمق  يتققيد

جقيقق   23إلقى  26م فق  حقجعج مقن  36ع  كقم عنق 2ايم ف  اختعان  ممكن تمشيط مجعج بطقعل 
يتكقعن االختقعا  مقن  2شقكل الف   حيث إن العقت مهم ف  معف  حيعل عاقتص جل كم  المط عات. 

 2الشققكل  ( عفقق 3( عالبقق ب الخم قق  المكمققل لهمقق  )6( ع)2الممغيطقق  ) األذع ( ع 2) الشقق حي سققطد 
بعنقع أفقق  حتقى ال  الشق حي ج يب ( ف  بذه الح ل  مينم  إلى 6( ع)2الممغيط  ) األذع  أين  26 

ك ي( عالهيققجععل3ك لمقذعا  األيسقع )ييققعم الهيقجععل 2تتعقع  نيقج فتحهق  لنقغط العيق ح. فقق  الشقكل 
خققققط جعجقققق  نقققن ال 56بتاعيقققق  جععان حقققعال   (6( ع )2الممغيطققق  ) األذع ( ب ققققتد 9لمقققذعا  األيمقققن )

 (5الشق حي  بعاسقط  الهيقجععليك )سق ل ( أعتعم تيكيقً  مقن مخبقأة أ3) مستقيم ع يخعج الب ب الخم ق ال
( عذلقققك لتغطيققق  مسقققق ح  6( ع)2مكمقققاًل يققققذلك ال قققعاا بقققين القققذعانين ) األذع فققق  ي قققس تعقيقققت فقققتد 

( عالم عمقق  6( ع)2) األذع لألجسقق م الصققمب  مقن األع  بعاسققط  األلققعاح المغي طيسقي  فقق   االلتقق ط 29 
 ععكمبعيسقع  (2) الشق حي بت نمى سقطد ( المث3بعاسط  شحي ت كهعب ئي  مصجعب  معلج الكهعب ء )

 األذع ث بت  عتققع أسق ل اللتق ط المع جن الصمب  عب   (22( ع)26) سالل اثيينعنجج (، 8الهعاء )
م عطقعل 2م عالعقع  3فق  العنقعي  المغمقق  عطقعل السقم  اليميقى  األذع المتحعك  ف  حقين تكقعن 

نممقً  بقأن السققالل  ،حقت البق ب الخم ق تققع ت عاحققجة سقم  م عأينق  نقجج2 م عالعقع 3السقم  اليسقعى 
 26 ( عذلك لتمق  المخم  ت المعجيي  الصمب  بعج نممي  السحب المغي طيس . 22( ع)26)

 29-26حيقث ان األذع  أع األجيحقق  المغي طيسقي  فقق  ح لقق  عنقعه  اليهقق ئ  بيتعلهق  إلققى مسققتعى 
 . 6( كم  ب لشكل 3( ع)9سم من األع  لعمل التمشيط لممجعج بعاسط  الهيجععليك )

ط  ء الكهعب ء  عاإلق  ل بعاسط  عيتم التحكم ف  نممي  ال تد نن الذعانين عالب ب الخم   عتشغيل عا 
 .عالتخمص من المعاج الممتقط  لاللتق طالتحكم ف  مقصععة الس ئ    تطعي  جه
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عناصر الحماية
 التالي: مدرج المطارات يتكون منل تنظيف مغناطيسي جهاز-1
وذراع حديد فيي الجهية اليسير   ،ذراع حديد في الجهة اليمنى مغطى بألواح مغناطيسية من األسفل 

 ، مغطى بألواح مغناطيسية من األسفل
 ،باب خمفي من الحديد مغطى من األسفل بألواح مغناطيسية

 5 ،مولد كهرباء لتفعيل عممية قدرة الجذب المغناطيسي
 ،مولد ضغط هواء الذي يقوم بضغط الهواء وتسريحه لعمل الهيدروليك في الفتح واإلغالق

باإلضيافة لليى لميذراع اليسير   اآلخيرلميذراع اليمنيى و  أحيدهمايعمل بضغط الهواء  هيدروليك 2 عدد 
 ،هيدروليك أخر يعمل بنفس النظام لمباب الخمفي

فييييي  األذرعالمتحركييية فييييي حيييين تكيييون  األذرعسيييالل لممعييييادن الممتقطييية  ابتييية وتقيييي  أسيييفل  2عيييدد  
 10 الخمفي،سمة تق  تحت الباب باإلضافة للى  الوضعية المغمقة

طفياء الكهربيياء   قفيال اليذراعين والبيياب الخمفيي وت يغيل وال وجهياز اليتحكم فيي مقةيورة السيياحق لفيتح وال
 والتخمص من المواد الممتقطة. لاللتقاط
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