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 ممدمة

٠عد تور٠ر أٌفط ِٚعاٌجة اٌؽاز ِْ اٌع٠ٍِات اٌضرٚر٠ة اٌتٟ ٠ِوْ ِْ خ٩ٌٙا استخ٩ص      

اٌِروبات اٌعد٠دة ٚتح٠ٍٚٙا إٌٝ ِٔتجات صاٌحة ٩ٌست٩ٙن، إذ أٗ ٠ٌس ِْ اٌِِوْ استعِاي أٌفط اٌخاَ 

جزبة باٌصٚرة اٌتٟ ٠ٚجد بٙا فٟ باطْ ا٤رض. ٚاٌِمصٚد باٌتور٠ر فصي أٌفط اٌخاَ عْ طر٠ك اٌت

٠عد اٌِادة اٌخاَ ٌٍوث٠ر ِْ أٌِتجات أٌفط ٚاٌٝ ِوٚٔات ِثي اٌبٔز٠ْ ٚاٌو٠رٚس٠ْ ٚأٌفثا ٚؼ٠ر٘ا .  

٠ستخدَ فٟ أٌمي ٚاٌِٚاص٩ت اٌو٠ِ٠اب٠ة ِثي ا٤د٠ٚة ٚا٤سِدة ٚاٌِب٠دات ٚاٌِذ٠بات ٚاٌٍدابْ، وِا أٗ 

فٟ اٌصٔاعات اٌبترٚو٠ِ٠ا٠ٚة، ح٠ث ٠ٚعد ِصدراً ِِٙا  ، ٚإٔتاج اٌز٠ٚت اٌِعد٠ٔة ٚاٌشِٚع ٚؼ٠ر ذٌن

٠عتبر اٌبترٚي ِْ أَ٘ ٚأٔظؾ ِصادر  .٠دخي فٟ اٌصٔاعات اٌب٩ست٠و٠ة ٚا٠ٌ٤اؾ اٌصٔاع٠ة ٚا٤صباغ

 توِْ أ٠ِ٘ة اٌبترٚي فٟ سٌٙٚة تخز٠ٔٗ ٚٔمٍٗ. .اٌطالة عٔد اٌِمارٔة با٤ٔٚاع ا٤خرٜ ِْ اٌٚلٚد

٠عٟ ِثي اٌصٔاعات اٌب٩ست٠و٠ة ٚا٠ٌ٤اؾ اٌصٔاع٠ة اٌؽاز اٌطبتعتِد اٌعد٠د ِْ اٌصٔاعات عٍٝ       

ٚأٌِتجات اٌبترٚو٠ِا٠ٚة. وِا ٠عد اٌؽاز اٌطب٠عٟ ِصدراً ٌٍطالة وٚٔٗ ٠ستخدَ فٟ اٌتدفبة أٌِز٠ٌة، ٚفٟ 

ِجاي اٌتدفبة اٌِروز٠ة ٚتسخ٠ْ ا٠ٌِاٖ ٚتبر٠د٘ا، ٚذٌن ٌِا ٠تِتع بٗ ِْ ٠ِزات ٚصفات ت٠ِزٖ عْ ؼ٠رٖ 

لٍة ٔسبة اٌتٍٚث اٌحاصٍة عٔد استخداِٗ. ٠حترق اٌؽاز ِْٚ أِ٘ٙا ِستخدِة حا٠ٌاً، ِْ أٔٚاع اٌٚلٚد اٌ

ً عْ أٚي أوس٠د اٌوربْٚ  اٌطب٠عٟ بشوي تاَ، ٠ٚإدٞ ذٌن إٌٝ إٔتاج ؼاز ثأٟ أوس٠د اٌوربْٚ عٚضا

اٌساَ. ٠حتٚٞ اٌؽاز اٌطب٠عٟ عٍٝ ٔسبة ضب٠ٍة ِْ اٌشٚابب ٚاٌعٚاٌك اٌتٟ ِْ اٌِِوْ أْ تزاي بسٌٙٚة 

 .ٚبتوٍفة ل٠ٍٍة. ٠ت٠ِز اٌؽاز اٌطب٠عٟ باشتعاٌٗ اٌسر٠ع ٚٔظافتٗ ٚجٚدتٗ ٚوفاءتٗ

٠عٔٝ تخصص تور٠ر أٌفط ِٚعاٌجة اٌؽاز اٌذٞ استحدثتٗ اٌِد٠ر٠ة اٌعاِة ٌٍتع٠ٍَ اٌِٟٙٔ  بإعداد وٚادر 

ْ ت٠ٙبة ف٠ٔة ٚسط٠ة لادرة عٍٝ اٌعِي فٟ ِجاٌٟ تصف٠ة أٌفط ِٚعاٌجة اٌؽاز بدا٠ة ِْ فٚ٘ة اٌببر ٌٚح٠

 أٌِتجات أٌفط٠ة اٌِختٍفة بعد اٌِعاٌجة ٚاٌتصف٠ة ٌٍِستٍٙن .

اٌوتاب اٌحاٌٟ )اٌعٍَٚ اٌصٔاع٠ة / اٌصؾ ا٤ٚي( ٠حتٚٞ عٍٝ سبعة فصٚي ٟ٘ ِفا٠َ٘ أساس٠ة فٟ  

اٌو٠ِ٠اء اٌعاِة ، اٌحسابات اٌو٠ِ٠ا٠ٚة ، ِبادئ اٌو٠ِ٠اء اٌعض٠ٚة ، أٌفط ٚاٌؽاز ، تؤٌٚٚج٠ا اٌٚلٚد ، 

تراق ٚأتماي اٌحرارة ، ٚج٠ِعٙا تتضِْ ِحاٚر أساس٠ة ٌتز٠ٚد اٌطاٌب باٌِعارؾ اٌتٟ تإٍ٘ٗ ٌفَٙ ا٨ح

 اٌِٚاض٠ع اٌتٟ تتضِٔٙا اٌوتب أٌِٙج٠ة ٌٍصف٠ْ اٌثأٟ ٚاٌثاٌث. 

 ٔرجٚ ِْ ج٠ِع ا٨خٚة اٌِدرس٠ْ تز٠ٚدٔا بِمترحاتَٙ ٌتط٠ٚر اٌِحتٜٚ اٌعٍِٟ ٌٍوتاب .

 

 ٚهللا اٌِٚفك

 

 

 

 اٌِإٌفْٚ
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 الفصل االول

 مفاهٌم اساسٌة فً االكٌمٌاء

Basic Principles of Chemistry 

 االهداف 

 عٔد ا٨ٔتٙاء ِْ دراسة اٌفصي ٠وْٚ اٌطاٌب لادرا عٍٝ أْ:   

 ٠فَٙ اٌِحتٜٚ اٌعٍِٟ ٌعدد ِْ اٌِصطٍحات اٌو٠ِ٠ا٠ٚة ٚاٌف٠ز٠ا٠ٚة ٚاٌع٩لة ب٠ٔٙا . – 1

 ٠فَٙ ِعٔٝ اٌترو٠ز ٚطرق اٌتعب٠ر عٔٗ . – 2

 ٠عرؾ اٌِعادٌة اٌو٠ِ٠ا٠ٚة ٚا٠ِ٘تٙا . – 3
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 ٠ِ٠ز اٌحٚاِض ٚاٌمٚاعد ٚا٩ِ٨ح . – 4

 ٠فَٙ ِعٔٝ اٌِٚي ٚلٚا٠ْٔ ا٨تحاد اٌو٠ِ٠اٚٞ . – 5

 اٌتوافإ ٚاٌوتٍة اٌذر٠ة ٚاٌوتٍة اٌِوافبة .٠عرؾ  – 6

 

  Prefaceتمهٌد 1.1 

٠عتبر ٘ذا اٌفصي ٔمطة أط٩ق فٟ ِٚضٚع اٌعٍَٚ اٌصٔاع٠ة ٌوٚٔٗ ٠عطٟ تعر٠فا ٌٍِفا٠َ٘ اٌِِٙة      

تبدأ باٌٚحدات اٌتٟ تحسب ف٠ٙا اٌو٠ِات ٚتٔتمي اٌٝ ِفا٠َ٘ ترو٠ب ذرات اٌعٔاصر  اٌتٟ فٟ اٌو٠ِ٠اء

اٌو٠ِ٠ا٠ٚة ٚحا٨ت اٌِادة ٚو٠ف٠ة اٌتعب٠ر عٔٙا ٚوتابة ِعاد٨تٙا ٚتٔتٟٙ بِعرفة طر٠مة اٌترابط ب٠ٔٙا 

ٚاٌمٚاعد  با٦ضافة اٌٝ تعر٠ؾ باٌحٚاِضٚو٠ف٠ة تو٠ٚٔٙا ٌٍِروبات اٌِِٙة فٟ اٌح٠اة ا٠ِٚ٠ٌة ٩ٌٔساْ 

 ٚا٩ِ٨ح.

 Volume, Mass, Pressure andالكثافة  –الضغط  - الكتلة – الحجم 1.2

Density 

٠ِوْ اٌتعرؾ عٍٝ صفات اٌِادة بوي حا٨تٙا اٌصٍبة، اٌسابٍة ٚاٌؽاز٠ة ِْ خ٩ي ل٠اس ِٚاصفاتٙا    

 ِثي اٌحجَ ٚاٌوتٍة ٚاٌضؽط ٚاٌوثافة.

 , m3 , cm3 اٌذٞ ٠شؽٍٗ اٌجسَ ٠ٚماس بٚحدات اٌطٚي ِوعبة ): ٘ٚ اٌح٠ز )اٌِواْ اٚ اٌفراغ(  الحجم

in3 ٠ٚحسب بضرب ِساحة ٚجٗ اٚ لاعدة اٌجسَ فٟ ا٨رتفاع اٌعِٚدٞ ع٠ٍٙاٚؼ٠ر٘ا .) . 

 3حجَ اٌِوعب = )طٚي اٌضٍع(

 

 

 

 

 ح٠ث توْٚ ج٠ِع اطٚاي اض٩عٗ ِتسا٠ٚة 

 ا٨رتفاع(× اٌعرض ×ا٨رتفاع( = )اٌطٚي × حجَ ِتٚازٞ ا٨ض٩ع= )ِساحة اٌماعدة 
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ح٠ث ٠ختٍؾ اطٚاي اض٩عٗ ٠ِٚثي ا٨رتفاع اٌطٚي ٌٍجأب اٌعِٚدٞ عٍٝ اٌماعدة اٚ اٌٚجٗ اٌذٞ 

 تحسب ِساحتٗ ِْ حاصي ضرب اٌطٚي فٟ اٌعرض ٨ٔٙا ِستط٠ي ٚلد توْٚ ِربع.

 

  ا٨رتفاع×  2ٔك πا٨رتفاع( = × = )ِساحة اٌماعدة  ةحجَ ا٨سطٚأ

 

 

 

 

٠ر أٌِتظِة اٌشوي ٠تَ حساب حجِٙا بم٠اس و٠ِة اٌِاء اٌذٞ تز٠حٗ عٔد ٚضعٙا داخي ا٨جساَ ؼ   

حدد تِدرجة ٍِِإة بحجَ ِعٍَٚ ِْ اٌِاء ٚ ةاسطٚأ عرٚؾ ِْ اٌِاء. ح٠ث ٠ٚضع اٌجسَ فٟحجَ ِ

بعد ذٌن ٔحسب اٌفرق ب٠ْ اٌحج٠ِْ لبي ٚبعد ٚضع اٌجسَ ٚاٌذٞ ٠ِثي حجَ . و٠ِة اٌز٠ادة فٟ اٌحجَ 

 اٌجسَ.

 حجم الماء لبل غمر الجسم فٌه –حجم الجسم غٌر المنتظم = حجم الماء بعد غمر الجسم فٌه 

 ( 1-1مثال )

 جد طٚي ضٍعٗ؟ L  1000ِوعب حجِٗ 

 -اٌحي:

حجَ اٌِوعب (طٚي اٌضٍع)  
 
 

طٚي اٌضٍع حجَ اٌِوعب√  
 

 

طٚي اٌضٍع  √    
 

 

طٚي اٌضٍع        

 (2-1مثال )

 جد ِساحة لاعدتٗ؟ m  5ارتفاعٗ m3  1000خزاْ عٍٝ شوي ِتٚازٞ اض٩ع حجِٗ 

 -اٌحي:

حجَ ِتٚازٞ ا٨ض٩ع  ا٨رتفاع  ِساحة اٌماعدة 
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ِساحة اٌماعدة   
 حجَ ِتٚازٞ ا٨ض٩ع

ا٨رتفاع
  

 

ِساحة اٌماعدة   
    

 
         

 ( 3-1مثال )

ِْ اٌِاء ٚضع ف٠ٙا جسَ ؼ٠ر ِعٍَٚ حجِة فاصبح حجَ اٌِاء فٟ  ml 450ِدرجة ف٠ٙا  ةاسطٚأ 

 . ِا٘ٚ حجَ اٌجسَ.ml 536ا٨سطٚأٗ 

  -اٌحي:

 حجَ اٌِاء  لبي ؼِر اٌجسَ ف٠ٗ –حجَ اٌجسَ ؼ٠ر أٌِتظَ = حجَ اٌِاء بعد ؼِر اٌجسَ ف٠ٗ 

 ml 86=  450 – 536 حجَ اٌجسَ ؼ٠ر أٌِتظَ =    

 

 Massالكتلة 

ٟ٘ و٠ِة اٌِادة فٟ حجَ ِع٠ْ ِْ اٌجسَ ٠ِٚوْ تحد٠د٘ا بٚاسطة ِما٠٠س اٌوتٍة ِثي ا٠ٌِزاْ ٚتماس    

حسب ل٠ِة اٌو٠ِة ح٠ث تستخدَ اٌٚحدات  tonٚاٌطْ  Ib، اٌباٚٔد g، اٌؽراَ Kgبٚحدات اٌو٠ٍٚؼراَ 

٠ٍٚؼراَ اٌصؽ٠رة ٌٍتعب٠ر عْ اٌو٠ِات اٌصؽ٠رة فٟ اٌِختبرات ِث٩ ٚتستعِي ٚحدات اٌباٚٔد ٚاٌو

ٌٍتعب٠ر عْ اٌٚحدات اٌِتٚسطة ب٠ِٔا ٠ستخدَ اٌطْ ٌٍتعب٠ر عْ اٌٚحدات اٌضخِة ِث٩ حٌِٚة 

 اٌشاحٔات.

 

 Pressureالضغط 
 

 ٘ٚ اٌمٚة اٌِسٍطة عِٚد٠ا عٍٝ ٚحدة اٌِساحة ٠ٚعرؾ ر٠اض٠ا وِا فٟ اٌِعادٌة أدٔاٖ.  

 

 

 

 

 

 

 

A

F
P 

F 

A 
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 ح٠ث

F  اٌمٚة ٚتماس بٚحدات ٠ٔٚتْ اٚ دا٠ْ ح٠ث ٠عرؾ ا٠ٌٔٚتْ باٌٚحدات ٟ٘ Kg.m/s2  ٚاٌدا٠ْ بٚحدات

g.cm/s2 

A   اٌِساحة  بٚحدات ٟ٘m2   ٚاcm2  

ٚتسِٝ  (Kg/m.s2)ٚتوْٚ ٚحدات ل٠اس اٌضؽط بمسِة ٚحدات اٌمٚة عٍٝ ٚحدات اٌِساحة ٟٚ٘ 

 ..atm ٚاٌجٚ mmHgٚ٘ٔاٌن تعاب٠ر وث٠رة عْ ٚحدات اٌضؽط ِٔٙا ٍَِ زببك  ، Paباسواي 

 

 انواع الضغط

 

 :Atmospheric Pressure الضغط الجوي -1

٘ٚ اٌضؽط أٌاتج ِْ ٚزْ وتٍة اٌٙٚاء اٌِح٠ط با٤رض ٚتختٍؾ ل٠ِتٗ حسب ارتفاع أٌِطمة عْ    

 101.3kpa - 760mmHgسطح اٌبحر ٚدرجة اٌحرارة ِْٚ ل٠ِٗ اٌثابتة عٔد ِستٜٚ سطح اٌبحر. 

ح٠ث ٠عتبر سطح اٌبحر ٘ٚ اٌِستٜٚ اٌثابت فٟ ج٠ِع أٌِاطك ٌذٌن ٠عتبر اٌِستٜٚ اٌذٞ تحدد ٔسبة ٌٗ 

 ا٤رض٠ة .ارتفاعات أٌِاطك فٟ بالٟ أحاء اٌورة 

 

 :Measurable Pressure  الضغط  المٌاسً -2

خزأات وسٚابي اٌِاء ٚأٌِتجات أٌفط٠ة أٚ اٌ٘ٚ اٌضؽط اٌذٞ ٠ٔتج ِْ اٌِادة اٌِٚجٚدة فٟ     

 فٟ حا٠ٚات واٌمٔأٟ اٌخاصة باٌؽازات ٠ِٚوْ لراءتٗ بٚاسطة أجٙزة اٌم٠اس اٌِعرٚفة. ةاٌِحصٚر

 

 :Vacuum Pressureالضغط الفراغً  -3

 ٗ٘ٚ اٌضؽط أٌاتج ِْ تفر٠ػ خزاْ باستخداَ ِضخة سحب ِِا ٠إدٞ اٌٝ أخفاض اٌضؽط فٟ داخٍ   

 اٌٝ الي ِْ ل٠ِة اٌضؽط اٌجٚٞ ٠ٚطٍك ع٠ٍٗ باٌضؽط اٌساٌب.

 

 :  Absolute Pressure الضغط المطلك -4

٘ٚ اٌضؽط اٌوٍٟ اٌِسٍط ِْ لبي اٌِادة ٚاٌِح٠ط ٠ٚحسب ِْ ِجِٚع اٌضؽط اٌجٚٞ ِع اٌضؽط     

٠وْٚ الي ِْ اٌضؽط اٌجٚٞ فاٌم٠اسٟ  ف٠وْٚ اوبر ِْ اٌضؽط اٌجٚٞ اِا فٟ حاٌة اٌضؽط اٌفراؼٟ 

 ٨ٔٗ ضؽط ل٠اسٟ ساٌب.

 

 

 

 

 (4-1مثال )

 ؟Kpa 200اطار س٠ارة اذا واْ اٌضؽط اٌِطٍك  اٌم٠اسٟ داخياحسب اٌضؽط  

 

 -اٌحي:

 اٌضؽط اٌِطٍك = اٌضؽط اٌجٚٞ + اٌضؽط اٌم٠اسٟ

 الضغط الفراغي –الضغط المطلق = الضغط الجوي 
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 اٌضؽط اٌِطٍك = اٌضؽط اٌجٚٞ + اٌضؽط اٌم٠اسٟ

 

 اٌضؽط اٌجٚٞ –اٌضؽط اٌم٠اسٟ= اٌضؽط اٌِطٍك 

 101.3 – 200اٌضؽط اٌم٠اسٟ = 

 

 ضؽط ا٨طار  Kpa 98.7اٌضؽط اٌم٠اسٟ = 

 

  Densityالكثافة 

 

٨ٚ تتؤثر باٌجاذب٠ة ا٤رض٠ة ٚتبمٝ ثابتة ِع ثبٚت درجة اٌحرارة،  حجَ ٚاحد ِْ اٌجسَٟ٘ وتٍة    

 1000ٚتماس بٚحدات اٌوتٍة ِمسِٚة عٍٝ ٚحدات اٌحجَ وِا فٟ اٌِعادٌة أدٔاٖ ِث٩ وثافة اٌِاء توْٚ 

Kg/m3  بدرجة حرارة اٌؽرفة(25C) ٟٔ٠ٚرِز ٌٙا باٌحرؾ ا٩ٌت٠ . .)ٚ٠ٚمرأ )ر 

V

M
 

  Vٟ٘ وتٍة اٌِادة ٚ اٌحجَ  Mح٠ث 

 

 (5-1مثال )

 . g  15اذا وأت وتٍتٗ cm  10جد وثافة ِوعب ِْ اٌخشب طٚي ضٍعٗ 

 

 -اٌحي:

ρ   
 

 
 

 

  (  )            

𝜌  
  

    
             

 

 Heat and temperatureالحرارة ودرجة الحرارة  1.3
 

  Heatالحرارة 1.3.1 

( اٌتييٟ تٔتمييي ِييْ جسييَ إٌييٝ أخيير ٔت٠جيية ٌٚجييٚد فييرق اٚ Energy) ٘ييٟ صييٚرة ِييْ صييٚر اٌطاليية     

اخييت٩ؾ فييٟ درجييات اٌحييرارة ب٠ِٔٙييا. ٚ٘ييٟ خاصيي٠ة ِييْ خييٚاص اٌِييادة ٚاْ اٞ تؽ٠يير ف٠ٙييا سيي٠ؽ٠ر ِييْ 

خٚاص اٌِادة ا٤خرٜ ِثي اٌِؽٔاط٠س٠ة أإ اٌٍيْٚ أٚ حاٌية اٌِيادة ) صيٍبة أٚ سيابٍة أٚ ؼاز٠ية (. وِيا أٙيا 

 و٠ة ٌٍجز٠بات.ِظٙرٌِجِٚع اٌطالة اٌحر

اذا افترضيئا ٚجييٚد وييرة ِعد٠ٔيية سيياخٔة ٚضييعت فييٟ ِيياء بييارد ٠حييدث تبييادي حييرارٞ بيي٠ْ اٌوييرة ٚ اٌِيياء 

بسبب اٌفرق فٟ درجات اٌحرارة ٠ٚستِر ٘ذا ا٨ٔتمياي ٌفتيرة ز٠ِٔية حسيب حجيَ اٌويرة ٚ و٠ِية اٌِياء إٌيٝ 

اٌدرجية اٌحرار٠ية وِيا  إْ ٠حيدث تعيادي حيرارٞ ٚتتسياٜٚ درجيات اٌحيرارة ٠ٚصيبح اٌِياء ٚاٌويرة بئفس

 : ِٚضح فٟ اٌشوي ادٔاٖ
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 ة ِعد٠ٔة ٚاٌِاءر( اٌتبادي اٌحرارٞ ب٠ْ و1 – 1شوي )

 Temperatureدرجة الحرارة  

٠ِٚويْ اعتبار٘يا ِم٠ياس  ،اٌجزب٠ات ٌِيادة ِياِم٠اس شدة اٌسخٚٔة اٚاٌبرٚدة ٌجسَ ِا. ٟٚ٘ ِعدي سرعة 

 ٌٔشاط حروة اٌجز٠بات داخي اٌجسَ.

 

 Scales of Temperatureدرجة الحرارة  سٌاٌمم 1.3.2

اٌِحرار اٌزببميٟ ح٠يث تسيتؽي خاصي٠ة اٌزببيك اٌيذٞ ٠تِيدد فيٟ أبٚبية شيعر٠ة ِدرجية دل٠مية عٔيد ٠ستخدَ 

٠ييتمٍص بأخفاضيٙا. ٠ِٚوييْ ٚصييؾ درجيية اٌحيرارة بعييدة ِمييا٠٠س ِٔٙييا اٌِم٠يياس ٚارتفياع درجيية اٌحييرارة 

اٌِم٠ياس اٌِطٍيك ٚ Fahrenheit scale  oF اٌِم٠ياس اٌفٙرٔٙيا٠تٟ ٚ oC Celsius scale اٌس٠ٍ٠زٞ

  oK  .Kelvin scale)وٍفْ(  

فييٟ اٌِم٠يياس (  320Fفييٟ اٌِم٠يياس اٌسيي٠ٍ٠زٞ ٠ييتَ اعتِيياد اٌصييفر ودرجيية أجِيياد اٌِيياء اٌِمطيير ٠ٚمابٍييٗ )

(  ويؤعٍٝ ِم٠ياس ف٠يٗ ٠مابٍيٗ فيٟ اٌِم٠ياس 0C 100ِياد درجية ؼ٠ٍياْ اٌِياء اٌِمطير)تاٌفٙرٔٙا٠تٟ  ٠ٚيتَ اع

 ض٠ا وِا ٠ٍٟ:(  ٚاٌع٩لة ب٠ْ اٌِما٠٠س ٠ِوْ تِث٠ٍٙا ر٠ا0F 212اٌفٙرٔٙا٠تٟ  )

 
oK  =  oC  +  273 -----------(1-1)  

 
oF =  1.8oC  +32 -----------(1-2) 

 

 (6-1مثال )

 باٌِم٠اس اٌس٠ٍ٠زٞ ٚاٌفٙرٔٙا٠تٟ؟ 373okاحسب ل٠ِة درجة اٌحرارة  

 اٌحي:

          

              

℉                 

 

 

 Gases Lawsلوانٌن الغازات  1.4

 ِاء بارد

ورة ِعد٠ٔة 

 ساخٔة
 تعادي حرارٞ تبادي حرارٞ
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ٌمد لاَ اٌعاٌَ اٌبر٠طأٟ )رٚبرت ب٠ٚي( بؤٚي تجربة ٨ختبار ع٩لة اٌحجَ ٚاٌضؽط ٌٍؽازات ٚلد استخدَ 

ِسدٚد ِْ جٙة اٌساق اٌمص٠رة ف٠ٗ بعض ِْ اٌؽاز اٌِحصٚر ٚلاَ باضافة  (ل)أبٚب عٍٝ شوي حرؾ 

ِع٠ْ ٚعٔدِا اٌزببك ِْ اٌطرؾ ا٨طٚي فبدأ اٌزببك باٌضؽط عٍٝ اٌؽاز ٠ٌصبح حجَ اٌؽاز ذا حجَ 

ضاعؾ و٠ِة اٌزببك  )اٞ ضاعؾ اٌضؽط( لي حجَ اٌٙٚاء اٌِحصٚر اٌٝ أٌصؾ وِا ِٚضح فٟ 

  اٌشوي

 

 

 
 

 

 ( تطب٠ك لأْٚ ب٠ٚي 2-1شوي )

ٌمد ٨حظ ب٠ٚي اْ حجَ اٌٙٚاء ٠مي وٍِا زاد اٌضؽط اٌِسٍط ع٠ٍٗ، )عٔد تثب٠ت درجة اٌحرارة ٚو٠ِة 

ٌتناسب حجم الغاز عكسٌا مع الضغط المسلط علٌه (اٌؽاز( ٌٚٙذا ٚضع ب٠ٚي لأٚٔٗ اٌش٠ٙر اٌذٞ ٠ٔص 

 : ٚلد ٚضع ب٠ٚي اٌع٩لة بشوي ر٠اضٟ ح٠ث . عند ثبوت درجة الحرارة وكمٌة الغاز(

 

 
PV = K                                                               (1-3) 

 ٘ٚ ثابت اٌتٔاسب  Kح٠ث 

 

 ذات ؼاز ِْ ع٠ٔة أخذ ٚعٔد .و٠ِة ثابتة ٠ساٚٞ حاٌة بؤ٠ة ٚاٌحجَ ٌٍضؽط اٌضرب حاصي اْ اٞ   

 V2 حجِٗ ٠ٌصبح اٌؽاز ٘ذا ظرٚؾ تؽ٠٠ر ٚتَ ثابتة حرارة درجة عٔد  P1 ضؽط تحت  V1 حجَ

٠ِوْ اٌتٚصي اٌٝ اٌص٠ؽة  ب٠ٚي ٌمأْٚ فأٗ طبما T1 ثابتة اٌحرارة بدرجة ا٨حتفاظ ِع  P2 ٚضؽط

 ا٨ت٠ة :

 

P1 V1 = P2 V2                                        (1-4)      )اٌؽاز ٚو٠ِة اٌحرارة ثبٚت عٔد( 

 

 ( 7-1مثال )
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 اٌضؽط ٠صبح عٔدِا حجِٗ ِا ٔصؾ ٌتر ٚحجِٗ atm 3 ٠ساٚٞ جٚ ِعطر صف٠حة فٟ ؼاز ضؽط 

 . atm 4 ع٠ٍٙا اٌِسٍط

 -اٌحي:

           

 

   
    

  
 
     

 
          

 

 

 ٌتناسب(  ٌلً شاري وِا ٠ٚعبر عْ ذٌن بمأْٚ .باٌحجَ ٠زداد ٗفأ اٌؽاز سخْ وٍِا أٗ وِا ٩٠حظ

 الضغط عند ثبوت بالكلفن المماسة الحرارة درجة طردٌا  مع تناسبا   الغاز من محدودة كمٌة حجم

  )وكمٌة الغاز

 .ا ٠ٍٟر٠اض٠اً عْ ذٌن وِ اٌتعب٠ر ٠ِٚوْ

 

     

 

     

 
 

 
                                                                                  (   )     

 ٘ٚ ثابت اٌتٔاسب Kح٠ث 

 

 ٠ٍٟ وِا ٌٚسان ؼٟ بمأْٚ عٔٗ ٠عبرٚ باٌوٍفْ اٌحرارة درجة ِع طرد٠ا اٌؽاز ٠تٔاسب ضؽطوذٌن 

كمٌته  كانت اذا المماسة بالكلفن حرارته درجة مع طردٌا   تغٌرا   الغاز من معٌنة ضغط كتلة ٌتغٌر(

  )ثابتان وحجمه

 ٠ِٚوْ اٌتعب٠ر عٔٗ ر٠اض٠ا وِا ٠ٍٟ:

 

     

 

                                                                                 (   ) 

 
 

 
                                                                                 (   ) 

 

 ثابت اٌتٔاسب Kح٠ث 

 

 ِع طرد٠ا ٠تٔاسب اٌؽاز حجَ فاْ اٌحرارةٚدرجة  اٌضؽط ثبٚت عٔد أٗ افٚوادرٚ ا٠٨طاٌٟ اٌعاٌَ ٚجد

 الحجوم تحتوي)  ٚوا٨تٟافٚوادر لأْٚ ص٠اؼة ٠ِوْ ٚع٠ٍٗ  (n). ٨ِٚتٗ تماس بعدد اٌتٟو٠ِتٗ 

  .  )والضغط الحرارة درجة ثبوت عند الموالت من متساوي عدد على المختلفة الغازات من المتساوٌة
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 : ٠ٚعبر عٔٗ ر٠اض٠ا وِا ٠ٍٟ

     

 

                                                                                 (   ) 

 

 

اٚفٚوادرٚا( بمأْٚ اٌؽاز اٌِثاٌٟ ٚوِا فٟ اٌع٩لة ٠ِٚوْ ربط اٌمٚا٠ْٔ )ب٠ٚي، شاري، ؼٟ ٌٚسان 

 -اٌتا٠ٌة:

 

                                                                                  (   ) 

 

 

 

 ٘ٚ ثابت اٌؽاز اٌعاَ ل٠ِتٗ  Rح٠ث 

 

        
     

     
 

 

 : ٌٍؽاز ٟٚ٘ رٚؾ اٌم٠اس٠ةظفٟ اٌ
 

 n = 1) ؼازِثاٌٟ ) اٞ ِْ ٚاحد ِٚي

 (T=273 0K)صفر س٠ٍ٠ٍ٠زٞ اٚ   درجة حرارة 

  (P=1 atm) ؽط جٚٞ ٚاحد ض

 ( (V=22.414 Lحجِٗ ِساٚٞ ٌٍم٠ِة ٠وْٚ ٚاٌذٞ

 (8-1مثال )

 ؟L 5.6 واْ حجِٗ اذا اٌم٠اس٠ة اٌظرٚؾ فNOٟ اٚي أٚوس٠د أٌترٚج٠ْ  ؼاز ٨ِٚت عدد احسب 

 اٌحي:

       

 

  
  

  
 

         

     
     
     

       
          

 

 Kinetic Theory of Gaseousالنظرٌة الحركٌة للغازات  1.5
 

 : اٌتٟ ٠ِوْ اجِاٌٙا فٟ أٌماط اٌتا٠ٌة ةتعتِد أٌظر٠ة اٌحرو٠ة ٌٍؽازات عٍٝ اٌفرض٠ات اٌرب٠س٠

 تتوْٚ اٌؽازات ِْ جز٠بات ِتٔا٠٘ة فٟ اٌصؽر )وتٍة ٔمط٠ة( أٞ أٙا تٍِن وتٍة ٨ٚ تٍِن حجَ. -1

 جز٠بات اٌؽاز، ِاعدا ٌحظة اٌتصادَ.اِ٘اي اٌمٜٚ اٌِإثرة ب٠ْ  -2
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 توْٚ حروة اٌجز٠بات عشٚاب٠ة ِٚستِرة ٚبخطٚط ِستم٠ِة ب٠ْ اٌتصادِات -3

 توْٚ جز٠بات اٌؽاز تاِة اٌِرٚٔة ، ٚوذٌن اٌتصادَ ب٠ْ اٌجز٠بات ٠وْٚ ِرٔا. -4

 درجة حرارة اٌؽاز ٟ٘ اٌِم٠اس ٌِتٚسط اٌطالة اٌحرو٠ة اٌتٟ تِتٍوٙا جز٠باتٗ ٔت٠جة ٌحروتٙا. -5

6-  

 

 Atomic Structureالذري  التركٌب 1.6
 

تتؤٌؾ اٌعٔاصر اٌو٠ِ٠اب٠ة ِْ ذرات ِتعددة تتشابٗ فٟ اٌترو٠ب اٌذرٞ ِثي ا٠ٌٙدرٚج٠ْ ٚاٌوربْٚ    

ٚتتحد ٘ذٖ اٌعٔاصر ف٠ِا ب٠ٔٙا ٌتوْٚ اٌِروبات اٌو٠ِ٠اب٠ة وِا فٟ اتحاد ا٠ٌٙدرٚج٠ْ ٚا٨ٚوسج٠ْ ٠ٌوٚٔا 

وذٌن تتحد اٌذرات اٌِتشابٙة ٌٔفس اٌعٔصر ٌتو٠ْٚ اٌِروبات ٚخاصة اٌؽازات ِثي  H2Oجز٠بة اٌِاء 

ٚتتشوي ذرات اٌعٔاصر ِْ ٔٚاة ِحاطة باؼٍفة ذات ِست٠ٚات طالة  O2ٚ ا٨ٚوسج٠ْ   Cl2اٌوٍٚر 

ٚعدد ِساٚ ٌٗ ِْ ا٠ٌٔٚترٚٔات  Pِختٍفة ٠ٚجد فٟ داخي أٌٚاة عدد ِْ اٌجس٠ِات تسِٝ اٌبرٚتٚٔات 

N  ٠دٚر فٟ ا٨ؼٍمة شحٔات اٌوتر٠ٔٚة تسِٝ ا٨ٌوترٚٔات ب٠ِٔاe  ْٚعادة توْٚ اٌذرة فٟ حاٌة تٚاز

 فٟ اٌحاٌة ا٨عت٠اد٠ة.

 

 

 
 

 ( ترو٠ب اٌذرة 3-1شوي )

 

 

 Valenceالتكافؤ  1.7
 

 ِع اٌذرات ارتباط و٠ف٠ة عٍٝ ِعتِدة ٟ٘ اٌصدفة، ٚأِا ٠ٌٚدة ٠ٌست اٌو٠ِ٠اب٠ة، اٌِروبات ص٠ػ إْ     

 ِع ٩ٌتحاد ِع٠ْ عٔصر ٌمدرة ذرات ِع٠ْ حد ٘ٔان أٗ ٚجد ٚلد . اٌِروبات تٍن فٟ جز٠بات بعضٙا

 اٌتٟ ا٠ٌٙدرٚج٠ْ ذرات عدد أٚ ، ِروباتٗ فٟ ٌٍعٔصر اٌمدرة ا٨تحاد٠ة ٚتسِٝ اخر، عٔصر ذرات

 ٩ٌرتباط لاب٠ٍتٙا فٟ اٌو٠ِ٠اب٠ة اٌعٔاصر تتبا٠ْ ذرات“ اٌتوافإ”اٌعٔصر ِْ ٚاحدة ذرة ِع ِباشرة تتحد
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 فٟ ِرة ٨ٚي عٍَ اٌو٠ِ٠اء فٟ اٌعٔصر توافإ ِفَٙٚ ادخي ٌذٌن ا٨خرٜ، اٌذرات ِحدد ِْ بعدد

 : بأٗ اٌحاٌٟ اٌٚلت فٟ ِا ٌعٔصر اٌتوافإ ٠ِوْ تعر٠ؾ .عشر اٌتاسع اٌمرْ ِٔتصؾ

 

 أو اكتسابها أو فمدها تستطٌع العنصر والتً لذرة الخارجً الغالف فً الموجودة االلكترونات "عدد

 التفاعل الكٌمٌائً" اثناء بها االشتران

 

 ٌٍِشاروة، لابي اٌخارجٟ ؼ٩فٗ ٚاحد فٟ اٌوترْٚ ٌٚجٚد ٚاحداً  ٠عتبر ا٠ٌٙدرٚج٠ْ توافإ اْ : فِث٩ً 

 اٌخارجٟ، ؼ٩فٗ فٟ اٌوترٚٔات 6 ٌٚجٚد ٚذٌن 2 ٠ساٚٞ H2O فٟ اٌِاء ا٨ٚوسج٠ْ توافإ ٠ٚوْٚ

 ٨ٔٗ اٌتوافإ احادٞ اٌصٚد٠َٚ ٠وْٚ اٌخارجٟ ٚوذٌن ؼ٩فٙا ٨شباع اٌوتر٠ْٔٚ ٨وتساب ت٠ِي فذرتٗ

 ؼ٩فٗ ِْ ٠فمد اٌوتر٠ْٔٚ ٨ٔٗ ثٔابٟ اٌِؽٔس٠َٚ توافإ ٠ٚوْٚ اٌخارجٟ، ؼ٩فٗ ٚاحد ِْ اٌوترْٚ ٠فمد

 .ٚ٘وذا اٌخارجٟ ٌؽ٩فٗ ٚاحد اٌوترْٚ ٨ٔٗ ٠وتسب احادٞ اٌوٍٚر توافإ ٠ٚوْٚ اٌخارجٟ،

 

 Atomic Massالكتلة الذرٌة  1.8
 

اٌوتٍة  ٚتستخدَ 24-10×64  تبٍػ   ا٠ٌٙدرٚج٠ْ ذرة وتٍة ِث٩ً  وب٠رة، وتٍة اٌذرة بدلة تع٠٠ْ اِوْ ٌمد

 اٌوتي تحد٠د فٟ استخداِٗ عٍٝ اتفك عٔصر اخر ذرة ٌوتٍة بأٌسبة ِا عٔصر وتٍة عْ ٌٍتعب٠ر اٌذر٠ة

س٠ِت  ٚاٌتٟ اٌذر٠ة ٌٍوتي اٌم٠اس٠ة اٌٚحدة تعر٠ؾ ا٨تفاق عٍٝ اٌدٚرٞ ٚتَ عٔاصر اٌجدٚي ٌوي أٌسب٠ة

 أٙا  عٍٝ) Atomic mass unit (amu) ٚوذ(اٌذر٠ة  اٌوتٍة بٚحدة

 

 12الكاربون  نظٌر ذرة كتلة من جزئا   عشر اثنا من لواحد مساوٌة

 

  :ْاف ا٨ساس ٚعٍٝ ٘ذا باٌضبط ٚحدة 12 ِسا٠ٚة اٌذر٠ة وتٍتٗ اعتبرت ٚاٌذٞ

 

     
وتٍة ذرة ٔظ٠ر اٌوربْٚ   

  
                                                  (    ) 

 

 

  12اٌواربْٚ ٔظ٠ر ذرة وتٍة ِْ = 12/1        اْ اٞ

 / عدد اٚفٚوادرٚا12=  اٌواربْٚ ٔظ٠ر ذرة وتٍة اْ ٚبِا
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 :  اٌوتٍة اٌذر٠ة ٨ٞ عٔصر ِْ اٌع٩لة اٌتا٠ٌة٠ِٚوْ تحد٠د 

 

    
 اٌوتٍة اٌؽرا٠ِة ٌٍعٔصر

عدد اٚفٚوادرٚا
 

 

 

 ( 9-1مثال )

 ؟16احسب اٌوتٍة اٌذر٠ة ٩ٌٚوسج٠ْ اذا وأت اٌوتٍة اٌؽرا٠ِة ٟ٘  

 

 اٌحي:

    
  

          
             

 

 Equivalent Massالكتلة المكافئة  1.9
 

اٌعٔاصر اٌو٠ِ٠ا٠ٚة ٌتو٠ْٚ ِروبات جد٠دة فأٙا تتحد بوتي ِتوافبة ٠تَ حسابٙا بأٌسبة ٌوتٍة عٔد اتحاد   

   : بؤٔٙا ٌعٔصرِا اٌوتٍة اٌِوافبة تعر٠ؾ ٠وْٚ ٚ٘وذا ٚاٌتٟ اعتبرت اساسا فٟ ذٌن (8) ا٨ٚوسج٠ْ

 

 مركباتها من الممادٌر هذه تزٌح او من االوكسجٌن كتلٌة اجزاء ثمانٌة مع تتحد التً العنصر كتلة

 

 : اٌِوافبة اٌوتي بمأْٚ اٌِسِٝ ا٢تٟ اٌمأْٚ ص٠اؼة ِْ اٌِوافبة، اٌوتٍة ِفَٙٚ ِوْ ٚلد

 

 وكتلها المكافئة تتناسب بكمٌات بعضا   بعضها مع العناصر تتحد

 

 ٩ٌٚوسج٠ْاٌؽراِٟ  اٌِوافا ِث٩ً  اٌؽراِٟ عٔدبذ باٌِوافا تسِٝ باٌؽراِات اٌِوافبة اٌوتٍة تمدر ٚعٔدِا

  8 g   ،35.5 ٌٍٚوٍٚر g ، ْ1 ٠ٌٍٙٚدرٚج٠ g 107.9ٌٍٚفضة g  اٌوتي تحد٠د ٠ِٚوْ ...ٚ٘وذا 

 ٠ٌس ٚأٗ بآخر، عٔصر ِْ استبداي اٚ اٌِختٍفة، اٌِروبات بتح٠ٍي اٌِتعٍمة ِْ اٌِعط٠ات بدءاً  اٌِوافبة

 آخر عٔصر اٚ ِع اٚوسج٠ٔاً  تحٚٞ اٌتٟ اٌِروبات ِْ ٔٔطٍك اْ اٌوتي اٌِوافبة ٌتع٠٠ْ اٌضرٚرٞ ِْ

 :ا٢تٟ عٍٝ اعتِاداً  ِعٍِٚة ِوافبة وتٍة ذٞ

وتٍة اٌعٔصر اٌثأٟ

وتٍتٗ اٌِوافبة
  

وتٍة اٌعٔصر ا٨ٚي

وتٍتٗ اٌِوافبة
                                                           (    ) 

 Mole Conceptمفهوم المول    1.10
 

 )ا٠ٚٔات اٚ ذرات جز٠بات اٚ ( اٌجس٠ِات ِْ اٌعدد ٔفس عٍٝ تحتٚٞ اٌتٟ و٠ِة اٌِادة اٌِٚي ٘ٚ   

 اٌوتي اٌذر٠ة ٌحساب وِم٠اس ا٠ضاً  أٌظ٠ر ٘ذا ٠ستخدَ ح٠ث 12 اٌواربْٚ ٔظ٠ر ِْ 12g ٠حت٠ٚٗ اٌذٞ

 اٌتاو٠د ٠ٚجب  1023×6.023 ٠ٚساٚٞ (افٚوادرٚ  بعدد ٠سِٝ اٌجس٠ِات ِْ اٌعدد ٚ٘ذا تمدَ وِا

ً  اٌضرٚرة ِْ . اٌوتٍة ؼ٠ر اٌِادة ٚ٘ٚ ٌو٠ِة اٌفع٠ٍة اٌٚحدة ٘ٚ اٌِٚي اْ عٍٝ  ٔٚع تحد٠د دابِا

  :ِث٩ً  ِعٙا ٔتعاِي اٌجس٠ِات اٌتٟ
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 g 12 ٟ٘  12 اٌواربْٚ ٔظ٠ر ذرات ِْ ٚاحد ِٚي وتٍة

  g 107.868 ٟ٘ اٌفضة ذرات ِْ ٚاحد ِٚي وتٍة

 H2  ٟ٘ 2 g جز٠بات ِْ ٚاحد ِٚي وتٍة

SO4 ا٠ٚٔات ِْ ٚاحد ِٚي وتٍة
-2 ٟ٘ 96 g 

 

 

 Laws of chemical Combinationلوانٌن االتحاد الكٌمٌاوي  1.11

 

  ِا ٠ؤتٟ : ٠ٔص عٍٝ الكتلة حفظ لانون

 

 الكٌمٌائً التفاعل أثناء والتخلك التفنى المادة كتلة

 : أْ أٞ 

 التفاعل من الناتجة المواد كتل = المتفاعلة المواد كتل

 

 ٠ٔص عٍٝ ِا ٠ؤتٟ : الثابتة  التراكٌب لانون

 

 المكونة له العناصر من النسب نفس تمتلن معٌن لمركب جمٌع العٌنات

 

 

 

  Solid, Liquid and Gas statesالحاالت الصلبة والسائلة والغازٌة 1.12
 

ع٠ٍٙا ِْ درجة حرارة ٚضؽط  ةرٚؾ اٌِسٍطظاٌِٚاد فٟ اٌطب٠عة تتٚاجد بحا٨ت ِختٍفة حسب اٌ

حاٌة اٌِادة ٔت٠جة ٌتؤثر لٜٚ اٌترابط ب٠ْ اٌجز٠بات اٌِوٚٔة ٌٍِادة ٚحا٨ت اٌِادة رٚؾ تتؽ٠ر ظٚبتؽ٠ر اٌ

ٟ٘ : 

 

 

   : الحالة الصلبة

تت٠ِز اٌِادة اٌصٍبة باْ ٌٙا حجِا ٚشو٩ ِحددا، ٚتوْٚ اٌِسافات اٌب٠ٔ٠ة ب٠ْ جز٠باتٙا صؽ٠رة جدا،    

جز٠بات اٌِادة اٌصٍبة ٚأِا تٙتز حٚي وِا توْٚ لٜٚ اٌتجاذب ب٠ٔٙا وب٠رة ًجدا، ٌذٌن ٨ تتحرن 

 :ِ٘ا ِٚضع استمرار٘ا. ٟٚ٘ عٍٝ ٔٚع٠ْ

 .ٌِاس ٚاٌج٠ٍداٟ٘ ِٚاد توْٚ جز٠باتٙا ِرتبة ٚفك ِٔط ِحدد ِٚٔتظَ، ِثي :  بٍٚر٠ة -

ٟٚ٘ ِٚاد توْٚ جز٠باتٙا ِرتبة ٚفك ِٔط ؼ٠ر ِحدد اٞ بشوي عشٚابٟ، ِثي  ؼ٠ر بٍٚر٠ة: -

 . اٌشــــِع ٚاٌِطـــــاط ٚاٌزجاج

 

  : الحالة السائلة
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تت٠ِز اٌِادة  اٌسابٍة باْ ٌٙا حجِا ِحددا ٚشو٩ ِتؽ٠را ٚتؤخذ شوي اٌٚعاء اٌذٞ ٠حت٠ٚٙا ٚتوْٚ    

اٌِسافات اٌب٠ٔ٠ة ب٠ْ جز٠باتٙا اوبر ِِا فٟ اٌحاٌة اٌصٍبة ٌذٌن تتحرن بحر٠ة حروة أتما٠ٌة توفٟ 

 عضٙا ِِا ٠إدٞ اٌٝ جر٠اْ اٌِادة اٌسابٍة.ٍتؽٍب عٍٝ لٜٚ اٌتجاذب ب٠ْ اٌجز٠بات ٚتٔزٌك عٍٝ بٌ

 

 

 

 

 :  الحالة الغازٌة
 

تت٠ِز اٌِادة اٌؽاز٠ة باْ ٌٙا حجِا ٚشو٩ ِتؽ٠را ٚتوْٚ اٌِسافات اٌب٠ٔ٠ة ب٠ْ جز٠باتٙا وب٠رة جدا    

ِِا فٟ اٌحاٌت٠ْ اٌصٍبة ٚاٌسابٍة ٌذٌن تتحرن بسرعة واف٠ة ٚتتباعد  أضعؾٚتوْٚ لٜٚ اٌتجاذب ب٠ٔٙا 

 عْ بعضٙا ٚفٟ ج٠ِع ا٨تجا٘ات.

 

 

 Boiling and Boiling Pointالغلٌان ودرجة الغلٌان  1.13
 

عٔد تسخ٠ْ و٠ِة ِْ اٌِاء فٟ ٚعاء ٠بدأ باوتساب اٌحرارة ٚتتوْٚ فماعات فٟ لعر اٌٚعاء تتجِع    

٠ٚزداد حجِٙا ٚترتفع اٌٝ اٌسطح ٚتٔفجر ِطٍمة و٠ِة ِْ بخار اٌِاء ٠ٚحصي ذٌن عٔد ٚصٚي اٌِاء 

ٚ٘ٚ ع٠ٍِة تحٚي اٌسابي اٌٝ بخار عٔد درجة  بالغلٌانٚتسِٝ ٘ذٖ اٌِرحٍة  100oCدرجة حرارة 

ٟٚ٘ اٌدرجة اٌحرار٠ة اٌتٟ ٠تحٚي عٔد٘ا اٌسابي اٌٝ بخار ٚتسِٝ  درجة الغلٌانحرارة ِع٠ٔة تدعٝ 

 اٌحرارة ا٩ٌزِة ٌٍتبخر عٔد درجة اٌؽ٠ٍاْ اٌحرارة اٌوأِة ٌٍتبخر.

 

 Melting and Melting pointاالنصهار ودرجة االنصهار  1.14
 

 ةعٔد تسخ٠ْ ِادة صٍبة ترتفع درجة حرارتٙا ٚتستِر فٟ ا٨رتفاع ٌح٠ْ تحٌٚٙا اٌٝ ِادة ٠ٌٔ    

ٚباستِرار اٌتسخ٠ْ تصي اٌٝ ِرحٍة اوتساب و٠ِة ِْ اٌحرارة توفٟ ٌتحٌٚٙا اٌٝ اٌحاٌة اٌسابٍة ٠ِٚوْ 

ٟٚ٘  رباالنصها٩ِحظة ذٌن فٟ تحٚي اٌشِع اٌٝ سابي ٚوذٌن ذٚباْ اٌج٠ٍد ٚتسِٝ ٘ذٖ اٌِرحٍة 

ٟٚ٘ اٌدرجة  درجة االنصهارع٠ٍِة تحٚي اٌِادة اٌصٍبة اٌٝ سابي عٔد درجة حرارة ِع٠ٔة تدعٝ 

الحرارة الكامنة اٌحرار٠ة اٌتٟ ٠تحٚي عٔد٘ا اٌصٍب اٌٝ سابي ٚتسِٝ اٌحرارة ا٩ٌزِة ٩ٌٔصٙار 

 ٠ٚٔصٙر اٌج٠ٍد اٌٝ ِاء عٔد درجة اٌصفر اٌس٠ٍ٠زٞ. لالنصهار

 

 Solutionsالمحالٌل  1.15
 

عٔد اضافة ٍِعمة ِْ اٌسور اٌٝ لدح ِاء ٚتحر٠وٗ ٠ختفٟ اٌسور ٠ٚتحٚي ِذاق اٌِاء حٍٚا بع٠ٍِة   

ٚاٌِاء )اٌسابي(  ةاذابة اٌسور باٌِاء حصٍٔا عٍٝ ِحٍٚي ِتجأس ٠ِثي اٌسور )اٌصٍب( اٌِادة اٌِذاب

اٌِادة اٌِذ٠بة ٚتتَ ع٠ٍِة ا٨ذابة بأتشار جز٠بات اٌِذاب ب٠ْ جز٠بات اٌِذ٠ب ٚعادة ٠وْٚ اٌِذ٠ب 

اٌبٔز٠ْ ٚاٌوحٚي ٚتختٍؾ اٌِٚاد اٌصٍبة فٟ ترو٠بٙا  ، بو٠ِة اوبر ِْٚ اٌِذ٠بات اضافة اٌٝ اٌِاء

٠ٌي ب٠ْ ِادت٠ْ سابٍة توْٚ احداِ٘ا اٌو٠ِ٠ابٟ اٌذٞ ٠حدد ٔٚع اٌِذ٠ب اٌذٞ ٠تجأس ِعٗ ٚ٘ٔاٌن ِحا

 ِذاب.
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  Concentrationsالتركٌز وطرق التعبٌر عن التركٌز  1.16
 

ٔٚع٠ة اٌِحٍٚي تختٍؾ باخت٩ؾ و٠ِة اٌِذاب )اٌصٍب( فوٍِا لٍت اٌو٠ِة سِٟ ِحٍٚي ِخفؾ وِا     

٠سِٝ ففٟ حاٌة ٚضع ٍِعمة ِْ اٌماصر فٟ ٚعاء وب٠ر ِْ اٌِاء عٔد اٌتعم٠َ اِا اذا زادت و٠ِة اٌِذاب 

 اب ِروز.ِحٍٚي ِروز وِا فٟ حاٌة اذابة اٌدٚاء)اٌصٍب( فٟ و٠ِة ل٠ٍٍة ِْ اٌِاء ٠ٌتحٚي اٌٝ شر

 : ٠عبر عْ ترو٠ز اٌِحٍٚي باٌص٠ػ اٌتا٠ٌة

 

 80ِٚادة ِذ٠بة   g 20ِإٌؾ ِْ ِادة ِذابة  g 100: اذا اخذٔا ِحٍٚي وتٍتٗ  أٌسبة اٌِب٠ٚة -1

g ٍٟ٠ِوْ اٌتعب٠ر عْ ترو٠ز اٌِحٍٚي بمسِة وتٍة اٌِذاب عٍٝ اٌوتٍة اٌو٠ٍة ٌٍِحٍٚي ٚوِا ٠ : 

 

           
وتٍة اٌِذاب  

وتٍة اٌِذ٠ب   وتٍٗ اٌِذاب   
 أٌسبة اٌِب٠ٚة 

 

    (    )                                                      
وتٍة اٌِذاب  

وتٍة اٌِحٍٚي  
 اٌِإ٠ة أٌسبة 

 

 ٚفٟ حاٌة اٌِحٍٚي اٌسابك ٠وْٚ اٌترو٠ز واٌتاٌٟ

 

 
  

     
     

  

   
         

 

 

 ( 10-1مثال)

 ؟ ِْ اٌِاء بأٌسبة اٌِب٠ٚة g 42ِْ ٍِح اٌطعاَ فٟ  g 8جد ترو٠ز ِحٍٚي ِوْٚ ِْ  

 اٌحي:

اٌترو٠ز  
 

    
      

 

  
           

 

ٟ٘ ٔسبة عدد ٨ِٚت اٌِذاب اٌٝ وتٍة اٌِذ٠ب ٠عبر عٔٙا بٚحدات ِٚي ٌوي ؼراَ اٚ  المواللٌة: -2

 . M( ٠ٚرِز ٌٙا باٌرِز mol/g ،mol/kgو٠ٍٚ ؼراَ )

  

   (    )                                                
عدد ٨ِٚت اٌِذ٠ب    

وتٍة اٌِذاب   
 ا٠ٌ٨ٌِٚة   

 

 ٠ِوْ ا٠جادٖ ِْ لسِة وتٍة اٌِادة اٌٝ اٌٚزْ اٌجز٠بٟ )اٌوتٍة ا٠ٌٌِٚة( nعٍِا اْ عدد ا٨ٌِٚت 
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وتٍة اٌِادة  
 
   

اٌٚزْ اٌجز٠بٟ
 

 

 ( 11-1مثال )

 180ِْ اٌسور وتٍتٗ ا٠ٌٌِٚة )اٌٚزْ اٌجز٠بٟ(  g 36جد ترو٠ز ِحٍٚي با٠ٌ٨ٌِٚة ِْ اذابة  

g/mol  ٟ360ف g  ِاء؟ 

 

 اٌحي: ٔحسب عدد ٨ِٚت اٌسور 

 

   
  

   
         

 

  kg= 1000 g 1) ) 1000ٔحسب وتٍة اٌِذ٠ب باٌو٠ٍٚ ؼراَ بمسِتٙا عٍٝ 

 

  
   

    
         

 

 با٠ٌ٨ٌِٚة وِا ٠ٍٟ: ٠وْٚ اٌترو٠ز

 

   
   

    
              

 

ٟ٘ ٔسبة عدد ٨ِٚت اٌِذاب اٌٝ حجَ اٌِذ٠ب ٠عبر عٔٙا بٚحدات ِٚي ٌوي ٌتر  الموالرٌة: -3

(mol/l ٠ٚرِز ٌٙا باٌرِز )M 

   (    )                                                
عدد ٨ِٚت اٌِذ٠ب    

حجَ اٌِذاب   
 ا٨ٌِٚر٠ة   

 

 

 (12-1مثال )

 ٌتر ِاء؟  3.5( فٟ g/mol 46ِْ ا٠٨ثأٚي )اٌوتٍة ا٠ٌٌِٚة  g 2.3جد ترو٠ز ِحٍٚي ِْ اذبة  

 

 اٌحي: 

 ٔحسب عدد ٨ِٚت ا٠٨ثأٚي
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 ٠وْٚ اٌترو٠ز ا٨ٌِٚرٞ وِا ٠ٍٟ:

 

   
    

   
             

 

 

 

 

 Chemical Formulaالصٌغة الكٌمٌائٌة  1.17
 

ٚاٌتٟ ٟ٘ ِجِٚعة رِٚز اٌعٔاصر اٌِوٚٔة ٌٙا ِع “ ص٠ػ” ٠ِثي اٌترو٠ب اٌو٠ِ٠ابٟ ٌٍِروبات بـ     

عدد ذرات تٍن اٌعٔاصر فٟ اٌجزٞء اٌٚاحد ٠ِٚوْ اٌتعب٠ر عْ ترو٠ب ِادة و٠ِ٠اب٠ة ِعٍِٚة بص٠ػ 

 ِا ٠ؤتٟ : ِختٍفة ِٔٙا

 

  الصٌغة الوضعٌة -1 
 

ٟٚ٘ ابسط ص٠ؽة تعطٟ اٌحد ااٌدٔٝ ِْ اٌِعٍِٚات اٌِجردة عْ اٌِروب، اذا أٙا تمرر اٌعدد     

 :  أٌسبٟ ٌذرات ً اٌعٔاصر اٌِشتروة فٟ ترو٠ب اٌِروب ٠ٚتَ ا٠جاد٘ا باٌخطٚات اٌتا٠ٌة

 

 باٌتح٠ٍي اٌو٠ِ٠ابٟ ٠تَ تحد٠د وتٍة اٌعٔاصر فٟ اٌِروب بأٌسبة اٌِب٠ٚة.  -أ 

 ٔسبة ِب٠ٚة ٌعٔصر عٍٝ وتٍتٗ اٌذر٠ة.تمسَ وي  -ب

 ٠مسَ ٔاتج اٌمسِة ٌوي اٌعٔاصر عٍٝ اصؽر ٔاتج ٠ٚمرب ٨لرب عدد صح٠ح. -جـ

 توتب اٌص٠ؽة بٚضع رِز اٌعٔصر ٚبعدٖ اٌعدد اٌصح٠ح اٌذٞ ٠ِثٍة. -د

 

 (13-1) مثال

اٌص٠ؽة . ِاٟ٘ Cواربْٚ   ٠٘H2  ٚ80%درٚج٠ْ  %20تَ تح٠ٍي ؼاز ٚتب٠ْ أٗ ٠توْٚ ِْ     

 اٌٚضع٠ة ٌٍؽاز؟

 اٌحي:

 ٔمسَ وي ٔسبة عٍٝ اٌوتٍة اٌذر٠ة ٌوي عٔصر -1

 

   
  

 
  ٠ٌٍٙدرٚج٠ْ 

    
  

  
  ٌٍواربْٚ 

 

 ٔمسَ أٌاتج ٌوي عٔصر عٍٝ اصؽر ٔاتج ِع اٌتمر٠ب ٨لرب عدد صح٠ح -2
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 ٠ٌٍٙدرٚج٠ْ 

 

  
   

   
  ٌٍواربْٚ 

 

 CH3اٌص٠ؽة اٌٚضع٠ة ستوْٚ  -3

 

 

 الصٌغة الجزٌئٌة  -2
 

ٟ٘ اٌص٠ؽة اٌو٠ِ٠اب٠ة اٌتٟ تب٠ْ اٌعدد اٌحم٠مٟ ٌذرات اٌعٔاصر اٌِشتروة فٟ ترو٠ب جزٞء    

٠تَ ا٠جاد٘ا ِْ ِعرفة اٌص٠ؽة اٌٚضع٠ة ٚاٌوتٍة ا٠ٌٌِٚة ٌٍِروب تحسب ٚحدات ٚاحد ِْ اٌِادة. 

 : اٌص٠ؽة اٌٚضع٠ة واٌتاٌٟ

 

   (    )                                
اٌوتٍة ا٠ٌٌِٚة ٌٍص٠ؽة اٌجز٠ب٠ة

اٌوتٍة ا٠ٌٌِٚة ٌٍص٠ؽة اٌٚضع٠ة
 ٚحدات اٌص٠ؽة اٌٚضع٠ة 

 

 ثَ ٔضرب اٌٚحدات باٌص٠ؽة اٌٚضع٠ة ٌٔحصي عٍٝ اٌص٠ؽة اٌجز٠ب٠ة.

 

 ( 14-1مثال )

 اٚجد ص٠ؽتٗ اٌجزب٠ة؟ CH2Oٚص٠ؽتٗ اٌٚضع٠ة ٟ٘  g/mol 60اٌوتٍة ا٠ٌٌِٚة ٌِروب ٟ٘  

  -اٌحي:

 ا٠ٌٌِٚة ٌٍص٠ؽة اٌٚضع٠ةٔحسب اٌوتٍة 

 

                      

 

اٌوتٍة ا٠ٌٌِٚة ٌٍص٠ؽة اٌجز٠ب٠ة

اٌوتٍة ا٠ٌٌِٚة ٌٍص٠ؽة اٌٚضع٠ة
 ٚحدات اٌص٠ؽة اٌٚضع٠ة 

 

  
  

    
 ٚحدات اٌص٠ؽة اٌٚضع٠ة 

 

 CH2Ox(2)  =C2H4O2اٌص٠ؽة اٌجز٠ب٠ة = 

 

  Chemical Equationالمعادلة الكٌمٌائٌة  1.18
 

 : ا٨تٟ ٟ٘ طر٠ك ِختصر ٌٍتعب٠رعْ تفاعي و٠ِ٠ابٟ بد٨ٌة اٌرِٚز ٚاٌص٠ػ اٌو٠ِ٠اب٠ة. ٚتتوْٚ ِْ    
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 . طرؾ اٌِٚاد اٌِتفاعٍة ٚاطرؾ ٌٍِٚاد أٌاتجة -1

 سَٙ ٠ش٠ر اٌٝ اتجاٖ اٌتفاعي ٚتحٚي اٌِٚاد اٌِتفاعٍة اٌٝ ٔٚاتج. -2

 . رلِا لبي وي ِروب ٠حدد عدد ذراتٗ اٌداخٍة فٟ اٌتفاعي -3

 . (s، صٍب l، سابي gوي ِروب ٌتحد٠د طب٠عة اٌِادة اٌداخٍة فٟ اٌتفاعي )ؼاز  رِز بعد -4

 . عاِي ِساعد( catٌٍتسخ٠ْ،  Δرؾ اٌتفاعي ٠ٚضع رِز فٚق اٌسَٙ )ظ -5

 وِا ٠ِوْ اجراء حسابات ٌٍٔسب ا٠ٌٌِٚة ٌٍِٚاد اٌِتفاعٍة ٚأٌاتجة. -6

 

  ( )     ( )       ( ) 

 

 Chemical Compound المركب الكٌمٌاوي 1.19
 

 (H2O) اٌِاء بٔسبة ثابتة تحدد ترو٠بٗ، فِث٩ أٚ أوثر عٔصر٠ْ توٚٔت ِْ ِادة و٠ِ٠اب٠ة ٘ٚ   

ب٠ٔة  . ِْٚ اٌخٚاص ا٠ٌِِزة ٌٍِروب أْ 1:2ٌٗبٔسبة  ٚا٤وسج٠ْ ا٠ٌٙدرٚج٠ْ ِروب ٠توْٚ ِْ

 .ص٠ؽة اٌجز٠ب٠ة٠ِِزة ٠عبر عٔٙا عْ طر٠ك اٌ و٠ِ٠اب٠ة

 

 Definition of Atom تعرٌف الذرة 1.20
 

أْ ج٠ِع اٌِٚاد اٌِٚجٚدة فٟ اٌوْٚ تتوْٚ ِْ جس٠ِات صؽ٠رة تشوي اٌٚحدات ا٤ساس٠ة ٌبٔاء ٘ذٖ    

ا٤فضي الترح اٌعٍِاء ِٔاذج ِختٍفة ٌترو٠ب اٌذرة ٚوي ِٔٚذج واْ . (Atoms)اٌِٚاد س٠ِت باٌذرات 

فٟ ٚلتٗ، ثَ ٔت٠جة ا٩ٌِحظات ٚاٌتجارب اخذ أٌِٚذج ٠تطٚر ٚص٨ٚ ٤وثر ِٔٚذج لب٨ٚ ِْ أٌاح٠ة 

 .اٌع٠ٍِة

 ٚتش٠ر أٌظر٠ة اٌحد٠ثة ٌٚصؾ اٌذرة واٌتاٌٟ:

 . تتوْٚ اٌذرة ِْ ٔٚاة تح٠ط بٙا اٌوترٚٔات ذٚات ِست٠ٚات ِختٍفة ِْ اٌطالة  -1

ٔسبة ٌحجَ اٌذرة( فٟ ِست٠ٚات اٌطالة (دٚر ا٨ٌوترٚٔات حٚي أٌٚاة عٍٝ ِسافات بع٠دة عٔٙا ت -2

٠ٚعبر عْ ٘ذٖ اٌِست٠ٚات باعداد تدعٝ اعداد اٌوَ اٌرب٠س٠ة ٟٚ٘ عبارة عْ اعداد صح٠حة 

 (n) .ِٚجبة ٠رِز ٌٙا باٌحرؾ

 تٚجد أٌٚاة فٟ ِروز اٌذرة ٚتتضِْ اٌبرٚتٚٔات ٚا٠ٌٔٚترٚٔات. -3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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 شوي اٌذرة ٠ب٠ْ حروة ا٨ٌوترٚٔات(  4-1) شوي

 

 

 

 Electron- Proton- Neutronالنٌوترون  -البروتون -االلكترون 1.20.1

 االلكترون

ً ٠دٚر حٚي ٔٚاة  جس٠َ ٚ٘ٚ  (-e) رِزٖ     ساٌبة.  شحٔة وٙرباب٠ة ٠ٚحِي ذرةاٌورٚٞ اٌشوي تمر٠با

اٌعد٠د ِْ ٚ ٚاٌمٚة ا٠ٌٚٚٔة اٌضع٠فة ٚاٌوٙرِٚؽٔاط٠س٠ة اٌجاذب٠ة ٟٚ٘ اٌمٜٚ ا٤ساس٠ة ٠ساَ٘ فٟ

. فعٔدِا ٠تحرن ا٦ٌوترْٚ فإٔٗ ٚاٌتٚص٠ي اٌحرارٞ ٚاٌِؽٔاط٠س٠ة اٌوٙرباء اٌظٚا٘ر اٌف٠ز٠اب٠ة، ِثي

اٌِتوٚٔة  بأٌٚاة ٠ِتص أٚ ٠ٔتج طالة عٍٝ شوي فٚتٚٔات. تح٠ط ا٦ٌوترٚٔات

% ِْ 0.06سَٙ فٟ ألي ِْ ، ف٠وْٚٔٚ ج٠ِعا اٌذرة، ٚإْ واْ ا٦ٌوترْٚ ٠ٔٚ٠ٚترٚٔات برٚتٚٔات ِْ

 باٌذرات.  ِرتبطة ب٠ْ ا٦ٌوترْٚ ٚاٌبرٚتْٚ ٠جعي ا٦ٌوترٚٔات جاذب٠ةاٌاٌوتٍة اٌو٠ٍة ٌٍذرة. ٚبسبب 

فٟ ِدارات ِختٍفة تِتٍن طالات ِختٍفة ح٠ث أٙا تدٚر عٍٝ  وترٚٔات اٌتٟ تدٚر بشوي ِستِراْ ا٨ٌ

ابعاد ِختٍفة عْ أٌٚاة ٚوٍِا وأت اٌطالة اٌتٟ ٠ِتٍوٙا ا٨ٌوترْٚ اوبر وٍِا اصبح ِدار دٚرأٗ حٚي 

ٍِاء اعدادا تسِٝ باعداد وَ ٌٍٚتعب٠ر عْ ِست٠ٚات اٌطالة اٌِختٍفة ٩ٌٌوترٚٔات استخدَ اٌع .أٌٚاة ابعد

 ثا٠ٚٔة اخرٜ تصؾ بشوي تاَ ج٠ِع خٚاص ا٨ٚرب٠تاي ٚخٚاص ا٨ٌوترٚٔات اٌتٟ تحت٠ٚٙا.

 ( n) ٠عبــــــر عــــــــْ ٘ـــــــــذٖ اٌِســـــت٠ٚات بـعــــــــدد اٌوــــــــَ اٌرب٠سـٟ ٠ٚرِز ٌٗ باٌحرؾ

..... ، ٠ٚدي وي ِٔٙا عٍٝ ِستٜٚ طالة ِع٠ْ  5 ، 4،  3،  2،  ٠ٚ1ؤخذ ل٠ِا صح٠حة ِٚجبة تساٚٞ 

٠ز٠د بز٠ادة ٘ذا اٌعدد،. ٠ِٚوْ تِث٠ي ِست٠ٚات اٌطالة اٌرب٠س٠ة ٚاعداد اٌوَ اٌرب٠س٠ة اٌِمابٍة ٌٙا 

 ٚأرلاَ .بحرٚؾ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A2%D8%AB%D8%B1_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A2%D8%AB%D8%B1_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7
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K L M N O P Q 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

عٍٝ ِست٠ٚات طالة ثا٠ٚٔة (  K) ٚ L ٚ M ٚ N ٚO  ٚ  PٚQ  تحتٚٞ ِست٠ٚات اٌطالة اٌرب٠س٠ة

ٚتختٍؾ ٘ذٖ اٌِست٠ٚات ً ِْ ٔاح٠ة عدد ا٨ٌوترٚٔات اٌتٟ  s) ٚ p ٚ d ٚ (f ٠رِز ٌٙا باٌحرٚؾ

 ٚوِا ٠ؤتٟ : تحت٠ٚٙا

 . s عٍــٝ ِستـٍٚ  ثأـــٚٞ ِْ ٔٚع K  (n = 1)٠حتٚٞ اٌِستٜٚ اٌرب٠سٟ 

 . s ٚp ِْ ٔٚع  ثا٠٠ْٚٔعٍٝ ِست٠٠ْٚ  L  (n = 2) ٠حتٚٞ اٌِستٜٚ اٌرب٠سٟ

 .  s ٚ p ٚd عٍٝ ث٩ث ِست٠ٚات ثا٠ٚٔة ِْ ٔٚع M (n = 3) ٠حتٚٞ اٌِستٜٚ اٌرب٠سٟ

 . s ٚ p ٚd ٚf عٍٝ أربعة ِست٠ٚات ثا٠ٚٔة ِْ ٔٚع N (n = 4) اٌِستٜٚ اٌرب٠سٟ ٠حتٚٞ

 .اٌوترْٚ  ٠2تشبع وحد الصٝ  s اٌِستٜٚ اٌثأٚٞ

 .اٌوترْٚ  ٠6تشبع وحد الصٝ  p اٌِستٜٚ اٌثأٚٞ

 .اٌوترْٚ  ٠10تشبع وحد الصٝ  d اٌِستٜٚ اٌثأٚٞ

 . اٌوترْٚ ٠14تشبع وحد الصٝ  f اٌِستٜٚ اٌثأٚٞ

عٔد وتابة اٌترت٠ب ا٨ٌوترٟٚٔ ٠٨ة ذرة ٠جب ِعرفة اٌعدد اٌذرٞ ٌتٍن اٌذرة ح٠ث أْ عدد        

وتب عادة فٟ اسفي ٠سار رِز ا٨ٌوترٚٔات ٌٍذرة اٌِتعادٌة وٙرباب٠ا ٍ ٠وْٚ ِساٚ ٌعدد٘ا اٌذرٞ ٠ٚ

 : ٠اتٟاٌعٔصر. ٚوِا 

1s 2s 2p 3s 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f …. 

 

 (  15-1مثال )

 O8ا٨ٚوسج٠ْ ٚ  B5اوتب اٌترت٠ب ا٨ٌوترٟٚٔ ٌعٔصر اٌبٚرْٚ  

 اٌحي:

B5= 1s2 2s2 2p1 

O8= 1s2 2s2 2p4 

 البروتون

بوث٠ر ِْ وتٍة ا٨ٌوترٚٔات. ِتِروزة فٟ حجَ صؽ٠ر فٟ  أوبر٘ٚ جس٠َ ِٚجب اٌشحٔة وتٍتٗ        

تحتٚٞ عٍٝ ِعظَ وتٍة اٌذرة ٚاْ ا٨ٌوترٚٔات تدٚر حٌٚٙا ٌذا  ٚإٔٙاع٠ٍٗ اسَ أٌٚاة  أطٍكٚسط اٌذرة 

 ازد٠اد ِستٜٚ اٌطالة
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فاْ اؼٍب حجَ اٌذرة فراغ ٚاْ عدد ا٨ٌوترٚٔات اٌساٌبة اٌتٟ تدٚر حٚي أٌٚاة تعادي اٌشحٔات 

 .اٌِٚجبة ٌٍبرٚتٚٔات

 وترونالنٌ

 جس٠َ ِتعادي اٌشحٔة فٟ ٔٚاة اٌذرة، وتٍتٗ تساٚٞ تمر٠باً وتٍة اٌبرٚتْٚ، ٠ٚجد فٟ أ٠ٚٔة اٌذرات    

 ٚبٔفس عدد اٌبرٚتٚٔات.

 

 Chemical bondsالتناسمٌة(  - التساهمٌة – االواصر الكٌمٌاوٌة )االٌونٌة 1.21

(Ionic- Covalent- Coordinate) 

اب٠٠ْ اٚ اوثر ٚبعدد ذرات ِختٍفة اٚ ارتباط ٠ارتباط ذرات عٔصر٠ْ و٠ِاٌِروبات اٌو٠ِ٠اب٠ة تتاٌؾ ِْ 

    عٔصر ِع ِجِٚعة ِثي اٌوبر٠تات
   اٚ اٌوربٚٔات    

ٚؼ٠ر٘ا. ٚ٘ٔاٌن أٚاع ِختٍفة ِْ    

 وا٨تٟ : ٟٚ٘ Bondsاٌرٚابط اٌتٟ تجِع اٌعٔاصر فٟ اٌِروبات تسِٝ ا٨ٚاصر 

 

  :االٌونٌة

تٔشؤ ِْ أتماي اٌوترْٚ ذرة ضع٠فة اٌشحٔة اٌوٙرباب٠ة ِوٚٔة ا٠ٚٔا ِٚجبا اٌٝ ذرة ذات شحٔة      

وٙرباب٠ة عا٠ٌة ِوٚٔة ا٠ٚٔا ساٌبا ٠ٚتوْٚ رابط لٚٞ ب٠ْ ا٠ٔٚ٠٨ْ ٔت٠جة ٨خت٩ؾ اٌشحٔات وِا فٟ 

 : ا٨ت٠ة. ٚتِتٍن ِروباتٙا اٌصفات KClٚوٍٚر٠د اٌبٚتاس٠َٚ   NaClوٍٚر٠د اٌصٚد٠َٚ 

 رجة ؼ٠ٍاْ ٚأصٙار عا٠ٌة.د -1

 ؼ٠ر ِٚصٍة ٌٍوٙرباء فٟ اٌحاٌة اٌصٍبة ٌوْ ِحا٠ٌٍٙا ِٚصي ج٠د. -2

 تذٚب فٟ اٌِذ٠بات اٌمطب٠ة ِثي اٌِاء. -3

 

 التساهمٌة:

تتوْٚ لٚة ربط ب٠ْ ذرات اٌعٔاصر ِْ خ٩ي توْٚ ِزدٚج اٌوترٟٚٔ بِساِ٘ة وي عٔصر باٌوترْٚ    

ب٠ْ ا٩ٌفٍزات ح٠ث ٠تبادي ا٨ٌوتر٠ْٔٚ فٟ ا٨ٔتماي ب٠ْ  ِْ اٌؽ٩ؾ اٌخارجٟ ٌٍذرة ٚعادة ِا تحدث

 : اٌذرت٠ْ ٚ٘ٔاٌن ٔٚع٠ْ ِْ ا٢صرة اٌتسا٠ِ٘ة

 .F: ٟٚ٘ اٌتٟ تحدث ب٠ْ ذرات ٔفس اٌعٔصر وِا فٟ ذرتٟ اٌفٍٚر التساهمٌة النمٌة      

ب٠ة : ٟٚ٘ اٌتٟ تحدث ب٠ْ عٔصر٠ْ ِختٍف٠ْ ٌٚجٚد فرق فٟ اٌشحٔة اٌوٙرباالتساهمٌة المطبٌة

ح٠ث ٠ٍِن اٌوٍٚر شحٔة ساٌبة   HClٌٍذرة وِا فٟ ذرتٟ اٌوٍٚر ٚا٠ٌٙدرٚج٠ْ فٟ اٌِروب

 ٚا٠ٌٙدرٚج٠ْ شحٔة ِٚجبة. 

توْٚ  إذا٠ِٚوْ اْ توْٚ ا٨صرة اٌتسا٠ِ٘ة أحاد٠ة عٔد توْٚ ِزدٚج اٌوترٟٚٔ ٚاحد اٚ ثٔاب٠ة 

 ِزدٚج٠ْ اٌوتر٠٠ْٔٚ ب٠ْ اٌذرات اٚث٩ث٠ة اذا توْٚ ث٩ثة ِزدٚجات اٌوتر٠ٔٚة اٌذرات. 

 : ٚعادة ِاتوْٚ ا٨ٚاصر اٌتسا٠ِ٘ة ضع٠فة ٚتِتٍن ِروباتٙا اٌصفات اٌتا٠ٌة
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 درجة اٌؽ٠ٍاْ ٚا٨ٔصٙار ٚاطبة. -1

 ؼ٠ر ِٚصٍة ٌٍوٙرباء. -2

 تذٚب فٟ اٌِذ٠بات اٌعض٠ٚة وا٠٤ثر ٚاٌبٔز٠ْ. -3

  :التناسمٌة

تٔشؤ ب٠ْ ذرات اٌعٔاصر اٌتٟ تمدَ ف٠ٙا احداِ٘ا زٚج اٌوترٟٚٔ اٌٝ ا٨خرٜ لادرة عٍٝ استمباٌٗ   

ِْ ا٢صرة اٌتسا٠ِ٘ة ٠ِٚوْ اعتبار٘ا ٔٚعا خاصا ِٔٙا. وِا فٟ ا٠ْٚ ا٠ِٔٚ٨َٚ  أضعؾٟٚ٘ 

   
 .+Hِع ا٠ْٚ ا٠ٌٙدرٚج٠ْ  NH3اٌِإٌؾ ِْ ارتباط ذرة ا٠ِٔٚ٨ا   

 

 Acids, Bases, and Saltsالحوامض والمواعد واالمالح  1.22

  :الحامض

فٟ ِحٌٍٚٙا اٌِابٟ.  +H٘ٚ اٌِادة اٌتٟ تحتٚٞ عٍٝ ا٠ٌٙدرٚج٠ْ ٚتعطٟ ا٠ْٚ ا٠ٌٙدرٚج٠ْ     

 HCl  ، ٚحاِض ا٠ٌٙدر٠ٌٚن HNO3،  ٚحاِض أٌتر٠ن H2SO4ِٔٙا حاِض اٌوبر٠ت٠ن ٚ

 . CH3COOH ٚحاِض اٌخ٠ٍن

 

 :الماعدة

ِحٌٍٚٙا اٌِابٟ. ِٚٔٙا  ٟف -OHٟ٘ اٌِادة اٌتٟ تحتٚٞ ا٠ٌٙدرٚوس٠د ٚتعطٟ ا٠ْٚ ا٠ٌٙدرٚوس٠د     

 .٠٘ٚKOHدرٚوس٠د اٌبٚتاس٠َٚ   ٠٘NaOHدرٚوس٠د اٌصٚد٠َٚ 

  :االمالح

تٔتج ِْ تفاعي اٌحٚاِض ِع اٌمٚاعد ح٠ث ٠ٔشؤ جزئ اٌِاء ِْ ا٠ْٚ ا٠ٌٙدرٚج٠ْ فٟ اٌحاِض     

أٌاتج  NaCl اعدة ٚتوْٚ ا٠٨ٚٔات ا٨خرٜ اٌٍِح. ِٚٔٙا ٍِح اٌطعاَ ٚا٠ْٚ ا٠ٌٙدرٚوس٠د فٟ اٌم

 ِْ تفاعي حاِض ا٠ٌٙدرٚوٍٚر٠ن ِع لاعدة ٠٘درٚوس٠د اٌصٚد٠َٚ.

 

                   

 

٠ٚٚجد فٟ اٌطب٠عة اٌعد٠د ِْ ا٩ِ٨ح ٌٚٙا استخداِات وث٠رة فٟ اٌح٠اة ا٠ِٚ٠ٌة ِث٩ اٌصابْٚ ٘ٚ 

 عضٚٞ ٚلاعدة ؼ٠ر عض٠ٚة وذٌن ا٩ِح أٌترٚج٠ْ اٌِستخدِة وؤسِدة.ٍِح ٌحاِض 

 

 

 

 

 



 
  

31 
 

 

 

 

 اسئلة الفصل

 

 ؟ cm 8.5جد حجَ ِوعب طٚي ضٍعٗ  .1

 ؟  اوتب ٚحدات ل٠اس اٌوثافة؟ ِٚا ٘ٚ اٌتعب٠ر اٌر٠اضٟ ٌتعر٠فٙا .2

 ِال٠ِتٙا باٌس٠ٍ٠ٍ٠زٞ؟  K 375اذا وأت درجة حرارة جسَ  .3

 اٌعاَ ٌٍؽازات؟ عدد ٔظر٠ات اٌؽاز؟ ٚاوتب اٌمأْٚ .4

 ؟1.5اذا وأت عدد ٨ِٚتٗ  25oCجٚ ٚدرجة حرارة  2جد حجَ ؼاز فٟ ل٠ٔٔة تحت ضؽط  .5

 عرؾ اٌص٠ؽة اٌو٠ِ٠اب٠ة ٚعدد أٚاعٙا؟ .6

 ٌفابدة ِْ اٌِعادٌة اٌو٠ِ٠اب٠ة ٌٍتفاعي؟ ِا .7

 عرؾ ا٠ٌٔٚترٚٔات؟ ٚا٠ْ تٚجد؟ .8

 عدد أٚاع ا٨ٚاصر اٌو٠ِ٠اب٠ة؟ .9

 عرؾ ا٩ِ٨ح .10

 

 الفصل الثانً

 الحسابات الكٌمٌائٌة

Chemical Calculations 

 

 

 األهداف : 

اٌفصي اٌٝ فَٙ اساس٠ات اٌحسابات اٌو٠ِ٠اب٠ة ٌِتابعة اٌتشؽ٠ي اٌوفٚء ٌٚحدات ا٤ٔتاج فٟ  ٠ٙدؾ

ٚحدات اٌِصافٟ أٌفط٠ة ٚٚحدات ِعاٌجة اٌؽاز، اٌِحافظة عٍٝ اٌطالة ٚادران ا٤سباب  اٌِصأع أٚ

 عٔد ا٤ٔتٙاء ِْ دراسة اٌفصي ٠وْٚ اٌطاٌب لادرا عٍٝ أْ:اٌوأِة ٚراء ِشاوي اٌتص٠ٔع . 

 ٠عرؾ أٔظِة ٚحدات اٌم٠اس اٌِختٍفة ٠ٚستط٠ع تح٠ٚي اٌٚحدات ِْ ٔظاَ اٌٝ آخر . -

 دة.٠فَٙ ِبدأ ِٚازٔات اٌِا -
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٠طبك لٚاعد اٌِٚازٔة بطر٠مة ِرتبة ٚسٍٙة ٚاٌحصٚي عٍٝ خبرة ٚاسعة ٌحي اٌِسابي بطر٠مة  -

 ع٠ٍِة.

 ٠فَٙ ِبدأ ِٚازٔة اٌطالة ٚو٠ؾ ٠طبك لٚا٠ْٔ اٌد٠ٔا٠ِوا اٌحرار٠ة . -

 ٠ِ٠ز ب٠ْ اٌؽازات ٚا٤بخرة ٠ٚعرؾ ِا٘ٚ اٌؽاز اٌِثاٌٟ . -

 ٠عرؾ ِبدأ عِي أجٙزة اٌم٠اس ٚو٠ف٠ة ِعا٠رتٙا. -

  (Preface)   تمهٌد   2.1

٘ٚ تخص٠ص رلَ ٌشا أٚ ظا٘رة ِع٠ٔة حتٝ ٠ِوْ ِمارٔتٙا بؤش٠اء أٚ ظٚا٘ر أخرٜ ، ٠ٚختٍؾ  اٌم٠اس

ً ٌَ ٠وْ ٘ٔان تحد٠د دل٠ك جداً ٌو٠ِة اٌِمدار اٌف٠ز٠ابٟ، ٔطاق ٚتطب٠ك اٌم٠اس باخت٩ؾ اٌعٍَٚ.  لد٠ِا

اٌو٠ٍٚ ؼراَ فٟ بٍد آخر، فرؼَ أْ اٌو٠ِت٠ْ فاٌو٠ٍٚؼراَ فٟ بٍد ِا، واْ ِْ اٌِِوْ أْ ٠ختٍؾ عْ 

 .تح٩ِْ ا٨سَ ذاتٗ إ٨ أِٔٙا تختٍفاْ ل٩٠ًٍ 

ّٞ أطٍمت سف٠ٔة حرب٠ة س٠ٚد٠ّة تدعٝ فاسا ؛ 1628تحد٠داً عاَ  (Wasa) فٟ اٌمرْ اٌسابع عشر ٩٠ِد

ؽ٠ر فٟ دل٠مة ِْ أط٩لٙا ٚذٌن بسبب خطؤ ص 20فٟ رحٍتٙا ا٤ٌٚٝ ٌتؽرق بسبب اٌر٠اح بعد حٚاٌٟ 

ِٚضع ِروز ثمي اٌسف٠ٔة، ٘ذا اٌخطؤ ٔاتج عْ استخداَ عِاي أحد اٌجأب٠ْ ِسطرة ٌ٘ٚٔد٠ة، ٚاٌجأب 

 سٔت٠ِتر فمط. 2.5ا٢خر ِسطرة س٠ٚد٠ة ٚاٌفرق ب٠ْ اٌِسطرت٠ْ إٔج ٚاحد فمط، أٞ حٚاٌٟ 

رفٟ اٌمرْ اٌثاِْ عشر ٚضع حد  بعد عدد ِْ اٌِشاوي بسبب ٘ذٖ أٌٚع٠ة ِْ ا٨خت٩فات تمرَّ ّٚ ٔظاَ ِ

ّٟ  .ٌٍم٠اسات ا٤ساس٠ّة بح٠ث ٠تَ اٌتخٍص بشوي واِي ِْ ٘ذٖ ا٤خطاء ٌد أٌظاَ اٌدٌٚ ُٚ ِْٚ ٘ٔا 

 ٚ٘ٚ ٔظاَ ٚحدات اٌم٠اس ا٤ٚسع أتشارا فٟ اٌعاٌَ.  (SI)ٌٍٚحدات 

دات اٌحسابات اٌو٠ِ٠اب٠ة تعبر عْ دراسة اٌع٩لات اٌو٠ِة )اٌوتٍة ، اٌطالة( ب٠ْ اٌِٚاد اٌتٟ تدخي اٌٚح

ٚ٘ذا ٠ٔدرج تحت اٌمأْٚ اٌخاص بحفظ اٌوتٍة أٚ اٌطالة . تت٠ِز  ،ا٤ٔتاج٠ة ٚاٌِٚاد اٌتٟ تٔتج ِٔٙا

اٌحسابات اٌو٠ِ٠اب٠ة بؤٔٙا ِف٠دة فٟ اٌتٔبإ بوتي اٌِٚاد ا٩ٌزِة ٦تِاَ تفاعي ِا ٚوذٌن وتي اٌِٚاد اٌتٟ 

فٟ صٔاعات ِتعددة ِٔٙا صٔاعة  تٔتج عٔٗ اضافة اٌٝ و٠ِات اٌطالة اٌِستٍٙوة أٚ اٌِتحررة فتسَٙ

 .ا٤ؼذ٠ة ٚصٔاعىة ا٤د٠ٚة ٚاٌعمال٠ر اٌطب٠ة

 (Measurement Units)وحدات المٌاس  2.2

درجة ٠ِوْ تعر٠ؾ ٚحدة اٌم٠اس عٍٝ أٔٙا و٠ِة ِحددة ِْ ِمدار ف٠ز٠ابٟ ِا ِثي اٌِسافة أٚ اٌوتٍة أٚ 

تماس و٠ِة ِا بٚحدات ِختٍفة ٌذٌن ٠عبر عْ ل٠ِة اٌو٠ِة بم٠ِة عدد٠ة ِضرٚبة بٚحدة ، ٚاٌحرارة

 ِٔاسبة ِع ٩ِحظة اْ اٌم٠ِة اٌعدد٠ة ٌو٠ِة ِا تتعٍك باٌٚحدة اٌِختارة.

 (1-2مثال )

، 13( فسٔمٚي بشوي ِباشر أْ أٌاتج بوي تؤو٠د ٘ٚ 8+5بع٠ٍِة اٌجِع عٍٝ سب٠ي اٌِثاي )عٔدِا ٔمَٚ 

ٌوْ فٟ اٌح٠اة ا٠ِٚ٠ٌة ٘ذا اٌو٩َ خاطا. ِْ اٌَِٙ لبي اٌبدء بع٠ٍِة اٌجِع أْ ٔحدد ِا ٟ٘ اٌم٠َ اٌتٟ 

https://www.babonej.com/fever-in-children-causes-symptoms-and-treatment-2057.html
https://www.babonej.com/fever-in-children-causes-symptoms-and-treatment-2057.html
https://www.babonej.com/fever-in-children-causes-symptoms-and-treatment-2057.html
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( ع٠ٍِة 5m+ 8kg( ٌوْ جِع )= 13m 5m+8mسٔمَٚ بجِعٙا )أٚ طرحٙا( ، فِث٩ً جِع )

 .ٍة فٟ اٌح٠اة اٌٚالع٠ةِستح٠

 ؟  5mmِع  8mٌوْ ِاذا ٌٚ جِعٔا 

فٟ ٘ذٖ اٌحاٌة اٌجِع ِِوْ، ٌوْ ٩ٔحظ أْ ا٠ٍ٠ٌِِتر ٘ٚ ِْ أجزاء اٌِتر )سٔتحدث عْ ا٤جزاء 

ٌذٌن ٠تٚجب ع٠ٍٔا أْ ٔجعي اٌم٠ِت٠ْ فٟ ٔفس أٌٚع ِْ اٌٚحدات ٠ٌٚوْ فرضاً  .ٚاٌِضاعفات بعد ل٠ٍي(

 ٠ٍِة اٌجِع عٍٝ اٌشوي اٌتاٌٟ:ا٠ٍ٠ٌِِتر، عٔدبٍذ تصبح ع

                     

 ( 2-2مثال )

ِْ اسِاء ٚحدات ل٠اس اٌوتٍة : ؼراَ، و٠ٍٚؼراَ، باٚٔد، طْ، فؤذا اردٔا اْ ٔعبر عْ وتٍة اٌتٍفاز ِث٩ 

 ، ا٤فضي اْ ٔوتب: 

 ton 0.02أٚ   g 20000بد٨ ِْ ،  m   =20 kgوتٍة اٌتٍفاز : 

اٌم٠ِة اٌعدد٠ة فٟ ٘ذا اٌِثاي، ٚ٘ذا بسبب تعدد ٚحدات اٌم٠اس أٞ اٌتح٠ٚي ِْ ٌعٍن ٨حظت اخت٩ؾ 

 ٚحدة ل٠اس اٌٝ أخرٜ. ٚ٘ٔان ث٩ثة أٔظِة ِعرٚفة ٌٚحدات اٌم٠اس ٟ٘ :

  (FPS)النظام البرٌطانً  -أ 

 (Pound)ٌم٠اس اٌطٚي ، اٌباٚٔد (Foot)  أعتِد فٟ ٘ذا أٌظاَ اٌٚحدات ا٤ساس٠ة ا٢ت٠ة : اٌمدَ 

 ٌم٠اس اٌزِْ. (Second)ٌم٠اس اٌوتٍة ، ٚاٌثا٠ٔة 

   (CGS)   النظام الفرنسً -ب 

ٌم٠اس اٌطٚي ، اٌؽراَ  (Centimeter)ٔظاَ ِترٞ اعتِد اٌٚحدات ا٤ساس٠ة ا٢ت٠ة : اٌسٔتِتر 

(Gram)  ٌم٠اس اٌوتٍة ، ٚاٌثا٠ٔة(Second) .ٌِْم٠اس اٌز 

 (MKS)   النظام المتري -ج 

ٌم٠اس اٌوتٍة ،  (Kilogram)ٌم٠اس اٌطٚي ، اٌو٠ٍٚؼراَ  (Meter)اعتِد ٘ذا أٌظاَ ، اٌِتر

 ٌم٠اس اٌزِْ. (Second)ٚاٌثا٠ٔة 

 (SI) (International System of Units)النظام العالمً )الدولً(   -د 

ِْ أحدث ا٤ٔظِة ٚأوثر٘ا أتشارا  (SI)٠عد أٌظاَ اٌدٌٟٚ ٌٚحدات اٌم٠اس ٚاٌذٞ ٠رِز ٌٗ باٌرِز 

،  ٠ٚعتِد عٍٝ سبع ٚحدات أساس٠ة (MKS)فٟ اٌعاٌَ ٚ٘ٚ ٔظاَ ِشتك ِٚطٚر ِْ أٌظاَ اٌِترٞ 

 (.1-2وِا ِب٠ْ فٟ اٌجدٚي )
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 (SI)الوحدات األساسٌة للنظام العالمً ( 1-2جدول )

الوحدة  الممدار األساسً

 األساسٌة

 الرمز الدولً الرمز االسم 

 m َ ِتر الطول

 kg وؽَ و٠ٍٚؼراَ الكتلة

 s ثا ثا٠ٔة الزمن

 A أ أِب٠ر التٌار الكهربائً

 K ن وٍفْ درجة الحرارة

 mol ِٚي ِٚي كمٌة المادة

 cd وا وأد٩٠ شدة اإلضاءة

 

 اٌف٠ز٠اب٠ة تٔمسَ اٌٝ لس٠ِْ: بٔاء عٍٝ اٌتص٠ٔؾ اٌعاٌِٟ ٌٍٚحدات فاْ اٌو٠ِات

: ٟٚ٘ اٌو٠ِات اٌتٟ ٠٨ِوْ اشتمالٙا ِْ و٠ِات أبسط ِٔٙا. األساسٌةالكمٌات الفٌزٌائٌة  -1

 ( ٠ب٠ْ تٍن اٌو٠ِات ا٤ساس٠ة اٌسبع.1-2ٚاٌجدٚي )

تعّرؾ اٌو٠ِات اٌتٟ ٠ِوْ استٔباطٙا بد٨ٌة اٌو٠ِات اٌسبعة  الكمٌات الفٌزٌائٌة المشتمة: -2

ٌِعاد٨ت اٌتٟ تعّرفٙا ا٤ساس٠ة. ٠ُٚحصي عٍٝ اٌٚحدات اٌِشتمة ٌٙذٖ اٌو٠ِات اٌِشتمة ِْ ا

-2بد٨ٌة اٌٚحدات ا٤ساس٠ة. ِْٚ ا٤ِثٍة عٍٝ اٌٚحدات اٌِشتمة تٍن اٌِذوٚرة فٟ اٌجدٚي )

باٌٚحدات اٌِشتمة ٠ِٚوْ اشتمالٙا  اٌم٠اس اٌتٟ تماس بٙا اٌو٠ِات اٌِشتمةٚحدة تعرؾ   (.2

 باٌرجٚع اٌٝ اٌِعادٌة أٚ اٌمأْٚ اٌذٞ تعرؾ بٗ تٍن اٌو٠ِة.

 

 ( أمثلة من الواحدات الدولٌة المشتمة2-2)الجدول 

 الرمز الدولً الرمز االسم الكمٌة المشتمة

 m2 2َ ِتر ِربع المساحة

 m/s َ/ثا ِتر فٟ اٌثا٠ٔة السرعة

 m/s2 2َ/ثا ِتر فٟ اٌثا٠ٔة اٌِربعة عجٌلالت

 kg/m3 3/ََوؽ و٠ٍٚؼراَ فٟ اٌِتر اٌِوعب الكثافة الكتلٌة

 m3/kg /وؽ3ََ ِوعب فٟ اٌو٠ٍٚؼراَِتر  الحجم النوعً

 mol/m3 3ِٚي/َ ِٚي فٟ اٌِتر اٌِوعب تركٌز ممدار المادة

 (3-2مثال )

 اشتك ٚحدة اٌسرعة ؟
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ٌوٟ ٔحسب اٌسرعة ٠ٍزِٔا ل٠اس اٌِسافة ٚاٌزِْ ثَ ٔحسب اٌسرعة بمسِة اٌِسافة عٍٝ اٌزِْ عٍٝ 

 أٌحٚ اٌتاٌٟ:

(   )                              
اٌِسافة

اٌزِْ
  اٌسرعة    

فاْ ٚحدة ل٠اس اٌسرعة ٟ٘  
ٚحدة اٌِسافة

ٚحدة اٌزِْ
 

؞ ٚحدة ل٠اس اٌسرعة ٟ٘ 
ِتر

ثا٠ٔة
   m/sٚتوتب اختصارآ   

 : رِز اٌثا٠ٔة s: رِز اٌِتر    ،   mح٠ث  

وِا أعط٠ت بؽ٠ة اٌسٌٙٚة بعض اٌٚحدات اٌد٠ٌٚة اٌِشتمة تس٠ِات ٚرِٚزاً خاصة وِا ٘ٚ ِب٠ْ فٟ 

 (3-2اٌجدٚي )

 مشتمة ذات تسمٌات ورموز خاصة SI ( وحدات3-2جدول )

اٌٚحدة بد٨ٌة  اٌرِز ا٨سَ الممدار المشتك

 اٌٚحدات

اٌٚحدة بد٨ٌة اٌٚاحدات 

 اٌد٠ٌٚة ا٤ساس٠ة

 N - m.kg.s-2 ٠ٔٚتْ الموة

 Pa N/m2 m-1.kg.s-2 باسواي الضغط

 J N.m m2.kg.s-2 جٚي ، كمٌة الحرارةشغلالطالة، ال

 W J/s m2.kg.s-3 ٚاط المدرة 

درجة  درجة الحرارة السٌلٌزٌة

 ِب٠ٚة

oC - K 

 

ٚعادة ِاتوْٚ اٌو٠ِة اٌِماسة صؽ٠رة جدا أٚ وب٠رة جدا بح٠ث ٠٨وْٚ ِْ أٌِاسب وتابة اٌٚحدة اٌد٠ٌٚة 

ٌٍٚتؽٍب عٍٝ ذٌن أشتمت ِضاعفات ٌٍٚحدة ِشتمة ج٠ِعٙا ِْ اٌعدد عشرة ٚتضاؾ فٟ ِمدِة رِز 

 .(4-2)ٚوِا ِب٠ٔة فٟ اٌجدٚي   (Prefixes)اٌٚحدة ٠رِز ٌٙا باٌبادبات 

 ٠36وتب   s 36,000,000,000، ٚبد٨ عْ  ٠1Mmوتب  m 1000000ِث٩: بدي عْ اٌم٠ِة 

Gs . 

 

 SI( بادئات ال 4-2جدول )

 اٌرِز ا٨سَ اٌعاِي اٌرِز اٌبادئ العامل

 d ِدسٟ T 10-1 ت٠را 1012

 c سٔتٟ G 10-2 ج٠جا 109

 M 10-3 ٍِّٟ m ٠ِوا 106
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ِْٚ اٌَِٙ ٩ِحظة أْ اٌو٠ٍٚؼراَ ٘ٚ اٌٚحدة اٌد٠ٌٚة اٌٚح٠دة اٌتٟ تشوي اٌبادبة ف٠ٙا جزءاً ِْ اسِٙا 

 .« ؼراَ»ٚرِز٘ا. ٨ ٠ِوْ إذاً استخداَ اٌبادبات ِع اٌو٠ٍٚؼراَ ٌؤٙا ٠ِوْ أْ تستخدَ ِع اٌٚحدة 

شابعة ا٤ستعِاي.  ٚاٌجدٚي   CGS ِٚازاٌت اٌٚحدات اٌِشتمة ِْ أٌظاَ اٌِعرٚؾ با٤ختصار وِا

 ( ٠عرض بعض اٌٚحدات اٌشابعة خارج أٌظاَ اٌدٌٟٚ. 2-5)

 ( وحدات شائعة خارج النظام الدول5ً-2جدول )

 Unit رمز الوحدة الوحدة Quantity الكمٌة

 جٚٞ  Pressure الضغط

 تٚر أٚ ٍَِ زببك

 بار

atm 

torr=mmHg 

bar 

Atmosphere 

Millimeter Hg 

bar 

 L Liter ٌتر Volume الحجم

 Celecius   درحة ِب٠ٚة Temperature درجة الحرارة

 - g/cm3 3ؼراَ/سَ Density الكثافة

 Dyne dyne دا٠ْ Force الموة

 Erg erg ارن Energy الطالة

،  ِجردة ِْ اٌٚحدات، ِْٚ أِثٍة ذٌن أٌسب اٌِختٍفة ٚلد تٔتج ِْ لسِة اٌٚحدات عٍٝ بعضٙا اعداد

 ؤسبة طٚي اٌٝ طٚي ، أٚ ٔسبة ٚزْ اٌٝ ٚزْ ...... اٌخ .

  (Units Conversion)تحوٌل الوحدات  2.2.1

ٌتح٠ٚي ٚحدة و٠ِة ِع٠ٔة اٌٝ ِا٠سا٠ٚٙا ِْ اٌٚحدات ا٨خرٜ فأٗ ٠تَ ضرب اٌو٠ِة اٌِعطاة برلَ 

 :٠سِٝ ِعاِي اٌتح٠ٚي

(   )                        
اٌٚحدة اٌجد٠دة

اٌٚحدة اٌمد٠ِة
 ِعاِي اٌتح٠ٚي 

 µ ٠ِورٚ K 10-6 و٠ٍٚ 103

 n ٔأٚ H 10-9 ٘وتٚ 102

 p پ٠وٚ Da 10-12 د٠وا 101

 f فِِتٚ 10-13   
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 ومن التحوٌالت المفٌدة بٌن النظام الدولً والنظم األخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمثلة على تحوٌل الوحدات 

 ؟ ftاٌٝ  ft  ،17.2 (yard) ydاٌٝ   m ،8mاٌٝ   3ft حٚي  .1

    
      

  
         

   
  

      
        

        
    

    
         

 . m  ٚkm، أحسب ارتفاعٙا بٚحدات:   ft 35000اذا واْ ارتفاع طابرة فٟ اٌجٚ  .2

         
 

        
            

           
    

    
           

 ft/min ٝاٌ  miles/h 10حٚي  .3

        

 
 
        

    
 

   

      
            

 3اٌٝ َ  ft3 30حٚي  .4

      
(       )  

   
          

              الطول :

            

            

              درجة الحرارة :

             الحجم :

 الضغط :

 

             

                          

          

              الطالة :

  

                    الموة :
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 10عٔدِا ٠وْٚ عٍٝ ارتفاع  kg 100ِا٘ٚ اٌفرق فٟ اٌٚزْ بٚحدات ٠ٔٚتْ ٌصارٚخ وتٍتٗ  .5

km  فٚق سطح ا٤رض ح٠ث اٌتعج٠ي(g)  ٌِٝساٚ ا    
 

  
ِمارٔة بِٚلعٗ عٍٝ سطح   

 . ⁄        ِساٚ اٌٝ gا٤رض ح٠ث اْ 

                         (   ) 

w   ْاٌٚز 

m اٌوتٍة 

a  اٌتعج٠ي 

C  اٌجاذب٠ةثابت 

 P,m,aعٍٝ اخت٠ارات ل٠َ  اٌعدد٠ة ٚٚحداتٗ Cٚتعتِد ل٠ِة اٌثابت 

    ، cgs فٟ ٔظاَ 
      
( )(  )

  

 

  ( ، (SIفٟ ٔظاَ اي 
  

(  )( )

  

 

    ، فٟ أٌظاَ ااٌبر٠طأٟ
 

      

   

   .
  

  
/

 

 فرق اٌٚزْ :

        
(         ) 

  
 

  

(  )( )
(  )

       

  Jاٌٝ cal 4 حٚي  .6

      
       

   
          

ي ح .7 َّ إٌٝ ٚحدة ا (Pa) إٌٝ ٚحدةِ اٌباسواي  (atm)ضؽط جٚٞ 3ّٚ  . (bar) ٌبار، ث

            ⁄            ⁄           

                                            

      
          

     
            

            
       

    
         r 

 

 اٌٝ ٚحدات اٌجٚي؟  kcal 1حٚي  .8
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 ؟ kg/mLوَ ستوْٚ اٌوثافة بٚحدات  g/cm3 19.3ِادة وثافتٙا  .9

    
 

   
 
    

      
 
     

    
              

 ؟  (ppb)ٚ جزئ فٟ اٌب٠ٍْٚ  (ppm)اٌٝ جزئ فٟ ا٠ٌٍِْٚ   g/L 10حٚي   .10

ppb =       ،ppm =      

  
 

 
 
      

 
    

  

 
        

  
 

 
 
     

 
    

  

 
        

 

 ( (Basic Conceptsمفاهٌم أساسٌة  2.3

 

  Density and Specific Gravityالكثافة والوزن النوع2.3.1ً 

ب٠ْ وتٍة اٌِادة ٟ٘ اٌصفة أٚ اٌخاص٠ة اٌف٠ز٠اب٠ة اٌتٟ تُعبر عْ اٌع٩لة  (Density) :الكثافة 

ٚحجِٙا،. أْ اٌوتٍة تعرؾ ف٠ز٠اب٠ًّا باعتبار٘ا ِمدار ِا ٠حتٚٞ ع٠ٍٗ اٌجسَ ِْ ِادة، ٠ُٚعرؾ اٌحجَ 

 باعتبارٖ اٌح٠ز اٌذٞ تشؽٍٗ اٌِادة ِْ اٌفراغ، ٌذٌن تعرؾ اٌوثافة بأٙا وتٍة ٚحدة اٌحجَٚ ِْ اٌِادة.

ٍَ وتٍتٗ ِمسِٚة عٍٝ حجِٗ اٌوٍٟ ٚٚح  ³أٚ وؽَ/َ  (g/cm³) ³دتٙا ؼَ/سَتساٚٞ اٌوثافة ٌجس

(kg/m3) ٚ٠رِز ٌٙا بحرؾ ر ،( ρ)  ( 4-2تعرؾ اٌوثافة باٌع٩لة) 

      ρ  
 

 
       - - - - - - - - - - - - - - -  (   ) 

  ح٠ث :

ρ: ،الكثافة  m: ،الكتلة  V: الحجم  

عٔد إحضار جس٠ِْ ٌِٙا ٔفس اٌحجَ،  وِا ذُِوَر سٍفًا، تتٔاسب وثافة اٌِادة تٔاسبًا طرد٠ًّا ِع وتٍتٙا؛ أٞ

ٚتز٠د وتٍة أحدِ٘ا عْ ا٢خر، ٠ُِوْ ٩ِحظة أْ وثافة اٌجسَ ذٚ اٌوتٍة ا٤وبر توْٚ أوبر. ب٠ِٔا فٟ 

حاٌة إحضار جس٠ِْ ِتسا٠٠ْٚ فٟ اٌوتٍة ٠ٚز٠د حجَ أحدِ٘ا عْ ا٢خر، س٩ٔحظ أٔٗ وٍِا زاد اٌحجَ 

 :٘ٔان بعض اٌعٚاِي ا٤خرٜ اٌتٟ تإثر عٍٝ اٌوثافة، ٟٚ٘ لٍت اٌوثافة. ٚبا٦ضافة إٌٝ اٌوتٍة ٚاٌحجَ،

 إذ تمي وثافة اٌجسَ عٔد تعرضٗ ٌٍحرارة، ٔظًرا ٌِا تمَٚ بٗ اٌحرارة ِْ تباعد  : درجة اٌحرارة

ٌجز٠بات اٌِادة ٠ٔتج عٔٗ ز٠ادة طب٠ع٠ة فٟ اٌحجَ، ِْٚ ثََ فإْ اٌع٩لة ب٠ْ اٌوثافة ٚاٌحرارة 

 .ع٩لة عوس٠ة
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 ض اٌجسَ ٌضؽط زابد ٠عِي عٍٝ تمٍص حجِٗ، ِِا ٠إدٞ إٌٝ ز٠ادة وثافتٗ، اْ تعر  :اٌضؽط

 ِْٚ ثَ فإْ اٌع٩لة ب٠ْ اٌضؽط ٚاٌوثافة ع٩لة طرد٠ة.

 (4-2مثال )

  ، ِا ٟ٘ وثافتٗ؟ 4.5cm، ٚطٚي ضٍعٗ 50gِوعب ِصٔٚع ِْ ِادة اٌب٩ست٠ن، وتٍتٗ 

 

      (   )             

ρ  
 

 
 

     

          
            ⁄  

 (Specific Weight) الوزن النوعً 

)٠ٚستخدَ اٌٙٚاء بأٌسبة ٌٍؽازات( عٔد ٔفس  ٔسبة وثافة اٌِادة اٌٝ وثافة اٌِاء أٌمٟ ٠ِثي اٌٚزْ أٌٚعٟ

اٌحرارة، ٚ ٔظراً ٌتؽ٠ر حجَ اٌسٚابي بتؽ٠٠ر درجة اٌحرارة ٚ اٌضؽط ع٠ٍٗ ٠ماس ٚزْ حجَ  درجة

ٚ ضؽط جٚٞ ٚاحد .      ِٟٚ٘ع٠ْ ِْ اٌِادة اٌِراد ل٠اس ٚزٔٙا أٌٚعٟ عٔد ظرٚؾ ل٠اس٠ة 

 (:5-2اٌٚزْ أٌٚعٟ رلَ ِجرد ِْ اٌٚحدات ، ٠ٚعبر عْ اٌٚزْ أٌٚعٟ ر٠اض٠آ باٌع٩لة )

     
          

    
               (   )  

 :ح٠ث

اٌٚزْ أٌٚعٟ ٌٍِادة     

وثافة اٌِادة   𝜌          

(
  

  
) وثافة اٌِاء   𝜌    

وؤساس ٨ْ اٌِاء فٟ ٘ذٖ اٌدرجة اٌحرار٠ة ٠ِتٍن الصٝ 4  ِْٚ اٌشابع استخداَ وثافة اٌِاء عٔد 

 اٌٚزْ أٌٚعٟ ٌٍِٚاد اٌصٍبة.. ٠ستخدَ اٌِاء ا٠ضا وؤساس عٔد احتساب  kg/m3 1000وثافة ل٠ِتٙا 

 (5-2مثال )

 ؟ gm/mL 19احسب اٌٚزْ أٌٚعٟ ٌسابي وثافتٗ 

                 
                   

                
 
         
    

 
  

 
  

 
 
  

    

 (7-2( أٚ )6-٠ٚ2ِوْ وتابة اٌٚزْ أٌٚعٟ وِا ِب٠ْ فٟ اٌِعادٌة )

                 
                

             
 
         
    

          (   ) 
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        (   ) 

 (6-2مثال )

 1000عٍِا اْ وثافة اٌِاءٟ٘   ؟ kg/m3 7850احسب اٌٚزْ أٌٚعٟ ٌٍحد٠د اذا وأت وثافتٗ 

kg/m3. 

   (    )     
𝜌           

    
 

          (
  

  
)        (

  

  
)         

 اِا ٌٍؽازات فتستخدَ اٌِعادٌة اٌتا٠ٌة

    
    

    
                  (   )                          

اٌٚزْ أٌٚعٟ ٌٍؽاز     

وثافة اٌؽاز   𝜌    

ؼاٌبا، (عٔد         )             (
  

  
) وثافة اٌٙٚاء   𝜌    

( ، )اٌوثافات ٠جب اْ تماس تحت ٔفس 9-2وتابة اٌٚزْ أٌٚعٟ ٌٍؽاز بص٠ؽة اٌِعادٌة )٠ِٚوْ  

 اٌظرٚؾ ِْ ضؽط ٚدرجة حرارة(.

    
    

    
      (   ) 

اٌٚزْ اٌجز٠بٟ ٌٍؽاز       

اٌٚزْ اٌجز٠بٟ ٌٍٙٚاء       

 (7-2مثال )

عٍٝ اعتبار اٌٚزْ اٌجز٠بٟ ٌٍٙٚاء ٠ساٚٞ  (CO2)أحسب اٌٚزْ أٌٚعٟ ٌؽاز ثأٟ أٚوس٠د اٌواربْٚ 

 ؟ 29
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ً خاصاً بٗ ٌٍتعب٠ر ٠American Petroleum Instituteستخدَ ِعٙد اٌبترٚي ا٨ِر٠وٟ ) ( ِم٠اسا

٠ث ٠مابي اٌٚزْ عْ اٌٚزْ أٌٚعٟ ٚلد شاع استعِاي ٘ذا اٌِم٠اس فٟ اٌعاٌَ ٌسٌٙٚة اٌتعاِي بٗ ح

) وٍِا لي اٌٚزْ أٌٚعٟ  APIحسب ِم٠اس  10حسب ٘ذا اٌِم٠اس ب  1.0أٌٚعٟ ٌٍِاء أٌمٟ اٌباٌػ 

 (. APIزادت ل٠ِة 

 :API( تِثي اٌص٠ؽة اٌر٠اض٠ة ٌحساب اٌوثافة أٌٚع٠ة ٚفك 11-2( ٚ )10-2اٌِعاد٨ت )  

     
     

  
                 (    ) 

    
     

(          )
            (    ) 

                          

                           ℉ 

-2ِْ اٌِعادٌة ) API، تحسب وثافتٗ أٌٚع٠ة ٚفك ِم٠اس 1.0باٌتاٌٟ فإٔٗ ٌٔفط ثم٠ي ٚزٔٗ أٌٚعٟ   

 ( ٠اٌشوي اٌتاٌٟ:10

     
     

   
          

 (Temperature)درجة الحرارة  2.3.2

حرارة ٟ٘ ِإشر عٍٝ و٠ِة اٌطالة اٌحرار٠ة اٌتٟ ٠ختزٔٙا اٌجسَ وِا أٔٙا ِإشر عٍٝ ِدٜ درجة 

ً إ٠جاد ِعادٌة تصي ب٠ْ اٌطالة اٌحرو٠ة ٌجز٠بات أٚ ذرات جسَ ِا  حرو٠ة ذراتٗ ح٠ث ٠ِوْ ر٠اض٠ا

ٚدرجة حرارتٗ. ٚ درجة اٌحرارة ٟ٘ ِم٠اس ِدٜ سخٚٔة جسَ ِا أٚ برٚدتٗ، ٟٚ٘ اٌتٟ تحدد اتجاٖ 

تماي اٌحرارة تٍماب٠ا، إ٨ أٔٗ ِِوْ استٔفاذ شؽي ٌٔمٍٙا فٟ ا٨تجاٖ اٌِعاوس.٘ٔان اٌعد٠د ِْ اٌٚحدات أ

 ٌم٠اس درجة اٌحرارة ِثي

  الكلفنK : اٌِم٠اس اٌِعتِد ِْ لبي أٌِظِٚة اٌعا٠ٌِة ٚ٘ٚ SI  ِم٠اس وث٠ر ا٨ستعِاي ٚ٘ٚ

اٌِطٍك ٚذٌن ٤ٔٙا ألي درجة ٠ِوْ فٟ ا٠ٌِاد٠ْ اٌع٠ٍِة. عرؾ اٌوٍفْ أ٠ضاً باسَ اٌصفر 

 .اٌٚصٚي إ٠ٌٙا فٟ اٌطب٠عة، ٚعٔد٘ا تتٚلّؾ اٌجز٠بات عْ اٌحروة

 السٌلٌزٌة °C : ٌَتساٚٞ  .ٚ٘ٚ اٌِم٠اس اٌرب٠سٟ اٌِعتِد فٟ ح٠اتٔا ا٠ِٚ٠ٌة فٟ ؼاٌب٠ة دٚي اٌعا

اٌتجِد اٌدرجة اٌٚاحدة ِْ ٚحدة س٠ٍ٠ز٠ة ٚاحد عٍٝ ِبة ِْ اٌفرق ب٠ْ درجة اٌؽ٠ٍاْ ٚدرجة 

 اٌصفر فٟ ٘ذا اٌِم٠اس ٘ٚ درجة تجِد اٌِاء.  ٌٍِاء، تحت ضؽط ل٠اسٟ .

  اٌفرق ب٠ْ اٌس٠ٍ٠ز٠ة  .ٚ٘ٚ اٌِم٠اس اٌِعتِد فٟ ا٠٨ٌٚات اٌِتحدة ا٤ِر٠و٠ة : ℉الفهرنهاٌت

ّْ درجة تجِد اٌِاء فٟ ِم٠اس اٌفٙرٔٙا٠ت ٟ٘ 32ٚاٌفٙرٔٙا٠ت ٘ٚ  ٚدرجة   ℉32، أٞ إ

 .℉212ؼ٠ٍاْ اٌِاء ٟ٘ 

  الرانكن(OR) :   ِم٠اس ٌٍحرارة اٌِطٍمة ٟٚ٘ تعادي درجة فٙرٔٙا٠ت٠ة ٚاحدة . ٚٔمطة ٚ٘

 درجة . 672درجة ٚٔمطة ؼ٠ٍأٗ  492تجِد اٌِاء 
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 ٠ِوْ اٌتح٠ٚي ِْ ٚحدة إٌٝ أخرٜ باستخداَ ِجِٚعة ِْ اٌع٩لات اٌر٠اض٠ة ٌٍتس٠ٙي، ٚ٘ذٖ اٌع٩لات:

  
(℉   )

   
                     (    ) 

℉  (     )             (    ) 

                               (    ) 

   
(        )

   
                 (    ) 

  ℉                            (    ) 

   

 (8-2) مثال

  (K)درجة حرارة بٚحدات وٍفْ اٌٝ   15-حٚي 

               

         (   )              

 

 (Pressureالضغط  )2.3.3 

 ٠عّرؾ اٌضؽط بؤّٔٗ اٌمٚة اٌعِٚد٠ّة اٌِإثّرة فٟ ٚحدة اٌِساحة، ٠ُٚعبّر عٔٙا ر٠اض٠اً:

         ( )  
      ( )

     ( )
              (    ) 

ّْ ٚحدة اٌمٚة ٟ٘ ٠ٔٚتْ ٚٚحدة اٌِساحة َ ّْ ٚحدة اٌضؽط  2ٚبِا أ حسب ٔظاَ اٌٚحدات اٌعاٌِٟ فإ

 1اٌضؽط أٌاشا عْ لٚة ِمدار٘ا  "٠ُٚعرؾ اٌباسواي بؤٔٗ ،  (Pascal)أٞ باسواي 2ستوْٚ ٠ٔٚتْ/ َ

. ٘ٔاٌن ٚحدات أخرٜ ٌم٠اس اٌضؽط ِٔٙا اٌبار أٚ  "٠ٔٚتْ تإثّر عِٚد٠اً فٟ ِساحة ِمدار٘ا ِتر ِربّع 

 ٍَِ زببك.

؛ "ٚزْ عِٚد اٌٙٚاء اٌِِتد ِْ سطح ا٤رض حتٝ ٔٙا٠ة اٌؽ٩ؾ اٌجٚٞ  "عرؾ اٌّضؽط اٌجٚٞ بؤّٔٗ 

ّْ اٌضؽط ٌذا ٠ختٍؾ  اٌضؽط اٌجٚٞ ِْ ِٔطمة ٤خرٜ تبعاً ٨رتفاعٙا عْ ِستٜٚ سطح اٌبحر؛ فٔجد أ

ٞ فٟ اٌجبي ألي ِْ اٌضؽط اٌجٚٞ فٟ اٌٚادٞ؛ ٨ٔخفاض ٚزْ عِٚد اٌٙٚاء فٟ اٌجبي عٔٗ فٟ  ّٚ اٌج

 .اٌٚادٞ

  ضغط الغازات 
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٠عرؾ بضؽط  توْٚ جز٠بات اٌؽاز فٟ حاٌة حروة دابِة، ٚعٔد ٚضعٙا فٟ ٚعاء ِؽٍك ٠توْٚ ِا 

اٌؽازات، ح٠ث ٠عرؾ ضؽط اٌؽاز بؤٔٗ اصطداَ جز٠بات اٌؽاز فٟ جدراْ اٌٚعاء. ٘ٔان عدة عٚاِي 

 تإثر فٟ ضؽط اٌؽازات؛ ِٚٔٙا ِا ٠ؤتٟ: 

 جز٠بات اٌؽاز: وٍِا زاد عدد جز٠بات اٌؽاز اٌتٟ تصطدَ بجدراْ اٌٚعاء زاد اٌضؽط. -

ز٠ادة حروة جز٠بات اٌؽاز ٚباٌتاٌٟ درجة اٌحرارة: ح٠ث إْ رفع درجة اٌحرارة ٠إدٞ إٌٝ  -

 ز٠ادة اٌضؽط.

اٌحجَ: وٍِا لي اٌحجَ اٌذٞ تٚجد ف٠ٗ اٌؽازات زاد اٌضؽط، ح٠ث ٠ز٠د اصطداَ جز٠بات اٌؽاز  -

 بجدراْ اٌٚعاء.

 وثافة اٌؽاز: وٍِا زادت وثافة اٌؽاز زاد اٌضؽط . -

 

 ضغط السوائل

ً ٠ٔشؤ عٔٗ ضؽط ٥ٌسفي ٚفٟ ج٠ِع ا٨تج ّْ ٌٍسٚابي ٚزٔا ا٘ات، ٚ٘ٔان عا٩ِْ ٠إثّراْ فٟ ضؽط إ

 اٌسٚابي ِٚ٘ا: 

 ارتفاع اٌسابي : أٞ عِك أٌمطة؛ فوٍِّا زاد ارتفاع اٌسابي زاد ضؽطٗ،  -

 وثافة اٌسابي : وٍِّا زادت وثافة اٌسابي زاد ضؽطٗ.  -

ً عٍٝ ٚحدة اٌِساحة، ٠ِٚوْ اشتماق  اٞ اْ ضؽط اٌسابي ٠ٔتج ِْ ٚزْ عِٚد اٌسابي اٌِإثر عِٚد٠ا

 اٌِعادٌة ِْ خ٩ي اتباع اٌمٚا٠ْٔ ا٢ت٠ة :

 

 اٌضؽط = اٌمٚة /اٌِساحة
  

 

 
                      (    ) 

 (    )                  اٌتعج٠ي xاٌمٚة = اٌٚزْ = اٌوتٍة 

 (    )                        اٌحجَ xاٌوتٍة = اٌوثافة 

 (    )                        ا٤رتفاع = اٌحجَ / اٌِساحة

 : (21-2ٌذٌن فؤْ ضؽط اٌسابي ٠عبر عٔٗ باٌع٩لة )

                        (    ) 

 بٔاًء عٍٝ لأْٚ ضؽط اٌسابي فإْ اٌضؽط ٨ ٠عتِد عٍٝ اٌشوي، أٚ اٌوتٍة، أٚ ِساحة اٌسطح ٌٍسابي.

 (9-2مثال )

 0.001تستٔد عٍٝ أربع أرجي ٚوي ٚاحدة ِْ ٘ذٖ ا٤رجي تؤخذ ِساحة  N 40طاٌٚة صؽ٠رة ٚزٔٙا 

m2 ِا ِمدار اٌضؽط اٌِإثر ِْ اٌطاٌٚة عٍٝ ا٤رض؟ ، 



 
  

45 
 

   
 

 
           

   m2 0.004=          اٌِساحة = ِساحة ا٤ربع أرجي =

   N 40اٌمٚة = 

اٌضؽط = 
    

        
   =40000 N/m2 

 ( 10-2مثال )

 فؤذا وأت وثافة اٌِاء  cm 12ٚضع ف٠ٗ ِاء اٌٝ ارتفاع  cm 20حٚض طٚي ضٍعٗ ِْ اٌداخي 

1000 kg/m3   ٞٚ105ٚاٌضؽط اٌج Pa  10ٚثابت اٌجاذب٠ة m/s2 : احسب 

 ضؽط اٌِاء عٍٝ لاعدة اٌحٚض - أ

 اٌضؽط اٌوٍٟ اٌِإثر عٍٝ لاعدة اٌحٚض - ب

        

=     
  

  
    

 

  
       

 

      
        (   ⁄ ) 

                 ⁄     (   ⁄ )        (   ⁄ )             

  

    (Mole)المول 2.3.4

٘ٚ ٚحدة أساس٠ّة فٟ أٌظاَ اٌدٌٟٚ ٌٍٚحدات، تستخدَ فٟ اٌو٠ِ٠اء بشوي وب٠ر، ٌٍتعب٠ر عْ ٚحدة ل٠اس 

           وتٍة اٌِادة . اٌِٚي فٟ اٌو٠ِ٠اء ٘ٚ وتٍة اٌِادة، اٌتٟ تحتٚٞ عٍٝ عدد أفٚجادرٚ )

 ِْ اٌذرات، أٚ ا٦ٌوترٚٔات، أٚ اٌجز٠بات، أٚ أٞ ِادة باٌؽراَ(. 

(، فإْ ٚاحد ِٚي ِْ اٌوربْٚ ٠ساٚٞ 12gعٍٝ سب٠ي اٌِثاي: بأٌسبة ٌذرة اٌوربْٚ )وتٍتٙا اٌذر٠ّة 

12g  ٟأِا بأٌسبة ٌؽاز ا٤ٚوسج٠ْ، ف٠توْٚ جزٞء ا٤ٚوسج٠ْ ِْ ذرت٠ْ، ٚباٌتاٌٟ اٌٚزْ اٌجز٠ب ،

، ٚبأٌسبة ٌؽاز خاِي ِثي ؼاز  32gإذاً ٚاحد ِٚي ِْ ا٤ٚوسج٠ْ ٠ساٚٞ  (،32=16+16٘ٚ )

ا٠ٍ٠ٌَٙٚ، فٙٚ ٠توْٚ ِْ ذرات ِٔفردة، ٚباٌتاٌٟ اٌٚزْ اٌذرٞ باٌؽراَ ٘ٚ ٚاحد ِٚي، أٞ أْ ٚاحد ِٚي 

فٟ ٚاحد ِٚي تساٚٞ عدد  اٌِٚجٚدة، ٚبِا أْ عدد اٌذرات أٚ عدد اٌجز٠بات 4g ِْ ا٠ٍ٠ٌَٙٚ ٠ساٚٞ 

ٍٚ ٌٚاحد ِٚي ِْ اٌوربْٚ .  ٚبع٩لة ر٠اض٠ّة  أفٚجادرٚ، فإْ ٚاحد ِٚي ِْ اٌحد٠د، ف٠ٗ عدد ذرات ِسا

: 

     
 

  
            (    )  

: n  عدد ٨ِٚت اٌِادة     ، m   وتٍة اٌِادة :    ، Mw .)ٟاٌوتٍة ا٠ٌٌِّٚة )اٌٚزْ اٌجز٠ب : 
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 (11-2مثال )

ً بؤْ اٌوتٍة اٌذر٠ّة (      ) احسب وتٍة اٌِٚي ِْ وربٚٔات اٌصٚد٠َٚ  ،  : Na=23 ، عٍِا

C=12 ،O=16 . 

 = )ِجِٚع وتي ذرات اٌعٔاصر(   (      )اٌوتٍة اٌجز٠ب٠ة )اٌِٚي( ِْ

                          

 (12-2) مثال

  O=16    ،H=1ِا ٚزْ ٔصؾ ِٚي ِْ اٌِاء، عٍِاً بؤْ اٌوتٍة اٌذر٠ّة 

 ٚزْ ِٚي ٚاحد    عدد ا٨ٌِٚت  = ٚزْ اٌِاء باٌؽراَ 

    ,(    )  (   )-      

 (13-2) مثال

ً بؤْ اٌوتٍة اٌذر٠ّة 168احسب عدد ٨ِٚت    H =1 :  ،O ؼراِاً ِْ ٠٘درٚوس٠د اٌبٚتاس٠َٚ، عٍِا

=16 ،K= 39  . 

 ِجِٚع وتي ذرات اٌعٔاصر     =٠ٌٙدرٚوس٠د اٌبٚتاس٠َٚ   اٌوتٍة ا٠ٌٌِّٚة

                          

  
 

  
 

     

        
      

 (14-2مثال )

 ِٚي( ِْ ثأٟ أوس٠د اٌوربْٚ. 0.02احسب عدد جز٠بات )

 عدد أفٚجادرٚ    عدد اٌجز٠بات = عدد ا٨ٌِٚت

                                    

 (15-2مثال )

ً KClO3ِْ وٍٚرات اٌبٚتاس٠َٚ،  mol 2احسب وتٍة    .35.5بؤْ اٌوتٍة اٌذر٠ّة ٌٍوٍٚر  ، عٍِا

       

   ,(    )  (      )  (    )-        
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  (Composition)التركٌب 2.3.5

ٟ٘ طر٠مة رِز٠ة ٌٍتعب٠ر عْ ترو٠ب اٌِٚاد  Chemical Formula) :: الصٌغ الكٌمٌائٌة ) أوال  

اٌو٠ِ٠اب٠ة بح٠ث ٠صبح اٌفَٙ ٚاٌتعاِي أفضي، ِثي استخداَ ا٤عداد عٚضا عْ وتابتٙا ٌؽ٠ٚا. ٚتصبح 

٘ذٖ اٌص٠ػ ضرٚرة عٔد وتابة اٌِعاد٨ت اٌِعبرة عْ اٌتفاع٩ت اٌو٠ِ٠اب٠ة. ٚباٌطبع أفضي اٌص٠ػ ٟ٘ 

ف٠ة ترابط اٌذرات اٌِوٚٔة ٌٍِادة ٚتسِٝ ٘ذٖ باٌص٠ؽة اٌترو٠ب٠ة اٌتٟ تصؾ اٌترو٠ب اٌفراؼٟ ٌٍِادة ٚو٠

، ٌٍٚٚصٚي اٌٝ ٘ذٖ اٌص٠ؽة ٨بد أ٨ٚ ِْ ِعرفة ٔسب ذرات  (Structural Formula)أٚ اٌبٔاب٠ة 

ِْ اٌِادة، ٚاٌخٚاص اٌو٠ِ٠اب٠ة اٌتٟ تساعد  moleاٌعٔاصر اٌِوٚٔة ٌٍِادة، ٚٚزْ اٌجزئ اٌؽراِٟ 

 ٌفعاٌة )اٌذرات اٌِوٚٔة ٌٍرٚابط(.عٍٝ ادران اٌِجِٚعات ا

ٟ٘ أٚي اٌص٠ؽة ٚأبسطٙا ٌٍٚصؾ اٌوِٟ :   (Empirical Formula)ثانٌا : الصٌغة الوضعٌة 

 100ٌٍِادة بعد اٌتعرؾ عٍٝ اٌعٔاصر اٌِوٚٔة ٌٍِادة، ٠تَ تمد٠ر أٌسب اٌِب٠ٚة ٌٍِوٚٔات باٌمسِة عٍٝ 

اٌِادة. ٚباٌمسِة ِرة ثا٠ٔة اٌذرات ٌوي  ٠ِوْ اٌحصٚي عٍٝ ٔسب ا٤ٚزاْ اٌِوٚٔة ٌجزئ ٚاحد ِْ

ِوْٚ عٍٝ ٚزٔٗ اٌذرٞ ٠ِوْ اٌحصٚي عٍٝ ٔسبة أعداد اٌذرات اٌِوٚٔة ٌٍجزئ. أخ٠را ٔمسَ أٌسب 

 عٍٝ اصؽر٘ا فٔحصي عٍٝ صٚرة ِبسطة ٌٍص٠ؽة اٌٚضع٠ة.

 (16-2مثال )

 ٚا٠ٌٙدرٚج٠ْ:حٍٍت ع٠ٔة ِْ اٌِاء أٌمٟ فٚجدت أٌسب ا٢ت٠ة ٌٍِو٠ْٔٚ ، ا٤ٚوسج٠ْ 

O% = 88.9%, H% = 11.1% 

 أٚجد اٌص٠ؽة اٌٚضع٠ة ٌٍِاء؟

 :100ٔحٚي أٌسب اٌِب٠ٚة اٌٝ جزئ ٚاحد باٌمسِة عٍٝ 

  H + 0.889 O = 1.00 0.111ِاء 

 ٔمسَ وي ِوْٚ عٍٝ عددٖ اٌذرٞ

                    

                      

 ٔمسَ أٌسبت٠ْ عٍٝ ا٤صؽر ِِٔٙا

0.111/0.0556 = 1.996 

0.0556/0.0556 = 1 

اٞ اْ اٌص٠ؽة ٟ٘ : 
    

   
 . H2O، ٠ِٚوْ اٌتعب٠ر عْ ذٌن باٌص٠ؽة اٌٚضع٠ة   
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 ((Molecular Formulaثالثا : الصٌغة الجزٌئٌة 

٠ٍٟ ِعرفة اٌص٠ؽة اٌٚضع٠ة ِحاٌٚة اٌٚصٚي اٌٝ اٌعدد اٌحم٠مٟ ِْ وي ذرة عٔصر ِوْٚ ٌٍجزئ. 

اٌٚضع٠ة ٠ٌست أوثر ِْ ٔسب اعداد اٌذرات اٌِوٚٔة ٌٍجزئ. ِث٩ لد ٠وْٚ جزئ ٨حظ اْ اٌص٠ؽة 

 ٚ٘وذا.  H8O4أٚ  H4O2أٚ  H2O اٌِاء

 (17-2مثال )

. أوتب  H2O ، ٚاٌص٠ؽة اٌٚضع٠ة ٌٍِاء g 18.003 بِمدار H2Oلدر اٌٚزْ اٌجز٠بٟ ٌٍِاء 

 اٌص٠ؽة اٌجز٠ب٠ة ٌٍِاء.

 ٚزْ اٌِاء = ٚزْ اٌذرات اٌِوٚٔة ٌٍِاء

                  

 (18.003 = 18ٟ٘ أ٠ضا اٌص٠ؽة اٌجز٠ب٠ة )  H2O اذا اٌص٠ؽة اٌٚضع٠ة ٌٍِاء

 H4O2ٔفرض اْ اٌص٠ؽة اٌٚضع٠ة ٌٍِاء ٟ٘ 

  4H + 2Oاٌِاء حسب اٌص٠ؽة اٌٚضع٠ة = ٚزْ 

(   )   (     )     

ٌٍحصٚي عٍٝ  2اٌعدد أٌاتج ٘ٚ ضعؾ اٌٚزْ اٌجز٠بٟ ٚ٘وذا ٠جب اْ ٠مسَ عدد اٌذرات عٍٝ 

 اٌص٠ؽة اٌجز٠ب٠ة اٌصح٠حة : 

H: 4/2     ، O: 2/2  

 . H2Oاٌص٠ؽة اٌجز٠ب٠ة اٌصح٠حة  اذا

 (Concentration) التركٌز 2.3.6 

إٌٝ اٌِذ٠ب أٚ إٌٝ   اٌترو٠ز إحدٜ خصابص اٌِحا٠ٌي بوافة أٔٚاعٙا؛ ٟٚ٘ ٔسبة ٚجٚد اٌِذاب

ّٟ )شوي  (، ٠ٚتَ ل٠اس ٘ذٖ أٌسبة بعدة طرٍق؛ ٚلبي ذٌن ٨ بّد ِْ تعر٠ؾ اٌِذاب 1-2اٌِحٍٚي اٌوٍ

 ٚاٌِذ٠ب.

  اٌِذاب(solute) اٌِادة اٌتٟ تتَ إذابتٙا ٚلد ٟ٘ :

 توْٚ جاِدة أٚ سابٍة أٚ ؼاز٠ة

 

 

  ( المحلول1-2شكل )

 اٌِذ٠ب(solvent) اٌتٟ تستمبي : ٟ٘ اٌِادة اٌسابٍة

 اٌِذاب

 ٠طٍك ع٠ٍِٙا اسَ اٌِحٍٚي ً  اٌِذ٠ب ٚاٌِذاب: ِعا

(solution)  
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 (.6-2)  وِا فٟ اٌجدٚي٠ٚجد عدة طرق ٌٍتعب٠ر عْ اٌترو٠ز 

 (: وحدات التركٌز الشائعة6-2جدول )

 Concentration Symbol Unit التركٌز

 Weight percent W% g/g النسبة المئوٌة للوزن

المئوٌة  النسبة 

 )وزن/حجم(

Weight volume 

percent 

W/V% g/100 cm3 

 Molarity M mol/L الموالرٌة

 Molality m mol/kg  المواللٌة

 Normality N g-equivalent /L العٌارٌة

  Mole fraction X كسر الجزيء

 

    (% Weight)النسبة المئوٌة الوزنٌة .1

  (.23-2إٌٝ ٚزْ ِوٚٔات اٌِحٍٚي وِا فٟ اٌِعادٌة )ٟ٘ عدد ؼراِات اٌِادة اٌِذابة ِٔسٚب 

                        (  ⁄  )

 
               ( )

                 ( )
               (    ) 

 (18-2مثال )

ِْ اٌِاء . أحسب أٌسبة اٌِب٠ٚة  100gِْ ٠٘درٚوس٠د اٌصٚد٠َٚ فٟ  10gِحٍٚي ٠توْٚ ِْ اذابة 

 اٌٚز٠ٔة ٠ٌٙدرٚوس٠د اٌصٚد٠َٚ ؟

 ( :23-2ٔطبك اٌِعادٌة )

(  ⁄  )  
      ( )

     ( )      ( ) 
     

(  ⁄  )  
   ( )

  ( )     ( ) 
            

   (%W/V) النسبة المئوٌة )وزن/حجم(  .2

 اٌِذ٠ب .ِْ 100cm3عدد ؼراِات اٌِادة اٌِذابة فٟ  ْٟٚ٘ عبارة ع

                        (  ⁄  )

 
               ( )

                   (  )
              (    )    
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 (19-2)مثال 

 mL 160ِْ وٍٚر٠د اٌصٚد٠َٚ فٟ و٠ِة واف٠ة ِْ اٌِاء بح٠ث أصبح حجَ اٌِحٍٚي  g 1.2تَ إذابة 

 .ترو٠ز اٌِحٍٚي، احسب 

 ( :24-2بتطب٠ك اٌِعادٌة )

(  ⁄  )   
     

      
           ⁄   (    ) 

  (%Volume)النسبة المئوٌة الحجمٌة .3

 ِْ اٌِحٍٚي.  mL 100أٌسبة اٌِب٠ٚة اٌحج٠ِة عبارة عْ حجَ اٌِذاب اٌِٚجٚد فٟ 

) ٚحدة حج٠ِة ( ِْ اٌِذاب ِٚجٚدة فٟ  mL 2حجِاً ٠عٟٔ أْ وي  vol %2فاٌِحٍٚي اٌباٌػ ترو٠زٖ 

100mL ٌ(.24-2ِحٍٚي ، وِا ِعبر عٔٗ باٌص٠ؽة )) ٚحدة حج٠ِة ِِاثٍة ( ِْ ا 

                        (  ⁄  )

 
                 (  )

                         (  )
        (    ) 

 (20-2مثال )

 ؟ِْ اٌِحٍٚي mL 100ِْ ا٠٨ثأٚي فٟ  mL 12احسب ترو٠ز ِحٍٚي ٠تؤٌؾ ِْ 

⁄  ) :٠حسب اٌترو٠ز( 25-2ِْ اٌِعادٌة )   ) 

             

               
                       

  (Molarity) الموالرٌة .4

 ( :26-2، ٠عبر عٔٗ باٌص٠ؽة )  ا٨ٌِٚر٠ة ٟ٘ عدد ٨ِٚت اٌِذاب اٌِٚجٚدة فٟ ٚاحد ٌتر ِْ اٌِحٍٚي

                   ( )  
               

                 
    (    ) 

 (21-2مثال )

فٟ و٠ِة واف٠ة ِْ اٌِاء ٠ٌصبح حجَ اٌِحٍٚي  (NH4Cl) ِْ وٍٚر٠د ا٠ِٔٚ٤َٚ  g 23تَ إذابة  

145mL 53.5اٌٚزْ اٌجز٠بٟ ٌوٍٚر٠د ا٠ِٔٚ٤َٚ ٘ٚ. ، احسب ٨ِٚر٠ة اٌِحٍٚيg/mol  . 

ً عٍٝ حجَ اٌِحٍٚي باٌٍتر  .(26-2، )ِعادٌة ) ا٨ٌِٚر٠ة تساٚٞ عدد ٨ِٚت اٌِذاب ِمسِٚا

 . حساب عدد ٨ِٚت اٌِذاب ) وٍٚر٠د ا٠ِٔٚ٤َٚ ( ِْ ِع٠ٍِٚة ٚزٔٗإذاً ٨ بد فٟ اٌبدا٠ة ِْ 
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 )            
            

            
                

 )        
  

       
         

 ) 
              

       
        (     ) 

  (Molality) المواللٌة .5

 . ِْ اٌِذ٠ب 1000gبة فٟ ا٠ٌ٨ٌِٚة عبارة عْ عدد ٨ِٚت اٌِذاب اٌِذا

         
               

               
     (    ) 

 (22-2مثال )

 ِْ اٌِاء؟ g 500ِْ وٍٚر٠د اٌصٚد٠َٚ فٟ  g 5.85احسب ٠ٌ٨ِٚة ِحٍٚي ِحضر ِْ إذابة  

 : NaCl، اذآ عدد ٨ِٚت    NaCl =58.5 g/molاٌٚزْ اٌجز٠بٟ 

   
 

  
 

         
      

         ⁄
         

         
       

      
  

     

     mol/kg 

 (ppm & ppb)  الجزء فً الملٌون والجزء فً البلٌون .6

فعٔدِا  ، طر٠مة ِْ طرق اٌترو٠ز اٌِعتِدة عٍٝ وتٍة اٌِادة ٚتستخدَ ٌتمد٠ر اٌتراو٠ز اٌصؽ٠رة ٌٍؽا٠ة

ِْ اٌِحٍٚي ِث٩ً ٠حٚٞ ٚاحد  ٔمٚي ِحٍٚي ترو٠زٖ ٚاحد فٟ ا٠ٌٍِْٚ فٙذا ِعٔاٖ أْ وي ٠ٍِْٚ ؼراَ

 ؼراَ ِْ اٌِذاب.

 
           

             
                   (   )          (    ) 

           

             
                   (   )        (    ) 
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 (23-2مثال )

ِْ اٌفٚسفات ِا٘ٚ ترو٠ز           ٚجد أٔٙا تحٚٞ  155.3gع٠ٔة ٌِحٍٚي ِابٟ تزْ  

 اٌفٚسفات باٌجزء فٟ ا٠ٌٍِْٚ ؟

                   

                   
             

  ( Normality ) العٌارٌة .7

اٌِٚجٚدة فٟ ٌتر ِْ  بؤٔٙا عدد ا٤ٚزاْ اٌِوافبة اٌؽرا٠ِة ِْ اٌِادة اٌِذابة  (N)تعرؾ اٌع٠ار٠ة

 .اٌِحٍٚي

  
                          

                           

 
      

                 
 
    

    ( )
               (    ) 

                  
          

 (          )
                                   (    )  

أٚ  (-OH)أٚ ا٠ٌٙدرٚوس٠د  (+H): تعبر عْ عدد ا٨ٌِٚت ِْ ٚحدات أ٠ٚٔات ا٠ٌٙدرٚج٠ْ  nح٠ث 

 عدد ا٤ٌوترٚٔات اٌِشاروة فٟ تفاع٩ت ا٤وسدة ٚا٤ختزاي .

ّْ وي ٚاحد ٌتر ِْ اٌِحٍٚي ٠حٚٞ ِوافٟء  N 1فاٌِحٍٚي اٌذٞ ٠بٍػ ترو٠زٖ  راِٟ ٚاحد ِْ ؼ٠عٟٔ أ

  اٌِذاب

 ِْ ا٨ٌِٚر٠ة :اٚ لد تحسب اٌع٠ار٠ة 

                    (          )                          (    ) 

 أمثلة توضٌحٌة :

ِْ أ٠ٚٔات ا٠ٌٙدرٚج٠ْ  (moles 2)٠حتٚٞ عٍٝ ٠ٌِْٚ  H2SO4ِٚي ٚاحد ِْ حاِض اٌوبر٠ت٠ن 

(H+) َِٚٚي ٚاحد ِْ لاعدة ٠٘درٚوس٠د اٌصٚد٠ .NaOH) ٠حتٚٞ ٢ِٚ ٚاحدآ ِْ أ٠ٚٔات )

 (-OH) ا٠ٌٙدرٚوس٠د

  ( ٠حتٚٞ ٠ٌِْٚ ِْ أ٠ٚٔات ا٠ٌٙدرٚوس٠د(Ca(OH)2ِٚي ٚاحد ِْ لاعدة ٠٘درٚوس٠د اٌواٌس٠َٚ 

(OH-) 
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 (24-2مثال )

ِض اٌوبر٠ت٠ن فٟ و٠ِة ِْ اٌِاء بح٠ث أصبح اِْ ح g 9.8احسب ع٠ار٠ة ِحٍٚي ِحّضر ِْ إذابة 

 .  mL 800حجَ اٌِحٍٚي 

          (     )  (   )     (    )     

ّْ ح  n(H+)= 2   ، اذا  H2SO4ِض اٌوبر٠ت٠ن ثٔابٟابِا أ

                  
          

 (          )
  
  

 
                               

  
      

                 
 
        

    (  )
 

 

          
     

  
 
    

   
         

Or:  

         
               

                 
 

              
 

 
 
   

  
     

         
   

       ⁄
             

                     (          )                 

    (Material Balance ):موازنة المادة  2.4

اْ تستٔد حسابات ِٚازٔة اٌِادة عٍٝ لأْٚ حفظ اٌِادة اٌذٞ ٠ٔص عٍٝ أْ اٌوتٍة ٨تستحدث ٨ٚتفٔٝ . 

عٍٝ  (Systemٟ٘ حساب أتماي اٌوتٍة ٚاٌتؽ٠٠رات فٟ خز٠ْ اٌوتٍة داخي أٞ ٔظاَ )ٍ ِٚازٔة اٌِادة 

، خارج (Feed or Input)ٌٚوي ٔظاَ ٠ٚجد: داخي أٚ تؽذ٠ة .  ف٠ز٠اب٠ة أٚ و٠ِ٠اب٠ة اثر أٞ ع٠ٍِة

(Product or output)( َِتراوَ داخي أٌظا ،Accumulation ، )( َحدٚد أٌظاSystem 

Boundariesْ( .2-2حدٚد أتماي اٌِادة ِْ ٚاٌٝ أٌظاَ وِا ِٚضح فٟ اٌشوي ) ( ٠ع٠ 
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 ( : شكل توضٌحً لمفهوم النظام2-2شكل )

( تشرح أساس ِٚازٔة اٌوتٍة اٌمابٍة ٌٍتطب٠ك عٍٝ اٌع٠ٍِات بٚجٚد أٚ عدَ ٚجٚد تفاعي 33-2اٌِعادٌة )

 و٠ِ٠اٚٞ:

اٌتجِع 

داخي 

 أٌظاَ

= 

اٌداخي 

خ٩ي حدٚد 

 أٌظاَ 

  

 اٌخارج

خ٩ي حدٚد  

 أٌظاَ

  

ا٤ستحداث 

ضِْ 

 أٌظاَ

  

ا٤ست٩ٙن 

ضِْ 

 أٌظاَ

              

(2-33) 

( ٌٍحا٨ت اٌتٟ ٠ٔعدَ ف٠ٙا ا٤ستحداث )أٚ ا٤ست٩ٙن(  34-2( تختزي اٌٝ اٌِعادٌة )33-2اٌِعادٌة )

 ٌٍوتٍة داخي أٌظاَ:

(    ) اٌخارج      اٌداخي   اٌتجِع 

 ( عٔدِا ٠٨وْٚ ٘ٔاٌن أٞ تجِع داخي أٌظاَ :35-2اٌٝ اٌِعادٌة )( 34-2ٚتختزي اٌِعادٌة )

(    ) اٌخارج                    اٌداخي 

( ِسا٠ٚا 33-2عٔد اٌتطرق ٌِٚازٔات اٌوتٍة فٟ ٘ذا اٌفصي س٠تَ اعتبار اٌتجِع فٟ اٌِعادٌة )

( Steady stateٌٍصفر)أ٨ اذا ذور خ٩ؾ ذٌن( ، ٚبذٌن سٚؾ تعاِي اٌِسابي بحاٌة استمرار )

 ٠ِٚوْ اٌمٚي ٌع٠ٍِات اٌحاٌة اٌِستمرة باْ ِا٠دخي ا٠ٌٙا ِساٚٞ فع٩ اٌٝ ِا٠خرج ِٔٙا.

 الخطوات المتبعة فً اجراء موازنة المادة :

رسَ ِخطط أس٠ابٟ ٌٍع٠ٍِة اٌِراد اجراء ِٚازٔة اٌِادة ٌٙا، ٠ٚضح ع٠ٍٗ و٠ِة اٌداخي  (1

 ٚاٌخارج ِْ وي ٚحدة فٟ اٌع٠ٍِة.
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ِتؽ٠رات اٌع٠ٍِة اٌف٠ز٠اب٠ة ٚاٌو٠ِ٠اب٠ة ٚاٌِعٍِٚات اٌِتٚفرة )ِثي درجة اٌحرارة، وتابة  (2

( أٚ اٌخارج Input( ِْ ت٠ارات اٌداخي ) Streamاٌضؽط، اٌترو٠ز....اٌخ(عْ وي ت٠ار )

((Output . 

٠تَ اخت٠ار ٚحدة ٠ستٔد ع٠ٍٙا فٟ اجراء اٌِٚازٔة تدعٝ )ا٤ساس( . فِث٩ لد ٠وْٚ ٘ذا ا٤ساس  (3

دة ٚزْ )ؼَ ِث٩( أٚ ٚحدة حجَ ل٠اسٟ أٚ زِْ عِي ، أٞ سرعة تدفك اٌِٚاد فٟ اٌساعة ٚح

 أٚ فٟ ا٠ٌَٚ .....اٌخ .

 ا٠جاد ِعاد٨ت تب٠ْ اٌع٩لة ب٠ْ اٌداخي ٚاٌخارج ِْ اٌع٠ٍِة.  (4

فٟ حاٌة ٚجٚد تفاعي تثبت ِعادٌة اٌتفاعي اٌِتٚازٔة. ٠ٚثبت تحتٙا ا٤ٚزاْ اٌذر٠ة أٚاٌجز٠ب٠ة  (5

 ٌداخٍة أٚ أٌاتجة ِْ اٌتفاعي .ٌٍِٚاد ا

 تٚضع ا٤ٚزاْ اٌِعطاة  تحت ا٤ٚزاْ اٌذر٠ة أٚ اٌجز٠ب٠ة أٌِاظرة ٌٙا فٟ تٍن اٌِعاد٨ت . (6

 تصنٌف العملٌات الصناعٌة :

 تصٔؾ اٌع٠ٍِات اٌصٔاع٠ة ٤ؼراض ِٚازٔة اٌِٚاد ، 

  العملٌات المستمرة(Steady-state processes)   اٌع٠ٍِات اٌتٟ ٠٨حدث ف٠ٙا ٟ٘ٚ

أٞ تؽ٠٠ر باٌظرٚؾ )ضؽط ، درجة اٌحرارة ، ترو٠ب( أٚ ِعد٨ت اٌجر٠اْ ِع اٌٚلت ٤ٞ 

-Unsteady)ٔمطة ِع٠ٔة فٟ أٌظاَ ، ِٚاعدا ذٌن تعتبر اٌع٠ٍِات ا٤خرٜ ؼ٠ر ِستمرة 

state processes) . 

 عملٌات الوجبات  (Batch processes) ِْ اٌِٚاد اٌِتفاعٍة فٟ  تٚضع و٠ِة ِع٠ٔة

خزاْ ٚتحدث اٌتؽ٠٠رات بتؤث٠ر طرق و٠ِ٠اب٠ة ٚظؤٚ ف٠ز٠اب٠ة . ٚفٟ ٔٙا٠ة اٌع٠ٍِة تٔمي اٌِٚاد 

أٌاتجة أٌٝ خزاْ أٚ خزأات ِجاٚرة ٌٍخزْ ، اْ ج٠ِع اٌع٠ٍِات باٌٚجبات ٟ٘ حا٨ت ؼ٠ر 

 ِستمرة .

   اٌع٠ٍِات اٌِستِرة(Continuous processes) ِْ اٌع٠ٍِات تؽذٜ  فٟ ٘ذا أٌٚع

اٌِٚاد اٌِٚاد اٌِتفاعٍة بصٚرة ِستِرة اٌٝ جزء ِْ اٌجٙاز أٚ اٌٝ أجزاء عد٠دة ِتتا٠ٌة ٚتزاي 

أٌٚاتج ٠صٚرة ِستِرة ا٠ضا ِْ ٔمطة أٚ ٔماط عد٠دة . اٌع٠ٍِات اٌِستِرة ِِوْ أْ توْٚ 

 بحاٌة ِستمرة أٚ ؼ٠ر ِستمرة .

 ( :25-2مثال )

 تطبٌك لانون حفظ الكتلة بدون تفاعل كٌمٌاوي 

% ِْ اٌِاء ا٤صٍٟ لد تِت 60% ِاء ٚبعد تجف٠فٙا ٚجد اْ 71عج٠ٔة ٚرق رطبة تحتٚٞ عٍٝ 

 ازاٌتٗ، احسب :

 وتٍة اٌِاء اٌِفصٌٚة ٌوي و٠ٍٚؼراَ ِْ عج٠ٔة اٌٚرق اٌرطبة. - أ

 اٌترو٠ب ٌٍعج٠ٔة اٌجافة. - ب
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 ِاء 0.71kgعج٠ٔة ٚ   kg 0.29وؽَ ِْ اٌعج٠ٔة اٌرطبة ٠حتٚٞ عٍٝ  1 أساس الحسابات :

 اٌداخي = اٌخارج

 0.29kgاٌو٠ِة أٌٙاب٠ة ٌٍعج٠ٔة اٌجافة = 

 kg 0.429=  0.6×  0.71و٠ِة اٌِاء اٌِفصٌٚة = 

 kg 0.284=  0.429 – 0.71اٌِاء اٌِفصٚي =  –اٌِاء اٌِتبمٟ ِع اٌعج٠ٔة اٌجافة = اٌِاء اٌداخي 

 اٌترو٠ب ٌٍعج٠ٔة اٌجافة : 

 % كٌلوغرام 

 50.5 0.29 عجٌنة )جافة(

 49.5 0.284 ماء

 100.0 0.574 المجموع

 ( : 26-2مثال )

 تطبٌك لانون حفظ الكتلة بوجود تفاعل كٌمٌائً

  ( )     ( )      ( )                             

                 

                             

       (        )            
     
        

         

       (        )            
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        (       )             
      
         

          

                     

 اذآ وتٍة اٌِٚاد اٌِتفاعٍة = وتٍة اٌِٚاد أٌاتجة ) لأْٚ حفظ اٌوتٍة( .

 ( : 27-2مثال  )

 حساب الكمٌات المجهولة فً تفاعل كٌمٌائً

، اذا وأت وتٍة ا٠ٌٙدرٚج٠ْ    ٤ٔتاج ا٠ِٔٚ٤ا  (H2)ِع ا٠ٌٙدرٚج٠ْ  (N2)عٔد تفاعي ا٠ٌٔترٚج٠ْ 

 ، احسب وتٍة ا٠ِٔٚ٤ا أٌاتجة ِْ اٌتفاعي ؟ g 2.70اٌِتفاعي  

  ( )     ( )      ( )  

  
 

  
 

      
     

     ⁄
           

      
         

        
                            

 ( :28-2مثال )

 تحدٌد المادة المحددة للتفاعل والمادة الفائضة 

                        

 Na   =1000 gوتٍة 

 Fe2O3 =  100 g وتٍة 

     
      

      ⁄
            

        
     

          ⁄
           

  69.484=  43.478/0.626أٌسب ا٠ٌٌِٚة اٌفع٠ٍة = 

  6= 6/1أٌسب ا٠ٌٌِٚة ِْ اٌِعادٌة اٌِٚزٚٔة = 

ِْ   ٠ٌ1molتفاعي ِع   mol  ِْNa 6ب٠ِٔا اٌتفاعي ٠حتاج  = Na  69.484بِا اْ اٌِتٚفر ِْ 

Fe2O3،  ٌٍتفاعي.فاٌصٚد٠َٚ ٘ٚ اٌِادة اٌفابضة ب٠ِٔا اٚوس٠د اٌحد٠د ٘ٚ اٌِادة اٌِحددة 
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 ( : 29-2مثال )

 موازنة الكتلة لعملٌات األحتراق

  kg 20ِْ ثأٟ أٚوس٠د اٌواربْٚ ٚ  kg 20ِْ اٌٙٚاء اٌٝ  kg 400ِْ ا٤ث٠ٍْ ِع  kg 9تَ حرق 

 ِْ أٚي أٚوس٠د اٌواربْٚ . ِاٟ٘ أٌسبة اٌِب٠ٚة ٌٍٙٚاء اٌزابد ؟

                   

 %21،   أٌسبة اٌِب٠ٚة ٥ٌٚوسج٠ْ فٟ اٌٙٚاء =   29اٌٙٚاء = ،   28 اٌٚزْ اٌجز٠بٟ : ا٤ث٠ٍْ =

  اث٠ٍ٠ْ  kg 9ا٤ساس : 

 ا٤ٚوسج٠ْ اٌِتفاعي :

          
     

     
 
         

           
               

 ا٤ٚوسج٠ْ اٌداخي

           
     

     
 
  

   
            

         
               

         
     

           

     
        

 (: 30-2مثال )

 (Continuous Process)موازنة المادة بالطرٌمة المستمرة 

 100خٍط ز٠ت ِٙدرج ِع ز٠ت ؼ٠ر ِٙدرج بطر٠مة ِستِرة فٟ خباطة، ٚوأت ِعدي اٌتدفك

kg/min   ٚ 300ٌٍز٠ت اٌِٙدرج kg/min  380ٌٍز٠ت ؼ٠ر اٌِٙدرج ٚواْ ِعد اٌتدفك ٌٍٔاتج 

kg/min  . اوتب ِٚازٔة اٌِادة بعد ساعة ِْ اٌع٠ٍِة ِع ٩ِحظاتن حٚي اٌع٠ٍِة . 

 ساعة 1ا٤ساس = 
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 ِجِٚع اٌِٚاد اٌداخٍة

                     

 اٌِٚاد اٌخارجة :

   
   

   
 
      

   
       

  

 
      

 kg 1200=    22800  -24000اٌِتراوِة  =  اٌِٚاد 

 مالحظة:

الٌمكن األستمرار فً هذه الحالة مدة طوٌلة وٌجب زٌادة سرعة مضخة المواد الناتجة أو تملٌل  

 سرعة مضخة المواد الداخلة.

  (Energy Balance)موازنة الطالة2.5 

ج٠ِع اٌع٠ٍِات اٌف٠ز٠اب٠ة ٚاٌو٠ِ٠اب٠ة تمَٚ اٌطالة بدٚر أساسٟ فٟ ِختٍؾ اٌع٠ٍِات اٌصٔاع٠ة ، ٚتحدث 

اِا بؤِتصاص طالة أٚ بؤشعاع طالة ، ٚتتحٚي اٌطالة ِْ ٔٚع اٌٝ أخر بصٚرة ِتوافبة ٚ٘ذا 

 ِا٠ستدعٟ اجراء ِٚازٔة ٌٍطالة ٚاٌذٞ ٠جرٞ بطر٠مة ِِاثٍة ٌِٚازٔة اٌِادة.

اٌو٠ِ٠اب٠ة ٚاٌوأِة( ٚاٌطالة ٘ٔان أٔٚاع ِختٍفة ِْ اٌطالة ِثي اٌطالة اٌحرار٠ة ٚاٌطالة اٌداخ٠ٍة ) 

اٌحرو٠ة  ...... اٌخ . ِْٚ أَ٘ ٘ذٖ ا٤ٔٚاع ِْ اٌطالة ، اٌطالة اٌحرار٠ة ٚاٌطالة اٌحرو٠ة  ، ٚلد ٔشؤ 

 .  (Thermodynamics)عْ ذٌن عٍَ خاص ٠سِٝ عٍَ اٌد٠ٔا٠ِوا اٌحرار٠ة أٚ اٌثرِٚدا٠ِٔن

  

  (Thermodynamics)الدٌنامٌكا الحرارٌة  2.5.1

أٚ اٌثرِٚدا٠ِٔن ٘ٚ عٍَ تجر٠بٟ ٠ٙتَ بدراسة وي ِا ٘ٚ ِتعٍك بدرجة   اٌد٠ٔا٠ِوا اٌحرار٠ةعٍَ 

 اٌحرارة ٚاٌطالة اٌحرار٠ة أٚ اٌتدفك اٌحرارٞ اٌِصاحب ٌتؽ٠رات ا٤ٔظِة اٌو٠ِ٠اب٠ة أٚ اٌف٠ز٠اب٠ة .

ٌِٚٚدات اٌطالة تشِي تطب٠مات عٍَ اٌثرِٚدا٠ِٔن و٩ ِْ اٌتطب٠مات اٌٙٔدس٠ة )تص٠َِ اٌِحروات 

اٌوٙرباب٠ة ٚاجٙزة اٌتبر٠د ٚاٌتو٠٠ؾ( ٚاٌتطب٠مات اٌو٠ِ٠اب٠ة )ِثي اٌتؽ٠ر فٟ اٌطالة ب٠ْ أٌظاَ ِٚا ٠ح٠ط 

بٗ ، دراسة اِوا٠ٔة حصٚي اٌتفاعي تٍماب٠ا ، اشتماق اٌص٠ػ ٚاٌمٚا٠ْٔ اٌِوتشفة ٚبٔابٙا عٍٝ اساس 

 ٔظرٞ( ، ٚؼ٠ر٘ا .

  (Types of Thermal Systems)أنواع األنظمة الحرارٌة 

اٌثرِٚد٠ٔا٠ِو٠ة اٌٝ ا٨ٔٚاع ا٨ت٠ة ٚذٌن بٔاءآ عٍٝ اٌطر٠مة اٌتٟ ٠تبادي بٙا أٌظاَ   تصٔؾ ا٨ٔظِة 

 :( 3-2)اٌطالة ٚاٌِادة ِع اٌِح٠ط ، وِا ِٚضح فٟ اٌشوي 
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 األنظمة الحرارٌة( 3-2)شكل 

  النظام المفتوح(Open System)  : اٌو٠اْ اٌذٞ ٠سِح بتبادي اٌوتٍة ٚاٌطالة ِع ٚ٘

 اٌِح٠ط 

   النظام المغلك(Closed System) :  أٌظاَ اٌذٞ ٨ تسِح حدٚدٖ بأتماي اٌِادة داخي ٚ٘

 أٌظاَ ..  

  النظام المعزول(Isolated System) :  ٚأٌظاَ اٌذٞ ٨ تسِح حدٚدٖ بأتماي اٌِادة ا ٚ٘

 ٠ٗ ثابتا ٨ ٠تؤثر باٌٚسط اٌِح٠ط .اٌطالة ف٠بمٝ ِجِٚع اٌطالة ف

 

 (Laws of Thermodynamics)لوانٌن الدٌنامٌكا الحرارٌة  2.5.2

 

   (First Law of Thermodynamics)  للدٌنامٌكا الحرارٌةالمانون االول 

٘ٚ تعب٠ر ٌِبدأ حفظ اٌطالة أٞ أْ اٌطالة تتؽ٠ر ِْ حاٌة إٌٝ أخرٜ ِْٚ طالة وأِة اٌٝ طالة ٔشطة ، 

 تتحٚي ِْ صٚرة إٌٝ أخرٜ . ٚبتعب٠ر آخر أْ اٌطالة ٨ تفٔٝ ٨ٚ تُستحدث ٚإِٔا 

٠ساٚٞ ارتفاع اٌطالة اٌداخ٠ٍة ٌٔظاَ ثرِٚد٠ٔا٠ِوٟ ِع٠ْ ٠ٚٔص اٌمأْٚ ا٤ٚي ٌٍد٠ٔا٠ِوا اٌحرار٠ة : "

ِْ أٌظاَ إٌٝ اٌٚسط   اٌشؽي ا٠ٌِوا٠ٔوٟ اٌِبذٚي و٠ِة اٌطالة اٌحرار٠ة اٌِضافة ٌٍٔظاَ ، ِطرٚح ِٔٗ

 اٌِح٠ط " . 

 ة "اٌطالة فٟ ٔظاَ ِؽٍك تبمٝ ثابت "   أٞ أْ

 ٚاٌص٠ؽة اٌر٠اض٠ة ٌٍمأْٚ :

          (    ) 

 ح٠ث

    اٌتؽ٠ر فٟ اٌطالة اٌداخ٠ٍة

أٌظاَ و٠ِة اٌحرارة اٌداخٍة اٌٝ  Q 

 W اٌشؽي أٌِجز عٍٝ أٌظاَ
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عٍٝ سب٠ي اٌِثاي ، عٔدِا ترفع رافعة جسِا اٌٝ أعٍٝ تٔتمي جزء ِْ اٌطالة ِْ اٌرافعة اٌٝ اٌجسَ ، 

٠ٚوتسب اٌجسَ تٍن اٌطالة فٟ صٚرة طالة اٌٚضع )طالة وأِة( . ٚعٔدِا ٠سمط اٌجسَ ِْ عٍٚ ، 

 حرو٠ة ف٠سمط عٍٝ ا٤رض .تتحٚي طالة اٌٚضع )اٌِخزٚٔة ف٠ٗ( اٌٝ طالة 

 

 (: العاللات الرٌاضٌة للمانون األول عند ظروف مختلفة7-2جدول )

 

الصٌغة الرٌاضٌة 

للمانون األول فً 

 الثرمودٌنامٌن

 عٔد حجَ ثابت

 ∆V=0 

 عٔد درجة حرارة ثابتة

∆T=0           

 ٔظاَ ِعزٚي

Q=0 

 ع٠ٍِة دابر٠ة

∆E=0 

                        

      

   

      

 (: 30-2) مثال

أتمٍت و٠ِة  ٘ذٖ اٌع٠ٍِة ٚخ٩ي 299Jاسطٚأة ٠ساٚٞ  فٟ ؼاز ضؽط عٔدِا اٌِبذٚي اٌشؽي واْ إذا 

 .ٌٍؽاز اٌداخ٠ٍة اٌطالة اٌتؽ٠ر فٟ فاحسب J 70.3 ِمدار٘ا اٌِح٠ط إٌٝ اٌؽاز ِْ اٌحرارة ِْ 

، ٚبِا اْ اٌؽاز (Q = –ve)، ِفمٚدة  فاٌحرارة اٌِح٠ط إٌٝ أٌظاَ ِْ تٔطٍك اٌحرارة و٠ِة أْ بِا 

 . (W = -ve)٠ٔوِش ،  ٠ٔجز ع٠ٍٗ شؽي 

 

  ( :36-2ن )ِعادٌة اٌثرِٚد٠ٔا٠ِ فٟ ا٤ٚي اٌمأْٚ بتطب٠ك

       

   (     )  (    )          

 . (J 228.7) بِمدار تزداد ٌٍؽاز اٌداخ٠ٍة اٌطالة فإْ باٌِٚجب، اٌداخ٠ٍة اٌطالة ل٠ِة ٤ْٚ
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 (Second Law of Thermodynamics)  المانون الثانً  للدٌنامٌكا الحرارٌة

 

 

 ( : المانون الثانً للثٌرموداٌنمن4-2شكل )

 بعض اٌع١ٍّات تحصً بشىً تٍمابٟ ٚلسُ ِٕٙا بشىً ؼ١ر تٍمابٟ فّث٩ :

  ًٌٚوْ ٠٨سخْ اٌجسَ اٌبارد ِطٍما . ٠برد اٌجسُ اٌساخٓ تٍماب١ا 

 ٌٍّّٛاٌٝ اٌفارغ ٨ٚ ٠حصً اٌعىس . ء اٌؽاز ٠تّدد ِٓ اٌّىاْ ا 

  . اٌتفاع٩ت اٌى١ّ١اب١ة تس١ر ٔحٛ اٌتٛازْ ٠ٚحصً اٌعىس وذٌه 

 ص٠ػ ِختٍفة تٔص عٍٝ اْ: اٌثأٟ ٌٍٚمأْٚ 

٨ ٠ِوْ أْ تٔتمي و٠ِة ِْ اٌحرارة ِْ جسَ بارد اٌٟ جسَ ساخْ إ٨ عْ طر٠ك بذي شؽي ِْ  -

 .ٙتَ بأتماي اٌحرارةاٌخارج، ٘ذٖ اٌص٠ؽٗ ت

ٔترٚبٟ ٌوٟ تصي اٌٟ ٔٙا٠ة عظِٟ ٤ٔترٚبٟ ٤ٞ ٔظاَ ِعزٚي ِع اٌٚلت، ٚت٠ِي ا٤تتزا٠د إ -

سٚاء فٟ أٌظاَ اٌِعزٚي أٚ فٟ اٌِح٠ط. ٚتتضِْ ٘ذٖ اٌص٠ؽٗ إٔترٚبٟ أٌظاَ. س٠تَ تٚض٠ح 

 .ا٦ٔترٚبٟ )طالة حاٌة اٌِادة ( فٟ فمرة ٨حمة

حرار٠ة بؤوٍِٙا اٌٟ شؽي بٚاسطة ع٠ٍِة دٚر٠ة، تتضِْ ٘ذٖ ِْ اٌِستح٠ي تح٠ٚي اٌطالة اٌ -

 .اٌص٠ؽة تحٚي اٌطالة اٌحرار٠ة اٌٟ شؽي

٠ٚٚضح اٌمأْٚ اٌثأٟ أْ اٌع٠ٍِات ” أٔترٚب٠ة ٔظاَ ِعزٚي ٨ ٠ِوْ أْ تٔخفض ” ٠ٔتج عْ ذٌن أْ 

 .اٌطب٠ع٠ة اٌتٍماب٠ة تز٠د ِْ إٔترٚب٠ة أٌظاَ

 

 

 (Third Law of Thermodynamics)  رٌةالمانون الثالث للدٌنامٌكا الحرا

 . "٠٨ِوْ اٌٚصٚي بدرجة اٌحرارة اٌٝ اٌصفر اٌِطٍك"

٘ذا اٌمأْٚ ٠عٟٔ أٔٗ ٌخفض درجة حرارة جسَ ٨ بد ِْ بذي طالة ، ٚتتزا٠د اٌطالة اٌِبذٌٚة ٌخفض  

 درجة حرارة اٌجسَ تزا٠دا وب٠را وٍِا التربٔا ِْ درجة اٌصفر اٌِطٍك .
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 Energy Balance in Physical)موازنة الطالة للعملٌات الفٌزٌائٌة 2.5.3

Processes)  

فٟ ج٠ِع اٌع٠ٍِات ف٠ز٠اب٠ة وأت أَ و٠ِ٠اب٠ة ٘ٔان تج٠ٙز أٚ تبدي ٤شواي اٌطالة حسبِا تحتاجٗ اٌع٠ٍِة 

ع اٌطالة ، ٌجعٍٙا تتحرن . اذآ اٌطالة ِِٙة ٌٍع٠ٍِة وؤ٠ِ٘ة اٌِٚاد ٌٙا . لد تتضِْ اٌع٠ٍِة ج٠ِع أٔٚا

ِثي ا٠ٌِوا٠ٔو٠ة ، اٌوٙرباب٠ة ، اٌو٠ِ٠اب٠ة ، اٌذر٠ة ٚاٌحرار٠ة . اْ ِفَٙٚ ِٚازٔة اٌطالة ِشابٗ اٌٝ 

 ِفَٙٚ ِٚازٔة اٌِادة ، أٞ

 

 

 ( عملٌة عامة تبٌن حدود النظام وانتمال الطالة عبر الحدود5-2شكل )

ِٚازٔة :( وِا ٠ٍٟ 37-2) اٌطالة اٌعاِة ، ِعادٌة ٠ِوْ وتابة 

     (        )        (    ) 

 عاِي اٌفرق ٠دي عٍٝ اٌفرق ب٠ْ اٌخارج ٚاٌداخي        

P, E:  اٌطالة اٌوأِة 

H    : ٞ٠جب اْ ٠حسب عٔد درجة حرارة ا٤سٔاد  (  )،   اٌِحتٜٚ اٌحرار(   ) 

K    : اٌطالة اٌحرو٠ة 

Q    :  اٌحرارة اٌِِتصة بٚاسطة أٌظاَ ِْ اٌِح٠ط 
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( ٚذٌن بسبب اِوا٠ٔة 37-2فٟ ِعظَ اٌِسابي ٠ٌست ٘ٔاٌن حاجة ٤ستعِاي ج٠ِع اٌحدٚد فٟ اٌِعادٌة )

وْٚ بعض اٌحدٚد ِسا٠ٚة اٌٝ اٌصفر أٚ لد توْٚ صؽ٠رة بح٠ث ٠ِوْ اِ٘اٌٙا باٌِمارٔة ِع اٌحدٚد 

ة ، عددآ ا٤خرٜ . ٌذا ٠ِوْ ا٤ستٔتاج بعد ادخاي بعض اٌفرض٠ات اٌبس٠طة ٤عتبارات صٔاع٠ة ِِٙ

 :ِث٣ الحاالت الخاصة لموازنة الطالة العامة ،ِْ 

 عدم وجود انتمال الكتلة )نظام مغلك أو نظام وجبات( -

          (    ) 

         (    ) 

 ٚتعرؾ ٘ذٖ اٌِعادٌة باٌمأْٚ ا٤ٚي ٌٍثرِٚدا٠ِٔن ٌٔظاَ ِؽٍك .

 صفر  ,عندما تكون الطالة الكامنة والطالة الحركٌة  -

      –            Δ    (    ) 

 ح٠ث 

 : اٌِحتٚٞ اٌحرارٞ اٌوٍٟ ٌٍخط اٌخارج ِْ أٌظاَ    

 : اٌِحتٚٞ اٌحرارٞ اٌوٍٟ ٌٍخط اٌداخي اٌٝ أٌظاَ  

 :  اٌفرق فٟ اٌِحتٚٞ اٌحرارٞ أٚ ِمدار اٌحرارة أٌِتمٍة ِْ أٚ اٌٝ أٌظاَ . 

 

  –    (  >   )                          

      (  >   )                          

 

 (Steam Boiler)( : مرجل بخاري 31-2مثال )

 

اِ٘ي اٌطالة اٌوأِة ٚاٌطالة اٌحرو٠ة ِمارٔة باٌِحتٜٚ اٌحرارٞ ٌٍع٠ٍِة ٠٨ٚٚجد شؽي ِٔجز؛ اٌع٠ٍِة 

 تتضِْ تؽ٠ر فٟ اٌطٚر .

 min 1ا٤ساس : 

    Δ   

         –      

    ,            - – ,(           )    (         )-  
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 ( : 32-2مثال )  

 (Energy Balance on Dryer)موازنة الطالة على المجفف 

(. اٌداخي اٌٝ اٌِجفؾ kJ/mol 800ِْ اٌؽاز اٌطب٠عٟ ) اٌم٠ِة اٌحرار٠ة =  4m3/hِجفؾ ٠ستٍٙن 

60kg/h  

. أحسب  %10اٌٝ  %55ِْ أٌس٠ج اٌرطب . ٌمد تَ تجف٠ؾ أٌس٠ج اٌرطب خ٩ي اٌِجفؾ ِْ 

 Latent heat of)اٌوفاءة اٌحرار٠ة ٌٍِجفؾ أخذآ بٔظر ا٤عتبار فمط اٌحرارة اٌوأِة ٌٍتبخر 

vaporization) . 

 
  ساعة ، 1ا٤ساس : 

٠حتٚٞ  kg/h 60اٌداخي : 

 عٍٝ 

 

 
   

  

   
             

    (      )                  

       

ِٚازٔة ِوٚٔات عٍٝ أٌس٠ج 

 اٌجاؾ
   .  

  

   
/     

 
  

  

   
       

            (P)و٠ِة اٌِاء فٟ أٌاتج 

 kg         (W)اٌِاء اٌذٞ تَ تبخ٠رٖ 

 اٌطالة ا٩ٌزِة ٌتبخ٠ر ٘ذا اٌِاء
        

  

 
      

  

  
             

عٔد اٌظرٚؾ اٌم٠اس٠ة ٠شؽي 

 22.4اٌِٚي اٌٚاحد ِْ اٌؽاز 
 
  

 
 
      

    
 
     

      
    

   

 
 

 



 
  

66 
 

L 

                 اٌحرارة أٌاتجة ِْ ا٤حتراق

    
   

 
    

  

   
             ⁄  

اٌطالة اٌِطٍٚبة

اٌطالة اٌِستٍٙوة
 اٌوفاءة 

 

η  
           

            ⁄
         

 (Gases and Vapors)الغازات واألبخرة  2.6

 (     )عت٠ادٞ أٚضؽط جٚٞ  (   ) تٚجُد اٌِٚاد عٍٝ سطح ا٤رض فٟ درجة اٌحرارة اٌعاد٠ة 

 فٟ ث٩ث حا٨ٍت أٚ أشواٍي ٟ٘ اٌحاٌة اٌصٍبة ٚاٌحاٌة اٌسابٍة ٚاٌحاٌة اٌؽاز٠ة .

 (Gases)الغازات  -

ِْ اٌخصابص اٌتٟ ت٠ِز٘ا عْ اٌحاٌت٠ْ اٌصٍبة ٚاٌسابٍة اٌؽازات جزٌء ِْ أٌظاَ اٌوٟٚٔ، ٚتتِتع بعدٍد 

 ِٚٔٙا:

  لابٍة ٩ٌٔتشار 

 ٗتؤخذ حجَ ٚشوي اٌٚعاء اٌذٞ تٚضع ف٠ 

  ٍشفاؾ ٍْ  ؼاٌب٠تٙا ذات ٌٚ

  ،ذات حروٍة عشٚاب٠ٍة فٟ ج٠ِع ا٨تجا٘ات 

  ،تختٍط ِع بعضٙا اٌبعض بٔسٍب ِختٍفٍة 

  . لٜٚ اٌتجاذب ب٠ٔٙا ضع٠فة جًدا 

 (Gas Laws)  غازلوانٌن ال 2.6.1

لٚا٠ْٔ اٌؽازات، ٟ٘ ع٩لات ر٠اض٠ة، تٚضح تؤثر اٌؽاز باٌِإثرات اٌخارج٠ة اٌٚالعة ع٠ٍٗ، واٌضؽط 

 ٚدرجة اٌحرارة، ٚاٌحجَ اٌِحصٚر ف٠ٗ.

 

 (Charles’ Lawل )لانون شار

ّْ حجِٗ ٠زداد، ٚعٔد خفض درجة اٌحرارة ِع   عٔد رفع درجة حرارة اٌؽاز، عٔد ضعٍط ثابت، فإ

ثبات اٌضؽط أ٠ضاً ٠مي حجَ اٌؽاز، إذاً فاٌع٩لة طرد٠ّة ب٠ْ درجة حرارة اٌؽاز ٚحجِٗ، ٠ّٚٔص لأْٚ 

. ٚاٌذٞ رة""إنَّ حجم كمٌة معٌنة من الغاز تحت ضغط ثابت تتغٌر طردٌا  مع درجة الحراشاري عٍٝ: 

  :ِعادٌتٗ

  
  
 
  
  
        (    ) 

 ح٠ث :

 V1  حجَ اٌؽاز عٔد درجة اٌحرارةT1    ٚV2  حجَ اٌؽاز عٔد درجة اٌحرارةT2 
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 )( Boyle’s Law  لانون بوٌل

ّْ حجِٗ س٠ِمّي، ٚعٔد تخف٠ؾ اٌضؽط  عٔد تثب٠ت درجة حرارة اٌؽاز، ٚز٠ادة اٌضؽط اٌٚالع ع٠ٍٗ، فإ

َّ حصر اٌؽاز فٟ ِساحٍة أصؽر أٞ جعٍٔا حجِٗ ٠مي، س٠زداد  ا إذا ت ِّ ّْ حجِٗ س٠زداد، أ اٌٚالع ع٠ٍٗ، فإ

"عند درجة ب٠ٚي: ضؽط ٘ذا اٌؽاز، ٚعٔد توب٠ر اٌِساحة اٌِحصٚر ف٠ٙا، س٠ز٠د حجِٗ، ٠ّٚٔص لأْٚ 

، ٠عبر عْ اٌمأْٚ حرارة معٌنة، فإّن ضغط كمٌة معٌنة من غاز ما ٌتناسب عكسٌا  مع حجم الحٌز"

 (:43-2باٌِعادٌة  )

                  (    ) 

  2Pحجَ اٌؽاز عٔد ضؽط  1P    ،2Vحجَ اٌؽاز عٔد ضؽط اٌؽاز  1V:    ح٠ث

 

  (Gay-Lussac’s Law) لوسان -لانون غاي

ّْ ضؽطٗ ٠زداد، ٚعٔد خفض درجة اٌحرارة ِع ثبات  ٍَ ثابت، فإ عٔد رفع درجة حرارة اٌؽاز، عٔد حج

ً ٠مي ضؽط اٌؽاز، إذاً فاٌع٩لة طرد٠ّة ب٠ْ درجة حرارة اٌؽاز ٚضؽطٗ، ،٠ٚٔص ؼاٞ  اٌحجَ أ٠ضا

دٌا  "إذا وضعت كمٌة من الغاز فً وعاء مغلك ذي حجم ثابت فإن ضغط الغاز ٌتناسب طرٌٚسان عٍٝ 

 : (44-2. ٠ٚعبرعٔٗ ر٠اض٠ا باٌِعادٌة ) مع درجة الحرارة"

  
  
 
  
  
         (    ) 

 

 (General Gas Law) لمانون العام للغازاتا

ٍْ ٚاحٍد  ع ٤ٔٗ ٠جِع لٚا٠ْٔ اٌؽازات اٌث٩ثة فٟ لأٚ ِِّ ج ُِ ٠ُعرؾ اٌمأْٚ اٌعاَ ٌٍؽازات باٌمأْٚ اٌ

 :(45-2وافة ِْ خ٩ي تطب٠ك اٌمأْٚ ) اٌِتعٍمة باٌمٚا٠ْٔ اٌسابمة٠ٚستخدَ فٟ حي اٌِسابي اٌف٠ز٠اب٠ة 

    
  

 
    
  

      (    ) 

 (33-2مثال )

. ِااٌحجَ اٌذٞ ٠شؽٍٗ bar 125تحت ضؽط  L 45.0ٚضع ؼاز ا٠ٌٔترٚج٠ْ فٟ حا٠ٚة حجِٙا 

 بثبٚت درجة اٌحرارة.  bar 5.0ا٠ٌٔترٚج٠ْ فٟ ضؽط 

 بِا اْ :
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           ؞

   
    
  

 
(       )(   )

(     )
        

 

 (Avogadro's Law)لانون افوجادرو 

 "عند درجة حرارة وضغط ثابتٌن ٌتناسب طردٌا  مع عدد الموالت للغازات الغاز حجم إن"

     

     

 

 
     (            ) 

 .  ٚاٌضؽط ِْ اٌحرارة اٌظرٚؾ ٔفس عٔد اٌؽاز حجَ ٠ضاعؾ ا٨ٌِٚت عدد ِضاعفة أْ ِعٔاٖ ٚ٘ذا

  
  
 
  
  
           

  
  
 
  
  
      (    ) 

 فإْ اٌِعادٌة ٔفسٙا اٌحرارة ٚدرجة اٌضؽط تحت (A,B) ِختٍف٠ْ ؼاز٠ْ ٚجٚد ٚبفرض

   :توتب       

  
  
 
      
     

 

 (nA, nB)  ٌٍو٠ِات اٌتٚاٌٟ عٍٝ(A, B)  اٌؽاز٠ْ حجَٚ تِثي (VA, VB) ح٠ث أْ

 nA = nB فإْ: ِتسا٠ٚة اٌؽاز٠ْ ٨ِٚت عدد أْ فرضٔا ٌٚٚ

 :أْ أٞ تتساٜٚ (A, B)  اٌؽاز٠ْ حجَٚ بؤْ أفٚجادرٚ ٚجد اٌحرارة ٚدرجة اٌضؽط ٔفس ٚتحت

               (    ) 

  ٚاحد جٚٞ ٚضؽط Co 0 اٌِبٚٞ اٌصفر عٔد درجة ؼاز أٞ ِْ L 22.4 أْ: اٌتجارب أثبتت ٚلد

(1 atm)  ٞٚ6.023 تح × 

  NA). أفٚجادرٚ بعدد ٠عرؾ اٌعدد )ٚ٘ذا اٌؽاز أٚذرات جز٠بات ِْ 1023

٠ٚعرؾ ذٌن   L 22.4أٞ اْ اٌِٚي اٌٚاحد ِْ اٞ ؼاز عٔد اٌظرٚؾ اٌم٠اس٠ة ٠شؽي حجِا لدرٖ

 بالحجم الموالري للغاز . 
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 (Ideal Gas Law)  لانون الغاز المثالً

                 (    ) 

P :ٞٚاٌضؽط، بٚحدة ضؽط ج  

V : حجَ اٌؽاز، بٚحدة ٌتر 

n :عدد ا٨ٌِٚت فٟ اٌؽاز 

R درجة حرارة اٌؽاز باٌوٍفْ. (                 ): اٌثابت اٌعاَ ٌٍؽازات ، 

 (34-2مثال )

(6.2 L)  3.0ِْ ؼاز تَ خزٔٗ تحت ضؽط atm ٚ37°C ِاعدد ٨ِٚت اٌؽاز؟ ، 

          

             

                

          

            

    (                 )   (                           ) 

             

 Dalton’s Law of Partialلانون دالتون للضغوط الجزٌئٌة  -

Pressures)) 

" الضغط الكلً لخلٌط من الغازات التتفاعل مع بعضها ٠ٔص لأْٚ داٌتْٚ ٌٍضؽٚط اٌجز٠ب٠ة عٍٝ اْ 

وِا ِٚضح فٟ  الغازات اذا شغل كل غاز الحٌز بمفرده"ٌساوي مجموع الضغوط الجزٌئٌة لهذه 

 (.6-2اٌشوي )

 

 ( : لانون دالتون للضغوط الجزٌئٌة6-2شكل )

              (    ) 
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               (    )  

اْ اٌِسافات اٌوب٠رة اٌتٟ تفصي ب٠ْ جز٠بات اٌؽاز وف٠ٍة بؤْ تضِْ ٌوي ؼاز استم٢٩ عْ ؼ٠رٖ فٟ 

 اٌخ٠ٍط ، ٚحر٠ة فٟ حروة جز٠باتٗ . 

 (35-2مثال )

 2.5) فٟ ٚعاء حجِٗ (He) ( 6 gَٚ٠ٍ٠٘ٚ ) (N2) ( ٔترٚجgْ٠ 7.5احسب اٌضؽط ٌخ٠ٍط ِْ )

L) ٗٚدرجة حرارت (15 Co)اٌذر٠ة: . )عٍِاً بؤْ اٌوتي .(N = 14, He = 4 

 : ٔحسب عدد ٨ِٚت وي ؼاز ثَ ٔٚجد عدد ا٨ٌِٚت اٌوٍٟ وِا ٠ٍٟ  -1

    
 

  
 
     

  
 
   

          

    
 

  
 

   

 
 
   

         

                              

 باستخداَ اٌمأْٚ اٌعاَ ٌٍؽازات اٌِثا٠ٌة:   -2

         

   
    

 
 

   
           (      )

   
           

 (36-2مثال )

 0.182) ٚوتٍتٗ (B) ، ٚؼاز  (66)ٚٚزٔة اٌجز٠بٟ (g 0.495) ٚوتٍتٗ (A) خ٠ٍط ِْ ؼاز٠ْ

g) ٟٚواْ اٌضؽط اٌوٍٟ ٌٍخ٠ٍط  (45.5)ٚٚزٔٗ اٌجز٠ب (76.2 cmHg)  احسب اٌضؽط اٌجزبٟ ٌوي

 ؼاز.
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 (Vapors)األبخرة  2.6.2

فٟ درجات اٌحرارة ا٤عت٠اد٠ة ،  ٠ش٠ر إٌٝ اٌحاٌة اٌؽاز٠ٗ ٌِادة تٚجد بشوي سابي اٚ صٍب البخار

عْ تختٍؾ ا٤بخرة   فبخار اٌِاء ٠سِٝ بخار ٨ْ اٌِاء ٠ٚجد بشوي سابي فٟ درجات اٌحرارة اٌعاد٠ة.

 : فٟ اٌعد٠د ِْ اٌخٚاص اٌف٠ز٠اب٠ةاٌؽازات 

٠ت٠ِز اٌؽاز بسٌٙٚة ضؽطٗ، ٚلدرتٗ عٍٝ شؽي ح٠ز أوبر بوث٠ر ِْ اٌِٚاد اٌصٍبة أٚ اٌسابٍة،  -

 ٤ْ جز٠باتٗ تستط٠ع ٌتحرن بشوي حر ٚعشٚابٟ، 

اٌؽازات ؼ٠ر ِرب٠ة، ٨ٚ ٠ِوْ رإ٠تٙا إ٨ تحت ظرٍٚؾ ِع٠ٔة، ٚفٟ اٌِمابي توْٚ ا٤بخرة  -

 ِرب٠ة دابِاً، ِثي اٌؽ٠َٚ، 

اٌؽاز تحت اٌِجٙر، فإٔٙا ٨ تظٙر بشوي ِحدد ٚتبدٚ عٍٝ شوي عٔد أٌظر إٌٝ جز٠بات  -

ذرات، أٚ أ٠ٚٔات، أٚ جز٠بات تتحرن بشوي حر ٚعشٚابٟ، ب٠ِٔا تظٙر جز٠بات اٌبخار بشوي 

 ِحدد عٔد أٌظر إ٠ٌٙا تحت اٌِجٙر. 

 ي.اٌؽاز ٘ٚ أخؾ حاٌة ٠ِوْ أْ توْٚ اٌِادة بٙا، ب٠ِٔا اٌبخار ٘ٚ حاٌة ٚسط٠ة ب٠ْ اٌؽاز ٚاٌساب -

 اٌؽاز ٨ ٠ِر بتؽ٠ر ِْ حاٌة إٌٝ أخرٜ، ب٠ِٔا اٌبخار ٠ِر بتؽ٠ر ِْ حاٌة إٌٝ أخرٜ.  -

 (Vapor Pressure)الضغط البخاري 

عٔدِا ٠تَ تسخ٠ْ سابي حتٝ اٌؽ٠ٍاْ فؤٔٗ ٠بدأ فٟ اٌتبخر ٚتبدأ اٌجز٠بات فٟ ترن سطح اٌسابي اٌٝ 

٘ذٖ فٟ أاء ِؽٍك فؤْ عدد اٌجز٠بات فٟ اٌفراغ اٌفراغ اٌِٚجٚد فٚلٗ . ٚفٟ حاٌة ِا تتَ ع٠ٍِة اٌتبخ٠ر 

فٚق سطح اٌسابي سٚؾ تصي اٌٝ الصٝ حد ٌٙا عٔد درجة حرارة ِع٠ٔة ٠ٚوْٚ اٌضؽط عٍٝ جدراْ 

ا٤ٔاء ٘ٚ ِجِٚع اٌضؽط اٌجٚٞ + اٌضؽط اٌحادث بٚاسطة جز٠بات اٌبخار . ٠ٚسِٝ اٌضؽط اٌحادث 

 اٌحرارة اٌِع٠ٔة .بٚاسطة اٌبخار باٌضؽط اٌبخارٞ ٌٍسابي عٔد درجة 

 

 الضغط البخاري للمحالٌل غٌر المتطاٌرة 

عٍٝ أْ اٌضؽط اٌبخارٞ اٌتٟ تحتٚٞ عٍٝ ِذاب ؼ٠ر ِتطا٠ر ٌٍِحا٠ٌي أٌم٠ة  لانون راؤول٠ٔص 

فٟ اٌطٚر اٌسابي     ))  بٌٍِحٍٚي عٔد درجة حرارة ِع٠ـٔة ٠سـاٚٞ اٌوـسر اٌِـٌٟٚ ٌٍِذ٠

 .عٔد ٔفس درجة اٌحرارة (   )ِضرٚبا باٌضؽط اٌبخارٞ ٌٍِذ٠ب أٌمٟ 
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                          (    ) 

  الضغط البخاري للمحالٌل المتطاٌرة

ّْ اٌِذاب ٠دخي فٟ حساب اٌضؽط اٌبخارٞ،  عٔدِا ٠حتٚٞ اٌِحٍٚي عٍٝ ِذاب ِتطا٠ر، ٘ذا ٠عٟٔ أ

ً ٌٍضؽط اٌبخارٞ ٌوي  َّ استخداَ لأْٚ راإٚي فٟ ٘ذٖ اٌحاٌة، ح٠ث ٠وْٚ اٌضؽط اٌوٍٟ ِسا٠ٚا ٠ٚت

 :2)-25(ِوْٚ ِْ ِوٚٔات اٌِحٍٚي وي عٍٝ حدة، وِا فٟ اٌِعادٌة 

         
 
                             (    ) 

 

 (37-2)  لمثا

 338mL اٌٝ )3O8H3C(ِْ اٌو٠ٍس٠ر٠ْ   164gِاِمدار اٌتؽ٠ر فٟ اٌضؽط اٌبخارٞ عٔدِا ٠ضاؾ

 C39.8° عٔد أٌمٟ ٌٍِاء اٌبخارٞ اٌضؽط اْ عٍِت اذا . C39.8° حرارة درجة عٔد اٌِاء ِْ

 . 0.992g/mLتساٚٞ  C39.8°، وثافة اٌِاء عٔد  ٠54.74torrساٚٞ 

                    
 
            

Mw glycerin (C3H8O3) = 3(12)+8(1)+3(16) g/mol = 92 g/mol 

moles glycerin = 164 g x 
     

    
= 1.78 mol 

Mw water = 2(1)+16 g/mol = 18 g/mol 

density water = mass water/volume water 

mass water = density water x volume water 

mass water = 0.992 g/mL x 338 mL = 335.296 g 

moleswater = 335.296 g x 1 mol/18 g  = 18.63 mol 

            
      

                 
 

     

          
 = 0.91 

PA = 0.91 x 54.74 torr = 49.8 torr 

 اٌضؽط ا٤بتدابٟ –اٌتؽ٠ر فٟ اٌضؽط اٌبخارٞ = اٌضؽط أٌٙابٟ ٌٍِحٍٚي 

Change = 49.8 torr - 54.74 torr 

change = -4.94 torr 
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 (Forms of Energy)اشكال الطالة  2.7

٨ تفٔٝ ٨ٚ تستحدث ِْ اٌعدَ )لأْٚ حفظ و٠ِة اٌطالة اٌِٚجٚدة فٟ اٌعاٌَ ثابتة عٍٝ اٌدٚاَ، فاٌطالة 

اٌحرار٠ة ، ا اٌطالة(، ٚإِٔا تتحٚي ِْ شوي إٌٝ آخر. ٠ِوْ ٌٍطالة أْ تؤخذ أشوا٨ً ِتٔٚعة ِٔٙ

 اٌو٠ِ٠اب٠ة، اٌوٙرباب٠ة، ا٤شعاع٠ة، ا٠ٌٚٚٔة، اٌوٙرِٚؽٔاط٠س٠ة أٚ اٌحرو٠ة.

ْ شوي ٢خر بِساعدة أدٚات ِِ بس٠طة أٚ أح٠أاً تستٍزَ تم٠ٔات ِعمدة  ج٠ِع أٔٚاع اٌطالة ٠ِوْ تح٠ٍٚٙا 

ِث٩ً ِْ اٌطالة اٌو٠ِ٠اب٠ة إٌٝ اٌوٙرباب٠ة عْ طر٠ك ا٤داة اٌشابعة اٌبطار٠ات ، أٚ تح٠ٚي اٌطالة 

اٌحرار٠ة إٌٝ طالة ٠ِوا٠ٔو٠ة ٚ٘ذا ٔجدٖ فٟ ِحرن احتراق داخٍٟ، أٚ تح٠ٚي اٌطالة اٌشِس٠ة إٌٝ طالة 

 وٙرباب٠ة، ٚ٘وذا. 

 

  (Kinetic Energy) الحركٌةالطالة 2.7.1 

ٍَ ِا ٟ٘ اٌطالة اٌتٟ ٠ِتٍوٙا ٔت٠جة حروتٗ ،  ٟ٘ طالة اٌوتٍة أثٔاء حروتٙا؛ أٞ أْ اٌطالة اٌحرو٠ة ٌجس

بِربع  (m) ٌجسَ ِتحرن عْ طر٠ك ضرب ٔصؾ وتٍة ٘ذا اٌجسَ (E) ٠ِوْ حساب اٌطالة اٌحرو٠ة

 ، ٠ٚعبرعٔٙا باٌع٩لة اٌتا٠ٌة:(v)سرعتٗ

            (    ) 

ّْ اٌطالة و٠ِةٌ ل٠اس٠ة، أٞ أٔٙا ٨ تعتِد عٍٝ ا٨تجاٖ وِا أٔٙا دابِاّ ِٚجبة . فعٔدِا تتضاعؾ  ٩٠ٚحظ أ

 .اٌوتٍة تتضاعؾ اٌطالة، ٌٚوْ عٔد تضاعؾ اٌسرعة تتضاعؾ اٌطالة أربع ِرات

 (38-2) مثال

 ؟ 14m/sتس٠ر بسرعة  kg 1500ِاِمدار اٌطالة اٌحرو٠ة ٌس٠ارة وتٍتٙا 

            

                   (      )  

                        

                     

 (39-2مثال )

 . أحسب اٌطالة اٌحرو٠ة؟km/s 11اصطدَ باٌمِر بسرعة  kg 1ِذٔب وتٍتٗ 
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                (          )  

                            

 (Potential Energy) الطالة الكامنة  2.7.2

ٝ أح٠أاً  ِّ ٟ٘ اٌطالة اٌِٚجٚدة فٟ اٌجسَ بسبب ٚضعٗ أٚ حاٌتٗ. ٟٚ٘ تِثي اٌشؽي اٌذٞ بُِذي فع٩ً، ٚتس

ً ِْ ا٤رض إٌٝ ِٔضدة، فإْ طالة ٚضع اٌجسَ سٚؾ تزداد  .اٌطالة اٌِختزٔة فإذا رفعٔا صٔدٚلا

 بِمدار و٠ِة اٌشؽي ا٩ٌزِة ٌرفعٗ إٌٝ ِٔضدة. 

اٌطالة اٌوأِة إٌٝ أشواي أخرٜ ِْ اٌطالة. فإذا ِا دفعٔا اٌصٔدٚق ِْ فٚق أٌِضدة  ٠ِٚوْ تح٠ٚي

فسٚؾ ٠بدأ فٟ اٌسمٚط ٚتتحٚي طالتٗ اٌوأِة إٌٝ طالة حرو٠ة. ٚعٔدِا ٠صطدَ اٌصٔدٚق با٤رض 

٠حدث ا٘تزازات عٍٝ ا٤رض ٚاٌٙٚاء اٌِح٠ط بٙا. ٚتسخْ ٘ذٖ ا٨٘تزازات ا٤رض ٚاٌٙٚاء، ٚبٙذا 

ٌت إٌٝ طالة حرار٠ةتوْٚ ا ّٚ   .ٌطالة اٌحرو٠ة ٌٍجسَ لد تح

 ٠ِوْ حساب اٌطالة اٌوأِة أٌاتجة عْ اٌجاذب٠ة ِْ 

              (    ) 

عٍٝ  m/ s2 9.8٘ٚ اٌتعج٠ي أٌاتج عْ اٌجاذب٠ة ٠ٚساٚٞ gتِثي اٌوتٍة باٌؽَ أٚ اٌوؽَ ،  mح٠ث 

 ٠ِثي ا٤رتفاع بٚحدات اٌِتر. hسطح ا٤رض، 

 

 (40-2) مثال

 ، ِاِمدار طالتٗ اٌوأِة؟ m 0.4عٍٝ ارتفاع  kg 2جسَ وتٍتٗ 

          

             
 

   
                

  

  
        

 (41-2مثال )

 . أحسب اٌسرعة اٌتٟ ارتطِت بٙا با٤رض؟m 1ِسافة  kg 0.1أسمطت تفاحة وتٍتٙا 

           

                             

                   

 بؤِ٘اي ِماِٚة اٌٙٚاء ، تتحٚي اٌطالة اٌوأِة اٌٝ طالة حرو٠ة
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  √
     

 
 

      

  √
        

   
           

 (Enthalpy)الطالة الداخلٌة الكامنة  2.7.3

ٚ٘ٚ  (H)  ٚرِزٖ اٌطالة اٌداخ٠ٍة اٌوأِة ) ا٤ٔثاٌبٟ( ٟ٘ "اٌطالة اٌِختزٔة فٟ ِٚي ِْ اٌِادة"،

ً واٌوتٍة ٚاٌحجَ(، فوي ِادة ٌٙا و٠ِة ِحددة ِْ ا٦ٔثاٌبٟ. ٠ٚعتِد ِمدار  خاص٠ة ٠ِِزة ٌٍِادة )تِاِا

ا٦ٔثاٌبٟ ٌٍِادة عٍٝ و٠ِة اٌِادة، ف٨ِْٚ ِْ اٌِادة ٠حتٚٞ و٠ِة ِْ ا٦ٔثاٌبٟ ضعؾ ِا ٠حت٠ٚٗ ِٚي 

 ٚاحد ِْ اٌِادة.

اٌع٠ٍِة )أثاٌبٟ  ؽط ثابت ٠ساٚٞ اٌفرق ب٠ْ ا٦ٔثاٌبٟ فٟ ٔٙا٠ةعٔد ض (ΔH) ٠ٚوْٚ اٌتؽ٠ر فٟ ا٦ٔثاٌبٟ

 أٌٚاتج( ٚا٦ٔثاٌبٟ عٔد اٌبدا٠ة )أثاٌبٟ اٌِتفاع٩ت( أٞ أْ:

                   (    )  

 ل٠ِة ا٦ٔثاٌبٟ ا٦بتداب٠ة.    ل٠ِة ا٦ٔثاٌبٟ أٌٙاب٠ة ،    ح٠ث

 أٞ أْ: اٌِِتصة خ٩ي اٌع٠ٍِة عٔد ضؽط ثابت ٚاٌتؽ٠ر فٟ ا٦ٔثاٌبٟ ٠ساٚٞ اٌحرارة أٌِطٍمة أٚ

                                                            (    ) 

 : و٠ِة اٌحرارة عٔد ضؽط ثابت Qp ح٠ث

ٌٍتفاعي بطرح أثاٌبٟ اٌِٚاد اٌِتفاعٍة ِْ أثاٌبٟ اٌِٚاد   (ΔHrxn) ٠ِوْ حساب اٌتؽ٠ر فٟ ا٦ٔثاٌبٟ

 أٌاتجة.

 ح٠ث :

      ∑  (  )  ∑  (  )          (    ) 

P : Products ، )أٌٚاتج( R  : Reactants .)اٌِتفاع٩ت( 

np، عدد ٨ِٚت اٌِٚاد أٌاتجة = nR .عدد ٨ِٚت اٌِٚاد اٌِتفاعٍة = 

(ΔH)p ، أثاٌبٟ أٌٚاتج = (ΔH)R أثاٌبٟ اٌِتفاع٩ت = 
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باٌِعادٌة اٌو٠ِ٠اب٠ة اٌحرار٠ة ٚعٔد وتابة ل٠ِة ا٦ٔثاٌبٟ فٟ اٌِعادٌة فإٔٙا تعرؾ 

(Thermochemical Equation: ْوِا فٟ اٌِثا٠ٌْ اٌتا٠٠ٌ ) 

   ( )     ( )     ( )      ( )                            

    ( )     ( )    ( )                                                 

 

ٚباٌتاٌٟ  (890kJ - =      ) حرارة اٌتفاعي( ساٌبفٟ اٌتفاعي ا٤ٚي ل٠ِة اٌتؽ٠ر فٟ ا٦ٔثاٌبٟ )

ٚفماً  فإْ اٌتفاعي طارد ٌٍحرارة، ٚف٠ٗ ٠وْٚ أثاٌبٟ اٌِٚاد أٌاتجة ألي ِْ أثاٌبٟ اٌِٚاد اٌِتفاعٍة

 (57-2)  ٌٍع٩لة

ٚباٌتاٌٟ فإْ  kJ 181.6 + =      ) ٚفٟ اٌتفاعي اٌثأٟ فإْ ل٠ِة اٌتؽ٠ر فٟ ا٦ٔثاٌبٟ  ِٚجبة )

ً ٌٍحرارة، ٚح٠ٔٙا فإْ أثاٌبٟ اٌِٚاد أٌاتجة أوبر ِْ أثاٌبٟ اٌِٚاد أٌاتجة ٚفماً  اٌتفاعي ٠وْٚ ِاصا

 (.57-2ٌٍع٩لة )

 

،  (L) ( ، سابٍة(S ِع تؽ٠ر حاٌة أٞ ِادة ِْ اٌِٚاد اٌِتفاعٍة أٚ أٌاتجة )صٍبة       تتؽ٠ر ل٠َ

 اٌتاٌٟ : وِا ٘ٚ ِٚضح فٟ اٌتفاعي (aq) ، ِحٍٚي (g) ؼاز٠ة

   ( )     ( )     ( )      ( )                          

   ( )     ( )     ( )      ( )                          

فٟ اٌحاٌة اٌثا٠ٔة عٔٙا فٟ اٌحاٌة ا٤ٌٚٝ  (88kJ) ٩ٔحظ أْ ا٦ٔثاٌبٟ )و٠ِة اٌحرارة( أخفضت بِمدار

 ساب٩ً. ؼازاً ، ب٠ِٔا فٟ اٌِعادٌة ا٤ٌٚٝ اٌثا٠ٔة ، بسبب أْ اٌِاء فٟ اٌِعادٌة

 

 تٔعوس ِع بماء ٔفس اٌم٠ِة: ΔH إذا عوست ِعادٌة اٌتفاعي فإْ إشارة -

  ( )    ⁄   ( )     ( )                              

   ( )      ( )    ⁄   ( )                          

 اٌِٚاد اٌِتفاعٍة، فِث٩ً : فٟ اٌتفاعي اٌو٠ِ٠ابٟ عٍٝ و٠ِة       تعتِد ل٠ِة -

 242kJ ِْ ا٠ٌٙدرٚج٠ْ ٠ٔتج طالة لدر٘ا  (mol 1) تفاعي

  ( )    ⁄   ( )     ( )                           

 (x 242 kJ = 484 kJ 2) ِْ ا٠ٌٙدرٚج٠ْ ٠ٔتج طالة لدر٘ا  (mol 2) ب٠ِٔا تفاعي

   ( )    ( )      ( )                           
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 ((Standard Enthalpy Changes اإلنثالبً المٌاسٌةتغٌرات  

تعرؾ اٌحاٌة اٌم٠اس٠ة ٌٍِادة بؤٔٙا اٌحاٌة اٌف٠ز٠اب٠ة )صٍبة، سابٍة، ؼاز٠ة( اٌتٟ تٚجد عٔد٘ا اٌِادة بشوي 

ٚاٌتٟ  (Co 25) ٚدرجة حرارة (atm 1) توْٚ ف٠ٗ أوثر استمراراً عٔد ضؽط جٚٞ ٚاحد

 اٌؽرفة تمر٠باً.ٟٚ٘ تِثي درجة حرارة  (298K) توافا

ΔHo ٠ٚرِز ٌتؽ٠ر ا٦ٔثاٌبٟ اٌم٠اسٟ باٌرِز
 ΔHo أٚ اختصاراً  298

 ِاٌَ ٠ٔص عٍٝ خ٩ؾ ذٌن . (298K) عٔد درجة حرارة ΔHo ٚعادة ِا تعطٝ ل٠َ

 (42-2مثال )

 :   ، عٍِا أْ (CH3OH)أحسب حرارة اٌتو٠ْٚ اٌم٠اس٠ة ٠ٌٍِثأٚي 

      ( )     ( )      ( )      ( )                
          

   
 (      ) Compound 

-393.5 CO2(g) 

-241.8 H2O(g) 

     
  ∑  (   

 )  ∑  (   
 )          

     
  ,    

 (   )      
 (   )-  ,    

 (     )      
 (  )- 

      , (      )   (      )-  ,    
 (     )   ( )- 

                  
 (     ) 

   
 (     )                

 (Entropy)طالة حالة المادة  2.7.4

٠ٔص اٌمأْٚ اٌثأٟ ٌٍث٠رِٚدا٠ِٔن عٍٝ أٔٗ فٟ ٔظاَ ِؽٍك ِٚعزٚي ٚخ٩ي أٞ ع٠ٍِة حم٠م٠ة لابٍة 

 عوس٠ة، ٚفٟ حاي اٌع٠ٍِات اٌ(S>0∆)ٌٍتطب٠ك فع٩ً ٠جب أْ ٠وْٚ تؽ٠ر ا٦ٔترٚبٟ أوثر ِْ اٌصفر

ا٦ٔترٚبٟ أْ ٠ساٚٞ اٌصفر خ٩ي اٌع٠ٍِة. ٠ِوْ ٌتؽ٠ر   (Ideal reversible process)” اٌِثا٠ٌة“

 ٌٚوْ ِا ٘ٚ تؽ٠ر ا٦ٔترٚبٟ ِٚاذا ٠عٟٔ؟

ٟٚ٘ تِثي ِمدار اٌطالة فٟ أٌظاَ اٌف٠ز٠ابٟ اٌتٟ ٠٨ِوْ استخداِٙا ٤ٔجاز  ٠Sعطٝ ا٤ٔترٚبٟ اٌرِز 

 شؽي.  
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تخ٠ي ِث٩ً أْ ٌد٠ن خزا٠ْٔ ٌٍٙٚاء، أحدِ٘ا ذٚ ضؽط ِرتفع ٚا٢خر ذٚ ضؽط ِٔخفض، فإذا فتحٔا 

اٌخزا٠ْٔ عٍٝ بعضِٙا، سٚؾ ٠ٔتمي اٌٙٚاء ِْ اٌضؽط اٌعاٌٟ ٌٍِٔخفض. ٠ِوْ ٚضع ِرٚحة ب٠ْ 

ٞ اٌخزا٠ْٔ ٚإٔتاج عِي ِْ أتماي اٌٙٚاء، ٌٚوْ سٚؾ ٠مي ٘ذا ا٨ٔتماي تدر٠ج٠اً ٠ٚتٚلؾ عٔد تساٚ

اٌضؽٚط. ٩ٔحظ أْ و٠ِة اٌطالة فٟ اٌخزا٠ْٔ بم٠ت ٔفسٙا، ٌٚوْ ٌَ ٠عد با٦ِواْ ا٨ستفادة ِٔٙا 

 بتح٠ٍٚٙا إٌٝ عِي. 

ً ٚجٚد ٔظاَ ِؽٍك ذٞ درجة حرارة أوبر ِْ درجة حرارة اٌٚسط اٌِح٠ط،  ٠ِوْ أْ ٔفترض أ٠ضا

ؽ٩ٌٙا ٤داء عِي، ثَ ستتٚلؾ عٔدبذ سٚؾ تٔتمي اٌحرارة ِْ ٘ذا أٌظاَ إٌٝ اٌٚسط اٌِح٠ط ٠ِٚوْ است

عٔد اٌٚصٚي ٌحاٌة اٌتٚازْ ٌْٚ ٔتِوْ ِْ استخراج أٞ عِي ِٔٗ ح٠ٔٙا، ٚج٠ِع اٌع٠ٍِات تس٠ر بٔفس 

 ٘ذٖ اٌطر٠مة.

أٞ تعتِد عٍٝ اٌحاٌة ا٦بتداب٠ة ٚاٌحاٌة أٌٙاب٠ة ٨ٚ تعتِد  (State variable)ٔترٚبٟ داٌة ٌٍحاٌة ا٨

( ٤ٞ ع٠ٍِة ٠تَ ΔSعٍٝ اٌِسار اٌذٞ ٠سٍوٗ أٌظاَ . ٚبِا أْ ا٤ٔترٚبٟ داٌة حاٌة إذاً ٠ماس اٌتؽ٠ر ف٠ٗ )

 اٌٝ حاٌتٗ أٌٙاب٠ة : ا٨بتداب٠ةف٠ٙا تؽ٠رأٌظاَ ِْ حاٌتٗ 

                    (    ) 

S1 :أٌظاَ فٟ اٌحاٌة ا٦بتداب٠ةٔترٚبٟ ا 

S2: ٔترٚبٟ أٌظاَ فٟ اٌحاٌة أٌٙاب٠ةا 

 :  باٌمأْٚ عٕٙا ر٠اض١ا ٠عبرٚ

   
    
 
                  (    ) 

ِمسِٚا عٍٝ درجة  (Q)أٌظاَ   حرارةأٞ ٠عادي اٌتؽ٠ر فٟ ِمدار ٔترٚبٟ ٟ٘ جٚي/وٍفْ ، ٚحدة ا٨

  .  (Reversible)ع٠ٍِة اٌتحٚي عوس٠ة ٚذٌن عٔدِا توْٚ  (T)اٌحرارة

٠ش٠ر تؽ٠ر ا٦ٔترٚبٟ إٌٝ ا٨تجاٖ اٌطب٠عٟ اٌذٞ تس٠ر بٗ اٌع٠ٍِات، فتس٠ر اٌع٠ٍِات بطر٠ك ٚاحد فمط 

تٔتمي اٌحرارة بشوي تٍمابٟ ِْ اٌِصدر اٌِرتفع إٌٝ اٌِصدر  وِا اشرٔا سابماؼ٠ر لابي ٌٍعوس. 

 أٌِخفض، ٨ٚ ٠حدث اٌعوس بشوي تٍمابٟ.

    (Irreversible process) فٟ اٌع١ٍّة ا٩ٌعىس١ةٔترٚبٟ ا٨تزداد  

             

  تمً اٞبٟ أْ ٔتر٨ٚ ٠ِوْ ٥ٌٚ

         

 أٚ ٠٨حصي :اٌتفاعً ٠حصً تٍماب١ا ِٚٓ خ٩ي ٘ذٖ اٌداٌة ٔستط١ع اٌتعرؾ عٍٝ اْ 

      ؼ٠ر عوسٟ) تٍمابٟ ( 

      ) فٟ حاٌة تٛازْ ( عىسٟ

       ٨ ٠حصي اٌتفاعي
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أتظاَ جس٠ِات أٌظاَ، ٚتشتت  ِِوْ اْ تصؾ اٌٝ أٞ ِدٜ تصي درجة اٌفٚضٝ ٚعدَ ٔترٚبٟا٨ 

أٌظاَ )اٌعشٚاب٠ة أوبر( وٍِا وأت ل٠ِة اٌطالة اٌِصاحبة ٌٙذٖ اٌجس٠ِات. ٚوٍِا واْ ا٨ٔتظاَ ل٩٠ًٍ فٟ 

 ٔترٚبٟ صؽ٠رة.ٔترٚبٟ وب٠رة، ٚوٍِا واْ أٌظاَ أوثر أتظاِاً )ألي عشٚاب٠ة( وٍِا وأت ل٠ِة ا٨ا٨

ً فٟ اٌِحٍٚي ٚ٘ذا ٠عٟٔ حصٚي ز٠ادة فٟ 8-2اٌشوي ) ( ٠ٚضح بؤْ دلابك اٌِادة تصبح ألي أتظاِا

 . ا٨ٔترٚبٟ عٔد إذابة اٌِذاب فٟ اٌِذ٠ب

 

 ( تغٌر األنتروبً لحاالت المادة الثالثة9-2( زٌادة العشوائٌة فً المحالٌل       شكل )8-2شكل )

جز٠بات اٌِاء فٟ اٌحاٌة اٌبخار٠ة ألي أتظاِاً ِْ جز٠بات اٌِاء فٟ اٌحاٌة اٌسابٍة، ٚجز٠بات اٌِاء 

ِْ ً اٌحاٌة اٌسابٍة، ٚاٌحاٌة  اٌِتجِدة فٟ اٌحاٌة اٌصٍبة، ٚبشوي عاَ فإْ اٌحاٌة اٌؽاز٠ة ألي أتظاِا

 اٌسابٍة ألي أتظاِاً ِْ اٌحاٌة اٌصٍبة. 

S(s) < S(l) < S(g) 

( ز٠ادة ا٤ٔترٚبٟ )خاص٠ة عدَ ا٤ٔتظاَ ( عٔد اٌتحٚي ِْ اٌحاٌة اٌصٍبة اٌٝ 9-2اٌشوي )٠ٚضح 

 اٌحاٌة اٌسابٍة ثَ اٌٝ اٌحاٌة اٌؽاز٠ة.

ِْ اٌٚاضح ِِا تمدَ أْ و٩ ع٠ٍِتٝ ا٦ٔصٙار ٚاٌتبخ٠ر تمٚداْ ٌتؽ٠ر فٟ ا٤ٔترٚبٟ أوبر ِْ 

اٌِاء فإْ اٌبٔاء اٌبٍٚرٞ عاٌٟ اٌتٔظ٠َ ٌٍِادة عٔدِا تذٚب اٌِادة اٌصٍبة ا٠ٔٚ٠٤ة فٟ ، (S>0∆) اٌصفر

اٌصٍبة ٚاٌب٠ٔة أٌِتظِة ٌٍِاء ٠تحطِاْ. ؤت٠جة ٌذٌن فإْ اٌِحٍٚي ٠ِتٍن عدَ تٔظ٠َ أوبر ِْ اٌِذاب 

 أٌمٟ أٚ اٌِذ٠ب أٌمٟ.

وذٌن فإْ اٌتسخ٠ْ ٠ز٠د ِْ أٔترٚبٟ أٌِظِٚة ح٠ث تز٠د طالة اٌحروات اٌجز٠ب٠ة اٌِختٍفة بز٠ادة 

 ستٜٚ اٌجز٠بٟ تز٠د ِْ ا٤ٔترٚبٟاٌحرارة. ٚ٘ذا ٠عٟٔ أْ اٌز٠ادة فٟ اٌتبعثرعٍٝ اٌِدرجة 

 

 (Measurments)  المٌاس 2.8

 (Concepts of Metrology)مفاهٌم علم المٌاس  2.8.1

( ٘ٚ عٍَ إجراء ع٠ٍِة اٌم٠اس ِع تحد٠د ٔسبة اٌخطؤ اٌِترتبة Metrologyعٍَ اٌم٠اس أٚ اٌِترٌٚٚج٠ا )

عٍٝ ع٠ٍِة اٌم٠اس. ٠ٚشِي ٘ذا اٌعٍَ ج٠ِع أٌٚاحٟ أٌظر٠ة ٚاٌع٠ٍِة فٟ اٌم٠اس. أْ ٘دؾ وي ع٠ٍِة 
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أٔتاج٠ة ٘ٚ اٌحصٚي عٍٝ ِٔتٚج بو٠ِة ِع٠ٔة ٚبجٚدة ِع٠ٔة ٚٚظ٠فة اٌم٠اس ٘ٚ ت٠ٙبة اٌِعٍِٚات ٌم٠ادة 

 ٌٚصٚي اٌٝ اٌٙدؾ اٌِطٍٚب.تٍن اٌع٠ٍِات ٚا

ٙا خاص٠ة ٌٔت٠جة ع٠ٍِة اٌم٠اس أٚ ٌم٠ِة اٌِع٠ار ،  بؤٔ (traceability) اس٠ع٠ٍِة اٌم ِرجع٠ة تعرؾ 

ٚاٌتٟ ٠ِوْ ٚفما ٌٙا ربطٙا بِرجع ِحدد، توْٚ عادة ٟ٘ اٌِعا٠٠ر اٌٚط٠ٔة أٚ اٌد٠ٌٚة . ٔحصي عٍٝ 

ٟٚ٘ إٔشاء ع٩لة ب٠ْ إشارة أداة اٌم٠اس ٚ ل٠ِة ِع٠ار اٌم٠اس . ٚتٔسك  ،باٌِعا٠رة اٌِرجع٠ة ؼاٌبا

ِٚخبر اٌف٠ز٠اء  فٟ أِر٠وا، اٌِعٙد اٌٚطٟٔ ٌٍم٠اس ٚاٌتم٠ٔة اٌِخابر اٌٚط٠ٔة ٘ذٖ اٌِعا٠٠ر، ِثي

 .فٟ إٔوٍترا، إٌخ اٌٚطٟٔ

ٔسبة اٌخطؤ فٟ  ، ٚتمد٠ر(systematic bias)  ٚا٨ٔحراؾ أٌظاِٟ إْ اٌِرجع٠ة، ٚاٌدلة ٚاٌضبط،

 .إدارة اٌجٚدة ٟ٘ أجزاء أساس٠ة فٟ ٔظاَ اٌم٠اس

 

 (Pressure Measurements)مماٌٌس الضغط  2.9

 

    (Barometer) البارومٌتر ممٌاس الضغط الجوي: .1

اٌبار٠ِٚتر اٌزببمٟ عبارة عْ أداة تحتٚٞ عٍٝ أٔبٚب زجاجٟ ط٠ٚي ِفتٚح ِْ أحد اٌطرف٠ْ ٠حتٚٞ 

اٌجٙاز عٔد ِستٜٚ سطح اٌبحر فإْ ِستٜٚ اٌزببك فٟ ا٤ٔبٚب ٠ٔخفض عٍٝ اٌزببك، ٚعٔد ٚضع 

سَ، بسبب اٌوثافة اٌعا٠ٌة ٌٍزببك، ف٠ِا س٠ترن اٌم٠ٍي ِْ اٌفراغ فٟ ا٤عٍٝ 76حتٝ ٠صي ارتفاعٗ إٌٝ 

ٔت٠جة ٚجٚد بخار اٌزببك، ٠ٚت٠ِز ٘ذا اٌجٙاز بدلتٗ، ٤ْ لٜٚ اٌتِاسن ب٠ْ ذرات اٌزببك أعٍٝ ِْ لٜٚ 

ّْ ٌٚٔٗ ٠ِِز، ٠ٚسٙي بذٌن ت٠٠ِزٖ ٚرإ٠تٗ، ٚتعتِد ل٠ِة اٌضؽط ف٠ٗ اٌت٩صك ب ٠ٔٗ ٚب٠ْ اٌزجاج، وِا أ

 .عٍٝ ِدٜ ا٨رتفاع، أٚ ا٨ٔخفاض عْ سطح اٌبحر

ٚتم٠س اٌبارِٚترات اٌحد٠ثة اٌضؽط اٌجٚٞ با٠ٌٍِِتر اٌزببمٟ أٚ بٚحدة تسِٝ اٌبار تٔمسَ إٌٝ أٌؾ 

ٞ، ٠ٚسجي اٌعٍِاء ِعظَ ل٠اسات اٌضؽط با٠ٌٍِبار. فِتٚسط ٠ٍِبار ٚاٌبار ٚحدة ضؽط فٟ أٌظاَ اٌِتر

 ٍَِ زببك ٠ٍِ760بار، ٚ٘ٚ ٠ساٚٞ  11013اٌضؽط اٌجٚٞ عٔد ِستٜٚ سطح ا٤رض 

 

  (Liquid Manometers)مانومترات السوائل  .2

ِأِٚتر اٌِتوْٚ ِْ   Uتعِي ِأِٚترات اٌسٚابي حسب ِبدأ ا٤ٚأٟ اٌِستطرلة. ابسط أٔٚاعٙا اي 

( أٚ أٔاب٠ب ِستم٠ِة ِتصٍة ِْ ا٤سفي بؤٔبٚب ِطاطٟ أٚ ِعدٟٔ وِا ِب٠ْ Uأٔبٚب زجاجٟ ٌٗ شوي )

٠ِوْ تؤش٠رٖ  P2ٚاٌضؽط  P1أ(. فورة عِي ِأِٚتر اٌسابي اْ اٌفرق ب٠ْ اٌضؽط 10-2فٟ اٌشوي )

 .  Hعٍٝ شوي فرق فٟ ارتفاع اٌسابي 

 تمسَ ِأِٚترات اٌسٚابي اٌٝ :

٠ٚستعِي ف٠ٙا اٌزببك ٤ْ  Pa 105×2.5ِأِٚترات اٌضؽط اٌعاٌٟ ٚتم٠س ضؽٚطآ أعٍٝ ِْ  -1

 وثافتٗ عا٠ٌة.

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D8%A9_(%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7%D8%A3_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7%D8%A3_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7%D8%A3_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9
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٠ٚستعِي  Pa  ٚ2.5×105 Pa 300ِأِٚترات اٌضؽط اٌِتٚسط ِٚجاي ل٠اسٙا ٠مع ب٠ْ  -2

 ف٠ٙا اٌزببك أٚ اٌِاء أٚ اٌوحٚي بعد أضافة صبؽة ٌِٙا.

. تمي حساس٠ة ا٤جٙزة Pa 300ِأِٚترات اٌضؽط اٌٚاطا ٚتستعِي ٌم٠اس ضؽٚط ألي ِْ  -3

-2اٌبس٠طة ٌٍضؽٚط اٌم٠ٍٍة ٌٚذٌن ٠جب استعِاي أجٙزة خاصة ِثي اٌِأِٚتر اٌِابي ، شوي)

 ب( أٚ اٌِأِٚتر اٌدل٠ك ٚاٌِأِٚتر ذٚ اٌساب٠ٍْ.10

 

  
     
𝜌 

   

 

 

                  

 المانومٌتر المائل  -المانومتر السائلً ، ب  -( : أ 10-2شكل )

 

 :  Bourdon) ممٌاس بوردونمانومتر األنبوب النابضً ) .3

٠توْٚ اٌِم٠اس ِْ أبٚب ِٔحْ ِمطعٗ ب٠ضٚٞ ِؽٍك ِْ جٙة ٚاحدة ٚاٌجٙة اٌثا٠ٔة ِثبتة. عٔد ز٠ادة 

ازْ ب٠ْ لٚة اٌضؽط ِع لٚة ا٤ٔبٚب اٌضؽط داخي ا٤ٔبٚب ٠بدأ ا٤ٔبٚب با٤ٔحٔاء حتٝ حاٌة اٌتٚ

ٌٚتخٍخي فٟ اٌضؽط   1000Paاٌِعتادة ٚاٌِحددة حسب ِرٚٔة ا٤ٔبٚب. ٠ستعِي ٌم٠اس اٌضؽط حتٝ 

 ( ٠ِثي اٌتص٠َِ ا٤ساسٟ ٌٍِأِٚتر.11-2. اٌشوي )       حتٝ 

 

 ( : ممٌاس بوردن11-2شكل )

 (Heat)الحرارة مماٌٌس  2.10

 اٌِحار٠ر تستٔد عٍٝ خٚاص ف٠ز٠اب٠ة ِختٍفة:٘ٔاٌن أٚاع ِختٍفة ِْ 

ِحار٠ر تِدد اٌسٚابي: تعتِد ٘ذٖ اٌِحار٠ر عٍٝ تؽ٠ر حجَ اٌسابي ِع تؽ٠ر درجة اٌحرارة  -1

 أ،ب( اٌِحرار اٌزببمٟ. 12-٠ٚ2ٚضح اٌشوي)
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أ( المحرار -12-2شكل )

 الزئبمً

 ب(: معاٌرة المحرار المئوي-12-2شكل )

ِحار٠ر اٌِزدٚج اٌِعدٟٔ : ٟٚ٘ اٌِحار٠راٌتٟ تعتِدعٍٝ ِبدأ اخت٩ؾ تِدد ا٤جساَ اٌصٍبة  -2

اٌِختٍفة ٠ٚتروب ٘ذا اٌِحرار ِْ شر٠ط٠ْ ِْ ِعد٠ْٔ ِختٍف٠ْ ٍِتصم٠ْ تِاِا ٠ٚختٍؾ 

ِعاِي تِدد٘ا اخت٩فا وب٠را ٚعٔد تسخ٠ْ اٌِزدٚج اٌِعدٟٔ ٠ٔحٟٔ اٌٝ جٙة اٌِادة ذات اٌتِدد 

أ( . ٠ٚوْٚ اٌِزدٚج اٌِعدٟٔ عٍٝ شوي ٌٌٚبٟ أحد -13-2(ِب٠ْ فٟ اٌشوي  ا٤صؽر وِا

طرف٠ٗ ِثبت ٚا٤خر ٍِحك بِإشر ط٠ٚي ٚاٌِإشر ٠تحرن عٍٝ ِسطرة ِدرجة وِا ِٚضح 

ب(.. تستعِي سبابن ا٠ٌٔوي ٚاٌبراص ٌعِي اٌِزدٚجات اٌِعد٠ٔة ٠ٚستعِي -13-2فٟ اٌشوي )

% ِْ ِعاِي تِدد اٌِعادْ 5عاِي تِدد٘ا بحدٚد عادة ا٤ٔفار وِادة ل٠ٍٍة اٌتِدد ح٠ث ِ

تمر٠با ٌٚٗ       اٌٝ       اٌعاد٠ة. تستعِي فٟ اٌصٔاعة ٌِد٠ات درجات حرارة ِْ 

 .    خطؤ ِمدارٖ 

 
 

أ( مبدأ عمل محارٌر المزدوج -13-2شكل )

 المعدنً

ب(: محرار المزدوج -13-2شكل )

 المعدنً

اٌِحار٠ر أٌابض٠ة أٚ اٌِأِٚتر٠ة : ٠توْٚ اٌِحرار ِْ بصٍة ٍِِإة بسابي أٚ ؼاز أٚ بخار  -3

( . عٔد تسخ٠ْ اٌبصٍة ٠زداد 14-2ٚأٔبٚبة شعر٠ة ِٚأِٚتر ٔابضٟ وِا ِب٠ْ فٟ اٌشوي )

حجَ اٌِابع اٌِٚجٚد ف٠ٙا أٚ ضؽطٗ ِِا ٠ؽ٠ر شوي اٌِأِٚتر أٌابضٟ ٚتٔتمي حروتٗ عْ 

 50-سٔٔات اٌٝ اٌِإشر . تستعِي ٘ذٖ اٌِحار٠ر ٌِد٠ات درجات حرارة ِْ طر٠ك أذرع أٚ ِ
oC  ٌٝ600+ا oC  ٚتستخدَ ٤ؼراض اٌس٠طرة ٚاٌتحذ٠ر ٠ِٚوْ ربطٙا بدابرة وٙرباب٠ة

 ٌؽرض ٔمي ا٤شارة ٌِسافات بع٠دة .
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 ( : المحرار النابض المملؤء بالسائل أو الغاز أو البخار14-2شكل)  

اٌحرارٞ : ٟٚ٘ اٌِحار٠ر اٌتٟ تستٔد عٍٝ ِبدأ تؽ٠ر اٌمٚة اٌدافعة اٌوٙرباب٠ة ِحار٠ر اٌِزدٚج  .4

اٌِتٌٚدٖ فٟ دابرة اٌِزدٚج اٌحرارٞ عٔدِا ٠تؽ٠ر اٌفرق ب٠ْ درجتٟ حرارتٟ ٔمطتٟ اا٤تصاي. وِا 

 أ،ب(.15-2ِٚضح فٟ اٌشوي )

 Measurement and) لٌاس ومعاٌرة المستوى فً الخزانات 2.11

Calibration of Level in Tanks) 

٠عد ارتفاع اٌِادة داخي اٌٚعاء أٚ اٌخزاْ ِم٠اسا ٌٍحجَ ٚاٌوتٍة . ٠ماس ِستٜٚ سطح اٌسابي أِا  

٠ماس بطر٠مة ؼ٠ر ِباشرة ِباشرة بٚاسطة اٌعٚاِات أٚ أٔاب٠ب ب٠اْ ِستٜٚ سطح اٌسابي اٌزجاج٠ة أٚ 

 عْ طر٠ك عٍٚ ضؽط اٌسابي ا٠ٌٙدرٚستات٠وٟ فٟ اٌخزاْ.

أ( اٌخطاؾ اٌِتحرن ٚاٌِزٚد بِإشر ح٠ث ٠حرن -16-٠2ب٠ْ اٌشوي ) جهاز الخطاف : -أ 

 اٌخطاؾ حتٝ ت٩ِس ٔٙا٠تٗ اٌِدببة سطح اٌسابي ٠ِٚوْ لراءة ا٤رتفاع عٍٝ اٌتدر٠جات.

 

ِع اٌٚعاء ٠ٚعِي حسب ِبدأ ا٤ٚأٟ اٌِستطرلة ح٠ث  ٠ربط أٔبٚب زجاجٟ زجاج المعاٌنة : -ب 

٠وْٚ ارتفاع اٌسابي فٟ ا٤ٔبٚب اٌزجاجٟ ِسا٠ٚا ٤رتفاع اٌسابي فٟ اٌٚعاء وِا ِٚضح فٟ 

 ب(.-16-2اٌشوي )

 

  
 الحراريب( معاٌرة المزدوج -15-2شكل ) أ( المزدوج الحراري-15-2شكل )
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ٚعٔد        باٌِعادٌة  ٠hرتبط ضؽط اٌسابي ِع ارتفاع اٌسابي  األجهزة األستاتٌكٌة : -ج 

اعتبار اٌوثافة ثابتة ٠وْٚ اٌضؽط ِتعٍما با٤رتفاع فمط . تستعِي طر٠مة اٌٙٚاء اٌِضؽٚط ٚذٌن 

ج( ٠وْٚ أوبر ِْ ضؽط اٌسابي -16-2وِا ِب٠ْ باٌشوي ) Piبضخ ٘ٚاء تحت ضؽط ثابت 

عٔد ٔٙا٠ة ا٤ٔبٚب اٌؽاطس فٟ اٌٚعاء ِِا ٠جعي اٌٙٚاء ٠خرج عٍٝ شوي فماعات ٠ٚوْٚ 

 ا٤ٔبٚب ا٤فمٟ ِتٔاسبا ِع أرتفاع اٌسابي فٟ اٌٚعاء .اٌضؽط داخي 

  

٠فضي استعِاي اٌطٚافات فٟ ا٤ٚع٠ة اٌِفتٚحة أٚ اٌتٟ ٠٨إثر اٌضؽط عٍٝ  أجهزة الطوافات : -د 

اٌسابي اٌِٚجٚد ف٠ٙا . تتبع اٌطٚافة تؽ٠رات ارتفاع اٌسابي ٚتٔمٍٙا بٚاسطة اذرع أٚ س٩سي 

 د( . -16-2خارج اٌٚعاء اٌٝ اٌِإشر ، اٌشوي )
  

 

 الخطاف  -أ  زجاج المعاٌنة -ب 

 

 
 الهواء المضغوط -ج  الطوافة –د 

طرق لٌاس مستوى السوائل فً الخزانات (16-2شكل )  
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 Flow Measurement and)لٌاس التدفك ومعاٌرة العدادات  2.12

Calibration of Counters) 

 

 Differential Pressure Flow Meters  الجرٌان  أجهزة فرق الضغط لمٌاس -1

أجٙزة فرق اٌضؽط ٌم٠اس اٌتدفك تمَٚ بم٠اس فرق اٌضؽط عٍٟ جأبٟ ثمب أٚ فٚ٘ة ح٠ث ٠تٔاسب 

 ِعدي اٌتدفك طرد٠اً ِع اٌجذر اٌترب٠عٟ ٌفرق اٌضؽط أٌاتج .

 Secondaryٚ أخرٞ ثا٠ٚٔة  ٠ٚPrimary Elementsحتٚٞ اٌجٙاز عٍٟ عٔاصر أ٠ٌٚة 

Elements . ْجٙاز   ِِٚٙة اٌعٔصر ا٤ٌٟٚ ٘ٚ تو٠ْٚ فرق ضؽط عٍٟ جأب٠ٗ ٚلد ٠وْٚ عبارة ع

ب٠ِٔا  Pitot tubeأٚ أٔبٚب ب٠تٚت  Orifice plateأٚ لرص ِثمٚب  Venturi meterف٠ٔجٚرٞ 

 . Signalتوْٚ ِِٙة اٌعٔصر اٌثأٚٞ ل٠اس فرق اٌضؽط ٘ذا ٚتح٠ٍٚٗ إٌٟ إشارة 

: ٠تؤٌؾ ٘ذا اٌجٙاز ِْ أٔبٚب ٠تؽ٠ر ِمطعٗ تدر٠ج٠اً ِع اتجاٖ Venturi meterجٙاز فٔجٚرٞ  - أ

اٌجر٠اْ إٌٝ أْ ٠صي إٌٝ ل٠ِة صؽرٜ، ثَ ٠تٚسع باٌتدر٠ج حتٝ ٠ؤخذ ِْ جد٠د ل٠ِتٗ ا٤ٌٚٝ، 

 (. 17-2اٌشوي )

 ممٌاس فنجوري ( 17-2شكل )

اٌِتض٠ك إٌٝ ٠ٚستعِي ٌم٠اس اٌتدفك اٌِار فٟ أٔبٚب ِا ، ح٠ث ٠إدٞ ِرٚر اٌسابي فٟ ا٤ٔبٚب 

تسارعٗ فٟ اتجاٖ اٌجر٠اْ، ِِا ٠إدٞ إٌٝ حصٚي ٘بٚط فٟ اٌضؽط. ٚحسب ِعادٌة اٌطالة. فإْ ٘ٔان 

ع٩لة ب٠ْ ِعدي اٌجر٠اْ ٚب٠ْ ٘بٚط اٌضؽط ِْٚ ثَ ٠ِوْ تحد٠د ِمدار اٌتدفك اٌِار فٟ ا٤ٔبٚب. 

ر ٠ٚضع فٟ داخٍٗ ٠ِٚوْ ل٠اس فرق اٌضؽط اٌِتشوي عٔد اٌِمطع اٌِتض٠ك ٚلبٍٗ باستخداَ ِأِٚت

 سابي ذٚ وتٍة ٔٚع٠ة ِعرٚفة. ٠ٚحسب اٌتدفك اٌِار فٟ جٙاز فٔجٚرٞ ِْ اٌع٩لة :

      √   {
    

√  
   
 
}       (    ) 

 

 

 

 

 

 Q : حجِٟ اٌتدفك اٌ

:    فرق ا٤رتفاع فٟ سابي اٌِأِٚتر h 

 A1: ِساحة ِمطع اا٤ٔبٚب

 A2: ِساحة اٌِمطع اٌِتض٠ك

:    ِعاِي اٌتدفك Cd 
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ٚرٞ اٌِب٠ْ فٟ اٌفمرة اٌسابمة عٍٝ تؽ٠ر ج: ٠عتِد ِبدأ عِي فٔ Orifice plate فتحات ا٤ٔاب٠ب -ب 

ِمطع ا٤ٔبٚب اٌِتض٠ك، بح٠ث ٠وْٚ ِمطع اٌجر٠اْ عٔد اٌعٔك أصؽر ِٔٗ عٔد ِدخي ا٤ٔبٚب 

ِْ اٌِتض٠ك. ٠ِوْ اٌحصٚي عٍٝ ٔت٠جة ِشابٙة بترو٠ب صف٠حة تحتٚٞ عٍٝ فتحة لطر٘ا أصؽر 

( . تعد ٘ذٖ اٌطر٠مة أبسط ٚألي وٍفة ِْ أٔبٚب 18-2اٌمطر اٌداخٍٟ ٥ٌٔبٚب وِا ِٚضح فٟ اٌشوي )

فٔجٚرٞ، ٚتإدٞ اٌؽرض ٔفسٗ، إ٨ أْ ذٌن ٠وْٚ عٍٝ حساب اٌفمداْ بسبب ا٨حتوان. ٠ِٚوْ حساب 

بوث٠ر، ٤ْ اٌتصر٠ؾ أٌظرٞ ِْ اٌع٩لة اٌسابمة ٔفسٙا، ؼ٠ر أْ اٌتصر٠ؾ اٌفعٍٟ ٠وْٚ ألي ِْ ذٌن 

 ا٨حتوان ٘ٔا ٠وْٚ وب٠را .

 

            √       (    ) 

 

 ( ممٌاس فتحات األنابٌب18-2شكل )

 Pitot tubeأٔبٚبة ب٠تٚت :  -ج

تستخدَ أبٚبة ب٠تٚت ٌم٠اس سرعة اٌؽاز اٌذٞ ٠ِر فٟ أبٚبة وِا ٠ستخدَ ٌم٠اس سرعة اٌر٠اح ٚل٠اس 

سرعة اٌطابرات بأٌسبة ٌٍٙٚاء. ٠توْٚ ٘ذا اٌجٙاز ِْ أبٚبت٠ْ احدِ٘ا ٚاسعة اٌِمطع ٠جرٞ ف٠ٙا اٌؽاز 

أِٚتر سابٍٟ وِا فٟ ٚا٤ٔبٚبة ا٤خرٜ ذات ِمطع صؽ٠ر فٟ ٔٙا٠تٙا، ٚتتصي ا٤ٔبٚبتاْ بِ vبسرعة 

 ( . فعٔدِا ٠صطدَ اٌؽاز بأٌٙا٠ة اٌِدببة ٥ٌٔبٚبة اٌرل٠مة فؤْ سرعتٗ تصبح صفرا. 19-2اٌشوي )

 

 

  √   
𝜌 
𝜌 
     (    ) 

 

 ( انبوبة بٌتوت19-2شكل )

أحد أجٙزة اٌم٠اس اٌتٟ تعتِد عٍٟ تؽ٠ر ِساحة ِمطع ا٤ٔبٚب  (Rotameter) ٠عتبر اٌرٚتا٠ِتر  -د

ٚ٘ٚ عبارة عْ أٔبٚب  , Variable Area Meters أجٙزة اٌِساحة اٌِتؽ٠رة  أٔٗ أحد أٔٚاع أٞ

. ٠صٔع ا٤ٔبٚب عادة ِْ اٌزجاج ، ٚطر٠مة عٍِٗ اْ ((20-2)شوي )ِخرٚطٟ اٌشوي ٠ٚجد بٗ عٚاِة 

اٌٝ أعٍٝ حتٝ ٠بٍػ اٌجزء اٌحٍمٟ اٌِتزا٠د ب٠ْ جسَ  Floatع اٌِار ِْ أسفي ٠رفع اٌعٚاِة  ت٠ار اٌِاب

اٌعٚاِة ٚا٤ٔبٚب اٌزجاجٟ اٌِخرٚطٟ ل٠ِة تتٚازْ عٔد٘ا اٌمٜٚ اٌِإثرة فٟ اٌعٚاِة. ٚعٔد اتزاْ 

 اٌمٜٚ تستمر اٌعٚاِة عٔد ا٤رتفاع أٌِاظر ٌِمدار ِعدي اٌتدفك .

http://www.inst-sim.com/1/flow/variable-area-flow/
http://www.inst-sim.com/1/flow/variable-area-flow/
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 الروتامٌتر( 20-2شكل )

      Positive displacement flow meters رٌانجأجهزة اإلزاحة الموجبة لمٌاس ال

تم٠س حجَ فراغ ِِتٍا   Positive displacement أجٙزة ا٦زاحة اٌِٚجبة ٌم٠اس اٌجر٠اْ 

باٌسابي ، ثَ تفر٠ؽٗ ٚتع٠د ٍِبٗ ِْ جد٠د ، ٚباٌتاٌٟ ٠تَ حساب و٠ِة اٌسابي اٌذٞ تَ ٔمٍٗ عبار اٌجٙاز . 

ٚ٘ذا أٌٚع ِْ ا٤جٙزة ٠م٠س ل٠ِة اٌتدفك اٌفعٍٟ عوس ا٤جٙزة ا٤خرٞ ٚاٌتٟ تم٠س بعض اٌِتؽ٠رات 

فٔاتج جٙاز ا٦زاحة اٌِٚجبة ٠عبر ِباشرة عْ   ،  Flow rate اٌف٠ز٠اب٠ة ٚتحٌٚٙا إٌٟ ِعدي جر٠اْ

 Piston) ل٠ِة حجَ اٌِابع اٌذٞ ِر عبر اٌجٙاز . ِْٚ أجٙزة ا٦زاحة اٌِٚجبة ، ا٤جٙزة اٌِوبس٠ة

meters)  ٚأجٙزة اٌترٚس اٌب٠ضا٠ٚة Oval-Gear meters   ٚجٙاز اٌمرص

 Rotary Vane Type) ٚجٙاز اٌر٠شة اٌدٚارة  (Nutating disk meters) اٌِؽزٌٟ

Meters)  ( بعض ٘ذٖ ا٤ٔٚاع. 21-٠2ٚضح اٌشوي ) ،ٚؼ٠ر٘ا ِْ ا٤جٙزة 

   

 جٙاز اٌمرص اٌِؽزٌٟ جٙاز اٌترس اٌب٠ضٚٞ جٙاز ِوبسٟ

   

 ( أجهزة لٌاس السرعة 21-2شكل ) 
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 أسئلة الفصل

 ( .bar( اٌٝ ٚحدة اٌباسواي ثَ اٌٝ ٚحدة بار )atmضؽط جٚٞ ) 4: حٚي  1س 

 عرؾ اٌوثافة ٚاٌٚزْ أٌٚعٟ  -  a:   2س 

           b –  ٗاحسب اٌٚزْ أٌٚعٟ ٌسابي وثافتg / ml 15 . 

( بٚحدات K0  ( ، بٚحدات وٍفْ F0اٌٝ درجة حرارة بٚحدات فٙرٔٙا٠ت ) 0C 12: حٚي  3س 

 ( .R0رأوْ )

 عرؾ اٌضؽط ٚاذور اٌعٚاِي اٌتٟ تإثر ع٠ٍٗ .a - :   4س 

          b-  ِْٚي ِْ اٌِاء ، عٍِا باْ اٌوتٍة اٌذر٠ة :  2ِا ٚزH = 1  ،O = 16 

( عٍِا باْ اٌوتٍة                                  KOHؼراِا ِْ ٠٘درٚوس٠د اٌبٚتاس٠َٚ ) 102: احسب عدد ٨ِٚت  5س 

 H = 1   ،O = 16  ،K = 39اٌذر٠ة : 

 ادة .: اذور اٌخطٚات اٌِتبعة فٟ اجراء ِٚازٔة اٌِ 6س 

ِْ ثأٟ أٚوس٠د اٌواربْٚ  kg  20ِْ اٌٙٚاء اٌٝ kg 500 ِْ ا٨ث٠ٍ٠ْ ِع  10kg : تَ حرق  7س 

ٚkg  20 . اٚي أٚوس٠د اٌواربْٚ . احسب أٌسبة اٌِب٠ٚة ٌٍٙٚاء اٌزابد ِْ 

 : عدد أٔٚاع ا٤ٔظِة اٌحرار٠ة ِع تعر٠ؾ وي ِٔٙا . 8س 

عرؾ و٩ ِْ اٌطالة اٌداخ٠ٍة اٌوأِة )ا٨ٔثاٌبٟ( ٚطالة حاٌة اٌِادة )ا٨ٔترٚبٟ( ِع ذور  – a:  9س 

 اٌمٚا٠ْٔ اٌر٠اض٠ة ٌوي ِِٔٙا .

         b-  82ِا ِمدار اٌتؽ٠ر فٟ اٌضؽط اٌبخارٞ عٔدِا ٠ضاؾ gm ( ْاٌو٠ٍس٠ر٠ ِْC3H8O3 )

. اذا عٍِت اْ اٌضؽط اٌبخارٞ ٌٍِاء أٌمٟ عٔد  0C 38.8ِْ اٌِاء عٔد درجة حرارة  ml 169اٌٝ 

38.8 0C ٞٚ٠ساtorr  54.74  0 38.8ٚوثافة اٌِاء عٔدC ٞٚ٠ساgm/ml   0.992 . 

عدد و٩ ِْ ِما٠٠س اٌضؽط ِٚما٠٠س اٌحرارة ، ثَ اشرح ِا٠ِٚٔترات اٌسٚابي  – a:  10س 

 ٚاٌِزدٚج اٌحرارٞ .

            b- ٔا٠ِوا اٌحرار٠ة .اذور اٌمٚا٠ْٔ اٌث٩ث ٌٍد٠ 
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 الفصل الثالث

 Principles of Organic Chemistryمبادئ الكٌمٌاء العضوٌة 

 االهداف 

 بعد ا٨ٔتٙاء ِْ دراسة اٌفصي ٠وْٚ اٌطاٌب لادرا عٍٝ اْ :    

 ٠فَٙ ا٠ٌٙدرٚواربٚٔات ٚأٚاعٙا ٚخٚاصٙا . – 1

 ٠عرؾ اٌخٚاص اٌو٠ِ٠ا٠ٚة ٚاٌف٠ز٠ا٠ٚة ٩ٌٌوأات  . – 2

 ٠عرؾ اٌخٚاص اٌو٠ِ٠ا٠ٚة ٚاٌف٠ز٠ا٠ٚة ٠ٌٚ٩ٌف٠ٔات . – 3

 ٠عرؾ اٌخٚاص اٌو٠ِ٠ا٠ٚة ٚاٌف٠ز٠ا٠ٚة ٩ٌس٠ت٠ٍ٠ٔات . – 4

 ٠عرؾ ترو٠ب اٌبٔز٠ْ ٚخٚاصٗ اٌو٠ِ٠ا٠ٚة ٚاٌف٠ز٠ا٠ٚة . – 5

 ٠صٔؾ اٌوح٨ٚت . – 6

 ٠عرؾ تس٠ِة اٌوح٨ٚت ٚاٌف٨ٚٔ٠ت . – 7

 Prefaceتمهٌد  3.1

وَ ٘ابي ِْ اٌِٚاد اٌعض٠ٚة تدخي فٟ ترو٠ب اجساَ ا٨ح٠اء عٍٝ اخت٩فٙا  ٠ٚجد فٟ اٌطب٠عة     

أٌبات٠ة ٚاٌح٠ٚا٠ٔة ٚاؼٍب أٚاع اٌٚلٚد اٌذٞ ٠ستخدِٗ ا٨ٔساْ ٘ٚ ٚلٚد عضٚٞ ٚعادة ٠وْٚ ترو٠ب 

اٌِروبات اٌعض٠ٚة ِْ اٌوربْٚ ٚا٠ٌٙدرٚج٠ْ فٟ ا٨ساس. ٠تطرق ٘ذا اٌفصي اٌٝ اٌتعر٠ؾ باٌِٚاد 

 ٠ٔفٙا ٚتس٠ِتٙا ٚب٠اْ خٚاصٙا.اٌعض٠ٚة ٚتص

 Electronic Arrangement of Carbonالترتٌب الذري لذرة الكاربون  3.2

Atom 

 :  تِتٍن اٌترت٠ب ا٨ٌوترٟٚٔ اٌتاٌٟٚ( 6اْ اٌعدد اٌذرٞ ٌذرة اٌواربْٚ ٘ٚ )

C6 = 1s2 2s2 2p2 

تٔمصٙا اربعة اٌوترٚٔات فٟ ؼ٩فٙا اٌخارجٟ اٞ أٗ ٔصؾ ِشبع ٚبعبارة اخرٜ تستط٠ع  ذرة 

٠ٚٔات رباع٠ة ا٨ أٙا ت٠ِي اٌٝ تو٠ْٚ ااٌخارجٟ  ؼ٩فٙا ٦شباعاٌواربْٚ فمداْ اٚ اوتساب اٌوترٚٔات 

 ٦ٌوترٚٔاتبا٨ اْ ذٌن ٠تطٍب طالة وب٠رة ٚع٠ٍٗ فاْ ذرة اٌواربْٚ تساَ٘ اوأت اٚ ساٌبة  ِٚجبة

ؼ٩فٙا اٌخارجٟ عْ طر٠ك تو٠ْٚ اربعة اٚاصر تسا٠ِ٘ة ٚبٙذٖ اٌصفة اٌفر٠دة ٌذرة  ٦شباعا٨ربعة 

تسِٝ اٌِٚاد  H2اٌواربْٚ تصبح ٌٙا اٌمدرة عٍٝ تو٠ْٚ عدد ٘ابي ِْ اٌِروبات ِع ذرة ا٠ٌٙدرٚج٠ْ 

تٔٚعٙا بارتباط عٔاصر  ا٠ٌٙدرٚورب٠ٔٚة اٚ اٌعض٠ٚة تٔتشر فٟ اٌطب٠عة ِٔٙا ِٔتجات أٌفط ٠ٚزداد

و٠ِ٠اب٠ة اخرٜ فٟ ترو٠بٙا. ٠ٚعٚد سبب ٚفرة اٌِروبات اٌعض٠ٚة ٌمدرة ذرات اٌوربْٚ ٩ٌرتباط ِع 

 : ٔفسٙا أٚ ؼ٠ر٘ا بطرق عد٠دة
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 روابط ثالثٌة روابط ثنائٌة روابط أحادٌة

 

 

 

 

 

 : ٚؼ٠ر ِتجأسةٚوذٌن ترتبط ذرات اٌوربْٚ عٍٝ ٠٘بة س٩سي أٚ حٍمات ِتجأسة 

 

 

 
 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 سٍسٍة ِستِرة

 ِتفرعةسٍسٍة 

 حٍمة ِتجأسة
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 Structural Formulaالصٌغة التركٌبٌة  3.3

 

ٚاٌتٟ تدي عٍٝ أٗ ِإٌؾ ِْ  H2Oعادة ٠ٚصؾ اٌِروب اٌو٠ِ٠ابٟ بص٠ؽتٗ اٌجز٠ب٠ة ِث٩ اٌِاء ٘ٚ 

ارتباط جر٠بة اٚوسج٠ْ ِع جز٠بتٟ ٠٘درٚج٠ْ. ا٨ اْ اٌِروبات اٌعض٠ٚة ٔظرا ٌوبر حجَ جز٠باتٙا 

تعبر اٌص٠ؽة اٌجز٠ب٠ة بصٚرة  ٚترو٠بٙا ِْ س٩سي ِْ اٌوربْٚ ترتبط بٙا ذرات اٌعٔاصر ا٨خرٜ ٨

الصٌغة التً تبٌن ترتٌب الجزٌئات ٟ٘ ٚاٌتٟ  واف٠ة عْ ٔٚع اٌِادة ٌذٌن ٠تَ اعتِاد اٌص٠ؽة اٌترو٠ب٠ة

 ٌٚجٚد اوثر ِْ ِروب ٠شترن فٟ ٔفس اٌص٠ؽة اٌجز٠ب٠ة ِثاي اٌص٠ؽة اٌجز٠ب٠ة وكٌفٌة ارتباط الذرات

C2H6O   ٠ِوْ اْ توْٚ ٌِروب٠ْ ِختٍف٠ْ ِ٘ا وحٚي ا٨ث٠ي ٚثٔابٟ ِث٠ي ا٠ثر ٚ٘ذا ا٨خت٩ؾ جاء

 اٌِوٚٔة ٌجزٞء اٌِادة ِع بعضٙا.ٔت٠جة ا٨خت٩ؾ فٟ و٠ف٠ة ترابط اٌذرات 

 

 

 ثٔابٟ ِث٠ي ا٠ثر    CH3-CH2-OH    CH3-O-CH3     C2H6O وحٚي ا٨ث٠ي

 

 

ٟ٘ ص٠ؽة تب٠ْ ٔٚع ٚعدد اٌذرات ٌوي عٔصر فٝ اٌِروب ٚطر٠مة ارتباطٙا ِع الصٌغة البنائٌة : 

 بعضٙا باٌرٚابط اٌتسا٠ِ٘ة ِثي: 

 

 

 
 

 
  Dichloroethane-1,2 

 

 حٍمة ؼ٠ر ِتجأسة
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Acetone ْٚاس٠ت 

 

 Hydrocarbonsالهٌدروكربونات  3.4

 

ٟ٘ ِروبات عض٠ٚة تتوْٚ ِْ اٌواربْٚ ٚا٠ٌٙدرٚج٠ْ فمط تختٍؾ فٟ خٚاصٙا اٌو٠ِ٠ا٠ٚة ٚاٌف٠ز٠اب٠ة 

 : باخت٩ؾ ترابط ذرات اٌوربْٚ اٌتٟ توْٚ عٍٝ شوي س٩سي اٚ حٍمات ِْٚ ٠ِِزاتٙا

  .أساسٟتحتٜٚ عٍٝ اٌوربْٚ وعٔصر  (1)

 اٌِاء ٚتذٚب فٝ اٌِذ٠بات اٌعض٠ٚة واٌبٔز٠ْ. ٟؼاٌباً ف٨ تذٚب  (2)

  درجة أصٙار٘ا ٚؼ٠ٍأٙا ِٔخفضة. (3)

 .ٟرٚابطٙا تسا٠ِ٘ة ِٚحا٠ٌٍٙا ٨ تٚصي اٌت٠ار اٌوٙرباب (4)

 تت٠ِز بمدرتٙا عٍٝ تو٠ْٚ ب٠ٌِٚرات. (5)

 تت٠ِز بٚجٚد اٌِشابٙة اٌجز٠ب٠ة ٌوث٠ر ِْ اٌِروبات. (6)

 ٌٙا رٚابح ٠ِِزة. (7)

 . H2O, CO2تحترق )تشتعي( ٠ٚٔتج  (8)

 

  : ٚتٔمسَ اٌٝ ا٨ٔٚاع اٌتا٠ٌة 

 

 Alkane or Paraffinااللكانات او البارافٌنات  3.4.1

ا٨ٌوأات اٚ اٌباراف٠ٔات ٟ٘ ِروبات ِشبعة ترتبط ذرات اٌوربْٚ ف٠ٙا بآصرة ِفردة ٚتٚصؾ 

عدد ذرات اٌوربْٚ اٌتٟ تبدأ باٌتس٠ِة وِا فٟ اٌجدٚي رلَ   nح٠ث ٠ِثي  CnH2n+2 ِروباتٙا باٌمأْٚ 

(3-1.) 

 ( سالسل االلكانات1-3جدول رلم )

 n ا٨سَ اٌسٍسٍة

CH4 ْ1 ٠ِثا 

CH3-CH3 ْ2 ا٠ثا 

CH3-CH2-CH3 ْ3 بر٠ٚا 

CH3-CH2- CH2-CH3 ْ4 ب٠ٚتا 

CH3-CH2- CH2-CH2-CH3 ْ5 بٔتا 

CH3-CH2- CH2-CH2-CH2-CH3 ْ6 ٘وسا 

CH3-CH2- CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 ْ7 ٘بتا 
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 :تسمٌة االلكانات

( اٚ تِتٍن 1اٌِروبات اٌبراف٠ٔ٠ة )ا٨ٌوأات( اٌتٟ توْٚ بشوي س٩سي ورب٠ٔٚة وِا فٟ اٌجدٚي رلَ )

 : تفرعات جأب٠ة ٠تَ تس٠ِتٙا باٌطر٠مة اٌتا٠ٌة

 . تفرع ٨ٚطٚي سٍسٍة فٟ اٌِروب )٠وْٚ ا٨سَ( ألربترلَ ذرات اٌوربْٚ فٟ اٌسٍسٍة ِْ  -1

 . ٠حدد رلَ ذرة اٌوربْٚ اٌتٟ ف٠ٙا اٌتفرع -2

( ِع عدد اٌتفرعات Br، برِٚٚ Cl، وٍٚرٚ CH3CH2، اث٠ي ٠CH3ذور ٔٚع اٌتفرع )ِث٠ي  -3

 ...( Tri، ث٩ثٟ Di، ثٔابٟ mono)احادٞ 

 ٠ٔٚة اعت٠اد٠ة.ٌَ ٠ٚجد تفرع ٠ٌدي عٍٝ سٍسٍة ورب إذالبي ا٨سَ    ٠nذور حرؾ  -4

  :امثلة
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 . ِث٩ ا٠زٚب٠ٚتاٌٍْتفرعات   Isoٚ٘ٔاٌن تس٠ِة لد٠ِة ٌبعض اٌِروبات تستخدَ وٍِة ا٠زٚ 

 :الخواص الفٌزٌائٌة لاللكانات

تذٚب  : تذٚب فٟ اٌِذ٠بات اٌعض٠ٚة واٌبٔز٠ْ ٚرباعٟ وٍٚر٠د اٌوربْٚ ٨ٚ لابلٌة الذوبان -1

 . اٌِاءفٟ اٌِذ٠بات اٌمطب٠ة ِثي 

: تزداد درجة اٌؽ٠ٍاْ بازد٠اد عدد ذرات اٌوربْٚ فٟ اٌِروب ٚاٌِروبات درجة الغلٌان -2

ؼ٠ٍأٙا ظرٚؾ ا٨عت٠اد٠ة ٚاٌِتفرعة درجةا٠ٌٚ٨ة )ا٠ٌِثاْ، ا٠٨ثاْ، اٌبرٚباْ(ؼازات فٟ اٌ

 اٚطؤ ِْ ؼ٠ر اٌِتفرعة.

 :الخواص الكٌمٌائٌة لاللكانات

عة ٨ت٠ِي اٌٝ اٌتفاعي ٚتحتاج اٌٝ طالة وب٠رة ٌوسر : ٌوٚٔٙا ِروبات ِشب لابلٌة التفاعل -1

 ا٨ٚاصر ٚتحف٠ز٘ا عٍٝ اٌتفاعي. 
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اٌٙٚاء بٍٙب ازرق ٚتحرر طالة حرار٠ة وب٠رة ٌذٌن تستخدَ وٚلٚد ٟ ترق فح:  ت االحتراق -2

 وِا فٟ ؼاز اٌطبخ. 

    واٌٙاٌٚج٠ْاخرٜ  بذرة ا٤ٌواْ فٟ ا٠ٌٙدرٚج٠ْ ذرة استبداي : ٠تَ التفاعل مع الهالوجٌنات -3

         (Br2, Cl2)  ٚباٌتحد٠د اٌشِس ضٚء اٌوٍٚر بٚجٚد ِع ا٠ٌِثاْ تفاعي عٔد فِث٩ 

 وٍٚر. بذرات ا٠ٌِثاْ ا٠ٌٙدرٚج٠ْ فٟ ذرات ج٠ِع ٠تَ استبداي اٌبٔفسج٠ة فٚق ا٨شعة

 
 

 

 

باٌحرارة اٌط٠ٍٚة : اٚ اٌتوس٠ر اٌحرارٞ تٔوسر اٌس٩سي ا٠ٌٙدرٚورب٠ٔٚة التفكن الحراري -4

اٌعا٠ٌة ٚبٚجٚد عاِي ِساعد اٌٝ ِروبات ذات س٩سي الصر ٚبِروبات جد٠دة ٚتستخدَ ٘ذٖ 

 اٌطر٠مة فٟ تحس٠ْ اٌبٔز٠ْ. ِث٩ ٠توسر اٌبرٚباْ وِا فٟ اٌِعادٌة اٌتا٠ٌة:
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 :المٌثان

 ٘ٚ أٚي ا٤ٌوأات ٚأبسط اٌِروبات اٌعض٠ٚة. .1

 . )ؼاز اٌِستٔمعات( ٠ٚسِٝ اٌِستٔمعات ٠ٟٚجد ف ٟ% ِْ اٌؽاز اٌطب٠ع٠90وْٚ  .2

ا٠ٌٙدرٚج٠ْ  –أٌشادر  –٥ٌرض )ا٠ٌِثاْ  ٌٍٞؽ٩ؾ اٌجٚ ٠ٟعتمد أٔٗ واْ اٌِوْٚ اٌرب٠س .3

ؼازات ٌِعظِٙا خاص٠ة اختزا٠ٌة ٚبفعي ا٤شعة  ٟبخار اٌِاء( عٔد بدا٠ة تو٠ٚٔٙا ٚ٘ –

ِْ  ٞؾ اٌجٚا٠ٌٔترٚج٠ْ ٚا٤وسج٠ْ ٚبذٌن أمٍب اٌؽ٩ ٞفٚق اٌبٔفسج٠ة توْٚ ؼاز

 ِختزي إٌٝ ِإوسد.

 :التحضٌر فً المختبر

)خ٠ٍط ِْ  ج٠ر اٌصٚداِع  (CH3COONa)اٌصٚد٠َٚ ا٩ٌِاب٠ة  خ٩تٌتمط٠ر اٌجاؾ ٌٍِح ا
NaOH/CaO) 

 
 ِعادٌة اٌتفاعي:

CH3COONa + NaOH  
    CaO

         CH4 + Na2CO3 
 

 تعِي عٍٝ خفض درجة أصٙار اٌخ٠ٍط. ِساعدة: ِادة ج٠ر اٌصٚدادٚر 

 

 

 تحض٠ر ا٠ٌِثاْ ِختبر٠اِخطط ٌتجربة (   1-3شوي )

 األهمٌة االلتصادٌة لأللكانات:

 

 اٌحصٚي عٍٝ اٌوربْٚ اٌِجزأ )أسٚد اٌوربْٚ(:  - 1

 

   
      
→          

 ٠ستخدَ فٝ صٔاعة إطارات اٌس٠ارات ٚاٌحبر ا٤سٚد ٚاٌب٠ٚات.

 

NaOH/CaO 
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 :ٟاٌحصٚي عٍٝ اٌؽاز اٌِاب  - 2

ا٠ٌٙدرٚج٠ْ ٚأٚي أوس٠د اٌوربْٚ ٠ٚستخدَ وِادة ِختزٌة أٚ ٚلٚد  ٞ٘ٚ خ٠ٍط ِْ ؼاز ٟاٌؽاز اٌِاب

 لابي ٩ٌشتعاي.

 

        
عاِي ِحفز      
→                

 

 

 Alkenes or Olefinااللكٌنات االولٌفٌنات  3.4.2

ِروبات ٠٘درٚورب٠ٔٚة )تتروب ِْ اٌوربْٚ ٚا٠ٌٙدرٚج٠ْ( تحتٚٞ اصرة ِزدٚجة ب٠ْ ذرتٟ واربْٚ 

ا٨ث٠ٍ٠ْ ٚص٠ؽتٗ  2عدد ذرات اٌوربْٚ ٚتبدأ برلَ   nح٠ث ٠ِثي  CnH2nفٟ سٍسٍتٙا لأٚٔٙا ٘ٚ 

 -اٌترو٠ب٠ة ٟ٘:

 

 :تسمٌة االلكٌنات

 ألربٔختار اطٚي سٍسٍة وارب٠ٔٚة تحتٚٞ ا٨صرة اٌِزدٚجة ٚٔرلَ ذرات اٌوربْٚ بدأ ِْ  -1

 ذرة ٩ٌصرة اٌِزدٚجة.

 . تعطٝ اسَ اٌسٍسٍة ِٔتٙا بِمطع )٠ْ( -2

٠ذور رلَ ذرة اٌوربْٚ اٌذٞ ٠سبك ا٨صرة اٌِزدٚجة ٚرلَ ذرات اٌوربْٚ اٌتٟ تتصي بٙا  -3

 ٠ِع فرع٠ة وِا ٚرد فٟ تس٠ِة ا٨ٌوأات.اِج

 ( اٌتا2ٌٟ-3اِثٍة: وِا فٟ اٌجدٚي رلَ )
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 ( تس٠ِة ا٨ٌو٠ٔات2-3اٌجدٚي رلَ )

 

 

 الخواص الفٌزٌائٌة:

 . تزداد درجة ؼ٠ٍأٙا بز٠ادة عدد ذرات اٌوربْٚ ٚاٌِروبات اٌث٩ت ا٨ٌٚٝ ف٠ٙا ؼازات -1

 تذٚب فٟ اٌِذ٠بات اٌعض٠ٚة ٨ٚتذٚب فٟ اٌِاء. -2

  الخواص الكٌمٌائٌة:

ا٨صرة  ٦شباعبسبب ٚجٚد ا٨صرة اٌِزدٚجة اٌتٟ تعتبر حاٌة عدَ اشباع ت٠ِي ا٨ٌو٠ٔات اٌٝ اٌتفاعي 

 اٌِزدٚجة ٚا٨ستمرار ِْٚ تفاع٩تٙا اٌو٠ِ٠اب٠ة:

 : االضافة -1

 عٔاصر ٌذرات اٌواربْٚ فٟ ا٨صرة اٌِزدٚجة ٚتشِي اٌتفاع٩ت اٌتا٠ٌة:اضافة 

a. ْاضافة ا٠ٌٙدرٚج٠ 
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b.  ْاٌٍٙجٔة(اضافة اٌٙاٌٚج٠( 

 

 

c. ( ْاضافة ٘ا٠ٌد ا٠ٌٙدرٚج٠HI, HCl, HBr) 

 

 

 االحتراق : -2

تحترق ا٨ٌو٠ٔات فٟ اٌٙٚاء بٍٙب داخْ ٚتٔتج و٠ِة ِْ اٌطالة ِع ثأٟ اٚوس٠د اٌوربْٚ ٚاٌِاء 

 -حسب اٌِعادٌة:

 

 

 البلمرة: -3

 .٘ٝ تج٠ِع عدد وب٠ر ِْ جز٠بات بس٠طة ؼ٠ر ِشبعة ٌتو٠ْٚ جزئ وب٠ر ٌٗ ٔفس اٌص٠ؽة ا٠ٌٚ٤ة 

 ا٤ٌٚٝ اٌصؽ٠ر. اٌجزٞء: اٌِِٚٔٚر

 . جزئ وب٠ر ع٩ِق اٌب٠ٌِٚر:
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 البلمرة باإلضافة:

تجِع عدد وب٠ر ِْ اٌجز٠بات اٌصؽ٠رة ؼ٠ر اٌِشبعة ِثي ا٠٦ث٠ٍ٠ْ ٌتو٠ْٚ جزئ وب٠ر جداً ِثي اٌبٌٚٝ 

 إ٠ث٠ٍ٠ْ.

 

 

 

 امثلة لبعض البولٌمرات

 البولٌمر المونومر
االسم 
 التجارى

 االستخدامات الخواص

CH2 = CH2 
 إٌثٌلٌن

 لٌن وٌتحمل بولى أٌثٌلٌن بولً اٌثلٌن
 –أكٌاس البالستٌن 
 الخراطٌم

 بروبٌن
 بولى بروبلٌن

 

بولى 
 ٌنلبروب

P.P 
 لوى وٌتحمل

السجاد والمفارش 
 –المعلبات  –

 االكٌاس البالستٌن

 
 كلورو إٌثٌن

 عدٌد كلورو اٌثٌن
بولى فٌنٌل 
 كلورٌد

P.V.C 
 لوى وصلب

انابٌب المٌاه 
 الحاوٌات
 الخراطٌم
 األرضٌات

 رابع فلورو
 إٌثٌن

عدٌد رابع فلورو 
 اٌثٌن

 تفلون

ٌتحمل الحرارة 
 وال ٌلتصك

 عازل للكهرباء
 خامل

 تبطٌن أوانى الطهى
 الخٌوط الجراحٌة

 

 

 C2H4 :لٌن ٌاالث

 ب٠ٌِٚر بٌٟٚ ا٠ث٠ٍْ

(  -CH2- CH2 – CH2- CH2-   ) 
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ٌٚوْ ِعدي  ا٠٦ثأٚي ٠ِٚوْ أْ ٠تفاعي ِع اٌِاء ٠ٌٔتج اٌحاٌة اٌطب٠ع٠ة ٚ٘ٚ ل٠ٍي اٌس٠ِةفٟ  ا٨ث٠ٍ٠ْ ؼاز
حِض  ، أٚحِض اٌفٚسفٚر٠ن ِٔاسب ِثي عاِي ِساعد اٌتفاعي ٠وْٚ بط٠ا ٌٍؽا٠ة ِا ٌَ ٠ستخدَ٘ذا 

 . اٌوبر٠ت٠ن

 التحضٌر فً المختبر

 . C0 180بأتزاع اٌِاء ِْ اٌوحٚي بٚاسطة حِض اٌوبر٠ت٠ن اٌِروز اٌساخْ عٔد درجة٠تَ تحض٠رٖ 
 

CH3 – CH2 – OH + HOSO3H   
80 0C

        CH3 – CH2 – OSO3H + 
H2O 

 

CH3 – CH2 – OSO3H   
180 0C

          H2C = CH2 + H2SO4
  

 

 

 ( ِخطط تحض٠ر ا٨ث٠ٍ٠ْ ِختبر٠ا2-3شوي )

 Alkynes or Acetylenesااللكاٌنات االستٌلٌنات  3.4.3

ِروبات ٠٘درٚورب٠ٔٚة )تتروب ِْ اٌوربْٚ ٚا٠ٌٙدرٚج٠ْ( تحتٚٞ اصرة ث٩ث٠ة ب٠ْ ذرتٟ ٟ٘ 

ا٠٨ثا٠ْ  2عدد ذرات اٌوربْٚ ٚتبدأ برلَ   nح٠ث ٠ِثي  CnHnواربْٚ فٟ سٍسٍتٙا لأٚٔٙا ٘ٚ 

 )ا٨ست٠ٍْ( ِٚٔٗ اخذ اسَ ا٨ست٠ٍ٠ٔات ٚص٠ؽتٗ اٌترو٠ب٠ة ٟ٘:

 

 تسمٌة االلكاٌنات

ٔختار اطٚي سٍسٍة وارب٠ٔٚة تحتٚٞ ا٨صرة اٌث٩ث٠ة ٚٔرلَ ذرات اٌوربْٚ بدأ ِْ الرب ذرة  -1

 ٌٙا.

 تعطٝ اسَ اٌسٍسٍة ِٔت٠ٙا بِمطع )ا٠ْ( -2

https://www.marefa.org/%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%83
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%83&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%83&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%83&action=edit&redlink=1
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ٚرلَ ذرات اٌوربْٚ اٌتٟ تتصي بٙا  ٠ذور رلَ ذرة اٌوربْٚ اٌذٞ ٠سبك ا٨صرة اٌث٩ث٠ة -3

 ِجت٠ِع فرع٠ة وِا ٚرد فٟ تس٠ِة ا٨ٌوأات ٚا٨ٌو٠ٔات.

 ِْٚ ِروبات ا٨ٌوا٠ٔات:

 

 الخواص الفٌزٌائٌة:

 تزداد درجة ؼ٠ٍأٙا بز٠ادة عدد ذرات اٌوربْٚ ٚاٌِروبات ا٨ربعة ا٨ٌٚٝ ف٠ٙا ؼازات. -1

 تذٚب فٟ اٌِاء. تذٚب فٟ اٌِذ٠بات اٌعض٠ٚة ٨ٚ -2

  الخواص الكٌمٌائٌة:

 تحتٚٞ ا٨ٌوا٠ٔات ذات ا٨صرة اٌث٩ث٠ة فٟ طرؾ اٌسٍسٍة اٌورب٠ٔٚة ذات اٌص٠ؽة 

عٍٝ ِجِٚعت٠ْ فعاٌة ِ٘ا ا٨صرة اٌث٩ث٠ة ٚذرة ا٠ٌٙدرٚج٠ْ اٌتٟ ٠ِوْ استبداٌٙا باٞ عٔصر ٌتو٠ْٚ 

 :وِا ٠ؤتٟ است٠ٍد اٌعٔصر ِث٩ است٠ٍد اٌصٚد٠َٚ. ِْٚ اٌتفاع٩ت اٌو٠ِ٠اب٠ة 

ٚتشِي اٌتفاع٩ت  ٦شباعٙااضافة عٔاصر ٌذرات اٌواربْٚ فٟ ا٨صرة اٌث٩ث٠ة : االضافة -1

 -اٌتا٠ٌة:

a. )ْاٌٙدرجة )اضافة ا٠ٌٙدرٚج٠ 

 

b. ( ْاضافة ٘ا٠ٌد ا٠ٌٙدرٚج٠HI, HCl, HBr) 

 

c. )اضافة اٌٙاٌٚج٠ْ )اٌٍٙجٔة 
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 اٌسٍسٍة:ا٨زاحة ٚتو٠ْٚ ا٨ست٠ٍ٠دات: ٟٚ٘ تفاع٩ت ذرة ا٠ٌٙدرٚج٠ْ فٟ طرؾ  -2

 

 (C2H2االٌثاٌن )االستلٌن 

٠عتبر أبسط ِروبات ا٤ٌوا٠ٔات ح٠ث ٠توْٚ ٚ ،ا٤ست٠ٍ٠ْ  ٠٘درٚوربْٚ ٠تبع ِجِٚعة ا٤ٌوا٠ٔات

 ث٩ث٠ة. باصرةِْ ذرتٟ ٠٘درٚج٠ْ ٚذرتٟ وربْٚ ِرتبط٠ْ 

 ،ِرّوبات و٠ِ٠اب٠ة أخرٜ تحض٠را٤ست٠ٍ٠ْ ؼاز ٨ ٌْٚ ٌٗ، لابي ٩ٌشتعاي ٠ستعِي فٟ اٌٍحاَ ٚفٟ 

ْ ِع اٌٙٚاء ِز٠ًجا ِتفجًرا. عٔد استٔشالٗ ٚؼاز ا٤س٠ت٠ٍ٠ْ ساَ  ِّٚ  ، وِا أٔٗ ٠و

 :التحضٌر فً المختبر

   CaC2 تٔم٠ط اٌِاء عٍٝ ورب٠د اٌواٌس٠َٚ .1
٠ِرر اٌؽاز لبي جِعٗ عٍٝ ِحٍٚي وبر٠تات ٔحاس فٝ حِض اٌوبر٠ت٠ن اٌِخفؾ ٦زاٌة ؼاز  .2

أٌاتج٠ْ ِْ اٌشٚابب فٝ ورب٠د  (H2S)ٚؼاز وبر٠ت٠د ا٠ٌٙدرٚج٠ْ  (PH3)اٌفٚسف٠ْ 

 اٌواٌس٠َٚ.

          (  )          
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 ( ِخطط ٌتحض٠ر ا٨ست٠ٍْ ِختبر٠ا3-3شوي )

 Aromatic Compoundsالمركبات االروماتٌة  3.5

ِجِٚعة ِْ اٌِروبات ا٠ٌٙدرٚورب٠ٔٚة )تتاٌؾ ِْ اٌوربْٚ ٚا٠٠ٌٙدرٚج٠ْ( ؼ٠ر ِشبعة تِتاز ٟ٘ 

ف٠ِا ادٔاٖ  توْٚ جز٠باتٙا بشوي حٍمات.ٚ C6H6ِشتماتٙا بأٙا ذات رٚابح عطر٠ة تبدأ باٌبٔز٠ْ 

 اِثٍة ٌبعض اٌِروبات ا٨رِٚات٠ة :

 

 

 Benzene Compositionتركٌب البنزٌن  3.5.1

( ذرات وربْٚ ِرتبطة ِع بعضٙا بشوي حٍمة سداس٠ة ٚوي ذرة وربْٚ 6اٌبٔز٠ْ ِْ ست )٠توْٚ 

( ذرات ٠٘درٚج٠ْ ٚ٘ٔاٌن ث٩ث اٚاصر ِزدٚجة فٟ ٠6رتبط بٙا ذرة ٠٘درٚج٠ْ فٙٚ ٠ٍِن ست )

 اٌحٍمة ب٠ْ ذرات اٌوربْٚ وِا فٟ اٌص٠ؽة اٌتا٠ٌة:

 

 

 

+ 

H2SO4 
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 Physical Properties of Benzeneالخواص الفٌزٌائٌة للبنزٌن  3.5.2

اٌبٔز٠ْ ٘ٚ أحد اٌِوٚٔات اٌطب٠ع٠ة ِْ أٌفط اٌخاَ، ٚ٘ٚ سابي عد٠َ اٌٍْٚ ، لابي ٥ٌشتعاي، ٌٚٗ 

ٚ ٠ستخدَ فٟ اٌعد٠د ِْ اٌصٔاعات أِ٘ٙا أٔٗ ٠عتبر أحد اٌِوٚٔات ٌٍواز٠ٌْٚ )ٚلٚد  ةرابحة عطر٠

٠٨ٚذٚب فٟ اٌِاء ٚالي وثافة ِٔٗ ٚ٘ٚ  Co5ٚدرجة أجِادٖ  Co80جة ؼ٠ٍأٗ راٌس٠ارات(. د

 ِذ٠ب ج٠د ٌٍِٚاد اٌعض٠ٚة.

 

 Nomenclature of Benzene Derivativesلبنزٌن اتسمٌة مشتمات  3.5.3

 ِروبات احاد٠ة اٌتع٠ٚض -1

 

 :ِٚٔٙا ِروبات ِشٙٚرة باسِاء ِثي

 

ذرات اٌوربْٚ ِروبات ثٔاب٠ة اٌتع٠ٚض : عٔد ٚجٚد ِجِٚعت٠ْ عٍٝ ذرة اٌبٔز٠ْ ٠تَ ترل٠َ  -2

 . ٚتوْٚ اٌِجِٚعات فٟ اصؽر ا٨رلاَ ٠ٚذور رلَ اٌذرة اٌِرتبط بٙا فٟ ا٨سَ
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 :التفاعالت الكٌمٌائٌة للبنزٌن
 

 . ٠تفاعي اٌبٔز٠ْ بٔٚع٠ْ ِْ اٌتفاع٩ت ِ٘ا ا٦ضافة ٚا٦ح٩ي
 

 أ٨ًٚ: تفاع٩ت ا٦ضافة:

ِزدٚجيية إ٨ أْ تفيياع٩ت ا٦ضييافة فييٝ اٌبٔييز٠ْ صييعبة  اٚاصييربيياٌرؼَ ِييْ احتييٚاء جييزئ اٌبٔييز٠ْ عٍييٝ 

 ، ٟٚ٘ وا٨تٟ : تحتاج إٌٝ ظرٚؾ خاصةٚ

 إضافة ا٠ٌٙدرٚج٠ْ: - 1

 

 
 

 اٌٍٙجٔة:  - 2
 ٠تفاعي اٌبٔز٠ْ ِع اٌٙاٌٚج٠ٔات فٝ ضٚء اٌشِس اٌِباشر ٠ٚتوْٚ سداسٝ ٘ا٠ٌد اٌٙوساْ اٌحٍمٝ 

 C6H6Cl6 ٠عييرؾ باسيَ اٌجاِوسيياْ ٞاٌبٔييز٠ْ اٌيذِيع اٌوٍيٚر ٠توييْٚ اٌِب٠يد اٌحشييرٜ سداسيٝ وٍٚر٠يد 

 . سداسٝ وٍٚر٠د اٌبٔز٠ْ
 

 
 
 
 
 

 ]ب[ تفاعالت اإلحالل:

 ٠تَ ف٠ٙا استبداي ذرة ٠٘درٚج٠ْ أٚ أوثر بذرات أٚ ِجِٚعات أخرٜ.

 ضٚء شِس ِباشر
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 الهلجنة  -أوال 

 

 
 

 استخدامات المشتمات الهالوجٌنٌة للبنزٌن:

  وِب٠دات حشر٠ة ِثي:٘ا٠ٌدات ا٤ر٠ي تستخدَ  (1)
=  CH-CCl3)د.د.ت( ِروب ثٔابٝ وٍٚرٚ ثٔابٝ ف٠ٔ٠ي ث٩ثٝ وٍٚرٚ إ٠ثاْ ترجع س٠ِتٗ إٌٝ اٌجزء 

ٚلد حرَ استخداَ ٘ذا اٌِروب ٌثباتٗ ف٠بمٝ فٝ  ِْ اٌجزئ ٠ذٚب فٝ أٌس٠ج اٌد٘ٔٝ ٌٍحشرة ف٠متٍٙا
اٌب٠بة دْٚ تحٍي ٚلد أدٜ ذٌن إٌٝ لتي اٌحشرات أٌافعة ٚا٤سِان ٚلد تسرب إٌٝ اٌسٍسٍة اٌؽذاب٠ة 

 .حتٝ ٚصي إٌٝ ا٦ٔساْ 
 ِروبات عد٠د وٍٚرٚ ثٔابٝ اٌف٠ٔ٠ي: (2)

ٚخٌِٚٙا  0C 800تت٠ِز بثباتٙا اٌشد٠د حتٝتحضر بتفاعي اٌوٍٚر ِع ِروب ثٔابٝ اٌف٠ٔ٠ي. 
اٌو٠ِ٠ابٝ ٌٚذٌن تستخدَ وِٚاد عازٌة ٌٍحر٠ك ٨ٚصمة ٚتدخي فٝ اٌد٘أات ٚاٌب٩ست٠ن ٚا٤حبار. 

آ٨َ  –اخت٩ي ٚظابؾ اٌوبد  –تب٠ْ خطٚرة ٘ذٖ اٌِروبات عٍٝ صحة ا٦ٔساْ: )تٚرَ اٌِفاصي 
 تشٖٚ اٌِٚا٠ٌد( –اٌع٠ْٚ ٚاٌسِع 

 

  النترنة -ثانٌا 
 -٠تفاعي اٌبٔز٠ْ ِع حِض أٌتر٠ن فٝ ٚجٚد حِض اٌوبر٠ت٠ن اٌِروز فتحي ِجِٚعة ا٠ٌٔترٚ 

NO2 ِْحي ذرة ٠٘درٚج٠ْ فٝ حٍمة اٌبٔز٠  
 

 

 األلكلة: تفاعل فرٌدل كرافت: -ثالثا 

ٚاٌتسخ٠ْ فتحي ِجِٚعة أٌو٠ي  ٨ِابٟفٝ ٚجٚد وٍٚر٠د أ٠ٌَِٔٚٚ  RX اٌتفاعي ِع ٘ا٠ٌد ا٨و٠ي 

 ِحي ذرة ٠٘درٚج٠ْ ٠ٚتوْٚ أٌو٠ي بٔز٠ْ.
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 السلفنة -رابعا 

ِحي ذرة ٠٘درٚج٠ْ ٠ٚتوْٚ  (SO3H-)ِض اٌوبر٠ت٠ن ٌتحي ِجِٚع سٍف٠ٔٚن ا٘ٝ تفاعي ح

 . بٔز٠ْ حِض اٌسٍف٠ٔٚن

 

باٌصيٚدا اٌوا٠ٚية  تمَٚ صٔاعة أٌِظفات اٌصٔاع٠ة أساساً عٍٝ ِروبيات حِيض اٌسيٍف٠ٔٚن بعيد ِعاٌجتٙيا

 جزئ أٌِظؾ ٠توْٚ ِْ جزأ٠ْ:ٚ ٌٍحصٚي عٍٝ اٌٍِح اٌصٚد٠ِٚٝ اٌمابي ٌٍذٚباْ فٝ اٌِاء

 وار٘ة ٌٍِاء. ٟاٌذ٠ي: ٚ٘ٚ عبارة عْ اٌسٍسٍة اٌورب٠ٔٚة اٌط٠ٍٚة ٚ٘ - 1
 اٌرأس: ِجِٚعة ِتؤ٠ٔة ٚ٘ٝ ِحبة ٌٍِاء.  - 2
 

 كٌفٌة عمل المنظفات

  عٔيدِا تيذٚب أٌِظفيات فيٝ اٌِيياء فيإْ اٌيذ٠ي اٌويارٖ ٌٍِيياء ٠تجيٗ ٔحيٚ اٌمياذٚرات ٠ٍٚتييؾ
 . ٌٍِاء ٠تجٗ ٔحٚ اٌِاء اٌِحبحٌٚٙا ٚاٌرأس 

  ٚعٔييد ا٨حتوييان ا٠ٌِوييا٠ٔوٝ تبييدأ ع٠ٍِيية اٌتٔظ٠ييؾ ح٠ييث إْ اٌشييحٔات اٌِتشييابٗ تتٔييافر
 . )رإٚس اٌجز٠بات اٌتٝ تؽطٝ أٌس٠ج ٚاٌماذٚرات تحِي شحٔة ِٚجبة(

 

 Sources of Aromatic Compoundsمصدر المركبات االروماتٌة  3.5.4

اٌِصدر ا٨ساسٟ ٌٍبٔز٠ْ ٘ٚ أٌفط اٌخاَ ٠ٚعتبر اٌبٔز٠ْ اٌِإٌؾ اٌرب٠سٟ ٌٍِروبات ا٨رِٚات٠ة 

)اٌعطر٠ة( ٚوذٌن ٠ٚجد اٌعد٠د ِْ اٌِروبات ا٨رِٚات٠ة فٟ ترو٠ب أٌفط اٌخاَ ٚخاصة فٟ أٌفط 

اٌِروبات ا٨رِٚات٠ة فٟ اٌعد٠د ِْ اٌز٠ٚت ط٠بة اٌرابحة اٌِستخٍصة ِْ أٌباتات ا٨سٚد وِا تتٚاجد 

تستخٍص ِْ أٌباتات ز٠ٚت عطر٠ة )ارِٚات٠ة( ِختٍفة  بج٠ِع اجزاء٘ا ِٚٔٙا ثِار اٌفٚاوٗ ٚعادة ِا

 ٌٙا عطٚر ِختٍفة.
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 Alcohols and Phenolsالكحوالت والفٌنوالت   3.6

 ( ِرتبطة بذرة وربْٚ ٌِروب عضOHِٞٚٚعة )ِروبات تحتٚٞ ِجٟ٘ اٌوح٨ٚت: 

R-C-OH 

 ِرتبطة بذرة وربْٚ ٌِروب ارِٚاتٟ( HO)ِروبات تحتٚٞ ِجِٚعة ٟ٘ : اٌف٨ٚٔ٠ت
Ar-C-OH 

 Alcohol Classificationتصنٌف الكحوالت  3.6.1

تصٔؾ اٌوح٨ٚت إٌٝ ث٩ثة أٔٚاع حسب عدد ِجِٚعة ا٤ٌو٠ي اٌِرتبطة بذرة اٌوربْٚ اٌِتصٍة ِباشرة 

 ٟٚ٘:(OH) بِجِٚعة ا٠ٌٙدرٚوس٠ي 

 (CH3CH2OH)وحٚي ا٠ث٠ٍٟ  RCH2OHوحٚي اٌٟٚ  -أ٨ٚ 

 ( 2CH2OH(CH3)برٚبأٚي(  -2)وحٚي ا٠زٚبرٚب٠ٍٟ ) R2CH2OHوحٚي ثأٚٞ  -ثا٠ٔا 

 (3CH2OH(CH3)برٚبأٚي  -2-٠ِث٠ي -2) R3CH2OHوحٚي ثاٌثٟ  -ثاٌثا 

( اٌِرتبطة باٌِروب اٌعضٚٞ اٌٝ احاد٠ة ٚثٔاب٠ة OHوِا تصٔؾ حسب عدد ِجِٚعة ا٠ٌٙدرٚوس٠ي )

ٚث٩ث٠ة ا٠ٌٙدرٚوس٠ي. ٚ٘ٔاٌن تص٠ٔؾ اخر اٌٝ وح٨ٚت ارِٚات٠ة ٟٚ٘ اٌتٟ تحتٚٞ حٍمة بٔز٠ْ 

 بٔزبْ. ٚوح٨ٚت ا٠ٌفات٠ة اٌتٟ ٨تحتٚٞ حٍمة

 Alcohols Nomenclaturesتسمٌة الكحوالت  3.6.2

( ٠ضاؾ اٌِمطع )ٚي( اٌٝ اسَ ا٨ٌواْ اٌِمابي عٍٝ IUPACتس٠ِة أٌظا٠ِة اٌعا٠ٌِة )ا٠٨ٚبان اٌ -1

( الي رلَ ِث٩ ا٠ٌِثاْ تصبح OHاْ تاخذ ذرة اٌوربْٚ اٌِرتبط بٙا ِجِٚعة ا٠ٌٙدرٚوس٠ي )

 ا٠ٌِثأٚي.

٠ٚطٍك اسَ )ا٠زٚ(  alcohol ٠ٚتَ تس٠ِة ِجِٚعة ا٤ٌو٠ي أ٨ًٚ ثَ تتبع بوٍِةاٌتس٠ِة اٌشابعة  -2

 عٍٝ اٌوح٨ٚت اٌثا٠ٚٔة.
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 -الخواص الفٌزٌائٌة:

 [ اٌوح٨ٚت ِٚاد ِتعادٌة عد٠ِة اٌٍْٚ.1]

ً أِا اٌِروبات اٌِتٚسطة سٚابي ز٠ت٠ة 2] ً تاِا [ اٌِروبات ا٤ٌٚٝ ِٔٙا خف٠فة تِتزج باٌِاء اِتزاجا

 ٚاٌِروبات اٌعا٠ٌة ِٚاد جاِدة ذات لٚاَ شِعٝ.

[ ٚتختٍؾ اٌوح٨ٚت عْ ا٤ٌوأات فٝ أٔٙا تذٚب فٝ اٌِاء ٚدرجة ؼ٠ٍأٙا ِرتفعة ٚسبب ذٌن ٚجٚد 3]

 ِجِٚعات ا٠ٌٙدرٚوس٠ي اٌتٝ توْٚ رٚابط ٠٘درٚج٠ٔ٠ة.

 ٠ٍأٗبز٠ادة عدد ِجِٚعات ا٠ٌٙدرٚوس٠ي فٝ اٌجزئ ٠ز٠د ذٚبأٗ فٝ اٌِاء ٚترتفع درجة ؼ

 

   -الخواص الكٌمٌائٌة:

 تٔمسَ تفاع٩ت اٌوح٨ٚت إٌٝ:

 تفاع٩ت خاصة بذرة ٠٘درٚج٠ْ ِجِٚعة ا٠ٌٙدرٚوس٠ي:  - 1

 : ِض٠ة اٌوح٨ٚتا)أ( ح

 تفاع٩ت اٌوح٨ٚت ِع اٌعٔاصر اٌفٍز٠ة أٌشطة ٌتو٠ْٚ ٌوٚوس٠د اٌفٍز:

 ِض٠ة اٌوحٚي:اتفس٠ر ح

 ا٨صرةا٤وسج٠ْ أوثر ساٌب٠ة ِْ ا٠ٌٙدرٚج٠ْ فٝ ِجِٚعة ا٠ٌٙدرٚوس٠ي ٚبذٌن تزاح إٌوترٚٔات 

 ف٠حي اٌفٍز ِحي ا٠ٌٙدرٚج٠ْ. ا٨صرةٔاح٠ة ا٤وسج٠ْ ٚباٌتاٌٝ ٠سٙي وسر ٘ذٖ 

 
2C2H5OH + 2Na                    2C2H5ONa + H2 

 

 

  )ب( تو٠ْٚ ا٤ستر: 

ِض اٌوبر٠ت٠ن اٌِروز ٌِٔع ااٌعض٠ٚة ٌتو٠ْٚ ا٤سترات ٠ٚستخدَ حتتفاعي اٌوح٨ٚت ِع ا٤حِاض 

 اٌتفاعي اٌعوسٝ.

CH3COOH + C2H5OH
      H2SO4 conc

          CH3COOC2H5 + H2O 
 

 : (OHتفاع٩ت خاصة بِجِٚعة ا٠ٌٙدرٚوس٠ي ) - 2 

ِثي وٍٚر٠د  ِساعدِض اٌوبر٠ت٠ن فٝ ٚجٚد عاِي اتتفاعي اٌوح٨ٚت ِع ا٤حِاض اٌٙاٌٚج٠ٔ٠ة ٚح

 ZnCl2اٌخارص٠ْ 

C2H5OH + HCl  
ZnCl2

  C2H5Cl + H2O 

  :(C-OH[ تفاع٩ت خاصة بِجِٚعة اٌوارب٠ٔٚي )3] 

تتؤوسد اٌوح٨ٚت باٌعٚاِي اٌِإوسدة ِثي ثأٝ ورِٚات اٌبٚتاس٠َٚ أٚ برِٔجأات اٌبٚتاس٠َٚ 

ذرة ا٠ٌٙدرٚج٠ْ اٌِتصٍة  ِض اٌوبر٠ت٠ن اٌِروز ح٠ث ٠مَٚ اٌعاِي اٌِإوسد بؤوسدةااٌِحِضت٠ْ بح
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عٍٝ ِجِٚعت٠ْ  ٞبِجِٚعة اٌوارب٠ٔٚي ٚتتحٚي إٌٝ ِجِٚعة ٠٘درٚوس٠ي ٚبذٌن ٠توْٚ ِروب ٠حتٚ

 عٍٝ ٔفس ذرة اٌوربْٚ ٌٚذٌن ٠وْٚ ؼ٠ر ثابت ٠فمد جزئ ِاء ٠ٚتحٚي إٌٝ ِروب ثابت.

 :االهمٌة االلتصادٌة للكحوالت

 ٌٍز٠ٚت ٚاٌدْ٘ٚ. ٠ةعضٚ اتِذ٠ب (1)
 اٌو٠ِ٠اب٠ة ِثي ا٤د٠ٚة ٚاٌط٩ء ٚاٌٚر٠ٔش. فٝ اٌصٔاعاتتدخي  (2)
 فٝ ِحا٠ٌي تعم٠َ اٌفَ ٚا٤سٔاْ.تدخي  (3)
 ٠ستخدَ ا٠٦ثأٚي فٝ صٔاعة اٌعطٚر (4)
 ٠خٍط ِع اٌجاز٠ٌْٚ ٠ٚستخدَ وٚلٚد ٌٍس٠ارات فٝ بعض اٌبٍداْ ِثي اٌبراز٠ي. (5)
تستخدَ فٝ ل٠اس درجات اٌحرارة أٌِخفضة  ٟاٌوح٠ٌٚة ٚاٌتاٌِحار٠رفٝ  (6)

 . (0C 110-َ ٤ْ درجة تجِدٖ )5 (50-حتٝ )
 

 Phenols Nomenclaturesتسمٌة الفٌنوالت   3.6.3

( ٠ضاؾ اٌِمطع )ٚي( اٌٝ اسَ ا٠ٌٙدرٚوربْٚ IUPACتس٠ِة أٌظا٠ِة اٌعا٠ٌِة )ا٠٨ٚبان  -1

 اٌِمابي.

 

( باٌف٠ٔٚي OHاٌتس٠ِة اٌشابعة بتس٠ِة حٍمة اٌبٔز٠ْ اٌِرتبط بٙا ِجِٚعة ا٠ٌٙدرٚوس٠ي ) -2

((Phenol .ٚتسِٝ بم٠ة اٌِروبات وِشتمات ٌٍف٠ٔٚي 

 

 Physical Properties of Phenolsالخواص الفٌزٌاوٌة للفٌنوالت 3.6.4 

 توْٚ درجة ؼ٠ٍاْ اٌف٨ٚٔ٠ت اعٍٝ ِْ درجة ؼ٠ٍاْ اٌوح٨ٚت. .1

اٌِاء برفع درجة اٌحرارة حتٝ ٠ِتزج بٗ تِاِاً عٔد  ٟاٌِاء ٠ٚزداد اٌذٚباْ ف ٟشح٠ح اٌذٚباْ ف .2

 .C  0 65درجة

 تِتاز اٌف٨ٚٔ٠ت بدرجة أصٙار عا٠ٌة. .3
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 اٌف٠ٔٚي ِادة صٍبة وا٠ٚة ٌٍجٍد.   .4
 .  0C  43ٌٙا رابحة ٠ِِزة تٔصٙر عٔد .5

 

 :الخواص الكٌمٌائٌة

تزداد ٘ذٖ  ا٠ٌٙدرٚج٠ْ.٠تفاعي اٌوحٚي ٚاٌف٠ٔٚي ِع اٌفٍزات اٌم٠ٚة ِثي اٌصٚد٠َٚ ٠ٚطرد  .1
اٌم٠ٍٚة ٚاٌسبب فٝ ذٌن ٘ٚ  NaOHاٌخاص٠ة فٝ اٌف٨ٚٔ٠ت ٚاٌد٠ٌي عٍٝ ذٌن أٔٙا تتفاعي ِع 

ٚبذٌن توْٚ أسٙي فٝ اٌوسر   O - H ا٨صرةأْ حٍمة اٌبٔز٠ْ فٝ اٌف٨ٚٔ٠ت تز٠د ِْ طٚي 
 ِض اٌورب٠ٌٚن.اٌٚذٌن ٠سِٝ اٌف٠ٔٚي ح

ِض اث٩ثٝ ٠ٔترٚ ف٠ٔٚي ٠ٚعرؾ تجار٠اً باسَ )ح 6 ، 4،  ٠2تفاعي ِع خ٠ٍط أٌترات ٠ٚتوْٚ  .2
اٌبور٠ن( ٚ٘ٚ ِادة ِتفجرة ٠ٚستخدَ وِطٙر ٌع٩ج اٌحرٚق ٚ٘ٚ ٠صبػ اٌجٍد باٌٍْٚ ا٤صفر 

 ٨ٚ تسٙي إزاٌتٗ حتٝ تتؽ٠ر طبمة اٌجٍد.
 

 Carboxylic acidsالحوامض الكربوكسٌلٌة  3.7

ٚص٠ؽتٙا اٌعاِة  COOHٟ٘ ِروبات عض٠ٚة تت٠ِز باحتٚابٙا عٍٝ ِجِٚعة وربٚوس٠ي 

RCOOH  ٚتِثيR .ِْٚجِٚعة ا٠ٌٙدرٚورب 

 ِا ٠ؤتٟ : تصٔؾ ِْ ح٠ث عدد ِجِٚعات اٌوربٚوس٠ي فٟ اٌِروب اٌٝ

 . CH3COOHاحِاض أحاد٠ة اٌوربٚوس٠ي ِثي حاِص اٌخ٠ٍن  -أ٨ٚ 

 . COOHCOOHثي حاِض ا٨وسا٠ٌن احِاض ثٔاب٠ة اٌوربٚوس٠ي ِ -ثا٠ٔا 

 . احِاض ِتعددة اٌوربٚوس٠ي ِثي حاِض اٌس٠تر٠ن -ثاٌثا 

CH2COOH(OHCCOOH)CH2COOH 

تِثي اٌِجِٚعة ا٨رِٚات٠ة ِثي  Arح٠ث  ArCOOHوِا تمسَ اٌٝ احِاض وربٚوس٠ٍ٠ة ارِٚات٠ة 

 وِا سبك ذور٘ا. RCOOHحاِض اٌبٔز٠ٚن ٚاحِاض وربٚوس٠ٍ٠ة ا٠ٌفات٠ة 

باٌتس٠ِة اٌشابعة ٚحسب اٌِصدر اٌذٞ تحضر ِٔٗ ٔباتٟ اٚ  عادة ا٨حِاض اٌوربٚوس٠ٍ٠ةتسِٝ 

 ح٠ٚأٟ ِث٩ حاِض اٌخ٠ٍن ٘ٚ اٌِوْٚ اٌرب٠سٟ ٌٍخي ٚج٠ِع ا٨سِاء اٌشابعة تٔتٟٙ باٌِمطع )٠ن(.

ابٍة تِتاز اٌحٚاِض اٌوربٚوس٠ٍ٠ة باٌخاص٠ة اٌحاِض٠ة ٚبدرجة اٌؽ٠ٍاْ اٌعا٠ٌة ِمارٔة باٌوح٨ٚت اٌِم

 ٌٙا.

 الخواص الفٌزٌائٌة:

 تتدرج اٌخٚاص اٌف٠ز٠اب٠ة ٥ٌحِاض اٌعض٠ٚة بز٠ادة اٌوتٍة اٌذر٠ة:

 ا٤ربعة ا٤ٌٚٝ ِٔٙا سٚابي وا٠ٚة ٌٍجٍد ذٚ رابحة ٔفاذة ٚتاِة اٌذٚباْ فٝ اٌِاء. .1

 أِا اٌتٝ ت٠ٍٙا سٚابي ز٠ت٠ة اٌمٚاَ ور٠ٙة اٌرابحة شح٠حة اٌذٚباْ فٝ اٌِاء. .2

 عد٠ِة اٌرابحة ٚؼ٠ر لابٍة ٌٍذٚباْ فٝ اٌِاء.أِا ا٤عٍٝ صٍبة  .3
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 الخواص الكٌمٌائٌة:

 خٚاص ترجع إٌٝ أ٠ْٚ ا٠ٌٙدرٚج٠ْ:  - 1

ِضيي٠ة: ح٠ييث تتفاعييي ِييع اٌفٍييزات اٌتييٝ تسييبك ا٠ٌٙييدرٚج٠ْ ٚا٤واسيي٠د ٚا٠ٌٙدرٚوسيي٠دات ااٌخاصيي٠ة اٌح

 ٚاٌوربٚٔات ٚاٌب٠وربٚٔات.

 خٚاص ترجع إٌٝ ِجِٚعة ا٠ٌٙدرٚوس٠ي:  - 2

 سترات: تتفاعي ا٤حِاض اٌعض٠ٚة ِع اٌوح٨ٚت ٌتو٠ْٚ ا٤ستر ٚاٌِاء٨تو٠ْٚ ا

 خٚاص ترجع إٌٝ ِجِٚعة اٌوربٚوس٠ي:  - 3

ِثييييي ورِٚييييات  ِسيييياعدتختييييزي ا٤حِيييياض اٌوربٚوسيييي٠ٍ٠ة بٚاسييييطة ا٠ٌٙييييدرٚج٠ْ فييييٝ ٚجييييٚد عاِييييي 

 اٌخ٠ٍن .ِض اأٌحاس.ِثاي تحض٠ر ا٠٦ثأٚي ِْ ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسئلة الفصل

 

 

 اٌص٠ؽة اٌعاِة ٩ٌٌوأات ٚا٨ٌو٠ٔات ٚا٨ٌوا٠ٔات؟اذور  .1

 اذور اٌخٚاص اٌف٠ز٠اب٠ة ٩ٌٌوأات؟ .2

 اب٠ة؟٠ِاٟ٘ تفاع٩ت ا٨ٌوأات اٌو٠ِ .3

 ٠ٍْ؟٠ِاٟ٘ اٌخٚاص اٌف٠ز٠اب٠ة ٩ٌث .4

 ٠ٍْ؟٠طر٠مة تحض٠ر ا٨ست اذور .5

 ِا٘ٚ اٌِروب ا٨ساسٟ ٌٍِروبات اٌعطر٠ة؟ .6

 اذور تفاع٩ت اٌبٔز٠ْ اٌو٠ِ٠اب٠ة؟ .7

 ا٠ِ٘٨ة ا٨لتصاد٠ة ٌٍوح٨ٚت؟اذور  .8

 ِا ٟ٘ خٚاص اٌف٨ٚٔ٠ت اٌف٠ز٠اب٠ة؟ .9

 ِا أٚاع اٌحٚاِض اٌواربٚوس٠ٍ٠ة؟ اعط ِٔٚذج عٔٙا؟  .10
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 الفصل الرابع

 Oil and Gas النفط والغاز

 األهداف 

 بعد ا٨ٔتٙاء ِْ دراسة اٌفصي ٠وْٚ اٌطاٌب لادرا عٍٝ اْ :

 ٠عرؾ أٌفط اٌخاَ . – 1

 أٌفط ٚٔظر٠ات ٔشٚإٖ .٠فَٙ اصي توْٚ  – 2

 ٠عرؾ اٌترو٠ب اٌو٠ِ٠اٚٞ ٌٍٔفط اٌخاَ . – 3

 . ٠صٔؾ أٌفط اٌخاَ – 4

 ٠درن ا٠ِ٘٤ة ا٨لتصاد٠ة ٌٍٔفط ٚاٌؽاز . – 5

 ٠فَٙ ترو٠ب اٌؽاز اٌطب٠عٟ ِٚصادرٖ . – 6

 تمهٌد 4.1

أٌفط ٚاٌؽاز اٌطب٠عٟ ِْ ٔاح٠ة اٌترو٠ب ٚأٌشؤة ٚا٨ستخداَ وِدخي ٌفَٙ ِفاصي  ٠تٔاٚي اٌفصي

اٌصٔاعة أٌفط٠ة ٚفابدتٙا ا٨لتصاد٠ة فٟ ح٠اة اٌبشر٠ة ح٠ث ٠ِثي أٌفط ٚاٌؽاز اٌِصدر اٌَِٙ ٌٍطالة 

 اٌتٟ تحرن عجٍة اٌح٠اة فٟ ج٠ِع اٌبٍداْ ِْ خ٩ي تٚف٠ر اٌوٙرباء ٚحروة ٚسابط أٌمي اٌِختٍفة

 ٚصٔاعات اٌب٩ستن ٚؼ٠ر٘ا. 

 

 تعرٌف النفط الخام 4.2

أٌفط اٌخاَ ٚاحد ِْ اَ٘ اٌِٚاد اٌتٟ تعتِد ع٠ٍٙا اٌح٠اة فٟ اٌعصر اٌراْ٘ ح٠ث ٠عد احد اَ٘  ٠عتبر    

حروة اٌس٠ر اٌبر٠ة  ِٝصادر اٌطالة ٚاٌذٞ بدٚٔٗ ٠تسبب بشي اٌوث٠ر ِْ اٌع٠ٍِات اٌصٔاع٠ة اضافة اٌ

اٌتٟ اصبحت تدخي  و٠ِ٠ا٠ٚةٚاٌبحر٠ة ٚاٌج٠ٚة ، اضافة اٌٝ ذٌن فٙٚ ِصدر اساس ٌٍصٔاعات اٌبترٚ

 (.1-4فٟ اؼٍب ِرافك اٌح٠اة وِا ِٚضح فٟ اٌشوي رلَ )

وٍِة ٨ت٠ٔ٠ة ٚتعٟٔ ز٠ت اٌحجر ٠ٚعٚد تار٠خ ٚجٚد  Petroleumأٌفط اٌخاَ ٠ٚعرؾ باٌبترٚي       

فٟ ا٤رض اٌٝ ا٨ؾ اٌس٠ْٔ ٚتش٠ر بعض أٌظر٠ات اٌٝ بدء توٚٔٗ ِٔذ ٠٠٩ِْ اٌس٠ْٔ  أٌفط اٌخاَ

٠ٚعرؾ عٍٝ أٗ سابي ٌزج ٠تدرج ٌٚٔٗ ِْ ا٤صفر إٌٝ ا٤سٚد اعتِاداً عٍٝ طب٠عة اٌِٚاد اٌداخٍة فٟ 

٠توْٚ ِْ ِز٠ج ِعمد ِْ اٌِروبات اٌٙدرٚوارب٠ٔٚة ٠دخي فٟ ترو٠بٙا باٌدرجة ا٤ساس ٚترو٠بٗ 

تتراٚح وثافتٗ ِْ ٚصرٞ اٌوربْٚ ٚاٌٙدرٚج٠ْ با٦ضافة اٌٝ ا٤ٚوسج٠ْ ٚاٌوبر٠ت ٚ أٌترٚج٠ْ عٔ

 (.APIبدرجة ِعٙد اٌبترٚي ا٤ِر٠وٟ )    62-10ِا ٠عادي ِْ   1.1gm /cm3اٌٝ  0.73

 

    
     

  
                                                             (   ) 
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 ات نشوؤهاصل النفط ونظرٌ 4.2.1 

ِْ داخي اطار أٌظر٠ة اٌتٟ تجد  ٌحد ا٨ْ تعتبر ِسؤٌة ِعرفة أصي ٚو٠ف٠ة توْٚ أٌفط اٌخاَ    

 اْ ا٤خرٜ.ٚتٔٚع اٌبرا٠ْ٘ اٌتٟ تدعَ تٍن أٌظر٠ة ٚتفٔد أٌظر٠ة  بسبب تعدد٠مؾ ضد٘ا ٠إ٠د٘ا اِْٚ 

عدَ ِعرفة أصي ٚو٠ف٠ة توْٚ أٌفط اٌخاَ ٠عٚد اٌٝ عدة أسباب ِْ أِ٘ٙا ، ٘ٚ اْ أٌفط بطب٠عتٗ سابي 

ِْ ِٚطٔٗ ا٤صٍٟ اٌٝ ِٔاطك أخرٜ تدعٝ  باٌِصابد ٠ٔتمي حر اٌجر٠اْ فٟ باطْ ا٤رض ِِا ٠جعٍٗ 

 . (2-4اٌشوي )وِا فٟ  اٌبتر٠ٌٚة ٚاٌتٟ ٠تجِع ف٠ٙا أٌفط اٌخاَ فٟ أِاوْ ٔٙاب٠ة تدعٝ اٌِواِْ

 

 

 

 

 ( ِٔتجات أٌفط اٌخا1َ-4) شوي
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 ( ِوِْ ٔفطٟ 2 -4شوي )

وِا اْ ٚجٚد أٌفط عٍٝ ا٨ؼٍب فٟ أعِاق وب٠رة تصي اٌٝ عدة آ٨ؾ ِْ ا٨ِتار تعطٟ صعٚبة ٌدٜ 

اٌٝ اْ اخت٩ؾ ِوٚٔات  با٦ضافةاٌج٠ٌٚٚج٠٠ْ فٟ اٌتعرؾ عٍٝ اٌب٠بة اٌحم٠مة اٌتٟ تح٠ط بأٌفط اٌخاَ 

أٌفط اٌخاَ ِْ حمي اٌٝ اخر ِْٚ ببر اٌٝ ببر اخر فٟ ٔفس اٌحمي اح٠أا ٠عطٟ صعٚبة فٟ ِعرفة 

أِ٘ٙا ِا أٌفط اٌخاَ. ٌٚٙذا فمد ٔشؤت اٌعد٠د ِْ أٌظر٠ات اٌتٟ تب٠ْ و٠ف٠ة توْٚ أٌفط اٌخاَ ِْٚ  أصي

 :٠ؤتٟ

 

 

 النظرٌة العضوٌة     4.2.2

 ٚبخاصة ٚأٌبات٠ة، اٌح٠ٚا٠ٔة اٌح٠ة، اٌوابٔات بما٠ا ِْ توْٚ لد اٌبترٚي أْ عٍٝ أٌظر٠ة تٔص     

اٌبحار  ل٠عاْ فٟ ِٚتٙا بعد أخرٜ وابٔات بما٠ا ِع تجِعت اٌتٟ ( ،)اٌطحاٌب اٌدل٠مة اٌبحر٠ة ا٤ح٠اء

 رسٚب٠ة، صخٚر إٌٝ تدر٠ج٠ا ٚتحٌٚت أخرٜ، ِعد٠ٔة ٚبرٚاسب برِاٌٙا، ٚاختٍطت ٚاٌِح٠طات،

 تحروات بفعي ِرتفعة ٔسب٠اً  درجات إٌٝ حرارتٙا ٚارتفعت ٘ابٍة، ٌضؽٚط تعرضت ثَ سِوٙا، ٚتزا٠د

 تسِٝ اٌتٟ اٌرسٚب٠ة اٌصخٚر طبمات فتوٚٔت ا٤رض، باطْ حرارة ٚتؤث٠رات ا٤رض٠ة، اٌمشرة

 ِٚاد إٌٝ ٚا٠ٌٙدرٚج٠ْ باٌوربْٚ اٌؽ٠ٔة اٌعض٠ٚة اٌبما٠ا تحٌٚت ثٔا٠ا٘ا ٚفٟ اٌِصدر، بصخٚر

 اٌضؽط عٚاِي ٔت٠جة ( ،3-4اٌطب٠عٟ ٨حظ شوي ) ٚاٌؽاز اٌبترٚي ز٠ت ِٔٙا توْٚ ٠٘درٚورب٠ٔٚة،

 ٚاٌوبر٠ت ا٤وسج٠ْ أتزاع فٟ َِٙ بدٚر لاَ اٌذٞ اٌبوت٠رٞ ٚأٌشاط اٌو٠ِ٠اب٠ة، ٚاٌتفاع٩ت ٚاٌحرارة

 باٌبترٚي اٌؽ٠ٔة اٌٌِٚدة اٌصخٚر ٚتٔتج اٌح٠ة، اٌوابٔات بخ٠٩ا اٌعض٠ٚة اٌِروبات ِْ ٚا٠ٌٔترٚج٠ْ
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 فٟ ف٠بمٝ اٌبترٚي أؼٍب ، أِا ٔسب٠اً  ل٠ٍي اٌِجاٚرة اٌطبمات إٌٝ ٠تحرن ِا أْ إ٨ ِٔٗ، وب٠رة و٠ِات

 ، ٨حظ شوي  إٔتاجٗ ٠ِوْ ٨ٚ اٌٌِٚدة اٌصخٚر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أٌِاخ٠ة ٚظرٚفٙا اٌج٠ٌٚٚج٠ة، ٚخصابصٙا اٌعض٠ٚة، اٌِٚاد ترس٠ب ب٠بات تتحوَ أخرٜ ٔاح٠ة ِْٚ

 ٚاٌٍْٚ. اٌوثافة ِثي اٌطب٠ع٠ة ِوٚٔاتٗ ح٠ث ِْ اٌو٠ِ٠اب٠ة اٌبترٚي خصابص فٟ

 

 ِا ٠ٍٟ : ٙاٚت٩لٟ ٘ذٖ أٌظر٠ة لب٨ًٚ ٌدٜ اٌوث٠ر بسبب ٚجٚد عدد ِْ ا٨دٌة اٌتٟ تإ٠د٘ا ِْٚ اِ٘

ٔفسٙا اٌعٔاصر اٌرب٠س٠ة اٌِوٚٔة ٌٍٔفط اٌخاَ اْ اٌعٔاصر اٌرب٠س٠ة اٌِوٚٔة ٌٍٔباتات ٚاٌح٠ٚأات ٟ٘  .1

 ( .C،H،O،N،Sِثي )

ٔباتٟ ٨ٚ ٠ِوْ اْ تتوْٚ فٟ اٌطب٠عة ا٨  أصيباٌضٚء ذات  تتؤثرتٚجد فٟ أٌفط اٌخاَ ِروبات  .2

 . (اٌوٍٚرٚف٠يِْ عٔاصر ح٠ة ِثي اٌصبؽة اٌخضراء )

شحــ٠ِة ذات اصي عضٚٞ تٚجد فٟ أٌفط اٌخاَ حٚاِض ٔفث٠ٔ٠ة ٚاٌتٟ ٠وْٚ ِصدر٘ا حٚاِض  .3

 . ٟح

ِشابٙة ٌِا ٠ٔبعث ِْ أٌباتات ٚاٌح٠ٚأات ا٠ٌِتة  ج٠ٔ٠ةتٔبعث ِْ أٌفط اٌخاَ ؼازات وبر٠ت٠ة ٚٔترٚ .4

 عٔد اٌتحٍي ٚاٌتفسخ ِثي ؼاز وبر٠ت٠د اٌٙدرٚج٠ْ ٚا٠ِٔٚ٨ا .

 ٚجٚد عدد ِْ اٌِتحجرات اٌبحر٠ة فٟ ِٔاطك ٚجٚد أٌفط اٌخاَ . .5

 ( اصي أٌفط اٌخا3َ-4شوي )
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اٌِوتشفة لرب سٚاحي اٌبحار وِا فٟ خ٠ٍج اٌس٠ٚس ٚدٚي اٌخ٠ٍج اٌعربٟ  تتٚاجد اؼٍب حمٚي أٌفط .6

 ٚبحر اٌشِاي .

 

 النظرٌة الالعضوٌة 4.2.3

 بعض ٌتعرض ٔت٠جة توْٚ أصي ِعدٟٔ ، ذٚ ٚأٔٗ عض٠ٚة، ؼ٠ر اٌبترٚي ٔشؤةاٌٝ اْ  تش٠ر أٌظر٠ة 

 ٤ْ ذٌن اٌِاء، ٌبخار ِثي وارب٠د اٌواٌس٠َٚ ا٤رض باطْ فٟ اٌِٚجٚدة اٌفٍزات ورب٠دات رٚاسب

 اٌشد٠دة أٌدرة ٌٚوْ )٠ْ٠ٍا٤ست( اٌِشبع ؼ٠ر ا٠ٌٙدرٚوربْٚ ِوٚٔاً  اٌِاء ِع ٠تفاعي اٌواٌس٠َٚ وارب٠د

 استخرج ِا ٌتو٠ْٚ ٚواف٠ة ٘ابٍة بو٠ِات ِٚجٚدة وأت أٔٙا تصٚر ِعٙا ٠صعب اٌورب٠دات ٌرٚاسب

 إْ اٌوارب٠دات ٘ذٖ ِثياْ ف ٚج٠ٌٚٚج٠ا ، ا٤رض باطْ فٟ ِٚجًٚدا ٠زاي ٨ ِٚا اٌبترٚي ِْ فع٩

  فٚ٘ات ِْ ٘ــ٠درٚورب٠ٔٚة ؼازات خرٚج بد٠ٌي  اٌصخٚر اٌبروا٠ٔة ثٔا٠ا فٟ توْٚ أْ ف٩بد ٚجدت

 اٌرسٚب٠ة. اٌصخٚر طبمات فٟ إ٨ اٌبترٚي ٠ٚجد ٨ ب٠ِٔا اٌبراو٠ْ ،

22222 )(2 HCOHCaOHCaC  

34234 )(3 OHAlCHOHCAl  

ر٠ة اٌعض٠ٚة ِثي أٌظر٠ة استٔاداً إٌٝ عدد ِْ ا٤دٌة اٌتٟ ٨ تٔسجَ ِع أٌظ٠ٚٚجد ٘ٔان ِْ ٠إ٠د ٘ذٖ 

ً  توْٚ حمٚي ٔفط٠ة ِْ جد٠د بعد ٚجٚد ِإشرات  ٚاِت٩ء آبار ٔفط٠ة بعض أٌِاطك ِْ اٌعاٌَ فٟ حد٠ثا

 عٍٝ ٔضٚبٙا ِْ أٌفط .

ِٔٙا أٌظر٠ة  ٚ٘ٔان ٔظر٠ات اخرٜ ٌَ تحضٝ با٘تِاَ وأٌظر٠ت٠ْ اٌسابمت٠ْ ٚذٌن ٌضعؾ ا٨دٌة

اٌبروا٠ٔة  ٚاٌتٟ تش٠ر اٌٝ اْ تؤث٠ر اٌِاء عٍٝ اٌوارب٠دات تحت ا٨رض ادٜ اٌٝ توْٚ ا٨ٔفجارات 

 اٌبروا٠ٔة ٚاٌد٠ٌي عٍٝ ذٌن ٚجٚد و٠ِات ضب٠ٍة ِْ أٌفط فٟ اٌصخٚر اٌبروا٠ٔة.

 

  :Astronomical Theoryالنظرٌة الكونٌة   4.2.4 

اٌوربْٚ ٚاٌٙدرٚج٠ْ فٟ اٌوتٍة اٌو٠ٔٚة أثٔاء تصٍب ا٤رض  ٚتش٠ر اٌٝ اْ أٌفط ٔاتج ِْ تفاعي

 ٠ٚستدي عٍٝ ذٌن ِْ خ٩ي ٚجٚد ِٚاد ٠٘درٚوارب٠ٔٚة فٟ ا٤حجار ا٠ٌٔزو٠ة.

 أهم الحمول االنفطٌة العرالٌة : 4.3

ً ِمارٔ بحمٚي ٔفط أٌِطمة ٚاٌعاٌَ  ةتِتاز اٌحمٚي أٌفط٠ة فٟ اٌعراق بٚجٚد٘ا عٍٝ اعِاق ل٠ٍٍة ٔسب٠ا

 ِِا ٠جعٍٙا ل٠ٍٍة اٌوٍفة ا٨ٔتاج٠ة .

 ِْٚ اَ٘ اٌحمٚي أٌفط٠ة اٌعرال٠ة  :

حمي اٌر٠ٍِة اٌشِاٌٟ : ٚ٘ٚ اوبر حمي ٔفطٟ عرالٟ ٠ٚعد تاسع اوبر حمي فٟ اٌعاٌَ ٠ِتد ِْ ؼرب  .1

اوثر ابارٖ فٟ اٌجٔٚبٟ فٟ دٌٚة اٌو٠ٚت ٚ لسِٗاٌبصرة ِتجٙاً اٌٝ اٌجٔٚب بح٠ث ٠دخي جزء ِْ 

ِْ لبي اٌشروة اٌٚط٠ٔة اٌعرال٠ة ٠ٚصي عدد ابارٖ حا٠ٌا  1970اٌعراق . تَ استؽ٩ٌٗ عاَ 

 ببر ِٔتجة .  663بحدٚد
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اٌؾ بر٠ِي  600ِْ اٌحمٚي اٌوب٠رة فٟ اٌبصرة لد تصي طالتٗ ا٨ٔتاج٠ة اٌٝ  ٠عد : حمي ِجْٔٚ .2

 ٠ِٚ٠ا .

 اٌٝ ٚذٚ ِحتٜٚ ؼازٞ ذابب ٠صي احٍٚ ٗٔفطحمي اٌزب٠ر : ٠مع فٟ ِد٠ٔة اٌبصرة ٠ِٚتاز بوْٚ  .3

 ( لدَ ِوعب ٌوي بر٠ِي .900 – 660)

اٌؾ بر٠ِي  ٠500ِوْ اْ ٠صي أتاجٗ اٌٝ ٚحمي ٔٙر عِر : ٚ٘ٚ ِْ اٌحمٚي أٌفط٠ة فٟ اٌبصرة  .4

 با٠ٌَٚ .

 حمي ؼرب اٌمرٔة : ٠ٚمع فٟ اٌبصرة ا٠ضا ٠ِٚثي ا٨ِتداد اٌشِاٌٟ ٌحمي اٌر٠ٍِة اٌشِاٌٟ . .5

َ ٠مع فٟ ِد٠ٔة  1927حمي وروٚن : ٚ٘ٚ ِْ الدَ اٌحمٚي أٌفط٠ة اٌعرال٠ة تَ اوتشافٗ عاَ  .6

جزء با٠ٌٍِْٚ  10% ٚزٔا ٚترو٠ز ؼاز وبر٠ت٠د اٌٙدرٚج٠ْ 1.85وروٚن ٠ِتاز بٔسبة وبر٠ت 

 . API  36ٚدرجة 

٠ر َ فٟ ِٔطمة اٌزاب اٌصؽ 1953حمي باٞ حسْ : ٠ٚمع فٟ ِد٠ٔة وروٚن ، تَ اوتشافٗ عاَ  .7

% 2.6ضٟ اوثر ِْ بالٟ اٌحمٚي فٟ ِد٠ٔة وروٚن ح٠ث ٔسبة اٌوبر٠ت ف٠ٗ  ٠ِِٚتاز بوٚٔٗ حا

 .  ppm 20ٚزٔا ٚترو٠ز وبر٠ت٠د اٌٙدرٚج٠ْ ف٠ٗ 

٠ِٚتاز بوٚٔٗ ٔفط حٍٚ خاٌٟ ِْ وبر٠ت٠د  1954حمي جِبٚر  : ٠ٚمع شِاي وروٚن تَ اوتشافٗ عاَ  .8

 % .1.2اٌٙدرٚج٠ْ ٚٔسبة اٌوبر٠ت ف٠ٗ ٚزٔاً 

ذٚ ِحتٜٚ  ، 1939مي ع٠ْ زاٌة  : ٘ٚ حمي ٔاضب ، ٠مع فٟ ِد٠ٔة اٌِٚصي ، تَ اوتشافٗ عاَ ح .9

( 50-150ف٠ٗ ) H2Sوبر٠تٟ عاٌٟ ٚٔسبة رطٚبة عا٠ٌة ، ٠صي ترو٠ز وبر٠ت٠د اٌٙدرٚج٠ْ  

ppm. 

٠ِٚتاز بِحتٜٚ ِابٟ عاٌٟ  1952حمي بطِة : ٠ٚمع فٟ ِد٠ٔة اٌِٚصي ، تَ اوتشافٗ عاَ  .10

 %.٠20صي اٌٝ 

حمي ٔفط خأة : ٠ٚمع فٟ ِد٠ٔة د٠اٌٝ ِحاذ٠ا ٌٍحدٚد ِع ا٠راْ ٠ِٚتاز بوْٚ ٔفط خف٠ؾ درجة .11

API  43  لدَ ِوعب ٌوي بر٠ِي ، وِا اْ ِحتٚاٖ اٌوبر٠تٟ ِٔخفض  400ِٚحتٜٚ ؼازٞ ٠صي

. 

حمي شرلٟ بؽداد: ٚ٘ٚ حمي بمع شرق بؽداد ٌٚٗ اِتدادات شِا٠ٌة فٟ ِحافظة ص٩ح اٌد٠ْ .12

 اٌؾ بر٠ِي فٟ ا٠ٌَٚ . 120افظة ٚاسط . ٠ٚمدر اجِاٌٟ أتاجٗ عٔد اٌتط٠ٚر اٌٝ ٚجٔٚب٠ة فٟ ِح

حمي اٌم٠ارة : ٘ذا اٌحمي ٠مع فٟ ِد٠ٔة اٌِٚصي فٟ ِٔطمة اٌم٠ارة ٠ِتاز بوٚٔٗ ٔفط ثم٠ي جداً ٚذٚ  .13

( ٚزٔا 8 – 6( اِا ٔسبة اٌوبر٠ت )11.4 – 18.6)  APIِحتٜٚ وبر٠تٟ عاٌٟ، ٠تراٚح درجة

 .H2S 2000 ppmٚترو٠ز 

صي ِع فٟ ِد٠ٔة وروٚن ٚحمي صف٠ة فٟ اٌِٚ زٚ٘ٔان حمٚي ٔفط٠ة عرال٠ة اخرٜ ِٔٙا حمي خبا.14

حمي عج٠ي ٚحمي بٍد فٟ ِحافظة ص٩ح اٌد٠ْ  ٚوذٌن حمي ٚ اٌحدٚد اٌسٚر٠ة ٚحمي تور٠ت

-4)اٌبزرواْ ٚحمي ابٚ ؼراب ٚحمي فوة ٚحمي اٌعِارة فٟ ِحافظة ٠ِساْ. وِا فٟ اٌجدٚي رلَ 

1) . 
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 ( اٌحمٚي أٌفط٠ة اٌعرال٠ة1-4جدٚي )

 اٌعدد اٌحمي اٌِحافظة

 اٌبصرة
اٌر٠ٍِة اٌشِا٠ٌة، اٌر٠ٍِة اٌجٔٚب٠ة، ِجْٔٚ، اٌزب٠ر، ٔٙر عِر، ؼرب اٌمرٔة، 

 اٌٍح٠س، اٌطٚبة، اٌصبة، اٌحٍفا٠ة.
10 

 4 اٌبزرواْ، أبٚ ؼرب، فوة، اٌعِارة. ٠ِساْ

 1 شرق بؽداد بؽداد

 1 ٔفطخأة د٠اٌٝ

 3 تور٠ت، عج٠ي، بٍد. ص٩ح اٌد٠ْ

 4 وروٚن، جِبٚر، باٞ حسْ، خباز. وروٚن

 4 ع٠ْ زاٌة، اٌم٠ارة، صف٠ة، بطِة. ٠ٜٔٔٚ

 

 التركٌب الكٌمٌاوي للنفط الخام4.4 

٠توْٚ أٌفط اٌخاَ ِْ خ٠ٍط ِعمد ِْ اٌِروبات اٌٙدرٚوارب٠ٔٚة ٚاٌتٟ تشوي اٌبراف٠ٔات ٚأٌفث٠ٔات 

% ِٔٗ اِا اٌبالٟ ف٠ِثي ِروبات اخرٜ ٠دخي فٟ ترو٠بٙا اٌوبر٠ت ٚأٌترٚج٠ْ 90ٚاٌعطر٠ات حٚاٌٟ 

٨حظ اٌشوي . ٚا٨ٚوسج٠ْ ٚبعض اٌفٍزات . ٚتمسَ اٌِروبات اٌداخٍة فٟ ترو٠ب أٌفط اٌٝ ث٩ثة الساَ 

(4-4) . 

 .اٌِروبات اٌعض٠ٚة اٌٙدرٚوارب٠ٔٚة  .1

 . ( اٌِوبات اٌعض٠ٚة ؼ٠ر ٠٘درٚوارب٠ٔٚة ) اٌشٚابب اٌذاببة .2

 . اٌشٚابب ؼ٠ر اٌذاببة ) اٌِاء ٚا٩ِ٨ح ٚاٌرٚاسب ( .3
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 ( ِوٚٔات أٌفط اٌخا4َ-4شوي )

 

 :  المركبات الهدروكاربونٌة 4.4.1

 تتوْٚ ٘ذٖ اٌِروبات ِْ عٔصرٞ اٌٙدرٚج٠ْ ٚاٌوربْٚ فمط ، ٚتمسَ ِْ ح٠ث اٌترو٠ب اٌٝ :

 : Paraffinsالبرافٌنات   -أوال 

ترتبط ذراتٙا باصرة احاد٠ة ، ٟٚ٘ ذات  (CnH2n+2)ٟٚ٘ ِروبات ٠٘درٚوارب٠ٔٚة لأٚٔٙا اٌعاَ  

  ٚس٩سٍٙا اِا اْ توْٚ ِستم٠ِة اٚ ِتفرعة .,(  aneثبات٠ة عا٠ٌة ، ٚتٔتٟٙ تس٠ِتٙا باٌِمطع )آْ ،  

 :٠ؤتٟ ٚوِا  اٌم٠اس٠ة ِْ ضؽط ٚدرجة حرارة ظرٚؾ اٌٚتتٚاجد فٟ أٌفط اٌخاَ بث٩ثة حا٨ت عٔد 

: ٟٚ٘ اٌبراف٠ٔات اٌتٟ ٠تراٚح عدد ذرات اٌوربْٚ ف٠ٙا ِْ    Gas Phaseالحالة الغازٌة    -1

 (. ٚعادةً ِا توْٚ ذاببة فٟ أٌفط اٌخاَ .4 -1)

 النفط الخام

 الرواسب

الماء واالمالح واالطٌان 
 والرمال

المركبات العضوٌة غٌر 
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 غازٌة



 
  

122 
 

 اٌبراف٠ٔات اٌؽاز٠ة (2-4جدٚي )

 

: ٟٚ٘ اٌبراف٠ٔات اٌتٟ ٠تراٚح عدد ذرات اٌوربْٚ ف٠ٙا ِْ Liquid Phaseالحالة السائلة  -2

( أٌسبة اٌعظِٝ 12- 5( ٚتشوي اٌبراف٠ٔات اٌسابٍة ٚاٌتٟ عدد ذرات اٌوربْٚ ٌٙا )17 –5)

 . ( فتِثي أٌسبة اٌعظِٝ ٌز٠ٚت اٌتز٠ت17 – 13ٌٍِماطع اٌخف٠فة ٚاٌٚسط٠ة اِا ِْ )

 17-40: ٟٚ٘ اٌبراف٠ٔات اٌتٟ عدد ذرات اٌوربْٚ ف٠ٙا ِْ )Solid Phaseة البرافٌنات الصلب -3

 ( ِثي اٌشِع ٚا٨سفٍت ٚشحَٚ اٌتز٠٠ت.

:  ٚتدعٝ باٌبراف٠ٔات اٌِؽٍمة اٌسٍسٍة ) حٍم٠ة ( لأٚٔٙا اٌعاَ    Naphthansالنفثٌنات -ثانٌا 

CnH2n  تتحد ذراتٙا باصرة احاد٠ة ٟٚ٘ الي استمراراً ِْ اٌبراف٠ٔات ، ٚتٚجد بشوي ِروبات احاد٠ة

ٚ ثٔاب٠ة ٚث٩ث٠ة اٌحٍمة ، ٚتشوي أٌفث٠ٔات احاد٠ة اٌحٍمة أٌسبة أ٤عٍٝ فٟ أٌفط اٌخاَ . ح٠ث تٚجد فٟ 

فٟ اٌمطفات اٌتٟ تؽٍٟ  اٌمطفات اٌخف٠فة ٔفث٠ٔات خِاس٠ة ٚسداس٠ة اٌحٍمة ِثي اٌٙوساْ ٚاٌبٔتاْ ، اِا

% ٚتوْٚ ِْ أٌٚع اٌِتعدد  80 – 70س٠ٍ٠ز٠ة فؤٔٙا ٠ِوْ اْ تشوي ٔسبة  400بدرجة اعٍٝ ِْ 

 اٌحٍمات اٚ حٍمة ٚاحدة ِرتبطة بسٍسٍة ط٠ٍٚة ِْ اٌبراف٠ٔات .

 

                                           

 بٔتاْ حٍمٟ                                                ٘وساْ حٍمٟ                    

 

: ٟٚ٘ ِروبات ٠٘درٚوارب٠ٔٚة  ِؽٍمة اٌسٍسٍة ؼ٠ر ِشبعة لأٚٔٙا Aromatic العطرٌات  -ثالثا 

ة أٌسبة تٚجد بشوي ِروبات احاد٠ة ٚثٔاب٠ة ٚث٩ث٠ة اٌحٍمة، ٚتشوي احاد٠ة اٌحٍم CnH2n-6اٌعاَ 

اٌعظِٝ ٌٍعطر٠ات فٟ أٌفط اٌخاَ، ٚتوثر ٔسبتٙا فٟ اٌِماطع اٌخف٠فة، اِا اٌِروبات اٌعطر٠ة ثٔاب٠ة 

اٌحٍمة فتتروز ٔسبتٙا فٟ اٌِماطع اٌٚسط٠ة ِثي اٌو٠رٚس٠ْ، اِا ث٩ث٠ة اٌحٍمة فٟٙ ذات درجة ؼ٠ٍاْ 

ٌذا فؤْ ٚجٚد٘ا فٟ  ؤوسداٌتِرتفعة تتروز فٟ اٌِماطع اٌثم٠ٍة.  اْ اٌعطر٠ات ِروبات بط٠بة 

 تمٍي ِْ وفاءتٗ . فإٔٙااٌواز٠ٌْٚ ٠رفع ِْ وفاءتٗ اِا فٟ ز٠ت اٌؽاز 

 

 CH4 METHANE ٠ِثاْ

 C2H6 ETHANE ا٠ثاْ

 C3H8 PROBANE برٚباْ

 C4H10 BUTAN ب٠ٚتاْ
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 المركبات العضوٌة غٌر هٌدرو كارونٌة ) الشوائب الذائبة (: 4.4.2

ٟٚ٘ ِروبات عض٠ٚة ٠دخي فٟ ترو٠بٙا عٔصر ؼ٠ر اٌوربْٚ ٚاٌٙدرٚج٠ْ تِتاز اؼٍبٙا بوٚٔٙا ذات 

تتروز فٟ اٌِماطع اٌثم٠ٍة ِْ أٌفط اٌخاَ ، ٚاَ٘ ٘ذٖ  ٚزْ جز٠بٟ عاٌٟ ٚدرجة ؼ٠ٍاْ ِرتفعة ٌذا

 اٌِروبات :

 :  Sulphur Compoundsالمركبات الكبرٌتٌة    - 1

ٟٚ٘ ِروبات ؼ٠ر ٠٘درٚوارب٠ٔٚة تحتٚٞ عٍٝ عٔصر اٌوبر٠ت فٟ ترو٠بٙا تِتاز بوٚٔٙا ذات 

 ٚزْ جز٠بٟ عاٌٟ ٚدرجة ؼ٠ٍاْ ِرتفعة ٚرابحة ور٠ٙة ٚذات طابع حاِضٟ .

تتٚزع ٘ذٖ اٌِروبات بشوي ؼ٠ر ِتجأس فٟ أٌفط اٌخاَ ٚتزداد ٔسبتٙا فٟ اٌِماطع اٌثم٠ٍة )أٞ ِع 

ارتفاع درجة اٌؽ٠ٍْ ( وِا ٠ٚٚجد اٌوبر٠ت بشوي حر ذابب فٟ أٌفط اٌخاَ . ٚتٚجد بشوي ِروبات 

 TOLEUNE  اٌت٠ٍْٚ BENZENE  اٌبٔز٠ْ

CH3 

 C9H10اندان  C10H8 نفثالين

 C14H10 انثراسين C10H12 ترالين
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٠دات ٚ اٌوبر٠ت RSR، ٚاٌوبر٠ت٠دات  RSH، ٚاٌِروبتأاتH2Sِختٍفة ِٔٙا وبر٠ت٠د اٌٙدرٚج٠ْ 

 ٚاٌوبر٠ت٠دات اٌحٍم٠ة.  RSSRاٌثٔاب٠ة 

اْ ٘ذٖ اٌِروبات ٌٙا اثار ضارة وب٠رة فٟ اٌصٔاعة أٌفط٠ة بسبب خٚاصٙا اٌحاِض٠ة اٌتٟ تإدٞ 

اٌٝ تاوي ٚتٍؾ ا٨جٙزة ٚاٌِعدات أٌفط٠ة وِا ٚتعِي عٍٝ تسَِ اٌعاِي اٌِساعد فٟ اٌٚحدات اٌتٟ 

ٟ ٚحدة تحس٠ْ اٌبٔز٠ْ ، اضافة اٌٝ ذٌن فٟٙ ِروبات تحتٚٞ ِفاعي ٠عِي  باٌعاِي اٌِساعد وِا ف

ٍِٚثة ٌٍب٠بة ٌٚٙذا فؤْ أٌفط اٌحاٚٞ عٍٝ ٔسبة عا٠ٌة ِْ ٘ذٖ اٌِروبات ٠وْٚ ذٚ سعر الي ِْ 

 أٌفٚط اٌخا٠ٌة ِٔٙا .

 

 : Oxygen Compoundsالمركبات االوكسجٌنٌة    - 2

ذات درجة ؼ٠ٍاْ ِرتفعة ٟٚ٘ ِروبات عض٠ٚة تحتٚٞ فٟ ترو٠بٙا عٍٝ عٔصر ا٤ٚوسج٠ْ 

تٚجد بشوي حٚاِض عض٠ٚة ) اٌحٚاِض أٌفث٠ٔ٠ة ( ٚبشوي ِروبات ِتعادٌة ٚٚٚزْ جز٠بٟ 

 % .1بٔسبة الي ِثي اٌراتٔجات ، ٨ٚ تز٠د ٔسبتٙا عادةً عٍٝ 

اٌٚسط٠ة بٔسبة عا٠ٌة ٌٚٙذا فاْ اٌفحص  أٌِتجاتتتٚاجد اٌِروبات ا٨ٚوسج٠ٔ٠ة اٌحاِض٠ة فٟ 

ض اٌعض٠ٚة حي ِحي فحص تع٠٠ْ اٌِروبات ا٨ٚوسج٠ٔ٠ة اٌو٠ٍة  ، ٚتشـوي أٌِختبرٞ ٌٍحٚاِ

( ذرة وربْٚ ِعظَ اٌحٚاِض  6 – 1اٌحٚاِض اٌعض٠ٚة اٌتٟ تحــتٚٞ عٍٝ عدد ذرات )

 اٌعض٠ٚة فٟ أٌفط اٌخاَ .

تسبب ٘ذٖ اٌِروبات اٌتآوي ٌٍِعدات ٚاٌٚحدات أٌفط٠ة  بسبب اٌطب٠عة اٌحاِض٠ة ٌٙا ٠ٚزداد 

ِع ارتفاع درجات اٌحرارة ، وِا ٚتسبب تسَِ اٌعاِي اٌِساعد بسبب اٌترسبات اٌفح٠ِة تؤث٠ر٘ا 

بؤٔٚاع  اٌتٟ تٌٚد٘ا ٔت٠جة تفاع٩ت اٌبٍِرة . ٟٚ٘ بذٌن تسبب أخفاض اسعار أٌفط اٌخاَ ِمارٔة

 اٌخا٠ٌة ِْ ٘ذٖ اٌِروبات . أٌفط

ٚتة  ، ح٠ث ترتبط ِجِٚعة اٌخاَ ٚبٔسب ِتفا أٌفط اعاْ ٘ذٖ اٌِروبات تٚجد فٟ ج٠ِع أٚ

 اٌواربٚوس٠ي ِع حٍمة اٚ حٍمت٠ْ ِْ ِروب ٔفث٠ٟٔ .

 

 Nitrogen Compounds :  المركبات النتروجٌنٌة   - 3

تتٚاجد بٔسبة ٚ رٚج٠ْ٠دا٠ٌٙدخي فٟ ترو٠بٙا عٔصر  وارب٠ٔٚةٟٚ٘ ِروبات عض٠ٚة ؼ٠ر ٘ا٠درٚ

عا٠ٌة فٟ اٌِماطع اٌثم٠ٍة بسبب ٚزٔٙا اٌجز٠بٟ اٌعاٌٟ ٚدرجة اٌؽ٠ٍاْ اٌِرتفعة ، ِٚعظَ اٌِروبات 

ٚاٌب٠ر٠د٠ْ  Quninolineأٌترٚج٠ٔ٠ة فٟ أٌفط اٌخاَ ذات سٍٚن لاعدٞ ِثي اٌو٠ٍ٠ٔٚ٠ْ 

Pyridine   ٚاٌم٠ٍي ِٔٙا ِتعادي ِثي اٌبا٠رٚيPyrrol   ا٨ٔدٚي ٚIndole ٚاجد عٍٝ . ٚتت

 .% ٚتتروز فٟ اٌِتبمٟ ِْ اٌتمط٠ر اٌجٚٞ  0.3 – 0.03ا٨ؼٍب بٔسب صؽ٠رة تتراٚح ب٠ْ 

اٌِروبات أٌترٚج٠ٔ٠ة ِٚاد اساس٠ة ٌتو٠ْٚ اٌراتٔجات ٚا٨صِاغ فٟ أٌفط اٌخاَ ٚاٌذٞ ٠سبب 

باٌضٚء  تتؤثروِا أٙا ِروبات  ((Nozzleأسداد اٌِرشحات ٚ حالٔات اٌٚلٚد فٟ اٌِحروات 

ٟٚ٘ بذٌن تؽ٠ر ٌْٚ أٌِتج عٔد تعرضٗ ٌٍضٚء . ٚتعِي ٘ذٖ اٌِروبات عٍٝ ز٠ادة اٌترسبات 

 اٌفح٠ِة عٍٝ اٌعاِي اٌِساعد فٟ اٌِفاع٩ت وِا فٟ ٚحدة ٘درجة اٌو٠رٚس٠ْ . 
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 :Organometalic Compound المركبات الفلزٌة العضوٌة    - 4

ي فٟ ترو٠بٙا عٔصر فٍزٞ تتٚاجد بٔسبة عا٠ٌة فٟ ٠دخ رب٠ٔٚةا٠٘درٚوٟٚ٘ ِروبات عض٠ٚة ؼ٠ر  

ِٙا اٌٝ ِجِٚعت٠ْ اٌِماطع اٌثم٠ٍة بسبب ٚزٔٙا اٌجز٠بٟ اٌعاٌٟ ٚدرجة اٌؽ٠ٍاْ اٌِرتفع ، ٠ِوْ تمس٠

 ٚوِا ٠ٍٟ : ِْ ح٠ث اٌتؤث٠ر

ِجِٚعة عٔاصر )اٌزٔن، اٌت٠تا٠َٔٚ، اٌواٌس٠َٚ، اٌِؽٔس٠َٚ( ٟٚ٘ تساعد عٍٝ  :المجموعة االولى

 ثبات اٌِستحٍب اٌِابٟ فٟ أٌفط اٌخاَ .

ٍت ، اٌصٚد٠َٚ ( ٚاٌتٟ تعِي عٍٝ ب: ِجِٚعة عٔاصر ) ا٠ٌٔوي ، اٌفأد٠َٚ ، اٌوٚالمجموعة الثانٌة

 اٌحجر أٌارٞ فٟ بطأة ا٨فراْ ٚاٌِراجي اٌبخار٠ة . ويآت

 

   Insoluble Impurities الشوائب غٌر الذائبة )الماء واالمالح والرواسب( 4.4.3

٠تٚاجد اٌِاء ذٚ اٌترو٠ز اٌٍِحٟ اٌعاٌٟ فٟ أٌفط اٌخاَ بتراو٠ز ِختٍفة اعتِادا عٍٝ ٔٚع أٌفط        

٠ٚعتبر اٌِاء اٌِستحٍب اٌذٞ ٨ ٠ِوْ فصٍٗ  ٩ٌستخراج،اٌخاَ ِٚٔاطك استخراجٗ ٚا٠ٌ٨ة اٌِتبعة 

باٌطرق اٌتم٠ٍد٠ة ِادة ؼ٠ر ِرؼٚب بٙا فٟ اٌٚحدات اٌصٔاع٠ة ٌِا ٠سببٗ ِْ ِضار وب٠رة عٍٝ 

 اٌِعدات ٚأٌِتجات ٚخاصة ا٨فراْ ٚاٌِراجي اٌبخار٠ة . 

ط اٌخاَ فٙٚ %، اِا ِصدر اٌِاء فٟ أٌف٠ٚ0.5جب اْ ٨ تز٠د ٔسبة اٌِاء فٟ أٌفط اٌخاَ عْ      

اٌِاء اٌِٚجٚد فٟ اٌِوِْ أٌفطٟ ٚاٌذٞ ٠ٔدفع ِع أٌفط بفعي ضؽط اٌِوِْ ٚوذٌن طرق ا٨ٔتاج 

 باٌحمْ اٌِابٟ ٌٍببر.

اِا ا٩ِ٨ح فٟٙ ا٩ِح اٌب٠وربٚٔات ٚاٌوربٚٔات ٚاٌوبر٠ت٠دات ٚاٌوٍٚر٠دات ِتحدة ِع عٔاصر     

وث٠رة فٟ اٌصٔاعة أٌفط٠ة ٚخاصة فٟ ا٨فراْ اٌواٌس٠َٚ ٚاٌِؽٔس٠َٚ ٚاٌصٚد٠َٚ ٚاٌتٟ تسبب ِشاوي 

ٚاٌِباد٨ت ٚاٌِراجي اٌبخار٠ة ح٠ث تترسب عٍٝ بطأة ا٨ٔاب٠ب ِإد٠ة اٌٝ فمداْ وفاءة اٌتبادي 

 اٌحرارٞ اضافة اٌٝ تؤوي ا٨ٔاب٠ب ٚاٌِعدات .

فٟٙ ِٚاد صٍبة عاٌمة فٟ أٌفط اٌخاَ ِٚٔتشرة ف٠ٗ ِثي اٌرِي   Sedimentsاِا اٌرٚاسب 

بٍٚرات اٌٍِح٠ة  اٚ لشٚر صدأ اٌحد٠د  ٚاٌتٟ تإدٞ اٌٝ أسداد ا٨ٔاب٠ب ٚاٌصِاِات ٚاٌِرشحات ٚاٌ

 وِا أٙا تساعد عٍٝ تؤوي ا٨ٔاب٠ب ٚاٌِعدات ا٨خرٜ .

 

 Crude Oil Classificationتصنٌف النفط الخام والفحوصات المختبرٌة  4.5

and Laboratory Tests                       

و٠ِ٠اب٠ة  ا٨ اْ اؼٍب اٌف٠ز٠اب٠ة اٚ اٌ اتٗاٌعد٠د ِْ طرق تص٠ٔؾ أٌفط اٌخاَ اعتِادا عٍٝ ِٚاصف٠ٚجد 

٘ذٖ اٌطرق ذات استخداَ ِحدٚد ٚاٌم٠ٍي ِٔٙا ذات استخداَ عاَ ٠دخي فٟ وث٠ر ِْ ِجا٨ت اٌتعا٩ِت 

 : ٠ؤتٟأٌفط٠ة اٌصٔاع٠ة ٚاٌتجار٠ة ،  ِْٚ اَ٘ طرق تص٠ٔؾ أٌفط اٌخاَ  ِا 

 تص٠ٔؾ حسب طب٠عة ِوٚٔات أٌفط اٌخاَ ا٨ساس٠ة ٠ٚصٔؾ اٌٝ : -1
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: ٚتشوي اٌبراف٠ٔات ف٠ٗ أٌسبة  Paraffin Base Petroleumٔفط ذٚ اساس براف٠ٟٔ  -أ 

ً بِادة اٌشِع ) ( ، ٚلد ٠حتٚٞ عٍٝ Waxاٌعظِٝ ٌِوٚٔاتٗ ٚاٌِتبمٟ بعد اٌتمط٠ر ٠وْٚ ؼ٠ٔا

 ٔسبة ضب٠ٍة ِْ ا٨سفٍت .

: ٠ٚحتٚٞ عٍٝ ٔسبة عا٠ٌة ِْ  Asphalt Base Petroleumتٟ ٔفط خاَ ذٚ اساس اسفٍ -ب 

اٌِروبات ا٨سفٍت٠ة ٚٔسب ضب٠ٍة ِْ اٌشِع اٌبراف٠ٟٔ ٚتشوي اٌِروبات أٌفث٠ٔ٠ة اٌحٍم٠ة ٔسبة 

 جداً عا٠ٌة ِْ ِوٚٔاتٗ . 

٠ٚحتٚٞ عٍٝ ٔسبة ِتماربة ِْ   Mixed Base Petroleumٔفط خاَ ذٚ اساس ِختٍط  -ج 

اٌخف٠فة توْٚ ؼ٠ٔة باٌبراف٠ٔات ٚاٌثم٠ٍة ؼ٠ٔة  اٌِشتماتٚأٌفث٠ٔ٠ة بح٠ث اْ اٌِروبات اٌبراف٠ٔ٠ة 

ٚٔسب ٘ذٖ اٌِٚاد تختٍؾ حسب   اٌِروبات ا٨رِٚات٠ة بأٌفث٠ٔات ٚتحتٚٞ عٍٝ ٔسبة ِْ

 ِصدر اٌبترٚي .

 .٠ٚصٔؾ أٌفط اٌخاَ حسب ٘ذٖ اٌدرجة اٌٝ : APIتص٠ٔؾ حسب درجة ِعٙد اٌبترٚي ا٨ِر٠وٟ  -2

 .35اعٍٝ ِْ   APIٔفط خف٠ؾ ذٚ درجة  -أ 

 . 35ٚالي ِْ  28اوبر ِْ   APIٔفط ِتٚسط ذٚ درجة  -ب 

 .  28الي ِْ  APIٔفط ثم٠ي ذٚ درجة  -ج 

 .درجة  -40  20ب٠ْ  API  عٍِاً اْ ِعظَ أٚاع أٌفط اٌخاَ تٔحصر ل٠ِة 

 تص٠ٔؾ حسب اٌِحتٜٚ اٌوبر٠تٟ ٠ٚصٔؾ اٌٝ : -3

 .% ٚزٔا 3ٔدِا توْٚ ٔسبة اٌوبر٠ت اوبر ِْ ٔفط ذٚ ِحتٜٚ وبر٠تٟ عاٌٟ ع -أ 

 . ٚزٔا %1% ٚاوبر 3ٔفط ذٚ ِحتٜٚ وبر٠تٟ ِتٚسط عٔدِا توْٚ ٔسبة اٌوبر٠ت الي  -ب 

 % ٚزٔا .1ٔفط ذٚ ِحتٜٚ وبر٠تٟ ٚاطا عٔدِا توْٚ ٔسبة اٌوبر٠ت الي ِْ  -ج 

 اخرٜ ِثي:  تص٠ٔفاتٚ٘ٔان 

 تص٠ٔؾ حسب ِحتٜٚ اٌشِع. -أ 

 تص٠ٔؾ حسب اٌٍزٚجة . -ب 

 .تص٠ٔؾ حسب ِحتٜٚ اٌِٚاد اٌراتٔج٠ة  -ج 

 ٟ .تص٠ٔؾ حسب اٌِحتٜٚ أٌترٚج٠ٔ -د 

 

 خامات النفط المٌاسٌة 4.6
 

٠ختٍؾ أٌفط فٟ طب٠عتٗ ِْ ِواْ إٌٝ آخر، ٔظراً ٨خت٩ؾ ٔسبة ا٠ٌٙدرٚوربٚٔات اٌداخٍة فٟ ترو٠بٗ، 

ٚا٠ٌٔترٚج٠ْ ٚا٩ِ٤ح ٚوذٌن تفاٚت ٔسبة بعض اٌِٚاد اٌو٠ِ٠اب٠ة ا٤خرٜ اٌِٚجٚدة ف٠ٗ واٌوبر٠ت 

ٚؼ٠ر٘ا ِْ اٌعٔاصر ٚاٌِروبات، ٚلد استخدِت ٌتص٠ٔؾ أٔٚاع أٌفط اٌِختٍفة ٌٚتس٠ٙي تسع٠ر٘ا بعض 

خاِات أٌفط اٌم٠اس٠ة، وخاَ برٔت ٚخاَ ٚس٠ط ؼرب توساس، ح٠ث ٠تَ تسع٠ر أٌفط اٌخاَ، بٔاًء عٍٝ 

فة أٚ اٌحِٚضة أٚ ؼ٠ر٘ا ِْ اٌِإشرات ِدٜ اخت٩فٙا عْ تٍن اٌخاِات اٌم٠اس٠ة سٚاء ِْ ٔاح٠ة اٌوثا

 .اٌف٠ز٠اب٠ة اٌِختٍفة
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ِْ أشٙر خاِات أٌفط اٌم٠اس٠ة، ٠ٚستخدَ ٌتسع٠ر ثٍثٟ إٔتاج أٌفط فٟ اٌعاٌَ،   ٠ٚBrentُعد خاَ برٔت

ً ِختٍفة فٟ ِٔطمتٟ برٔت ٠ٔ٠ٔٚاْ فٟ بحر  ٠ٚ15توْٚ ٘ذا اٌخاَ ِْ ِز٠ج ٔفطٟ ِْ  حم٩ً ٔفط٠ا

أٌؾ بر٠ِي ِْ أٌفط ٠ِٚ٠اً، ٠ٚت٠ِز خاَ برٔت بؤٔٗ ِْ  500متاْ تٔتجاْ ٔحٚ اٌشِاي، ٚ٘اتاْ أٌِط

درجة، وِا أْ ٔسبة اٌوبر٠ت ف٠ٗ ِٔخفضة ٚتبٍػ ٔحٚ  0.835أٔٚاع أٌفط اٌخف٠فة ٚٚزٔٗ أٌٚعٟ ٠بٍػ 

، ٠ٚباع ٘ذا اٌخاَ فٟ ا٤سٚاق اٌعا٠ٌِة بسعر أعٍٝ ل٩ً٠ٍ 38.06ٌٗ فحٚاٌٟ   API، أِا درجة%0.37

 .د٨ٚر أِر٠وٟ( عْ ٔفط أٚبن ٚبسعر ألي )ٔحٚ د٨ٚر أِر٠وٟ( عْ خاَ ٚس٠ط ؼرب توساس )ٔحٚ

، ف٠بٍػ ٚزٔٗ أٌٚعٟ  )(West Texas Intermediate WTIأِا خاَ ٚس٠ط ؼرب توساس

ٌٗ بحدٚد   API، ٚدرجة0.24درجة ٚ٘ٚ ٔفط خف٠ؾ ٚٔسبة اٌوبر٠ت ف٠ٗ ل٠ٍٍة ٚتبٍػ ٔحٚ % 0.827

اَ بشوي أساسٟ ٦ٔتاج اٌجاز٠ٌْٚ فٟ ا٠٨ٌٚات اٌِتحدة ا٤ِر٠و٠ة، ٚ٘ٚ ِْ ، ٠ٚستخدَ ٘ذا اٌخ39.6

 .أحد خاِات أٌفط اٌم٠اس٠ة اٌتٟ تستخدَ ٌتسع٠ر اٌخاِات ا٤خرٜ خصٚصاً فٟ أِر٠وا اٌشِا٠ٌة

فمد ٚضعت ٔظاِاً ِرجع٠اً خاصاً بٙا، عرؾ بسٍة   (OPEC)أِا ِٔظِة اٌدٚي اٌِصِدّرة ٌٍٔفط أٚبن

، ٚاٌتٟ تضَ ِجِٚعة ِْ خاِات أٌفط،  C Reference Basket ORB)(The OPEأٚبن

ٚ٘ذٖ اٌخاِات ٟ٘، اٌخاَ اٌعربٟ اٌسعٚدٞ اٌخف٠ؾ، ٚخاَ ِرباْ ا٦ِاراتٟ، ٚخاَ صحارٜ اٌجزابرٞ، 

ٚخاَ اٌتصد٠ر اٌو٠ٚتٟ، ٚخاَ اٌبصرة اٌخف٠ؾ اٌعرالٟ، ٚاٌخاَ اٌبحرٞ اٌمطرٞ، ٚخاَ اٌسدر ا٠ٌٍبٟ، 

ثم٠ي، ٚخاَ بٟٚٔ اٌخف٠ؾ ا٠ٌٔج٠رٞ، ٚخاَ ج٠راسٚي ا٤ٔجٌٟٚ، ٚخاَ ٠ِرٞ ٚاٌخاَ ا٠٦رأٟ اٌ

 . اٌفٔز٠ٍٟٚ، ٚخاَ أٚر٠ٔت ِْ ا٤وٚادٚر

٩٠ٚحظ أْ سٍة أٚبن، ٟ٘ ِز٠ج ِْ عدد ِْ أٔٚاع أٌفط اٌخف٠فة ٚاٌثم٠ٍة، ٚباٌتاٌٟ فإْ سعر٘ا فٟ 

 .اٌعادة ٠وْٚ ألي ِْ سعر خاَ برٔت ٚخاَ ٚس٠ط ؼرب توساس

 

 االهمٌة االلتصادٌة للنفط والغاز الطبٌعً 4.7

٠عتبر أٌفط ٚاٌؽاز اٌطب٠عٟ ِصادر اٌٚلٚد ا٤وثر استعِا٨، ٠ٚعٚد ٘ذا ٌخصابص ا٨حتراق، ح٠ث 

ا ٠سَٙ فٟ تٚف٠ر و٠ِّات  حتراق و٠ٍٚؼراَ ِْ أٌفطآ٨ؾ سعرة حرار٠ة عٔد ا ٠10ُِوْ إٔتاج  ِّ فمط، ِ

ت ٘ابٍة ِٔٗ ٦ٔتاج اٌٚلٚد، ٚتشؽ٠ي اٌِوابْ اٌتٟ تعتِد ع٠ٍٗ بشوي أٌفط ٚعدَ اٌحاجة اٌٝ استخداَ و٠ِّا

ا٠ّٚات أٌفط٠ّة أساساً فٟ صٔاعة اٌب٩ست٠ن، ٚاٌشِٚع، ٚاٌسِاد، ٚؼ٠ر٘ا ٠ّد اٌو٠ِ. ٚتعرب٠سٟ فٟ عٍِٙا

ٔتجات ا٤خرٜ، ٚٔظراً ٌع٠ٍِّات تٔم٠ة اٌبترٚي ٚفصي أجزابٗ ٠ُِوْ استخداَ وُي عٔصر ِْ  ُِ ِْ اٌ

ختٍفة، ِْٚ ٘ذٖ اٌِٚاد؛ اٌمطراْ، ٚا٦سفٍت، اٌِٚاد ا ُِ ٌٔاتجة ِْ اٌعزي عٍٝ ِحدة فٟ اٌصٔاعات اٌ

عاٌجة ا٤سمؾ، وِا ٠ُِوْ  ُِ ٚا٠ٌٙدرٚوربٚٔات اٌثم٠ٍة، ٠ِٚوْ استعِاٌٙا وٍّٙا فٟ تعب٠د اٌطرق، ٚ

تَ استعِاي استعِاي أٌٚاتج اٌشِع٠ّة اٌتٟ تُعرؾ باسَ اٌباراف٠ْ فٟ صٔاعة اٌشِٚع ِٚا شابٗ، وذٌن ٠

تٚجد عّدة فٚابد أخرٜ ٌِشتمات أٌفط ِٚٔٙا  اٌسابٍة ذات اٌوثافة ٚاٌثمي ا٤لي وٚلٚد ا٠ٌٙدرٚوربٚٔات

 اٌبترٚي ٚاٌؽاز اٌطب٠عٟ، ِْٚ ٘ذٖ اٌفٚابد ِا ٠ؤتٟ: 

 ٠رفع أٌفط ٚاٌؽاز ِْ ل٠ِة ا٦ٔتاج اٌِحٍّٟ ٌعدد ِْ اٌدٚي. -1

ة ا٨لتصاد٠ّة ٌٙا، عٔدِا  -2 ّٚ تزداد إ٠رادات اٌدٚي اٌِاٌوة ٌحمٚي أٌفط ٚاٌؽاز، ٚ٘ذا ٠رتبط طرد٠اً ِع اٌم

ستخرجة واف٠ة.  ُِ  توْٚ اٌو٠ِّة اٌ

 تٚفّر لطاعات اٌعِي بأٌفط ٚاٌؽاز اٌٚظابؾ ٌٍوث٠ر ِْ ا٠٤دٞ اٌعاٍِة.  -3
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ُِصّدرة عٍٝ ت٠ِٔة اٌتم٠ٔات ٚا٤سا٠ٌب فٟ عٍَ استخراج اٌبترٚي، ٚاستؽ٩ي  -4 ساعد اٌبترٚي اٌدٚي اٌ

 ٌٍخبرات ٚاٌِٙارات ج٠ّداً فٟ ٘ذا اٌِجاي. 

 ا٠ٚات. ٠شّجع ٚجٚد أٌفط عٍٝ اٌوث٠ر ِْ اٌصٔاعات اٌجد٠دة واٌو٠ِ -5

ٚٔٙا ِصادر طالة ِعتِدة اٌوٙرباء ٚذٌن ٔت٠جة اٌٝ و ٦ٔتاجتوْٚ ِشتمات أٌفط ٚاٌؽاز ِصدر  -6

 ٚل٠ٚة.
 

 استخراج الغاز الطبٌعً 4.8

ستخدِة فٟ استخراج ُِ ، عٍٝ اٌعد٠د ِْ اٌعٚاِي وِٚلع اٌؽاز اٌخاَ اٌؽاز اٌطب٠عٟ تعتِد اٌطرق اٌ

ٚتو٠ٚٔٗ، فمد تتعرض بعض ِوأِٗ اٌِٚجٚدة تحت ا٤رض إٌٝ ضؽٚط داخ٠ٍة واف٠ة ٨ٔتماٌٗ إٌٝ اٌببر، 

ٚٚصٌٚٗ إٌٝ سطح ا٤رض بشوي تٍمابٟ دْٚ اٌحاجة إٌٝ أٞ ع٠ٍِة استخراج، ب٠ِٔا تتطٍب ؼاٌب٠ة ا٢بار 

)فٟ حاي تٚاجدٖ( ِْ خ٩ي استخداَ اٌِضخات، ٚتتوْٚ  ٚأٌفط إٌٝ استخراج اٌؽاز اٌِٚجٚد ف٠ٙا

ٚص ع٠ِماً فٟ اٌببر، ٚعٔد اٌبدء بع٠ٍِة ؽط٠ٚي ٠تصي بِوبس ٠ أبٚبِضخات اٌؽاز ا٤وثر ش٠ٚعاً ِْ 

باٌتٔاٚب إٌٝ ا٤عٍٝ، ٚداخي اٌببر عْ طر٠ك أشعة تٔتمي بشوي بطٟء ا٨ٔبٚب  استخراج اٌؽاز ٠ُسحب

 horse)ةإٌٝ ا٤عٍٝ ٚا٤سفي فٚق دعاِة عِٚد٠ة ف٠ِا ٠ُعرؾ باسَ ِضخة رأس اٌحصاْ )با٦ٔج٠ٍز٠ّ 

 head pump ْٚٚعٔد ٚصٚي اٌؽاز اٌطب٠عٟ اٌخاَ إٌٝ سطح ا٤رض ٠ُفصي عْ أٌفط اٌذٞ لد ٠و ،

 اٌمر٠بة. اٌؽاز ٠ُٚرسي إٌٝ ِحطات ِعاٌجةِختٍطاً ف٠ٗ، 

، سطح ا٤رض اٌطب٠عٟ إٌٝ جأب اٌحفر اٌعِٚدٞ عٍٝ ٚتُستخدَ اٌعد٠د ِْ اٌع٠ٍِات فٟ استخراج اٌؽاز

 ٘ذٖ اٌع٠ٍِات ِا ٠ؤتٟ:ٚذٌن بٙدؾ تٚس٠ع و٠ِة اٌؽاز اٌتٟ ٠ِوْ اٌٚصٚي إ٠ٌٙا ٌز٠ادة إٔتاجٗ، ِْٚ 

بؤٔٗ اٌع٠ٍِة اٌتٟ تُستخدَ ٌتمس٠َ اٌتو٠ٚٔات ، ٠عرؾ اٌتوس٠ر ا٠ٌٙدر٠ٌٚوٟ  : التكسٌر الهٌدرولٌكً

، ٌٚٙذٖ اٌع٠ٍِة ٚاٌرِي اٌصخر٠ة اٌِفتٚحة ِْ خ٩ي ت٠ارات عا٠ٌة اٌضؽط ِْ اٌِٚاد اٌو٠ِ٠اب٠ة، ٚاٌِاء،

اٌعد٠د ِْ ا٢ثار اٌضارة واحت٠اجٙا ٌو٠ِة وب٠رة ِْ اٌِاء، ٚاٌذٞ ٠إدٞ إٌٝ تم٠ٍي ِٔسٚبٗ فٟ أٌِطمة 

بشوي وب٠ر، ٚإٔتاجٙا ٠ٌِاٖ صرؾ ساِة جداً، ٚاٌتٟ توْٚ فٟ وث٠ر ِْ ا٤ٚلات ِتعددة ا٦شعاعات، 

ً ٌِصادر٠ٚش ستخدِة فٟ أؼراض ا ا٠ٌِاٖ اٌجٚف٠ة وي تسربٙا تٍٚثا ُِ ٌٔظافة، ٚاٌشرب، ٚا٨ستخداَ اٌ

اٌزراعٟ ٚاٌصٔاعٟ، وِا لد تسبب ع٠ٍِة اٌتوس٠ر ا٠ٌٙدر٠ٌٚوٟ ز٨زي صؽ٠رة جداً ٠عتمد بعض عٍِاء 

اٌج٠ٌٚٚج٠ا ٚاٌب٠بة عٍٝ اٌرؼَ ِْ صؽر٘ا بؤٔٙا لد تتسبب فٟ عدد ِْ ا٤ضرار وا٤ضرار ا٠ٌٙو٠ٍة فٟ 

 .بعض شبوات ا٤ٔاب٠ب

ا٤فمٟ وٚس٠ٍة ٌز٠ادة ِساحة اٌببر دْٚ اٌحاجة إٌٝ إٔشاء ِٚالع جد٠دة ٠ستخدَ اٌحفر  : الحفر األفمً

ٌٍحفر، ٚاٌتٟ تعّد ِوٍفةً، ٌٚٙا تؤث٠رات عٍٝ اٌب٠بة، ٚفٟ ٘ذٖ اٌع٠ٍِة ٠تَ حفر اٌببر بشوي أفمٟ ٌز٠ادة 

 .إٔتاجٗ
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https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://mawdoo3.com/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84
https://mawdoo3.com/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84
https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D8%AA%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D8%AA%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
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 ( استخراج اٌؽاز5-4شوي )

 

ِض٠ة، اِْ خ٩ي إذابة اٌِوٚٔات اٌحتُستخدَ ع٠ٍِة اٌتح٠ِض فٟ استخراج اٌؽاز اٌطب٠عٟ  : اٌتح٠ِض

ِوْ أْ تع٠ك تدفمٗ اٌصخٚر ٚضخٙا فٟ اٌببر بٙدؾ إذابة ُِ  .اٌتٟ ِْ اٌ

 

 تركٌب الغاز الطبٌعً ومصادره4.9 
  

اٌِعاٌج(،  د ع٠ٍِة اٌِعاٌجة )اٌؽاز اٌطب٠ع٠ٟعد ؼاز ا٠ٌِثاْ إحدٜ أَ٘ ِوٚٔات اٌؽاز اٌطب٠عٟ بع     

٠ٚستخدَ ٘ذا أٌٚع ِْ اٌؽاز فٟ ا٨ست٩ٙن اٌتجارٞ، ٚاٌصٔاعٟ، ٚاٌسوأٟ، أِا اٌؽاز اٌطب٠عٟ اٌخاَ 

 ت ِا ٠ؤتٟ:فٙٚ ٠حتٚٞ عٍٝ ِجِٚعة ٨ بؤس بٙا ِْ اٌِروبات اٌِختٍفة ِْٚ ٘ذٖ اٌِروبا

٠٘درٚوربٚٔات ؼاز٠ة ِثي ا٠٦ثاْ، ٚاٌبٔتاْ، فبعد ِعاٌجة اٌؽاز اٌخاَ ٚتٔم٠تٗ ٠تَ تج٠ِع ٘ذٖ  -1

ساي.  ًِ ٝ اٌؽاز اٌطب٠عٟ اٌ ِّ  اٌِروبات ح٠ث ٠ُطٍك ع٠ٍٙا ِس

ؼازات حاِض٠ة ِثي ثأٟ أوس٠د اٌوربْٚ، ٚوبر٠ت٠د ا٠ٌٙدرٚج٠ْ، ٚبعض اٌِروبات ا٤خرٜ  -2

 ث٠ٚي.  وا٠ٌِثاْ ث٠ٚي، ٚا٠٦ثاْ

ؼازات أخرٜ ِثي ؼاز ا٠ٍ٠ٌَٙٚ، ٚا٠ٌٔترٚج٠ْ ٚاٌِاء، ح٠ث ٠وْٚ ِٚجٚداً فٟ اٌؽاز اٌطب٠عٟ عٍٝ  -3

 شوي ِاء سابي ٚبخار ِاء. 

https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D9%88%D8%B1
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D9%88%D8%B1
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٠٘درٚوربٚٔات ِساٌة: ٚ٘ٚ عبارة عْ اٌبٔز٠ْ اٌطب٠عٟ. اٌزببك: ٚ٘ٚ ِٚجٚد بٔسب ضب٠ٍة فإِا أْ  -4

 .أخرٜ واٌوٍٚر٠وْٚ عٍٝ شوي خاَ، أٚ أْ ٠وْٚ ِتحداً ِع ِروبات 

ِْ ِٔصات ا٦ٔتاج إٌٝ  با٤ٔاب٠ب٠ستخرج اٌؽاز اٌطب٠عٟ ِْ ابار شب٠ٙة بآبار أٌفط ٠ٚتَ ٔمي اٌؽاز 

ٔمطة تج٠ِع ِٚٔٙا إٌٝ ِعِي تور٠ر ح٠ث ٠ٔمّٝ. فٟ ِرحٍة اٌتٔم٠ة ا٤ٌٚٝ ، ٠زاي اٌِاء ٚاٞ سابي أخرٜ 

ِْ اٌؽاز بفعي اٌجاذب٠ة ثَ ٠ِرر اٌؽاز اٌجاؾ عبر ِبرد ح٠ث ٠تس٠ي اٌبرٚباْ ٠ٚجِعاْ. ٠ٚسٚق ؼازا 

 ٚ ٠عبؤ فٟ لٔأٟ وٚلٚد ٌٍطبخ فٟ أٌِازي . ا٠ٚات أ٠اٌبترٚي اٌِسا٨ْ وِٚاد ا٠ٌٚة ٌتص٠ٔع اٌو٠ِ

 ٗباٌتبر٠د ٚاٌضؽط ٚتس٠ٚم ٗعبر شبوة اِداد اٚ ٠ِوْ تس٠٠ٍ ٠ٗتبمٝ ِْ اٌؽاز اٌطب٠عٟ ٠ِوْ ضخ ِا

، ٠ٚب٠ْ اٌشوي  ابتداء ِْ ا٨بار ( ٠ب٠ْ خطٚات ِعاٌجة اٌؽاز اٌطب٠ع6ٟ-4اٌشوي ) وؽاز طب٠عٟ ِساي.

 .( خطٚات ٔمي اٌؽاز اٌطب٠عٟ  4-7)

 

 

 

 

 ِعاٌجة اٌؽازِخطط ( 6-4شوي )
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 ٔمي اٌؽاز ِخطط (7-4شوي )

 

 نمل وتوزٌع الغاز الطبٌع4.10ً 

عادة ٠تَ ٔمي اٌؽاز ِْ حمٚي ا٨ٔتاج اٌٝ ِحطات اٌفصي ٚاٌتٔم٠ة خ٩ي أاب٠ب ِعد٠ٔة ِرٚرا بِحطات 

ت٠ٌٚد اٌوٙرباء تج٠ِع ٚضخ تحت ضؽط ِع٠ْ ٠ٚتَ تٚز٠ع اٌؽاز اٌٝ ِٔاطك ا٨ست٩ٙن وِحطات 

ٚاٌِصأع ٚأٌِشآت ٚأٌِازي بٚاسطة أاب٠ب اصؽر لطرا. ٠ٚعبؤ اٌؽاز فٟ لٔأٟ ِحدٚدة اٌحجَ تحت 

 ضؽط ِع٠ْ ٌتٚز٠عٗ عٍٝ اٌِستٍٙو٠ْ.
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 اسئلة الفصل

 

 عرؾ أٌفط اٌخاَ؟ .1

 عدد ٔظر٠ات تو٠ْٚ أٌفط اٌخاَ؟ .2

 َِ ٠تروب أٌفط اٌخاَ؟ .3

 ة فٟ أٌفط اٌخاَ؟ِا ٟ٘ اٌِروبات اٌؽ٠ر ٠٘درٚورب٠ٔٚ .4

 و٠ؾ ٠تَ استخراج أٌفط اٌخاَ؟ .5

 ِاٟ٘ اٌفٚابد ا٨لتصاد٠ة ٌٍٔفط؟ .6

 َِ ٠تروب اٌؽاز اٌطب٠عٟ؟ .7

 و٠ؾ ٠ستخرج اٌؽاز اٌطب٠عٟ؟ .8

 و٠ؾ ٠ٔمي اٌؽاز؟ .9

 عدد استخداِات اٌؽاز؟ .10
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 الفصل الخامس

 Fuel Technologyتكنولوجٌا الولود 

 

 االهداف

 دراسة اٌفصي ٠وْٚ اٌطاٌب لادرا عٍٝ اْ :بعد ا٨ٔتٙاء ِْ 

 ٠عرؾ اٌٚلٚد . – 1

 ٠فَٙ ا٨طار اٌعاَ ٌع٠ٍِة ا٨حتراق . – 2

 ٠صٔؾ اٌٚلٚد . – 3

 ٠عرؾ ِصادر أتاج اٌٚلٚد . – 4

 ٠صٔؾ خزأات اٌٚلٚد . – 5

 

  Prefaceتمهٌد   5.1

ِٔذ ٚجٚد ا٨ٔساْ عٍٝ ٚجٗ ا٨رض برزت حاجتٗ اٌٝ ِا ٠طٙٚ بٗ طعاِٗ ٠ٚح٠ِٗ ِْ اٌبرد فٟ ا٠اَ    

اٌحصٚي ع٠ٍٙا ٨بد ِْ حرق اؼصاْ ٚاٚراق  ٤ٚجياٌشتاء، فوأت أٌار ٟ٘ اٚي ٚس٠ٍة ٌذٌن، 

ا٨شجار ٌتوْٚ اٚي ٚلٚد تعرؾ ا٠ٌٗ ا٨ٔساْ. ِٚع تطٚر اٌِجتِعات اٌبشر٠ة اتجٗ ا٨ٔساْ اٌٝ 

٠ستخرج ِْ ِٔاجَ تحت ا٨رض ٚاٌٝ ٠ِٚٔا ٘ذا.  ٚأصبحاستخداَ اٌفحَ وٚس٠ٍة ٌت٠ٌٚد طالة عا٠ٌة 

تس٠ر بٗ ِحروات اٌسفْ ٚاٌمطارات فٟ بدا٠اتٙا ٚحتٝ  بخار اٌِاء اٌذٞ ٦ٔتاجفواْ ٘ٚ اٌٚلٚد ا٩ٌزَ 

 اٌس٠ارة تَ تشؽ٠ٍٙا فٟ بادئ ا٨ِر عٍٝ بخار اٌِاء. 

تمدِت اٌدٚي بشوي وب٠ر بعد اوتشاؾ أٌفط بدا٠ات اٌمرْ اٌِاضٟ ٌوٚٔٗ ٠ٚفر ِصدر طالة ِتعدد      

ٚلٚد فٟ اٌعاٌَ ٚتَ ا٨عتِاد اٌِصدر ا٨ٚي ٌٍ فؤصبحا٨ستخداِات ٌوثرة ِشتماتٗ ٠ٚٔتج بو٠ِات وب٠رة 

عٍٝ اٌٚلٚد أٌفطٟ بدرجة وب٠رة جرٜ ِْ خ٩ٌٙا تطٚر ج٠ِع ِجا٨ت اٌصٔاعة ٌٚسابي أٌمي 

 أحدثاٌِختٍفة واٌطابرات ٚاٌس٠ارات ٚاٌبٚاخر ت٠ٌٚد اٌطالة اٌوٙرباب٠ة ٚتشؽ٠ي اٌِوابْ اٌضخِة ِِا 

 تؽ٠٠رات وب٠رة فٟ ح٠اة ا٨ٔساْ.

٠جاد أٚاع ِْ اٌٚلٚد تعطٟ و٠ِة وب٠رة ِْ اٌطالة ِستِرا اٌٝ اْ تَ سعٟ ا٨ٔساْ عٍٝ ا ٚبمٟ

اٌتٚصي اٌٝ اٌٚلٚد أٌٚٚٞ اٌذٞ ٠ٌٚد و٠ِات وب٠رة ِْ اٌحرارة ٔت٠جة ٌتفاعي و٠ِات صؽ٠رة ِْ اٌٚلٚد 

ا٨ْ استخداَ اٌطالة ا٠ٌٚٚٔة ِعرٚفا فٟ اٌوث٠ر ِْ دٚي اٌعاٌَ بتح٠ٍٚٙا اٌٝ طالة وٙرباب٠ة اٚ  ٚأصبح

 اٌبحر. ٠ٖي اٌؽٚاصات تحت ٠ِاٌتشؽ
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ا٨ٚوسج٠ْ ِثي اٌٝ اٌفضاء  إط٩قٚتٚجد أٚاع اخرٜ ِْ اٌٚلٚد اٌتٟ اتجٗ اٌٝ استخداِٙا فٟ 

اٌِضؽٚط اٚ اٌٚلٚد اٌصٍب ٌوٚٔٙا تتطٍب اٌطالة اٌعا٠ٌة ٚا٨ستِرار ٌٚلت اطٚي ِِا ٠حافظ عٍٝ 

 ٚجٚد اٌٚلٚد واف٠ا ٌٍرح٩ت اٌفضاب٠ة.

ي عٍٝ اٌٚلٚد ٚأٚاعٗ ٚطرق خزٔٗ ٚٔمٍٗ ٚوذٌن ا٨ضافات اٌتٟ تستخدَ ٔتعرؾ فٟ ٘ذا اٌفص   

 ٌتحس٠ْ ِٚاصفات اٌٚلٚد أٌفطٟ ٌتتِوْ ِْ ِعرفة ِٚضٚع اٌٚلٚد ِْ ج٠ِع جٚأبٗ.

 

 Fuel Definitionتعرٌف الولود 5.2 

اٌطالة فٟ اٌعد٠د اٌٚلٚد ٘ٚ اٌِادة اٌتٟ تعِي عٍٝ إِدادٔا باٌطالة اٌحرار٠ة أٌافعة، ٚتستخدَ ٘ذٖ      

ِْ اٌِجا٨ت اٌح٠ات٠ة، فٟٙ تستخدَ فٟ ت٠ٌٚد اٌوٙرباء، ٚطٟٙ اٌطعاَ، ٚفٟ تشؽ٠ي اٌِحروات اٌِختٍفة 

ِثي ِحرن اٌس٠ارة ٚاٌمطار، ٚفٟ اٌتدفبة ٚاٌتبر٠د أ٠ضاً، ٠ٚمسَ اٌٚلٚد إٌٝ لس٠ِْ اٌٚلٚد اٌطب٠عٟ 

٠ٌٚداْ اٌحرارة عْ طر٠ك تفاعٍِٙا ِع ٚاٌٚلٚد اٌصٔاعٟ، ِْٚ اٌَِٙ ِعرفة أْ أؼٍب أٔٚاع اٌٚلٚد 

 .ا٤ٚوسج٠ْ، وِا أْ اٌٚلٚد أٌٚٚٞ ٠ٌٚد اٌحرارة ٔت٠جة أمساَ ذراتٗ أٚ أدِاجٙا ِع ذرات أخرٜ

 

 ( تز٠ٚد اٌس٠ارة باٌٚلٚد1-5شوي ) 
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 ( تز٠ٚد اٌطابرة باٌٚلٚد2-5شوي )

 ( تز٠ٚد اٌباخرة باٌٚلٚد3-5شوي )
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 Combustion reactionsتفاعالت االحتراق  5.2.1

ّٞ ِاّدة لابٍة ٩ٌشتعاي ِع ِاّدة تعِي عٍٝ اٌتؤوسد، ٌتو٠ْٚ      إوسد، بح٠ُث  ٟ٘ تفاعي أ ُِ ٔتج  ُِ

 ٦ٔتاج بخار اٌِاء  (C)ٚاٌوربْٚ  (H)ِع ا٠ٌٙدرٚج٠ْ O)2 (تحصي عادةً عٔدِا ٠تفاعي ا٤وسج٠ْ

O) 2(Hْٚٚثأٟ أوس٠د اٌورب)2(CO  ٟ٘ٚ ،وِا ٚأّٔٙا فبة رب٠س٠ة ِْ اٌتفاع٩ت اٌو٠ِ٠اب٠ة ،

اٌٍّٙب فٟ تفاع٩ت ا٨حتراق تفاع٩ت طاردة ٌٍحرارة، أٞ أّٔٙا تمَٚ بإٔتاج اٌطالة، وِا ٠ُٚعتبر 

ستداِاً  ُِ ٠ِّزاً ٌٍتفاعي، ح٠ُث تُٚفّر اٌحرارة اٌمادِة ِْ اٌٍٙب طالة واف٠ة ٌجعي اٌتفاعي  ُِ ِإشراً 

ّْ تفاع٩ت ا٨حتراق ٨ تإّدٞ دابِاً إٌٝ ٔشٚب حر٠ك، وِا أّٔٙا فٟ بعض ا٤ح٠اْ توْٚ  ذات٠ّاً، ٌٚو

 ٠ر ٍِحٚظ.بط٠بة، ٠ٚوْٚ اٌتؽ٠ُّر فٟ درجات اٌحرارة ؼ

أوس٠د  ٟٚجٚد اٌٙٚاء اٌجٚٞ ٠ٚعطٝ ثأ ٟف ٠ٚحترق اٌبٔز٠ْ ِثٍٗ ِثي ج٠ِع اٌِروبات اٌعض٠ٚة 

ٔسبة  ٨رتفاعو٠ِة ِحددة ِْ ا٤وسج٠ْ ٔظراً  ٟاٌوربْٚ ٚبخار اٌِاء، ٚ ٠شتعي بٍٙب ِدخْ ف

 :ا٨ت٠ة ( وِا فٟ اٌِعادٌة  ذرات وربْٚ 6)  ٗاٌوربْٚ ف٠

     
  

 
                                        

 :ا٨ت٠ة وِا ٠حترق ؼاز ا٠ٌِثاْ بتفاعٍٗ ِع اٚوسج٠ْ اٌٙٚاء بٚجٚد ٌٙب وِا فٟ اٌِعادٌة 

                                              

 

 

 

ِفاعي ٔٚٚٞ ٚتظٙر و٠ِة وب٠رة ِْ اٌبخار اٌخارج ِْ ابراج تبر٠د ( 4-5شوي )

 اٌِفاعي ٔت٠جة ٌتبخر اٌِاء فٟ و٠ِة اٌحرارة اٌعا٠ٌة اٌتٟ ٠ٌٚد٘ا اٌٚلٚد أٌٚٚٞ
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 Fuel Classificationتصنٌف الولود 5.3 

  حسب المصدر -أوال 

 الولود الطبٌعً:  - 1

٘ٚ اٌٚلٚد اٌِتٚفر فٟ اٌطب٠عة ٌَٚ ٠تدخي ا٨ٔساْ فٟ ا٠جادٖ ٌٚوْ ٠تَ استخراجٗ ِثي اٌفحَ     

، بفعي ٠ْاٌحجرٞ ٚأٌفط ٚاٌؽازات اٌطب٠ع٠ة،  ٚ٘ذا اٌٚلٚد توْٚ فٟ باطْ ا٤رض لبي ٠٠٩ِْ اٌسٔ

٦ٔساْ باستخراجٗ ِْ باطْ تعرض اٌح٠ٚأات ٚأٌباتات اٌِطِٚرة إٌٝ اٌضؽط ٚاٌحرارة، ٠ٚمَٚ ا

ا٤رض بطرق ِختٍفة حسب ٔٚع اٌٚلٚد وأٌِاجَ ٚحفر ا٨بار أٌفط٠ة ٚاٌؽاز٠ة ِْٚ اٌَِٙ ِعرفة 

 . % 90أْ ٘ذا اٌٚلٚد ٠سِٝ باٌٚلٚد ا٤حفٚرٞ، ٚتصي ٔسبة استخداِٗ ِْ لبي ا٦ٔساْ إٌٝ 

 

 

 

 

 

 

 ( ِٔجَ فح5َ-5شوي )

 ( حفر ببر ٔفط6ٟ-5شوي )
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  الولود الصناعً - 2

٠تِثي باٌٚلٚد أٌاتج عْ صٔع ا٦ٔساْ، ٠ٚعد ِْ أٔٚاع اٌٚلٚد ا٤لي أتشاراً، ٠ٚتَ استخراجٗ     

فٟ اٌؽاٌب ِْ اٌٚلٚد اٌطب٠عٟ. ٠ٔتج اٌٚلٚد اٌصٔاعٟ فٟ ٚحدات صٔاع٠ة وب٠رة ٠ٚٔتج ِْ اٌفحَ 

عادة ٠تَ تص٠ٔع اٌٚلٚد  ، وِا ٠تَ تص٠ٔعٗ ِْ اٌخشب. ٟاٌحجرٞ ٚاٌؽاز اٌطب٠عٟ ٚاٌصخر اٌز٠ت

اٌصٔاعٟ فٟ أٌِاطك اٌتٟ ٠تٚاجد بٙا ٔٚع ٚاحد ِْ اٌٚلٚد بوثرة ٚتٔدر ا٤ٔٚاع ا٤خرٜ. عٍٝ 

اٌٚلٚد اٌصٔاعٟ فٟ جٔٚب أفر٠م٠ا، إذ ٠تَ تص٠ٔع أٌفط ِْ اٌفحَ اٌحجرٞ  ٠ستخدَ اٌِثاي ، سب٠ي

ٚفٟ اٌبراز٠ي ٠ستخدَ اٌوحٚي اٌصٔاعٟ وٚلٚد ٌٚجٚد و٠ِات وب٠رة ِْ اٌسور اٌتٟ ٠صٔع ِٔٙا 

 اٌوحٚي.

ٚ٘ذا اٌٚلٚد ٠عتِد عٍٝ حرق اٌِٚاد اٌعض٠ٚة اٌمابٍة ٩ٌشتعاي، ِثي اٌخشب ٚأٌفا٠ات، وِا أْ 

 ع تصٔع ِْ ِٚاد اٌو٠ِ٠اب٠ة. بعض ا٤ٔٚا

 

 

 

  حسب الحالة -ثانٌا 

اٌفحَ اٌحجرٞ ٠ٚستخدَ بصٚرة وب٠رة فٟ إٔتاج اٌوٙرباء، وِا  : ٚ٘ٚ الولود الصلب - 1

ِحروات  ٌتشؽ٠يأٔٗ ٠ستخدَ فٟ تدفبة اٌِبأٟ ٚأٌِازي، ٠ٚستخدَ أ٠ضاً فٟ ت٠ٌٚد اٌطالة 

ٚ٘ذا أٌٚع ِْ اٌٚلٚد استخدَ ٌِدة ط٠ٍٚة، ٠ٚعّد  (Biomassا٨٢ت. ٚاٌوتٍة اٌح٠ٚ٠ة )

ا٤لدَ فٟ ا٨ستخداَ، وِا أْ استخداِٗ ٨ زاي لابِاً فٟ اٌدٚي أٌا٠ِة، ِْٚ ا٤ِثٍة ع٠ٍٗ 

 ا٤خشاب، ا٨ٚراق ٚلشر اٌبذٚر ٚؼ٠ر٘ا.

 

 

 ( صٔع اٌفحَ ِْ اٌخشب7-5شوي )
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: ٚ٘ٚ أٌفط ٠ٚطٍك ع٠ٍٗ اٌز٠ت اٌخاَ، ٠ٚتٚفر ٘ذا اٌٚلٚد بشوي ِتدرج السائلالولود  - 2

ً ِا ٠تَ تور٠ر أٌفط ٦ٔتاج  ِْ اٌمار اٌس٠ِن ا٤سٚد إٌٝ اٌز٠ت اٌبٟٔ اٌِصفر، ٚؼاٌبا

بعض أٔٚاع اٌٚلٚد ِثي ز٠ت اٌد٠زي، ٚاٌبترٚي، فاٌبترٚي ٠ستخدَ بصٚرة رب٠سة فٟ 

اٌِمطرة اٌخف٠فة تستخدَ فٟ تدفبة اٌِبأٟ اٌصؽ٠رة  ت٠ٌٚد اٌطالة ٌٍِحروات، ٚاٌز٠ٚت

٠ٚتَ ب٠ع أٌفط بٚحدة اٌبر٠ِي ٠ٚحدد سعرٖ عا٠ٌِا ضِْ اتفال٠ات د٠ٌٚة وِا ٚأٌِازي. 

٠حدد سعرٖ با٨عتِاد عٍٝ ِٚاصفاتٗ ٚوٍِا وأت ٔٚع٠ة أٌفط اٌخاَ خف٠فة ازداد اٌسعر 

ٌٚوٚٔٙا  أوبراٌطابرات بشوي عٍٝ ِٔتجات ِف٠دة وٚلٚد ٌٍس٠ارات ٚ ٨حتٚابٗٚذٌن 

 ا٨ٔٚاع اٌتٟ ٠زداد اٌطٍب ع٠ٍٙا ضِْ أٚاع اٌٚلٚد.

 

 ( اٌفحَ اٌحجر8ٞ-5شوي )

 ( أٌفط اٌخا9َ-5شوي )
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٠ٚتوْٚ ٘ذا اٌؽاز ِْ ا٠ٌِثاْ ٠ِٚتاز بأعداَ ٌٚٔٗ  ، : اٌؽاز اٌطب٠عٟالولود الغازي 3

ٚرابحتٗ، ٚ٘ذا اٌؽاز ٠ستخدَ فٟ تدفبة أٌِازي، ٠ٚزٚد اٌِحروات اٌصٔاع٠ة باٌطالة، وِا 

 أٔٗ ٠ستخدَ فٟ اٌطبخ بأٌِازي ٌذٌن ٠سِٝ ؼاز اٌطٟٙ ٚ٘ٔاٌن أٚاع ِتعددة ِٔٗ:

 

a.   ٟاٌؽاز اٌطب٠عٟ اٌِساي اٌؽاز اٌطب٠ع(ural Gas LNGLiquefied Nat)   ٞاٌذ

٠تٚاجد فٟ باطْ ا٨رض ٠ٚستخرج ِْ اٌحمٚي اٌؽاز٠ة بٚاسطة حفر ا٨بار وِا فٟ 

بٚاسطة ا٨ٔاب٠ب اٚ  ٠رٖ ب٠ْ اٌدٚي اسٚة بأٌفط اٌخا٠َٚتَ تصد استخراج أٌفط اٌخاَ.

 بٚاخر خاصة تحتٚٞ عٍٝ خزأات ور٠ٚة اٌشوي .

 

 

 

 

b.  ؼاز اٌبترٚي اٌِساي الغاز المصاحب(Liquefied Petroleum Gas LPG ٞاٌذ ٚ٘ٚ )

٠خرج عٔد أتاج أٌفط اٌخاَ فٟ اٌحمٚي ٚاٌذٞ ٠تَ فصٍٗ ٚتٔم٠تٗ ٠ٚجِع فٟ لٔأٟ تحت 

اٌضؽط بشوي سابي ٨ستخداِٗ وٚلٚد. ٚفٟ بعض اٌحمٚي ٠تَ حرق اٌؽاز اٌِحتٚٞ عٍٝ 

 . ٠ِوْ فصٍٙا شٚابب ٔفط٠ة اٚ وبر٠ت٠ة اٌتٟ ٨

 

 ٔمي اٌؽاز اٌطب٠عٟ (10-5)شوي
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c. :ح٠ث ٠وْٚ ِخٍٚطا فٟ اٌِشتمات أٌفط٠ة ٠ٚتَ عزٌٗ اثٔاء  الغاز الناتج من عملٌات التكرٌر

٠ٚجِع فٟ اٌِصافٟ أٌفط ٠ٌوْٚ ٚلٚد. عٍِا اْ ج٠ِع أٚاع اٌٚلٚد اٌؽازٞ ٠تَ  ع٠ٍِات اٌتور٠ر

 خزٔٗ ٚٔمٍٗ تحت ضؽط عاٌٟ باٌحاٌة اٌسابٍة وِا فٟ لٔأٟ اٌؽاز اٌِستخدِة فٟ أٌِازي. 

 

 

 

 ( اٌؽاز اٌِصاحب11-5شوي )

 ( اٌؽاز اٌِساي12-5شوي )



 
  

142 
 

اٌٚلٚد أٌٚٚٞ ٠ٔتج اٌطالة ِْ أشطار ٚأمساَ ٚأدِاج ذراتٗ، ِْٚ  الولود النووي - 4

أوثر اٌعٔاصر ا٠ٌٚٚٔة اٌِستخدِة فٟ إٔتاج اٌطالة ا٠ٌٚرا٠َٔٚ، ٚوذٌن اٌبٍٚت٠َٔٚٚ، ٚعادة 

 .ِا ٠تَ استخداَ ٘ذا اٌٚلٚد ٦ٔتاج اٌوٙرباء، ٚتز٠ٚد وي ِْ اٌسفْ ٚاٌؽٚاصات باٌطالة

        

 

 

 

   

  

 

 َ( خاَ ا٠ٌٚرا13ٚ٠ٔ-5شوي )

 ( خاَ اٌبٍٚت14َٚ٠ٔٚ-5شوي )

 ( اٌٚلٚد ا15ٌٞٚٚٔ-5شوي )
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 مجاالت استخدام الطالة النووٌّة السلمٌة5.3.1 

: ح٠ث تستخدَ أٌظابر ا٠ٌّٚٚٔة أٌاتجة عْ ع٠ٍِّة ا٨ٔشطار أٌٚٚٞ فٟ تشخ٠ص المجال الطبً 

 ا٤ِراض اٌوث٠رة ِثي اٌسرطاْ ٚاٌتٙابات اٌؽدد اٌدرل٠ّة. 

: ح٠ث تستخدَ فٟ تط٠ٚر اٌزراعة ٚإ٠جاد ٔظابر ِشعّة تستخدَ فٟ إٔتاج ا٤د٠ٚة، مجال الصناعات

اصات ٚاٌِحروات اٌوٙرباب٠ة ٌت٠ٌٚد اٌوٙرباء. ٚاٌعمال٠ر، ٚاٌِب٠دات. تستخدَ فٟ تس٠٠ر اٌس ّٚ فْ ٚاٌؽ

: ح٠ث أشؤت ِفاع٩ت بحث٠ة خاصة تستخدَ ٌٍدراسة اٌع٠ٍِة ٚاٌِمارٔة ب٠ْ اٌعٔاصر المجال العلمً

ا٠ٌّٚٚٔة ٚأثر٘ا عٍٝ اٌب٠بة، با٦ضافة إٌٝ دراسة خصابص أٌٚاة ٚو٠ِّة اٌطالة أٌاتجة عْ توس٠ر 

ا ٠فتح آفالاً وب٠رة فٟ ِستمبي اٌطالة اٌتٟ تحتاجٙا اٌبشر٠ة اٌرٚابط أٚ دِجٙا ِع بعض، ِّ ِ. 

 

 المفاعالت النووٌّة 5.3.2 

َّ ع٠ٍِّة ا٨ٔشطار أٚ       ٟ٘ اٌِراوز اٌتٟ تد٠ر ِْ خ٩ٌٙا ع٠ٍِة إٔتاج اٌطالة ا٠ٌّٚٚٔة، ٚف٠ٙا تت

٦ٔتاج بخار اٌِاء ٚاٌذٞ ا٨ٔدِاج أٌٚٚٞ ٚاٌتٟ تٔتج عٔٙا طالة حرار٠ة ٘ابٍة تستخدَ ٌتسخ٠ْ اٌِاء 

َّ إط٩لٗ عٍٝ ِحروات ٚتٚرب٠ٔات خاصة ٌتح٠ٚي اٌطالة اٌحرو٠ة إٌٝ طالة وٙرباب٠ة تستخدَ  بدٚرٖ ٠ت

ٔات اٌِفاعي أٌٚٚٞ لٍب اٌِفاعي اٌذٞ ٠حٚٞ اٌٚلٚد  ّٚ َّ ِو ٌتشؽ٠ي اٌوث٠ر ِْ اٌِدْ ٚاٌِصأع، ِْٚ أ٘

َّ ف٠ٗ اٌع٠ٍِات عٍٝ أٌٚاة، با٦ ضافة إٌٝ ِمٍّي اٌسرعة ٚاٌذٞ ٠ّٙدئ ِْ سرعة أٌٚٚٞ ٚاٌذٞ تت

َّ استؽ٩ي أوبر طالة ِِؤة ِْ حروتٙا، وِا ٠حتٚٞ اٌِفاعي أٌٚٚٞ عٍٝ اٌِبّرد ٚاٌذٞ  ا٠ٌٔترٚٔات ٠ٌت

ْ ِْ اٌِاء أٚ ؼاز ا٠ٌٙدرٚج٠ْ، ٚاٌذٞ ٠عِي عٍٝ سحب حرارة اٌتفاعي أٌٚٚٞ ِْ جٙة،  ّٚ ٠تو

 . ٜ ِْ جٙة ثا٠ٔةٚاستخداَ اٌبخار أٌاتج فٟ ع٠ٍِات أخر

 

 

 

 أٌِٚٚٞخطط اٌِفاعي  (16-5شوي ) 
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 انواع التفاعالت النووٌة 5.3.3

 ٠ِوْ تمس٠َ اٌتفاع٩ت ا٠ٌٚٚٔة اٌٝ أربعة ألساَ ٟٚ٘ : 

 اٌتحٍي أٌٚٚٞ اٌتٍمابٟ .  -1

 اٌتفاعي أٌٚٚٞ ؼ٠ر اٌتٍمابٟ .  -2

 ا٨ٔشطار أٌٚٚٞ .  -3

  ا٨ٔدِاج أٌٚٚٞ . -4

 : النووي التلمائًالتحلل  

 با٦شعاعاتتتحٍي أ٠ٚٔة اٌعٔاصر اٌثم٠ٍة ؼ٠ر اٌِستمرة تٍماب٠اً ٚتصدر عٔٙا اشعاعات تعرؾ      

–٠ٚرا٠َٔٚ  ا٠ٌٚٚٔة . ِْٚ اٌعٔاصر اٌتٟ تجرٞ ٘ذا أٌٚع ِْ اٌتفاع٩ت عٔصر ا٠ٌٚرا٠َٔٚ )

ر ِشع ٘ٚ عٔصر ر آخ( ، فمد تب٠ْ أٔٗ ٠شع جس٠ِات اٌفا ، ٚٔت٠جة ٌذٌن ٠تحٚي اٌٝ عٔص 238 

( ، اٌذٞ بدٚرٖ ٠طٍك جس٠ِات ب٠تا ِع اشعاع ؼاِا ٠ٚتحٚي اٌٝ عٔصر  234 –ثٚر٠َٚ  ) اٌثٚر٠َٚ

عٔصر اٌرصاص ؼ٠ر  ( ، ٚتستِر اٌتح٨ٚت اٌٝ أْ ٠ٔتج 234 –برٚتاوت٠ٔ٠َٚ  اٌبرٚتاوت٠ٔ٠َٚ )

 اٌِشع ، فؤ٠ٚٔة ذراتٗ ِستمرة .

 

 التفاعل النووي غٌر التلمائً :

فٟ ٘ذا أٌٚع ِْ اٌتفاع٩ت تستخدَ اٌجس٠ِات ا٠ٌٚٚٔة ومذابؾ تسٍط عٍٝ أ٠ٚٔة ذرات ِستمرة      

ِْٚ أِثٍة ٘ذا أٌٚع ِْ ، ٚتتوْٚ بفعي ذٌن ذرات جد٠دة . فتحٌٚٙا اٌٝ أ٠ٚٔة ؼ٠ر ِستمرة

 لذؾ ذرات اٌبر٠ٍ٠َٚ بجس٠ِات اٌفا ٠ٚٔتج بفعي ذٌن عٔصر اٌوربْٚ . اٌتفاع٩ت

  

 :االنشطار النووي 

ٔظراً ٌمدرة ا٠ٌٔٚترٚٔات عٍٝ ا٨ختراق ، فٟٙ أجساَ ؼ٠ر ِشحٚٔة فمد استخدِت ومذابؾ ٠ِوْ      

 أْ تصي اٌٝ أٌٚاة بسٌٙٚة فتٔدِج ِعٙا أٚ تشطر٘ا .

( ٚاوتشفٚا أْ  235 –٠ٚرا٠َٔٚ  ٚلد لاَ اٌعٍِاء بتس٠ٍط ا٠ٌٔٚترٚٔات عٍٝ ذرات عٔصر ا٠ٌٚرا٠َٔٚ )

 جزأ٠ْ ، ٠ٚٔتج عْ ذٌن ا٠ضاً ث٩ثة ٠ٔٚترٚٔات ٚو٠ِة ٘ابٍة ِْ اٌطالة .ذرة ا٠ٌٚرا٠َٔٚ تٔشطر اٌٝ 

 

ٚوي ٠ٔٚترْٚ ٌٗ اٌمدرة عٍٝ أْ ٠ورر اٌتفاعي اٌسابك ِع ذرة ٠ٚرا٠َٔٚ أخرٜ ، ٚ٘ذا ِا 

اٌذٞ ٠إدٞ اٌٝ أعداد ٘ابٍة ِْ ا٨ٔشطارات ، ٠ٚٔتج عْ ذٌن  باٌتفاعي أٌٚٚٞ اٌِتسٍسي ٠عرؾ

 . و٠ِات ٘ابٍة ِْ اٌطالة

 االندماج النووي :

ٔٚاة أوبر . ِٚثاي ذٌن أدِاج ذرات ٔظابر  ٦ٔتاج٠شتِي ٘ذا اٌتفاعي عٍٝ أدِاج ٔٚات٠ْ خف٠فت٠ْ 

 ذرات ٠ٍ٠َ٘ٚ ٚو٠ِة ٘ابٍة ِْ اٌطالة . ٦عطاءا٠ٌٙدرٚج٠ْ 

 

 

عا٠ٌة ٌٍتؽٍب عٍٝ ٚرؼَ اعطاء ٘ذا اٌتفاعي و٠ِة ٘ابٍة ِْ اٌطالة ، ا٨ أٔٗ ٨ ٠بدأ ا٨ اذا زٚد بطالة 

اٌتٔافر اٌشد٠د ب٠ْ أ٠ٚٔة اٌذرات اٌتٟ ستٔدِج ، ِٚثي ٘ذٖ اٌطالة ٨ ٠تَ تٚف٠ر٘ا ا٨ ِْ خ٩ي تفاعي 

 أشطار ٔٚٚٞ .
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 كٌف تعمل محطات الطالة النووٌة؟5.3.4 

٠وِْ فٟ تٌّٚد ِحطات اٌطالة ا٠ٌٚٚٔة اٌوٙرباء بطر٠مٍة ِِاثٍة ٌٍِحطات اٌتم٠ٍد٠ة، إ٨ أْ ا٨خت٩ؾ     

ي اٌِاء إٌٝ  ّٚ ٔٚع اٌٚلٚد اٌِستخدَ. فج٠ِع اٌِحطات تٌٚد اٌوٙرباء عْ طر٠ك إٔتاج اٌحرارة اٌتٟ تح

 .بخار، ثَ ٠عِي اٌبخار عٍٝ تد٠ٚر اٌِحروات أٚ اٌتٚرب٠ٔات اٌِٚصٌٚة باٌٌِٚدات ٦ٔتاج اٌوٙرباء

 

 

 

ٌِفاع٩ت اٌطالة ا٠ٌٚٚٔة، ٚا٠ٌٚرا٠َٔٚ ٘ٚ عٔصر طب٠عٟ ِشع ٠تٚاجد بٚفرة استخدَ ا٠ٌٚرا٠َٔٚ ٚلًٚدا 

ٚفٟ اٌِفاعي أٌٚٚٞ، تجرٞ ع٠ٍِة ا٨ٔشطار اٌتٟ تإدٞ إٌٝ أمساَ ذرات . فٟ ِعظَ اٌصخٚر

ا٠ٌٚرا٠َٔٚ إٌٝ أجزاء صؽ٠رة عْ طر٠ك تؽ٠٠ر ٠٘وٍٙا اٌجز٠بٟ؛ ٚتتٌٚد و٠ِة ِْ اٌطالة أثٔاء ٘ذا 

ٌذٞ ٠إدٞ إٌٝ إٔتاج حرارة واف٠ة ٦ٔتاج اٌبخار اٌذٞ ٠ستخدَ بٚاسطة اٌتٚرب٠ْ ٌت٠ٌٚد ا٨ٔمساَ، ا٤ِر ا

 .اٌوٙرباء

ٚتعتبر ع٠ٍِة ا٨ٔشطار ٚس٠ٍة فعاٌة جًدا ٌت٠ٌٚد اٌطالة، فاٌطالة اٌِتٌٚدة ِْ لطعة ٠ٚرا٠َٔٚ بحجَ أٍِٔة 

 .ٌَتر ِْ أٌفط، أٚ طْ ٚاحد ِْ اٌفح 480ا٦صبع تعادي اٌطالة أٌاتجة عْ 

ٚتعد اٌطالة ا٠ٌٚٚٔة ِْ أوثر اٌٚسابي اٌصد٠مة ٌٍب٠بة اٌِستخدِة ٌت٠ٌٚد اٌطالة، ٔظًرا ٤ْ اٌِحطات 

 .ا٠ٌٚٚٔة ٨ تحرق اٌٚلٚد ا٤حفٚرٞ، ٚباٌتاٌٟ ٨ تٔتج أبعاثات ضارة باٌب٠بة

 

 مٌّزات الّطالة النّووٌّة 5.3.5

 ( استخداَ اٌٚلٚد ا17ٌٞٚٚٔ-5شوي )
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تت٠ِّز اٌّطالة ا٠ٌّّٚٚٔة بعّدة ٠ِّزات ِٔٙا سٌٙٚة تّٚفر اٌِٚاد اٌِستخدِة فٟ اٌِفاع٩ت ا٠ٌّّٚٚٔة ٟٚ٘     

اٌِشّع ٚسٌٙٚة ٔمٍٙا بخ٩ؾ ِٚاد اٌبترٚي ٚاٌفحَ اٌتٟ تحتاج إٌٝ صعٚبة فٟ  ا٠ٌٚرا٠َٔٚعٔصر 

ّْ اٌِفاع٩ت ا٠ٌّّٚٚٔة ٨ تحتاج إٌٝ ِساحٍة وب٠رة  استخراجٙا ِْ باطْ ا٤رض ٚتور٠ر٘ا ٚٔمٍٙا، وِا أ

َّ إٔ ّْ اٌّطالة ا٠ٌّٚٚٔة اٌتٟ ٠ت ٍْ وحاي ِشار٠ع ت٠ٌٚد اٌّطالة اٌّشِس٠ّة أٚ طالة اٌّر٠اح، وِا أ تاجٙا ِْ ط

ٚاحد ِْ ا٠ٌٚرا٠َٔٚ تعادي ٠٠٩ِْ ا٤ضعاؾ ِْ اٌّطالة اٌتٟ تٔتج ِْ لبي أٌّفط أٚ اٌفحَ، وِا ٨ تسبّب 

اٌّطالة ا٠ٌّّٚٚٔة أبعاث اٌِٚاد اٌِضّرة باٌب٠بة ِثي ثأٟ أوس٠د اٌوربْٚ ٚثأٟ أوس٠د اٌوبر٠ت اٌتٟ تٔتج 

 اوي ا٨حتباس اٌحرارٞ ٚاٌِطر اٌحِضٟ ٚؼ٠ر ذٌن عْ احتراق أٌّفط ٚاٌفحَ ِٚا ٠سبّبٗ ذٌن ِْ ِش

 

 استخدام الّطالة النّووٌّة  مساوئ 5.3.6

ٙا اٌِخاٚؾ ِْ تسّرب ا٦شعاعات ا٠ٌّّٚٚٔة ِْ اٌِفاع٩ت  ِساٚئاْ     ِّ اٌّطالة ا٠ٌّّٚٚٔة ِعرٚفة ، ٚأ٘

ّْ ٘ٔان صعٚبة فٟ اٌتّخٍص ِْ أٌّفا٠ات ا٠ٌّّٚٚٔة ٌذٌن تٍجؤ  اٌّدٚي اٌِتمّدِة إٌٝ دفٔٙا فٟ ا٠ٌّّٚٚٔة، وِا أ

 . بح٠ث ٨ ٠صي تؤث٠ر٘ا إٌٝ ا٦ٔساْ ج٠ٌٚٚج٠ةطبمات 

 

 Fuel Productionانتاج الولود  5.4

اٌطالة ٌذٌن ٠تَ أتاج ِٚاد اٌٚلٚد اٌذٞ  ٦ٔتاجوِا ِر فٟ تعر٠ؾ اٌٚلٚد ٘ٚ اٌِادة اٌتٟ تحترق     

 :أِ٘ٙا ٠ستعِي فٟ ِحروات اٌس٠ارات اٌِوابْ ٚفٟ ِحطات أتاج اٌطالة اٌوٙرباب٠ة ِْ عدة ِصادر 

تور٠ر أٌفط اٌخاَ  اٌٝ اٌِشتمات اٌِوٚٔة ِْ بٔتج أٚاع ِختٍفة ِْ اٌٚلٚد تِصافٟ أٌفط : ح٠ث  -1

ا٠ٌٙدرٚورب٠ٔٚة ٌترو٠بات اٌؽاز ٚاٌواز٠ٌْٚ )ٚلٚد ِحروات ِماطع تحتٚٞ عدد ِْ اٌِروبات 

 اٌس٠ارات( ٚ اٌو٠رٚس٠ْ )ٚلٚد ِحروات اٌطابرات ٚ اٌتدفبة( ٚ ز٠ت اٌؽاز )ٚلٚد ِحروات اٌد٠زي(.
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ْ ا٨رض اسٚة بأٌفط اٌخاَ ٠ٚتَ حمٚي أتاج اٌؽاز اٌطب٠عٟ: ح٠ث ٠ٚجد اٌؽاز بشوي حمٚي فٟ باط -2

  . أتاج اٌؽاز اٌطب٠عٟ ِْ ٘ذٖ اٌحمٚي ٚ٘ٚ ِْ اٌِصادر اٌِِٙة ٌتز٠ٚد اٌعاٌَ باٌٚلٚد

 

 

 ( أتاج اٌٚلٚد فٟ اٌِصافٟ أٌفط٠ة18-5شوي )

 ( استخراج اٌؽاز19-5شوي )
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: ٠ٚٔتج ٘ذا أٌٚع ِْ اٌٚلٚد بع٠ٍِات صٔاع٠ة تجرٞ عٍٝ أٚاع ِْ اٌز٠ٚت أٌبات٠ة  اٌٚلٚد اٌح٠ٚٞ -3

 ستخدَ فٟ اٌِحروات.ٌتح٠ٍٚٙا اٌٝ ٚلٚد ٠

: فٟ اٌٚلت اٌحاٌٟ تِؤت بعض اٌدٚي ِْ أتاج اٌٚلٚد ِْ ِصادر ؼ٠ر أٌفط أخرٜ ِصادر  -4

اٌخاَ ِثي أٌفط اٌصخرٞ اٚ تص٠ٔع ؼاز ا٠ٌِثاْ ِْ أٌفا٠ات اٚ اٌٍجٚء اٌٝ أتاج اٌطالة ِْ اٌطب٠عة 

 واٌطالة اٌشِس٠ة اٚ اٌر٠اح اٚ اِٚاج اٌبحر.

 

 

اٌٚلٚد أٌٚٚٞ: ٠ٚٔتج ِْ اٌعٔاصر اٌثم٠ٍة ِثي ا٠ٌٚرا٠َٔٚ ذات عِر أٌصؾ اٌط٠ٚي بعد ِعاٌجتٗ فٟ  -5

اٌِفاع٩ت ا٠ٌٚٚٔة ٠ٌٌٚد ا٨شعاعات أٌِتجة ٌٍحرارة اٌِرتفعة اٌتٟ تستخدَ بد٨ ِْ حرق اٌٚلٚد 

 أٌفطٟ.

 Fuel Additivesضافات الولود م 5.5

 .ِْ اَ٘ أٌِتجات اٌتٟ تستخدَ ٌٙا اٌِضافات بشوي ٚاسع اٌواز٠ٌْٚ ٚز٠ت اٌؽاز     

 : Gasolineالكازولٌن     -اوال  :

 ِْٚ اِ٘ٙا : ٌٗ اٌعد٠د ِْ اٌِضافات ٚتستخدَ

 محسنات العدد االوكتانً : – 1

ٚوتأٟ ِع ظٙٚر ِحروات ا٨حتراق اٌداخٍٟ باٌشرارة ٚخاصة فٟ اٌفترة ب٠ْ ظٙر ِفَٙٚ اٌعدد ا٨    

بعد ٩ِحظة ظا٘رة اٌفرلعة اٚ اٌمرلعة ٚأٌاتجة عْ احتراق ِز٠ج اٌٚلٚد  1930 – 1910عاَ 

ٚاٌٙٚاء ذات٠ا لبي أط٩ق اٌشرارة . ٌٚٙذا اصبح اٌتٚجٗ ٌِٔع ٘ذٖ اٌظا٘رة ٌِا تسببٗ ِْ اضرار فٟ 

ٚذٌن عْ طر٠ك تحس٠ْ خصابص اٌٚلٚد ا٨حترال٠ة ِٚٔعٗ ِْ ا٨شتعاي اٌذاتٟ بسبب  ِحرن اٌس٠ارة 

 اٌضؽط اٌشد٠د باستخداَ ِروبات تعِي عٍٝ رفع اٌعدد ا٨ٚوتأٟ  ِْٚ اَ٘ ٘ذٖ اٌِروبات :

 

 

 

استخراج أٌفط ( 20-5شوي )

 اٌصخرٞ
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  TELرابع اثٌالت الرصاص  –أ 

ٌِٔع اٌمرلعة ٌِا ٌٙا ِْ خاص٠ة ا٨وسدة اٌبط٠بة. اْ ٘ذٖ اٌِٚاد ذات  اوب٠ر تؤث٠راً  ٌٙاٟٚ٘ ِروبات 

ٚصحة ا٨ٔساْ بشوي خاص ِسببة اٌعد٠د ِْ ا٨ِراض ِٚٔٙا اٌسرطا٠ٔة ٌذٌن  اٌب٠بةس٠ا عٍٝ  تؤث٠ر

 .ا٠جاد بدابي ٌٙا لؾ اٌعِي بٙا ا٨ بٔسب ضب٠ٍة ٚتَتٚ

 المركبات االوكسجٌنٌة ) الكحوالت واالٌثرات ( . –ب 

ٚوتأٟ ٚتمٍي ِْ ظا٘رة اٌمرلعة فٟ ِحرن اٌس٠ارة ، ِْٚ ٟٚ٘ ِْ اٌِضافات اٌتٟ ترفع اٌعدد ا٨    

 ٘ذٖ اٌِٚاد ا٠ٌِثأٚي ٚا٠٨ثأٚي ٚؼ٠ر٘ا. 

اٌٝ ِضافات  اٌٍجٚء٘ٔان طرق صٔاع٠ة ِتمدِة تسعٝ اٌٝ أتاج واز٠ٌْٚ عاٌٟ ا٨ٚوتاْ دْٚ      

 -ِْٚ ٘ذٖ اٌطرق :

تح٠ٚي اٌس٩سي ا٠ٌٙدرٚورب٠ٔٚة اٌط٠ٍٚة اٌٝ ِتفرعة ِِا ٠حسْ  ع٠ٍِات ا٨زِرة: ٠تَ - 1

 ِْ ٔٚع٠ة اٌٚلٚد.

ِروبات  ٦ٔتاجع٠ٍِات ا٨ٌوٍة: ٠تَ اضافة جزئ ٠٘درٚوربٟٚٔ بتفاع٩ت و٠ِ٠اب٠ة  - 2

 ِتفرعة تز٠د ِْ اٌعدد ا٨ٚوتأٟ ٌٍٚلٚد.

ة ٠تَ توس٠ر اٌجز٠بات بٚجٚد اٌٙدرٚج٠ْ: ضِْ ع٠ٍِات و٠ِ٠اب٠ة تحت ضرٚؾ خاص - 3

توس٠ر اٌجز٠بات ا٠ٌٙدرٚورب٠ٔٚة ذات اٌس٩سي اٌط٠ٍٚة ٠ٚتَ اشباعٙا بٚجٚد ا٠ٌٙدرٚج٠ْ 

 ٌتحس٠ْ ٔٚع٠ة اٌٚلٚد.

 

  Anti-freezingمانع االنجماد  – 2

ترتبط ظا٘رة ا٨ٔجِاد بشوي رب٠سٟ ِع اٌس٠ارات ذات اٌِحروات اٌمد٠ِة ٠ٚحدث ا٨ٔجِاد ِْ      

توثؾ اٌرطٚبة فٟ اٌٙٚاء فٟ ِٔظِٚة ضخ اٌٚلٚد اثٔاء اٌجٚ اٌبارد ٚتسبب عدَ عِي اٌِحرن ٌِٚٔع 

 ِٚاد فعاٌة اٌسطح.ٚ٘ذٖ اٌظا٘رة تضاؾ ِٚاد ِخفضات درجة ا٨ٔجِاد 

 د :مخفضات درجة االنجما -أ 

ٟ٘ ِروبات لطب٠ة ذات ٚزْ جز٠بٟ ٚاطا ِثي اٌوح٨ٚت ٚاٌو٠٩و٨ٚت ٌٙا اٌماب٠ٍة ٌٍذٚباْ فٟ      

اٌِاء ٚباٌتاٌٟ تخفض درجة أجِادٖ ، ٠ٚعتبر اٌوحٚي ا٠٨زٚبرٚب٠ٍٟ ٚثٔابٟ برٚب٠ٍ٠ْ و٠٩وٚي ِْ 

 اٌِٚاد ا٠ٌِِزة ٩ٌستخداَ.

 

 مواد فعالة السطح : –ب 

ح٠ث تشوي طبمة عٍٝ سطح اٌِعدْ تِٔع ٚصٚي اٌِاء ا٠ٌٗ  اٌتآويا ِأعات ٟٚ٘ ِٚاد تشابٗ فٟ عٍِٙ

اٌِاء ٨ تٍتصك بٍٚراتٗ عٍٝ سطح اٌِعدْ ٚبذٌن ٨ ٠تجِع اٌثٍج فٟ ِٔظِٚة ضخ  ٠تجِد ِاٚبذٌن عٔد

 اٌٚلٚد .
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 ، ِٔظفات اٌواربٚر٠تر ، ِأع تٍؾ اٌحالْ . اٌتآويٚتٚجد ٘ٔان ِضافات اخرٜ ِثي ِأعات 

 مضافات زٌت الغازثانٌا  : 

٠تَ ا٨حتراق فٟ ِوابْ اٌد٠زي ٚفك ِبدأ ا٨شتعاي ا٨ٔضؽاطٟ ٚاٌذٞ ٠إدٞ ف٠ٗ أضؽاط اٌٙٚاء     

٠ٚعتبر اٌعدد اٌس٠تأٟ  ة ٨شتعاي اٌٚلٚد ) ز٠ت اٌؽاز (.اٌسر٠ع داخي ا٨سطٚأة تٌٚد اٌحرارة اٌِطٍٚب

 .اٌِم٠اس اٌعاٌِٟ اٌِمبٚي ٌِٚاصفات ا٨شتعاي ٌز٠ت اٌؽاز 

س٠ٍ٠ز٠ة وٚلٚد ز٠ت اٌؽاز اٌِمطر اٌذٞ ٠ت٠ِز  370 – 180تعتبر اٌمطفة أٌفط٠ة اٌتٟ تؽٍٟ ِا ب٠ْ     

 بِٚاصفات اشتعاي ج٠دة  فٟ ِحروات اٌد٠زي ، ٚ٘ٔاٌن ِضافات ٌتحس٠ْ ٔٚع٠ة اٌٚلٚد ِٔٙا:

 محسنات العدد السٌتانً – 1

ْ ٘يذٖ اٌِروبيات ٔتيرات ا٨ٌو٠يي، ٔتيرات ٟ٘ ِروبات تتفون بسٌٙٚة ٌتعز٠ز سيرعة ابتيداء ا٨حتيراق ِٚي

 . ا٠٨ثر ، ٟٚ٘ ِٚاد ذات وٍفة ٚاطبة ٚسٍٙة اٌتداٚي ٚذات ا٠ِ٘ة تجار٠ة وب٠رة

 منظفات الدٌزل  – 2

اٌِِٙية ٨حتيراق اٌٚليٚد ٘يٚ تبخيرٖ ِٚزجيٗ ِيع اٌٙيٚاء بشيوي ج٠يد ٌٍحصيٚي عٍيٝ اداء ج٠يد ا٤ِيٚر ِْ 

ِٔظِٚيية حمييْ اٌٚلييٚد خا٠ٌيية ِييْ اٌترسييبات ، ٚتٔييتج ٌٍٚٚصييٚي اٌييٝ ٘ييذا ا٨داء اٌج٠ييد ٠جييب اْ توييْٚ 

اٌترسييبات اٌفح٠ِيية ِييْ ٔشييٚء اٌصييِػ اٚ ِٔتجييات اٌتفويين اٌراتٔج٠يية فييٟ ِٔظِٚيية اٌحمييْ. ِٚييْ ا٘ييَ ٘ييذٖ 

اٌِٚاد اٌِستخدِة ا٠ِ٨ٔات ِثي ا٠ِْ اٌبيٌٟٚ اٌوا٠ٔ٠يي. ٚتٔظيؾ ٘يذٖ اٌِيٚاد ِيْ خي٩ي تشيوي ؼشياء عٍيٝ 

اٌفحَ بٚاسطة ِٚاد ب٠ٌِٚر٠ية تِٔيع توتيي اٌيدلابك ٚابمابٙيا ِٔتشيرة اٌسطٚح ٠ِٔع اٌتصاق اٌفحَ اٚ تشت٠ت 

 .اٚ اذابة اٌترسبات

 

 مخمدات دخان الدٌزل : – 3

ِْ ا٨سباب اٌرب٠سة فٟ أبعاث اٌدخاْ ِْ اٌعادَ ٘ٚ اٌص٠أة اٌرد٠بة ٌِرشحات اٌٙٚاء اٚ حالٔات 

ْ ٌذٌن تستخدَ  اٌِٚاد اٌِخِدة اٌٚلٚد ، ٠ٚٔتج عْ ذٌن بصٚرة رب٠سة دخاْ ٠توْٚ ِْ دلابك اٌوربٚ

 اٌبار٠َٚ .  ٌٍدخاْ ٟ٘ ِروبات عض٠ٚة فٍز٠ة تحتٚٞ عٍٝ أٌِؽ٠ٔز اٚ اٌحد٠د اٚ

 ٚتٚجد ٘ٔان ِضافات اخرٜ ِثي ِحسٔات اٌجر٠اْ ، ِأع اٌرؼٚة ، اٌِضادات ٌٍوٙرباب٠ة اٌساؤة .

 

 Fuel Storagesخزانات الولود   5.6

اٌحجَ ٚأٌٚع باخت٩ؾ اٌؽرض ٚٔٚع اٌٚلٚد ح٠ث توْٚ ذات احجاَ تختٍؾ خزأات اٌٚلٚد ِْ ح٠ث 

صؽ٠رة ِثي خزاْ اٌس٠ارة اٚ ل٠ٔٔة اٌؽاز أٌِز٠ٌة اٚ توْٚ ذات احجاَ وب٠رة وِا ٟ٘ فٟ خزأات 

 ٚجات فٟ اٌِصافٟ ِٚعاِي اٌؽاز.تأٌِ



 
  

151 
 

ٌِستخدِة فٟ ٠راعٝ فٟ اخت٠ار ٔٚع اٌخزاْ اٌضؽط اٌبخارٞ ٌٍٚلٚد ٚطب٠عة اٌٚلٚد ِْٚ ا٨ٔٚاع ا

 اٌصٔاعة أٌفط٠ة:

تتبخر  : ٠ستخدَ ٌٍِٔتٚجات اٌِستمرة واٌو٠رٚس٠ْ ٚاٌد٠زي ٚاٌتٟ ٨الخزان ذو السمف الثابت -1

 بدرجات اٌحرارة ا٨عت٠اد٠ة فٟ اٌص٠ؾ بشوي وب٠ر.

 

 

 

اٌخف٠فة واٌواز٠ٌْٚ اٌتٟ تتبخر بشوي وب٠ر اٚ اٌِتحرن تستخدَ ٌٍِٔتٚجات  الخزان ذو السمف العائم -2

 ٌٍِحافظة عٍٝ ضؽط اٌِٚاد داخي اٌخزاْ.

 

 

 

 ( خزاْ ذٚ سمؾ ثابت21-5شوي)

 ( خزاْ ِتحرن اٌسمؾ22-5شوي )
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تستخدَ ٌخزْ اٌؽازات ٌوْٚ شوٍٙا اٌورٚٞ ٠تحِي اٌضؽٚط اٌعا٠ٌة اٌتٟ تسٍط  : الخزانات الكروٌة -3

 عٍٝ اٌؽاز اثٔاء اٌخزْ.

 

 

 

 

 استهالن الولود عالمٌا:5.7 

اٌطالة ا٩ٌزِة ٌحروة ٚسابي أٌمي  ٔتاجا ٟ٘اٌِختٍفة  ٗبؤٔٚاعاْ اٌؽا٠ة ا٨ساس٠ة ِْ أتاج اٌٚلٚد     

اٌِتِثٍة باٌس٠ارات ٚاٌطابرات ٚاٌبٚاخر وذٌن ٦ٔتاج اٌوٙرباء ٚتشؽ٠ي اٌِصأع. ٠ٚختٍؾ است٩ٙن 

اٌٚلٚد ِْ دٌٚة اٌٝ اخرٜ بحسب حجَ اٌسواْ ِٚستٜٚ اٌِع٠شة ٚعادة ٠زداد است٩ٙن اٌٚلٚد فٟ 

جة اٌدٚي اٌٝ أٌفط اٌذٞ ٠عتبر ِْ اَ٘ ِصادر اٌدٚي اٌِتمدِة ٠ِٚوْ ِعرفة ِإشر ا٨ست٩ٙن ِْ حا

أوثر ِْ  –٠ٍِْٚ بر٠ِي ٠ِٚ٠ًّا  20اٌٚلٚد ح٠ث ٔجد فٟ اٌِروز ا٤ٚي تؤتٟ ا٠٨ٌٚات اٌِتحدة بؤوثر ِْ 

٠٠٩ِْ بر٠ِي ٠ِٚ٠ا"، ب٠ِٔا تؤتٟ ا٠ٌاباْ فٟ اٌِروز اٌثاٌث  10ضعؾ إٔتاجٙا ، ٚت٠ٍٙا اٌص٠ْ بحٚاٌٟ 

. ٚفٟ اٌعراق ٠صي ا٨ست٩ٙن ا٠ٌِٟٚ بحدٚد 2012بعة طبمًا ٦حصاءات عاَ ثَ اٌٙٔد فٟ اٌِرتبة اٌرا

 .2011اٌؾ بر٠ِي ٠ِٚ٠ا بحسب احصاب٠ات عاَ  850

 

 

 

 

 

 ( اٌخزاْ اٌور23ٞٚ-5شوي )



 
  

153 
 

 اسئلة الفصل

 

 عرؾ اٌٚلٚد ٚعدد أٚاعٗ؟ .1

 ِاٟ٘ ِصادر اٌٚلٚد؟ .2

 ِاٟ٘ فٚابد اٌٚلٚد؟ .3

 عدد أٚاع اٌٚلٚد اٌؽازٞ؟ .4

 و٠ؾ ٠تَ تصد٠ر اٌؽاز؟ .5

 اٌطالة ا٠ٌٚٚٔة؟ِاٟ٘ ِساٚئ استخداَ  .6

 ٌِاذا تستخدَ اٌِضافات ٌٚلٚد اٌواز٠ٌْٚ؟ .7

 ِاٟ٘ اٌِضافات ٌٚلٚد اٌد٠زي؟ .8

 ِاٟ٘ ع٠ٍِة ا٨زِرة؟ .9

 عدد أٚاع خزأات اٌٚلٚد؟ .10

 ٌِاذا ٠خزْ اٌؽاز فٟ اٌخزاْ اٌورٚٞ؟ .11

 و٠ؾ ٠ستدي عٍٝ است٩ٙن اٌٚلٚد؟ .12

 ِاٟ٘ اٌظٚا٘ر اٌب٠ب٠ة أٌاتجة ِْ احتراق اٌٚلٚد؟ .13
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 الفصل السادس 

 Combustionاالحتـــراق 

 

 اهداف الفصل

 بعد ا٨ٔتٙاء ِْ دراسة اٌفصي ٠وْٚ اٌطاٌب لادرا عٍٝ اْ: 

 .ا٨حتراق  ع٠ٍِة ٠فَٙ -1

 . ٠تعرؾ عٍٝ اٌِٚاد اٌِتفاعٍة ٚاٌِٚاد أٌاتجة ِْ تفاعي ا٨حتراق -2

 .صٔؾ ا٨حتراق ٠ -3

 . ا٨حتراق ت٠تعرؾ عٍٝ اٌِعاد٨ت اٌو٠ِ٠اب٠ة ٌتفاع٩ -4

 . اٌوت٠ٍٚة٠فَٙ أٌسبة ا٠ٌٌِٚة ٚأٌسبة  -5

 . و٠ِة اٌٙٚاء أٌظر٠ة ا٩ٌزِة ٩ٌحتراق اٌتاَ ٚطرق حسابٙا ٠عرؾ -6

 . أٌظر٠ة ٚطرق حسابٙا )اٌٚلٚد  /اٌٙٚاء(٠فَٙ ٔسبة  -7

 .٠فَٙ اٌم٠ِة اٌحرار٠ة ٌٍٚلٚد ٚو٠ف٠ة حسابٙا -8

 ، اٌسابي ، اٌؽاز٠ٞتعرؾ عٍٝ احتراق اٌٚلٚد اٌصٍب  -9

 

 Prefaceتمهٌد  6.1 

ا٨حتراق تفاعي و٠ِ٠ابٟ طارد ٌٍحرارة ٚخصٚصا عٔد اوسدة اٌٚلٚد ) تفاعي اٌٚلٚد ِع     

ٍٔمي اٌبرٞ ٚاٌبحرٞ ٚاٌجٚٞ ٌا٨ٚوسج٠ْ( .اْ ِْ اَ٘ استعِا٨ت تفاعي ا٨حتراق ٟ٘ ت٠ٌٚد اٌطالة 

ب فٟ خدِة اٌٝ اٌتدفبة ٚتم٠ٔات اخرٜ تص با٦ضافةٚدفع اٌِروبات اٌفضاب٠ة اٌٝ اعِاق اٌفضاء 

ا٨ٔساْ. ٠ٔبعث عْ تفاعي ا٨حتراق اٌحرارة ٚاٌضٚء ِٚ٘ا ِْ ابرز اٌسِات اٌتٟ تدي عٍٝ حدٚثٗ ٚلد 

٠وْٚ ا٨حتراق ِرؼٚباً ف٠ٗ اٚ ؼ٠ر ِرؼٚباً ف٠ٗ ٠ٚحدث ٘ذا اٌتفاعي )ا٨حتراق ( بسرعات ِختٍفة ٚاْ 

 ي بِإثر خارجٟ.ع٠ٍِة بدء ا٨حتراق لد تتحمك عْ طر٠ك ا٨شتعاي اٌذاتٟ اٚ ا٨شتعا

ٚلٚد سابي  ،اٌخشبٚاٌٚلٚد اٌِستٍٙن فٟ تفاعي ا٨حتراق ٠ِوْ اْ ٠وْٚ ٚلٚد صٍب واٌفحَ     

وأٌفط ِٚشتماتٗ اٚ ٚلٚد ؼازٞ واٌؽاز اٌطب٠عٟ ٚ ا٠ٌٙدرٚج٠ْ ٚعادة ِا توْٚ اٌِادة اٌِإوسدة 

اٌجٚٞ. عادة ِا  % ِْ اٌٙٚاء21اٌِستعٍِة فٟ تفاعي ا٨حتراق ٟ٘ ا٨ٚوسج٠ْ اٌذٞ ٠شوي ٔسبة 

ا٨ٚوسج٠ْ ٚ ِثي ٠توْٚ اٌٚلٚد ِْ اٌواربْٚ ٚ ا٠ٌٙدرٚج٠ْ بصٚرة رب٠س٠ة اضافة اٌٝ عٔاصر اخرٜ 

اٌذٞ ٠تٚاجد فٟ اٌٚلٚد   (Ashا٠ٌٔترٚج٠ْ ٚاٌوبر٠ت ِٚٚاد اخرٜ ؼ٠ر لابٍة ٩ٌحتراق واٌرِاد )

 ٚوٍِا أخفضت ٔسبتٗ فٟ اٌٚلٚد واْ اٌٚلٚد اجٚد.  ،اٌصٍب بٔسٍب ِختٍفة

 ا٨ٚوسج٠ْ،٠رافك تفاعي ا٨حتراق أبعاث ِٚاد عد٠دة تختٍؾ باخت٩ؾ اٌٚلٚد اٌِستعِي ٚو٠ِة     

اواس٠د أٌترٚج٠ْ  ،(COاٚوس٠د اٌوربْٚ ) ٚيا ،(CO2اٚوس٠د اٌوربْٚ ) ثأٌٟوْ ؼاٌبا ِا توْٚ 

(NOx)، ( اواس٠د اٌوبر٠تSOx)، اٌسخاَ ٍِٚٚثات اخرٜ وا٨ٚزْٚ  ،ا٠ٌٙدرٚوربٚٔات ؼ٠ر اٌِحترلة
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(O3 اْ ٌٙذٖ اٌِٚاد أٌِبعثة عْ تفاعي ا٨حتراق اضرار سٍب٠ة ِْ ابرز٘ا ٟ٘ ا٨ِطار .)،اٌحاِض٠ة 

 اٌٝ ا٨ضرار باٌب٠بة ٚصحة ا٨ٔساْ. با٦ضافةتؽ٠ر أٌِاخ ٚا٨حتباس اٌحرارٞ 

رة فٟ اٌٙٚاء ٠جب اٌم٠اَ بعدة تداب٠ر لبي ع٠ٍِة ا٨حتراق ِثي ٌٍحد ِْ أبعاث اٌٍِٚثات اٌضا     

اخت٠ار اٌٚلٚد اٌج٠د اٌذٞ ٠وْٚ ف٠ٗ ِحتٜٚ اٌوبر٠ت ِٔخفض ٚتحس٠ْ ع٠ٍِة ا٨حتراق باستخداَ تم٠ٔات 

اوثر وفاءة تإدٞ اٌٝ اتِاَ ع٠ٍِة ا٨حتراق وِا ٠ِٚوْ اٌم٠اَ بتداب٠ر اخرٜ بعد ع٠ٍِة ٨حتراق 

 حتراق لبي طرحٙا اٌٝ اٌب٠بة وِا فٟ ؼاز اٌِداخْ ٚعٚادَ اٌس٠ارات.وِعاٌجة ٔٚاتج ا٨

 

   Combustion Definitionتعرٌف االحتراق   6.2

ٚ  O2تفاعي و٠ِ٠ابٟ ب٠ْ ِادة تسِٝ ) اٌٚلٚد ( ِٚادة ِإوسدة عادةً ِا توْٚ ا٨ٚوسج٠ْ  االحتراق

اٌٝ ؼازات ا٨حتراق.   با٦ضافةِصدرٖ اٌٙٚاء اٌجٚٞ ٠ٚوْٚ ٘ذا اٌتفاعي طارد ٌٍحرارة ٠حرر اٌطالة 

 :( اٌِٚاد اٌِتفاعٍة ٚٔٚاتج ا٨حتراق 1-٠6ب٠ْ اٌشوي )

 

 (   +   ٚلٚدO2طالة  +  ؼازات ا٨حتراق                           ِادة ِإوسدة )

 

 

 اٌِتفاعٍة ٚٔٚاتج تفاعي ا٨حتراق( ِخطط ٠ب٠ْ اٌِٚاد 1-6شوي )

 

اْ اٌطالة اٌِتحررة ِْ اٌٚلٚد تٔتمي اٌٝ ِح٠ط اٌتفاعي بصٚرة ِباشرة اٚ لد تبمٝ ِخزٚٔة فٟ ٔٚاتج 

ا٨حتراق بص٠ؽة طالة داخ٠ٍة ٚلد توْٚ ِز٠ج ِْ وٍتا اٌحاٌت٠ْ. تم٠َ وفاءة اٌٚلٚد اعتِاداً عٍٝ و٠ِة 
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ٚتعَرؾ  ،دة وتٍة اٚ ٌوي ِٚي ِْ اٌٚلٚد خ٩ي ع٠ٍِة ا٨حتراقاٌحرارة اٚ اٌطالة اٌتٟ ٠حرر٘ا ٌوي ٚح

 وفاءة اٌٚلٚد بـ )حرارة اٌتفاعي( اٚ )اٌم٠ِة اٌحرار٠ة ٌٍٚلٚد(. 

سَعر اٌحرارٞ  ِِ ( ٚ٘ٚ عبارة عْ جٙاز ٠ستخدَ Calorimeterتماس حرارة اٌتفاعي بجٙاز ٠سِٝ )اٌ

اٌٝ ل٠اس  با٦ضافةفٟ اٌِختبرات اٌو٠ِ٠اب٠ة ٌم٠اس و٠ِة اٌحرارة أٌاتجة عْ اٌتفاع٩ت اٌو٠ِ٠اب٠ة 

 .اٌحرارة أٌٚع٠ة ٌٍِٚاد ٚذٌن عْ طر٠ك اٌتبادي اٌحرارٞ 

 

  Reactants andالمواد المتفاعلة والمواد الناتجة من تفاعل االحتراق :  6.3

Products of Combustion Reaction 

تفاعي و٠ِ٠ابٟ ٠بدأ بِٚاد ِتفاعٍة ثَ ٠حدث اٌتفاعي بٚجٚد ِصدر ٌٙب  ِثي اٞتفاعي ا٨حتراق      

 ٠وْٚ سر٠عا جدا ِإد٠ا اٌٝ توْٚ ٔٚاتج تختٍؾ باخت٩ؾ اٌٚلٚد اٌِستعِي. ٚ

 فٟ تفاعي ا٨حتراق توْٚ اٌِٚاد اٌِتفاعٍة عبارة عْ:

٘ٚ اِا اْ ٠وْٚ صٍب واٌفحَ ٚاٌخشب اٚ ِٚشتعٍة اٌتٟ تحرر اٌطالة ٚ٘ٚ اٌِادة اٌ : اٌٚلٚد  -1

 .سابي وٚلٚد اٌد٠زي ٚاٌو٠رٚس٠ْ اٚ ؼازٞ وؽاز ا٠ٌِثاْ ٚاٌؽاز اٌطب٠عٟ 

( ِْ اٌٙٚاء  %21( ٚاٌذٞ ٠شوي)O2ؼاٌبا ِا توْٚ ا٨ٚوسج٠ْ اٌجٚٞ ): اٌِادة اٌِإوسدة  -2

( اٞ اْ ٌوي جزء N2ؼاز أٌترٚج٠ْ )( فٟٙ %79اِا أٌسبة اٌِتبم٠ة ِْ اٌٙٚاء ) ،اٌجٚٞ

 ( ِْ أٌترٚج٠ْ. 3.76ٚاحد ِْ ا٨ٚوسج٠ْ ٠مابٍٗ )

اِا اٌِٚاد أٌاتجة ِْ تفاعي ا٨حتراق فٟٙ تختٍؾ باخت٩ؾ ٔٚع اٌٚلٚد ٚو٠ِة ا٨ٚوسج٠ْ اٌِتٚفرة     

( H2Oاء )ٌٍتفاعي فاذا واْ اٌتفاعي تاَ )ٚجٚد و٠ِة واف٠ة ِْ ا٨ٚوسج٠ْ( توْٚ أٌٚاتج بخار اٌِ

( اِا اذا واْ اٌتفاعي ؼ٠ر تاَ ) ٨ تٚجد و٠ِة واف٠ة ِْ ا٨ٚوسج٠ْ( CO2اٚوس٠د اٌوربْٚ ) ثأٟٚؼاز 

( ٚاٌٚلٚد ؼ٠ر CO2اٚوس٠د اٌوربْٚ ) ثأٟ( ٚؼاز H2Oفاْ ٔٚاتج اٌتفاعي توْٚ بخار اٌِاء )

ا٠ٌٙدرٚج٠ْ  ؼاز اٌٝ با٦ضافة( ٚ٘ٚ ؼاز ساَ ِضر باٌب٠بة COاٚوس٠د اٌوربْٚ ) اٚيِتفاعي ٚؼاز اٌ

(Hٚ ) عٔصر( ْٚاٌواربC . ) 

( فاْ ٔٚاتج اٌتفاعي ستحتٚٞ عٍٝ اواس٠د N( ٚأٌترٚج٠ْ )Sاذا واْ اٌٚلٚد حا٠ٚا عٍٝ اٌوبر٠ت )    

( ح٠ث ٠شوي أٌسبة N2( اضافة اٌٝ ؼاز أٌترٚج٠ْ )NOx( ٚاواس٠د أٌترٚج٠ْ )SOxاٌوبر٠ت )

 اٌتفاعي ٚ٘ٚ ؼاز خاِي ٨ ٠دخي فٟ اٌتفاعي. اٌوبرٜ ِْ اٌٙٚاء اٌجٚٞ اٌِستعِي فٟ 
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 تصنٌف االحتراق 6.4

 اعتِادا عٍٝ و٠ِة ا٨ٚوسج٠ْ اٌِتٚفرة ٌٍتفاعي ٠صٔؾ ا٨حتراق اٌٝ ٔٚع٠ْ: 

ا٨حتراق اٌتاَ : ٚ٘ٚ ا٨حتراق اٌذٞ ٠وْٚ ف٠ٗ ا٨ٚوسج٠ْ واف٠ا ٩ٌٔدِاج ِع وي ذرات  -1

( فمط CO2اٚوس٠د اٌوربْٚ ) ٚثأٟ( H2Oاٌِاء )اٌوربْٚ ٚا٠ٌٙدرٚج٠ْ ٠ٌوْٚ أٌاتج بخار 

 ٠ٚوْٚ ٌْٚ اٌٍٙب ازرق ؼ٠ر ِتٚ٘ج وِا فٟ اٌِعاد٨ت اٌتا٠ٌة: 

CH4  +  2O2                               CO2  +  H2O  

2C2H2  +  5O2                           4CO2 + 2H2O  

٩ٌٔدِاج ِع وي ذرات ا٨حتراق ؼ٠ر اٌتاَ : ٘ٚ ا٨حتراق اٌذٞ ٨ ٠وْٚ ف٠ٗ ا٨ٚوسج٠ْ واف٠ا  -2

( ٚ CO2اٚوس٠د اٌوربْٚ ) ٚثأٟ( H2Oربْٚ ٚا٠ٌٙدرٚج٠ْ ٌتوْٚ أٌٚاتج بخار اٌِاء )ااٌو

( ٚ٘ٚ ؼاز خط٠ر جدا اضافة CO( ٚ احادٞ اٚوس٠د اٌوربْٚ )C٘باب اٌفحَ اٚ اٌوربْٚ )

 اٌٝ اٌٚلٚد اٌؽ٠ر ِتفاعي ٠ٚوْٚ ٌْٚ اٌٍٙب اصفر ِتٚ٘ج وِا فٟ اٌِعاد٨ت اٌتا٠ٌة: 

5CH4  +  13O2                           2CO2  +  10H2O  + 2CO  + C 

2C2H2  +  3O2                          CO2 + 2H2O + 2CO  +  C    

 

 Chemical equations ofالمعادالت الكٌمٌائٌة لتفاعل االحتراق:  6-5 

Combustion 

اٚوس٠د اٌوربْٚ وِا فٟ اٌِعادٌة  ٚثأٟاْ ا٨حتراق اٌتاَ ٌٚلٚد ٠٘درٚوربٟٚٔ بس٠ط ٠ٔتج بخار ِاء 

، توْٚ ِعادٌة اٌتفاعي  ( اذا واْ ا٨حتراق بٚجٚد ا٨ٚوسج٠ْ فمط(CnHmاٌعاِة اٌتا٠ٌة ٌٚلٚد ص٠ؽتٗ 

 وِا ٠ؤتٟ :

CnHm  +  (  
 

 
 ) O2                   nCo2  +   

 

 
  H2O  

 وِا ٠ؤتٟ :اِا اذا واْ ا٨حتراق فٟ اٌٙٚاء اٌجٚٞ فتوْٚ ِعادٌة اٌتفاعي 

CnHm  +  (  
 

 
 ) (O2 + 3.76 N2)                   nCo2  +   

 

 
  H2O + (  

 

 
 ) 

(3.76 N2) 

 ( ٘ٚ عدد ذرات ا٠ٌٙدرٚج٠ْ فٟ اٌٚلٚدmاٌوربْٚ فٟ اٌٚلٚد ٚ )( ٘ٚ عدد ذرات nح٠ث )

 :مثال 

  + H2O 2     +  CH4 +  2O2                       CO2    حتراق ا٠ٌِثاْ بٚجٚد ا٨ٚوسج٠ْ ا
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 CH4 + 2(O2 +3.76 N2)        CO2 + 2H2O + 7.52 الهواء الجوي فًاما اذا كان االحتراق 

N2  

ٌوْ حتٝ فٟ اٌحا٨ت اٌِثا٠ٌة ٩ٌحتراق اٌتاَ توْٚ ٔٚاتج ع٠ٍِة ا٨حتراق حا٠ٚة عٍٝ عٔاصر 

 اٚوس٠د اٌوربْٚ ٠ٚعزٜ ذٌن اٌٝ عدة اسباب :  ٚثأِٟٚروبات ؼ٠ر بخار اٌِاء 

٠وْٚ ا٨حتراق عادة فٟ اٌٙٚاء اٌجٚٞ ٠ٌٚس فٟ ا٨ٚوسج٠ْ أٌمٟ ٚ٘ذا ٠عٟٔ اشتران  -1

( ؤٚاتج عرض٠ة ٌع٠ٍِة (NOx ظٙٚر اواس٠د أٌترٚج٠ْأٌترٚج٠ْ فٟ اٌتفاعي ِا ٠إدٞ اٌٝ 

 ا٨حتراق خاصة عٔدِا ٠حدث ا٨حتراق فٟ درجات حرارة عا٠ٌة. 

ج٠ْ فمط بي ٠حتٚٞ عٍٝ عٔاصر اخرٜ ِثي اٌٚلٚد عادة ٨ ٠حتٚٞ عٍٝ اٌوربْٚ ٚ ا٠ٌٙدرٚ -2

 ( ؤٚاتج عرض٠ة ٌع٠ٍِة ا٨حتراق.SOxاٌوبر٠ت ِا ٠إدٞ اٌٝ ظٙٚر اواس٠د اٌوبر٠ت ) 

ع٠ٍِة ا٨حتراق ٨ توْٚ تاِة دابِا ٌذا تحتٚٞ ٔٚاتج ا٨حتراق عٍٝ ٚلٚد ؼ٠ر ِحترق اٚ  -3

 ِحترق جزب٠ا ٚواربْٚ ٠٘ٚدرٚج٠ْ ؼ٠ر ِتفاع٠ٍْ. 

عاِة ٨حتراق ٚلٚد ٠حتٚٞ عٍٝ اٌوربْٚ ،ا٠ٌٙدرٚج٠ْ ،ا٨ٚوسج٠ْ ،ا٠ٌٔترٚج٠ْ  ٠ِوْ ص٠اؼة ِعادٌة

 ٚاٌوبر٠ت عٔدِا ٠وْٚ ا٨حتراق فٟ اٌٙٚاء اٌجٚٞ باٌص٠ؽة اٌتا٠ٌة:

           (  
 

 
 
 

 
  ) (         )       

 

 
         (    (  

 

 
 
 

 
  )  

 

 
)   

 

: عدد δ : عدد ذرات ا٨ٚوسج٠ْ، γ: عدد ذرات ا٠ٌٙدرٚج٠ْ ،  β،  : عدد ذرات اٌواربْٚ αح٠ث 

 : عدد ذرات اٌوبر٠ت فٟ اٌٚلٚد εذرات أٌترٚج٠ْ  ٚ 

 اِا ِعاد٨ت احتراق اٌعٔاصر بٚجٚد ا٨ٚوسج٠ْ فٟٙ:

 اٚوس٠د اٌوربْٚ  ثأٟاحتراق اٌواربْٚ ٠ٌوْٚ  -1

C +   O2                  CO2   

 اٚوس٠د اٌوربْٚ اٚياحتراق اٌواربْٚ ٠ٌوْٚ  -2

2C +   O2               2CO 

 اٚوس٠د اٌوبر٠ت ثا٠ٌٟٔوْٚ  احتراق اٌوبر٠ت -3

S +   O2                    SO2 

 احتراق ا٠ٌٙدرٚج٠ْ ٠ٌوْٚ بخار اٌِاء -4

2H2 +   O2                2H2O 

  Mole and Mass Fraction  :النسبة المولٌة والنسبة الكتلٌة 6.6 

( . ٠ٚعرؾ n( اٚ عدد ا٨ٌِٚت )mا باٌوتٍة )ِتفاعي ٠تَ تِث٠ٍٙ ٤ٞاْ و٠ِة اٌِٚاد اٌِتفاعٍة ٚأٌاتجة 

 اٌِٚي عٍٝ أٗ وتٍة اٌِادة اٌِوافبة ٌٚزٔٙا اٌجز٠بٟ ، ٚفٟ اٌجدٚي ادٔاٖ اٌٚزْ اٌجز٠بٟ ٌعد ِْ اٌِٚاد

 اٌِادة Mwt (Kg/Kmole)اٌٚزْ اٌجز٠بٟ  اٌِادة Mwt (Kg/Kmole)اٌٚزْ اٌجز٠بٟ 

32 S 12 C 
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2 H2 28 N2 

  32 O2 

( اٚ ٠ٚmole fractionتَ عادة ٚصؾ ِوٚٔات اٞ خ٠ٍط ِْ اٌِٚاد اِا بٚاسطة أٌسبة ا٠ٌٌِٚة )

 ( ٠ِٚوْ حسابِٙا وِا ٠ٍٟ: mass fractionأٌسبة اٌوت٠ٍة ) 

    
  
 
                                                                                        (   ) 

ٟ٘ ِجِٚع وتي اٌِٚاد اٌِوٚٔة  mٟ٘ وتٍة اٌِادة ٚ  miٟ٘ أٌسبة اٌوت٠ٍة ٌٍِادة ٚ   mfi ، ح٠ث

 ٌٍخ٠ٍط 

   
  
 
                                                                                            (   ) 

ٟ٘ ِجِٚع عدد ٨ِٚت اٌِٚاد  nٟ٘ عدد ٨ِٚت اٌِادة ٚ  niٟ٘ أٌسبة ا٠ٌٌِٚة ٌٍِادة ٚ   Xiح٠ث 

 اٌِوٚٔة ٌٍخ٠ٍط 

ِادة با٨عتِاد عٍٝ أٌسبة ا٠ٌٌِٚة ٚاٌٚزْ اٌجز٠بٟ ٌِٚاد اٌخ٠ٍط وِا  ٠ٚٞ٤ِوْ حساب أٌسبة اٌوت٠ٍة 

 فٟ اٌِعادٌة اٌتا٠ٌة

    
      

                
                                                 (   ) 

 ٘ٚ اٌٚزْ اٌجز٠بٟ Mwtiٟ٘ أٌسبة ا٠ٌٌِٚة ٚ   Xiٟ٘ أٌسبة اٌوت٠ٍة ٚ  mfiح٠ث 

وكذلن فان مجموع النسب الكتلٌة لمواد اي  )1ان مجموع النسب المولٌة لمواد اي خلٌط ٌساوي )

   ( .1خلٌط ٌساوي )

 (: 1-6مثال)

 = Co2 = 5 kg  ٚN2احسب أٌسبة اٌوت٠ٍة ٌٔٚاتج ؼازات ا٨حتراق اذا عٍِت اْ وتٍة وي ِادة ٟ٘  

27 kg   ٚH2O = 39 kg   

 اٌحي: 
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 (1=0.55+0.38+0.07ٌٍٚتحمك )

 

 (:2-6مثال )

 احسب أٌسبة ا٠ٌٌِٚة ٌٔٚاتج ؼازات ا٨حتراق اذا عٍِت اْ عدد ٨ِٚت وي ِادة ٟ٘:  

 CO2 =10  ٚN2 = 55   ٚH2O = 85   

 اٌحي: 

   
  

 
 

     
  

        
       

    
  

        
       

     
  

        
       

 (1 = 0.567 + 0.367 + 0.066ٌٍتحمك ) 

 (:3-6مثال)

 احسب أٌسبة اٌوت٠ٍة ٌِوٚٔات ؼازات ا٨حترا ق اذا عٍِت اْ أٌسب ا٠ٌٌِٚة ٌٍِٚاد ٟ٘: 

Co2 =0.07     ٚN2 = 0.38    ٚH2O = 0.55   

    
      

                
 

      
     (  )

     (  )        (  )       (  )
        

     
     (  )

     (  )        (  )       (  )
        

      
     (  )

     (  )        (  )       (  )
        

 (1 = 0.4191 + 0.4504 + 0.1304ٌٍتحمك )
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 Theoretical air كمٌة الهواء النظرٌة الالزمة لالحتراق التام :    6.7

Required for Complete Combustion 

ِادة لابٍة ٩ٌحتراق بٚجٚد ا٨ٚوسج٠ْ ٌتحر٠ر طالة  ٤ٞتب٠ْ ٌٔا ِِا سبك باْ ا٨حتراق ع٠ٍِة حرق 

اٌتفاعي . اْ  ٦تِاَواف٠ة ٌٚتحم٠ك احتراق تاَ ذٚ وفاءة عا٠ٌة ِْ اٌضرٚرٞ اْ توْٚ و٠ِة ا٨ٚوسج٠ْ 

ٚ  Hٚا٠ٌٙدرٚج٠ْ  Cاٌِٚاد اٌمابٍة ٩ٌحتراق اٌتٟ ٠حت٠ٚٙا اٌٚلٚد بصٚرة رب٠س٠ة ٟ٘ اٌواربْٚ 

، ٠ٚحتٚٞ اٌٚلٚد وذٌن عٍٝ ِٚاد اخرٜ ؼ٠ر لابٍة ٩ٌحتراق ِثي  Oٚا٨ٚوسج٠ْ  Sاٌوبر٠ت 

ٚ٘ذٖ اٌِٚاد ٨ تستٍٙن ا٨ٚوسج٠ْ فٟ  Ashٚاٌرِاد  CO2اٚوس٠د اٌوربْٚ  ثأٟٚ N2أٌترٚج٠ْ 

تفاعي ا٨حتراق ٌذا ٠تَ اخذ اٌِٚاد اٌمابٍة ٩ٌحتراق فمط بٔظر ا٨عتبار عٔد حساب و٠ِة اٌٙٚاء ا٨زِة 

( ا٩ٌزِة ٨حتراق و٠ٍٚؼراَ ٚاحد ِْ Air)theoٌتحم٠ك تفاعي تاَ . ٠ِوْ حساب و٠ِة اٌٙٚاء أٌظر٠ة 

 : ا٨ت٠ة اٌٚلٚد ِْ اٌِعادٌة 

(   )     
   

  
 [
  

    
  (  

 

 
)   ]                                       (   ) 

 ( %21 فٟ اٌٙٚاء اٌجٚٞ ) ٥ٌٚوسج٠ْ٠ة بٚفٟ ٘ذٖ اٌِعادٌة تَ اعتبار اْ أٌسبة اٌِ

 ( ا٩ٌزِة ٌٍتفاعي ِْ اٌِعادٌة اٌتا٠ٌة :O2)٠ٚtheoِوْ حساب و٠ِة ا٨ٚوسج٠ْ أٌظر٠ة 

(  )      
  

    
  (  

 

 
)                                                      (   ) 

ٌوي ِْ اٌوربْٚ ٚا٠ٌٙدرٚج٠ْ ٚا٨ٚوسج٠ْ اٌِب٠ٚة ( ٟ٘ أٌسبة C,H,O and Sح٠ث اْ ) 

 ٚاٌوبر٠ت فٟ اٌٚلٚد عٍٝ اٌتٚاٌٟ. 

 (4-6مثال )

ا٩ٌزِة ٌحرق و٠ٍٚؼراَ ٚاحد ِْ اٌٚلٚد اذا احسب و٠ِة اٌٙٚاء أٌظر٠ة ٚو٠ِة ا٨ٚوسج٠ْ أٌظر٠ة 

 (=C= 85% , H=8% , O= 5% , S  %2عٍِت أٗ ٠حتٚٞ عٍٝ )

 اٌحي:

(   )     
   

  
 [
  

    
  (  

 

 
)   ]     

(   )     
   

  
 [

  

   (    )
  (     

    

 
)      ]     

(   )              

(  )      
  

    
  (  

 

 
)           
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(  )      [
  

   (    )
  (     

    

 
)      ]    

(  )             

( ِْ Kg 3.75( ِْ اٌٙٚاء اٌجٚٞ اٚ )Kg 17.84( ِْ ٘ذا اٌٚلٚد ٔحتاج اٌٝ )Kg 1ذا ٌحرق )ا

 ا٨ٚوسج٠ْ أٌمٟ. 

 

  Theoretical (Air/Fuel) Ratioالنظرٌة   )الولود  /الهواء(نسبة  6-8 

وَ ِْ ا٨ٚوسج٠ْ ٠جب اْ ٠تَ تز٠ٚدٖ  ِْٟ٘ اٌعٚاِي اٌِِٙة اٌٚاجب ِعرفتٙا فٟ تفاعي ا٨حتراق 

اٌٝ اٌتفاعي ٌضِاْ احتراق تاَ ٌو٠ِة ِع٠ٔة ِْ اٌٚلٚد. وَ اْ ٘ذٖ اٌِعٍِٚة ِِٙة فٟ تص٠َِ اجٙزة 

 ضخ اٌٙٚاء ٚاٌمٔٚات اٌتٟ تٔمٍٗ اٌٝ ِعدات ا٨حتراق. 

 theo  (O/F)ٔسبة )ا٨ٚوسج٠ْ/ اٌٚلٚد( أٌظر٠ة  اٚ theo (A/F)أٌظر٠ة   اْ ٔسبة )اٌٙٚاء/ اٌٚلٚد(
ا٩ٌزِة ٌتحم٠ك احتراق تاَ ٠ِوْ حسابٙا ِْ خ٩ي اٌٚزْ اٌجز٠بٟ ٌوي ِْ اٌِادة اٌِحترلة ) اٌٚلٚد ( 

 عٍٝ ِعادٌة اٌتفاعي اٌو٠ِ٠ابٟ.  ٖٚاٌِادة اٌِإوسدة )ا٨ٚوسج٠ْ( اعتِاد

 (5-6مثال )

 )اٌٙٚاء/ اٌٚلٚد( ٚٔسبة )ا٨ٚوسج٠ْ / اٌٚلٚد( ٌتفاعي احتراق ا٠ٌِثاْ.احسب ٔسبة 

 اٌحي: 

CH4  + 2O2 +2(3.76) N2                  CO2  +  2H2O  +  2(3.76) N2  

(  ⁄ )     
, (  )   (    )(  )-

    
       

(  ⁄ )     
 (  )

    
   

( ِْ اٌٙٚاء Kg 17.16ِْ ا٨ٚوسج٠ْ اٚ )( Kg 4ِْ اٌِعادٌت٠ْ اع٩ٖ ٠تب٠ْ أٗ ٠جب تٚف٠ر )

( ِْ ا٠ٌِثاْ احترالا تاِا. اٞ أٗ اذا تَ تج٠ٙز اٌتفاعي بٙذٖ اٌو٠ِة ِْ Kg 1اٌجٚٞ ٌضِاْ احتراق )

اٌٙٚاء اٚ ا٨ٚوسج٠ْ ستوْٚ ٔٚاتج ا٨حتراق ٟ٘ )بخار اٌِاء ٚثأٟ اٚوس٠د اٌوربْٚ(، ٌوْ اذا وأت 

ٌٍتفاعي الي ِْ ذٌن ستوْٚ ٔٚاتج ا٨حتراق ٟ٘ )اٌواربْٚ ٚ و٠ِة ا٨ٚوسج٠ْ اٚ اٌٙٚاء اٌِجٙزة 

احادٞ اٚوس٠د اٌوربْٚ ٚ ا٠ٌٙدرٚج٠ْ( اضافة اٌٝ اٌبخار اٌِاء ٚثٔابٟ اٚوس٠د اٌوربْٚ ٚبٙذا ٠وْٚ 

 ا٨حتراق ؼ٠ر تاَ. 

بِا اْ اٌٙٚاء ٠وْٚ ِجأٟ عادةً ٚل٠ِة اٌٚلٚد عا٠ٌة ٌذا ِْ اٌضرٚرٞ حرق اٌٚلٚد احترالا تاِا 

ستفادة ِْ طالتٗ اٌو٠ٍة ٚوذٌن ٌضِاْ عدَ تٍٚث اٌِح٠ط باٌؽازات ذات اٌتاث٠ر اٌسٍبٟ عٍٝ اٌب٠بة ٩ٌ
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٠ٚتحمك ذٌن بتج٠ٙز اٌتفاعي بو٠ِة اوبر )ِْ اٌٙٚاء اٚ ا٨ٚوسج٠ْ ( ِْ اٌم٠ِة أٌظر٠ة اٌتٟ تَ حسابٙا 

( Excess Airٚاء( )اعتِاداً عٍٝ ِعادٌة اٌتفاعي ٚ٘ذا ِا ٠سِٝ ) اٌتشؽ٠ي بٚجٚد ز٠ادة ِْ اٌٙ

 ِْ اٌِعادٌة اٌتا٠ٌة:  actual(A/F)٠ِٚوْ حساب ٔسبة )اٌٙٚاء / اٌٚلٚد( اٌحم٠م٠ة 

                

[
 
 
 
 (
 
 ⁄ )       (

 
 ⁄ )    

(  ⁄ )    
]
 
 
 
 

                                   (   ) 

ِمدار٘ا    excess air%) بٔسبة ز٠ادة ٌٍٙٚاء ) فٍتفاعي احتراق ا٠ٌِثاْ اٌسابك اذا تَ تشؽ٠ي اٌتفاعي

 اٌٚاجب تج٠ٙز٘ا ٌٍتفاعي  actua(A/F)٠ِوْ ِْ اٌِعادٌة اع٩ٖ حساب  20%

      

[
 
 
 
 (
 
 ⁄ )            

     

]
 
 
 
 

 

(  ⁄ )             

ٌبعض ( اٌٚاجب اعتِاد٘ا ٌتفاعي ا٨حتراق excess air %ادٔاٖ جدٚي ٠ب٠ْ ٔسبة اٌٙٚاء اٌزابد )

 أٚاع اٌٚلٚد

 ( ٔسبة اٌٙٚاء اٌزابد ٨ٔٚاع ِْ اٌٚلٚد1-6جدٚي )

( ؤسبة  excess air%ٔسبة اٌٙٚاء اٌزابد )

 ٚز٠ٔة

 اٌٚلٚد

 Pulvrised coalاٌفحَ اٌِسحٚق  % 40 - 15

  Crushed coalاٌفحَ اٌِجرٚش  % 15 – 10

 Coalاٌفحَ   % 60 – 30

 Fuel oilاٌٚلٚد اٌسابي  % 10 - 5

 Refinery gasؼاز اٌِصافٟ   % 10 – 5

 Woodاٌخشب  % 25 – 20

 

     Calorific value of the fuelالمٌمة الحرارٌة للولود:   6.9

اْ اٌٙدؾ ا٨ساسٟ ِْ ع٠ٍِة ا٨حتراق ٘ٚ اٌحصٚي عٍٝ اٌطالة اٌحرار٠ة ِْ اٌِادة اٌمابٍة     

٩ٌحتراق )اٌٚلٚد(  ٚتختٍؾ اٌطالة اٌِتٌٚدة اعتِادا عٍٝ ٔٚع اٌٚلٚد ٚ٘ذا ِا ٠عرؾ باٌم٠ِة اٌحرار٠ة 

ٚلٚد احترالا تاِا ٌٍٚلٚد ٟٚ٘ اٌو٠ِة اٌحرارة أٌِبعثة عٔد احتراق ٚحدة وت٠ٍة ) اٚ ٚحدة حجَ ( ِْ اٌ

 تحت ظرٚؾ ِعٍِٚة. ٠ِٚوْ ل٠اس اٌم٠ِة اٌحرار٠ة ٌٍٚلٚد بعدة ٚحدات ٟ٘: 



 
  

164 
 

1- (Calorie) )و٠ِة اٌحرارة ا٩ٌزِة ٌرفع درجة حرارة ؼراَ ٚاحد ِْ اٌِاء )سعرة ٟ٘ٚ :

 ( .Calٚاحدة ٠ٚرِز ٌٙا باٌرِز ) ِب٠ٚة درجة 

2-  (Kilo Calorie) )ٚتعرؾ عٍٝ أٙا و٠ِة اٌحرارة ا٩ٌزِة ٌرفع درجة حرارة  )و٠ٍٚسعرة :

 1Kcal( اٞ اْ ).Kcalٚاحدة ٠ٚرِز ٌٙا باٌرِز )   ِب٠ٚةو٠ٍٚؼراَ ٚاحد ِْ اٌِاء درجة 

=1000 Cal  ) 

3-   ) B.T.U: )ٚحد ل٠اس فٟ أٌظاَ ا٨ٔو٠ٍزٞ ٚتعرؾ عٍٝ أٙا  ٚحدة حرار٠ة بر٠طا٠ٔة ٟ٘ٚ

( ِْ اٌِاء درجة gm 450رجة حرارة رطي ٚاحد )ِا ٠عادي و٠ِة اٌحرارة ا٩ٌزِة ٌرفع د

 ٚاحدة  ِب٠ٚة

  1 B.T.U = 252 Cal = 0.252 Kcal 

1 Kcal = 3.986 B.T.U 

 

 ٠ِٚوْ حساب ٔٚع٠ْ ِْ اٌم٠ِة اٌحرار٠ة ٌٍٚلٚد ِ٘ا: 

 (HCV) ا٨جِا٠ٌة( ٠ٚرِز ٌٙا باٌرِز ) اٌع٠ٍااٌم٠ِة اٌحرار٠ة  -1

 (LCVٌٙا باٌرِز )اٌم٠ِة اٌحرار٠ة اٌد٠ٔا ٠ٚرِز  -2

 

  High Calorific Value : (HCVالمٌمة الحرارٌة العلٌا )  6.9.1 

ٚج٠ْ اٌٝ راْ ج٠ِع أٚاع اٌٚلٚد تحتٚٞ عٍٝ ا٠ٌٙدرٚج٠ْ ٚعٔد ع٠ٍِة ا٨حتراق ٠تحٚي ا٠ٌٙد     

بخار ِاء، فاذا ِا تَ توث٠ؾ ٔٚاتج ا٨حتراق ٚتبر٠د٘ا اٌٝ درجة حرارة اٌؽرفة فاْ اٌحرارة اٌوأِة 

ٌتوث٠ؾ بخار اٌِاء س٠تَ حسابٙا ٚاضافتٙا اٌٝ و٠ِة اٌطالة اٌِتحررة ِْ اٌٚلٚد ٌذا تعرؾ اٌم٠ِة 

ولدة عن احتراق وحدة كتلٌة ) او "اجمالً كمٌة الحرارة الكلٌة المتاٌحرار٠ة اٌع٠ٍا ٌٍٚلٚد عٍٝ أٙا 

 وحدة حجم ( من الولود احترالا تاما عند تكثٌف نواتج االحتراق وتبرٌدها الى درجة حرارة الغرفة" 

 

 (Doulong’s Formula( ٌٍٚلٚد ِْ ِعادٌة دٌٚٚٔن ) ٠HCVِوْ حساب اٌم٠ِة اٌحرار٠ة اٌع٠ٍا )

     
 

   
[             (  

 

 
)         ]                  (   )⁄  

ٌوي ِْ اٌواربْٚ ٚا٠ٌٙدرٚج٠ْ ٚا٨ٚوسج٠ْ ٚاٌوبر٠ت فٟ اٌِب٠ٚة ( ٟ٘ أٌسبة C, H, O, Sح٠ث ) 

اٌٚلٚد ٚفٟ ٘ذٖ اٌِعادٌة تَ اعتبار ا٨ٚوسج٠ْ عٍٝ أٗ جزء ِْ ِروب ٠شوي ِع ا٠ٌٙدرٚج٠ْ جز٠بة 

 ِاء. 

 

  Low Calorific Value  : (LCVالمٌمة الحرارٌة الدنٌا )   6.9.2

اٌطالة فٟ اٌظرٚؾ اٌحم٠م٠ة ٨ ٠تَ توث٠ؾ ٚتبر٠د ٔٚاتج ا٨حتراق  ٦ٔتاجعٔد استعِاي اٌٚلٚد      

ٚبضِٔٙا بخار اٌِاء بي ٠سِح عادة ٌٙذٖ اٌؽازات باٌتحرر اٌٝ اٌجٚ ،  ففٟ ٘ذٖ اٌحاٌة ٨ ٠تَ حساب 

اٌحرارة اٌوأِة ٌتبخر اٌِاء ِع و٠ِات اٌطالة ا٨خرٜ اٌِتٌٚدة عٔد احتراق اٌٚلٚد ٌذٌن ٠ِوْ تعر٠ؾ 
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"كمٌة الحرارة التً ٌتم انتاجها عند احتراق وحدة ( ٌٍٚلٚد عٍٝ أٙا LCVٌحرار٠ة اٌد٠ٔا)اٌم٠ِة ا

حجم ( من الولود احترالا تاما دون تكثٌف نواتج االحتراق وتبرٌدها الى درجة  كتلٌة ) او وحدة 

 حرارة الغرفة"

 Doulong’s( ٌٍٚلٚد ِْ ِعادٌة دٌٚٚٔن ) ٠ٚLCVِوْ حساب اٌم٠ِة اٌحرار٠ة اٌٚاطبة )

Formula) 

           ,       (   )-       ⁄                                                     (   ) 

 ٟ٘ ٔسبة ا٠ٌٙدرٚج٠ْ فٟ اٌٚلٚد     Hٟ٘ اٌم٠ِة اٌحرار٠ة اٌع٠ٍا ٌٍٚلٚد ٔفسٗ ٚ  HCVح٠ث 

 (: 6-6مثال )

( ٌع٠ٔة ِْ اٌفحَ اذا عٍِت أٙا LCV( ٚاٌم٠ِة اٌحرار٠ة اٌد٠ٔا ) HCVاحسب اٌم٠ِة اٌحرار٠ة اٌع٠ٍا )

 ( % C= 80%  , H=7% , O= 3%,  S=3.5 %, Ash = 6.5)   تحتٚٞ عٍٝ

 اٌحي 

 (HCVحساب اٌم٠ِة اٌحرار٠ة اٌع٠ٍا )

     
 

   
[             (  

 

 
)         ]       ⁄  

     
 

   
[     (  )        (  

 

 
)       (   )]  

                 ⁄  

 (LCVٌٚحساب اٌم٠ِة اٌحرار٠ة اٌد٠ٔا )

           ,       (   )-       ⁄  

            ,     (   ) (   )- 

                   ⁄  

ِادة ؼ٠ر لابٍة ٩ٌحتراق ٚوٍِا وأت ل٠ِتٙا  ٤ٔٙا( فٟ حسابات اٌطالة ٨Ash ٠تَ ادخاي ٔسبة اٌرِاد )

 .الي فٟ اٌٚلٚد واْ اٌٚلٚد افضي

  Fuel Combustionاحتراق الولود   6.10 

 Combustion of Solid Fuelاحتراق الولود الصلب :   6.10.1 
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 اٌِستخدِة وٚلٚد ٦ٔتاج اٌصٍبة اٌِٚاد ِْ ِصطٍح ٠طٍك عٍٝ ِختٍؾ ا٤ٔٚاع اٌٚلٚد اٌصٍب ٘ٚ    

 بؤٔٚاعٗاٌخشب ٚاٌفحَ  اٌٚلٚد اٌصٍب تستخرج ٘ذٖ اٌطالة عْ طر٠ك ا٨حتراق. تشِي أٔٚاع اٌطالة ٚ

٠تَ حرق اٌٚلٚد اٌصٍب بٚاسطة اٌعد٠د ِْ أظِة  .ٚ اٌمِح ٚاٌحبٚب ا٤خرٜ ٚ ِخٍفات اٌذرة

سحٚق ٔاعَ  ا٨حتراق وِا فٟ اٌِراجي اٌِستخدِة ٌت٠ٌٚد اٌطالة اٌوٙرباب٠ة ح٠ث ٠تَ طحْ اٌفحَ اٌٝ ِ

( ِْٚ pulverized coal( ٚ٘ذا ِا ٠سِٝ باٌفحَ اٌِطحْٚ )µm 200-50لطر حب٠باتٗ ) ٠تراٚح

( ignition sparkثَ ٠ضخ اٌٝ ؼرلة ا٨حتراق عٍٝ شوي رذاذ ثَ ٠حرق بٚاسطة شرارة ا٨حتراق ) 

 ( 2-6وِا ِٚضح باٌشوي )

 Fixedراج ذات اٌطبمة اٌثابتة ) اٌصؽ٠رة ٠ِوْ استعِاي ا٨ب ٥ٌؼراضاِا فٟ أظِة ا٨حتراق 

Bedاٚ ا٨براج ذات اٌطبمة ا٠ٌِِعة )  (Fluidized Bed ٚ٘ذٖ ا٨براج ٌٙا اٌمدرة عٍٝ حرق )

حب٠بات اٌفحَ ذات اٌحجَٚ اٌوب٠رة ِٚإخرا تَ تطب٠ك تم٠ٔات ا٨حتراق فٟ ٘ذٖ ا٨براج عٍٝ اٌخشب 

 ٚأٌفا٠ات ٚأٚاع اخرٜ ِْ اٌٚلٚد اٌصٍب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ِخطط ٠ٚضح ع٠ٍِة ضخ اٌفحَ اٌِطحْٚ اٌٝ ؼرفة ا٨حتراقA( )6-2شوي )

(Bِْٚخطط ٌِرجي بخارٞ فٟ ِحطة ت٠ٌٚد وٙرباء ٠عِي باٌفحَ اٌِطح ) 

 

(A) 

 

(B) 
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فٟ ا٨براج ذات اٌطبمة ا٠ٌِِعة ٠تَ تؽذ٠ة اٌبرج بو٠ِة واف٠ة ِْ اٌٙٚاء عبر صٚأٟ ِثمبة اسفي     

 ٚوؤٔٙا( تبدٚ suspensionتطا٠ر دلابك اٌٚلٚد اٌصٍب ٌتوْٚ عٍٝ شوي ِعٍك )اٌبرج ٌتساعد عٍٝ 

( . ٠توْٚ فٟ 3-6سابي ِْٚ ثَ تتَ ع٠ٍِة ا٨حتراق بٚاسطة شرارة ا٨شتعاي وِا ِٚضح فٟ اٌشوي ) 

( وِخٍفات ٌتفاعي ا٨حتراق ٚعادة ِا ٠توتي ٠ٚتراوَ ٠ٌشوي وتي لاس٠ة Ash٘ذٖ ا٨براج اٌرِاد )

ٚي وتي اٌرِاد اٌماس٠ة ٠تَ خٍط دلابك اٌٚلٚد ِع ِٚاد ؼ٠ر لابٍة ٩ٌحتراق ِثي حجر ٌٚتفادٞ حص

( ٚاٌتٟ تساعد عٍٝ خفض درجة اٌحرارة داخي اٌبرج ٚباٌتاٌٟ عدَ تشوي وتي limestoneاٌوٍس )

 اٌرِاد اٌماس٠ة.

 

 ( برج ذٚ اٌطبمة ا٠ٌِِعة ٠ستعِي فٟ تفاعي احتراق اٌفح6َ-3شوي )

 

ا٨براج ذات اٌطبمة ا٠ٌِِعة ٚا٨براج ذات اٌطبمة اٌثابتة بٔسبة ٘ٚاء زابدة )  زجدا تج٠ِْٙ اٌَِٙ      

excess air ْٚاٚي( ٌضِاْ حصٚي احتراق تاَ ، ٌٚوْ ٩٠حظ ٚجٚد وي ِْ اٌوربْٚ ٚا٠ٌٙدرٚج٠ 

خٍط اٚوس٠د اٌوربْٚ فٟ ٔٚاتج ا٨حتراق عٔد استخداَ ا٨براج ذات اٌطبمة اٌثابتة ٚذٌن ٨ْ ع٠ٍِة اٌ

توْٚ ج٠دة وِا اْ تج٠ٙز و٠ِات ٘ٚاء اوثر ِْ  ب٠ْ اٌٙٚاء ٚجز٠بات اٌٚلٚد فٟ اعٍٝ اٌبرج ٨

اٌِسِٚح بٗ تإدٞ اٌٝ تم٠ٍي وفاءة اٌبرج اٌثابت ٌذٌن ٠فضي استعِاي ا٨براج ذات اٌطبمة ا٠ٌِِعة اٌتٟ 

فحَ اٌِطحْٚ توْٚ ف٠ٙا ع٠ٍِات اٌخٍط ج٠دة فٟ وي اجزاء اٌبرج اٚ استعِاي أظِة احتراق اٌ

(pulverized coal .) 

 

 Combustion of Liquid Fuelاحتراق الولود السائل :  6.10.2
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اْ اٌٚلٚد اٌسابي عادة ِا ٠تَ ضخٗ اٌٝ ؼرفة ا٨حتراق عٍٝ شوي رذاذ  ِوْٚ ِْ لطرات      

( فأٗ ٠تبخر kerosene( ِثي اٌو٠رٚس٠ْ ) volatile fuelصؽ٠رة اٌحجَ ٚبأٌسبة ٌٍٚلٚد اٌط٠ار ) 

بصٚرة واٍِة لبي ا٨حتراق ب٠ِٔا اٌٚلٚد اٌثم٠ي ِثي اٌز٠ٚت فأٗ ٠تبخر بصٚرة جزب٠ة لبي ا٨حتراق 

 ٚاٌجزء اٌبالٟ ِٔٗ ٠تاوسد ف٠ِا بعد. 

(. اْ لطرات volatilityرات اٌرذاذ ٚتطا٠ر٠ة اٌٚلٚد )ط٠عتِد احتراق رذاذ اٌٚلٚد اٌسابي عٍٝ حجَ ل

دد ٌوٟ تتبخر ٌذا فأٗ ٠ٌست وي و٠ِة اٌٚلٚد ستوْٚ جا٘زة ٌبدء تفاعي ٚلت ِح تؤخذرذاذ اٌٚلٚد 

 ٠٦صاٌٗ(  Tiا٨حتراق ٌٚضِاْ حصٚي ع٠ٍِة اٌتبخر ٌوي و٠ِة اٌٚلٚد ٠تَ رفع درجة حرارة اٌٚلٚد ) 

(  ٚبذٌن   ( وذٌن تز٠ٚدٖ بو٠ِة ِْ اٌحرارة تساٚٞ اٌحرارة اٌوأِة ٌٍتبخر ) Tsاٌٝ حرارة اٌتبخر )

 ( ٌٚحدة وتٍة ِْ اٌٚلٚد : qتوْٚ اٌطالة ا٩ٌزِة ٌٍتبخر ) 

      (      )   
                                                                                  (   ) 

 (specific Heat: اٌحرارة أٌٚع٠ة ٌٍٚلٚد )    ح٠ث

(  ٚتعرؾ عٍٝ ٠liquid fuel atomizerتَ تحٚي اٌٚلٚد اٌسابي اٌٝ رذاذ بٚاسطة بخاخات خاصة ) 

لى رذاذ وذلن بضخه عبر فتحة ذات لطر صغٌر بضغط عالً كما فً ااداة لتحوٌل الولود السائل أٙا "

 air-assist( او بسرعة عالٌة كما فً بخاخ السرعة ) pressure atomizerبخاخ الضغط )

atomizer)  ٚاْ ٘ذ٠ْ أٌٚع٠ْ ِْ اٌبخاخات ِ٘ا ا٨وثر استعِا٨ ٌوْ ٘ٔاٌن بعض اٌِحددات .

٨ستعِاٌِٙا واٌسرعة ٚاٌضؽط ٚوذٌن أسداد اٌفتحة ذات اٌمطر اٌصؽ٠ر اٌتٟ ٠ِر ِْ خ٩ٌٙا اٌٚلٚد 

 بسبب ٚجٚد بعض اٌِٚاد اٌصٍبة اٌتٟ تتراوَ فٟ ٘ذٖ اٌفتحات ِع ِرٚر اٌزِْ. 

( ٠وْٚ اٌضؽط عاٌٟ ٠صي 4b-6فٟ اٌشوي ) اٌِٚضح( pressure atomizer)  ؽطفٟ بخاخ اٌض

( ٠100m/sإدٞ اٌٝ ز٠ادة فٟ اٌسرعة تصي اٌٝ )  ٟ( ٚ٘ذا اٌضؽط اٌعاatmٌ 50اٌٝ اوثر ِْ ) 

(  ٚفٟ بعض أظِة احتراق اٌٚلٚد اٌسابي 40µmِِا ٠إدٞ اٌٝ توْٚ لطرات رذاذ ٠بٍػ لطر٘ا )

توْٚ اٌحاجة اٌٝ رذاذ ذٚ لطرات اصؽر حجِا ) وِا فٟ ِحروات اٌد٠زي( ف٠ِوْ اٌحصٚي ع٠ٍٙا 

 بز٠ادة اٌضؽط. 

( فتوْٚ  سرعة اٌٙٚاء عا٠ٌة ٌتح٠ٚي 4a-6( اٌِٚضح فٟ اٌشوي )air-assistاِا فٟ بخاخ اٌسرعة ) 

( ٚفٟ ٘ذا أٌٚع ِْ اٌبخاخات µm 4صؽ٠رة اٌحجَ ٠بٍػ لطر٘ا )اٌٚلٚد اٌسابي اٌٝ رذاذ ذٚ لطرات 

 (. m/s 330توْٚ سرعة اٌٙٚاء ِماربة ٌسرعة اٌصٚت )

 combustion بعد اْ ٠صبح اٌٚلٚد اٌسابي عٍٝ شوي رذاذ ٠تَ حمٔٗ اٌٝ ؼرفة ا٨حتراق

chamber) ( ٚبٚجٚد شرارة لدح )ignition spark .٠حدث تفاعي ا٨حتراق ) 
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 (air-assist atomizerبخاخ اٌسرعة ) – a( 4-6شوي )

b - ( بخاخ اٌضؽطpressure atomizer) 

 

ِْ اوثر ا٨ِثٍة ش٠ٚعا عٍٝ ٔظاَ احتراق اٌٚلٚد اٌسابي ٘ٚ ِحرن ا٨حتراق اٌداخٍٟ اٌِستعِي       

دٚرا٠ٔة  عٍٝ ٔطاق ٚاسع ٌتح٠ٚي اٌطالة اٌو٠ِ٠اب٠ة ٌٍٚلٚد اٌٝ اٌطالة حرار٠ة ثَ اٌٝ طالة ٠ِوا٠ٔو٠ة

ٌتشؽ٠ي اٌس٠ارات ٚاٌدراجات أٌار٠ة ٚٚسابط أٌمي ا٨خرٜ ح٠ث ٠تَ فٟ ٘ذا أٌٚع ِْ اٌِحروات خٍط 

اٌٚلٚد ِع ٔسبة ِع٠ٔة ِْ اٌٙٚاء ٚضخٗ اٌٝ اسطٚأة ِحوِة ٟٚ٘ ؼرفة ا٨حتراق ٚبٚجٚد شِعة 

دٚث أفجار ٚبسبب تِدد اٌمدح اٌتٟ تٌٚد اٌشرارة ا٩ٌزِة ٩ٌشتعاي ٠حدث تفاعي ا٨حتراق ِإد٠ا اٌٝ ح

اٌؽازات ٠دفع اٌِوبس اٌذراع اٌِرتبط بٗ اٌٝ ا٨سفي ِسببا حروة تردد٠ة ثَ ٠حٌٚٙا عِٚد اٌِرفك اٌٝ 

( اٌذٞ ٠ب٠ْ جزء ِْ 6-5حروة دٚرا٠ٔة تستخدَ ٌتد٠ٚر عج٩ت اٌس٠ارة وِا ِٚضح فٟ اٌشوي )

 ِحرن ا٨حتراق اٌداخٍٟ. 
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 ٍٟ ( جزء ِْ ِحرن احتراق داخ5-6شوي )

 

 Combustion of Gaseous Fuelاحتراق الولود الغازي:    6.10.3

اٌٚلٚد اٌؽازٞ ٌٗ ِصادر عد٠دة واٌؽاز اٌطب٠عٟ اٌذٞ ٠تٚاجد عٍٝ شوي ِواِْ تحت سطح ا٨رض      

( ٚؼازات اٌتور٠ر ٚاٌؽاز LPGٚاٌؽاز اٌِصاحب ٌٍٔفط اٌخاَ ٚؼاز اٌفحَ ٚاٌؽاز أٌفطٟ اٌِساي )

اٌح٠ٚٞ ٚؼازات ِوبات أٌفا٠ات . تتوْٚ ٘ذٖ اٌؽازات عادة ِْ ا٠ٌٙدرٚوربٚٔات اٌِشبعة وا٠ٌِثاْ 

ٚا٠٨ثاْ ٚاٌبرٚباْ ٚاٌب٠ٚتاْ ٠٘ٚدرٚوربٚٔات ؼ٠ر ِشبعة  وا٨ث٠ٍ٠ْ ٚاٌبرٚب٠ٍْ ٚٔسبة عا٠ٌة ِْ 

ج٠ْ ٚثأٟ اٚوس٠د اٌوربْٚ ٚاٚي اٚوس٠د ا٠ٌٙدرٚج٠ْ ٚو٠ِات ضب٠ٍة ِْ أٌترٚج٠ْ ٚوبر٠ت٠د ا٠ٌٙدرٚ

 اٌوربْٚ. 

٠ت٠ِز اٌٚلٚد اٌؽازٞ بأٗ ٨ ٠خٍؾ ِٚاد صٍبة بعد ا٨حتراق وِا ٠حدث عٔد استعِاي اٌٚلٚد اٌصٍب     

 اذ ٠توْٚ اٌرِاد. 

تخضع ؼازات اٌٚلٚد إٌٝ ِراحي عدة ِْ اٌِعاٌجة لبي ا٨ستخداَ، واٌتصف٠ة ٚا٨ِتزاز      

جف٠ؾ ٚاٌتٔم٠ة ِْ اٌشٚابب ا٠ٌِوا٠ٔو٠ة ِثي اٌؽبار ٚاٌرِاي ٚاٌِعٍمات اٌصٍبة. ٚتعاٌج ٚا٨ٔضؽاط ٚاٌت

٨ِتصاص اٌؽازات اٌحِض٠ة أٚ ٚوذٌن تتَ اٌِعاٌجة باٌتٔم٠ة ٚؼازات اٌٚلٚد ٌٔزع اٌوبر٠ت ِٚروباتٗ 

اٌف٠ز٠اب٠ة ٨ِتصاص اٌشٚابب ِثي ؼاز أٚي ٚثأٟ أوس٠د اٌوربْٚ، ٚذٌن فٟ درجات اٌحرارة 

 .ِٔخفضةاٌ
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٠ستعِي اٌٚلٚد اٌؽازٞ وٚلٚد ٩ٌستعِاي أٌِزٌٟ ٌٍطبخ اٚ اٌتدفبة ٚوذٌن ٠ستخدَ ٩ٌؼراض اٌصٔاع٠ة 

ٌت٠ٌٚد اٌطالة اٌحرار٠ة وِا فٟ ِحطات ت٠ٌٚد اٌطالة اٌوٙرباب٠ة باستعِاي تٚرب٠ٔات خاصة ٠ٚستعِي 

 ا٠ضا وٚلٚد ٌٍصٚار٠خ ِٚروبات اٌفضاء. 

 Gasِثاي عٍٝ أظِة احتراق اٌٚلٚد اٌؽازٞ ٚ اٌِحرن اٌؽازٞ )٠عد اٌِحرن اٌؽازٞ افضي      

engineٚ٘ ) ٍٟاٌؽاز اٌِصاحب ٌٍٔفط ، اٌؽاز ؽازٞ، ِثي٠عِي باٌٚلٚد اٌ ِحرن احتراق داخ 

.  ٚ٘ذٖ ا٤ٔٚاع ِْ اٌِحروات لد ٠طٍك اٌؽاز اٌطب٠عٟ أٚ دفْ أٌفا٠اتؼاز  ،اٌؽاز اٌح٠ٚٞ اٌِخٍك،

ً ِحروات اٌٚلٚد اٌؽازٞ أٚ ِحروات اٌؽاز اٌطب٠عٟ   بإِوا٠ٔة٠ت٠ِز ٘ذا اٌِحرن   .ع٠ٍٙا أ٠ضا

 10– ساعة/ سٔة ( ٚباٌمدرة اٌعا٠ٌة اٌتٟ تبٍػ )  8000ا٨ستِرار باٌعِي ٌفترات ط٠ٍٚة   ) اوثر ِْ 

4000 KW ِْ ٚعادة ِا توْٚ ٘ذٖ اٌِحروات ذات سرعة ٠ٌست باٌعا٠ٌة. استعٍِت ٘ذٖ ا٨ٔٚاع )

ِختٍفة ِٚازاٌت ٘ذٖ اٌِحروات تصٔع ِْ  ٤ؼراضاٌِحروات ِٔذ اٌمرْ اٌثاِْ عشر ٌت٠ٌٚد اٌطالة 

لبي اٌشروات اٌرابدة فٟ صٔاعة اٌِحروات وشروة ٘ٚٔداٞ ٌٍصٔاعات اٌثم٠ٍة ٚ شروة ب٠رؤز ٚشروة 

 واٚسوٟ ٌٍصٔاعات اٌثم٠ٍة ٚشروات اخرٜ.

 

 ٠ِٚوْ حساب و٠ِة اٌؽاز ا٩ٌزِة ٌٙذٖ اٌِحروات ِْ اٌِعادٌة اٌتا٠ٌة : 

  
 

 
 (

 

      
)                                                                                                (    ) 

 ح٠ث:

Q    ،ِمدار تدفك اٌؽاز فٟ حاي اٌحٌِٚة اٌواٍِة :P  ،(اٌتا أ)تمر : وفاءة اٌِحرن  : لدرة اٌِحرن 

gasLHV   ٞاٌم٠ِة اٌحرار٠ة اٌد٠ٔا ٌٍٚلٚد اٌؽاز : 

       

 ( بعض أٚاع اٌِحروات اٌؽاز٠ة6-6شوي ) 

تشبٗ ٘ذٖ اٌِحروات ِحروات ا٨حتراق اٌداخٍٟ اٌتٟ تعِي باٌٚلٚد اٌسابي ِع اخت٩فات فٟ طر٠مة 

ضخ اٌٚلٚد ففٟ ِحرن اٌؽاز ٨ ٔحتاج اٌٝ بخاخات اٌٚلٚد بي ٠جٙز اٌٚلٚد اٌؽازٞ ِباشرة عبر 

َ ث٩ثٟ اٌصِاَ ِزٚد بفتحات ٌتج٠ٙز اٌٚلٚد فتحات ض٠مة ٚفٟ اٌِحروات اٌحد٠ثة تحتٚٞ عٍٝ ٔظا

https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://www.marefa.org/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
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(  ف٠ستعِي اٌعد٠د ِْ ا٨ٔٚاع ِثي ignitionاٌؽازٞ ٚاٌٙٚاء وي عٍٝ حدة. اِا بأٌسبة ٌٔظاَ ا٨شعاي )

 (. spark ignitionاٌمدح )  ( اٚ شرارة hot tube ignitionا٨ٔبٚب اٌساخْ )

اٌتٟ تعِي بٔٚع٠ْ ِْ اٌٚلٚد ، اٌٚلٚد  فٟ اٌٚلت اٌحاضر ٠تَ تص٠ٔع ِحروات ا٨حتراق اٌداخٍٟ

 اٌؽازٞ ٚاٌٚلٚد اٌسابي.   

ِْ اٌتطب٠مات اٌع٠ٍِة ا٨خرٜ ٨حتراق اٌٚلٚد اٌؽازٞ ٘ٚ اٌتٚرب٠ْ اٌؽازٞ ٠ٚسِٝ ا٠ضا )اٌعٔفة(     

هو محرن احتراق داخلً دوار ٌدخل فٌه الغاز بصورة مستمرة وٌمر بثالثة مراحل اساسٌة هً ٚ

. ٚتستخدَ الطالة الالزمة لتشغٌل الحمل إلنتاجة التسخٌن ومرحلة التمدد مرحلة الضغط ومرحل

تٚرب٠ٔات اٌؽاز ٌتشؽ٠ي اٌٌِٚدات اٌوٙرباب٠ة اٌضخِة ٚ اٌسفْ ٚ س٠ارات اٌسباق ِٚحروات اٌطابرات 

 70000أٌفاثة ٚاٌصٔاعات أٌفط٠ة ٚ اٌصٔاعات اٌو٠ِ٠ا٠ٚة . تصي لدرة اٌتٚرب٠ٔات اٌضخِة اٌٝ )

KW) ( ِمطع تٚض٠حٟ ٌتٚرب٠ْ ؼازٞ. ٠توْٚ اٌتٚرب٠ْ اٌؽازٞ ِْ ث٩ثة 6-7اٌشوي ) . ٠ٚضح

 اجزاء رب٠س٠ة ٟ٘ :

٠مَٚ بؤخذ اٌٙٚاء ِْ اٌجٚ اٌِح٠ط ٠ٚرفع ضؽطٗ إٌٝ   :(Air Compressor)ضاؼط اٌٙٚاء -1

 .عشرات اٌضؽٚط اٌج٠ٚة ٠ٚضخٗ اٌٝ ؼرفة ا٨حتراق

٠ختٍط اٌٙٚاء اٌِضؽٚط ا٢تٟ ِْ : ف٠ٙا   :(Combustion Chamber)ؼرفة ا٨حتراق -2

ضاؼطة اٌٙٚاء ِع اٌٚلٚد ٠ٚحترلاْ ِعا بٚاسطة ٚسابي خاصة با٨شتعاي ٚٔت٠جة ٌتِدد 

اٌؽازات ِٚرٚر٘ا عٍٝ ر٠ش اٌتٚرب٠ْ تتٌٚد حروة دٚرا٠ٔة سر٠عة، ٚتتوْٚ ٔٚاتج ا٨حتراق 

( 6-٠8ٚضح اٌشوي ) .ٟٚ٘ عبارة عْ ؼازات ِختٍفة بدرجة حرارة عا٠ٌة ٚضؽط ِرتفع

 ِوٚٔات ؼرفة ا٨حتراق. 

٠ٚوْٚ ِحٚرٖ أفمٟ ِربٚط ِع ِحٚر ضاؼطة اٌٙٚاء ِباشرة ِْ   :(Turbine)اٌتٚرب٠ْ -3

ٔاح٠ة ِْٚ ا٤خرٜ ِع اٌحِي ا٠ٌِوا٠ٔوٟ اٌِراد تد٠ٚرٖ )وؤْ ٠وْٚ ٌِٚد وٙربابٟ ِث٩( ِْٚ 

٠ٌة ٌخفض اٌسرعة ٤ْ سرعة دٚراْ اٌتٚرب٠ْ توْٚ عا  (Gear Box)خ٩ي صٔدٚق ترٚس

  .جدا

ؾ أتاجٙا ٚلصر اٌِدة ا٩ٌزِة ٠تت٠ِز ٚحدات اٌتٚرب٠ٔات اٌؽاز٠ة بصؽر حجِٙا ٚلٍة تواٌ        

٠ٚوْٚ اٌٚلت ا٩ٌزَ ٌتشؽ٠ٍٙا لص٠راً ٠ٚحتاج تشؽ٠ٍٙا اٌٝ عدد ل٠ٍي ِْ ا٨فراد. ٌوْ ِْ ابرز  ٦ٔتاجٙا

ٚاٌحاجة اٌٝ تؽ٠٠ر اجزابٙا اٌداخ٠ٍة بسبب ارتفاع  %25ع٠ٚبٙا ٟ٘ أخفاض وثافتٙا اٌٟ ٨ تتجاٚز 

 درجة اٌحرارة ٚارتفاع اٌضج٠ج اٌصادر عْ دخٚي اٌٙٚاء ٚخرٚج ؼازات اٌعادَ
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 ( ِمطع تٚض٠حٟ ٌتٚرب٠ْ ؼاز7ٞ-6شوي )

 

 

 ( ِوٚٔات ؼرفة ا٨حتراق8-6شوي )
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 تلوث البٌئة احتراق الولود على تأثٌر 6.11
 

اْ أتاج اٌطالة ٠تَ ِْ خ٩ي احتراق أٚاع اٌٚلٚد اٌِختٍفة ِٚخٍفات ع٠ٍِة ا٨حتراق تطرح اٌٝ      

اٌب٠بة اٌِح٠طة فٟ ا٨ؼٍب ٌٍٙٚاء ِِا ٠تسبب بع٠ٍِة تٍٚث تٔتج عٔٙا عدة ظٚا٘ر ب٠ب٠ة تتطٍب اٌس٠طرة 

 :ِا ٠ؤتٟ ع٠ٍٙا ِْٚ ٘ذٖ اٌظٚا٘ر 

  Warming Globalظاهرة االحتباس الحراري 

ّْ وٚوب ا٤رض ٠شٙد ارتفاعات تدر٠ج٠ة فٟ ِتٚسط درجة        ّْ اٌعٍِاء ٚاٌِختص٠ْ ٠تفمْٚ عٍٝ أ أ

جد أّٔٗ عٍٝ ِدار اٌِبة عاَ اٌِاض٠ة وأت اٌز٠ادة فٟ درجة حرارة ا٤رض تتراٚح ِا  ُٚ حرارتٗ، ٚلد 

ا ٠ٔبا درجة ِب٠ٚة، ٠ُٚتٚلّع حدٚث ارتفاعات أعٍٝ فٟ اٌخِس٠ْ سٔة اٌم 0.8إٌٝ  0.4ب٠ْ  ِّ ادِة ِ

  بارتفاع ِٔسٚب ِستٜٚ سطح اٌبحر ٚحدٚث اضطرابات ِٔاخ٠ة ع٠ٔفة.

 Smog الضباب الدخانً

ث اٌٙٚاء بؤواس٠د ا٠ٌٔترٚج٠ْ ٚاٌِٚاد اٌعض٠ٚة اٌِتطا٠رة، ٚاٌتٟ  ٠ٔتج اٌضباب اٌدخأٟ      ّٚ ِْ تٍ

ٔة ؼاز ا٤ٚزْٚ، ٠ُٚشّوي تٚاجد ٘ذا  ّٚ اٌؽاز باٌمرب ِْ سطح تتفاعي بدٚر٘ا ِع أشعة اٌشِس ِو

ً خط٠راً؛ فٙٚ اٌِسإٚي عْ اٌتمٍبات أٌِاخ٠ة ِٚا تخٍّفٗ ِْ أضرار عٍٝ اٌصحة  ا٤رض تٙد٠داً ب٠ب٠ا

اٌبشر٠ة وِشاوي اٌجٙاز اٌتٔفسٟ ٚت٠ٙج اٌع٠ٔ٠ْ. ٚتعأٟ اٌعد٠د ِْ اٌِدْ اٌوب٠رة ِْ ِشوٍة اٌضباب 

ٔعٙا ٚعٚادَ ِروباتٙا، ِع تٚفر اٌظرٚؾ اٌدخأٟ، ٔظراً ٌو٠ِة اٌٍِٚثات اٌضخِة أٌِبعثة ِْ ِصا

أٌِاخ٠ة أٌِاسبة اٌِتِثٍة بدرجة اٌحرارة اٌِرتفعة ٚسرعة اٌر٠اح أٌِخفضة، ٚلد تُؽّطٝ ٘ذٖ اٌِدْ 

 باٌضباب ٌِّدة ط٠ٍٚة تصي ٌعّدة أ٠اَ.

 Rain icAcid مضًاالمطر الح 

ا٠ٌٔتر٠ن أٌاتجة ِْ  ٚأٌتر٠ناٌوبر٠ت٠ن  حٚاِضِض٠ة تٍن ا٤ِطار اٌِحت٠ٚة عٍٝ اا٤ِطار اٌح     

ٔات اٌؽ٩ؾ اٌجٚٞ، ٌتصي درجة  ّٚ تفاعي وّي ِْ ثأٟ أوس٠د اٌوبر٠ت ٚأواس٠د ا٠ٌٔترٚج٠ْ ِع ِو

ّْ  4ِض٠تٙا فٟ بعض ا٤ح٠اْ إٌٝ اٌرلَ ا٠ٌٙدرٚج٠ٟٔ اح عٍٝ ِم٠اس درجة اٌحِٚضة. ٠ُشار إٌٝ أ

ِض٠ة وّي اِض٠ة اٌِٚاد، ٚتمع حاٌٍتعب٠ر عْ ح (pH) ِم٠اس درجة اٌحِٚضة ٠عتِد ا٤س ا٠ٌٙدٚج٠ٟٔ

اٌذٞ ٠ُشّوي  7، ٠ٚٔتصؾ اٌِم٠اس اٌرلَ 14إٌٝ اٌرلَ  0اٌِٚاد ب٠ْ أرلاَ ٠٘درٚج٠ٔ٠ة تتفاٚت ِْ اٌرلَ 

ا ا٤رلاَ اٌٚالعة أسفي ٘ذا اٌرلَ تُعبّر عْ ِٚاد ح ِّ ِض٠ة، واٌخّي ذٞ اٌرلَ ااٌدرجة اٌِتعادٌة، أ

ِضٟ اتُعبر عْ اٌِٚاد اٌم٠ٍٚة. ٠خٍّؾ اٌِطر اٌح 7رلاَ ا٤وبر ِْ اٌرلَ ، ب٠ِٔا ا2٤ا٠ٌٙدرٚج٠ٟٔ 

اٌتربة ٚاٌِسّطحات  حِٚضةِجِٚعة ِْ اٌِشاوي اٌب٠ب٠ة، فعٔد ٚصٌٚٗ سطح ا٤رض ٠رفع ِْ درجة 

اٌِاب٠ة، ا٤ِر اٌذٞ عزٜ إ٠ٌٗ اٌعٍِاء اٌتسبب بٔفٚق ا٤سِان فٟ اٌبح٠رات ٚتد٠ِر اٌؽابات أ٠ضاً، 

ّْ وّي ِْ أٌِا٠ٔا، ٚاٌدٚي ا٦سؤدٔاف٠ة، ٚا٠٨ٌٚات اٌِتحدة ا٤ِر٠و٠ة عٍٝ ٚجٗ اٌتحد٠د  ٠ِٚوْ اٌمٚي أ

  .ِضٟ، ِٚا ٠تِّخض عٔٗ ِْ خسابر التصاد٠ة فادحةاتُعأٟ ِْ أضرار اٌِطر اٌح
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 ( تٍٚث اٌٙٚاء6-9شوي )

 
  التلوث 6.11.1

 
ٔت٠جة تؽ٠رات ِستحدثة تسبب ٧ٌٔساْ اٌِرض اٌب٠بٟ  ا٨تزاْ اٌمابَ ب٠ْ ِوٚٔات أٌظاَ ٟاخت٩ي ف ٘ٚ

 أٚ اٌضرر أٚ اٌٚفاة
  الملوثات تعرٌف

 اٌسابٍة أٚ اٌؽاز٠ة أٚ ا٦شعاعات ٘ٚ وي ِا ٠سبب اٌضرر ٧ٌٔساْ ِثي ا٠ٌِورٚبات أٚ اٌِٚاد اٌصٍبة أٚ
 

  :مصادر التلوث
  : ِثي أ٨ًٚ : ِصادر تٍٚث طب٠ع٠ة

 . تطٍك اٌؽازات ٚاٌحَِ ٚا٤تربة ٟٔشاط اٌبراو٠ْ اٌت  -1
 . اٌتحٍي اٌعضٚٞ اٌذٜ ٠ٔتج عٔٙا ؼاز أٌشادر ٚؼاز وبر٠ت٠د ا٠ٌٙدرٚج٠ْ ع٠ٍِات -2
ا٤واس٠د  اٌذٜ ٠ٔتج عٔٗ شرر وٙربٝ اٌذٜ ٠عِي عٍٝ اتحاد ا٤وسج٠ْ ِع ا٠ٌٔترٚج٠ْ فتتوْٚ اٌبرق -3

 ج٠ٔ٠ة .ا٠ٌٔترٚ
 

 : ثا٠ٔاً : ِصادر تٍٚث صٔاع٠ة

 . اٌبشرٜ ٚاٌمِاِة أٌشاطِخٍفات  -1
 . عٚادَ اٌس٠ارات ِٚا ٠خرج ِْ ِداخْ اٌِصأع -2
  . اٌح٠ٚأات ٚاٌِب٠دات اٌحشر٠ة بما٠ا -3
  . اٌبما٠ا اٌِتخٍفة عْ احتراق اٌٚلٚد اٌعضٚٞ -4
 ٌٚحظ أْ ٔسبة ثأٟ أوس٠د اٌوربِْْٚٚ اٌجد٠ر باٌذور أٗ  اٌتٍٚث أٌاتج عْ ثأٟ أوس٠د اٌوربْٚ -5

ٚاٌسبب اٌرب٠سٟ ٌز٠ادة ٘ذٖ أٌسبة ٘ٚ احتراق اٌٚلٚد . % خ٩ي اٌِابة عاَ ا٤خ٠رة15بِمدار زادت 
 اٌخضراء.  ٥ٌراضٟاضافة اٌٝ أحسار اٌرلعة اٌجؽراف٠ة 
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 أضرار تلوث الهواء 6.11.2

 أضرار تلوث الهواء على صّحة اإلنسان

ّْ اٌُدٚي اٌتٟ تعأٟ ِْ ا٦صابة بسرطاْ اٌجٍد، ٠ٚظٙر ذٌن ج٠ٍّاً ِْ خ٩ي أٌسب  .1 اٌتٟ أثبتت أ
 تٍٚث اٌٙٚاء ٠ٔتشر ب٠ْ ِٚاط٠ٔٙا ٘ذا اٌِرض.

 ا٦صابة بؤِراض اٌجٙاز اٌتٔفسٟ. .2
 اٌتؤث٠ر سٍباً عٍٝ جٙاز أٌِاعة. .3

 ا٦صابة بؤِراض اٌمٍب. .4
 أتشار ِرض تسَِ اٌدَ. .5
 إصابة اٌع٠ْٚ با٠ٌِاٖ اٌب٠ضاء. .6

 

 أضرار تلوث الهواء على البٌئة

 ٚزْٚ ٚاٌذٞ أتاح ٚصٚي ا٤شعة اٌضاّرة إٌٝ وٚوب ا٤رض.ثمب طبمة ا٤ .1
 اٌمضاء عٍٝ اٌثرٚة اٌسِو٠ّة فٟ اٌبحار. .2
 تؽ٠ّرات فٟ أٌِاخ، فمد تتسالط ا٤ِطار فٟ فصي اٌص٠ؾ ٔت٠جة تٍٚث اٌٙٚاء. .3
 ا٦ضرار باٌِحاص٠ي اٌزراع٠ّة. .4
ة، ِثي أٚي أوس٠د ٠حُدث تٍٚث اٌٙٚاء ٔت٠جة اخت٩ط اٌٙٚاء باٌعد٠د ِْ اٌِٚاد ٚاٌؽازات ا .5 ِّ ٌسا

اٌوربْٚ، ٚأوس٠د ا٠ٌٔترٚج٠ْ، ٚاٌرصاص ٚؼ٠ر٘ا، ِْٚ أشٙر أسباب تٍٚث اٌٙٚاء ٟ٘ اٌتٍٚث 
ة أٌاجِة عْ اٌبراو٠ْ، ٚاٌعٚاصؾ اٌتٟ  ِّ اٌحاصي بسبب عٚادَ اٌس٠ارات ٚوذٌن اٌؽازات اٌسا

ا ٠ضر باٌِحاص٠ي اٌزراع٠ّة، ٚ٘ذٖ ا٤سبا ِّ ستحدثة تحِي و٠ِّات وب٠رة ِْ اٌرِاي ِ ُِ ب لد توْٚ 

 أٞ بفعي ٔشاطات ا٦ٔساْ أٚ لد توْٚ بفعي عٚاِي طب٠ع٠ّة.

 اهم ملوثات الهواء الجوي: 6.11.3 
 

 CO أكسٌد الكربون أول -1

 
 : مصـــدره

احتراق اٌٚلٚد احتراق ؼ٠ر واِي باٌخصٚص  ٠خرج أٚي أوس٠د اٌوربْٚ ِْ عٚادَ اٌس٠ارات ٔت٠جة
 إشارات اٌِرٚر  عٔدعٔدِا تس٠ر اٌس٠ارات ببطٟء أٚ 

 
 : نسبة أول أكسٌد الكربون

  : أٚي أوس٠د اٌوربْٚ إٌٝ ألصا٘ا ِرت٠ْ فٝ ا٠ٌَٚ ِ٘ا تصي ٔسبة
 .اٌعا٠ٍِْ ٤عِاٌَٙ  فٝ اٌصباح عٔد ذ٘اب -أ 
 .بعد اٌظٙر عٔد عٚدة اٌعا٠ٍِْ ِْ أعِاٌَٙ  -ب
جزء ِْ  0.2 صي ٔسبتٗ إٌٝأٌِاطك اٌزراع٠ة ت ٟف جزء ِْ ا٠ٌٍِْٚ ٚ 15اٌِدْ تصي ٔسبتٗ إٌٝ  ٟف

 .ا٠ٌٍِْٚ 
 

 : األضرار الناتجة عن أول أكسٌد الكربون
تمي  ِرة ضعؾ ا٤وسج٠ْ . بذٌن 210ٍٚب٠ْ اٌدَ بؤٚي أوس٠د اٌوربْٚ واٌحد٠د اٌِوْٚ ٠ٌِٙٚ ٠رتبط 

٠ٔتج عْ ذٌن شعٚر  لدرة اٌدَ عٍٝ اٌم٠اَ بٚظابفٗ ٚ٘ٝ ٔمي اٌؽذاء اٌِٙضَٚ ٚا٤وسج٠ْ إٌٝ اٌخ٠٩ا
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أٚي أوس٠د اٌوربْٚ تسبب آ٨َ حادة فٝ  CO ٚاْ تٔفس و٠ِة وب٠رة ِْ –ا٦ؼِاء  –اٌفرد باٌصداع 
  اٌِٚت فمداْ اٌٚعٟ ثَ –ارتخاء اٌعض٩ت  –اٌِعدة 

 

  الكبرٌـــــــت اكاسٌد -2
 

 : تٔشؤ اواس٠د اٌوبر٠ت ِْ ٚجٚد اٌوبر٠ت فٝ ا٤ِاوْ ا٢ت٠ة
 . ا٤ِاوْ اٌبروا٠ٔة -1
 . تمط٠ر ٚتور٠ر ز٠ت اٌبترٚي ة ٌٍبترٚي . ٠وْٚ اٌوبر٠ت أحد ٔٚاتجاٌب٩د اٌِصدر -2
  . اٌبترٚي ٟ% ٚ٘ٝ أوبر ِْ ٚجٚدٖ ف٠6ٚجد فٝ اٌفحَ بٔسبة  -3
 . احتراق اٌٚلٚد اٌذٜ ٠حتٜٚ عٍٝ اٌوبر٠ت -4
 
 عٍٝ اٌوبر٠ت ٠تؤوسد اٌوبر٠ت إٌٝ ثأٟ أوس٠د اٌوبر٠ت ٚ تتؤوسد و٠ِة عٔد احتراق اٌٚلٚد اٌذٞ ٠حتٜٚ 

ِْ SO2  إٌٝ ثاٌث أوس٠د ِساعدتعِي وعاِي  ٟاٌجٚ اٌت ٟفٟ ٚجٚد اٌِعادْ اٌعاٌمة ف  %3بٔسبة 
  بخار اٌِاء اٌِٚجٚد فٝ اٌجٚ ٠ٚتوْٚ حِض اٌوبر٠ت٠ن ٟف SO3 ٠ذٚب ،(SO3) اٌوبر٠ت

 
S + O2 SO2 
SO2 + O2  SO3 
SO3 + H2O  H2SO4 

 
 : ا٤ضرار أٌاتجة عْ أواس٠د اٌوبر٠ت

  ا٦ٔساْعٍٝ  -1
  .اٌع٠ْ ٟاٌتٙاب حاد ف -ج    .إصابة ا٦ٔساْ باٌربٚ -أ 
 .تإثر عٍٝ اٌصحة اٌعاِة ٧ٌٔساْ –د     .اٌتٙاب اٌجٙاز اٌتٔفسٟ-ب
 
اٌسٍبٟ عٍٝ  اٌتؤث٠ربخار اٌِاء ٠ٚوْٚ ا٤ِطار اٌحاِض٠ة ذات  ٟأوس٠د اٌوبر٠ت ف ٠ذٚب ثاٌث -2

   اٌب٠بة. 
  :ِض٠ةااٌح أضرار ا٤ِطار

  .لد تإدٜ إٌٝ ِٚتٙاٚتإثر عٍٝ ح٠اة اٌوابٔات اٌِاب٠ة  –أ 
 .صدأ اٌِعادْ تعِي عٍٝ -ب
 ٟاٌواٌس٠َٚ اٌداخٍة ف ِض اٌوبر٠ت٠ن عٍٝ تح٠ٚي وربٚٔاتاتآوي ٚاجٙات اٌِبأٟ ح٠ث ٠عِي ح -ج

 .ءاٌِا ٟفبدرجة ل٠ٍٍة واٌس٠َٚ تذٚب  اٌِاء إٌٝ وبر٠تات ٟتو٠ْٚ ِٚاد اٌبٔاء ٚ٘ٝ عد٠ِة اٌذٚباْ ف
  
H2SO4 + CaCO3  CaSO4 + H2O + CO2 

 
  اكاسٌد النٌتروجٌــــن -3

 : أسباب ٚجٚد٘ا
 .اٌبراو٠ْ أفجار-1
 .اٌبرق ٚاٌرعد  -2 
 . أٌشاط اٌبوت٠رٞ -3
اٌذٞ ٠ساَ٘ بحٚاٌٟ  % ِْ ٘ذٖ أٌٚاتج ٚاٌبترٚي51احتراق اٌٚلٚد ِثي اٌفحَ اٌذٜ ٠ساَ٘ بحٚاٌٟ  -4

14%  . 
 

 : عْ أواس٠د ا٠ٌٔترٚج٠ْا٤ضرار أٌاتجة 
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 : ت٠ٙج اٌجٙاز اٌعصبٟ -1
ِض ٠ٔترٚز اِض ٠ٔتر٠ن ٚحااٌِاء ٠ٚتوْٚ خ٠ٍط ِْ ح ح٠ث ٠تفاعي ثأٟ أوس٠د ا٠ٌٔترٚج٠ْ ِع بخار

 : ٘ذٖ ا٤حِاض تسبب ت٠ٙج اٌجٙاز اٌعصبٟ
 

 2NO2 + H2O  HNO3 + HNO2 
 
 : أٌشط ٞتو٠ْٚ ا٤وسج٠ْ اٌذر -2

فإٔٗ ٠ِتص اٌطالة اٌضٚب٠ة ٌٍشِس ٠ٚٔحي إٌٝ أوس٠د ٔتر٠ن  ا٠ٌٔترٚج٠ْ ٌٚٔٗ بٔٝوس٠د ٚٔظر ٤ْ ثأٟ أ
 :ٚأوسج٠ْ ذرٜ 

 

2NO + O2  2NO2 

2NO2  O2 +  2NO 

O2  2O 
 

 : اٌح٠ة عٍٝ اٌوابٔات ٞوسج٠ْ اٌذرٚأثر ا٤
جزٞء أوسج٠ْ ٠ٚتوْٚ  ح٠ث ٠تحد ا٤وسج٠ْ اٌذرٜ ِع تو٠ْٚ ؼاز ا٤ٚزْٚ باٌمرب ِْ سطح ا٤رض

 : از ا٤ٚزْٚؼ
 

O + O2  2O3 
 

 : سطح ا٤رض أضرار ا٤ٚزْٚ باٌمرب ِْ
  ٠إثر عٍٝ اٌجٙاز اٌتٔفسٟ -2                      صدأ اٌِعادْ -1
  ٠إثر عٍٝ اٌع٠ْ -4           ٚا٤ٔسجة  تٍؾ اٌِطاط -3
اٌذرٜ أٌاتج ِْ وسج٠ْ ٚا٠ٌٙدرٚوربٚٔات ِع ا٤ تتحد ٚ ِحترلةاٌتو٠ْٚ ا٠ٌٙدرٚوربٚٔات ؼ٠ر  -5

تو٠ْٚ  ٟوِا ٚاْ ا٠ٌٙدرٚوربٚٔات تشترن ف. ت٠ٙج ٌٍع٠ْ ِوٚٔة ِٚاد ساِة ِٚٚاد تسبب NO2   تحٍي
 . اٌضباب اٌدخأٟ

 
 : مادة البنزوبٌرٌن -4

  : ِصدر٘ا 
 . احتراق ا٠ٌ٤اؾ ٚا٤ٚراق اٌجافة -1
 . اٌفحَ بٔسبة أوبر ِْ اٌبترٚي حٚاٌٟ عشرة ِرات ٟتٚجد ف -2
 

 : عٔٙا أٌاتجة ا٤ضرار
 . تسبب ا٦صابة بِرض اٌسرطاْ  - 
 
  مركبــــات الرصــــــاص -5

 : اٌجٚ ِٟصادر اٌرصاص ف
  اٌصٔاعة ٟاٌرصاص ف استخداَ -1
از٠ٌْٚ ٌتحس٠ْ رلَ واٌرصاص عٍٝ اٌ تٔتج ِْ عٚادَ اٌس٠ارات ٔت٠جة إضافة ِادة رابع ا٠ث٠ي -2

 .ا٤ٚوتاْ
  

  : اٌرصاصا٤ضرار أٌاتجة عْ ِروبات 
أٔٙا تتراوَ  إ٨ ( Cd , Ni , Cu ) ترجع س٠ِة ِروبات اٌرصاص ٚاٌِروبات اٌثم٠ٍة ِثي ِروبات -1
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 . فٝ جسَ ا٦ٔساْ ٨ٚ تخرج ِٔٗ إ٨ بو٠ِات ضب٠ٍة
 تصٍب –ٍٚب٠ْ اٌدَ ؤمص ٠ِ٘ٚ –فمداْ اٌش٠ٙة  –سرعة اٌتعب  -ا٦صابة با٠ِ٠ٔ٤ا  تسبب ٧ٌٔساْ -2

 فمداْ اٌبصر –فاصي آ٨َ اٌِ –اٌشرا٠٠ْ 
  
 

 حلول لمشكلة تلوث الهواء 6.11.4

ّْ ٘ٔان عدداً ِْ ٌٍحد ِْ اٌتٟ طبمتٙا بعض اٌدٚي ٚلد ساعدت ٘ذٖ اٌحٍٚي  ا٨جراءات تٍٚث اٌٙٚاء فإ
 عٍٝ اٌتم٠ٍي ِْ تٍٚث اٌٙٚاء إٌٝ أدٔٝ حد، ِْٚ ٘ذٖ اٌحٍٚي: 

 اٌسو٠ّٔة.عِي ِٔطمة خاّصة ٌبٔاء اٌِصأع بع٠داً عْ أٌِاطك  .1
 اٌتم٠ٍي أٚ حتٝ ِٔع استخداَ اٌِب٠دات. .2
تطب٠ك لٚا٠ْٔ ِْ لبي اٌحوِٚات تعِي عٍٝ اٌحد ِْ تٍٚث اٌٙٚاء ِْٚ أِثٍة ذٌن استخداَ اٌبٔز٠ْ  .3

 اٌخاٌٟ ِْ اٌرصاص.
ٚضع رلابة عٍٝ اٌِصأع ٚخاّصة تٍن اٌتٟ تُعٔٝ بإٔتاج اٌِٚاد اٌزراع٠ّة ٤ّٔٙا ِْ أوثر ِصادر  .4

 تشاراً.تٍٚث اٌٙٚاء أ
 ِرالبة استخداَ اٌِٚاد اٌتٟ تضّر بطبمة ا٤ٚزْٚ. .5
 اٌتخٍص ِْ أٌفا٠ات بطرق صح٠حة ِٚٔع دفٔٙا أٚ حرلٙا. .6
ّْ ا٤شجار ٌٙا دٚر وب٠ر فٟ تٔم٠ة اٌٙٚاء. .7 ة ٚاٌحدابك ٤ ِّ  ا٨٘تِاَ بزراعة ا٤ِاوْ اٌعا
 ث.عِي ح٩ِت تٚع٠ّٚة بؤ٠ِّ٘ة اٌحفاظ عٍٝ اٌب٠بة ٚحِا٠ة اٌٙٚاء ِْ اٌتٍٚ .8
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  اسئلة الفصل

 

 : ِا ٘ٚ تعر٠ؾ ا٨حتراق ؟1س

 : ِا ٟ٘ اصٔاؾ ا٨حتراق؟ ٚضحٙا ِع ذور ِثاي ٌوي ِٔٙا2س

: ِاٟ٘ اٌِعادٌة اٌعاِة ٨حتراق اٌٚلٚد ا٠ٌٙدرٚوربٟٚٔ بٚجٚد ا٨ٚوسج٠ْ ٚ ِاٟ٘ اٌِعادٌة اٌعاِة 3س

 ٨حتراق اٌٚلٚد ا٠ٌٙدرٚوربٟٚٔ بٚجٚد اٌٙٚاء اٌجٚٞ

ؼاٌبا ِا توْٚ ٔٚاتج ع٠ٍِة ا٨حتراق حا٠ٚة عٍٝ عٔاصر ِٚروبات ؼ٠ر بخار اٌِاء ٚثٔابٟ : 4س

 اٚوس٠د اٌوربْٚ . ب٠ْ اسباب ذٌن

 Co2 = 8 kg: احسب أٌسبة اٌوت٠ٍة ٌٔٚاتج ؼازات ا٨حتراق اذا عٍِت اْ وتٍة وي ِادة ٟ٘  5س

  ٚN2 = 29 kg    ٚH2O = 42 kg   

 : احسب أٌسبة ا٠ٌٌِٚة ٌٔٚاتج ؼازات ا٨حتراق اذا عٍِت اْ عدد ٨ِٚت وي ِادة ٟ٘:  6س

 CO2 =13  ٚN2 = 53   ٚH2O = 80   

احسب و٠ِة اٌٙٚاء أٌظر٠ة ٚو٠ِة ا٨ٚوسج٠ْ أٌظر٠ة ا٩ٌزِة ٌحرق و٠ٍٚؼراَ ٚاحد ِْ اٌٚلٚد : 7س

 (=C= 80% , H=10% , O= 7% , S  %3اذا عٍِت أٗ ٠حتٚٞ عٍٝ )

( ٌع٠ٔة ِْ اٌفحَ اذا LCV( ٚاٌم٠ِة اٌحرار٠ة اٌد٠ٔا ) HCVاحسب اٌم٠ِة اٌحرار٠ة اٌع٠ٍا ): 8س

 % C= 82%  , H=6% , O= 4%,  S=3.5 %, Ash = 4.5)   عٍِت أٙا تحتٚٞ عٍٝ

) 

 ٠توْٚ اٌتٚرب٠ْ اٌؽازٞ ِْ ث٩ثة اجزاء رب٠س٠ة عدد٘اِع اٌتٚض٠ح.: 9س

 : ِا ٟ٘ اَ٘ ٍِٚثات اٌٙٚاء اٌجٚٞ ؟ 10س

 ٌٍتم٠ٍي ِْ تٍٚث اٌٙٚاء اٌجٚٞ؟ : ِا ٟ٘ اَ٘ ا٨جراءات اٌٚاجب اتخاذ٘ا 11س 

 أضرار تٍٚث اٌٙٚاء عٍٝ صّحة ا٦ٔساْ؟ ِا ٟ٘ اَ٘ : 12س
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 الفصل السابع

  Heat Transfer انتمال الحرارة

 األهداف 

 اٌطاٌب لادرا عٍٝ اْ :بعد ا٨ٔتٙاء ِْ دراسة اٌفصي ٠وْٚ 

 ٠عرؾ اٌحرارة ٚدرجة اٌحرارة . – 1

 ٠تِوْ ِْ تح٠ٚي درجات اٌحرارة ِْ ٔظاَ اٌٝ اخر . – 2

 ٠فَٙ تؤث٠ر اٌحرارة عٍٝ اٌِٚاد . – 3

 ٠عرؾ أجٙزة ل٠اس درجة اٌحرارة ٚطرق استخداِٙا . – 4

 ٠عرؾ طرق أتماي اٌحرارة . – 5

 ٠فَٙ ٔظر٠ة اٌتبادي اٌحرارٞ . – 6

 ٠عرؾ أٔٚاع اٌِباد٨ت اٌحرار٠ة . – 7

 تمهٌد  7.1

ح٠ْ ٠تِاس جسِاْ ِختٍفاْ فٟ درجة اٌحرارة ٩٠حظ أْ اٌفرق ب٠ْ درجتٟ اٌحرارة ف٠ِٙا 

٠تٔالص ِع ِرٚر اٌزِْ حتٝ ٠ٔعدَ، ف٠ماي إْ اٌحرارة لد أتمٍت ِْ اٌجسَ ا٤عٍٝ حرارة إٌٝ 

اٌٚاحد إذا واْ جزآْ ِٔٗ فٟ درجت٠ْ ِْ اٌحرارة اٌجسَ ا٨لي حرارة. ٠ٚحدث ِثي ذٌن فٟ اٌجسَ 

 .ِختٍفت٠ْ فتٔتمي اٌحرارة ِْ اٌجزء اٌساخْ إٌٝ اٌجزء اٌبارد

 

ٟ٘ صٚرة ِْ صٚر أتماي اٌطالة ، ح٠ث تٔتمي ِْ اٌِستٜٚ ا٤عٍٝ إٌٝ  إْ أتماي اٌحرارة

ِستٜٚ اٌطالة . اٌِستٜٚ ا٤دٔٝ حتٝ ٠تساٜٚ ا٨ثٔاْ فٟ ذٌن ، ٚتعبر درجة حرارة ا٤جساَ عْ 

أْ أتماي اٌحرارة ٠حدث ِْ اٌجسَ ذٞ اٌدرجة ا٤عٍٝ ِْ اٌحرارة )ِب٠ٚة أٚ فٙرٔٙا٠ت٠ة( إٌٝ 

اٌجسَ ذٞ اٌدرجة ا٤لي، ٚتستِر حتٝ ٠تساٜٚ ا٨ثٔاْ فٟ درجة اٌحرارة أٚ بِعٔٝ آخر حتٝ 

 ٠ص٠ر ِعدي ا٨ٔتماي صفراً.

ٝ طالة اٌٝ اٌجز٠بات ا٨لي طالة ٔت٠جة ٌحروة وَ اْ أتماي اٌحرارة ٠تَ ِْ جز٠بات اٌِادة ا٨عٍ

اٌجز٠بات ، فٟ اٌؽازات ٚ اٌسٚابي ٠تَ أتماي اٌحرارة ٔت٠جة تصادَ اٌجز٠بات اِا فٟ اٌِٚاد اٌصٍبة 

 ف٠تَ أتماي اٌحرارة ٔت٠جة ا٘تزازات اٌجز٠بات ٚ ا٨ٌوترٚٔات اٌحرة .

ة اٌع٠ٍِة ح٠ث ٠َطبّك أتماي اٌحرارة اٌتطب٠مات عٍٝ طرق أتماي اٌحرارة وث٠رة ٚشاٍِة فٟ اٌح٠ا

بادي اٌحرارٞ اٌذٞ ٠عِي  ُِ ي بشوي أٚسع ِْ ؼ٠رٖ ٚخاصة فٟ ِصافٟ أٌفط ، ٚاٌ ِِ باٌتٚص٠ي ٚاٌَح

بأتماي اٌحرارة عبر ا٤ٔاب٠ب ا٠ٌٍِبة باٌسابي ٘ٚ ِْ أشٙر اٌتطب٠مات عٍٝ أتماي اٌحرارة ٚاٌذٞ 

تٗ فٟ اٌِصأع ٌٍطالة اٌوٙرباب٠ة ٚاٌتسخ٠ْ ا٤ٌٟٚ بدٚرٖ ٠ستخدَ فٟ اٌتبر٠د أٚ اٌتسخ٠ْ حسب حاج

بادي اٌحرارٞ ٠ٚجد فٟ وث٠ر ِْ اٌِصأع . ُِ ّْ اٌ  ٌٍٙٚاء فٟ أفراْ ا٨حتراق، ٠ِوْ اٌمٚي أ
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 كمٌّة الحرارة ودرجة الحرارة 7.2

ّْ حروة جز٠بات اٌجسَ تزداد عٔدِا ٠وتسب و٠ِّة ِْ اٌحرارة،   بٔاًء عٍٝ أٌظر٠ة اٌذر٠ّة اٌجز٠ب٠ّة فإ

ا ٠إّدٞ إٌٝ ارتفاع درجة حرارتٗ ٔت٠جةً ٌٙذا اٌتؽ٠ّر فٟ و٠ِّة اٌحرارة  ِّ ٚباٌتاٌٟ تزداد طالتٗ اٌداخ٠ٍّة، ِ

رة، بح٠ث تمّي حروة جز٠باتٗ، ٚباٌتاٌٟ اٌِوتسبة، ٠ٚحدث اٌعوس فٟ حاٌة فمداْ اٌجسَ و٠ِّةً ِْ اٌحرا

: ّْ ا سبك أ ِّ ا ٠إّدٞ إٌٝ أخفاض درجة حرارتٗ. ٠ُِٚوْ ا٨ستٔتاج ِ ِّ  تميُّ طالتٗ اٌداخ٠ٍّة، ِ

: ٟ٘ ِم٠اس اٌطالة اٌداخ٠ٍّة اٌو٠ٍّة ٌٍجسَ، أٞ أّٔٙا تم٠س اٌطالة اٌحرو٠ّة أٌاشبة ِْ  كمٌّة الحرارة 

ة اٌٚضع اٌِخزٚٔة فٟ اٌرٚابط ب٠ْ اٌجز٠بات. اْ و٠ِة اٌحرارة حروة اٌجز٠بات، با٦ضافة إٌٝ طال

 ا٩ٌزِة ٌتسخ٠ْ جسَ تعتِد عٍٝ ِا ٠ؤتٟ :

 ٔٚع اٌِادة اٌِصٔٚع ِٔٙا – 3اٌتؽ٠ر فٟ درجة اٌحرارة       – 2وتٍة اٌجسَ      – 1

 : ٟ٘ ِم٠اس اٌطالة اٌحرو٠ّة أٌاتجة عْ حروة اٌجز٠بات فمط. درجة الحرارة 

: تماس اٌحرارة باٌجٚي، بح٠ث ٠ُِثّي اٌجٚي و٠ِّة اٌطالة اٌتٟ  اس درجة وكمٌّة الحرارةوحدتً لٌ 

عّدي أتماي اٌطالة اٌحرار٠ة. تماس درجة  ُِ ا اٌٚاط ف٠ساٚٞ )جٚي/ثا٠ٔة( ٠ُِٚثي  ِّ تٔمٍٙا اٌحرارة، أ

ختٍفة، ٚتُعتبر ٚحدات اٌم٠اس اٌوٍفْ ) ُِ ِة اٌم٠اس ( ٚاعتِدت ِْ لبي ِٔظK0اٌحرارة بٚحدات ل٠اس 

، ( اٌذٞ ٠ستخدَ فٟ أٌظاَ اٌبر٠طأٟ ٌٍٚحدات C0، ٚاٌس٠ٍس٠ٚس أٚ اٌِم٠اس اٌِبٚٞ ) ( SIاٌعا٠ٌِة )

ّْ اٌوٍفْ ٠ستٔد إٌٝ ِفَٙٚ اٌصفر اٌِطٍك، ٠ُٚستخدَ F 0 ٚاٌفٙرٔٙا٠ت ) ( أوثر٘ا استخداِاً، بح٠ث أ

ا اٌس٠ٍس٠ٚس ف٠م٠س درجات  ِّ اٌحرارة اٌع٠ٍِّة ٚا٨ست٩ٙو٠ّة، ٠ُٚستخدَ ٌم٠اس درجات اٌحرارة اٌع٠ٍِّة، أ

فٟ ج٠ِع أٔحاء اٌعاٌَ، ب٠ِٔا ٠متصر استخداَ اٌفٙرٔٙا٠ت عٍٝ ا٠٨ٌٚات اٌِتحدة ا٤ِر٠و٠ّة ٚبعض اٌدٚي 

 .ا٤خرٜ

اٌِماسة عٍٝ أساس اٌصفر اٌِطٍك ،  درجة اٌحرارة ٟٚ٘ المطلمة درجة الحرارةوِا اْ ٘ٔان 

 ٠عادي 273.15ب٠ْ اٌصفر اٌِطٍك ٚاٌصفر اٌِبٚٞ أْ اٌصفر اٌِطٍك ٚاٌع٩لة   )K) 0كلفن ٚٚحدتٙا

ِب٠ٚة ، توْٚ باٌوٍفْ =  درجة 20اٌؽرفة  درجة حرارة تحت اٌصفر اٌِبٚٞ . ِث٩ً، إذا وأت درجة

 ( . K)0كلفن 293=  273+  20

فٙرٔٙا٠ت٠ة ٚاحدة، ٚٔمطة  أِا ِم٠اس رأوْ فٙٚ ِم٠اٌس ٌٍحرارة اٌِطٍمة. ٚحدة اٌم٠اس ف٠ٗ تعادي درجة 

د اٌِاء بِٚجب ٘ذا اٌِم٠اس ٟ٘  ُِّ  R0درجة ٠ٚرِز ٌٙا ) 671169درجة، ٚٔمطة ؼ٠ٍأٗ  491169تج

. ) 
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 ( ٠ب٠ْ تح٩٠ٚت درجة اٌحرارة1-7جدٚي )

 المعادلة               الى               من

Fahrenheit Celsius  
0
C = ( 

0
F - 32) / 1.8 

Fahrenheit Kelvin 
0
K = ( 

0
F + 459.67) / 1.8 

Fahrenheit Rankine  
0
R =  

0
F + 459.67 

Celsius Fahrenheit  
0
F =  

0
C × 1.8 + 32 

Celsius kelvin 
0
K = 

0
C  + 273.15 

Celsius Rankine  
0
R =  

0
C × 1.8 + 32 + 459.67 

kelvin Celsius  
0
C = 

0
K - 273.15 

kelvin Fahrenheit  
0
F = 

0
K × 1.8 - 459.67 

kelvin Rankine  
0
R = 

0
K × 1.8 

Rankine Celsius  
0
C = ( 

0
R - 32 - 459.67) / 1.8 

Rankine Fahrenheit  
0
F =  

0
R - 459.67 

Rankine Kelvin 
0
K =  

0
R / 1.8 

 

 

ِْ درجة حرارة ِع٠ٔة  m( ا٩ٌزِة ٌرفع درجة حرارة جسَ وتٍتٗ ٠Qِوْ حساب و٠ِة اٌحرارة )   

T1  إٌٝ درجة حرارةT2 : خ٩ي اٌع٩لة ا٢ت٠ة ِْ 

 التغٌر فً درجات الحرارة xالحرارة النوعٌة  xكمٌة الحرارة = كتلة الجسم 

(7-1) Q = m Cp 

( ٚتعرؾ : بأٙا و٠ِة اٌحرارة Pٟ٘ اٌحرارة أٌٚع٠ة ٌٍِادة اٌِماسة عٔد ضؽط ثابت ) CPح٠ث اْ 

ا٩ٌزِة ٌرفع درجة حرارة وتٍة و٠ٍٚؼراَ ِْ اٌِادة درجة س٠ٍ٠ز٠ة ٚاحدة ٚتماس بٚحدات 

Joule/kg.0C  

ٟ٘ و٠ِة اٌحرارة ا٩ٌزِة ٌرفع درجة حرارة اٌجسَ بواٍِٗ درجة س٠ٍ٠ز٠ة ٚاحدة ، السعة الحرارٌة : 

 ٚتحسب بتطب٠ك اٌع٩لة ا٢ت٠ة :

 التغٌر فً درجات الحرارة xالحرارة النوعٌة  xكتلة الجسم  =كمٌة الحرارة 
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 التغٌر فً درجات الحرارة xكمٌة الحرارة = السعة الحرارٌة 

 أٞ اْ :

 الحرارة النوعٌة xالسعة الحرارٌة = كتلة الجسم 

C = m CP                                                                                   (7-2)  

 ح٠ث اْ :

 C   ٚٚحداتٙا =  اٌسعة اٌحرار٠ةJoule/0C . 

m    َوتٍة اٌجس =Kg. 

CP   اٌحرارة أٌٚع٠ة =Joule/kg.0C . 

 (1-7ِثاي )

عٍِا  250Cاٌٝ  150Cِْ ا٠ٌِٔ٨َٚ ِْ  kg 3ِا ِمدار اٌطالة اٌحرار٠ة ا٩ٌزِة ٌرفع درجة حرارة 

 . J/kg.0C 900باْ اٌحرارة أٌٚع٠ة ٠ٌِٔ٥ٌَٚ 

 :اٌحي

                                                kg 3وتٍة ا٠ٌِٔ٨َٚ             

 150C  =T1درجة اٌحرارة ا٨بتداب٠ة )لبي اٌتسخ٠ْ( ٠ٌِٔ٥ٌَٚ             

 250C     =T2       درجة اٌحرارة أٌٙاب٠ة )بعد اٌتسخ٠ْ(                

 J/kg.0C                    900  =CPاٌحرارة أٌٚع٠ة                   

 ٚطبما ٌٍِعادٌة :

Q = m CP (T2 – T1) 

Q = 3 X 900 X (25 – 15)                               

= 27000 J                                                 

 الحراري :االتزان 7.2.1 

اٌحرارة ٔٚع ِْ أٔٚاع اٌطالة فٟٙ ٨ تفٔٝ ٨ٚ تستحدث بي تٔتمي ِْ جسَ إٌٝ اخر ، ٚعٍٝ فرض اْ 

اٌجس٠ِْ ِعز٠ٌْٚ حرار٠ا عْ اٌٚسط اٌذٞ حٌِٚٙا ) أٞ ٨ ٠ٚجد تبادي ِع اٌٚسط اٌِح٠ط ( عٔد٘ا 

اٌحرارة ِْ اٌجسَ اٌساخْ تحدث حاٌة اتزاْ حرارٞ ب٠ْ اٌجس٠ِْ . وذٌن عٔد ِزج ساب٠ٍْ ِعا تٔتمي 

إٌٝ اٌجسَ اٌبارد ٠ٚستِر اٌتدفك اٌحرارٞ حتٝ تتساٜٚ درجة حرارة اٌساب٠ٍْ ٠ٚحدث اتزاْ حرارٞ 

 فٟ أٌظاَ اٌِعزٚي أٞ اْ :
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 كمٌة الحرارة المكتسبة = كمٌة الحرارة المفمودة

 (2-7ِثاي )

، اض٠ؾ ا٠ٌٗ  0C 10بدرجة حرارة  g 100احسب اٌسعة اٌحرار٠ة ٌِسعر ِْ أٌحاس ف٠ٗ ِاء وتٍتٗ 

 0C  38فاصبحت درجة حرارة اٌخ٠ٍط أٌٙاب٠ة 0C 80بدرجة حرارة  g 100و٠ِة ِاء أخرٜ وتٍتٙا 

. 

 اٌحي

 Cٔفرض اْ اٌسعة اٌحرار٠ة ٌٍِسعر ٟ٘ 

 كمٌة الحرارة المكتسبة

 اٌتؽ٠ر فٟ درجات اٌحرارة  xاٌحرارة أٌٚع٠ة ٌٍِاء xو٠ِة اٌحرارة اٌتٟ اوتسبٙا اٌِاء = اٌوتٍة 

Q1 = m Cp (T2 – T1) 

 0.1 x 4200 x (38 – 10) = 11760 J         =Q1 

 ا ٌتؽ٠ر فٟ درجات اٌحرارة xو٠ِة اٌحرارة اٌتٟ اوتسبٙا اٌِسعر = اٌسعة اٌحرار٠ة ٌٍِسعر 

Q2 = C x ( T2 – T1) 

Q2 = C x (38 –10) 

Q2 = 28 C            

 كمٌة الحرارة المفمودة

اٌتؽ٠ر فٟ درجات  xاٌحرارة أٌٚع٠ة  xو٠ِة اٌحرارة اٌتٟ فمد٘ا اٌِاء اٌساخْ = اٌوتٍة 

 اٌحرارة

Q3 = m Cp (T2 – T1) 

= 0.1 x 4200 x (38 – 80) 

= - 17640 J 

 (Q3( = و٠ِة اٌحرارة اٌتٟ فمد٘ا اٌِاء اٌساخْ )Q1 + Q2و٠ِة اٌحرارة اٌِوتسبة )

 و٠ِة اٌحرارة اٌتٟ اوتسبٙا اٌِاء ٚاٌِسعر = و٠ِة اٌحرارة اٌتٟ فمد٘ا اٌِاء اٌساخْ 

Q3 = Q1 + Q2 

17640 = 11760 + 28 C 
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C = 5880 / 28    = 210 J / 0C  

 تأثٌر الحرارة على المواد 7.3

 تمدد المواد بالحرارة 7.3.1

٠زداد ِعدي اٌطالة اٌحرو٠ة ٌٍجز٠بات ف٠زداد عٔد رفع درجة حرارة اٌِادة اٌصٍبة أٚ اٌسابٍة أٚ اٌؽاز٠ة 

اٌتباعد ف٠ِا ب٠ِٔٙا ف٠حصي اٌتِدد ٌٚوْ ٘ذا اٌتِدد ٠ختٍؾ باخت٩ؾ حاٌة اٌِادة فتِدد اٌؽازات ٠وْٚ 

اوبر ِِا ٘ٚ ع٠ٍٗ فٟ اٌسٚابي ٚتِدد اٌسٚابي اوبر ِِا ٘ٚ ع٠ٍٗ فٟ اٌصٍب اذا وأت اٌحرارة اٌِوتسبة 

 ِتسا٠ٚة ٌٍحا٨ت اٌث٩ث .

 تمدد المواد الصلبة  -

 اٌتِدد ٠عٟٔ ز٠ادة فٟ أبعاد اٌِادة ٚ٘ٚ عٍٝ اٌصٚر ا٢ت٠ة :

 تِدد طٌٟٚ أٞ ز٠ادة فٟ اٌطٚي )اٌتِدد فٟ بعد ٚاحد( . – 1

 تِدد سطحٟ أٞ ز٠ادة فٟ ِساحة اٌسطح )اٌتِدد فٟ بعد٠ْ( . – 2

 تِدد حجِٟ أٞ ز٠ادة فٟ حجَ اٌجسَ )تِدد فٟ ث٩ث أبعاد( . – 3

 أدٔاٖ اٌمأْٚ اٌخاص بوي حاٌة ِْ اٌحا٨ت اٌث٩ث :ٚف٠ِا 

 ممدار التغٌر فً درجات الحرارة xالطول األصلً  xالتغٌر فً الطول = معامل التمدد الطولً 

 ممدار التغٌر فً درجات الحرارة xالمساحة األصلٌة  xالتغٌر فً المساحة = معامل التمدد السطحً 

 ممدار التغٌر فً درجة الحرارة xالحجم األصلً  xلحجمً التغٌر فً الحجم = معامل التمدد ا

 Latent heat of fusionالحرارة الكامنة لالنصهار  7.3.2            

ٟ٘ و٠ِة اٌحرارة ا٩ٌزِة ٌتح٠ٚي ٚحدة اٌوتٍة ِْ حاٌة اٌص٩بة اٌٝ حاٌة اٌس٠ٌٚة ٚبدرجة اٌحرارة 

. ٚتحسب  J/Kg( ٚبثبٚت اٌضؽط ٚتماس بٚحدات 0C 0ٔفسٙا )ِث٩ درجة حرارة أصٙار اٌج٠ٍد 

 بتطب٠ك اٌع٩لة ا٢ت٠ة :

 الحرارة الكامنة لالنصهار  xكمٌة الحرارة الالزمة النصهار المادة = الكتلة 

Q = m x Lf                                                                                     (7-3)  

 ح٠ث اْ :

Q    و٠ِة اٌحرارة ا٩ٌزِة ٨ٔصٙار اٌِادة =Joule 

m  وتٍة اٌِادة = Kg  

Lf   اٌحرارة اٌوأِة ٩ٌٔصٙار =J / Kg 
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 Latent heat of vaporizationالحرارة الكامنة للتبخر  7.3.3

درجة ٟ٘ و٠ِة اٌحرارة ا٩ٌزِة ٌتح٠ٚي ٚحدة اٌوتي ِْ اٌِادة ِْ حاٌة اٌس٠ٌٚة إٌٝ اٌحاٌة اٌؽاز٠ة عٔد 

اٌؽ٠ٍاْ . ٚتعرؾ درجة اٌؽ٠ٍاْ بأٙا درجة اٌحرارة اٌتٟ تبدا عٔد٘ا اٌِادة باٌتحٚي ِْ اٌحاٌة اٌسابٍة 

 إٌٝ اٌحاٌة اٌؽاز٠ة . ٚتحسب بتطب٠ك اٌع٩لة ا٨ت٠ة :

الحرارة الكامنة  xكمٌة الحرارة الالزمة لتحوٌل كمٌة من السائل إلى بخار بالدرجة نفسها = الكتلة 

 للتبخر

Q = m x LV                                                                                         (7-4)  

 ح٠ث اْ :

Q  و٠ِة اٌحرارة ا٩ٌزِة ٌتح٠ٚي و٠ِة ِْ اٌسابي اٌٝ  بخار =Joule 

m  وتٍة اٌِادة =Kg   

Lv  اٌحرار اٌوأِة ٌٍتبخر =Joule / Kg   

 

 أجهزة لٌاس درجة الحرارة  7.3.4  

اْ ل٠اس درجة اٌحرارة َِٙ جدا فٟ ج٠ِع اٌتطب٠مات اٌصٔاع٠ة ٚذٌن ٨ستِرار اٌحاجة ٌٗ ٌٍس٠طرة 

عٍٝ اٌع٠ٍِات اٌصٔاع٠ة . اْ اٌِبدأ اٌعاَ ٌج٠ِع أجٙزة ل٠اس درجة اٌحرارة ٘ٚ تؽ٠٠ر خاص٠ة ف٠ز٠اب٠ة 

 اَ٘ ٘ذٖ ا٤جٙزة :ٌٍِادة ٔت٠جة تؽ٠ر درجة اٌحرارة . ٚادٔاٖ ٘ٔا إٌٝ 

 المحرار الزئبمً :1 - 

٠تؤٌؾ  ِْ ِستٚدع زجاجٟ ) بصٍة ( ٍِِٚء باٌزببك ٠ٚتصي بؤٔبٚبة شعر٠ة دل٠مة ِٚٔتظِة اٌِمطع 

ِٚؽٍمة ِْ اٌطرؾ اٌعٍٚٞ فعٔد تعرض بصٍة اٌِحرار اٌِحت٠ٚة عٍٝ اٌزببك إٌٝ درجات حرار٠ة 

٨رتفاع أٚ أخفاض درجة اٌحرارة . فٟ ٘ذٖ ِختٍفة ٠حصي تِدد أٚ تمٍص ٍِحٚظ فٟ اٌزببك تبعا 

اٌحاٌة فؤْ اٌخاص٠ة اٌف٠ز٠اب٠ة اٌتٟ تتؽ٠ر ٟ٘ حجَ اٌسابي أٞ اْ أٞ تؽ٠٠ر فٟ درجة اٌحرارة ٠تٔاسب 

 ِع ارتفاع اٌزببك فٟ ا٤ٔبٚبة اٌزجاج٠ة .

تفاع ( عٔد ا٨رF°32ٚتتَ ِعا٠رة اٌِحرار بؽِر بصٍة اٌِحرار فٟ ِاء ثٍج ٔمٟ ٠ٚإشر صفر ِبٚٞ )

اٌذٞ ٠ستمر عٔدٖ اٌزببك ثَ تٚضع اٌبصٍة داخي ِاء ٔمٟ فٟ حاٌة اٌؽ٠ٍاْ تحت اٌضؽط اٌجٚٞ ٠ٚإشر 

100°C(212°F ْعٔد ا٨رتفاع اٌذٞ ٠ستمر عٔدٖ اٌزببك فٟ ا٤ٔبٚبة اٌزجاج٠ة. ٚتمسَ اٌِسافة ب٠ )

احدة ٠ِٚوْ تِد٠د ( إٌٝ ِابة لسَ ِتساٚ ٠ِثي وي لسَ ِٔٙا درجة ِب٠ٚة 0ٚ - 100٘ات٠ْ أٌمطت٠ْ )

 ٘ذا اٌتمس٠َ إٌٝ فٚق اٌِابة ٚاٌٝ تحت درجة اٌصفر .
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 ( اٌِحرار اٌزببمٟ 1 – 7شوي )

   محارٌر األنظمة المملؤة :  2 -

عبارة عْ ِستٚدع ٠حتٚٞ عٍٝ ؼاز اٚ سابي ٠تؽ٠ر حجِٗ أٚ ضؽطٗ اٌبخارٞ بتؽ٠ر درجة اٌحرارة 

ِم٠اس اخر ( عبر أٔبٚبة شعر٠ة تتحرن بِمدار ٠تٔاسب  ٠ٚٔمي ٘ذا اٌتؽ٠٠ر إٌٝ أٔبٚب بٚردْ ) أٚ أٞ

ِع درجة حرارة اٌِستٚدع . ٚلد صِِت ٘ذٖ ا٤جٙزة ٌتعطٟ لراءة ٌدرجة اٌحرارة بع٠د عْ ِٚضع 

 اٌم٠اس . 
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 ( ِحار٠ر ا٤ٔظِة اٌٍِِٚءة 2 – 7شوي )

 المزدوج الحراري  3 - 

 ; T1اذا ٚصي طرفا سٍو٠ْ ٌِعد٠ْٔ ِختٍف٠ْ ٚوأت ٔمطتا اتصاي اٌسٍو٠ْ فٟ درجات حرارة ِختٍفة   

T2  . ٞ٠ٔتج ت٠ارا وٙرباب٠ا ٚ٘ذا أساس عِي اٌِزدٚج اٌحرار 

٠توْٚ اٌِزدٚج اٌحرارٞ ِْ لض٠ب٠ْ ِْ  ِعد٠ْٔ ِختٍف٠ْ ِعاِي اٌتٚص٠ي اٌوٙربابٟ ٌوي ِِٔٙا    

ِٚ٘ا ِعز٨ْٚ عْ بعضِٙا ِاعدا احدٜ ٔٙا٠تِٙا ِتصٍة ) ٍِحِٚة (  ِختٍؾ ِٚٚضٚع٠ْ فٟ ؼ٩ؾ

ٚتسِٝ اٌٚصٍة اٌحارة ٚاٌتٟ تٚضع فٟ اٌِواْ اٌذٞ ٠راد ل٠اس درجة حرارتٗ . أِا أٌٙا٠ة ا٤خرٜ 

فتوْٚ ط٠ٍمة ٚتدعٝ اٌٚصٍة اٌباردة اٌتٟ تٚصي بجٙاز اٌم٠اس )فٌٚت٠ِتر( اٌِٚضٚع فٟ درجة حرارة 

 حرارة اٌؽرفة ( .ثابتة ) ِثي درجة 

جٙاز اٌفٌٚت٠ِتر ٠م٠س اٌمٚة اٌدافعة اٌوٙرباب٠ة ٟٚ٘ تتٔاسب ِع اٌفرق ب٠ْ درجتٟ حرارة اٌٚصٍت٠ْ . 

 ( . 3-7 اٌشوي  )

 

 

                  

 اٌِزدٚج اٌحرارٞ(  3 – 7شوي )  

 



 
  

190 
 

 ممٌزات المزدوج الحراري :

( فٟ بعض  C - 300°C°٠150م٠س ِدٜ ٚاسع ِْ درجات اٌحرارة ف٠ِوْ اٌم٠اس بِدٜ ) 1 -

 ( حسب اخت٠ار ٔٚع٠ة ِعدٟٔ اٌِزدٚج . C - 2100°C°700ا٤ٔٚاع ٚفٟ أٔٚاع أخرٜ )

 ٠ت٠ِز بمراءة دل٠مة ٔسب٠ا . 2 -

 ٨ ٠تؤثر اٌِزدٚج اٌحرارٞ اذا ربط سٍن ثاٌث ٌٍتٚص٠ي . 3 -

ص٠ي ب٠ْ ٔمطة اٌم٠اس ٚجٙاز اٌم٠اس ٠ِوْ لراءة درجات اٌحرارة ِْ ِسافات باستخداَ أس٩ن تٚ 4 -

 بع٠دة.

 الباٌرومٌتر4 - 

جٙاز ٠ستعِي ٌم٠اس درجات اٌحرارة اٌعا٠ٌة جدا اٌتٟ تتجاٚز حدٚد اٌثرِٚ ٠ِترات ٚتعتِد عٍٝ 

 إٌٝ ِا ٠مابٍٙا ِْ درجة حرارة.  تح٠ٚي اٌطالة اٌحرار٠ة اٌِشعة أٌِبعثة ِْ اٌجسَ اٌحار

 

 

 ( اٌبا٠ر٠ِٚتر 4 – 7شوي )

 طرق انتمال الحرارة 7.3.5

ٍَ  التوصٌل –أ٨ٚ   : ٠عبّر ِفَٙٚ أتماي اٌحرارة باٌتٚص٠ي عْ ع٠ٍِّة أتماي اٌّطالة عبر اٌِاّدة ِْ جس٠

إٌٝ آخر، وِا تعّبر ٘ذٖ اٌطر٠مة عْ أتماي ٚتٚز٠ع اٌّطالة اٌحرار٠ّة ِْ ذّرةٍ إٌٝ أخرٜ ضِْ اٌِاّدة 

ْ أْ تحدث باٌسٚابي اٌٚاحدة، ٚتعتبر طر٠مة اٌتٚص٠ي فعّاٌة بشوٍي وب٠ٍر فٟ اٌِٚاد اٌصٍبة، ٌٚوْ ٠ِو

أ٠ضاً، ِْٚ ا٤ِثٍة اٌع٠ٍِّة عٍٝ طر٠مة اٌتٚص٠ي تسخ٠ْ ٍِعمة عٔد ٚضعٙا فٟ ٚعاء ٠حتٚٞ عٍٝ ِاء 

ّْ اٌحرارة ستٔتمي ِْ اٌِاء إٌٝ اٌٍِعمة.   ساخْ؛ ح٠ث إ

 ِْ اٌتطب٠مات اٌشابعة عٍٝ اٌتٚص٠ي اٌحرارٞ :

 استعِاي اٌِعادْ ٌصٔاعة أٚأٟ اٌطبخ . – 1
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ٌحرارٞ عٔد بٔاء اٌب٠ٚت ٚاٌِخازْ باستعِاي ِٚاد عازٌة ِثي اٌٙٚاء ٚاٌزجاج ٚاٌبٌٟٚ اٌعزي ا – 2

 ستا٠ر٠ْ .

ّٞ عْ أتماي اٌّطالة اٌداخ٠ٍّة  الحمل الحراري - 2 : ٠عّبر ِفَٙٚ طر٠مة أتماي اٌحرارة باٌحِي اٌحرار

سَ ٚاٌذٞ ٠ٔمي اٌّطالة ِْ ٚإٌٝ اٌجسَ عْ طر٠ك اٌحروة اٌف٠ز٠اب٠ّة أٌاتجة ِْ اٌِابع اٌِح٠ط باٌج

ّْ ع٠ٍِّة أتماي اٌحرارة تبدأ بطر٠مة اٌتٚص٠ي ب٠ْ اٌجسَ  اٌداخ٠ٍّة عبر وتٍتٗ، ٚعٍٝ اٌّرؼَ ِْ أ

ّْ اٌو٠ِّة ا٤وبر ٨ٔتماي اٌّطالة ٠حدث ٔت٠جًة ٌحروة اٌِابع، ٠ِٚوْ أْ تحدث طر٠مة اٌحِي  ٚاٌسابي؛ إ٨ّ أ

ّٞ تٍماب٠ّاً، أٚ طب٠ع٠اً، أٚ بشوٍي  حٍر عْ طر٠ك تو٠ْٚ خ٠٩ا اٌحِي، أٚ تُحث ٌٍٔشٚء عْ طر٠ك اٌحرار

 دفع اٌِابع عبر اٌجسَ، أٚ عْ طر٠ك دفع اٌجسَ عبر اٌِابع.

ّْ طر٠مة أتماي اٌحرارة با٦شعاع ٨ تحتاج ٌٚجٚد أٞ رابط ب٠ْ ِصدر اٌحرارة،  اإلشعاع - 3  : إ

ٍّب ٚجٚد ِاّدة ٌٔمي  ٚاٌجسَ اٌذٞ تُٔمي إ٠ٌٗ اٌحرارة عٍٝ عوس طرق اٌحِي ٚاٌتٚص٠ي اٌتٟ تتط

، فعٍٝ سب٠ي  ّٞ اٌحرارة، ففٟ ٘ذٖ اٌطر٠مة ٠ِوْ ٔمي اٌحرارة عبر اٌفراغ عْ طر٠ك ا٦شعاع اٌحرار

ٝ ا٦شعاع  ِّ ً ِا ٠س اٌِثاي أتماي اٌحرارة ِْ اٌّشِس إٌٝ ا٦ٔساْ دْٚ اٌحاجة ٌٍِسٙا ِباشرةً. ؼاٌبا

ّٞ با٤شعّة تحت اٌحِراء؛ ٟٚ٘ أحد أشوا ا ا٦شعاع اٌحرار ِّ ي ا٤شعّة اٌوٙرِٚؽٔاط٠س٠ّة أٚ اٌضٚء، أ

ْ ِْ اٌِٚجات اٌوٙرِٚؽٔاط٠س٠ّة أٌِتمٍة بسرعة اٌضٚء، ٨ٚ  ّٚ فٙٚ أحد أشواي اٌّطالة أٌِتمٍة، ٠ٚتو

 ب٠ْ اٌوتي، أٚ ٚسط ب٠ْ ا٤جساَ. تحتاج ع٠ٍِّة أتماي ا٦شعاع إٌٝ تبادي 

 

 ( طرق أتماي اٌحرارة 5 – 7شوي )

 حسابات انتمال الحرارة7.3.6 

 ( فاْ ٘ٔاٌن ث٩ث طرق رب٠س٠ة فٟ أتماي اٌحرارة:1وِا ِٚضح فٟ اٌشوي )

٠تَ ٘ذا أٌٚع ِْ أتماي اٌحرارة فٟ اٌِٚاد اٌصٍبة ٚا٤ؼش٠ة  ( :Conductionالتوصٌل ) -1

اٌرل٠مة ِْ اٌِابعات بفعي أتماي ذبذبة اٌجز٠بات ِْٚ ؼ٠ر تؽ٠٠ر فٟ ِٚالعٙا . ِثي أتماي اٌحرارة 

 فٟ سٍن ِعدٟٔ عٔد تسخ٠ْ احد طرف٠ٗ.

 اٌمأْٚ اٌر٠اضٟ : 

   
        

 
                                                                                            (   )          

 : ح٠ث اْ  
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اْ ِعاِي 

اٌتٚص٠ي 

اٌحرارٞ 

: ٘ٚ عدد 

اٌسعرات 

اٌحرار٠ة 

اٌتٟ 

عٔدِا ٠وْٚ اٌفرق  1cmٚطٌٚٗ  1cm2تٔتمي خ٩ي ثا٠ٔة ٚاحدة خ٩ي جسَ ِٚصي، ِساحة ِمطعٗ 

 . 1فٟ درجات اٌحرارة 

تٔتمي اٌحرارة بٙذٖ اٌطر٠مة بٚاسطة تؽ٠٠ر ِٚلع جز٠بات  ( :Convectionالحمل ) -2

اٌِابعات ٚٔمي طالتٙا إٌٝ جز٠بات دٚٔٙا فٟ اٌطالة ، ِثي تسخ٠ْ اٌِاء ٚؼ٠ٍأٗ . ٠تَ ٘ذا أٌٚع ِْ 

 أتماي اٌحرارة فٟ اٌِابعات اٞ اٌؽازات ٚاٌسٚابي فمط .

 

 اٌع٩لة اٌر٠اض٠ة : 

                                                                                                               (   ) 

 ح٠ث اْ :

Q        =  ( اٌطالة اٌحرار٠ةJ. ) 

A         ِساحة ِمطع اٌجسَ اٌِٚصي عِٚد٠ا عٍٝ ِسار اٌحرارة  =(cm2) . 

dT  0=   فرق درجات اٌحرارةC). ) 

 H    = ِعاِي أتماي اٌحرارة   ⁄  . 

 

لد تٔتمي اٌطالة ِْ جسَ إٌٝ آخر بدْٚ ٚجٚد ٚسط ِادٞ ب٠ْ  ( :Radiationاإلشعاع ) -3

اٌجس٠ِْ ، ٚذٌن عْ طر٠ك إصدار أشعة اٌوتر ِٚؽٔاط٠س٠ة ِْ اٌجسَ اٌحار، ٚعٔد اصطداَ تٍن 

 ا٤شعة باٌجسَ اٌبارد ، تتحٚي إٌٝ طالة حرار٠ة.

 اٌع٩لة اٌر٠اض٠ة : 

                                                                                                            (   )   

 ح٠ث اْ :

Q        =    اٌطالة اٌحرار٠ة(W). 

A        ِساحة اٌجسَ اٌباعث ٌٍحرارة  =  cm2. 

T   0=   درجة اٌحرارة اٌِطٍمةK. 

 .    W/(m2K4)=   ثابت ٠عتِد عٍٝ درجة ا٨ِتصاص   

 

 

 

 

 

Q        =    اٌطالة اٌحرار٠ة(J). 

A         ِساحة ِمطع اٌجسَ اٌِٚصي عِٚد٠ا عٍٝ ِسار اٌحرارة  =( (cm2. 

dT  فرق درجات اٌحرارة   =C)0) . 

S   طٚي اٌجسَ اٌِٚصي ٌٍحرارة   =cm)). 

K "ٞعدد ثابت ٠عتِد عٍٝ اٌجسَ اٌِٚصي ٠ٚسِٝ "ِعاِي اٌتٚص٠ي اٌحرار  = 

W/m 0K). ) 
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 ( 3-7) مثال

ٚلد ٚجد باٌتجربة اْ ِعاِي   m 0.3احسب و٠ِة اٌحرارة اٌتٟ تٔتمي خ٩ي ساعة فٟ جدار سِوٗ 

ٚوأت  m 7ٚعرضٗ   m 6ٚاْ ارتفاع اٌجدار   W/m 0K 0.6اٌتٚص٠ي اٌحرارٞ ٌٍجدار ٠ساٚٞ 

 .   ٚعٍٝ اٌٚجٗ ا٨خر       درجة اٌحرارة عٍٝ احد أٚجٙٗ  

 

 الحل : 

   
        

 
 

      
   

   
  (      )(    )                       

          
 

 
  
        

 
   

  

      
         

  

 
 

 

 (  4-7مثال )

استخدَ ٌٔمي ِاء ساخْ . اٌسطح اٌخارجٟ ٥ٌٔبٚب ِعرض اٌٝ  mm 20أبٚب ِْ أٌحاس لطرٖ 

ٚواْ ِعاِي     . اذا وأت درجة حرارة اٌسطح اٌخارجٟ ٥ٌٔبٚب     ِح٠ط درجة حرارتٗ  

⁄   أتماي اٌحرارة ٠ساٚٞ   احسب:6   

 و٠ِة اٌطالة اٌِفمٚدة ِْ اٌسطح إٌٝ اٌِح٠ط بطر٠مة اٌحِي ٌوي ِتر ِْ طٚي ا٤ٔبٚب. .1
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 ≈ σحاٌة ا٦شعاع ٌٍسطح ا٤سٚد ِاٟ٘ و٠ِة اٌطالة اٌِفمٚدة بطر٠مة ا٦شعاع ،  بافتراض  .2

5.67 × 10−8 W/(m2K4)  . 

 

 الحل :

 ( تساٚٞ :(Aِساحة ِمطع ا٤ٔبٚب  .1

        

      (    )           

 ٌِتر طٚي ِْ ا٤ٔبٚب 

            

         (      )            

2.  

 

        

 ٌِتر طٚي ِْ ا٤ٔبٚب 

             * (      )  – (      ) +            

  Heat Exchangersالمبادالت الحرارٌة     7.3.7

تعتبر اٌِباد٨ت اٌحرار٠ة ِْ اَ٘ اٌِعدات اٌصٔاع٠ة اٌِستخدِة فٟ اٌصٔاعة ، ح٠ث أٔٙا إحدٜ 

اٌِباد٨ت اٌحرار٠ة ٟ٘ عبارة عْ أجٙزة .  عٍَ أتماي اٌحرارة تطب٠مات تطب٠مات اٌف٠ز٠اء اٌحرار٠ة ٚ

صِِت ٌؽرض تٚص٠ي اٌحرارة ِْ ٚسط إٌٝ آخر بؤوبر وفاءة ِِؤٗ ، سٚاء واْ اٌٚسط ِفصٚي 

بجدار صٍب ٚحتٝ ٌٚ واْ اٌٚسطاْ ٨ ٩٠ِساْ بعضِٙا بشوي ِباشر ، تستخدَ اٌِباد٨ت اٌحرار٠ة 
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طات اٌطالة ٚاٌِصأع اٌو٠ِ٠اب٠ة بشوي ٚاسع فٟ اٌتدفبة ٚاٌتبر٠د ، ٚتو٠٠ؾ اٌٙٚاء ٚفٟ ِح

 صافٟ أٌفط ِٚعاِي ِعاٌجة اٌؽاز.ٚاٌبترٚو٠ِ٠اب٠ة با٦ضافة إٌٝ ِ

اٌتبر٠د أٚ اٌتسخ٠ْ. ٔٚع ٚحجَ  اٌصٔاعة ٌؽرض تستخدَ اٌِباد٨ت اٌحرار٠ة عٍٝ ٔطاق ٚاسع فٟ

ٚحاٌتٙا، درجة اٌِباد٨ت اٌحرار٠ة اٌِستخدِة ٠ِوْ تو٠٠فٙا ٌت٩بَ ع٠ٍِة ِا تبعا ٌٔٚع اٌسٚابي ، 

ِختٍؾ اٌخصابص اٌحرار٠ة اٌحرارة ، اٌوثافة ، اٌٍزٚجة ، ٚاٌضؽٚط ، ٚاٌترو٠ب اٌو٠ِ٠ابٟ ٚ

  ا٤خرٜ.

 

  اٌِباد٨ت اٌحرار٠ة تستخدَ فٟ اٌعد٠د ِْ اٌصٔاعات ، ِٔٙا ِا ٠ٍٟ :

 

   ِعاٌجة ا٠ٌِاٖ اٌِستعٍِة . - 1

  ٔظَ اٌتبر٠د . - 2

 اٌِصافٟ .اٌصٔاعات أٌفط٠ة ِٚٔٙا  - 3

  

 فكرة التبادل الحراري خالل المبادالت الحرارٌة  7.3.8 

 

تٔتمي اٌحرارة عادة ً ِْ اٌِٚاد اٌحارة إٌٝ اٌِٚاد اٌباردة ٠ٚإدٞ ذٌن إٌٝ أخفاض درجة حرارة اٌِٚاد 

 اٌحارة ٚارتفاع درجة حرارة اٌِٚاد اٌباردة ٠ٚوْٚ ِمدار اٌحرارة اٌِفمٚدة ِسا٠ٚاً ٌٍحرارة اٌِوتسبة

 ِضافاً ا٠ٌٗ اٌحرارة اٌِتسربة إٌٝ اٌجٚ ٚوا٢تٟ :

 

 الحرارة المفمودة = الحرارة المكتسبة + الحرارة المتسربة إلى الجو

 

ٚاٌحِي ح٠ث اْ ٠تَ أتماي اٌحرارة فٟ اٌِبادي اٌحرارٞ بصٚرة رب٠س٠ة بطر٠متٟ اٌتٚص٠ي         

اٌحِي ٚخ٩ي جدراْ حزِة ا٤ٔاب٠ب إٌٝ اٌجٙة إٌٝ جدراْ حزِة ا٤ٔاب٠ب بٚاسطة  حرارة اٌِادة تٔتمي

اٌثا٠ٔة بٚاسطة اٌتٚص٠ي ٚعْ طر٠ك جز٠بات اٌِعدْ ِْٚ ثَ ِْ اٌجدار اٌخارجٟ ٌحزِة ا٤ٔاب٠ب إٌٝ 

 . اٌِادة اٌتٟ تجرٞ خ٩ي اٌمشرة اٌخارج٠ة ٌٍِبادي اٌحرارٞ بٚاسطة اٌحِي ِرة ثا٠ٔة

 

رار٠ة ٘ٚ ا٨لتصاد فٟ أٌفمات ، فِث٩ أْ توا٠ٌؾ أْ اٌؽرض ا٤ساسٟ ِْ استعِاي اٌِباد٨ت اٌح   

تسخ٠ْ أٌفط اٌخاَ ٠حتاج إٌٝ اٌوث٠ر ِْ اٌٚلٚد ٚاٌطالة ، فٟ ح٠ْ تجد فٟ ٔفس اٌٚحدة ِٔتجات ٔفط٠ة 

بحاجة إٌٝ تبر٠د لبي أرساٌٗ إٌٝ اٌخزأات ٌذا ٠ِوْ أداء اٌٚظ٠فت٠ْ فٟ ِبادي حرارٞ ٚاحد أٚ 

 .  ِجِٚعة ِْ اٌِباد٨ت اٌحرار٠ة

أْ بخار اٌِاء ٠عتبر ِْ أٚساط اٌتسخ٠ْ اٌشابعة فٟ اٌصٔاعة أٌفط٠ة ، ٚخاصة اٌِراجي اٌبخار٠ة 

إٌٝ أٌِتج أٌفطٟ ٠ٚتحٚي بدٚرٖ إٌٝ ِاء. أْ اٌبخار اٌِتوثؾ ِْ ع٠ٍِات  ح٠ث أٗ ٠عطٟ حرارتٗ

ٔتاج اٌبخار. عٍِاً أْ اٌتسخ٠ْ ٘ذٖ ٠تَ إعادتٗ إٌٝ )ِٔظِٚة ِؽٍمة( ٠ٌُعاد استعِاٌٗ وِاء ِؽذٞ ٌٍِرجي ٦

 . اٌبخار ٠ٌس ِسخٔاً رب٠ساً فٟ تور٠ر أٌفط اٌخاَ أذ أْ أٌفط اٌخاَ ٠ُسّخْ بشوي أساسٟ فٟ ا٤فراْ
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  حاالت جرٌان الموائع فً المبادالت الحرارٌة 7.3.9

 

 :٘ٔان حاٌتاْ ٨تجاٖ جر٠اْ اٌِٚابع فٟ اٌِباد٨ت اٌحرار٠ة ٟٚ٘

٠وْٚ اتجاٖ جر٠اْ اٌِٚابع فٟ ٘ذٖ اٌحاٌة ِتشابٙاً ، أٞ أْ  Parallel Flow اٌجر٠اْ اٌِٚازٞ -  1

 :اٌِابع٠ْ ٠س٠راْ بٔفس ا٨تجاٖ. وِا فٟ اٌشوي

 

 

 

 

 

 

٠وْٚ اتجاٖ جر٠اْ اٌِابع٠ْ ِتعاوساً أٞ أْ  Counter-Current Flow اٌجر٠اْ اٌِتعاوس -  2

 :اٌِادت٠ْ تس٠راْ باتجا٠ْ٘ ِتعاوس٠ْ ٚوِا فٟ اٌشوي
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فٟ اٌشو٠ٍْ أع٩ٖ ٠ِث٩ْ طٚي اٌِبادي ٩٠ٚحظ فٟ اٌجر٠اْ اٌِتعاوس  X-Axis أْ اٌِحٚر ا٤فمٟ

ثبٚت فرق درجات اٌحرارة تمر٠باً عٍٝ طٚي اٌِبادي اٌحرارٞ ب٠ِٔا فٟ اٌجر٠اْ اٌِتٚازٞ ٩٠حظ أْ 

اٌع٠ٍِة أْ اٌجر٠اْ اٌفرق وب٠ر جداً فٟ دخٚي اٌِبادي ٠ٚمي عٍٝ اِتداد طٌٚٗ. ٚأثبتت اٌتطب٠مات 

 اٌِتعاوس وفاءتٗ أوثر ِْ اٌجر٠اْ اٌِتٚازٞ .

 عٍٝ ا٢خر .بح٠ث ٠وْٚ احد اٌِابع٠ْ عِٚد٠ا  Cross - Flowاٌجر٠اْ اٌِتعاِد  – 3

 

 

 

 جر٠اْ فٟ ا٨ٔبٚب                                           

 ( اٌجر٠اْ اٌِتعاِد 6 – 7شوي )

 العوامل المؤثرة علً األداء الحراري للمبادالت الحرارٌة 7.3.10
 

٠ٚجييد اٌعد٠ييد ِييْ اٌعٚاِييي اٌتييٟ تييإثر تييؤث٠راً  وب٠ييراً ِٚباشييراً عٍييٝ ا٤داء اٌحييرارٞ ٌٍِبيياد٨ت  

 -اٌحرار٠ة ٚاٌتٟ ٠جب أْ تٚضع فٟ ا٨عتبار عٔد تص٠َِ ٚتشؽ٠ي ٘ذٖ اٌِباد٨ت ٔذور ِٔٙا ِا ٠ٍٟ:

    اٌِابعوتٍة ِعدي سر٠اْ  (1)

  ِساحة سطح اٌتبادي اٌحرارٞ (2)

 جر٠اْ ِتعاِد



 
  

198 
 

 ِعاِي اٌتٚص٠ي اٌحرارٞ (3)

   ِعاِي أتماي اٌحرارة باٌحِي (4)

 درجات حرارة دخٚي ٚخرٚج اٌِابع اٌساخْ ٚاٌبارد (5)

   اٌحرارة أٌٚع٠ة ٌٍِابع (6) 

 

 استعماالت المبادالت الحرارٌة 7.3.11

 : ٥ٌؼراض ا٢ت٠ةتستعِي اٌِباد٨ت اٌحرار٠ة بصٚرة عاِة 

 تسخ٠ْ سابي أٚ ؼاز . – 1

 تبر٠د سابي أٚ ؼاز . – 2

 توث٠ؾ بخار . – 3

 تبخ٠ر سابي . – 4

 

 تصنٌف المبادالت الحرارٌة 7.3.12

  : تسِٝ اٌِباد٨ت اٌحرار٠ة حسب عٍِٙا ٚٚظ٠فتٙا وِا ٠ؤتٟ

ً   (Heaters) :اٌِسخٔات -1  .ٌتسخ٠ْ ِابعٟٚ٘ اٌِباد٨ت اٌتٟ تستعِي ساب٩ً ساخٔا

: ٟٚ٘ اٌِباد٨ت اٌحرار٠ة اٌتٟ تستعِي ٌتبر٠د اٌِٚابع بٚاسطة سابي آخر Coolers) اٌِبردات ) -2

 ٚفٟ حاٌة ٠ٚستعِي اٌِاء عادة ً ٌٙذا اٌؽرض ٠ٚسِٝ ِاء اٌتبر٠د

  .  استعِاي اٌٙٚاء تسِٝ اٌِبردات اٌٙٚاب٠ة

ٌتٟ تستخدَ ٌتوث٠ؾ اٌبخار أٚ ِز٠ج ٟٚ٘ اٌِباد٨ت اٌحرار٠ة ا  (Condensers) :اٌِوثفات - 3

 أبخرة أٚ بٚجٚد ؼازات لابٍة ٌٍتوث٠ؾ )وٚجٚد اٌٙٚاء ِع بخار اٌِاء( ٚعٍِٙا

٠ٚستعِي اٌِاء ٌٙذا اٌؽرض  Latent Heat اٌرب٠س ٘ٚ إزاٌة أٚ اِتصاص اٌحرارة اٌوأِة ٌٍتبخ٠ر

 . عادة ً

ْ ِحٍٚي ِع٠ْ ٚتستخدَ عادة تستخدَ ٌتبخ٠ر سابي ِذ٠ب ِ (Evaporators) :  اٌِبخرات -  4

 ٌترو٠ز اٌِحا٠ٌي بٚاسطة تبخ٠ر اٌِاء ِْ ٘ذٖ اٌِحا٠ٌي اٌِاب٠ة.

ٟٚ٘ اٌِباد٨ت اٌحرار٠ة اٌتٟ تستعِي عادة ٌتسخ٠ْ ٔٙا٠ات أبراج    (Reboilers) :اٌِراجي -  5

 اٌتمط٠ر ٌفصي اٌِشتمات عْ بعضٙا أٚ ٤براج اٌتجزبة )ٌفصي بعض اٌؽازات عْ

 .تعِي بخار اٌِاء بشوي ٚاسع فٟ اٌصٔاعة أٌفط٠ةاٌسٚابي( ٠ٚس

 :وِا ٠ِوْ تص٠ٔؾ اٌِباد٨ت اٌحرار٠ة تبعاً ٌعدد ا٤طٚار ٚوا٢تٟ

 

ِباد٨ت أحاد٠ة اٌطٚر : ٟٚ٘ اٌِباد٨ت اٌحرار٠ة اٌتٟ ٠تَ ف٠ٙا اٌتبادي اٌحرارٞ ب٠ْ ِابع٠ْ  1 - 

 .ع٠ْ)بٔفس اٌطٚر( ٨ٚ ٠حدث تؽ٠ر فٟ حاٌة )طٚر( أحد ٘ذ٠ْ اٌِاب

ِباد٨ت ِتعددة ا٤طٚار: ٟٚ٘ اٌِباد٨ت اٌحرار٠ة اٌتٟ ٠تَ ف٠ٙا اٌتبادي اٌحرارٞ ِع حدٚث تؽ٠ر  -  2
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 فٟ حاٌة )طٚر( أحد ٘ذ٠ْ اٌِابع٠ْ ، فِث٩ً ٠تبخر أحدِ٘ا أٚ ٠توثؾ أثٔاء

 .اٌتبادي اٌحرارٞ

 :وِا ٠ِوْ تص٠ٔؾ اٌِباد٨ت اٌحرار٠ة تبعاً ٌتص٠ِِٙا ٚوا٢تٟ

 

٘ٔان فرق وب٠ر فٟ درجات حرارتٙا ٚف٠ٙا ٠وْٚ طرفٟ  ٠ٚوْٚاٌِباد٨ت ذات اٌرأس اٌثابت: 1 - 

 .اٌحزِة ثابت٠ْ ٨ٚ تٚجد حِا٠ة أٚ احت٠اطات ٌٍتِدد اٌحرارٞ اٌوب٠ر ٚتستعِي ٌٍضؽٚط اٌٚاطبة 

 1500C. ٠ٚستعِي ٌٍِٚابع بح٠ث ٨ تتجاٚز ألصٝ حرارة ٌٙا 

 

فٟ ٘ذا أٌٚع ِْ اٌِباد٨ت تثبت أحدٜ صف٠حتٟ ا٤ٔاب٠ب ِْ   :اٌِباد٨ت ذات اٌرأس اٌسابب - 2

طرؾ ٚتترن ساببة ِْ اٌطرؾ ا٢خر ٚذٌن ٌوٟ تسِح بتِدد حزِة ا٤ٔاب٠ب ٔت٠جة اٌتِدد اٌحرارٞ 

ٚخاصة إذا وأت اٌفرٚق اٌحرار٠ة وب٠رة ب٠ْ اٌِابع٠ْ ٠ٚستعِي ٘ذا أٌٚع عٍٝ ٔطاق ٚاسع جدا فٟ 

 .اٌتٔظ٠ؾ عٔد أجراء أعِاي اٌص٠أة اٌصٔاعة أٌفط٠ة ٠ٚوْٚ سٙي

 

فٟ ٘ذا أٌٚع ِْ اٌِباد٨ت توْٚ حزِة ا٤ٔاب٠ب عٍٝ  :   Uاٌِبادي اٌحرارٞ ذٚ شوي حرؾ - 3

تتِدد ا٤ٔاب٠ب بحر٠ة تاِة. وذٌن  ِٚثبتة عٍٝ صف٠حة ٚاحدة ٥ٌٔاب٠ب ٚفٟ ٘ذا أٌٚع U شوي حرؾ

ا٤ٔاب٠ب ألي ِٔٗ فٟ اٌِباد٨ت ا٤خرٜ )ٌٚجٚد  ٠وْٚ عدد ٔماط ا٨تصاي أٚ اٌربط ٥ٌٔاب٠ب ِع صف٠حة

ٚخاصة اٌتٟ تسخْ اٌبخار ٠ٚستعِي  اٌِراجي اٌبخار٠ة صف٠حة أٔاب٠ب ٚاحدة( ٠ٚستعِي عادة فٟ

ٌدرجات اٌحرارة ٚاٌضؽٚط اٌعا٠ٌة إ٨ أٔٗ صعب اٌتٔظ٠ؾ باٌٚسابي اٌعاد٠ة ِمارٔة با٤ٔٚاع ا٤خرٜ. 

ثة واستعِاي اٌِاء ذٚ اٌضؽط اٌعاٌٟ أٚ فرش دل٠مة ٚخراط٠َ حد٠ ٚتستعِي ٌتٔظ٠فٗ ٚسابي ٠ِوا٠ٔو٠ة

 .ِرٔة. ٚ٘ذا أٌٚع شابع ا٨ستعِاي فٟ اٌصٔاعة أٌفط٠ة

 

٘ٚ عبارة عْ أٔبٚب خارجٟ ٚأٔبٚب داخٍٟ آخر ألصر   :اٌِبادي اٌحرارٞ ذٚ ا٤ٔبٚب اٌِزدٚج -  4

 .٘ا أٚ تسخ٠ٔٙا خ٩ي ا٤ٔبٚب اٌداخٍٟا٤ٔبٚب اٌخارجٟ ٚاٌِادة ا٤خرٜ اٌِراد تبر٠د ٚتِر اٌِادة خ٩ي

 

 : المالحظات الواجب أتباعها أثناء تشغٌل المبادالت الحرارٌة

 

اٌحرارة اٌِرتفعة جداً ٠جب أْ ٠وْٚ ِرٚر٘ا خ٩ي  درجة عٔد تبر٠د أٌِتجات أٌفط٠ة ذات 1 - 

 أٔاب٠ب اٌِبادي اٌحرارٞ بح٠ث توْٚ سرعتٙا بط٠بة جداً فٟ اٌبدا٠ة ِْٚ ثَ تزداد

 .سرعتٙا تدر٠ج٠اً ، ٤ْ اٌسرعة اٌعا٠ٌة فٟ اٌبدا٠ة لد تإدٞ إٌٝ تد٠ِر حزِة ا٤ٔاب٠ب ٚاٌِبادي ووي

 

اٌتبر٠د تحتٚٞ عٍٝ و٠ِة ٨ بؤس بٙا ِْ اٌشٚابب ٚا٩ِ٤ح : أْ ا٠ٌِاٖ اٌِستعٍِة فٟ  اٌترسبات 2 - 

اٌتٟ تترسب عٍٝ جدراْ ا٤ٔاب٠ب اٌداخ٠ٍة ٌحزِة ا٤ٔاب٠ب ٠٘ٚوي اٌِبادي )اٌؽ٩ؾ ( إذا واْ ٠ِر 

ِْ اٌِادة اٌِراد تبر٠د٘ا ،  خ٩ٌٗ ِِا ٠إدٞ إٌٝ ارتفاع درجة اٌحرارة ٌٍِاء ٨وتسابٗ و٠ِة ِْ اٌحرارة

 .وفاءة اٌتبادي اٌحرارٞ اٌِبادي ٦زاٌة اٌترسبات ٚباٌتاٌٟ ز٠ادة ٠تٚجب تٔظ٠ؾٌذا 
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ِراعاة أْ تدخي اٌِٚابع اٌحارة اٌتٟ ٠راد تبر٠د٘ا ِْ اٌجٙة اٌع٠ٍا ٚذٌن بسبب ز٠ادة اٌوثافة  3 - 

٠إدٞ ذٌن إٌٝ عدَ ٚجٚد ِماِٚة أوبر  بأخفاض اٌحرارة ِِا ٠ٌٚد ٩٠ًِ ٔحٚ اٌجر٠اْ ٥ٌسفي ٚسٚؾ

اٌٙٚاب٠ة دخٚي اٌِابع )اٌحار( ِْ ٌٍجر٠اْ )أٚ ٌفمداْ اٌضؽط( ، ٚع٠ٍٗ ٩٠حظ فٟ ج٠ِع اٌِبردات 

 .ا٤سفي ا٤عٍٝ ٚخرٚجٗ ِْ

 

 

 

 

 (ِبادي حرارٞ ٔٚع اٌؽ٩ؾ ٚا٤ٔاب٠ب  7 – 7شوي )

 

 

 

 ( اٌِبادي اٌحرارٞ ذٚ ا٨ٔبٚب اٌِزدٚج 8 – 7شوي )
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 U( اٌِبادي اٌحرارٞ ذٚ ا٨ٔاب٠ب عٍٝ شوي حرؾ  9 – 7شوي )

 

 

 ( اٌِبادي اٌحرارٞ ذٚ اٌصفابح 10 – 7شوي )

 

 

 

 ( اٌِبادي اٌحرارٞ ذٚ اٌراس اٌِتحرن 11 – 7شوي )
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 ( اٌِبادي اٌحرارٞ ذٚ اٌراس اٌثابت 12 – 7شوي )

 

تتوْٚ اٌِباد٨ت اٌحرار٠ة اٌؽ٩ف٠ة ا٤ٔبٚب٠ة ِْ عدة أٔاب٠ب ، ِٚجِٚعة ٚاحدة ِْ ٘ذٖ ا٤ٔاب٠ب تحٚٞ 

اٌِابع اٌذٞ إِا ٠برد أٚ ٠سخْ، ب٠ِٔا، اٌِابع ا٢خر ٠جرٞ خارج ا٤ٔاب٠ب اٌتٟ إِا تسخْ أٚ تبرد ٌوٟ 

"حزِة" أٔاب٠ب. تعطٟ اٌحرارة أٚ تِتص اٌحرارة ِْ اٌِابع. ِجِٚعة ا٤ٔاب٠ب وٍٙا تسِٝ   

، ٚأٞ ( Shellاٌؽ٩ؾ )   أٞ ِْ اٌساب٠ٍْ ٠تَ ٚضعٗ فٟ  : ٘ٔان سإاي دابِاً ِا ٠تبادر إٌٝ اٌذْ٘

 :اٌجٚاب ٘ٚ وا٨تٟ( ..  (Tubes ِِٔٙا ٠تَ ٚضعٗ فٟ ا٤ٔاب٠ب

 :، فٟ اٌحا٨ت ا٢ت٠ة  Tubes ٠جب ٚضع سابي ِا فٟ ا٤ٔاب٠ب

بن اٌِعد٠ٔة تماَٚ اٌتآوي ٚدرجات ٔٚع خاص ِْ اٌسباعٔد اٌحاجة إٌٝ أٔاب٠ب ِصٔٚعة ِْ  -  1

  واْ اٌسابي اٌذٞ ٠ِر فٟ اٌحرارة اٌعا٠ٌة. ح٠ث أْ ٘ذٖ اٌِٚاد توْٚ ِطٍٚبة فٟ ا٤ٔاب٠ب فمط ، فإذا

 .٠جب أْ ٠وْٚ ِح٠ِاً بسب٠وة خاصةاٌؽ٩ؾ ٚا٤ٔبٚب   ٠سبب اٌتآوــي فؤْ و٩ً ِْ(Shell) اٌؽ٩ؾ 

 

ٌٍسابي  ف٠جب ٚضعٗ فٟ ا٤ٔاب٠ب ٤ْ ذٌن ألي وٍفة ً ح٠ث أٔٙا توْٚ ا٠ٌة فٟ حاٌة اٌضؽٚط اٌع -  2

 .ا٤لي ضؽطاً  ذات لطر ألي ِْ  اٌؽ٩ؾ ٚاٌتٟ ستحتٚٞ اٌسابي

 

٘ذا اٌسابي س٠حدث تباد٨ً حرار٠اً أوبر إذا  فاْاحتٚاء اٌسابي عٍٝ اٌبخار ٚاٌؽازات ؼ٠ر اٌِتوثفة.  3 - 

  .واْ فٟ ا٤ٔاب٠ب

 

 .ِسبباً ٌٍصدأ ٌذا ٠جب أْ ٠وْٚ فٟ ا٤ٔاب٠ب ، ح٠ث ٠ِوْ ِعاٌجتٗ اٌسابياذا واْ  -  4

 :فٟ اٌحا٨ت ا٢ت٠ة  Shell )٠جب ٚضع اٌسابي فٟ اٌؽ٩ؾ )

  .ذا واْ اٌِطٍٚب فرق ضؽط ل٠ٍي1- 

 .ح٠ث أْ ٘ذا س٠إدٞ إٌٝ فرق ضؽط ل٠ٍي ٚس٠وْٚ اٌتبادي اٌحرارٞ أوبر أذا واْ اٌسابي ٌزجاً 2 - 

  .إٌٝ اٌؽ٠ٍاْ، ح٠ث ٠جب تص٠ِِٙا عٍٝ ِٔط اٌؽ٠٩ة عٔد اٌحاجة -3
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 الصفٌحة واالطار ذو  المبادل الحراري

 ).ل٠ٍي اٌوٍفة ) ٚخاصة ً ٌٍسٚابي اٌتٟ تسبب اٌتآوي1- 

 .بٔفس اٌوفاءة اٌحرار٠ة اٌؽ٩ؾ ٚا٨ٔبٚب ِبادي اٌحرارٞ ٔٚعاٌأصؽر ٚأخؾ ِمارٔة ب-2

با٦ضافة إٌٝ سٌٙٚة ز٠ادة سعتٗ ِْ خ٩ي أضافة اٌِز٠د ِْ  بوي أٔٚاعٙا لٍة ع٠ٍِات اٌص٠أة-3

 . اٌصفابح

بعض اٌِص٠ِِْ ٨ ٠فضٍْٚ استخداِٗ فٟ اٌصٔاعة أٌفط٠ة إ٨ فٟ ظرٚؾ ِع٠ٔة )درجة حرارة  -  4

 ( psig 300-150ٚضؽط ٠تراٚح ب٠ْ )  0F   300ألي ِْ 

 .ٌسٚابي عا٠ٌة اٌٍزٚجة٨ ٠ِوْ استخداَ ٘ذا أٌٚع ِْ اٌِباد٨ت اٌحرار٠ة  5 - 

 .٠جب اخت٠ار اٌصفابح ِْ ِٚاد ِماِٚة ٌٍتآوي -   6

 

 المبادالت الحرارٌة التً تستخدم الهواء

ٟٚ٘ اٌِباد٨ت اٌتٟ تستعِي اٌٙٚاء فٟ تبر٠د اٌؽازات إٌٝ درجة حرارة ِماربة ٌدرجة حرارة اٌجٚ ، 

ِْ ا٤عٍٝ أٚ ا٤سفي ٠ٌت٩ِس ِع أٔاب٠ب ِٚبدأ عِي ٘ذا أٌٚع ِْ اٌِباد٨ت ٘ٚ سحب اٌٙٚاء عِٚد٠اً 

اٌؽاز ا٤فم٠ة اٌتٟ تتفرع ِْ أٔبٚب ٚاحد ٌٍدخٚي ِْٚ ثَ تتحد إٌٝ أٔبٚب ٚاحد ٌٍخرٚج ٠ٚتَ اٌتحوَ 

 :بدرجة اٌحرارة بؤربع طرق

 .زا٠ٚة ٠ِي ر٠ش اٌِرٚحة -   1

 .اٌتبر٠د سرعة دٚراْ ِحرن اٌِراٚح اٌذٞ ٠إدٞ إٌٝ ز٠ادة و٠ِة اٌٙٚاء اٌِستعِي فٟ -  2

 .ٚاٌتٟ ٠ِوْ اٌتحوَ بٙا أٚتِٚات٠و٠اً أٚ ٠د٠ٚاً  وِا ٠ِوْ اٌتحوَ بزا٠ٚة ٠ِي شمٚق اٌت٠ٚٙة -  3

 .تد٠ٚر لسَ ِْ اٌؽاز اٌِراد تبر٠دٖ عٔد تؽ٠ر درجات اٌحرارة -  4

 

  ومبادالت التسخٌن غٌر المباشر مبادالت التسخٌن المباشر

  خ٩ي اٌشعٍة ٚ/ أٚ ٔٚاتج ا٨حتراق ِْ خ٩ي ا٦شعاع٠ستخدَ أٌٚع ا٤ٚي اٌتسخ٠ْ اٌِباشر ِْ 

ٚتتٍمٝ  ، ٌٚوْ اٌدٚر ا٤وبر ٘ٚ ٧ٌشعاع ح٠ث ٠جرٞ اٌسابي اٌِطٍٚب فٟ أٔاب٠ب حٚي اٌشعٍة ٚاٌحِي

٘ذٖ ا٤ٔاب٠ب اٌمدر ا٤وبر ِْ اٌحرارة ِباشرة ً عْ طر٠ك ا٦شعاع فٟ ح٠ْ توْٚ ٘ٔان و٠ِة ل٠ٍٍة ِْ 

اٌحِي ِْ اٌٙٚاء اٌساخْ ب٠ْ اٌشعٍة ٚا٤ٔاب٠ب أِا أٌٚع اٌثأٟ ف٩ ٠حصي اٌحرارة عْ طر٠ك ت٠ارات 

أٚ أٞ  –اٌبخار  –ت٩ِس ب٠ْ اٌِادة اٌِطٍٚبة ٚٔٚاتج ا٨حتراق ٠ٚتَ تسخ٠ْ ٚسط آخر ِثي )اٌِاء 

ً عْ بم٠ة اٌٚحدات فٟ  سابي آخر( ٌتسخ٠ْ أٌفط أٚ اٌؽاز . ٠ٚفضي أْ توْٚ اٌِسخٔات بع٠دة ٔسب٠ا

 .أٌفط٠ة ، ح٠ث ٠ِوْ اٌتعاِي ِعٗ فٟ حا٨ت اٌحر٠ك أٚ اٌحا٨ت اٌطاربةاٌصٔاعة 

تصمٌم المبادل والتً ٌجب أن تأخذ بعٌن االعتبار عند لتصمٌم األنابٌب هنالن عدة اعتبارات   

. تشمل هذه االعتبارات ما ٌأتً :الحراري  

التصادٞ. ِٚع ذٌن ، فِْ لطر ا٤ٔبٚب: استخداَ أٔبٚب صؽ٠ر اٌمطر ٠جعي اٌتبادي اٌحرارٞ  - 1

اٌتٔظ٠ؾ ا٠ٌِوا٠ٔوٟ  اٌِرجح ٌٍتبادي اٌحرارٞ أْ ٠تعطي بشوي أسرع ٚصؽر حجَ ا٤ٔاب٠ب ٠جعي

اٌتٔظ٠ؾ، ٠ِؤٔا استخداَ  ٌوٟ ٔتؽٍب عٍٝ ِسؤٌة اٌترسبات ِٚشاوي   جداً بسبب اٌترسبات.صعب 



 
  

204 
 

لطر ا٤ٔبٚب ، ٚاٌِساحة اٌِتٚفرة بؤلطار أوبر. ٚ٘وذا، ٠جب ا٤خذ بع٠ْ ا٨عتبار وي ِْ تحد٠د أٔاب٠ب 

اٌِٚاد اٌِترسبة .، اٌتوٍفة ٚطب٠عة    

سِن جدار ا٤ٔاب٠ب ِؤخٚذا بٔظر ا٨عتبار اٌسِاحات ٌِٚاجٙة ِشوٍة اٌتآوي .  – 2   

اٌمدرة عٍٝ تؽ٠٠ر لطع اٌؽ٠ار بؤلي اٌتوا٠ٌؾ ٚبؤبسط اٌطرق - 3 .    

٨ بد ِْ اٌتذو٠ر ،  ٌفارق اٌضؽط عبر اٌجدارأح٠أا سِن اٌجدار ٠حدد عْ طر٠ك اٌحد ا٤لصٝ  -4

اٌرل٠مة بؤٔٗ ِْ اٌصعب استبداي ٚتؽ٠٠ر ا٤ٔاب٠ب اٌط٠ٍٚة  

 7.3.13 اختٌار المبادالت الحرارٌة 

)أٚ بابعٟ اٌِعدات( بأٌظر  ِْ أجي اخت٠ار ِبادٌة حرار٠ة ِٔاسبة، ٠مَٚ ِصِِٚ ٔظاَ اٌبراِج 

تشِي ِا   أخرٜ ٘اِة اٌِعدات اٌحرار٠ة. ٘ٔان عدة ِعا٠٠رِٚاصفات ٚتص٠َِ وي ٔٚع ِْ أٔٚاع  فٟ

  ٠ؤتٟ :

 . ل٠ٚد اٌضؽٚط اٌعا٠ٌة / أٌِخفضة - 1

 .     ا٤داء اٌحرارٞ - 2

 ِدٜ درجات اٌحرارة. - 3

اٌِراد ِعاٌجتٙا )اٌسابٍة / اٌسابٍة ، ٚجٚد أٚ عدَ ٚجٚد اٌجس٠ِات  -اٌِٚابع-ٔٚع اٌِٚاد  - 4

 از / ؼاز( .، ؼ اٌصٍبة، ؼاز / سابي

 .    أخفاض اٌضؽط عبر اٌِبادي - 5

 سعة ِٚمدرة تدفك اٌسٚابي . - 6

 ، ٚاٌص٠أة ٚا٦ص٩ح . سٌٙٚة اٌتٔظ٠ؾ - 7

 اٌِٚاد اٌِطٍٚبة ٌٍبٔاء . - 8

 . لدرة ٚسٌٙٚة اٌتٚسع فٟ اٌِستمبي - 9

  متوسط فرق درجة الحرارة اللوغارٌتمً

٠ستخدَ ِتٚسط فرق درجة اٌحرارة اٌٍٚؼار٠تِٟ ٌتحد٠د اٌمٚة اٌدافعة ٌدرجة اٌحرارة ٌٔمي اٌحرارة فٟ 

ٔظاَ اٌجر٠اْ : تستخدَ اٌِعادٌة ا٢ت٠ة ٌحساب ِتٚسط فرق درجة اٌحرارة ( فٟ حاٌة اٌجر٠اْ 

 اٌٍٚؼار٠تِٟ  )LMTD)  اٌِتعاوس:
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(7-8)  

 

 ٌٍِابع، فتستخدَ اٌِعادٌة ا٢ت٠ة :أِا فٟ. حاٌة اٌجر٠اْ اٌِتٚازٞ 

  

(7-9)  

 

  ح٠ث: 

 

1T =  .ْدرجة حرارة اٌِابع اٌداخي اٌساخ  

2T .ْدرجة حرارة اٌِابع اٌخارج اٌساخ =  

1t =  .درجة حرارة اٌِابع اٌداخي اٌبارد  

2t          .درجة حرارة اٌِابع اٌخارج اٌبارد = 

 

 ، وٍِا زاد اٌتٚص٠ي اٌحرارٞ.  LMTDٚوٍِا زادت ل٠ِة اٌـ 

 

 

 (5-7مثال )

ِبادي حرارٞ ٠دخي ا٠ٌٗ ِابع٠ْ ، احدِ٘ا حار ٚا٤خر بارد . اٌِطٍٚب حساب و٠ِة اٌحرارة أٌِتمٍة 

 فٟ حاٌتٟ اٌجر٠اْ اٌِتعاوس ٚاٌجر٠اْ اٌِتٚازٞ ، ٚف٠ِا ادٔاٖ اٌِعٍِٚات :

 

  C0200درجة حرارة اٌِابع اٌحار اٌداخي  = 

  C0145درجة حرارة اٌِابع اٌحار اٌخارج = 

 

  C080درجة حرارة اٌِابع اٌبارد اٌداخي  = 

  C0120درجة حرارة اٌِابع اٌبارد اٌخارج = 

 

K0.2U = 70 KJ/s.m2                      A= 75 m 

 

 الحل :

 فً حالة الجرٌان المتعاكس : – 1

 اٌِابع اٌحار اٌداخي                                  اٌِابع اٌحار اٌخارج 

 

 اٌِابع اٌبارد اٌخارج                                  اٌِابع اٌبارد اٌداخي 
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C0= 72.45  
(       ) (      )

   
      

       

= mΔT 

 

 

W5   = 70 x 75 x 72.46 = 3.804 x 10m  TΔQ = UA  

 

 

 

 اٌِابع اٌحار اٌداخي                           اٌِابع اٌحار اٌخارج 

 

 اٌِابع اٌبارد اٌداخي                          اٌِابع اٌبارد اٌخارج 

 

 

C0= 60.56  
(      ) (       )

   
   

  

= mΔT 

 

 

 

W5   = 70 x 75 x 60.56  = 3.2 x 10m  TΔQ = UA  
 

ِْ أٌتابج أع٩ٖ ٩٠حظ أٗ عٔد ٔفس اٌظرٚؾ اٌتشؽ٠ٍ٠ة ٚٔفس اٌِبادي اٌحرارٞ ، توْٚ و٠ِة اٌحرارة 

 أٌِمٍة فٟ حاٌة اٌجر٠اْ اٌِتعاوس اوبر ِٔٙا فٟ حاٌة اٌجر٠اْ اٌِتٚازٞ . 

 

 

    معامل توصٌل الحرارة

 ا٢ت٠ة :٠ستخدَ ِعاِي تٚص٠ي اٌحرارة فٟ حساب أتماي اٌحرارة ، ٚتعتِد اٌع٩لة 

 

(7-10) 

 

 ح٠ث  اْ :

 

ΔQ ( ، حرارة اٌِدخ٩ت أٚ اٌحرارة اٌِفمٚدة =joule) 

h ( ، ِعاِي أتماي اٌحرارة =K0.  2w / m) 

A ، 2= ِٔطمة أتماي اٌحرارة اٌسطح٠ةm 

ΔT ، اٌفرق فٟ درجة اٌحرارة ب٠ْ سطح صٍب ٚأٌِطمة اٌِح٠طة بٙا اٌسابي = (K0)  

Δt ( ، اٌفترة اٌز٠ِٔة =Second) 
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ٚ٘ٔان اٌعد٠د ِْ أسا٠ٌب ٌحساب ِعاِي أتماي اٌحرارة فٟ ِختٍؾ ٚسابط ٔمي اٌحرارة ، اٌسٚابي 

اٌِختٍفة ، ٔظَ اٌتدفك ، ٚتحت ِختٍؾ اٌظرٚؾ . ٚعادةً ِا تستخدَ ٘ذٖ اٌِعادٌة فٟ حاٌة تص٠َِ أٚ 

 ص٠أة اٌِبادي اٌحرارٞ .

 

ِْ خ٩ي اٌفحٚصات  ٚاختبار٘ا أٔاب٠ب اٌِبادي اٌحرارٞ د حاٌة٠مَٚ أخصاب٠ٚ اٌص٠أة برص

اٌِباد٨ت اٌحرار٠ة. ٠ِاٖ ا٤ٔٙار وث٠را  ِْ اٌوث٠ر اٌشٚابب اٌِتعٍمة باٌِابع ِشوٍة خط٠رة فٟ اٌدٚر٠ة.

ٌٍِبادي اٌحرارٞ ٠ٚإدٞ ذٌن  دخٚي أٔماض ب٠ٌٚٚج٠ة إٌٝ ِا تستخدَ و٠ِاٖ تبر٠د ، ا٤ِر اٌذٞ ٠إدٞ

، ٘ذا باٌتؤو٠د ٠حد ِْ ِعاِي أتماي اٌحرارة. ِشوٍة أخرٜ أ٠ضاً توِْ عٔد  شبة عازٌة ماتإٌٝ بٔاء طب

ِثي وربٚٔات  تٚاجد اٌطبمات اٌِترسبة عٍٝ اٌجدراْ اٌداخ٠ٍة ٥ٌٔاب٠ب ٚاٌِتوٚٔة ِْ ِٚاد و٠ِ٠اب٠ة

 اٌواٌس٠َٚ أٚ وربٚٔات اٌِؽ٠ٔس٠َٚ.

 

 

 

 

 اسئلة الفصل

 اٌعٚاِي اٌتٟ تعتِد ع٠ٍٙا اٌحرارة ا٩ٌزِة ٌتسخ٠ْ جسَ .: عرؾ و٩ ِْ اٌحرار ، ٚب٠ْ  1س 

 : عدد أٔٚاع تِدد اٌِٚاد اٌصٍبة ِع ذور اٌمٚا٠ْٔ . 2س 

 : اذور أٔٚاع أجٙزة ل٠اس درجة اٌحرارة ، ثَ اشرح اٌِزدٚج اٌحرارٞ . 3س 

 : اذور ِع اٌشرح ٚاٌمٚا٠ْٔ طرق أتماي اٌحرارة . 4س 

 ع فٟ اٌِباد٨ت اٌحرار٠ة ِع ذور اٌِخططات اٌخاصة بذٌن .: اشرح حا٨ت جر٠اْ اٌِٚاب 5س 

 :ِا ٟ٘ اٌعٚاِي اٌِإثرة عٍٝ تص٠َِ ٚتشؽ٠ي اٌِباد٨ت اٌحرار٠ة . 6س 

 :اذور أصٔاؾ اٌِباد٨ت اٌحرار٠ة ، ثَ اشرح اٌِبادي اٌحرارٞ ذٚ ا٨ٔبٚب اٌِزدٚج . 7س 

اب٠ٍْ ٠تَ ٚضعٗ فٟ اٌؽ٩ؾ ، ٚاٞ : فٟ اٌِبادي اٌحرارٞ ذٚ اٌؽ٩ؾ ٚا٨ٔبٚب ، أٞ ِْ اٌس 8س 

 ِِٔٙا ٠تَ ٚضعٗ فٟ ا٨ٔبٚب ، ٌِٚاذا .

 : اذور اٌمٚا٠ْٔ اٌر٠اض٠ة ٌحساب ِتٚسط درجة اٌحرارة اٌٍٚؼار٠تِٟ . 9س 

اٌٝ بخار  0C 20ِْ اٌِاء درجة حرارتٗ  kg 3: احسب و٠ِة اٌحرارة ا٩ٌزِة ٌتح٠ٚي  10س 

ٚاٌحرارة اٌوأِة  J/kg 4200، عٍِا باْ اٌحرارة أٌٚع٠ة ٌٍِاء تساٚٞ  0C 110درجة حرارتٗ 

   J/ kg .0C 2010ٚاٌحرارة أٌٚع٠ة ٌبخار اٌِاء  /kg  2260 KJٌتبخر اٌِاء


