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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مقدمة

العلوم الصناعية ـ المرحلة  عداد كتابإلمن قبل المديرية العامة للتعليم المهني مختصة جنة ل ُشكلت 

، كمساهمة جزئية ضمن خطة شاملة والتثليج تكييف الهواء تخصصعداديات الصناعة إاألولى ـ لطلبة 

تي يشهدها بل المهنية لتواكب النهضة العلمية والتكنولوجية ال االختصاصاتلتحديث المناهج التعليمية لجميع 

في أهم التخصصات المهنية  من ا  واحدالذي يعتبر  والتثليج تكييف الهواء اختصاصيعيشها العالم اليوم، ومنها 

نجد  فعلى سبيل المثال وليس الحصر،في الكثير من مجاالت الحياة المختلفة، نة تدخل هذه المه العالم، حيث

برادات الماء في كل منزل ناهيك عن أجهزة تكييف الهواء التي ثليج مثل الثالجات والمجمدات وأجهزة الت

التجارية في جميع األبنية و والمساكنلمنازل بكثرة في االتي تستخدم صبحت من ضروريات الحياة العصرية أ

 .الطائرات والقاطرات والسفن وغيرهاو ووسائط النقل المختلفة مثل السيارات والخدمية

 استخدامحظ  يكاد يخلو أي خط تصنيعي من عمليات التثليج والتكييف فيها، حيث نال وكذلك ال 

فضال  ، مشروباتال وإنتاجمنظومات التثليج والتكييف في جميع المصانع والمعامل مثل مصانع تعليب األغذية 

نتاج األقمشة إومعامل لكترونية، من مصانع المواد واألجهزة الكهربائية واإل اإلنتاجيةمعظم الخطوط  عن أن

حصر وتعداد  باإلمكانوليس  التي تدخل في جميع مجاالت الحياة.نتاج المواد الهندسية إ عاملوالمالبس، وم

 منها. ا  أساسي ءا  وتكييف الهواء جز ثليجتي تكون منظومات التجميع النشاطات التجارية والخدمية والتصنيعية ال

عشر فصال ، تناولت العشرة األولى منها مفاهيم وأساسيات علوم الموائع،  أحدعداد الكتاب بواقع إتم  

األساسية،  ثليجعدات أجهزة التمُ  فضال  عنالبسيطة،  وموائع التثليج، ودورات التثليجة، ديناميك الحرارو

 وانينلى القإ باإلضافةئية الكهربا ومكونات الدوائر ومفاهيم ُثَم تناول الفصل األخير أساسيات والتفريغ والشحن.

أثناء ممارسته مهنة في فترة دراسته وكذلك في دئ الكهرباء التي يحتاجها الطالب بمباالمهمة التي لها عالقة 

  .والتكييف بعد التخرج ثليجالت

مونتلاير بخصوص المحافظة على  توكولوبرنا والتوقيع على يَ تفاقية فنضمام بلدنا العزيز مؤخرا  الالو 

المؤثرة سلبا   موائع التثليجفقد تناول الكتاب  (GWاالحترار العالمي ) مشكلةحل البيئة وحماية طبقة األوزون و

والبدائل. والتطرق إلى كيفية  استخدامهاالتي تم تحريم  موائع التثليجلى إ اإلشارةفي هذا المجال من خالل 

 في مجال التفريغ والشحن. والتثليج لمهنة تكييف الهواءالممارسات الصحيحة 



 

 

دراج أمثلة محلولة في حسابات القوانين والمعادالت الرياضية وغيرها في المواضيع ذات إلقد تم 

فهم من كن الطالب بمساعدة مدرسي المادة أسئلة مختلفة في نهاية كل فصل ليتم إعطاء فضال  عنالعالقة. 

بصورة علمية وفنية صحيحة ومن والتثليج تكييف الهواء  تخصص واستيعابالقوانين والمعادالت بشكل أكبر، 

وتحليل ها توصيان ثليجالت أجهزةلف بها مستقبال  من نصب ك  يُ  سوف ثم يكون قادرا  على المهام الفنية التي

ن الفصول الدراسية المذكورة آنفا  ستكون إ لعطالت التي سوف تصادفه وإيجاد الحلول المنطقية الصحيحة لها.ا

 بعون هللا القاعدة األساسية للمراحل الدراسية الالحقة، وساندة لكتاب التدريب العملي للمراحل الدراسية الثالث.   

عداد هذا الكتاب، وسنكون شاكرين لكل األخوة إهللا عز وجل أن نكون قد وفقنا في جهدنا ب ندعو

 جميع.بالعتزازنا ابمالحظاتهم وآرائهم حول الكتاب مع شكرنا و رفدوا المعنيين بهذه المادة إذا ما

 وهللا الموفق ............

 2009بغداد /         

 مقدمة الطبعة الثانية

بعض المالحظات من األخوة المدرسين  إلينا وردتولعام دراسي كامل، الكتاب إعتماد تم بعد أن  

/ سمير توفيق حيدر/ إعدادية الكرخ الصناعية والمهندس فائقة فاضل عباسمنهم المهندسة والمدرسات 

صوصا  وخمن مصلحة لطلبتنا األعزاء  الما نرى فيهوقد تم األخذ بها جميعا  إعدادية الهارثة الصناعية، 

وتم االتفاق على أن تكون المعادالت المظللة باللون ، في الكتاب المعادالت الرياضية التي تخص المادة العلمية

الطالب لية وفمسؤأما بقية المعادالت  ،فهمها وحفظهامن حيث األزرق الغامق هي من مسؤولية الطالب 

نشكر جميع د في هذا المجال أن نوَ و .في االختبارات وتعطى كمعلومة للطالب فحسب فهم حدودهاب تنحصر

 مة.يَ ن ساهموا في إبداء مالحظاتهم القالذي ةخواأل

ال يسعنا إال أن نتقدم ببالغ شكرنا وتقديرنا العالي لألساتذة األفاضل الذين ساهموا بتقييم الكتاب وإبداء  

يدي أبين اللغوي ولوالهم لما كان هذا الكتاب أن يكون من الخبراء العلميين والخبير وتوجيهاتهم مالحظاتهم 

  :وهم الرصينة العلمية والمفرداتبهذا المستوى من اإلخراج والتنسيق واللغة خوتنا المدرسين وأبنائنا الطلبة إ

 .بغداد. أستاذ مادة التكييف والتثليج في قسم الهندسة الميكانيكية –خالد أحمد الجودي أ. د / 

 .أستاذ مادة الموائع وانتقال الحرارة في قسم الهندسة الميكانيكية/ بغداد. –حيى حسينإحسان ي أ. د 

 .المديرية العامة للمناهج. –الخبير اللغوي  – عبد العباس عبد الجاسم د    

   مؤلفونال                                     
             2011-بغداد                                     
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 General Definitions        عامة اتعريفت

 System of Units                                وحدات القياس  1 -1

)متر، كيلوغرام، ثانية( والذي كان يستخدم  ان لوحدات القياس، النظام المتريينظامان رئيس هنالك

دول الكومنولث والواليات في بعض الدول، والنظام البريطاني )قدم، باوند، ثانية( والذي يستخدم في 

مي بنظام الوحدات القياس عالميا وس   جاء النظام الدولي ليوحد وحداتثم  ،وغيرهااألمريكية المتحدة 

 (.1-1)جدول المبين في  هو كماوذي يتكون من ستة وحدات أساسية ( الSI Units) العالمي

 SI & Imperial Base Units والبريطاني الوحدات العالمي يلنظام األساسيةالوحدات  1-1جدول 

 ورمزها الكمية المقاسة
 النظام البريطاني  النظام العالمي 
 الرمز  وحدة القياس  الرمز  وحدة القياس 

         

 ft  قدم  m  متر  (l) الطول

         

 Ib  باوند  kg  كيلوغرام  (m) الكتلة

         

 s  ثانية  s  ثانية  (t) الزمن

         

 A  مبيرأ  A  أمبير  (I) التيار الكهربائي

         

 R  رانكن  K  كلفن  (T) الحراريدرجة حرارة الديناميك 

         

 Candela  ةعالشم  cd  شمعة  (IV) شدة اإلضاءة

 (2-1)لجدول افي  لبعٍض منها موضح كما ،األساسيةتبقى من الوحدات فهي وحدات مشتقة من الوحدات  ما

 SI-Derived Units     من نظام الوحدات العالمي المشتقةالوحدات  2-1جدول 

  ورمزها المقاسةالكمية  
وحدة 
 القياس

 أساس الوحدة  الرمز 
        

 2م/ثا.كغم  N  نيوتن  (F) القوة 
        

 نيوتن.م  J  جول  (E) والطاقة (W) الشغل 
        

 جول/ثا  W  واط  (P) القدرة 
        

 2نيوتن/م  Pa  باسكال  (p) الضغط 
        

 أمبيرواط/  V  فولت  (V) فرق الجهد الكهربائي 
        

 أمبيرفولت/  Ω  ومأ  (R) المقاومة 

 

 من الوحدات األساسية لنظام الوحدات. ن جميع الوحدات غير األساسية مشتقة  أويمكن مالحظة 

 ( عوامل التحويل بين نظام الوحدات الدولي والنظام البريطاني للوحدات.3-1ويمثل الجدول )
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 نظام الوحدات البريطاني إلىالوحدات العالمي  تحويل نظام 3-1جدول 

 الوحدات بالنظام العالمي
أو أي وحدات  الوحدات بالنظام البريطاني

 أخرىشائعة 
 إلىالنظام البريطاني أو  إلى التحويل

 أخرى شائعة وحدات

 (l)  الطول

1 m 

3.2808 ft   1 ft = 0.3048 m 

39.37 in 1 in = 2.54 cm 

 1 mile = 5280 ft 

   
 1 kg      (m)    الكتلة

2.205 Ib 0.4536 kg = 1 Ib  

0.0685 slug 1 Ib = 16 oz 

1 kg/m      (ρ) الكثافة    
3 

0.06243 Ib/ft
3 

 

 1 N 0.225 Ibf 1 Ibf = 4.448822 N        (F)  القوة   

   
 (P)الضغط    

1 kPa 

0.145 Ibf/in
2
 (psi) 

1 bar = 100 kPa 

 1 bar = 1 kgf/cm
2
  

0.2953 in Hg  

 ضغط جوي )جو( 1

  1 atm 

14.696 psi 
101.325 kPa 

760 mm Hg 
29.921 in Hg 

   

 E   الطاقة

1 J 

0.7376 Ibf.ft 
1 Cal = 4.184 J 

1 Btu = 1.055 kJ 

0.0009478 Btu 

0.2388 Cal 

2.778 × 10−7 𝑘𝑊. ℎ 

   

     (P) القدرة 

1 W 

0.7376 Ibf.ft/s 1 hp = 745.7 W 

3.4121 Btuh 1 hp = 2544 Btuh 

0.001341 hp 1 TR = 3.515 kW 

 1 TR = 12000 Btuh 

 (C) نوعيةالحرارة ال

1 kJ/kg.℃ 
0.23885 Btu/Ib.℉  

 TR رمز طن التثليج و(، Btuhمالحظة: وحدة حرارة بريطانية/ساعة )
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 1مثال 

 .m/s إلى (ft/s 60) حول   .1

m 30)حول ) .2
3
/h إلى Cubic feet per minute ((cfm. 

 .Ib، ما هي كتلتها بالـ kg 12))  كتلة أسطوانة أوكسجين .3

Ib/ft) و( psi)  وحدات(، جد مقدار الضغط ب (kPa 98إذا كان الضغط الجوي في مدينة البصرة .4
2). 

 (Btuh)بوحدات (، جدها W 300كمية الحرارة المفقودة من مكثف منظومة تثليج ) .5

 .TR  و   Btuh وحداتجد سعته ب kW 7.2)مكيف سعته ) .6

 

 جوابال

 

 (3-1اعتماداً على جدول )

 

1. 60 ft/sec × 0.3048 m/ft = 18.288 m/s 

2. 30 m3
/h × (3.281 ft/m)

3
 × h/60 min = 17.66 ft3

/min 

3. 12 kg × 2.205 Ib/kg = 26.46 Ib 

4. 98 kPa × 0.145 (Ib/in
2
) / kPa  = 14.21 psi  

                                            = 14.21×(1/12 in/ft)
2
  = 0.09868 Ib/ft

2 

5. 300 W× (3.414 Btuh)/W = 1024.32 Btuh  

6. 7200 W × 3.414(Btuh)/W = 24580.8 Btuh 

7.2 kW ÷ 3.5169 kW/TR = 2.04 TR . or 

24580.8÷12000 Btuh/TR  =  2.048 TR 
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  Force (F)                                                                          القوة   1-2

عندما أي  .شكل الجسم أو حالته الحركية يحاول أن يغير من يغير أوالمؤثر الذي  عرف القوة بأنهات  

ير من تأثير ير، ينتج هذا التغيالتغيك مسببا لهذا لهنا أنتتوقع  أو كالهما تجاهاً ا أو تتغير سرعة جسم مقداراً 

 المحيط على الجسم.

m/s 1)تعجيال مقداره  (kg 1)القوة الالزمة إلكساب جسم كتلته  :النيوتن
2
 .المؤثرةباتجاه القوة  (

 Work (W)                                                                        الشغل  1-3

ركها الجسم تحت حالتي ت   اإلزاحةالشغل بأنه حاصل ضرب لمتجه القوة المسببة في متجه  فعر  ي  

 :حسب الشغل من المعادلة التاليةوي  ، تأثير القوة

       X ×W = F   
 :أنحيث 

W الشغل ( J) 

F القوة (N) 

X اإلزاحة (m) 

  
 الجول يقياس الشغل ه ةووحد

 .باتجاهها (m 1)مقدارها  ما إزاحةفي تحريك جسم  (N 1) هو الشغل الذي تبذله قوة مقدارها :الجول

 Energy                                                               الطاقة   1-4

ف   على نجاز الشغل، وتكون الطاقة الميكانيكية مساوية للشغل المنجز إلالقابلية  الطاقة أنهات عر 

 الجسم بتغير سرعته أو موضعه.

  Kinetic Energy              الطاقة الحركية 1-4-1

ن أي جسم يتحرك إعليه ف سرعته،نها الطاقة الناتجة بسبب أقة الحركية للجسم على ات عرف الط 

الطاقة الحركية من المعادلة  حسبيمتلك طاقة حركية، ويستطيع أن ينجز شغال نتيجة طاقته الحركية. وت  

 التالية:

 
  
 𝐯𝟐   ×m   × 

𝟏

𝟐
KE =   

 :نإ حيث

KE  الطاقة الحركية  J 
     

m  كتلة الجسم  kg 
     

v  السرعة  m/s 
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   Potential Energy              وضعمطاقة ال  1-4-2

على اعتماداً على موقع جزيئاته بعضها من بعض، أو  نجاز شغل ما اعتماداً إقدرة الجسم على  هي

 :وضع من المعادلة التاليةمحسب طاقة الرى مثل الكرة األرضية. وت  خموقعه بالنسبة ألجسام أ

PE = m × g × z 

 حيث أن:

 

 

 

  Energy Resources                مصادر الطاقة 1-5

ي، وهو ورحفاالهو النوع التقليدي، والذي يشمل الوقود  األول :نوعين إلىتقسم مصادر الطاقة   

بواسطة الحفر، مثل الفحم والنفط والغاز. وهنالك مصادر  األرضجه من باطن االوقود الذي يتم استخر

ويعمل  ،جديدة للطاقة، تم العمل عليها في سبعينيات القرن الماضي، وتشمل الطاقة النووية والطاقة الذرية

ال تنضب مع مرور الزمن مثل الطاقة  التي( Renewable Energy) حاليا على استخدام الطاقة المتجددة

)صديقة  للبيئة اً تلوث الرياح، وطاقة باطن األرض وغيرها من الطاقات التي ال تسبب الشمسية، وطاقة

  .لبيئة(ل

  Power                                             القدرة  1-6

 (W). لواطا هي هاة قياسووحد ،الشغل ازجنإلالقدرة هي المعدل الزمني 

 Heat                              الحرارة         1-7

 إلىنظام آخر أو  إلىم ما لة عبر حدود نظانتقت عرف الحرارة على أنها صورة من صور الطاقة الم 

ويحدث سريان الحرارة من النظام  .فرق بدرجات الحرارة بين النظامينويتم هذا االنتقال بسبب ال .المحيط

 . انتقاليا اً لهذا تعتبر الحرارة مفهوم .األدنىدرجة الحرارة  يالنظام ذ إلى األعلىدرجة الحرارة  يذ

النظام البريطاني في و ((Cal السعرة هي كمية الحرارة المنتقلة حسب النظام المتريقياس  ةوحد 

  .(J)لجول االعالمي للوحدات  ( وبالنظامBtu)وحدة حرارية بريطانية 

 

 Temperature                       درجة الحرارة  1-8

 .قياس مدى سخونة أو برودة األجساممن المعروف أن مصطلح درجة الحرارة يعتمد على محاولة 

درجات لمقاييس عدة تعبير رقمي يصف هذه السخونة أو البرودة، فقد وجدت  إلىونتيجة للحاجة الماسة 

 ارة هي:روهنالك ثالثة أنظمة شائعة لقياس درجات الح ،الحرارة

PE  وضعمطاقة ال  J 
     

g  التعجيل األرضي  m/s
2 

     

z 
ارتفاع الجسم عن سطح  

 األرض

 
m 
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 النظام الوحدة نظام القياس ت
    

C)   ليزي يدرجة الحرارة الس 1
 العالميالنظام  (ه

    

F)   يتيادرجة الحرارة الفهرنه 2
 النظام البريطاني (ه

    

 النظام العالمي (K)  ةدرجة الحرارة المطلق 3

 

 آخر باستخدام العالقات التالية: إلىويمكن تحويل درجات الحرارة من نظام 

 يةيتاالفهرنهدرجة الحرارة 
 

 ˚𝐹 =
9

5
˚𝐶 + 32  

   

 ليزيةيالس ةدرجة الحرار
 

˚𝐶 =
5

9
× (˚𝐹 − 32) 

   

K  درجة الحرارة المطلقة = ˚𝐶 + 273.15 

 

 Methods of Temperature Measurement      ق قياس درجة الحرارةائطر 9 -1

مجموعات حسب نوع المادة المستخدمة في التحسس بدرجة  إلىتصنف مقاييس درجة الحرارة 

 الحرارة ونوع الخاصية المستخدمة في القياس، وفيما يلي مقاييس درجات الحرارة:

  Mercury Thermometer                                            الزئبقي المحرار  1-9-1

الحرارة ذات السائل، حيث يتكون المقياس من يصنف هذا المقياس في مجموعة مقاييس درجات 

ق( ذات جدار رقيق لتأمين انتقال بأنبوب زجاجي شعري متصل من أسفله ببصلة زجاجية )مستودع الزئ

تتم معايرة سطواني أو كروي. أوتكون البصلة عادة بشكل  (1-1) الحرارة عبر الجدار، كما في الشكل

غليان الماء حرارة انصهار الجليد النقي ودرجة حرارة لى درجة المقياس ووضع التدريج عليه باالعتماد ع

 النقي عند الضغط الجوي القياسي.

 

 

المواد المستخدمة في مقاييس  أكثرالزئبق من  ي عد

درجات الحرارة ذات السائل لسهولة مراقبته من خالل 

الزجاج، وألنه ال يبلل سطح األنبوب الزجاجي، وألن 

ذو قيمة عالية نسبيا تمكنه من تحسس  همعامل تمدد

 .تغيرات درجات الحرارة

بين درجة  محصورة الزئبقيالمحرار استخدام  مجال 

حرارة ودرجة  ℃38.87−)  نجماد الزئبقاحرارة 

 (℃356.58 غليان الزئبق

 أنواع من مقاييس درجات الحرارة الزئبقية 1-1شكل 
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 Alcohol Glass Thermometer      درجة الحرارة الزجاجي الكحولي مقياس 1-9-2

المعايرة، يستخدم الكحول  أسلوبمقياس درجة الحرارة الزئبقي من حيث التركيب ول وهو م شابه

حرارة النه ال يمكن استعمال هذا المقياس لدرجات أال إجل الرؤية، أصبغة حمراء من  ليهإالمضاف 

 مقياس درجة الحرارة الكحولي. (2-1)يوضح الشكل . و(℃113−)أوطأ من جداً منخفضة ال

      

 أنواع مقاييس درجات الحرارة الكحولية 2-1شكل 

 

  Bourdon Tube Thermometer       نبوبة بوردنأبمقياس درجة الحرارة  1-9-3

 إلىمقياس درجة الحرارة ذو أنبوبة بوردن ينتمي أيضا      

السوائل والغازات  إلىمجموعة المقاييس ذات المائع، )يشار 

ن المائع محصورا في ويك أنبالمائع( ، ويشترط في هذه الحالة 

حيز مغلق مثل بصيلة مملوءة بالمائع، توضع في المنطقة 

هذه المنطقة عن  موقعب سً المراد قياس درجة حرارتها، وح  

أنبوبة بوردن  أما أن توصل البصيلة بواسطة أنبوب شعري أو 

          . (3-1)موضح في الشكل  هو ، كمامباشرة مع أنبوبة بوردن

في قياس درجات الحرارة في الثالجات  النوعيستخدم هذا 

يستخدم في مدى من درجات الحرارة  .ء وغيرهاهواالومجاري 

,℃35−)بين  350℃.) 

 

 
 مقياس درجة الحرارة 3-1شكل 

 (أنبوبة بوردن)

  Bi-Metallic Strip Thermometer       قياس درجة الحرارة ثنائي المعدنم 4 -1-9

عبارة عن قطعتين رقيقتين من معدنين مختلفين في معامل التمدد الحراري، يتم ربطهما مع بعض  

ئي المعدن ا، عند تسخين ثن (أ 4-1)بأحكام بواسطة لحام خاص، فينتج شريط ثنائي المعدن كما في الشكل 

للشريط نتيجة تمدد أحد المعدنين أكثر من اآلخر، هذه الحركة لثنائي المعدن و الناتجة عن  ميالنحدث ي

مقاييس درجات الحرارة  في تغيرات درجة الحرارة يمكن االستفادة منها في أغراض مختلفة كما هو الحال

 ،ئي المعدنمقياس درجة الحرارة ثنا ب( 4-1)، ويبين الشكل (Thermostat) ومنظمات درجات الحرارة

مؤشر حر الحركة يدور باألخرى  تربطونهايتيه  إحدىيكون ثنائي المعدن على شكل ملف تثبت  أنويمكن 

ويعتبر هذا النوع من المحارير  .(ج 4-1) الحرارة كما في الشكل اتدرجلعلى لوحة مدرجة تعطي قراءات 

,℃180−) درجات الحرارة بينلمدى من  اً مالئم 420℃.)   
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 أ

 
 ب

 
 ج

 مقياس درجة الحرارة ثنائي المعدن 4-1شكل 

 

  Thermocouple                     الحرارة ذو المزدوج الحراري مقياس درجة 1-9-5

ويعتمد سبيكة نحاس ونيكل(  مع حديد) مثل فينلمعدنيين مخت نكييتكون المزدوج الحراري من سل

 .أ( 5-1) كما في الشكلالمعادن أو السبائك المعدنية حسب مدى درجات الحرارة المطلوب قياسها  اختيار

ن الخرين فموصالسلكين اآل افي النقطة )أ( التي تمثل نقطة التحسس بالحرارة، أما طرف ينيتم وصل السلك

حسب ارتفاع درجة الحرارة عند النقطة )أ(، وفي المقاييس  فرق الجهدتغير ي، وةالكهربائي قوةبمقياس لل

، كما هو مبين في الشكل درجة الحرارة مباشرة إلىالحديثة تم استبدال مقياس التيار الكهربائي بتدريج يشير 

,℃200−)دوجات الحرارية بين درجتي حرارة تستعمل المز .ب( 1-5) 1700℃.) 

 

 

 الحراريأ طريقة ربط المزدوج  -5-1شكل 

  

 قياس درجة الحرارة ذو المزدوج الحراريجهاز ل ب 5-1شكل 

 

قياس درجة حرارة جهاز ل مزدوج حراري

 رقمي
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 Pressure                    الضغط 1-10

 قياسهة حدوو( قوة / مساحة)مقدار القوة العمودية المسلطة على وحدة المساحة  بأنهعرف الضغط ي  

N/m)العالمي حسب نظام الوحدات 
، ويمكن استخدام مضاعفات (Pa) عرف هذه الوحدة بالباسكالوت   (،2

2باوند/ قدم)أما في النظام البريطاني فيستخدم  وغيرها باسكال و الميكاأباسكال  هذه الوحدة مثل الكيلو
psf  )

2نجإباوند/ )و أ
(psi  ،(زئبقسم )ك العديد من الوحدات مثل لوهنا (cm Hg)  (نج زئبقإ)أو(in Hg)   أو

 .(kPa 100)ذي يساوي لا  (bar) (البار)

                                          Atmospheric Pressure      الضغط الجوي 1-10-1

 إلىالضغط الجوي في مكان ما هو مقدار الضغط الناتج عن وزن عمود الهواء )من الغالف الجوي 

 يساوي ℃20 سطح األرض( على وحدة المساحة، ويكون الضغط الجوي على مستوى سطح البحر عند

ويزداد الضغط الجوي كلما انخفضنا عن مستوى سطح البحر ويقل عند  ، (kPa 101.3) واحد ضغط جوي

فيرتفع الضغط يعتمد الضغط الجوي على درجة الحرارة  أخرىومن ناحية  .حراالرتفاع عن سطح الب

الجوي مع انخفاض درجة الحرارة، ويقل مع ارتفاع درجة الحرارة. يقاس الضغط الجوي بالباروميتر 

 ،بحوض من الزئبق السفلىنهايته  مغمورة بالزئبقالزئبقي وهو عبارة عن أنبوب مغلق من األعلى مملوء 

زئبق عند مستوى سطح البحر  عمود cm Hg 76 ي، قيمة الضغط الجوي ه(6-1)في الشكل هو مبين كما 

 .(℃20) حرارة مقدارها  درجةب

 

 

الباروميتر الزئبقي 6-1شكل   

 2مثال 

 ولماذا؟ ؟في أربيل أمأيهما أكبر الضغط الجوي في بغداد  .1

 ولماذا؟ ؟غط الجوي في الصيف عنه في الشتاءهل يختلف الض .2

 .(kPa  ،psi  ،cm Hg  ،in Hg) إلى atm 1.2حول  .3
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 جوابال

حر بارتفاع اربيل عن مستوى سطح ال إنيكون الضغط الجوي في بغداد اكبر منه في أربيل، بسبب  .1

 منه في بغداد، لذلك يكون ارتفاع عمود الهواء في بغداد أكبر. أعلىهو 

 

يعتمد الضغط الجوي على درجة الحرارة فيرتفع الضغط الجوي مع انخفاض درجة الحرارة، ويقل  .2

 .أي أنه في الشتاء أعلى مما هو عليه في الصيف الحرارةمع ارتفاع درجة 

 (3-1)على جدول  اعتماداً 

 3.  1.2 atm × 101.325 kPa/atm = 121.59 kPa 

      1.2 atm × 14.696 psi/atm = 17.6352 psi 

       1.2 atm × 76 
cm 𝐻𝑔

atm
 = 91.2 cm Hg 

      1.2 atm × 29.921 in Hg/atm = 35.9052 in Hg 

  Gage Pressure                    اسيضغط المق 2 -1-10

مساوية قيمة الضغط الجوي  باعتبارالقياس  أجهزة يظهر فياس هو قيمة الضغط كما يضغط المق

 صفر.من المقاييس الضغط بالتدريج  أغلب أصفر، لذلك تبدلل

                   Vacuum Pressure         لخواءضغط ا 1-10-3

 خواءن الضغط داخل الحيز هو ضغط الإقل من الضغط الجوي نقول أذا كان الضغط في الحيز إ

 .)قراءة سالبة( ة تحت الضغط الجويوتكون قيمة القراء )ضغطاً خوائياً(

 Absolute Pressure                      الضغط المطلق  4 -1-10

      ويوضح الشكل الجوي والضغط المقاس.ويمثل القيمة الحقيقية للضغط ويساوي مجموع الضغط 

 أنواع الضغوط أعاله. (1-7)

 + ضغط مقاس جوي ضغط = ضغط مطلق

Pabs = Patm + Pgage 

 
 والضغط المطلق خواءالضغط الجوي والضغط المقاس وضغط ال 7-1شكل 
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 3مثال 

 (bar 5)ذا كان الضغط المقاس فيها إسطوانة أوكسجين أجد الضغط المطلق في  .1

 .(kPa 110)وكان الضغط الجوي 

 

 (kPa 210) سطوانة أوكسجين إذا كان الضغط المطلقأما هو الضغط المقاس في  .2

 (؟kPa 98)والضغط الجوي يساوي 

 

وكان الضغط الجوي  (kPa 20) يساوي خواءذا كان الضغط في خزان ضغط إ .3

 وجد الضغط المطلق.أ، (kPa 100)يساوي 

 جوابال

 

1. 1 bar = 100 kPa 

5 Bar × 100 = 500 kPa    

Pabs = Patm + Pgage 

Pabs = 500 + 110 = 610 kPa 

2. Pabs = Patm + Pga 

Pgage = Pabs - Patm 

Pgage = 210 – 98 = 112 kPa 

3. Pabs = Patm – Pvaccum 

        Pabs = 100 – 20 = 80 kPa  

 
  Pressure Measurement Instruments                  قياس الضغطأدوات  1-11

 Manometer                                                                المانومتر 1-11-1

نبوبة زجاجية مدرجة بشكل أعن  ةستخدم لقياس فرق الضغط، وهو عباري ةبسيط أداةعبارة عن 

 .(h) ويرمز له بالحرف األنبوبةالفرق في ارتفاع السائل بين ساقي  علىفرق الضغط  عتمدوي( (Uحرف 

في حالة قراءة فروقات قليلة  كثر دقةأن يكون المانومتر مائال، وفي هذه الحالة تكون القراءة أويمكن 

 أ(.  8-1)في الشكل مبين ، وكما بالضغط

 مائل: ذا كان المانومتر غيرإيمكن حساب فرق الضغط من المعادلة التالية 

Pd = h × ρ × 9.8 

 

 :ذا كان المانومتر مائال فنستخدم العالقة التاليةإما أ

Pd = L × sin ∅ × ρ × 9.8 
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 اعتياديمانومتر 

 -أ-

 

 
 مانومتر مائل

 -ب-

 المانومتر االعتيادي والمائل 8 -1شكل 

 Bourdon Gage                  مقياس بوردن  1-11-2

   في الشكل  موضحةهي كما  بيضاوية المقطع ودائرية الشكلمعدنية  أنبويةيتكون هذا المقياس من 

ذات مؤشر، في   وتغلق هذه األنبوبة من إحدى نهايتيها، ويتصل بهذا الطرف منظومة ميكانيكية (أ 1-9)

، (ب 9-1)موضح في الشكل هو  االذي يراد قياس الضغط فيه، كم خر  بالمكانحين يوصل الطرف اآل

الخارج مما ينتج عنه إزاحة ميكانيكية تنتقل عبر  إلىاألنبوب تحدب فيقوم هذا الضغط بمحاولة فتح 

ويستخدم مقياس بوردن  .تناسب مع الضغط الموجود في الحيزعطاء قراءة تإالمنظومة الميكانيكية، وبالتالي 

 كون مقداروالقراءة وي مقياس بوردن. (ج 9-1)الشكل  . ويبينخواءعادة لقياس الضغوط المرتفعة وضغط ال

مكان معايرة المؤشر باإلو بداخلها.في حالة تساوي الضغط الخارجي لألنبوبة مع الضغط  اً صفر القراءة

 ، وغيرها.(Hg) زئبق عمود، Pa ، psi  ،Bar( مثل Units) لقراءة الضغوط بمختلف الوحدات

 4مثال 

 ولماذا؟ ؟أم مانومتر مائل Uأيهما يعطي قراءة أدق مانومتر على شكل حرف  - أ

 .Paبوحدات ، جد الفرق بالضغط  cm H2O 30ذا كان الفرق بين ذراعي مانومتر إ - ب

فرق لجد ا ، cm H2O  75هي  درجة 30مائل بزاوية المانومتر الالقراءة في  تذا كانإ - ت

 .Paبالضغط بوحدات 

 جوابال

ر من الذراع بالمائل يعطي قراءة أدق، كون الذراع المائل يعطي قراءة أكالمانومتر  - أ

 وبهذا تزداد دقة القراءة.ضمن مدى القياس العمودي 

 

                                                         Pd = h × ρ × 9.8 - ب

kg/m 1000 كثافة الماء=
 .(m)، يجب أن يكون ارتفاع عمود السائل بوحدات  3

Pd = 
𝟑𝟎

𝟏𝟎𝟎  
× 1000 ×  9.8 = 2940 Pa   

Pd = L × sin                                                  - ت ∅ × ρ × 9.8 

Pd = 
𝟕𝟓

𝟏𝟎𝟎
 × sin 30 × 1000 × 9.8   

     = 
𝟕𝟓

𝟏𝟎𝟎
 ×

1

2
× 1000 × 9.8 = 3675 Pa 
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  أ

 
 ب

 
 ج

 وردنبمقياس أنبوبة بوردن و 9-1شكل 

 Other Pressure Measurement Instruments     لقياس الضغط أخرىجهزة أ  1-11-3

لكترونية أو كهربائية يمكن من خاللها تسجيل الضغط أو إغلبها أهنالك عدة أجهزة لقراءة الضغط 

 .(10-1)مبين في الشكل هو كما  ،فرق الضغط من خالل مجسات خاصة

 

 الضغط ياسأجهزة الكترونية وكهربائية لق 10-1شكل 

 
         Thermodynamics                                                  ةديناميك الحرار    1-12

وهو علم  ،وخواص المواد التي لها عالقة بهم هو العلم الذي يهتم بالعالقة بين الحرارة والشغل

 المشاهدات.مستخلصة من التجارب و هتجريبي جميع قوانينه وأساسيات
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 Thermodynamic System                         النظام الديناميكي الحراري   1-12-1

 واضحةأو عدة مواد محصورة بحدود  ما مادة كمية من النظام الديناميكي الحراري عبارة عن

(Boundaries)  أو متحركة، وتسمى المنطقة المحيطة بالنظام  ةن تكون الحدود ثابتأوموصوفة، ويمكن

 .(Surrounding) محيطالب

سطوانة المعدني ألغالف ا يومن األمثلة على النظام الحراري قنينة الغاز، حيث إن حدود النظام ه

 الحدود هو الغاز نفسه.   هوالمادة المحصورة ضمن هذ

 Thermodynamic Systems                        الحرارية الديناميكية األنظمة 1-13

 ين هما:ينوعين رئيس إلىالحرارية  الديناميكية تقسم األنظمة 

 Closed System                                             الحراري المغلق النظام 1-13-1

ن تعبرا حدود أن تعبر حدود النظام، في حين يمكن للحرارة والشغل أفيه وهو نظام ال يمكن للكتلة   

 (أ 11-1) )أي إن كلمة مغلق تعني غلق حدود النظام باتجاه خروج ودخول الكتلة( ويبين الشكل النظام

 .نظاما مغلقاً 

 Open System                                           النظام الحراري المفتوح  1-13-2

الحرارة والشغل( بالعبور خالل حدود النظام، وهنالك  إلى)إضافة  لكتلةفيه لوهو النظام الذي يسمح 

 نوعان من األنظمة المفتوحة هما:

 ما الدخول أو الخروج من النظام خالل حدوده إ: وفيه يمكن للكتلة النظام المفتوح أحادي الجريان

ومن األمثلة على النظام المفتوح  ،وقت واحدل والخروج من النظام في وال يجوز للكتلة الدخو

 نظاماً  ب( 11-1) الشكل ويوضح ،سطوانة هواء بواسطة ضاغط هواءأأحادي الجريان شحن 

 أحادي الجريان. مفتوحاً 

 ن النظام خالل حدوده في سمح للكتلة بالدخول والخروج ميوفيه  :النظام المفتوح متعدد الجريان

 .متعدد الجريان مفتوحاً  نظاماً  ج( 11-1)الشكل  يوضحو ،وقت واحد

 

 نظام مغلق -أ

 

 نظام مفتوح أحادي الجريان -ب

 
 

 نظام مفتوح متعدد الجريان -ج

 الحرارية الديناميكية ع األنظمةاأنو 11-1شكل 

 حرارة
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 Work and Heat                                                     الحرارة والشغل  1-14

سطوانة تحتوي على غاز محصور، فإذا زودنا االسطوانة بكمية من الحرارة  أ أ( 12-1) في الشكل

سلطة مالحرارة ال ن  إ شغل، أي إنجاز إلىاألعلى مؤديا  إلىدفع المكبس  إلىنالحظ تمدد الغاز مما يؤدي 

تحتوي على نفسها نالحظ االسطوانة  ب( 12-1)نجاز شغل. أما في الشكل إ إلىعلى النظام المغلق أدت 

ضغط وترتفع درجة ( فان الغاز في االسطوانة سوف ي  غاز فإذا ضغطنا المكبس )أي سلطنا عليها شغالً 

 .قة بين الحرارة والشغلحرارته، فهنا استطعنا أن نولد حرارة عن طريق بذل شغل. لذلك نالحظ وجود عال

نستنتج أن الحرارة تساوي الشغل  وجود خسائر في الشغل أو الحرارة،عند عدم ووفي كلتا الحالتين 

 . (J) الجول حداتهما هيوو

 
 أ

 
 ب

 العالقة بين الحرارة والشغل 12-1شكل 

 

 Specific Heat                                                       الحرارة النوعية  1-15

 حرارية واحدة درجة مادة مامن واحد وهي كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة كيلوغرام   

(K أو ℃)  ووحداتها هي(kJ/kg.K)الحرارة النوعية  :ك نوعان من الحرارة النوعية للغازات همال. هنا

من المادة درجة كلفن واحد ( وهي كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة كيلوغرام Cp) بثبوت الضغط

(، وهي كمية Cv) واحدة عندما يكون الضغط المسلط على المادة ثابتا. والحرارة النوعية بثبوت الحجم

المادة من المادة درجة كلفن واحدة عندما يكون حجم واحد الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة كيلوغرام 

 . ثابتاً 
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       (K)  الحرارة النوعية بثبوت الحجم إلىالحرارة النوعية بثبوت الضغط نسبة    1-15-1

 الحرارة النوعية بثبوت الحجم بالحرف إلىالنسبة بين الحرارة النوعية بثبوت الضغط  إلىيرمز 

(K)  ًكبر من الحرارة النوعية أ، وذلك لكون الحرارة النوعية بثبوت الضغط (1)كبر من أ وقيمتها دائما

 بثبوت الحجم.

K = 
𝐂𝐩

𝐂𝐯
 

  

 (R)الفرق بين الحرارة النوعية بثبوت الضغط والحرارة النوعية بثبوت الحجم      1-15-2

( Rالفرق بين الحرارة النوعية بثبوت الضغط والحرارة النوعية بثبوت الحجم بالحرف ) إلىيرمز  

 وحسب العالقة: ،ثابت الغاز أنها  (R)وتعرف ،(kJ/kg.Kعلماً أن وحدة قياسها هي )

R = Cp − Cv 

 الحرارة النوعية بثبوت الضغط والحرارة النوعية بثبوت الحجم لبعض الغازات. (4-1)ويبين الجدول 

 (لالطالع) الحرارة النوعية بثبوت الضغط والحرارة النوعية بثبوت الحجم لبعض الغازات 4-1جدول 

 الغاز
الرمز 

 الكيميائي

الحرارة النوعية 

kJ/kg.K 

 ثابت الغاز

kJ/kg.K 

       (R) 

نسبة الحرارة 

 النوعية

(K)    
ثبوت 

 الضغط
ثبوت 

 الحجم

 H2O 1.872 1.41 0.462 1.327 البخار المحمص

 1.400 0.287 0.717 1.004 ----- الهواء

 O2 0.922 0.662 0.26 1.393 أوكسجين

 CO2 0.842 0.653 0.189 1.289 ثاني اوكسيد الكاربون

 CO 1.041 0.744 0.297 1.399 أول اوكسيد الكاربون

 CCL2F2 0.616 0.547 0.069 1.126 (R-12)    12مائع التثليج 

 CHCLF2 0.658 0.562 0.096 1.171 (R-22)    22مائع التثليج 

 CF3CH2F 0.852 0.771 0.081 1.106 (R-134a) 134مائع التثليج 

 

الحجم                 وأك حرارة نوعية واحدة ال تعتمد على الضغط لأما بالنسبة للمواد السائلة والصلبة فهنا

 .عند درجة حرارة الغرفة يبين الحرارة النوعية لبعض المواد الصلبة والسائلة (5-1)والجدول 
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 (لالطالع) الشائعة الحرارة النوعية لبعض المواد الصلبة والسائلة 5-1 جدول

الحرارة النوعية  المواد الصلبة
kJ/kg.K 

الحرارة النوعية  المواد السائلة

kJ/kg.K 

 4.18 ماء 0.42 حديد

 1.005 هواء 1.26 خشب

 4.84 األمونيا 0.92 إسفلت

 0.97 (R-12)   12مائع التثليج  0.84 طابوق

 1.26 (R-22)  22مائع التثليج  0.88 خرسانة

 1.43 (R-134a)  134مائع التثليج  0.8 زجاج

 0.16 الزئبق 0.42 نحاس

 0.97 بروبان 0.13 رصاص

 
 Sensible and Latent Heat                               المحسوسة والكامنة الحرارة 16 -1

 Sensible Heat                                                      الحرارة المحسوسة 1-16-1

كمية الحرارة التي تغير درجة حرارة المادة دون تغير طورها )أي تبقى على حالتها، فإذا  يوه

ن التغير يشمل درجة حرارة المادة إ حيثكانت سائلة تبقى سائلة عند ارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة(، 

 في فرقوال النوعية تهاحراروضرب كتلة المادة حاصل وتحسب كمية الحرارة المحسوسة عن طريق  ،فقط

 .أو التبريد درجات الحرارة قبل وبعد التسخين

  Tdفرق درجات الحرارة×   Cpالحرارة النوعية للمادة×  m= كتلة المادة  Qs  كمية الحرارة المحسوسة

Qs = m × Cp × Td  
 5مثال 

 ℃95 إلى ℃60 من الماء من kg 10ب كمية الحرارة الالزمة لتسخين حسا
 جوابال

Qs = m × Cp × Td 

 (5-1)من جدول    kJ/kg .K 4.18   :رة النوعية للماءالحرا

Qs  = 10 × 4.18 × (95-60) = 1463 kJ 

  Latent Heat                                                        الحرارة الكامنة   1-16-2

يغلي  فمثال أن الماء درجة حرارتها، تغيرير طور المادة دون يهي الحرارة التي تعمل على تغ

 بخار إلىأن يتحول الماء  إلىعند الضغط الجوي، ويستمر الماء بالغليان عند هذه الدرجة  (℃100)بدرجة 

سمى ت   (℃100)بخار عند  إلى (℃100) ن الحرارة الالزمة لتحويل الماء من سائل عندإ، لذلك فبالكامل

أن يتحول  إلىويستمر باالنصهار  (℃0)باالنصهار عند  أديبنه إبالحرارة الكامنة لتبخر الماء، أما الثلج ف

ماء عند صفر  إلى سهن الحرارة الالزمة لتحويل الثلج من صفر إ، لذلك ف(℃0)ماء عند  إلىجميع الثلج 
 سمى بالحرارة الكامنة النصهار الجليد.ت  س ه

ما ( أkJ/kg 2257.03)جوي الضغط بالو (℃100)خر الماء عند بتساوي الحرارة الكامنة لت

 .(kJ/kg 333.3) الحرارة الكامنة النصهار الجليد فتساوي
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 الفصل األول أسئلة
 :1س

جد سرعة خروج الهواء  ،(m/s 0.5 ) ذا كانت سرعة خروج الهواء من فتحة مبردة يساويإ - أ

 .(ft/min)بوحدات 

m)جد معدل تدفق هواء المبردة بوحدات  ،((cfm 4500مبردة هواء تدفع الهواء بمعدل  - ب
3
/h). 

 .(Ib)ائل البروبين، جد كتلتها بوحدات وهي مشحونة بسkg 33) ) سطوانة غاز الطبخ بحدودأكتلة  - ت

Ib/ft)بوحدات  ، جد مقدار الضغط الجوي(kPa 100)كان الضغط الجوي في مدينة بغداد  إذا - ث
2 ) 

 .(psi) و

حرارة  وحدة)بوحدات و ،(kW) سعة المكيف بوحدات الكيلو واط، جد (TR 2)مكيف سعته  - ج

  .(Btuh بريطانية بالساعة

m 0.1) ) مساحتهما هو الضغط المسلط على قاعدة خزان  - ح
الذي كثافته  كان الخزان ملئ بالماء إذا2

(1000 kg/m
3
 ؟(m 1.2) الخزان وارتفاع القياسي الضغط الجوي إلىمعرض  الخزان إن ، علماً (

وجد أ، (kPa 99)ن الضغط الجوي يساوي أ، في حين kPa 150مقداره  المقياس ضغطاً  أيقر - خ

 الضغط المطلق.

 .(TR) و (Btuh)جد سعته بوحدات  ، (kW 7.2)مكيف سعته  - د

 

 ، جد مقدار الطاقة الحركية للجسم.m/s 20))، يسير بسرعة  (kg 150) كتلته: جسم 2س

 
 للحجر.جد الطاقة الكامنة ، kg 1.3))، وكانت كتلته تساوي ( (m 20: حجر وضع على ارتفاع3س

 
 جد مقدارها بوحدات الفهرنهايت. ،  C˚45))ة حرارة الهواء في الصيف تساوي كانت درج إذا: 4س

 
 :5س

وكان الضغط  (bar 3.5)ذا كان الضغط المقاس فيها إسطوانة أوكسجين أجد الضغط المطلق في  - أ

 .( (kPa 110الجوي

الضغط الجوي وkPa 500) )سطوانة أوكسجين إذا كان الضغط المطلق أما هو الضغط المقاس في  - ب

 ؟ (kPa 101)يساوي
 

 :6س

 وكان الضغط الجوي يساوي(Pa 20) يساوي   ألحد موائع التثليجسطوانة أذا كان الضغط في إ - أ

(96 kPa)  ،وجد الضغط المطلق.أ 

 الباسكال.وحدات ، جد الفرق بالضغط ب(cm Hg 4)ذا كان الفرق بين ذراعي مانوميتر إ - ب

، جد الفرق بالضغط بوحدات (cm 43)هي  ((˚45راءة في مانوميتر مائل بزاوية الق تذا كانإ - ت

 .إذا كان المائع هو الماء الباسكال
 

 وأذكر أنواعها. ،: عرف األنظمة الحرارية7س

 



خواص المادة النقية  الثاني الفصل   

Properties of a Pure Substance 
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    خواص المادة النقية  

   Properties of a pure Substance  

 Pure Substance                                                                  المادة النقية  2-1

 .هي المادة التي تتميز بمركب كيميائي ثابت، مثل الماء والنتروجين واألوكسجين وغيرها  

وتعتبر الخالئط المتجانسة للغازات والسوائل مواد نقية، مثل الهواء الجوي الذي يتكون من  

كذلك و .أ( 1-2)  كما في الشكل ،وكسيد الكاربون وغيرها من الغازاتااألوكسجين والنتروجين وثاني 

في هو موضح د، كما التركيب الكيمائي لكليهما واح ألنسائل الماء يعتبر خليطا متجانسا خليط بخار الماء و

، بسبب عدم اختالط الزيت بالماء متجانسا   ب(، في حين أن خليط الماء والزيت ال يعتبر خليطا   1-2) الشكل

 .ج( 1-2كما في الشكل )

 Phases of a pure Substance             ر المادة النقيةاطوأ  2-1-1

تكون في أطوار مختلفة، فعند درجة حرارة من خالل مشاهداتنا اليومية نالحظ أن المواد ممكن أن 

الغرفة نالحظ أن النحاس يكون في حالة صلبة، والزئبق يكون سائال، في حين أن الهواء يكون في حالة 

اسية للمادة، هي الطور الصلب والطور ن هنالك ثالثة أطوار أسإأن نقول وعلى هذا األساس يمكن  ،غازية

 .السائل والطور الغازي

هو كما  ،الطور الصلب للمادة بآصرة قوية بين جزيئاته مما تعطيه شكال ثابتا وحجما ثابتا  يتميز 

 ، في حين أن هذه اآلصرة تقل قوتها في الطور السائل مما تعطي المادة حجما ثابتا  (أ 2-2)مبين في الشكل 

لطور الغازي فان هذه ، أما في ا(ب 2-2)مبين في الشكل هو كما  ،يأخذ شكل اإلناء المحفوظ فيه وشكال  

 .(ج 2-2)حجم وشكل متغيرين، كما في الشكل اولهذا يعتبر الغاز ذ اآلصرة تكون ضعيفة جدا  

 

المواد النقية وغير النقية 1-2شكل   
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 أنواع األواصر بين الجزيئات حسب طور المادة 2-2شكل 

 Vapor Formation                       البخار آلية تكون -تغير طور المادة النقية  2-2

، ووضع في نظام مغلق مثال   (℃20) عند درجة حرارةالنقي أخذ واحد كيلوغرام من الماء تم إذا 

 القياسي الضغط المسلط على المكبس يساوي الضغط الجوي ومكبس محكم، وكان أسطوانةيتكون من 

(101.325 kPa) التبريد فائقيسمى الماء في هذه الحالة ماء ، (أ 3-2)في الشكل هو مبين ، كما 

Subcooled Liquid.  درجة حرارة الماء  أالتبريد، تبد فائقعند تسخين النظام الذي يحتوي على الماء

باالرتفاع دون تغير طوره مع زيادة بسيطة في الحجم النوعي للماء مع مالحظة بقاء الضغط المسلط على 

  إلىتسخين تصل درجة حرارة الماء الب االستمرار، بسبب حرية حركة المكبس، وعند المكبس ثابتا  

 .(ب 3-2)في الشكل هو مبين كما  (℃100)

 تسمى درجة الحرارة هذه بدرجة حرارة التشبع، قياسي وضغط جوي (℃100)عند درجة حرارة  

Saturation Temperature  عند إضافة كمية  .سائال مشبعا  ويسمى  مهيئا للتبخر،عندها يكون الماء و

الطور الغازي مع ثبوت درجة حرارة  إلىمن الماء بالتحول من الطور السائل  جزءا   أمن الحرارة يبد أخرى

(، ويحتوى النظام في kPa 101.325المناظرة لضغط التشبع ) (℃100) الماء عند درجة حرارة التشبع

المائع في بخار  يسمىو (ج 3-2)في الشكل هو مبين كما  ،بخارهذه الحالة على الماء بطوريه السائل وال

وكذلك يثبت الضغط  (℃100)التسخين تثبت درجة الحرارة عند مع استمرار  .بالبخار الرطب هذه الحالة

 .بخار، ويزداد الحجم النوعي للمادة بشكل ملحوظ إلىن يتحول جميع السائل أ إلى( kPa 101.325) عند

درجة الحرارة  بقىخر قطرة من الماء تآوعند تبخر  .خر قطرة ماءآتبخر يتم ويستمر التبخر حتى 

، وعندها (د 3-2 ) في الشكلمبين ، كما (kPa 101.325) وكذلك الضغط يثبت عند (℃100)ثابتة عند 

 المائع عند هذه الحالة يسمىو .يحتوي النظام على بخار ماء فقط عند درجة حرارة التشبع وضغط التشبع

كبر من درجة أدرجة حرارة البخار بالزيادة لتصبح  أعند االستمرار بالتسخين تبد ،مشبعالجاف البخار بال

بالبخار  سمى، وعندها نحصل على ما ي  (هـ 3-2 ) حرارة التشبع مع بقاء الضغط ثابتا، كما في الشكل

 .Superheated Vapor المحمص
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 آلية تكون بخار الماء 3-2شكل 

باللون األحمر، وتحتاج  تم كتابتهاالشرح السابق نالحظ ورود عدة مصطلحات  إلىعند الرجوع 

 بعض التوضيح: إلىهذه المصطلحات 

  درجة حرارة التشبعSaturation Temperature :عندها السائل  أوهي درجة الحرارة التي يبد

، في حين يسمى عند ذلك الضغط بالتبخر عند ضغط معين وتسمى أيضا بدرجة حرارة غليان السائل

العالقة بين درجة  (1-2) الجدول يوضحو ،تشبع المناظر لدرجة حرارة التشبعالضغط بضغط ال

 .ضغط التشبع للماءوحرارة التشبع 

  التبريد فائقالسائلSubcooled Liquid :  قل أإذا وجدت المادة في طورها السائل عند درجة حرارة

فإذا كانت  .فائق التبريد يسمى عندها السائل سائال   المناظرة لضغط معين من درجة حرارة التشبع

درجة حرارة  ألنالتبريد،  فائق، فيسمى السائل (℃99)درجة حرارة الماء عند الضغط الجوي تساوي 

 .(أ 3-2)مبين في الشكل  هو الجوي ، وكما الضغط عند(℃100)تشبع الماء تساوي 

  السائل المشبعSaturated Liquid إذا وجدت المادة في طورها السائل عند درجة حرارة التشبع :

 .ب( 3-2مبين في الشكل ) هو وضغط التشبع فعندها يسمى السائل بالسائل المشبع، وكما

 البخار الرطبWet Vapor :  إذا تواجدت المادة بطوريها السائل والغازي في وقت واحد عند درجة

المادة بالبخار الرطب، ويقاس مقدار جفاف البخار بخار سمى يحرارة التشبع وضغط التشبع، عندها 

هي النسبة بين  Dryness Fraction)كسر الجفاف(  ونسبة الجفاف .الرطب بالتعبير نسبة الجفاف

ج(  3-2)في الشكل كما مبين  ،اممجموع كتلتي البخار والسائل، فإذا احتوى النظ إلىكتلة بخار المادة 

 :من السائل، عندها تكون نسبة الجفاف تساوي (g 800) من البخار و (g 200) على

 %20 = %100 ×
𝟐𝟎𝟎

𝟖𝟎𝟎+𝟐𝟎𝟎
 .% من كتلة السائل هي في طور البخار20 :نإأي   

 البخار الجاف المشبعDry Saturated Vapor  إذا تواجدت المادة في طور البخار فقط عند درجة :

موضح في الشكل هو حرارة التشبع وضغط التشبع يسمى عندها البخار بالبخار الجاف المشبع، وكما 

 .د( 2-3)

 البخار المحمصSuperheated Vapor ،حرارة  درجة إلى: وينتج عن تسخين البخار الجاف المشبع

 .هـ( 3-2مبين في الشكل )هو أكبر من درجة حرارة التشبع المناظرة لضغط التشبع، وكما 
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مخطط درجة ) على (3-2)في الشكل وكما موضح  ،المذكورة هـ إلى أمن  اإلجراءاتويمكن رسم  

، ويبين فيها عملية رفع درجة حرارة (4-2)في الشكل مبين هو كما  ،الخاص بالماءنتروبي( إلا –الحرارة 

 إلى(، ثم النقطة بسائل مشبع )  (℃100) إلى(، النقطة أالتبريد )  وهو سائل فائق (℃20)الماء من 

               %20بنسبة جفاف مقدارها ، (℃100)عند درجة حرارة تشبع  وسائل مشبع بخار رطبخليط من 

يمكن مالحظة  .(النقطة هـبخار محمص )  إلى( وأخيرا د بخار جاف مشبع النقطة ) إلى( والنقطة ج) 

(، حيث إن الحرارة المحسوسة يمكن 4-2) من الشكل الحرارة الكامنةو الحرارة المحسوسةالفرق بين 

 إلى (℃20)رفع درجة حرارة الماء من  إلى،  والتي أدت بو   أمالحظتها بالخط الواصل بين النقطتين 

 (℃100)التي قامت برفع درجة حرارة البخار من  هـو  د، وكذلك بالخط الواصل بين النقطتين (℃100)

قامت بتحويل  الكامنة التيفيمثل الحرارة  دو  بأما الخط الواصل بين النقطتين  ،درجة حرارة أعلى إلى

ى الحرارة وتسم، (℃100)بخار جاف مشبع عند  إلى (℃100)الماء المشبع بثبوت درجة الحرارة عند 

 .بخار مشبع بالحرارة الكامنة للتبخر إلىمن الماء المشبع  (kg 1الكامنة الالزمة لتحويل )

 العالقة بين درجة حرارة التشبع و ضغط التشبع للماء 1-2جدول 

درجة حرارة التشبع    

C)˚) 
 

 ضغط التشبع

(kPa)  
 

درجة حرارة التشبع  

C)˚) 
 

 ضغط التشبع

  (kPa)  
       

−10  0.26  30  4.25 
       

−5  0.40  40  7.39 
       

0  0.61  50  12.35 
       

5  0.87  100  101.325 
       

10  1.23  150  475.8 
       

15  1.71  200  1554 
       

20  2.34  250  3973 
       

25  3.17  300  8581 
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 نتروبي( للماءإ -آلية تكون البخار على مخطط )درجة الحرارة 4-2شكل 
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          Steam Tables             جداول البخار   2-3

ضغط التشبع وتشمل عند درجة حرارة التشبع أو  الحرارية عندين جداول البخار خواص البخار تب

والطاقة الداخلية للبخار والسائل المشبعين والمحتوى هذه الخواص الحجم النوعي للبخار والسائل المشبعين، 

على درجة  اعتمادا  للماء  ة( الخواص الحراري2-2) يبين الجدولو ،الحراري للبخار والسائل المشبعين

ما أ ،على ضغط التشبع عتمادا  ا( يبين الخواص الحرارية للماء 3-2ن الجدول )أحرارة التشبع في حين 

على درجة  عتمادا  ا R-134a التثليجلمائع الخواص الحرارية  يوضحانب(  4-2أ( و ) 4-2الجدولين )

 التشبع.على ضغط  عتمادا  المائع التثليج ذاته  ة( يبين الخواص الحراري5-2والجدول )حرارة التشبع، 

 Fluid Properties                  خواص الموائع  2-4

أدناه بعض خواص الموائع المهمة والتي عادة تذكر في جداول البخار الحرارية، والتي عن طريق  

 حتساب كمية الحرارة المنتقلة والشغل وغيرهما:امعرفة قيمها يتم 

  )(الحجم النوعي )حن Specific Volumeمقلوب هو النسبة بين مقدار الحجم وكتلة المائع  (ט(

m) /كغم3الكثافة( وحدة قياسه م
3
/kg) مقاسهقياس الحجم النوعي ولهذا يعتبر خاصية  وباإلمكان. 

 (دالطاقة الداخلية )طInternal Energy   (U)  التي تعتمد على ووهي الطاقة التي يمتلكها المائع

وهي من الخواص المحسوبة التي  ،(kJ) وحدة قياسها كيلوجولو ته ونوعي المائع درجة حرارة

 (kJ/kg) كيلوجول/كغموحدة قياسها و (u)ويتم عادة ذكر الطاقة الداخلية النوعية  .اليمكن قياسها

 .في الجداول

 )المحتوى الحراري )مح Enthalpy (H ) هو تعبير رياضي يمثل حاصل جمع كل من الشغل

 .، وهو من الخواص المحسوبة(kJ) الداخلي للمائع والطاقة الداخلية ووحدة قياسها كيلوجول

H = U + (P × V) 

 للماء لدرجة حرارة معينة مثل الصفر صفر مقدارهالمحتوى حراري سناد إويعطى قيمة  

حدة قياسه و( وh) المحتوى الحراري النوعيك لهناو ،لموائع التثليج درجة سيليزية 40−أو 

 .(kJ/kg) كيلوجول/كغم

 نتروبي اإلEntropy ((S  درجة الحرارة إلىهو تعبير رياضي يمثل مقدار الحرارة المنتقلة نسبة، 

المحتوى  وهي مثل .من الخواص المحسوبة ي، وه(kJ/K) كلفن حدة قياسها كيلوجول/وو

 (s) نتروبي النوعياإلهناك و ،عند درجة حرارة معينة إسنادمرجع  اعتمادالحراري من حيث 

 .(kJ/kg.K) كلفن.حدة قياسه كيلوجول/كغموو

 1ثال م

الداخلية والمحتوى الحراري للماء في حالة السائل المشبع  أوجد الضغط و الحجم النوعي والطاقة

 .℃90عند درجة حرارة 
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 جوابال

    ( والذي أساسه درجة 2-2)             ن الخاصية المعطاة هي درجة الحرارة نستخدم أبما 

 ، (الحرارة درجة أساس( )2-2الجدول )

 كما يلي: المشبع  للسائلنستخرج الخواص 

 
                                                         P = 70.183 kPa 

m3 0.001036 = ט                                                        
/kg 

                                                 u liquid = 376.97 kJ/kg 

                                                 h liquid = 377.04 kJ/kg 

 2 مثال

حجم الخزان  جد ،kg 0.5كتلة بخار الماء في الخزان  شبع،بخار ماء م ىخزان يحتوي عل

 .(℃125)عند درجة حرارة مقدارها ه والضغط داخل

 جوابال

( والذي أساسه درجة الحرارة، 2-2المعطاة هي درجة الحرارة نستخدم الجدول )ن الخاصية أبما 

 المشبع وكما يلي: للبخار ونستخرج الخواص

                                                   P = 232.32 kPa  

m 0.77012 = ט                                                    
3
/kg                       

 = ט                                                    
𝑽

𝒎
 

                                                     V = m × ט 

                                                     V = 0.5 × 0.77012 = 0.38506 m
3 

 3 مثال

 ،kPa 160عند ضغط  R-134a مشبع لمائع التثليج، يحتوي على سائل ا  لتر 80سعته  خزان     

حتوى الخزان أذا إ المائعحسب كذلك كتلة او ،ودرجة حرارته والمحتوى الحراري لسائلجد كتلة ا

 .على بخار مشبع

 الجواب

ونستخرج الخواص ( والذي أساسه الضغط، 5-2نستخدم الجدول ) بما أن الخاصية المعطاة هي الضغط

 السائل المشبع والبخار المشبع وكما يلي:

 

 س˚ 90د=        

 

 

 

 بخار مشبع

 س  125د= 
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= 0.0007437 m
3
/kg ט                                                         

                                                        hliq= 31.21 kJ/kg 

                                                         T = 15.6˚C   

 = ט                                                         
𝐕

𝐦
 

                                                          m = 
𝐕

ט
 

                                                    m = 𝟖𝟎 × 𝟏𝟎−𝟑

𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟕𝟒𝟑𝟒
 = 107.57 kg liquid 

 

 احتوى الخزان على بخار مشبع  إذا   

 المشبع نستخرج الحجم النوعي للبخار  

                                                                   υ vapor = 0.12348 m
3
/kg  

                                                               

   m = 
𝐕

ט
                                      

                              m =  𝟖𝟎 × 𝟏𝟎−𝟑

𝟎.𝟏𝟐𝟑𝟒𝟖
 = 0.647 kg vapor saturation 

 General Equation of Gases              المعادلة العامة للغازات 2-5

ن للمادة اخاصيت ترفبمعادلة الحالة لتلك المادة، فإذا ع   المادةتعرف العالقة التي تربط بين خواص  

بدرجة الحرارة وربط الضغط بالحجم ي  و للغازات،ها من المعادلة العامة ن الخواص األخرى يمكن إيجادإف

 مبين في المعادلة التالية: هو بمعادلة واحدة تسمى المعادلة العامة للغازات، وكما

P V = m R T 
 :نإ إذ

V  حجم الغاز  m
3 

     

P  ضغط الغاز  kPa 
     

m  كتلة الغاز  kg 
     

R  ثابت الغاز  kJ/kg.K 
     

T   الحرارةدرجة  K 

 

 
 

 سائل

مشبع        

 

 

بخار مشبع 

 160ض=

 كيلوباسكال
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 إن :أي الحجم، ويمثل ثابت الغاز الفرق بين الحرارة النوعية بثبوت الضغط والحرارة النوعية بثبوت

 ((Cv الحرارة النوعية بثبوت الحجم – ((Cp= الحرارة النوعية بثبوت الضغط  (R)ثابت الغاز

R = Cp − Cv 

الذي يعطي و في الفصل األول (4-1) مبين في الجدولهو وكما  ،ب نوع الغازويختلف ثابت الغاز حس

 .ثوابت بعض الغازات

 4مثال 

أوجد ، kPa 101.325ه ، وضغط مقدار(℃25)عند درجة حرارة  kg 3مقدارها  من الهواءكتلة 

  .حجمه النوعيذلك كثافته ووجد كحجم الهواء، وأ

 جوابال

 المعادلة العامة للغازات هي

P V = m R T 

 حيث أن:

V : )حجم الغاز ) مطلوب في السؤال              

P :  101.325ضغط الغاز ويساوي kPa 

m :  3كتلة الغاز وتساوي kg 

R :  (4-1)من جدول  0.287ثابت الغاز للهواء  يساوي 

T : ( 273+25درجة حرارة الهواء وتساوي= ) K 298  

V = 
𝐦 𝐑 𝐓

𝐏
 

 

V = 
𝟐𝟗𝟖×𝟎.𝟐𝟖𝟕×𝟑

𝟏𝟎𝟏.𝟑𝟐𝟓
 = 2.53 m3 

    
الكتلة

الحجم
=  الكثافة

 ρ = 
𝒎

 𝑽
  

 حيث أن:
𝜌 كثافة الغاز :                                  

ρ = 
𝟑

  𝟐.𝟓𝟑
 = 1.18 kg/m

3
 

 = ט
𝑽

𝒎
 = 

𝟐.𝟓𝟑

𝟑
 

m 0.843 = ט
3
/kg 

 

 5مثال 

وضغط   ، (℃17)تحتوي على أوكسجين عند درجة حرارة  لترا   30سطوانة معدنية سعتها أ

100 Bar  جزء من األوكسجين في عمليات اللحام في ورشة التبريد، فأنخفض الضغط  ل  عم  ،  است

 .، احسب كتلة األوكسجين التي استخدمت(℃7)ودرجة حرارة  bar 75إلى 
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 جوابال

كتلة األوكسجين بعد  –كتلة األوكسجين التي استخدمت = كتلة األوكسجين قبل االستعمال 

 االستعمال

                                                                 mo = m1 – m2كتلة األوكسجين التي استخدمت 

         P V = m R T 

V1  10×30)  األسطوانة= حجم
-3) = 0.03 m

3 

P1  10000(= 100×100االستعمال  ويساوي )= ضغط الغاز قبل kPa 

 m1مطلوبة = كتلة الغاز قبل االستعمال 

R  (4-1)من جدول  0.26= ثابت الغاز لألوكسجين  يساوي 

T1 ( 273+17= درجة حرارة الهواء قبل االستعمال وتساوي = )290 K 

V2  10×30)  األسطوانة= حجم
-3 =)0.03 m

 ثابت( األسطوانة)حجم  3

P2 ( 75×100= ضغط الغاز بعد االستعمال ويساوي =)7500 kPa 

m2 كتلة الغاز بعد االستعمال مطلوبة = 

T2  280( = 273+7تساوي )بعد االستعمال و= درجة حرارة الغاز K 

m1 = 
𝐏× 𝐕

𝐑×𝐓
 

m1= 
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎×𝟎.𝟎𝟑

𝟎.𝟐𝟔×𝟐𝟗𝟎
=3.978 kg                         

m2= 
𝟕𝟓𝟎𝟎×𝟎.𝟎𝟑

𝟎.𝟐𝟔×𝟐𝟖𝟎
=3.09 kg     

mo = 3.978 – 3.09 = 0.888 kg                

 

 

 



 خواص المادة النقيةالفصل الثاني                                   ـ المرحلة األولى                                العلوم الصناعية

38 

 

 (أساس درجة الحرارة(الخواص الحرارية لبخار الماء المشبع  2-2جدول 

 

m
3
/kg                            kJ/kg           kJ/kg                    kJ/kg.K 

kPa ℃ 
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m
3
/kg                                kJ/kg             kJ/kg                       kJ/kg.K 

℃ kPa 
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 الخواص الحرارية لبخار الماء المشبع )أساس الضغط( 3-2جدول 

 

kPa 
℃ 

m
3
/kg                                  kJ/kg          kJ/kg                   kJ/kg.K 
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m
3
/kg                                kJ/kg                 kJ/kg                            kJ/kg.K 

℃ 
kPa 
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 أساس درجة الحرارة( ) 134a-Rالخواص الحرارية لمائع التثليج  4-2جدول 

 

 د   ضغط     حجم نوعي               طاقة داخلية        محتوى حراري   انتروبي           
℃      kPa              m

3
/kg                            kJ/kg        kJ/kg  kJ/kg.K 

 

 



 خواص المادة النقيةالفصل الثاني                                   ـ المرحلة األولى                                العلوم الصناعية

43 

 

 

 

 حجم نوعي           ضغط      د      طاقة داخلية        محتوى حراري   انتروبي           
℃      kPa              m

3
/kg                            kJ/kg        kJ/kg  kJ/kg.K 
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 حجم نوعي           ضغط      د      طاقة داخلية        محتوى حراري   انتروبي           
℃      kPa              m

3
/kg                            kJ/kg        kJ/kg  kJ/kg.K 
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 أساس الضغط R-134a( الخواص الحرارية لمائع التثليج 5-2جدول )

 

رياحرال محتوىال ةداخليال قةالطا نوعيال جمحال    نتروبياإل 

kPa 
o
C m

3
/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg . K 

P T vf vfg uf ufg ug hf hfg hg sf sfg sg 
60 36.95 0.0007098 0.31121 3.798 250.32 209.12 3.841 223.95 227.79 0.01634 0.94807 0.96441 
70 33.87 0.0007144 0.26929 7.680 203.20 210.88 7.730 222.00 229.73 0.03267 0.92775 0.96042 
80 31.13 0.0007185 0.23753 11.15 201.30 212.46 11.21 220.25 231.46 0.04711 0.90999 0.95710 
90 28.65 0.0007223 0.21263 14.31 199.57 213.88 14.37 218.65 233.02 0.06008 0.89419 0.95427 

100 26.37 0.0007259 0.19254 17.21 197.98 215.19 17.28 217.16 234.44 0.07188 0.87995 0.95183 
120 22.32 0.0007324 0.16212 22.40 195.11 217.51 22.49 214.48 236.97 0.09275 0.85503 0.94779 
140 18.77 0.0007383 0.14014 26.98 192.57 219.54 27.08 212.08 239.16 0.11087 0.83368 0.94456 
160 15.60 0.0007437 0.12348 31.09 190.27 221.35 31.21 209.90 241.11 0.12693 0.81496 0.94190 
180 12.73 0.0007487 0.11041 34.83 188.16 222.99 34.97 207.90 242.86 0.14139 0.79826 0.93965 
200 10.09 0.0007533 0.099867 38.28 186.21 224.48 38.43 206.03 244.46 0.15457 0.78316 0.93773 
240 5.38 0.0007620 0.083897 44.48 182.67 227.14 44.66 202.62 247.28 0.17794 0.75664 0.93458 
280 1.25 0.0007699 0.072352 49.97 179.50 229.46 50.18 199.54 249.72 0.19829 0.73381 0.93210 
320 2.46 0.0007772 0.063604 54.92 176.61 231.52 55.16 196.71 251.88 0.21637 0.71369 0.93006 
360 5.82 0.0007841 0.056738 59.44 173.94 233.38 59.72 194.08 253.81 0.23270 0.69566 0.92836 
400 8.91 0.0007907 0.051201 63.62 171.45 235.07 63.94 191.62 255.55 0.24761 0.67929 0.92691 
450 12.46 0.0007985 0.045619 68.45 168.54 237.00 68.81 188.71 257.53 0.26465 0.66069 0.92535 
500 15.71 0.0008059 0.041118 72.93 165.82 238.75 73.33 185.98 259.30 0.28023 0.64377 0.92400 
550 18.73 0.0008130 0.037408 77.10 163.25 240.35 77.54 183.38 260.92 0.29461 0.62821 0.92282 
600 21.55 0.0008199 0.034295 81.02 160.81 241.83 81.51 180.90 262.40 0.30799 0.61378 0.92177 
650 24.20 0.0008266 0.031646 84.72 158.48 243.20 85.26 178.51 263.77 0.32051 0.60030 0.92081 
700 26.69 0.0008331 0.029361 88.24 156.24 244.48 88.82 176.21 265.03 0.33230 0.58763 0.91994 
750 29.06 0.0008395 0.027371 91.59 154.08 245.67 92.22 173.98 266.20 0.34345 0.57567 0.91912 
800 31.31 0.0008458 0.025621 94.79 152.00 246.79 95.47 171.82 267.29 0.35404 0.56431 0.91835 
850 33.45 0.0008520 0.024069 97.87 149.98 247.85 98.60 169.71 268.31 0.36413 0.55349 0.91762 
900 35.51 0.0008580 0.022683 100.83 148.01 248.85 101.61 167.66 269.26 0.37377 0.54315 0.91692 
950 37.48 0.0008641 0.021438 103.69 146.10 249.79 104.51 165.64 270.15 0.38301 0.53323 0.91624 

1000 39.37 0.0008700 0.020313 106.45 144.23 250.68 107.32 163.67 270.99 0.39189 0.52368 0.91558 
1200 46.29 0.0008934 0.016715 116.70 137.11 253.81 117.77 156.10 273.87 0.42441 0.48863 0.91303 
1400 52.40 0.0009166 0.014107 125.94 130.43 256.37 127.22 148.90 276.12 0.45315 0.45734 0.91050 
1600 57.88 0.0009400 0.012123 134.43 124.04 258.47 135.93 141.93 277.86 0.47911 0.42873 0.90784 
1800 62.87 0.0009639 0.010559 142.33 117.83 260.17 144.07 135.11 279.17 0.50294 0.40204 0.90498 
2000 67.45 0.0009886 0.009288 149.78 111.73 261.51 151.76 128.33 280.09 0.52509 0.37675 0.90184 
2500 77.54 0.0010566 0.006936 166.99 96.47 263.45 169.63 111.16 280.79 0.57531 0.31695 0.89226 
3000 86.16 0.0011406 0.005275 183.04 80.22 263.26 186.46 92.63 279.09 0.62118 0.25776 0.87894 
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 الفصل الثاني أسئلة

 :1س

الطاقة الداخلية والمحتوى الحراري للماء في حالة السائل المشبع عند  ،النوعي الضغط، الحجمد ج  

 .℃50درجة حرارة 

 :2س

المحتوى الحراري للماء في حالة البخار المشبع عند و الداخلية النوعي، الطاقة الضغط، الحجمد ج  

 .℃110درجة حرارة 

 :3س

أوجد  ،kPa 140عند ضغط  R-134a لمائع التثليج مشبعلتر، يحتوي على سائل  100ن سعته خزا

حتوى الخزان على أذا إ لمائعحسب كذلك كتلة ااو .درجة حرارته والمحتوى الحراريو لمائعكتلة ا

 .بخار مشبع

 :4س

     تحت ضغط ثابت، حتى أصبحت درجة حرارة الغاز ،℃27د غاز عند درجة حرارة مقدارها ر  ب  

m 8فإذا كان الحجم االبتدائي للغاز يساوي  ،℃7
، فما هو الحجم النهائي، وما هو الشغل المبذول 3

 kJ/kg.K 0.32ثابت الغاز يساوي  ،kg 10تساوي على النظام إذا كانت كتلة الغاز 

 

 :5س

25 kg 101 وضغط مقداره، ℃70األوكسجين عند درجة حرارة  غاز من kPa، وجد حجم أ

 .وجد كذلك كثافته وحجمه النوعيأاألوكسجين، و

 

 :6س

m 0.4خزان حجمه         
أوجد كتلة بخار الماء والضغط داخل الخزان عند  .يحتوي على بخار ماء مشبع 3

 (.115℃)درجة حرارة 

 

 :7س

m 3 هواء تحت الضغط الجوي حجمه     
  .أوجد كتلته وحجمه النوعي ،℃25ودرجة حرارته  3
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Thermodynamics 
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 Thermodynamics          ةديناميك الحرار

 The Zeroth Law of Thermodynamics   ةاررلديناميك الحالقانون الصفري  3-1

مع  ن متزنان حراريا  يما، فان النظانفراد على ل  حراري مع نظام ثالث ك   أتزانذا كان نظامان في حالة إ     

 حراريا   متزنا   (أ)كان الجسم  فإذا  .ةلديناميك الحرارتطبيق للقانون الصفري ( 1-3) يبن الشكل، وبعضهما

 . (ج)مع الجسم  حراريا   متزن (ب)ن الجسم إ، ف(ج)مع الجسم  حراريا   ، وكذلك متزنا  (ب)مع الجسم 

 

 للديناميك الحراريالقانون الصفري  1-3شكل  

 Definition of Wok in Thermodynamicsة ديناميك الحرار الشغل فيتعريف  3-2

كون قد أنجزت تن القوة إزاحته مسافة معينة فإعند تأثير قوة على جسم ما و بأنه عرفنا الشغل سابقا

في هو مبين كما  غلقا  م نظاما   أنلنفرض : نبين اآلتي، ةديناميك الحرار. ولتعريف الشغل ضمن علم شغل  

( نكان الضغط داخل النظام )ض فإذاوي هذا النظام على غاز معين عند ضغط معين، تحي( و2-3) الشكل

، ( فان المكبس يكون في حالة اتزان وال يتحرك من مكانهخيساوي الضغط الخارجي المحيط بالنظام )ض

أكبر  (خأما إذا كان الضغط الخارجي )ضأ(.  2-3في الشكل )هو موضح كما  ،ل يساوي صفرا  غن الشإ :يأ

ضغط الغاز وفي هذه الحالة  إلىالداخل مؤديا  إلىن المكبس سيتحرك إ( فنمن الضغط داخل النظام )ض

هو كما  ،وستكون إشارة الشغل سالبة مبذوال   شغل   هنالك إن :يكون المحيط قد أنجز شغل على النظام ، أي

( خ كبر من الضغط الخارجي)ضأ( نان الضغط داخل النظام )ضأما إذا ك ،ب( 2-3في الشكل )موضح 

ل على غالنظام قد أنجز شتمدد الغاز وفي هذه الحالة يكون  إلىالخارج مؤديا  إلىن المكبس سيتحرك إف

   .ج( 2-3في الشكل )هو مبين ، كما يكون الشغل موجبا  س وعليه المحيط

 

 الشغل في الديناميك الحراري 2-3شكل 

 

 حركة المكب 

            

نض  <     

  سالب  - شغل

 حركة المكب 

         

نض  >    

  موجب   - شغل

      

ن=   خض  

  صفر أ-  شغل
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 Thermodynamics Processes                     ةديناميك الحراررجرااا  في اإل  3-3

 ساسية هي:أإجراءات  أربعة إلى ةديناميك الحرار اإلجراءات فييمكن تقسيم 

 Isochoric Process    (ككورآيسو) رجراا ثبو  الحرجمإ -أ

 (.3-3كما مبين في الشكل ) 

 

 إجراء ثبوت الحجم 3-3شكل 

 Isobaric Process   يسوبارك(آبو  الضغط )رجراا ثإ - 

 (.4-3كما مبين في الشكل )  

 

 إجراء ثبوت الضغط 4-3الشكل 

 Isothermal Process    (آيسوثيرمل)ثبو  دررجة الحرارة  جراءإ - 
 (.5-3كما مبين في الشكل ) 

 

 إجراء ثبوت درجة الحرارة 5-3شكل 

 Adiabatic Process   (باتياألديا)الكظمي  رجرااإلا -د

تسخين 
بثبو  
 الضغط
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  First Law of Thermodynamics                 ةلديناميك الحرارالقانون األول  3-4

ذا زودنا إ .سطوانةأمكبس و داخلمن غاز محصور  ا  ، مكونمغلقا   حراريا   ن لدينا نظاما  ألنفرض  

 :يأتيثر هذه الحرارة يظهر فيما أن إالنظام بطاقة حرارية ف

 نتاج شغل.إ إلىخارج ضد الضغط الجوي مما يؤدي ال إلىتمدد المكبس  .1

ي يحدث تغير في الطاقة أ، زيادة الطاقة الداخلية للنظام إلىزيادة درجة حرارة الغاز مما يؤدي  .2

 الداخلية للنظام.

وهي الطاقة  أعلهللديناميك الحراري يدرس العلقة بين المتغيرات الثلثة المذكورة  األولن القانون إ

 والتغير في الطاقة الداخلية للنظام. الشغلو الحرارية

كمية الحرارة المضافة للنظام تساوي مرجموع الشغل ن: أعلى  ةلديناميك الحرار األولوينص القانون 

 الذي يبذله النظام والتغير في الطاقة الداخلية للنظام.

 للنظام المغلق ةلديناميك الحرار األولالقانون  3-4-1

First law of Thermodynamics for a Closed System 

 :يأتيما كللنظام المغلق  ةلديناميك الحرار األولتكتب الصيغة الرياضية للقانون  

Q = 𝒲 + 𝚫U 

  
 .ةلديناميك الحرارللقانون األول )الكتلة ثابتة( جريان وتسمى المعادلة أعله بمعادلة الل

 إذ إن: 

 Q  تمثل كمية الحرارة المنتقلة من أو إلى :( النظام بوحدات الجولJ) 

W( الشغل المنجز من قبل النظام أو شغل خارجي يبذل على النظام بوحدات الجول :J) 

𝚫U( مقدار التغير في الطاقة الداخلية للنظام بوحدات الجول :J)  

 اءاإلجرفل يعتمد على نوع للغازات التغير بالطاقة الداخلية  أما .اإلجراءحسب نوع بويمكن حساب الشغل 

 :اآلتييحسب من القانون و

𝚫U = m × Cv × (T2 – T1) 

  :نإ إذ

   T1, T2    ييزيلالسدرجة حرارة الغاز قبل وبعد اإلجراء بوحدات  ℃ 

 : مماثلة لما ذكر، وهي أخرىبصيغة  ةلديناميك الحرار األولن يكتب القانون أويمكن  
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ألن الطاقة ) يساوي صافي الشغل المنرجزصافي الحرارة المضافة مر نظام بدورة كاملة فان  إذا

 .(نتهاا الدورةابعد  االبتدائيةها تقيم إلىالداخلية تعود 

 ويكتب بالصيغة الرياضية التالية:

 : مجموع((Σ :نإحيث 

تمت تدفئة  إذامثل ن مجموع الحرارة المضافة تساوي مجموع الشغل الناتج في دورة كاملة، إأي  

لحرارة الخارجة من الغرفة تساوي ، وكانت اkW 1.2( قدرتها 6-3) في الشكلة كهربائية كما أغرفة بمدف

1.9 kW؟سخنم ت  أبرد هل ت   ؟، ماذا يحدث للغرفة 

 :يمكن استخدام المعادلة التالية

ΣQ = Σ𝒲+ 𝚫U 

 كاآلتي:تكون المعادلة وصفر، لل ا  ساويمن حدود الغرفة لم تتغير لذلك يكون الشغل أبما : مالحظة

U𝚫 ΣQ = 

1.2 − 1.9 = −0.7 kW  

 .بردت  فإن الغرفة ، لذا  kW 0.7 كبر من الداخلة بمقدارأن الحرارة الخارجة إأي 

 

 كهربائيةبمدفأة غرفة يتم تدفئتها  6-3شكل 

  1مثال 

حجمه  فزاد ،kJ 5سطوانة بكمية حرارة مقدارها أد نظام يتكون من غاز محصور في مكبس وزو   

m 0.002بمقدار 
 .حسب التغير في الطاقة الداخليةا ،bar 1.1ط ثابت مقداره عند ضغ 3

 يكتب النص الرياضي للقانون األول لديناميك الحرارة كما يأتي:: الرجوا 

             

 

 

   

 

ΣQ = Σ𝒲 

 Q = 𝒲 + 𝚫U 

Q = 5 kJ        كمية الحرارة 

 بما أن الضغط ثابت يكون قانون الشغل بثبوت الضغط 

 كاآلتي:

𝑊 = 𝑃(𝑉2 − 𝑉1) 

 

 مدفأة كهربائية
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   (𝑉2 − 𝑉1) = 0.002 𝑚3 

   𝑊 = 1.1 × 100 × 0.002 = 0.22 𝑘𝐽 

   𝛥𝑈 = 𝑄 − 𝑊 = 5 − 0.22 = 4.78 𝑘𝐽 

 2مثال 

وضغط  K 300د درجة حرارة مقدارها ـــــلهواء، عنن اــــم kg 0.2يحتوي على خزان مغلق 

100 kPa  5تنتقل الحرارة إليه بمقدار kJ  الضغط وحسب التغير في الطاقة الداخلية ودرجة الحرارة ، ا

 في نهاية اإلجراء.

 :الرجوا 

                                                                            Q = 𝒲 + 𝚫U  

 ا ، أي إنالشغل يساوي صفر فإنجراء إلأثناء افي الحجم ثابت  إنبما 

= 5 kJ                    𝚫U Q =  

𝚫U= m × Cv × (T2 − T1)        

      5= 0.2 ×0.717 × (T2−300)  

      T2 = 334.8 K                        

 قانون العام للغازات: ال

       P1 × V1 = m ×R × T1 

 

       V1= 
𝟎.𝟐 ×𝟎.𝟐𝟖𝟕 ×𝟑𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎
 = 0.1722 m

3 
   

                                                              V2 = V1 = 0.1722 m
3 

                                         P2 ×V2 = m ×R ×T2                 

  

P                                            P2 = m × R ×T2 / V2                                   

                                              P2 = 
𝟎.𝟑 × 𝟎.𝟐𝟖𝟕 × 𝟑𝟑𝟒.𝟖

𝟎.𝟏𝟕𝟐𝟐
= 111.6 𝑘𝑃𝑎 

 الطريقة التالية: إتباعأو يمكن 

                                                
P1 × V1

T1
 =  

P2 × V2

T𝟐
 

 أن: و بما  
                                                               V1= V2 

 

 :يأتيكما  V1مع  V 2بعد اختصار   أعلهتكتب المعادلة  ا  ذإ
 

                                 
𝐏𝟏

𝐓𝟏
 = 

𝐏𝟐

𝐓𝟐
                         P2 = 

𝐓𝟐 × 𝐏𝟏

𝐓𝟏
 = 

 

 وأ

P2 = 111.6 kPa  

 

 

    

 

 

T1 = 300 K 

P1 = 100 kPa 
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 3مثال 

إضافة حرارة  تم ،kPa 100 وعند ضغط ℃50من الماء البارد عند درجة حرارة  kg 2 نظام فيه         

 احسب كمية الحرارة المضافة إلى النظام.   ،مشبع ، إلى أن تحول السائل البارد إلى بخارللنظام بثبوت الضغط

 رجوا ال

 :يأتيكما  ةلديناميك الحرار  يكتب النص الرياضي للقانون األول
 

             q = w+ 𝚫u           
 

 الضغط الشغل بثبوتلذلك نكتب قانون ثابت: الضغط  إنبما 
 

                                                         w = P × (𝛎2 − 𝛎1) 

 
       

       1ν  =νزيةيليدرجة س 50عند درجة حرارة  سائل 

2           ν  =νباسكال وكيل 100عند ضغط  غاز 

 

𝛎liq= 0.001012 m
3
/kg     from table (2-2) 

𝛎gas = 1.6941 m
3
/kg        from table (2-2) 

w = 100× (1.6941-0.001012) 

w = 169.3 kJ/kg 

𝚫u= u2-u1 

T1  =T 50عند  سائل℃                        uliq= u1 

T2  =T 100عند   غاز kPa          ugas= u2 

uliq= 209.33 kJ/kg        from table (2-2)  

ugas= 2505.6 kJ/kg        from table (2-3)  

𝚫u = 2505.6 − 209.33 = 2296.27 kJ/kg   

  q = w+ 𝚫U  

q = 169.3+2296.27 = 2465.57 kJ/kg           

  × m Q = q                                                             :كمية الحرارة الكلية ا  ذإ

Q = 2465.57 × 2 = 4931.14 kJ 

 

 

 

 

 

 

حرارة 

 مضافة

 نهاية  اإلرجراا بداية اإلرجراا
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 فتوحللنظام الم ةلديناميك الحرار األولالقانون  3-4-2

First Law of Thermodynamics for an Open System 

 طشغل من سقو إنتاجفيه يمكن و توربين مائي أسفلهيتمثل في سد  مفتوحا   اما  نظ (7-3(يبين الشكل  

الخارجة من النظام فلو كتبنا الطاقات الداخلة و .(z2) األدنىالمستوى  إلى( z1)األقصى الماء من االرتفاع 

 من الطاقات: يأتينجد ما 

 4مثال 
 إلىم ثابت ، تبخر عند حجkPa 150من الماء عند حالة السائل المشبع عند ضغط  g 200نظام فيه 

 وجد التغير في حجم الماء والحرارة اللزمة لتبخر الماء. أ بخار مشبع،

 رجوا ال
 :يأتيل للديناميك الحراري كما يكتب النص الرياضي للقانون األو

q = w+ ∆u                                                                          

 ن الحجم ثابت إبما 

                                                                                w= 0 ا  = صفر شغلال     :ا  إذ

   υliq = 0.00105 m
3
/kg               υgas = 1.1594 m

3
/kg

 

    ∆uliq = 466.97 kJ/kg                  ∆ugas = 2519.2 kJ/kg  

  ΔV = m × (υgas− υliq)                التغير في حجم الماء:   

      ΔV = 0.200 × ( 1.1594−0.00105) = 0.23167 m
3 

 q = w + ∆u                        

q = ∆u                                      

  q = (∆ugas − ∆uliq)         

                                                q= 2519.2 – 466.97 = 2052 kJ/kg 

    Q = q × mكمية الحرارة الكلية  ا  ذإ

                                                Q = 2052.23 × 0.2 = 410.446 kJ 

 

 

 
 

سائل مشبع     

 يلوباسكالك150

                          مشبع  بخار      

 كيلوباسكاال 150
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 النظام المفتوح في الديناميك الحراري 7-3شكل 

 (:1الحالة )الدخول  نقطةة في الطاقا  المورجود

 (.U1) في الحالة االبتدائية الماء الداخلية طاقة -1

 (.KE1)  عند الدخول الطاقة الحركية للماء -2

 (.PE1) األعلىفي المستوى  للماء الكامنةالطاقة  -3

 (.FE1) عند الدخول طاقة الجريان -4

 (.Q)الطاقة الحرارية المضافة  -5

  وهي: في الدخولهو تكون له طاقا  كما  (2الحالة ) عند خرو  الماا من النظام المفتوح

 (.U2الداخلية في الحالة النهائية  ) طاقة الماء -1

 (.KE2طاقة الحركية للماء عند الخروج )ال -2

 (.PE2) األدنىالطاقة الكامنة للماء في المستوى  -3

 (.FE2طاقة الجريان عند الخروج ) -4

 (.Wالشغل الناتج من النظام ) -5

 كيفية التعامل معها:مفتوح يجب تعريف الطاقات أعله ولقانون األول للنظام الن نكتب صيغة اأقبل و

 لطاقة الداخليةا  U: وهي من الخواص مادة للهي الطاقة التي تمتلكها المادة، وتعتبر خاصية و(

ذكر القانون  ن مر  أسبق ، وونوعيتهاوتعتمد على درجة حرارة المادة الثرموديناميكية المحسوبة( 

 :يأتييكتب كما ه حساب الطاقة الداخلية للماء، وكن من خللالذي يم

 درجة الحرارة المطلقة للماء× الحرارة النوعية بثبوت الحجم × = الكتلة  طاقة داخلية

U = m × Cv × T  جولوحداتها (J) 

 

 الطاقة الحركية للمادة Kinetic Energy  (حط) KE :ناتجة عن حركة الماء هي الطاقة الو

 تحسب من القانون التالي:، واتعتمد على كتلة المادة و سرعتهما، و بسرعة

 مربع سرعة المادة× كتلة المادة ×          ط ح = 
1 

2 KE = 𝟏 𝟐⁄ × m × v2 
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 الطاقة الكامنة Potential Energy PEهي الطاقة التي تمتلكها المادة بسبب وجودها في : و

، ومدى ارتفاع المادة عن تعتمد على كتلة المادة، و التعجيل األرضي، وعن منسوب معي نارتفاع 

 تحسب من القانون التالي:ذلك المنسوب و

 االرتفاع× التعجيل األرضي × = الكتلة  طاقة كامنة              

PE = m × ℊ × z جول اوحداته (J) 

 

 طاقة الرجريان Flow Energy FEئعادة إلزاحة حجم معين من الما: هي الطاقة التي تبذلها الم ،

 حسب من القانون التالي:ت  غط المستخدم إلزاحة هذا الحجم. ومقدار الضم المزاح ووتعتمد على الحج

  حجم المادة المزاحة× = الضغط  طاقة الجريان

FE = P × V 
 جول وحداتها

(J) 

 

لتحقيق  1000 للمعادالت أعله تقسم النواتج على (kJ) جول ملحظة: للحصول على وحدات بالكيلو

 الحراري.تجانس مع وحدة المحتوى 

 :يأتي( نحصل على ما 7-3للديناميك الحراري على الشكل ) األولعند تطبيق القانون 

 مجموع الطاقات الداخلة = مجموع الطاقات الخارجة

U1 + KE1 + PE1 + FE1 + Q = U2 + KE2 + PE2 + FE2 + 𝒲  

   كغم 1ن كتلة المادة هي أساس أأعيد كتابة القانون على  وإذا

U1 + 𝟏 ⁄ 𝟐× v1
 2
 + ℊ × z1 + (P×V)1+ Q = U2 +

𝟏
𝟐⁄ × v2

 2
  + ℊ × z2 + (P×V)2 + 𝒲 

 .(الصيغة األولى) ةلديناميك الحرار األولوتسمى المعادلة أعله معادلة الجريان للقانون 

 يالمحتوى الحرارمفهوم  أخذنا إذا، أخرىبصيغة  المذكورة معادلة الجريانيمكن كتابة و 

Enthalpy) ) (H) تحتويه  ما مقدارهو يمثل و .للمادةيمثل أحد الخواص الثرموديناميكية المحسوبة  يالذ

 .(kJ) كيلو جول ووحداته هي طاقة الجريانمجموع الطاقة الداخلية للمادة و يساويالمادة من حرارة، و

توى الحراري للمادة مقدار المح Specific Enthalpy (h) ي المحتوى الحراري النوع يمثلو  

يحسب مقدار و .  (kJ/kg)أما وحداته فهي وسوف يستخدم نفس الرمز أعله في هذا الكتاب، لكتلتها نسبة

 :بالصيغة التاليةالمحتوى الحراري 
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h = u + FE 

 

 :اآلتيةكذلك يمكن حساب المحتوى الحراري من المعادلة و

h = Cp × T 

 

 هي: (الثانيةالصيغة ) تكون الصيغة الجديدة لمعادلة الجريان ا  ذإ
1

2
v1

2
 + ℊ × z1 + h1 + q = 

1

2
v2

2
 + ℊ × z2 + h2+ w  

  .Applications of Flow Energy Eq    طاقة الرجريانتطبيقا  على قانون  3-4-2-1

 أنظمة ال ورجود للشغل فيها: أوال  

  :األنظمة الحرارية

قد تكييف المركزي باستخدام الماء، و: تستخدم المشعات عادة في نظام الRadiators المشعا  -أ

 في (Boilers) المراجل مع في أنظمة التبريد أو (Water Chillers) مثلجات الماء معتستخدم 

هو ، كما يتكون المشع من أنابيب ماء يمر خللها ماء مثلج أو ماء حار أو بخارأنظمة التدفئة، و

 .(8-3(مبين في الشكل 

 
 مجال التدفئة مشعات تستخدم في   8-3شكل 

 :يأتيكما لثانية لمعادلة الطاقة للجريان وتستخدم الصيغة او  

1

2
v1

2
 + ℊ × z1 + h1 + q = 

1

2
v2

2
 + ℊ × z2 + h2+ w  
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بداللة كمية  أعلهيعاد كتابة المعادلة لذا  ،ن الهدف الرئيسي من المشعات هو نقل الحرارةأبما و 

 :يأتيالحرارة كما 

q =  
1

2
(v2

2
 –v1

2
) + ℊ ( z2 – z 1) + (h2 −h1) + w 

 همل الحدود التالية من المعادلة :في المشعات ت  و

 .ألن التغير فيها ضئيل جدا  وال يعتد بهالتغير في الطاقة الحركية   -1

  )صغير جدا (التغير في طاقة الوضع  -2

 .}لعدم وجوده{الشغل  -3

     :يأتيالخاصة بالمشعات كما ذا تكتب معادلة الطاقة للجريان ول

 5مثال 
درجة حرارة بيخرج منه جوي، والضغط العند  ℃85مشع بدرجة حرارة مقدارها  إلىيدخل ماء 

 معدل انتقالوجد أو ،غرام واحد من الماءلكيلو مية الحرارة المفقودة من المشعكوجد أ ،℃65

  kg/s 0.25 ذا كان معدل تدفق الماء يساويإالحرارة 

 رجوا ال

 لنظام المفتوح والخاصة بالمشعات هي:معادلة الطاقة ل

q = h2 −  h1 

                                                   h1 = 356.02 kJ/kg 

 h1 = hLiq at 85℃ = 356.02 kJ/kg                       

                                                   h2 = 272.12 kJ/kg 

h2 = hLiq 272.12 =  ℃65 عند kJ/kg 

                                                    ∆h = 356.02 – 272.12 = 83.9 kJ/kg 

  Q× الكتلة معدل تدفق =  نتقال الحرارةامعدل 

   × h                                 = �̇�  �̇�         

  = 0.25× 83.9 = 20.975 kW                                                      �̇� 

  Condensers and Evaporatorsالمكثفا  والمبخرا  - 

 أومن المكثفات  ثليجدورة ت أي، وال تخلو ثليجتستخدم المكثفات والمبخرات في دورات الت 

ليحوله من  مائع التثليجعلى طرح الحرارة الكامنة لتبخر  ثليجحيث يعمل المكثف في دورة الت، المبخرات

يعمل على سحب الحرارة من الحيز المبرد فالمبخر  أما ،الخروج نقطةسائل في  إلىالدخول  نقطةبخار في 

 ،الخروج نقطةبخار في  إلىالدخول  نقطةمن سائل في  مائع التثليجوعند سحب الحرارة يتحول 

، ل تطبيقا مبسطا  وسيكون التطبيق في هذا الفص ،تعمل المكثفات هو عكس عمل المبخرا :نإ أي 

 فائق المكثف ويخرج سائل   إلىفي حالة التحميص  مائع التثليجة يدخل بخار يفي الحالة الحقيق هنأحيث 

 ويخرج منه بخارا   خليط من السائل والبخاريدخل المبخر في حالة  مائع التثليجما في المبخر فان أ ،التبريد

 المكثف والخارج من المبخر إلىخل البخار الدابار طبيق في هذا الفصل على اعتت. وسيقتصر المحمصا  

 .مشبعا   بخارا  

 h 2q = h −1 :يأتيعاد كتابة معادلة الطاقة للجريان للنظام المفتوح كما كتبت في المشعات وكما ت 

 

q = h2 −  h1 
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 6مثال

عند ضغط  اــــــتثليج ممكثف في دورة  إلى R-134a لمائع التثليجيدخل البخار المشبع      

1600 kPa ، ضغط ودرجة حرارة مقدارها نفس السائل بارد عند  إلىوعند طرح الحرارة يتحول

 وجد كمية الحرارة المطروحة من المكثف.أ، ℃40

 رجوا ال

 معادلة الطاقة للنظام المفتوح والخاصة بالمشعات هي:

q = h2 – h1 

h1 =hgas   عند kPa1600  = 425.3 kJ/kg 

h2  =hliq  40عند℃ = kJ/kg 256.16  

q = 256.16−425.3 = −169.14 kJ/kg 

 النظام قد فقد حرارة. نأالسالبة على  اإلشارةتدل 

 7 مثال

بهيئة سائل مشبع عند درجة    R-134a مائع التثليجثلجة، يدخل  فييستخدم  دورة تثليجمبخر 

 بخار مشبع عند درجة الحرارة إلىبعد سحب الحرارة من الحيز يتحول ( و℃20-حرارة )

 وجد كمية الحرارة التي قام المبخر بسحبها من الحيز.أ، هانفس

 رجوا ال

 معادلة الطاقة للنظام المفتوح والخاصة بالمشعات هي:

       q = h2 – h1 

h1  =hliq  (℃20-)عند = kJ/kg 174.24   

h2  =hgas   (℃20-)عند = kJ/kg 385.28  

 

q = 385.28−174.24 = 211.04 kJ/kg 

 

 Heat Exchangers     الحراريةالمبادال - 

وتصمم المبادالت الحرارية بأشكال وتصاميم  وفيه يتم تبادل الحرارة بين مائعين وبشكل غير مباشر 

حد المائعين في أ يدخل وفيه التصاميم( أحد هذه 9-3) يبين الشكلومختلفة حسب الظروف التي تعمل بها. 

األسطوانة تجويف المائع الثاني  يدخلفي حين  دل الحراري()المبا حزمة أنابيب تقع داخل تجويف أسطوانة

 مرورا  بحزمة األنابيب والتي تتم خللها عملية التبادل الحراري بين المائعين من على سطح جدار األنابيب.

 

 المبادل الحراري  9-3شكل 

غازمح    

سائلمح   

 كح

غازمح    

سائلمح   

 كح
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 :نإي أ والمكثفات، توينطبق على المبادل الحراري ما ينطبق على كل من المشعات والمبخرا 

 :يأتيكما  وو المطروحة من المبادل الحراري هأالقانون الذي يحسب الحرارة المضافة 

 2مائع= كمية الحرارة المكتسبة من  1مائعكمية الحرارة المفقودة من 

 m1 ( h1 – h2) = m2 (h2 – h1) 

 أنظمة ال ورجود النتقال الحرارة فيهاثانيا :      

   Turbinesالتوربينا      -أ

 إلىربط التوربين وي   ،دوارة ةيستغلل المائع المندفع في توليد حركة ميكانيكالالتوربين هو وسيلة  

 .طاقة كهربائية إلىالناتجة من اندفاع المائع، ليحولها  الدورانيةيستغل الحركة  إذمولد للطاقة الكهربائية، 

مائية التي تستخدم المياه الساقطة من السدود لتوليد منها التوربينات ال ،من التوربينات أنواعوهنالك عدة 

الطاقة الكهربائية، وهنالك التوربينات البخارية التي تستخدم البخار المندفع من المرجل لتوليد الطاقة 

 التي تستغل الغازات المندفعة من غرف االحتراق لتوليد الطاقة الكهربائية. الغازيةالكهربائية، والتوربينات 

وبسبب كون التغير  الحرارة بين التوربين والمحيط، بانتقالسمح ي ال يأ التوربينات حراريا  وتعزل  

قة الكامنة االشغل الناتج من التوربين، لذا تهمل الط إلىنسبة  قليل   للمائع في الطاقة الكامنة والطاقة الحركية

التي تحسب شغل التوربين الموضح في المعادلة  :إن أي .عند التعامل مع التوربينللمائع والطاقة الحركية 

  :يأتيتكون كما  (10-3) الشكل

 8مثال 

ل الحراري عند ضغط إلى المباد kg/s 0.06بمعدل  R-134a لمائع التثليجيدخل البخار المشبع 

1600 kPa ضغط نفس ال، وعند طرح الحرارة إلى ماء التبريد يتحول إلى سائل بارد عند

لحراري عند درجة حرارة مقدارها يدخل الماء إلى المبادل ابينما  .℃40ودرجة حرارة مقدارها 

ارة الحر معدلوجد معدل جريان الماء اللزم وأ ℃35خرج عند درجة حرارة مقدارها وي ℃25

 .من مائع التثليجالمطروحة 

 رجوا ال

hR in =hgas عند kPa 1600  = kJ/kg 277.86  

hR out  = hLiq cold 40 عند℃   = kJ/kg 256.16  

hW in = hW cold  25عند℃ = kJ/kg 104.83  

hW out  = hW hot  35عند℃ =  kJ/kg146.64   

0.06 × (277.86 – 256.16) = �̇�water×(146.64 − 104.83) 

�̇�water = 
𝟎.𝟎𝟔 ×(𝟐𝟕𝟕.𝟖𝟔−𝟐𝟓𝟔.𝟏𝟔)

(𝟏𝟒𝟔.𝟔𝟒 − 𝟏𝟎𝟒.𝟖𝟑)
  = 0.031 kg/s = 1.86 kg/min 

 
�̇� = 0.06 ×(277.86 – 256.16) = 1.302 kJ/s = 1.302 kW 

Q = �̇� × (hRin – hRout) 
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q =  
1

2
(v2

2
 –v1

2
)+ ℊ ( Z2 – Z 1)+ (h2 −h1) + w 

 :ويبقى منها الشغل وتغير المحتوى الحراري

Wturbine = (h1 – h2) 

 
 التوربين وكيفية حساب الشغل الناتج منه 10-3شكل 

 Compressorsالضواغط  - 

عمل  إن يأ .عن طريق بذل شغل على الضاغط األبخرة والغازاتاغط لرفع ضغط يستخدم الض 

ما ينطبق على و باستهلك الشغل لغرض رفع الضغط،يقوم الضاغط  إذ .الضاغط هو عكس عمل التوربين

كون التغير فيها  يةالطاقة الحركالضاغط من حيث التبادل الحراري والطاقة الكامنة والتوربين ينطبق على 

للمعادلة التي تحسب الشغل  ةتكون المعادلة الخاصة بحساب شغل التوربين مشابه األساسعلى هذا و ،ل  مهم

 :كيفية حساب الشغل المبذول عليهالضاغط و )11-3)يبين الشكل والمبذول على الضاغط 

wcomp = − (h2 – h1)   
 

 ن الشغل مبذول على النظامأشارة السالبة تدل على اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الضاغط وكيفية حساب الشغل المبذول عليه 11-3شكل 

 

 

  
 خروج المائع

        h2 

 شغل مبذول

ضاغط   

 ضاغط

 دخول المائع

          h1 
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  Pumps  المضخا  - 

ويجب بذل شغل على  عال  إلى مستوى  واطئتقوم المضخات برفع مستوى السوائل من مستوى  

عن رفع السوائل كونها  ةوغالبا ما تهمل الحرارة الناتج (،12-3)مبين في الشكل  هو المضخة لتعمل كما

 ل المبذول على المضخة بعد إهمال التبادل الحراري بينوتكتب المعادلة الخاصة بحساب الشغ ،قليلة جدا  

 :يأتيالطاقة الحركية كما تغير إهمال والمضخة والمحيط 

)1P -2)+ υ(P1z −2z×(ℊ =pump w  وحداتهاJ/kg 

 
 مضخة ماء 12-3شكل 

 و انتقال الحرارة فيهاأأنظمة ال ورجود للشغل  :ثالثا  

 Nozzles  و الحاقنأالرشاش  -أ
من األمثلة على هذه األنظمة م فيه زيادة سرعة خروج المائع، ويتألنظمة المفتوحة، ووهو من ا 

التي تعمل على زيادة سرعة ك رشاشات الماء في برج التبريد وحاقنات الوقود في محركات الديزل، و كذل

وال  ،(13-3) ن في الشكلمبي هو كماو رذاذ يمكن تبريده بسهولة إلىخروج الماء من الرشاش ليتحول 

 المائع فيخروج ، وكذلك بسبب كون فتحتي دخول واألنظمةرارة في هذا النوع من و انتقال حأشغل  ديوج

 :يأتيطاقة للجريان المستقر كما تكتب معادلة الو .ير في الطاقة الكامنة للمائعيواحد لذا يهمل التغ مستو  

 9مثال 

عند درجة حرارة  kPa 280ترفع ضغط الماء بمقدار مضخة ماء موضحة في الشكل أدناه، 

حسب ا  ، مستوى دخوله إليهاعن  m 6المضخة على ارتفاع  خروج الماء منفإذا كان  .℃30

 أهمل التغير في الطاقة الداخلية للماء، وكذلك الطاقة الحركية للماء. .مل المضخةالشغل اللزم لع

 رجوا ال

 ،ن درجة الحرارة لم تتغيرأبما 

  لذلك يعتبر الحجم النوعي للماء ثابتا   

m ويساوي 
3
/kg 0.001004    (2-2)من جدول 

                                                        𝓏2− 𝓏1 = 6 m 

 لذا فان الحجم النوعي ،ن درجة الحرارة ثابتةأن إ بما

 :نإ أين امتساوي هللماء قبل الضخ وبعد 

            υ2 = υ1 = 0.001004 ≃ 0.001 m
3
/kg 

             P2 – P1 = 280 ×1000 = 280000 Pa 

          w pump= ℊ×(𝓏2− 𝓏1)+ υ(P2- P1) 

           w pump= 9.81 × (6) + 0.001 × (280000) = 338.86 J/kg 
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h2 – h1 = 
1

2
(v1

2 –v2
2) ×10-3  

 (kJ/kgوحداتها    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Expansion Devices                                                     أدوا  التمدد - 

ق عن طري يتم خفض الضغط اوفيه التثليجء الرئيسية في منظومات التمدد من األجزا تأدوا ت عد 

 ذلك إلىإضافة  ،التمدد أدواتنتقال حرارة في ا أوكما في الرشاشات ال يوجد شغل  ،تضييق فتحة الخروج

 .الخنق بإجراءالتمدد  أداة في اإلجراءطاقة الوضع، ويسمى لتغير في كل من الطاقة الحركية وإهمال ا يمكن

 ثليجالت أنظمةالشعري في  األنبوب أنمن الجدير بالذكر و ،و صمام تمددأصمام خنق  (14-3)ن الشكل ييبو

 :يأتيالطاقة للجريان المستقر كما  يمكن كتابة معادلةو .عمل صمام الخنقكعمل يالصغيرة 

h1 = h2 

 

 

 

 صمام الخنق أو صمام التمدد 14-3شكل 

 

 

 

2 

خرو  الماا 

 بسرعة عالية

1 

دخول المائع 

 بسرعة واطئة

الحاقن أو الرشاش 13-3شكل   
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 الفصل الثالث أسئلة

 1: 

، ثم اكتب صيغة القانون لكل من النظام المغلق ةلديناميك الحراركتب نص القانون األول ا -أ  

 والنظام المفتوح.

نضغاط بثبوت الطاقة الداخلية للمائع، وكانت الحرارة السطوانة، إذا تم شوط اأفي نظام مكبس و -ب

 حسب الشغل المبذول على النظام.ا ، kJ/kg 50المطرودة من النظام تساوي 

 2: 

ويخرج  m/s 350وسرعة  kJ/kg 2300، يدخل البخار للمكثف بمحتوى حراري مقداره في مكثف

حسب الحرارة ا،  m/s 70رها وسرعة مقدا kJ/kg 160 خار المتكثف بمحتوى حراري مقدارهالب

 المطرودة من المكثف.

 3: 

 إلىيستخدم الرشاش لزيادة سرعة المائع عند الخروج، فإذا كان المحتوى الحراري لمائع عند دخوله 

مائع عند ، وكان المحتوى الحراري لل m/s 60وسرعة مقدارها  kJ/kg 3025الرشاش يساوي 

 لمائع عند الخروج.حسب سرعة اا،  kJ/kg 2790الخروج يساوي 

 4: 

m 5 مقداره بثبوت درجة الحرارة من حجم ابتدائي kg 5 هواء كتلته تمدد
حجم نهائي يساوي  إلى 3

10 m
 ، الضغط النهائي. حسب: درجة حرارة الهواءا bar 3فإذا كان الضغط االبتدائي يساوي  ، 3

 

 5: 

 :      حسبا، ℃15حرارة درجة و bar 12من الهواء عند ضغط  kg 1خزان مغلق يحتوي على 

 حجم الخزان. 1

  (℃60)درجة حرارته  لتصبحالشمس  حرارة من اصهامتصفي حالة  الضغط النهائي للخزان. 2

 6: 

ويخرج  kJ/kg 650وبمحتوى حراري مقداره  kg/s 0.3بمعدل  )راديتر( مبرد سيارةبيمر الماء 

  ( m/s 300)هي  وج الماءدخول وخر ا، وكانت سرعت kJ/kg 360بمحتوى حراري مقداره 

 .(kW) ةعلى التوالي، احسب الحرارة المطرودة من المكثف بوحد (m/s 200و)

 7: 

 إلى kJ/kg 420سطوانة محرك بحيث تتغير الطاقة الداخلية للهواء من أداخل  يتمدد الهواء المضغوط

200 kJ/kg 100 سطوانة يساويوكان الشغل الناتج من األ kJ/kg ،إلىالمنتقلة  حسب الحرارةا 

 ثناء تمدد الهواء.في أسطوانة األ
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 Second Law of Thermodynamics       الحرارة لديناميكالقانون الثاني 

 ةلديناميك الحرارصيغة القانون الثاني  4-1

Second Law of Thermodynamics Statement 

  حفظ الطاقة قوانينحد أكما الحظنا، يؤكد حفظ الطاقة ويعتبر  رةلديناميك الحرا األولالقانون  إن  

من الشاي  تركنا كوباا  إذا فمثلا  انتقال الطاقة. اتجاهويحدد  بصورته الشاملة (تستحدث ال) الطاقة ال تفنى و

تركنا علبة مشروبات غازية باردة  إذاوكذلك  ،(أ 1-4)كما في الشكل  بردن الشاي ي  إلفترة زمنية ف الساخن

نتقال الحرارة ا، وهذا يدل على (ب 1-4)سخن بعد فترة كما مبين في الشكل في الهواء فان العلبة سوف ت  

 يذ ىن الحرارة تنتقل من المستوأعلبة المشروبات الغازية،  لسبب بسيط هو  إلىمن المحيط الخارجي 

 إلىويتم هذا بصورة طبيعية دون الحاجة حرارة ال اتدرج من األدنى ىالمستودرجات الحرارة العالية إلى 

 إلىالبيت، فان الماء ينزل من الخزان  أعلىوكذلك الماء في خزان الماء الموجود  ،نقله إلىوسيلة ما 

 .المياه دون الحاجة إلى مضخة ماء حنفيات

 
 باردانتقال الحرارة من المحيط الحار إلى المحيط ال 1-4شكل 

يكتسب كوب الشاي الحرارة من المحيط  بحيثيحدث اإلجراء المعاكس لماذا ال  :تتساءلولعلك       

 ؟إلى المحيط وتصبح أكثر برودة الحرارةأو لماذا ال تفقد علبة المشروبات الغازية  ؟ويصبح أكثر سخونة

يحدد اتجاه انتقال   ةلديناميك الحرار القانون الثاني إن ة.لديناميك الحرارالقانون الثاني  نهع ما سيجيبهذا 

 ن:اصيغت ةلديناميك الحرارطاقة، وللقانون الثاني الحرارة وال

  Kelvin-Plank Statement             (كلفن بالنك) صيغة  4-1-1

 ساخنعلى سحب الحرارة من مستودع  حرارية تعمل ماكينةمن المستحيل بناء  على أنه تنص:و 

 .شغل ميكانيكي إلىة تحويل جميع الحرارو

عمل على تبارد ل خرآو ساخنيكون لها مستودع  أنيجب  الحرارية شغلا  الماكينةنه لكي تنتج إأي  

ينجز  أنارة يمكن رسريان الح أثناءفي و ،المستودع البارد إلى الساخنالحرارة من المستودع  انتقال

 .(2-4) موضح في الشكلهو ، كما شغل

     Clausius Statement                                    (كالوزيوس)صيغة  4-1-2

من المستحيل بناء مضخة حرارية تعمل على امتصاص الحرارة من  وتنص على ما يأتي: 

 .المستودع الساخن دون بذل شغل ميكانيكي إلىها حالمستودع البارد وطر



  ةالقانون الثاني لديناميك الحرار           الفصل الرابع        ـ الصف األول لعلوم الصناعيةا  

67 
 

 إلىعبر المكثف  هالبارد وطرح مثال ذلك الثلجة المنزلية، فان سحب الحرارة من حيز الثلجة 

رتفعت درجة حرارة اتوقف الضاغط  فإذا الضاغط. إنجاز شغل هو شغل بواسطة الخارجي يتمالمحيط 

 .(3-4) مبين في الشكل هو ، وكماأخرىحيز الثلجة مرة 

 

                زيوسوصيغة كل 3-4بلنك                        شكل  -صيغة كلفن 2-4شكل                  

 Carnot Cycle                  دورة كارنو   4-2

سادي نيكوال ليونارد الحرارية والتي وضع أسسها المهندس الفرنسي  الدوراتوهي من أشهر 

عكوسية بدون خسائر  وتتكون دورة كارنو من أربعة إجراءات حرارية (م.1832-1796كارنو )

 :يأتي، وهي كما (5-4)و  (4-4) ينمبين في الشكل هو ، وكما)مثالية(

 2-1إجراء انضغاط أديباتي ممثل باإلجراء  -1

  3-2إجراء إضافة حرارة عند درجة حرارة ثابتة ممثل باإلجراء  -2

 4-3إجراء تمدد أديباتي ممثل باإلجراء  -3

 1-4إجراء طرح حرارة بثبوت درجة الحرارة ممثل باإلجراء  -4

تي الحرارة التي يتم فيهما إضافة الحرارة، وهما نلحظ تساوي درج ب( -5-4الشكل )ومن خلل  

T2، T3 ارة أعله بدرجة الحرارة العظمى رالح اوتسمى درجتThi في حين تسمى درجة الحرارة ،T1 

 ،T4  والتي يتم فيهما طرح الحرارة بدرجة الحرارة الدنياTlow  عرف درجات الحرارة في دورة ، وت

 . (K) كلفن ةبوحد كارنو

 :كارنو حسابات دورة

ارة رتساوي كمية الح Qaddن كمية الحرارة المضافة أنلحظ ( 5-4)من خلل مشاهدتنا للشكل  

 Wnetصافي الشغل مضافاا  Qrejالمطروحة 

 :أي إن

Qadd = Qrej + 𝒲net 

 :يأتيأو إن صافي الشغل يحسب كما 

𝒲net = Qadd - Qrej 
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ارة رعلى كمية الح ا النسبة بين صافي الشغل مقسوماا عرف الكفاءة الحرارية للماكينة الحرارية بأنهت  

 :يأتيالمضافة، وكما 

ηth = 1- 
 𝐐𝐫𝐞𝐣

 𝐐𝐚𝐝𝐝
 

 
 اإلجراءات األربعة لدورة كارنو 4-4شكل 

 

 اإلنتروبي( -(، )ب( )درجة الحرارةـ الحجم تمثيل دورة كارنو )أ( على منحني)الضغط 5-4شكل  

 :اآلتيةلكفاءة الحرارية من المعادلة وعلى هذا األساس تحسب ا

𝜂 = 1 −  
𝑄𝑟𝑒𝑗

𝑄𝑎𝑑𝑑
 

ارة العظمى والدنيا رعلى درجتي الح الكفاءة الحرارية يمكن أن تحسب اعتماداا  إنومن الجدير بالذكر 

 :يأتيوكما 

          
 𝑇𝑙𝑜𝑤

 𝑇ℎ𝑖
 -η = 1   

ارة المضافة رالتي تربط كمية الح اآلتيةعلى المعادلة نحصل  أعلهوعند مساواة معادلتي الكفاءة  
 ارة العظمى والدنيا:رارة المطروحة بدرجتي الحروكمية الح

𝑄𝑟𝑒𝑗

𝑄𝑎𝑑𝑑
=  

𝑇𝐿𝑜𝑤

𝑇ℎ𝑖
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يحسب  (5-4) ( المبينة في الشكل1-4-3-2-1صافي الشغل المنجز والمتمثل بالمساحة ) إن في حين 

 :يأتيكما 

𝑊𝑛𝑒𝑡 = (𝑇ℎ𝑖 − 𝑇𝑙𝑜𝑤) ln
𝑇ℎ𝑖

𝑇𝑙𝑜𝑤
 

 1مثال 

، من  kJ 3000الحرارة بمعدل  إليهاماكينة حرارية تعمل على دورة كارنو، تضاف 

المستودع البارد عند  إلى، وتطرد كمية من الحرارة ℃727مصدر حراري عند 

ارة المطرودة، الشغل الناتج عن الماكينة رحسب كمية الحا  ، ℃27درجة حرارة 

  .نةيارية للماكرالكفاءة الحوارية، رالح

 جوابال

 :يأتييمكن كتابة ما  أعله لمعطياتمن ا

Thi = 727 + 273 = 1000 K                                  

Tlow = 27 + 273 = 300 K                                    

Qadd                                                           = kJ 3000  

 

 ارة المطروحة:ريمكن حساب كمية الح اآلتيةمن المعادلة 

𝑄𝑟𝑒𝑗

𝑄𝑎𝑑𝑑
=  

𝑇𝐿𝑜𝑤

𝑇ℎ𝑖
 

Qrej = 
300

1000
 × 3000 = 900 kJ 

𝒲net = Qadd – Qrej 

𝒲net = 3000- 900 = 2100 kJ 

 ق منها:ائتحسب الكفاءة الحرارية بعدة طر

ηth = 1- 
 𝑄𝑟𝑒𝑗

𝑄𝑎𝑑𝑑 
   = 1- 

900

3000
 = 0.7 

 اآلتية:من المعادلة  أو

  η = 1- 
𝑇 𝑙𝑜𝑤

𝑇ℎ𝑖 
   = 1- 

300

1000
  =  0.7 

 

 2 مثال
كانت فإذا ، kW 100مقداره  اا صافي عمل ماكينة حرارية على دورة كارنو وتنتج شغلا ت

حسب كفاءة الماكينة الحرارية ا  على التوالي،  ℃50 و ℃700درجتا الحرارة العظمى والدنيا 

 وكمية الحرارة المضافة والمطروحة من الدورة. 

 : جوابال
 

Thi = 700 + 273 = 973 K 

Tlow = 50 + 273 = 323 K 

                                             Wnet = 100 kW   
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 كفاءة الماكينة هي:

η = 1- 
𝑇 𝑙𝑜𝑤

𝑇ℎ𝑖 
  = 1- 

323

973
 = 0.67                                                                                  

�̇�add = 
𝟏𝟎𝟎

𝟎.𝟔𝟕
 = 149.3 kW 

�̇�rejected = �̇�add - �̇�net = 149.3 – 100 = 49.3 kW 

  

          Reversed Carnot Cycle                        كارنو المعكوسةدورة  4-3 

 تتحول إلى دورة كارنو المعكوسة أو ما عتياديةاال الحرارية الدورةعند عكس جميع إجراءات  

دنيا ارة الروفيها يتم سحب الحرارة من الخزان البارد عند درجة الح ،دورة تثليج كارنويطلق عليها 

 الثلجة دورة تثليج كارنو خير مثال علىو عند درجة الحرارة العظمى. الساخنن وطرحها إلى الخزا

ثناء عملية سحب الحرارة وطرحها نحتاج إلى بذل شغل على في أو ،المنزلية وأجهزة التبريد األخرى

جد الضاغط الذي ، وفيها يولدورة تثليج كارنورسم تخطيطي  (6-4)ن الشكل يالحرارية. ويبالدورة 

ن التوربين يقوم أمن الضغط الواطئ إلى الضغط العالي، في حين  مائع التثليجقوم بضغط بخار ي

ما المبخر والذي يوضع في أ، وتوليد الشغل بخفض الضغط من الضغط العالي إلى الضغط الواطئ

المكثف والذي يقوم  نه يقوم بسحب الحرارة من المكان البارد ليحولها إلىإف هالمكان المراد تبريد

 .الساخنها إلى المكان حبطر

 :يأتيدورة تثليج كارنو كما ويمكن تلخيص إجراءات 

 في الضاغط  لمائع التثليجانضغاط أديباتي  1-2

  بثبوت درجة الحرارة الساخنطرح حرارة من المكثف إلى المكان  2-3

 التوربينفي  لمائع التثليجتمدد أديباتي  3-4

 من قبل المبخر من المكان البارد بثبوت درجة الحرارة  سحب الحرارة 4-1

 (.نتروبياإل ـ درجة الحرارة)رسم اإلجراءات أعله على مخطط  (7-4)ويبن الشكل 

 

 منظومة تثليج تعمل على دورة كارنو المعكوسة 6-4شكل 
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 نتروبي(تمثيل إجراءات دورة تثليج كارنو على مخطط )درجة الحرارةـ اإل 7-4شكل 

  :ثالجة كارنوسابات ح

 :عن طريق معرفة)ثلجة كارنو(دورة كارنو المعكوسة  )كفاءة( تعرف فاعلية 

، ويساوي النسبة بين Coefficient of Performance (COP)الدورة  معامل أداء   

 .الشغل المبذول في الضاغطعلى  اا مقسوم حاصل التثليج

، وتساوي د من قبل المبخرر  مبالمكان الوهو مقدار الحرارة المسحوبة من : حاصل التثليج

 .كمية الحرارة المسحوبة

 .مائع التثليج وهو مقدار ما يصرف من شغل لرفع ضغط غاز: الشغل المبذول على الضاغط

ة تساوي مجموع الشغل المبذول حكمية الحرارة المطرو إنف (7-4كما هو واضح من الشكل )و 

 ارة المسحوبة.رعلى الضاغط  + كمية الح

  :إنأي 

W = Qrej - Qabs 

 :يأتيكما  األداء ليكتب معام اا إذ

COP = 
𝐓𝐥𝒐𝒘 

(𝐓𝐡𝐢 −𝐓𝐥𝐨𝐰 )
 

 .واحد دائما  الكبر من أدورة  أي أداءويكون معامل  

                                :يأتيكتابة العلقة بين الحرارة المنتقلة ودرجات الحرارة كما  إعادةيمكن  أيضاا و

                     

 

 

 

 

 

1 

2 3 

4 

  حرارة مسحوبة

  حرارة مطرودة

 شغل الضاغط 

𝐓𝐡𝐢

𝐓𝐥𝐨𝐰
 = 

𝑸 𝒓𝒆𝒋

𝑸 𝒂𝒃𝒔
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 3 مثال

بتبريد غرفة في الصيف، بحيث يسحب ويقوم يعمل بموجب دورة كارنو المعكوسة هواء مكيف 

جة حرارة ، ودر℃22كانت درجة حرارة الغرفة تساوي  فإذا، kW 20الحرارة من الغرفة بمعدل 

 ة.الدور أداءومعامل  حسب الشغل المبذول على الضاغط،ا  ، ℃47المحيط الخارجي تساوي 

 جوابال

 :يأتينستنتج ما  أعلهل مثامعطيات المن         

                                                Qabs = 20 kW 

Thi = 47 + 273 = 320 K 

Tlow = 22 + 273 = 295 K 

 ة من الدورة:ححساب كمية الحرارة المطرو يتم         
𝐓𝐡𝐢

𝐓𝐥𝐨𝐰
 = 

𝑸 𝒓𝒆𝒋

𝑸 𝒂𝒃𝒔
 

            Qrej = 
𝟑𝟐𝟎

𝟐𝟗𝟓
 × 20 = 21.69 kW 

              𝓦 = Qrej – Qabs 

                   = 21.69 – 20 = 1.69 kW 

 = COP                                                                                          :داءاإل معامل
𝑄𝑎𝑏𝑠

𝑊
     

           COP = 
𝟐𝟎

𝟏.𝟔𝟗
= 11.8 

 :يأتيعلى درجتي الحرارة العظمى والدنيا وكما  اعتماداا  األداءيحسب معامل  نأويمكن 

           COP = 
𝐓𝐥𝒐𝒘 

(𝐓𝐡𝐢 −𝐓𝐥𝐨𝐰 )
 

            COP = 
𝟐𝟗𝟓

(𝟑𝟐𝟎 −𝟐𝟗𝟓)
= 11.8 

  دورة كارنو المعكوسة تحسين 4-4
Improvement of Reversed Carnot Cycle 

هذه  أهمعلى دورة كارنو المعكوسة لتكون ملئمة لمنظومات التبريد ومن  عديلتبعض الت أجريت 

ما يسمى  أوبمفتاح خنق ، مائع التثليج خفض ضغط هي استبدال التوربين الذي يعمل على التعديلت

 التثليجدورة  أوالبخار،  نضغاطا، وتسمى دورة كارنو المعكوسة بعد التعديلت، بدورة بصمام التمدد

 (.8-4مبين في الشكل ) هو كماو ،االنضغاطية

 
 دورة كارنو بعد إبدال التوربين بصمام تمدد 8-4شكل 
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، وسيتم التطرق إلى الحسابات السابقيل كما في ويحسب معامل أداء دورة كارنو المعكوسة بعد التعد    

 في الفصول اللحقة. االنضغاطيةالتثليج الخاصة بدورة 

 Fluids and Types of Flow                         الجريان أنواعالموائع و  4-5

لى قوى ثنين معاا نتيجة تعرضها إشكل ثابت أو اال أوتطلق كلمة المائع على كل مادة ليس لها حجم  

 لة على السوائل والغازات.اللذا تستعمل كلمة المائع للد ، مثل الماء والهواء وغيرها.قص خارجية

 :يأتي، وكما الجريانالمائع بحركة المائع، وللمائع نوعان من  جريانويعرف  

: وفيه تتحرك جزيئات المائع بصورة منتظمة وتحتفظ Laminar Flow الطباقي الجريان - أ

 اتفي السرع المائع طباقياا  انسيابأثناء حركتها، ويكون في بية في مختلف المقاطع بمواقعها النس

 .(9-4)في الشكل  موضحوكما  ،القليلة

: وفيه تتحرك جزيئات المائع بصورة عشوائية  Turbulent Flowالمضطرب الجريان - ب

ية، ويحدث بمواقعها النسب تحتفظ جزيئات المائع التيارات دوامية، و تتكونوغير منتظمة، و

 .(10-4)مبين في الشكل  هو ئع، وكماواالعالية للم اتفي السرع عادة ريان المضطربجال

 

 
 الجريان الطباقي للموائع 9-4شكل 

 

 الجريان المضطرب للموائع 10-4شكل 

  Volumetric Flow Rate of Fluid  ̇(𝐕)             للمائع لحجمياالتدفق  4-5-1

مساحة  يمر عبرمجرى للغازات، فان حجم المائع الذي في في أنبوب معين أو عند جريان المائع  

للمائع ويقاس بوحدات اللتر  لحجمياالمجرى في وحدة الزمن يسمى معدل الجريان  أوالمقطع لألنبوب 

 :اآلتيةمكعب في الثانية. ويحسب من المعادلة الالمتر  أوفي الثانية 
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= A × v �̇� 

 :نإ إذ

�̇�  لحجمياتدفق معدل ال  m
3
/s 

     

A   المجرى أو األنبوبمساحة مقطع  m
2

 
     

v  سرعة المائع  m/s 

 

  �̇� Mass Flow Rate of Fluid                    التدفق الكتلي للمائع 4-5-2

للمائع في كثافة المائع،  لحجميا، ويحسب عن طريق ضرب التدفق (kg/s)ويعبر عنه بوحدات  

 :اآلتيةالمعادلة  ويحسب من

𝛒×  �̇�=  �̇� 

 :نإذ إ

�̇�  معدل التدفق الكتلي  kg/s 
     

𝛒  كثافة المائع  kg/m
3 

 

 4 مثال
 لحجميا التدفقحسب معدل ، ا   m/s 0.6 بسرعة مقدارها . cm 4قطره أنبوبيجري ماء في 

kg/m كثافة الماء تساوي نأ علماا والتدفق الكتلي للماء، 
3 1000. 

 جوابال

 :اآلتيةمن المعادلة  لحجميايحسب معدل التدفق 

              �̇� = A × v 

                                                         A = r
2
×π       

                                                   r = 4 / (2×100) = 2×10
−2

 m 

                                                   A = (2×10
−2

)
2
 ×3.14 =1.25×10

−3
 m

2 

                                               �̇� = 1.25 ×10
−3

 × 0.6 = 7.6×10
−4

  m3
/s 

  

 

�̇� = �̇� × 𝛒 

 �̇� = 7.6×10
−4 

1000 = 0.76 kg/s 
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        Bernoulli Equation                                          معادلة برنولي 4-6

خلل أنبوب تدفق ضمن  حفظ الطاقة على مائع مثالي، من أتطبيق مبد عنن معادلة برنولي ناتجة إ 

 الجريان وطاقة الحركية طاقةوال الطاقة الكامنة مجموع على أنبرنولي  معادلةوتنص  نظام مفتوح.

لم  إذاعند أي مقطع على طول ذلك المسار،  ار معين يظل ثابتا  سمن مائع ما يجري في م ةجزيئألي 

 :للطاقة من محيط المساريكن هنالك فقد أو اكتساب 

 :نأأي 

PE + FE + KE = const. 

 :يأتيبين نقطتين كما  برنوليمعادلة كتابة ويمكن 

(PE + FE + KE)1 = (PE + FE + KE)2 

 :يأتيودها كما إعادة ترتيب حدو التعويض ويمكن إعادة كتابة معادلة برنولي بعد

𝐏𝟏

𝛒𝟏
 + 

𝑽𝟏
𝟐

𝟐
 + ℊ × z1 =  

𝐏𝟐

𝛒𝟐
 + 

𝑽𝟐
𝟐

𝟐
 + ℊ × z2 

 (11-4)وكما موضح في الشكل  اآلتية،بالصيغة  برنوليوعادة ما تكتب معادلة  

P1 + 𝝆 × 
𝑽𝟏

𝟐

𝟐
+ 𝛒× ℊ × z1= P2 + 𝝆 × 

𝑽𝟐
𝟐

𝟐

 
+ ρ× ℊ × z2 

P1, P2   الخروج على التواليوضغط الدخول  (Pa ) 

     

ρ  كثافة المائع  (kg/m
3
)

 

     

v1, v2  الخروجسرعة المائع عند الدخول و  (m/s) 
     

ℊ  التعجيل األرضي  (m/s
2
) 

     

z1, z2  إسنادالخروج عن مستوى ارتفاع فتحتي الدخول و  (m) 

 
 لة برنولي على جريان المائع في أنبوب مائلتطبيق معاد 11-4شكل 
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  5 مثال
 m/s 1.5تكييف مركزي بسرعة مقدارها  لمنظومة الساخنيدخل الماء في سخان إلنتاج الماء 

  إذا كان أنبوب الخروج أعلى من أنبوب الدخول بمقدارف،  m/s 9 ويخرج بسرعة مقدارها

m 5،  ضغط دخوله يساوي نأعلمت  إذاجد ضغط الماء الساخن عند الخروج bar 2  ،

kg/m بين الدخول والخروج  تساوي الماءمعدل كثافة و
3 990  

 جوابال

 .2لتكن و نقطة الخروج و 1معادلة برنولي بين نقطة الدخول ولتكن نطبق 

P2= P1 +  
𝟏

𝟐
ρ × (v1

 2
 − v2

 2
) + 𝛒 × ℊ × (z1 − z2)  

  m = (z1 −z2) 5-                                    اا من فتحة الدخول إذ ىعلأن فتحة الخروج أبما 

P2= 2 × 100 × 1000 + 0.5 × 990 × (1.5
2
−9

2
) + 990 × 9.91× 9 (−5) 

P2=200000 − 38981.25 − 48559.5 = 112500 Pa = 112.5 kPa 

P2= 112.5÷100 =1.125 bar 

 

    Volumetric Fluid Flow Measurement لحجمي اقياس تدفق الموائع  4-7

للموائع وهنالك عدة  لحجمياق قياس معدل التدفق ائالتطبيقات على معادلة برنولي هي طر أهممن  

 مستخدمة في هذا المجال منها: أجهزة

 Pitot Tube أنبوبة بيتوت - أ

من  (12-4)كتشفها، وتتكون أنبوبة بيتوت كما في الشكل ا الذيعلى اسم العالم  األنبوبةسميت هذه  

ملم، وفي بعض  5 إلى 2، يتراوح قطرها من أمن الفوالذ المقاوم للصدم الزاوية مصنوع قائأنبوب 

وتتكون أنبوبة بيتوت من أنبوبين متداخلين، األنبوب ملم.  5كبر من أالتطبيقات الخاصة يكون قطرها 

)الضغط الناتج عن الضغط  الداخلي يحتوي على ثقب واحد في بدايته، يقوم بقياس الضغط الكلي

خر المحيط باألنبوب الداخلي فيحتوي على أربعة ثقوب أما األنبوب اآل (،لمستقر وضغط السرعةا

حتواء المائع اقياس ضغط  هيموزعة بمسافات متساوية على محيط األنبوب، وفائدة الثقوب األربعة 

ستقر الضغط المداخل مجرى المائع، ويسمى هذا الضغط بالضغط المستقر، والفرق بين الضغط الكلي و

 سببه سرعة المائع.توالذي يمكن من خلله معرفة الضغط الذي  ،حركيضغط الاليسمى ب

 ن:أأي 

Ptotal = Pvel + Pstg 

 
 أنبوبة بيتوت 12-4شكل 
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عن طريق الفرق بين الضغط الكلي  حركيضغط الالفرق  مانوميتر لقياس إلىتربط أنبوبة بيتوت و 

 (.13-4)مبين في الشكل  هو والضغط المستقر وكما

 

 ربط أنبوبة بيتوت بالمانوميتر 13-4الشكل 

 .المائعيمكن معرفة معدل سرعة المائع داخل مجرى  اآلتيةوبتطبيق المعادلة 

v = √2 × ℊ × Δ𝑧 

 :إن إذ

v  سرعة المائع داخل المجرى  m/s 
     

Δ𝑧  
بين الضغط الكلي  ارتفاع عمود السائل في المانومتر الناتج عن الفرق

 المستقر لضغطوا
 m 

     

ℊ  التعجيل األرضي  m/s
2 

 
 :التي ورد ذكرها سابقاا  اآلتيةويمكن حساب معدل التدفق الحجمي بعد قياس معدل السرعة من المعادلة 

�̇� = A × v 

 Rotameter ميتر(ت  ور) ال الحجميالتدفق  معدل مقياس - ب

موضح الميتر( )الروت لحجمياالتدفق  خدام مقياسلجريان الموائع مباشرة باست لحجمياالمعدل  يقاس 

قطعة من المعدن  كرة معدنية أو هفي داخلرج دا ، ويتكون من أنبوب زجاجي م  (14-4)في الشكل 

 ارتفاعالزجاجية، ويتناسب  باألنبوبةمروره  عند المخروط أوالكرة  يقوم المائع برفع مخروطية الشكل.

cm)، وتقاس بوحدات مع زيادة معدل التدفق المخروط طردياا  أوالكرة 
3
/min )وأ (ml/min). 
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 لحجمي ) روت ميتر(اأشكال مختلفة من مقياس معدل التدفق  14-4شكل 

   Anemometerموميتر( يقياس سرعة الغازات ) االنم -ج

من مروحة صغيرة مربوطة مع  )15-4( موضح في الشكلهو يتكون مقياس سرعة الغازات كما  

بالدوران بفعل مرور الغازات  دأبالهواء وت وضع المروحة في مجرىز رقمي بواسطة سلك، تاجه

و أ( m/s)ويمكن قراءة معدل سرعة الغاز عن طريق الجهاز الرقمي الذي يعطي القراءات بوحدات 

(km/h).  

 

 وميتر(النيم)ا جهاز قياس سرعة الغازات 15-4شكل 
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 الفصل الرابع أسئلة

 كانت درجة حرارة المستودع الساخن تساوي فإذاين للحرارة، ماكينة حرارية تعمل بين مستودع :1س

 قصى كفاءة للماكينة.أ، جد (℃37) والمستودع البارد تساوي (℃540)

 
حسب كفاءة ا، J 250 كمية حرارة مقدارها طرح، وتJ 2250 ماكينة حرارية تنتج شغل ميكانيكيا مقداره :2س

 هذه الماكينة.

 
الخارج  إلى kJ 24 حرارة من الغرفة مقدارها حارنو المعكوسة، ويطروفق دورة كعلى مكيف يعمل  :3س

داء أحسب درجة حرارة الغرفة، ومعامل ا، kJ 8 مقداره ، ويستهلك شغلا ℃47غ درجة حرارته الذي تبل

 المكيف.

 
، بينما درجة (℃33-) طورت براد يعمل على حفظ درجة حرارة مخزن مجمد عند أنهاأدعت شركة  :4س

 دعاء هذه الشركة.ام ي  ق   5.5داء حسب قول الشركة هو ألن معامل اأو (℃27)حيط الخارجي حرارة الم

 
 جابتك.إ، علل اا هل يمكن تبريد غرفة بوضع ثلجة بداخلها وترك باب الثلجة مفتوح :5س

 
 kJ 175 تطرح من المكثف بمعدلو kJ 144 قبل المبخر بمقدارارة من الغرفة من ريتم سحب الح :6س

 داء الدورة.أعامل حسب ما

 
مطلوب من هذه الماكينة الكان  فإذا، ℃20و  ℃200مقدارها  ةماكينة حرارية تعمل بين درجتي حرار :7س

 ارة المضافة والمطروحة من الدورة.رحسب كمية الحا، kW 15مقداره  تنتج شغلا  أن

 
kg/m وكثافة ثابتة مقدارها bar 1.5 هواء عند ضغط :8س

داخل مجرى  يجري، m/s 40 ، وسرعة1.2 3

د سرعة ، ج  bar 1.3 كان الضغط عند مخرج المجرى يساوي فإذا مستطيل الشكل. مقطعه أفقيهوائي 

m ن مساحة الخروج تساويأعلمت  وإذا .خروج الهواء من المجرى
معدل التدفق  حسبا  ، 0.06 2

 للهواء. لحجميا

 
، bar 3 ( وبضغط مقداره0.15 × 0.15) m بعادهأمربع المقطع  أفقيهواء في مجرى هواء  يجري :9س

 التدفق الكتلي للهواء. لحسب معدا  ، m/s 4 ، وبسرعة دخول مقدارها℃37مقدارها  ةودرجة حرار

 



 

 

 الفصل الخامس  

 موائع التثليج 

Refrigerants 
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      Refrigerants موائع التثليج

  Introduction                                                                      مقدمة  5-1

لنقل الحرارة من مكان يراد تبريده  ثليجفي دورة الت و غاز(أ)سائل  هو المادة العاملة مائع التثليج 

منقولة تكون على شكل ن الحرارة الإكثف(. التخلص من الحرارة )الم فيهيتم  خرآمكان  إلى )المبخر(

داخل المبخر  الحالة البخارية ىــــــإلللتحول من الحالة السائلة  مائعلى قابلية اــــتعتمد علو حرارة كامنة

للتحول من الحالة البخارية  مائعي قابلية الأ من الحيز المراد تبريده( وبالعكس التبخر حرارة)عند امتصاص 

لالستعمال في دورة  مناسبا   مائعولكي يكون ال تكثيف(.الحالة السائلة داخل المكثف )عند طرح حرارة ال إلى

 اقتصاديا   استخدامهن يكون ذا خواص طبيعية وكيميائية وحرارية مناسبة تجعل أالبخار يجب  انضغاط

 ضمن الظروف التي يستخدم فيها. ومأمونا

داخل المباشرة )وهي الوسائط العاملة  موائع التثليج :نوعين رئيسين هما إلى موائع التثليجوتقسم     

 ن هذهإ .ساسيةألا موائع التثليج حيانا  أالمكثف( وتسمى  إلى، وتقوم بنقل الحرارة من المبخر التثليج دورة

غير  موائع التثليجالنوع الثاني فهي  امأ. و فقدانها للحرارةأكتسابها اتتغير حالتها )طورها( عند  موائعال

 إلىالمكان المطلوب تبريده  تستخدم لنقل الطاقة الحرارية من الثانوية والتي موائعتسمى بال ماو أالمباشرة 

وهي مشابهة للمواد مانعة  لحرارةاو فقدان أ اكتسابدون التغير بالطور عند  المبخر في منظومة التثليج

 .األثيلينغليكول التجمد في السيارات مثل 

 Refrigerant Groups                                           موائع التثليجمجاميع   5-2

 موائعهنالك مجاميع مختلفة من  ،ثليجالت ألجهزةالتشغيل المختلفة ستعماالت وظروف الل نظرا      

عليه من ومناسب له،  تثليج مائع كلتطبيق هنانما لكل إواحد، و ستخدامالتصلح جميعها  ، والثليجالت

 منها:و موائعنواع المختلفة من الألالضروري معرفة ا

            Halocarbonsالهالوكاربونات -1

كثر من أ أوحالل  ذرة واحدة إ، متكونة من خالل ههايدروكاربونات مهلجنوهي عبارة عن  

يثان، البروبان( إلالموجودة في جزيئات الهايدروكاربونات النقية )الميثان، ا (H) الهيدروجينذرات 

ئع التي تحتوي في تركيبها الهذا فان المو .و البروم(أو الفلور أبذرات من الهالوجينات )الكلور 

ذا وجدت ذرتان من الكاربون إميثان، و هاتركيب أصلرة واحدة من الكاربون يكون الكيميائي على ذ

 (1-5). والجدول األصلي وثالث ذرات تدل على البروبان للتركيب صل التركيب،أهو  اإليثانفان 

 الموائع. هذهمن  ا  يوضح بعض

  Hydrocarbonsالهايدروكاربونات -2

هي موائع تتكون بنسب مختلفة من عنصري الهيدروجين والكاربون. ومنها الميثان، و  

 يزوبيوتان.آلاو، بان، البيوتانو، البراإليثان

  Inorganic Fluidsضعوويةالال الموائع -3

 يزال وال .قبل استخدام الهالوكاربوناتكموائع تثليج العضوية البعض المركبات  استخدمت 

، الماء، األمونياومنها  ،الجيدة والفيزيائيةالوقت الحاضر لخواصها الحرارية في بعضها يستخدم 

 وكسيد الكاربون وغيرها.أالهواء، ثاني 
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  Azeotropic Fluids هزيوتروبيألالموائع ا -4

ن مزج مائعين من الهالوكاربونات عناتج والتكثف  ،مزيج ثابت الغليان عن عبارة هي 

بتغير درجات الحرارة  األصليةمكوناتها  إلىن تتجزأ أال يمكن  .نتاج موائع جديدةإلبنسب محددة 

رقم  المائعها ـومن ،إلنتاجهائعين المستخدمين مذات خواص مختلفة عن ال و الضغوط. وتكونأ

R-501 مائعينالناتج من مزج ال  R-12)  25 %  مع R-22  75% .وغيرها ) 

 Unsaturated Organic Fluids  ئع العووية غير المشبعةاالمو -5

 والبروبلين   C2H4 األثيلينا هايدروكاربونات تعتمد في تركيبها على هساسأهذه المجموعة  

C3H، ومنهاR-1113  (CClF = CF2 ). 

 ةبعض موائع التثليج الهالوكاربوني 1-5الجدول 

 

 

 Refrigerant Properties                                          موائع التثليجخواص     5-3

خواص والفيزيائية و ساسية هي الخواص الحراريةأثالث مجاميع  إلىموائع التثليج تقسم خواص    

 :اآلتيةن تتوفر فيها الخواص أيجب  للتثليج كموائعن المواد المستخدمة إشكل عام فبو. األمان

كل، غير ضارة لجسم آب التغير قابلة لتسبلتهاب واالنفجار، ن تكون غير سامة، غير قابلة لالأيجب  .1

 .وغير ضارة للبيئة عند التالمس اإلنسان

 سهلة االكتشاف والتحديد عند تسربها.، في حالتيها السائلة والغازية ن تكون مستقرة كيميائياأيجب  .2

 .درجة غليان مناسبة عند ضغوط التشغيل لمائع التثليجن تكون أيجب  .3

المتبخر  المائععالية ونسبة حجم  ه )الحجم النوعي(كتلت إلىالسائل  المائعكون نسبة حجم تن أيجب  .4

 .تثليجكتلته قليلة  لزيادة كفاءة دورة ال إلى
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 التثليج كبر قدر ممكن منأعالية وذلك للحصول على  لمائعل للتبخر ن تكون الحرارة الكامنةأيجب  .5

 .بخار إلىالسائل عند تحوله لكل كيلوغرام من 

 ضغط التبخير( قليلة لزيادة كفاءة الضاغط إلىن تكون نسبة االنضغاط )نسبة ضغط التكثيف أيجب  .6

 .ن يكون ضغط التكثيف منخفضا عند الظروف الجوية االعتيادية للحصول على كفاءة تبريد عاليةأو

 دخولعلى بقليل من الضغط الجوي لتفادي أ التثليججزاء منظومة أن يكون الضغط داخل أيفضل  .7

 .في حالة حدوث تسرب داخل المنظومة إلىاء الهو

يت للضاغط بشكل جيد وذلك للمحافظة على خواص الزيت يمع زيت التز لمائعن يمتزج اأيجب  .8

 رجاعه للضاغط.إوضمان 

المنظومة من التلف نتيجة  أجزاءفظة على امن الرطوبة وذلك للمح ا  خالي مائع التثليج ن يكونأيجب  .9

 .ختالطه بالرطوبةا، وكذلك لمنع تحلل الزيت عند طوبةرال تجمد

   Refrigerant Numbering                                       موائع التثليجترقيم   5-4

 إذ .ل معهابينها عند التعاميز يرقاما محددة للتمأالمختلفة فقد اعتمدت  موائع التثليجيز بين يللتم 

  األمريكيةعداد طبقا للتسمية التي اعتمدتها الجمعية أ ةبثالث متبوعا   (R) بحرف األولي مائع التثليجيعرف 

 .(ASHRAEيف )يوالتك والتثليجندسي التدفئة لمه

 :اآلتيةتعتمد الصيغة  ةوالهايدروكاربوني ةالهالوكاربوني موائع التثليجن ترقيم إ   

 .مائعالتركيب الكيميائي لل( في Fمن اليمين يمثل عدد ذرات الفلور ) األولالرقم  .1

 في التركيب الكيميائي. (1) زائدا  ( H) الهيدروجينيمثل عدد ذرات اليسار الرقم الثاني من  .2

 .(1) همن( في التركيب الكيميائي مطروحا Cيمثل عدد ذرات الكاربون ) اليسارمن  األولالرقم   .3

           لكلور باقي عدد ذراتوتشكل ذرات ا في التركيب الكيميائي (Cl) ذرات الكلورترقيم لال يعطى  .4

 .المستبدلة الهيدروجين

 الذرات.وبجانبه عدد  Bتركيب الكيميائي يكتب الحرف ال( في Brفي حالة وجود ذرات بروم )  .5

...  a،b األحرفميز بكتابة بالصيغة الكيميائية وتختلف بالتركيب الجزيئي ت   هالتي تتشاب الموائع .6

الصيغة الكيميائية  إذ  (R-114a)، والمائع(R-114)مثال على ذلك المائع  .المائعبجانب رقم  .الخ

على  (CCl2FCF3)،  (CClF2CClF2)، أما التركيب الجزيئي فهما (C2Cl2F4)هي  مائعينلل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       التوالي.

 

 1مثال 
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 وكربون هيدروجينالهايدروكاربونية التي تحتوي على ذرات  موائع التثليجترقم نفسها الطريقة بو

في المثال  هو كما المائع رقم إلى 1000 الرقم يضاف  أنعلى العضوية غير المشبعة  الموائعوكذلك  ،فقط

 تي:آلا

         

 

 2مثال 

 3مثال 

 4مثال 

 5مثال 
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ليه الوزن الجزيئي للمركب، إ ا  مضاف 700عتماد الرقم از من خالل يمت   فإنهاغير العضوية  موائع التثليجما أ

  :مثال ذلك ، +R(700وبهذا يكون الرقم )الوزن الجزيئي

 

 

 

 

  

 

 

 

 

( 2-5ويبين الجدول ) ،عالميا  لوان المتفق عليها ألميز حسب اسطوانات ت  أفي  تحفظ موائع التثليج

 .المائع المستعملة ولون االسطوانة التي يحفظ فيها ذلك موائع التثليجبعض 

 

 

 األمونيا

 الكاربون أوكسيدثاني 

 الماء
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  موائع التثليجسطوانات بعض أ وأشكال لوانأ( 2-5جدول )

 

 األوزونضعلى طبقة  موائع التثليج تأثير  5-5

Effect of Refrigerants on Ozone Layer 

ن تسرب أل ،فوق البنفسجية األشعةرض من تسرب وهي تحمي األ األرضيةبالكرة  األوزونتحيط طبقة 

 :ما يأتييسبب  األرض إلى األشعةكمية كبيرة من هذه 

 على الجلد مما يسبب سرطان الجلد. التأثير .1

 .اإلنسانن يعدسة ع إعتام .2

 ضعف نظام المناعة عند الكائنات الحية. .3

 الزراعية.نتاجية المحاصيل إالتقليل من  .4

 على الكائنات البحرية. التأثير .5

هو وجود المركبات  األخيرةفي الفترة  األوزونن السبب الرئيسي بتعجيل تناقص طبقة أوقد تبين 

ذرات  إلىفوق البنفسجية تحلل هذه المركبات  األشعةن أ. كموائع تثليجالكلوروفلوروكاربونية المستخدمة 

فوق  األشعةزيادة تسرب  مسببا   األوزونوالكاربون. يقوم عنصر الكلور بتحطيم طبقة  الكلورو الفلور

 : األوزونعلى طبقة  موائع التثليج تأثيريسمى و. األرض إلىالبنفسجية 

 Ozone Depletion Potential (ODP)       األوزونجهد تناقص 

 :التثليجموائع  لتأثيرنتيجة  األرضيةوتسمى زيادة درجة حرارة الكرة  

  Global Warming Potential حترار العالمياال جهد

. مونتلاير وبروتوكول فينا هي اتفاقية األوزوناتفاقية عالمية لحماية طبقة  تعقد التأثيراتوللحد من هذه 

كموائع من تصنيع المركبات الكلوروفلوروكاربونية  )خطة إزالة( االتفاقية على التخلص التدريجي تنصو

 :يأتيوكما  تثليج
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 .(2010 – 1987الزمنية )في الفترة   R-12  ،R-11 موائع التثليجالتخلص من تصنيع  .1

 . R-22وخاصة  (2020-2015)في الفترة  األخرى موائع التثليجيتم التخلص من  .2

 .2005االتفاقية الدول النامية في الفترة االبتدائية حتى عام استثنت  .3

  R-400، R-600وسلسلة  R-134a لمث األوزونلطبقة صديقة  موائع تثليجيتم تصنيع  .4

لطبقة لبيئة ولمائع صديق إلى  تحويرهابعد  أخرىمرة  موائع التثليج الممنوعة استخدامعادة إ .5

 .تنقيتها لىفضال  ع األوزون

حديثة، ألنه تبين أن هنالك  موائع تثليجعند إنتاج  االحترار العالميموضوع  االعتباراألخذ بعين  .6

 .R134a  مثل االحترار العالميالتؤثر على طبقة األوزون ولكن تؤثر سلبيا  من جانب  تثليجموائع 

 New Generation Refrigerants                             البديلة موائع التثليج  5-6

ي مختلف مجاالت ـــــستخدامها فالبخواص ال تؤثر على البيئة،  لموائع التثليجنتاج بدائل إلقد تم 

 .استخداماتهاع ـــم (3-5موضح بالجدول )و ــــــهما ك، والقديمة الموائعن ــــم وتكييف الهواء بدال   التثليج

 البيت الزجاجيببها بحدوث ظاهرة ـــــى البيئة نتيجة تســـــخذت تؤثر علأالبديلة  الموائع بعضلكن 

Green House Effect الناتج من  االحترار العالمينتيجة  األرضة حرارة جارتفاع در إلى، التي تؤدي

الزائدة من  عرقل خروج الحرارةتو أمنع ت ابدوره تيالغالف الجوي، وال بعض الغازات فيزيادة تركيز 

، ظاهرة الفيضانات، التصحرمثل  لبيةالس اآلثار األرضعلى تظهر نتيجة لذلك الفضاء. و إلى األرض

من خالل  الموائعالتخلص من هذه في  خذت تفكر أن بعض بلدان العالم إلهذا ف .)تسونامي( وغيرها

 حديثة ومنها: وبموائع تثليج متطورةتكنولوجيا 

على البيئة ولكن من مساوئها  السلبي تأثيرهاوقلة  يةلتميزها بخصائص تبريد HCsالهيدروكربونات  .1

 .ة بدرجة عاليةسالمالمتطورة لتحقيق  مانأوسائل  استخدامقابليتها على االشتعال، مما يتطلب 

 األوزونلى طبقة ع هتأثيردم عجيدة و حراريةالذي يمتاز بخصائص   NH3   (R-717)مونيا األ .2

 وال ينصح نه سام وقابل لالشتعال في ظروف محددةأال إ، االحترار العالميفي  تأثيروليس له 

 .نتيجة تماسها مع األمونيا األنابيبتلك مع األنابيب النحاسية بسبب تآكل  باستخدامه

 األوزونطبقة على  السلبي التأثيريمتاز بخصائص عدم وCO2  (R-744 )ربون وكسيد الكاأثاني  .3

بسبب انخفاض الحرارية( لكفاءة )اتدني  هوفأما جانبه السلبي ، االحترار العالمي وعلى ظاهرة

 .وءكف ذلك باستخدام مبادل حراريولكن يمكن التغلب على  (،℃31.3)درجة حرارته الحرجة 

الحرارية ن كفاءته أال إغير التقليدية،  التثليجرات الذي يمكن استخدامه في دو R-729 الهواء .4

 .منخفضة جدا  

الصفر  درجة من أعلى) المثلى لالستعمال في درجات الحرارة العالية الموائعمن  وي عد R-718الماء  .5

دم الماء في خلحالته البخارية يتطلب ضواغط كبيرة الحجم. يست ن كبر الحجم النوعيأال إ(، السيليزي

 االمتصاصية مع بروميد الليثيوم. التثليج نظم
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 البديلة موائع التثليجبعض   3-5 الجدول

 المالحظات بديال  عن الجديد ومكوناته مائع التثليج

R-134a R-12  يستعمل لمثلجات الماء والضواغط

 الترددية
R-407C     (R-32 + R-125 + 

R134a) 
R-22  يستعمل في المنظومات المجمعة

 )المثلجات( الوحدات المنفصلة

R-410A      (R-32 + R-125)  للوحدات المجمعة

 فقط

 اقتصادي في حجم الوحدة والضاغط

R-413A  (R-218 + R-134a + 

R-600a) 

R-12 يعمل مع المنظومات الحالية 

R-417A    (R134a + R-600a) R-22   يعمل مع النظام الموجود حاليا 

 

         Brines                                                               المحاليل الملحية 5-7

يف المركزية على ينظمة التكأفي  Secondary Refrigerant سيط تبريد ثانويكوستخدم الماء ي

نه يستخدم أال إورخص ثمنه.  جيدة يةامتالكه خواص انسيابو الرتفاع حرارته النوعيةاسع وذلك نطاق و

ما في التطبيقات التي تتطلب درجات أنجماد. ألوذلك لتحاشي عملية ا (℃5)كبر من أحرارة لدرجات 

نها أل، Antifreeze   مانعات االنجمادو فتستخدم المحاليل الملحية )صفر درجة سيليزية(قل من أحرارة 

 نجماد الماء.اقل من درجة أنجماد اتمتاز بدرجة 

نجماده على نوع الملح المذاب اتتوقف درجة حرارة ملح في الماء، و ةذابإالمحلول الملحي من  تكوني

شائعة  واألمالح ،يستخدم المحلول لنقل الطاقة الحرارية دون تغير في طوره السائل ،ومقدار تركيزه

 االستخدام هي:

 (.℃17-)خدم لدرجات حرارة بحدود تويس  CaCl2كلوريد الكالسيوم  -

 (.℃21-)ويستخدم لدرجات حرارة بحدود  NaClكلوريد الصوديوم   -

وخاصة مع كلوريد الصوديوم، لذلك يفضل المعادن  آكلاليل الملحية للهواء يساعد على تن تعرض المحإ

 ستخدام كلوريد الكالسيوم.ا

 نجماده، تسمى مانعات االنجمادان هنالك بعض المركبات التي تذوب في الماء لتقليل درجة حرارة أكما 

 .الذي يستعمل في مبردات ماء مكائن السيارات ثلين كليكولأ، و، بروبلين كليكولالكلسرينومنها الكحول، 
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 Refrigerant Properties Diagram                  مائع التثليجمخطط خواص   5-8

قد رتبت  لموائع التثليجها سابقا، فان الخواص الثرموديناميكية يلإشير أ  لخواص التي ا إلى باإلضافة 

ولالستغناء عن استعمال الجداول  ،ح العالقة بين هذه الخواص المختلفةيلتوض ال  يفي مخططات وجداول تسه

 مائع التي يمر بها لألطوارتعطي صورة واضحة  ألنها والمعادالت الرياضية، يتم استعمال المخططات

. ومن هذه المخططات التي يجب التركيز عليها التثليج إلنتاججزاء المنظومات المعتمدة أداخل  التثليج

 .                           (Pressure - Enthalpy)  )المحتوى الحراري( نثالبيإلا –وغط المخطط  ،ألهميتها

، حيث تظهر ثالث مناطق محتوى حراري –على مخطط ضغط  مائع التثليج( حالة 1-5يبين الشكل ) 

 هذه المناطق هي: و ،Saturation Curveمنحني اإلشباع يفصل بينها منحنى يدعى 

 مائع شباع وفيها يكونمن منحنى اإل األيسر: تقع على الجانب Liquid Region منطقة السائل -1

 شباع.إلقل من درجة حرارة اأفي حالة سائل فقط وبدرجة حرارة  التثليج

من  األيمن: وهي تقع على الجانب  Superheated Vapor Regionمنطقة البخار المحمص -2

من درجة حرارة  أعلىفي الحالة البخارية فقط ودرجة حرارته مائع التثليج المخطط وفيها يكون 

 شباع.إلا

عبارة عن خليط من  المائعيكون  إذ: وهي المنطقة الوسطى،  Mixture Regionمنطقة الخليط -3

 السائل والبخار.

عاله ويتكون من أ: وهو الخط الفاصل بين المناطق الثالث  Saturation Curveشباعإلمنحنى ا -4

خطين تفصل بينهما نقطة تسمى بالنقطة الحرجة. ويمثل الخط على يسار النقطة الحرجة حالة 

 .يمينها حالة البخار المشبعالسائل المشبع وعلى 

: وهي تجمع بين خواص السائل المشبع والبخار المشبع وتفصل  Critical Pointالنقطة الحرجة -5

  شباع.إلبين خطي منحنى ا

 

 (h) المحتوى الحراري –( Pمخطط الضغط )  1-5 الشكل 
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 :اآلتيةيحتوي على الخطوط  (نثالبيإلا –وغط ال)ومخطط      

سي للمخطط يمثل أالر إلحداثيان إ: Constant Pressure Lines خطوط ثبوت الوغط -1         

وكما  في المخطط، الوحدات المعتمدنظام حسب  ، أو(kPa)، (barبوحدات ) لمائع التثليج ضغط المطلقال

  (.2-5مبين بالشكل )هو 

 األفقي إلحداثيان إ:  Constant Enthalpy Linesالمحتوى الحراريخطوط ثبوت  -2          

 حسب النظام المعتمد للوحدات وكما أو (kJ/kg) ، وبوحداتلمائع التثليجيمثل المحتوى الحراري  للمخطط

 (.2-5) موضح بالشكل هو

 

 (المحتوى الحراري –الضغط )على مخطط  المحتوى الحراريخطوط ثبوت الضغط وثبوت  2-5ل الشك

 على ممتدة درجة الحرارة ثبوت خطوط تكون  Isothermal Linesخطوط ثبوت درجة الحرارة -3   

وموازية  الشاقولففي منطقة السائل تكون خطوط درجة الحرارة قريبة من  مائع التثليج.مناطق حاالت 

ما في منطقة أفي منطقة الخليط،  المحتوى الحراريحداثيات فقية وموازية إلأحداثيات الضغط، وتكون إل

 ةليزييما تكون بالوحدة الس (. وغالبا  3-5) موضح بالشكل هو المخطط، وكما سفلأ إلىمائلة  البخار فتكون

(˚C) ايتيةهالفهرن وأ (˚F) . 

 

 المحتوى الحراري –خطوط ثبوت درجات الحرارة على مخطط الضغط  3-5 الشكل
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ط ثبوت الحجم ن خطوإ:  Constant Specific Volume Linesخطوط ثبوت الحجم النوضعي -4

 وكما ،وتكون في منطقة البخار المحمص مائلة بزاوية بسيطة تقريبا   اليمين، إلىوترتفع  قليال   النوعي مائلة

kg/m) وحدة الكتلة إلىووحدات الحجم النوعي هي وحدة الحجم   (،4-5الشكل )في موضح  هو
3).  

 ،تقريبا  مائلة باتجاه قطري الخطوط : تكون   Constant Entropy Linesنتروبيخطوط ثبوت اإل -5

 . (kJ/kg.K)نتروبي هي ووحدات اإل (5-5الشكل )في  هو مبينكما 

البخار كتلة نسبة  وه كسر الجفاف:  Constant Dryness Fraction Linesخطوط كسر الجفاف -6

كما  ،(نثالبيإ –ضغط )بخطوط على مخطط مقاديره في خليط البخار والسائل، وتمثل  الكلية كتلة المائع إلى

 (.6-5في الشكل )هو مبين 

. وكذلك (نثالبيإلا –ضغط )العاله في مخطط أليها إالخطوط المشار  ك ل ( تم جمع7-5في الشكل )       

ستخدام، شائعة االموائع التثليج ( لبعض نثالبيإ –ضغط ) اتمخطط( 13-5) إلى (8-5)من  األشكالوضح ت

 ألغراض بعض الحسابات وتحديد الخواص المشار إليها سابقا . استفادة منهيمكن اال التي

 

 نثالبيإ –خطوط ثبوت الحجم النوعي على مخطط ضغط  4-5الشكل                         

 

 نثالبيإ -نتروبي على مخطط ضغط خطوط ثبوت اإل 5-5الشكل 
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 نثالبيإ –خطوط ثبوت كسر الجفاف على مخطط ضغط  6-5 الشكل

 

 كافةة الخطوط السابق هعلي موضحا   لمائع التثليجنثالبي إ –مخطط ضغط  7-5الشكل 
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 R-12إنثالبي لمائع التثليج  –مخطط ضغط  8-5الشكل 
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 R-22  نثالبي لمائع التثليجإمخطط ضغط ـ  9-5الشكل 
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 R-134a  نثالبي لمائع التثليجإطط ضغط ـ مخ 10-5  الشكل
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  R-11لمائع التثليجنثالبي إ –مخطط ضغط  11-5الشكل 
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 R-502لمائع التثليج نثالبي إ –مخطط ضغط  12-5الشكل 
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 (R-717لألمونيا )نثالبي إ –مخطط ضغط  13-5الشكل 
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 أسئلة الفصل الخامس

 :ما يأتيف عر  : 1س

 ،اإلجمالي، الجهد الحراري األوزونزيوتروبية، جهد تناقص اآل ، الهالوكاربونات، الموائعمائع التثليج      

 الثانوية. وسائط التبريد، األساسية موائع التثليجظاهرة البيت الزجاجي، مانعات االنجماد، 

 .كمائع تثليجستخدامه االخواص الواجب توفرها في المائع لكي يمكن أهم ذكر ا: 2س

 :ما يأتيعلل  :3س

 .األوزونتحطم طبقة  - أ

 .باألمونياحديدية بدل النحاسية في منظومات التبريد التي تعمل  أنابيبستخدام ا - ب

 .لاللتهاب واالنفجار وقابال   ا  كونه سام رغم كمائع تثليج األمونياستخدام ا - ت

 .يد الصوديوم في المحاليل الملحيةستخدام كلوريد الكالسيوم بدل كلورا - ث

 .ستخدام الماء كوسيط تبريد ثانويا - ج

 :اآلتية موائع التثليجلتي يحفظ فيها كل من ا األسطوانةذكر لون ا: 4س

 R-134a                         R-11              R-12           R-22            

 ؟الذي تركيبه الكيميائي مائع التثليج: ما رقم 5س

           H2 O        CBrF3                CH3Cl              CF2 =CF2        CO2               NH3 

 :لموائع التثليج : اكتب التركيب الكيميائي6س

R-134a              R-11        R-12         R-22        R-717          R-501         R-718      

 :األوزونعلى طبقة  تأثيرهاترتيبا تصاعديا حسب  موائع التثليج: رتب 7س 

     R-11                         R-12                 R-22                  R-134a     

 ؟والثانوية األساسية موائع التثليج:  ما الفرق بين 8س

 

 

 

 



  السادسالفصل  

 نضغاطيةالتثليج االدورة   

Vapor Compression Refrigeration Cycle 
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 نضغاطيةالتثليج االدورة 

 Vapor Compression Refrigeration Cycle    

     Introduction                                                                     مقدمة 6-1

قل من درجة حرارة أو جسم، ثم المحافظة عليها أنه عملية تخفيض درجة حرارة مادة أب التثليجيعرف       

ن ينه توفير درجة حرارة في مكان معبأن يعرف أو الجسم. وكذلك يمكن أالمادة  هالمحيط الذي توجد في

زالة حرارة من المادة المراد إيتطلب  التثليجوللحصول على  تلك السائدة في محيط ذلك المكان.من  أوطأ

مائع خر، وتتم هذه العملية بواسطة مادة عاملة هي آو مكان أخرى أمادة  إلىتبريدها، ونقل هذه الحرارة 

 .التثليج

جهزة التبريد أب نتهاء  استخدام الثلج وامن  ابتداء  ساليب كثيرة للحصول على التبريد، أعتمدت القد     

مجاالت المنزلية، الصناعية، التجارية، تكييف الهواء وغيرها من التطبيقات الالمختلفة والمستخدمة حاليا في 

 التثليجوسع دورات أو كثرأنضغاط البخار ادورة  ُتعدالمختلفة في الحياة المعاصرة. وفي هذا المجال 

ثم يكثف للحالة السائلة وبعدها يتم  مائع التثليجط بخار ففي هذه الدورة يتم ضغ ،في المجال العملي ستخداما  ا

 مائع التثليج إلىة من المحيط رنتقال الحرااتخفيض الضغط للحصول على درجات حرارة منخفضة مسببة 

 ثم يعاد تدويره. البخارية،الحالة  إلىوتحوله من الحالة السائلة 

 )صيغة( تطبيقا للقانون الثاني لديناميك الحرارة منطوق ثليجتلل دورة انضغاط البخار ُتعد          

نتيجتها الوحيدة نقل  ُتعد   العمليات الدورية التين أالتبريد، الذي ينص على  نظوماتالمتعلق بم وزيوسكال

على الدورة لكي يمكن  (شغل) ال في حالة بذل طاقةإغير ممكنة،  ساخنجسم  إلى الحرارة من جسم بارد

درجة حرارة )على أمستوى حراري   إلى (درجة حرارة منخفضة) أوطأنقل الحرارة من مستوى حراري 

كبر قدر ممكن من الحرارة أمتصاص االنموذجية   التثليج تكون وظيفة ماكنة  األساس(. وعلى هذا مرتفعة

 قل قدر ممكن من الطاقة المبذولة )الشغل( في الدورة. أمن المادة المراد تبريدها وب

    Ideal Saturated Vapor Compression Cycleنموذجيةدورة انضغاط البخار المشبعة ال 6-2

تتم من  إذ، مائع التثليجبخار نضغاط الالنموذجية )المثالية(  المبسطة نها الدورةأب الدورةعرف هذه تُ       

فيها  تتمالتي  التثليجالميكانيكية الرئيسية لمنظومة  جزاءألن اإ ،جراءات( متتاليةإربعة عمليات )أخالل 

وترتبط هذه  .المبخر ،التمدد أداة )صمام(( وهي الضاغط، المكثف، 1-6) موضحة بالشكل األربعةالعمليات 

بمعزل عن الظروف  واألنابيب األجزاءداخل هذه  مائع التثليجنابيب. تكون حركة أجزاء فيما بينها بألا

 الخارجية.

 
 النموذجيةجزاء دورة انضغاط البخار أ 1-6لشكل ا
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  البخار النموذجية انضغاط منظومة أجزاء 6-2-1

Elements of Ideal Vapor Compression System   

داخل  مائع التثليجويقوم بمهمة تحريك  ثليجقلب منظومة الت ُيعد:  Compressorالضاغط   -1

يمكن  عندهاوه وبالتالي درجة حرارته طالمنظومة من خالل سحب البخار من المبخر ورفع ضغ

مرتفع في المكثف ضغط ضغط منخفض في المبخر و تكوينن إ ،تكثيف هذا البخار في المكثف

المرور خالل صمام التمدد، وكذلك يسهل عملية سحب الحرارة من المبخر على  مائع التثليجيجبر 

 المكثف.وطرحها من خالل 

نبوب يربط الضاغط بالمكثف ومن خالله يتم أ: وهو  Discharge Lineو التصريفأخط الطرد   -2

 حيانا  أالمكثف ويسمى  إلىمن صمام التصريف للضاغط  تحت ضغط عال   مائع التثليجنقل بخار 

 ينقل الوسيط بالحالة البخارية. ألنهخط الغاز 

من الحالة                     مائع التثليج: هو عبارة عن مبادل حراري يتم فيه تحويل  Condenserالمكثف  -3

الحالة السائلة نتيجة فقدانه للحرارة الكامنة للتكثف التي يتم سحبها منه بواسطة  وسيط  إلىالبخارية 

 و االثنان معا(.   أو الهواء أ التكثيف  ) الماء

داة التمدد ومن خالله يتم نقل سائل أنبوب الذي يربط المكثف بأل: هو ا Liquid Lineخط السائل  -4

 مائع التثليجداة التمدد ويسمى خط السائل كونه يحمل أ إلىمن المكثف  تحت ضغط عال   مائع التثليج

 بالحالة السائلة.  

من ضغط مائع التثليج : عندما يقوم الضاغط برفع ضغط بخار  Expansion Deviceداة التمددأ  -5

 ،لضاغطعمل اداة التمدد تقوم بعمل معاكس لأن إضغط المكثف المرتفع، ف إلىالمبخر المنخفض 

معدل ضغط المبخر وكذلك تنظيم  إلىمن ضغط المكثف  مائع التثليجوذلك بخفض ضغط سائل 

 الداخل للمبخر.مائع التثليج  تدفق كتلة

من الحالة    مائع التثليج: هو عبارة عن مبادل حراري يتم فيه تحويل  Evaporatorالمبخر   -6

 .تثليجهأو من المكان المراد تبريده كتسابه للحرارة الكامنة للتبخراالحالة البخارية نتيجة  إلىالسائلة 

مائع الضاغط ومن خالله يتم نقل بخار ب بوب يربط المبخرأن: وهو Suction Lineخط السحب  -7

 تحت ضغط واطئ ودرجة حرارة منخفضة. التثليج

 قسمين  إلىنضغاط البخار المشبعة النموذجية، تقسم اأن دورة ( يالحظ 1-6لشكل )ا إلىبالرجوع       

نخفض ول قسم الضغط العالي )ضغط المكثف( والثاني قسم الضغط المألا من ناحية مقدار الضغط الداخلي.

مائع يتم خفض ضغط سائل  حيث، صمام التمددهما  الضغطين)ضغط المبخر(. وتكون نقطتا الفصل بين 

 .عاليال إلى واطئالالضغط من  يرفععنده و، ضاغطالو ضغط التبخير إلىمن ضغط التكثيف  التثليج
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 )محتوى حراري –ضغط (تمثيل الدورة النموذجية على مخطط  6-2-2 

Representation of Ideal Cycle on (P-h) Diagram  

 مائعساسية التي يمر بها ألن العمليات اإف مائع التثليجداخلها في ويدور  عاملةعندما تكون المنظومة  

على مخطط  جزاء المنظومة يمكن توضيحها بشكل متكامل من خالل تمثيلهاأريانه داخل جعند  التثليج

( الذي يمثل مخطط الحالة  لدورة 2-6في الشكل )هو مبين وكما  ،لمائع التثليج (محتوى حراري –ضغط )

 اإلجراءاتمنها الدورة والعالقة بين هذه  تتألفالتي  اإلجراءاتن هذا المخطط يوضح إ. النموذجية ثليجالت

 التالية:  اإلجراءاتحيث يالحظ  اآلخرعلى  إجراءثير كل أوت

  Isentropic Compression Process نتروبي(ط )ثابت اإلاالنضغا 2-1 إجراء

بخار محمص على طول خط ثبوت  إلىمن بخار مشبع  نتروبيألبثبات ا نضغاطاوهو إجراء  

وعدم  معزول حراريا ( الضاغطنتقال للحرارة )ايحصل  عندما النتروبي اإلويكون إجراء ثابت  .نتروبيإلا

نتروبي في نقطة دخول الضاغط ونقطة الخروج بنفس ولهذا يكون مقدار اإل وجود خسائر خالل اإلجراء.

ضغط التكثيف. ويتم تحديد  إلى. حيث يقوم الضاغط بسحب البخار المشبع من المبخر ورفع ضغطه المقدار

ما أالممثل لضغط المبخر،  األفقي( من تقاطع خط تشبع البخار مع الخط 1البخار الداخل للضاغط ) نقطة

( مع خط ثبات الضغط 1ة )نقطنتروبي المار بالكون نتيجة تقاطع خط ثبات اإل( فت2البخار المحمص ) نقطة

 الممثل لضغط المكثف. 

 إلىاري للمادة نسبة لحرعلى أنه مفهوم رياضي يمثل المحتوى ا( (Entropy نتروبياإلعرف تُ و 

، (kJ/K)نتروبي هي وحدة قياس اإلو. المحسوبة درجة الحرارة وهي من الخصائص الثرموديناميكية

نتروبي ومقدار كتلة المادة، النسبة بين اإل انهإ على Specific Entropy  ةنتروبي النوعياإلعرف تُ و

 .(kJ/kg.K)هي  اووحدته

 مائع التثليجزالة تحميص وتكثيف لبخار إ و إجراء: وه Condensation Processالتكثيف 3-2 إجراء

حيث يتم التبادل  .التكثيف( في المكثف )ضغط Isobaric Condensation Processعند ضغط ثابت 

 يذو الماء( أن ووسيط التكثيف )الهواء يالضغط ودرجة الحرارة العاليت يذ مائع التثليجالحراري بين بخار 

من خالل فقدانه  وال  أبخار مشبع  إلىالمحمص  مائع التثليج يتحول بخار ،واطئة نسبيا  الحرارة الدرجة 

 إلى، ويستمر سحب الحرارة الكامنة من البخار المشبع حتى يتحول التحميص(حرارته المحسوسة )حرارة 

( حاصل تقاطع خط 3) نقطةال تكون ولهذا(. 3) نقطةسائل مشبع عند ضغط التكثيف وبدرجة حرارة عالية ال

 .ع السائل مع خط ثبوت ضغط المكثفبتش

التمدد للدورة البسيطة ينخفض ضغط السائل الداخل  أداة: في  Expansion Processالتمدد 4-3 إجراء 

 المحتوى الحراري حدث بثبوتيالتمدد  إجراءن أعند خروجه منها. وبما  ضغط المبخر إلىلها 

Constant Enthalpy Process  حراريا ( ة)معزول داة التمددأنعدام انتقال الحرارة عبر ابسبب 

 داة التمدد على خط ثبوتألذلك تكون العملية خالل  ،التمدد إجراءشغل خالل عدم وجود  إلىضافة باإل

( 4ة )نقطما نهايتها الأ، جراءإلل( هي نقطة البداية 3(، وتكون الحالة )3) نقطةالمار بالالمحتوى الحراري 

      .( مع خط ثبوت ضغط المبخر3) ةنقطالمار بالالمحتوى الحراري  فتحدد من تقاطع خط ثبوت

بسبب تبخر كمية  البخار تكوني .بحالة خليط من السائل والبخار مائع التثليجبعد عملية التمدد يكون         

    بغاز التذرير التمدد يسمى  إجراءن البخار الناتج من إدرجة حرارة الخليط.  انخفاضقليلة من السائل مسببا 

 (Flash Gas) (.    4) نقطةعلى خط كسر الجفاف المار بال عتمادا  اوتحدد نسبته 
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( يتبخر 4)نقطة الداخل للمبخر بال مائع التثليجن سائل إ:  Evaporation Processالتبخر 1-4 إجراء

الحرارة الكامنة  مكتسبا    Isobaric Evaporation Processبدرجة حرارة ثابتة وضغط ثابت

تنتقل هذه الحرارة خالل جدران  إذو المواد المطلوب تبريدها(، أللتبخر من محيط المبخر) الوسط 

 (.1ة )نقطعند نهاية المبخر عبارة عن بخار مشبع ممثال بال مائع التثليج. ويكون إلى مائع التثليج المبخر

 محتوى -ضغط )عاله دورة مغلقة كما هو واضح من تمثيلها على مخطط أوبهذا تكون العمليات 

 (.3-6( و )2-6) ينفي الشكل لمائع التثليج (حراري

 

 التثليج النموذجيةمخطط الحالة لدورة  2-6الشكل 

 
 نموذجية ثليجلدورة ت محتوى حراري –مخطط ضغط   3-6 الشكل

  داء دورة انضغاط البخار النموذجيةأ ملمعا 6-2-3

Coefficient of Performance for Ideal Compression Vapor Cycle (COP) 

من شغل مصروف  هائأدا ضغاط البخار النظرية وحساب معالمناتحليل دورة  من السهل جدا             

 (محتوى حراري –ضغط )وغيرها على مخطط  التثليج مائعداء ومعدل تدفق أوكميات حرارة ومعامل 

. وقبل الخوض بهذه للدورة ربعةألا جراءاتإلاوتطبيق معادالت حفظ الطاقة والكتلة على كل واحدة من 

 ومنها: ثليجساسية المتعلقة بدورة التألبعض المفاهيم ا علىمن التعرف  الحسابات البد

 

P 

h 
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  Refrigeration Effectحاصل التثليج -1

متصاص الحرارة من الحيز المراد تبريده من اهي  ثليجساسية المرجوة من دورة التألن العملية اإ 

في المبخر. وتسمى كمية الحرارة التي يمتصها كل كيلوغرام واحد من  مائع التثليجخالل عملية تبخر سائل 

. وهو عبارة عن الفرق qabsبالرمزويرمز له  بحاصل التثليجفي المبخر من الحيز المراد تبريده  مائع التثليج

 ا  ذإ(. 2-6( على الشكل )1-4) بالعملية والمتمثلةبين نقطتي الخروج والدخول للمبخر  يمحتوى الحرارالب

 هو: حاصل التثليج

qabs = h1 – h4 

. تثليج(ال) من الحيز المراد تبريده لوحدة الزمن فتسمى سعة التبريد ما كمية الحرارة المسحوبةأ

المار بالدورة في وحدة  مائع التثليجللدورة وتحديد كتلة  حاصل التثليجويمكن تحديدها من خالل تحديد 

 وهي: ،التثليج بالدورة()تحديد التدفق الكلي لمائع الزمن 

absq ×  �̇�=�̇�  

  Ton of Refrigerationالتثليج طنوتستعمل وحدة خاصة للتعامل مع سعة التبريد تسمى      

ماء عند  إلىواحد من الجليد  مريكيأ هو كمية الحرارة الالزمة لتحويل طنثليج . وطن التTR))ويرمز لها 

و أ( حسب النظام البريطاني للوحدات Btu/h 12000ساعة ويساوي ) 24نفس درجة الحرارة خالل 

3.516 kW)) .حسب النظام العالمي للوحدات  

  Compression Work شغل االنضغاط -2

ي أ ()كظيمة الحرارة (Adiabatic) دياباتيا  أتم يالنظرية  ثليجفي دورة الت االنضغاطإجراء ن إ 

نتروبي. جراء ثابت اإل)دون خسائر( ولهذا يكون اإل عكوسيا  وللحرارة  انتقالال يحصل فيه  لذيا جراءإلا

 إلىمن ضغط المبخر  مائع التثليجعمل الضاغط في رفع ضغط بخار  نضغاط يمثلالن شغل اإ 

بين نقطتي  بالمحتوى الحراريالفرق  يزداد المحتوى الحراري لمائع التثليج بمقدارحيث  .ضغط المكثف

 مائع التثليجلوحدة الكتلة من  ن شغل االنضغاطإ( ف2-6وبالرجوع للشكل ) ،الخروج والدخول للضاغط

 هو:( kJ/kgوبوحدات )

1h –2 = h W 

لوحدة الكتلة  نضغاطاالالمصروف في الضاغط فيتحصل من حاصل ضرب شغل  ما الشغل الكليأ 

 :وهو، معدل التدفق الكلي لمائع التثليجفي 

)1h – 2× (h �̇�=  𝓦 

  Rejected Heatالمطروحة الحرارة -3

شبع، وهي بخار م إلىمن سائل  المبخر متحوال   حرارة خالل عملية التبخر في مائع التثليج يكتسب       

بخار محمص بدرجة حرارة عالية.  إلى االنضغاط متحوال   شغلليه إضاف يثم  .الحرارة الكامنة للتبخر

التي تم  طاقةهذه الكمية من ال ،(2-6الشكل )في مبين هو ( وكما 2-1( و )1-4) اإلجرائينذلك يتم في و

وسيط التكثيف  إلى مائع التثليجكتسابها في المبخر والضاغط يتطلب التخلص منها في المكثف، ونقلها من ا
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التدفئة. وتسمى كمية الحرارة التي يفقدها كل  إلغراضأحيانا  ستخدامها او يتم أالمحيط الخارجي  إلىومنه 

وتكون قيمتها مساوية ، في المكثف بالحرارة المطروحة لوحدة الكتلة مائع التثليجكيلوغرام واحد من 

 وشغل االنضغاط وهي: لمجموع حاصل التثليج

compw+  abs= q rejq 

 

qrej = (h1 – h4) + (h2 – h1) 

 
qrej = h2 – h3 

 h3= h4علما  أن:  

 فهي: خارج المكثف، إلىالموجود داخل المكثف  مائع التثليجما الطاقة الحرارية الكلية المطروحة من أ      

)3h – 2× (h �̇�=  rejq 

 Coefficient of Performance (COP)داء معامل األ –4 

ن مصطلح الكفاءة أل، ثليجداء منظومة )دورة( التأستخدام مصطلح الكفاءة للداللة على االيمكن        

الداخل وهذه النسبة  إلىنسبة الخارج  إلىو يشير أالمصروف،  إلىالنسبة بين المستحصل  علىالمعتمد يدل 

 حرارة المطروحة وهي من المفاقيد.الن المستحصل من الدورة هو ال ثليجالتطبيق في منظومات الت مئتالال 

للداللة على كفاءة  األداءيسمى معامل  يجثلداء في منظومات التن المصطلح المناسب لقياس األإ

 إلىنه عبارة عن نسبة الحرارة الممتصة في المكان المراد تبريده أعلى  داءالدورة. ويعرف معامل األ

المبذول للحصول على  الشغل الصافي إلىنه النسبة بين التبريد النافع إ يأالشغل المبذول من قبل الضاغط، 

 ولهذا فان: ،ذلك التبريد

  
𝑄𝑎𝑏𝑠.

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.
=

h1−h4

h2−h1
 COP =  

  1 مثال

( ℃20-درجة حرارة المبخر ) للتثليج. مائعا    R-134aتستعملبسيطة لثالجة منزلية  ثليجدورة ت  

 يدخل الضاغط بخارا   مائع التثليجذا كان إ ،℃30عند دخول المكثف  مائع التثليجودرجة حرارة 

 تي:آلحسب اا  ، kg/s 1 هجريانومعدل  مشبعا  

 داء الدورة أمعامل  -4  حاصل التثليج -3، الحرارة المفقودة من المكثف -2شغل الضاغط ،  -1

  جوابال

 هو كما ، R-134a لمائع التثليج (حتوى حراريم –ضغط )خطط ميتم تمثيل عمليات الدورة على 

 .أدناه الشكلفي مبين 
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 رسم خط أفقي من نقطة تقاطع 

 مع منحني تشبع البخار،  ℃20-درجة حرارة المبخر 

 الخط األفقي السفلي.

 ℃30درجة حرارة المكثف  رسم خط أفقي من نقطة تقاطع

 مع خط منحني تشبع البخار، الخط األفقي العلوي. 

 

  البخار مع خط  ( الناتجة من تقاطع خط تشبع1للضاغط )النقطة  مائع التثليجتحديد نقطة دخول

 1تقاطع الخط السفلي مع منحني البخار المشبع نطلق عليها رقم نقطة  ،(℃20-) درجة الحرارة

   .الضاغط إلىتمثل حال البخار الداخل 

  نقطة التقاطع نتروبي حتى يتقاطع مع الخط العلوي، وإليوازي خط ثبوت ا 1نرسم خط من النقطة

 وتقرأ قيمة المحتوى الخارج من الضاغط.المحمص  الدالة على حالة البخارو 2تعطى الرقم 

 (.h2الحراري عند نقطة التقاطع )

 رج من االخ مائع التثليجوتمثل حال  3الرقم  يتقاطع الخط العلوي مع منحني تشبع السائل تعط

 .وهي حالة سائل مشبع المكثف

 األسفل وعند تقاطع الخط العمودي مع الخط السفلي  إلى 3من النقطة  ا  عمودي ا  بعد ذلك نرسم خط

 .التمدد أداةبعد  حالة مائع التثليجوتمثل  4نحصل على نقطة 

 لخواص  (4-2)ومن الجدول  (محتوى حراريال –الضغط )قيم المحتوى الحراري من مخطط  أنقر

 :يأتيوكما عند درجات الحرارة المعطاة  R-134aالسائل المشبع والبخار المشبع لمائع التثليج 

h1 = 385.5 kJ/kg                            h2 = 417 kJ/kg 

          h3 = h4 = 241.5 

          w = h2 – h1 = 417 – 385.5 = 31.5 kJ/kg    

          qrej = h2 – h3 = 417 – 241.5 = 175.5 kJ/kg 

           qabs = h1 – h4 = 385.5 – 241.5 = 144 kJ/kg 

            COP = 
𝑞𝑎𝑏𝑠 

𝑤𝑐𝑜𝑚𝑝 
=  

144

31.5 
= 4.57      
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  2 مثال

ذا كان حمل إ. ℃50و  ℃0 بين درجتي حرارة    R-11 بمائع التثليجبسيطة تعمل  تثليجدورة 

 :تيآلحسب اا ، ُثم(P-h) رسم الدورة على مخطط ا، kW 36.5 المبخر

 .داءمعامل األو ،حاصل التثليجشغل الضاغط، الحرارة المفقودة في المكثف، 

  جوابال

 امر ذكرهنرسم الدورة كما 

نستخرج في المثال السابق و

قيم المحتوى الحراري لكل 

 نقطة:

h1 = 389 kJ/kg         

h2 = 419 kJ/kg         

h3 = h4 = 243.5 kJ/kg 

 w = h2 – h1         

  w = 419 – 389  

w = 30 kJ/kg 

 

 

qrej = h2 – h3 = 419 – 243.5 = 175.5 kJ/kg 

qabs = h1 –  h4 = 389 – 243.5 = 145.5 kJ/kg 

COP = 
𝑞 𝑎𝑏𝑠

𝑤 𝑐𝑜𝑚𝑝
=  

145.5

30 
= 4.85 

 لسادسسئلة الفصل اأ  

 تي:آل: عرف ا1س

 .داءألنضغاط ، معامل اال، شغل ا التثليج، المكثف ، طن  حاصل التثليج،  التثليج          

 جزاء؟ألهي وظيفة كل جزء من هذه ا ماو ،نضغاطية البسيطةالا التثليججزاء دورة أ: عدد 2س

تجاه        ا جزاء وموضحا  ألعلى ا نضغاطية البسيطة، مؤشرا  اال التثليججزاء دورة أ: بين بالرسم المبسط 3س

 .فيها مائع التثليجريان ج

على مخطط  جراءاتإلا، ثم مثل هذه البسيطة نضغاطيةاال التثليجالتي تحدث في دورة  جراءاتاإل:عدد 4س

 (.محتوى حراري –ضغط )

 :يأتي جابة الصحيحة فيما: ضع دائرة حول رمز اإل5س
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 نضغاطيةالا التثليجساسية لمنظومة ألغير ا األجزاءمن  - أ

 ،   المبخر ،    المجفف المكثف            

 كل من:نبوب الواصل بين ألالتصريف هو اخط   - ب

 التمدد،  الضاغط والمكثف وأداة،    الضاغط والمبخرالضاغط                

 :بين منطقة الضغط العالي تنحصر -ج

 .التمدد أداةصمام السحب للضاغط و التمدد ونهاية المبخر، أداة التمدد، أداةصمام تصريف الضاغط و  

 :ما يأتي: علل 6س

 .جزاء المنظومة االنضغاطية بمعزل عن الظروف الخارجيةأداخل  مائع التثليجتكون حركة  - أ

 .ثليججزاء دورة التأجميع خالل  مائع التثليجمرور   - ب

 .نبوب خط السحبأقل من قطر أنبوب خط السائل يكون أقطر   - ت

 نضغاطية.اال وجود المكثف في الدورة  - ث

 .نضغاطيةالداة التمدد في الدورة اأوجود   - ج

 نضغاطية.جود المبخر في الدورة االو  - ح

 .جزاء الرئيسة في المنظومة االنضغاطيةاألأخرى من غير وجود ملحقات   - خ

 ا  البخار مشبع يدخل (℃40)ودرجة تكثيف  (℃20-)عند درجة تبخر  R-134a المائعبثالجة تعمل  :7س

حسب الشغل ا  عند ضغط المكثف.  (℃70) عند مدخل الضاغط، ودرجة حرارته بعد االنضغاط هي

 .األداءومعامل  ،تثليجواط  على الضاغط لكل كيلو

ذا إ ،R-22 مائع تثليج( ويستخدم النموذجيةف هواء يعمل بالدورة االنضغاطية النظرية )يجهاز تكي :8س

(℃35) كانت درجة حرارة التكثيف
رسم الدورة على مخطط ا  ، (℃4-) ودرجة حرارة التبخير 

 الجاري داخل المنظومة  مائع التثليجغرام واحد من  حسب لكل كيلواثم  (محتوى حراري – ضغط)

 من:  ل  كُ 

 الحرارة المطروحة في المكثف -4     األداءمعامل  -3   حاصل التثليج -2 شغل االنضغاط   -1     

 وتعمل بدورة انضغاط البخار النظرية بدرجة حرارة تكثيف R-12 تثليج: منظومة 9س
ودرجة  (℃40)

 حسب: معدل الجريان الكتليا  (kW 80)المنظومة  تثليجذا كانت سعة إ ،(℃12-)ر حرارة تبخي

 .لعمل الضاغط والقدرة الالزمة لمائع التثليجلحجمي او

ودرجة  (℃20-)بدرجة حرارة تبخير R-717 بمائع التثليجمثالية تعمل  انضغاطية تثليجدورة  :10س

 معدل الجريان الكتلي. -2داء الدورة أمل امع -1حسب: ا (TR 30)، وتنتج (℃30) حرارة  تكثيف

 ذا كان ضغط المبخرإ، (TR 25)سعة تبريدها  ،R-12 مائعمثالية تعمل بال انضغاطية تثليجدورة  :11س

(180.5 kPa) وضغط المكثف (1008.8 kPa) ،  عند  لمائع التثليجحسب معدل الجريان الحجمي ا

 .مدخل الضاغط والشغل المصروف في الدورة
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 الضواغط

 Compressors 

  Introduction                                                                 مقدمة    7-1

ساسية أجزاء ميكانيكية أربعة أنضغاطية من ألالتبريد ا منظومة تتكونمما تقدم في الفصول السابقة،  

داء أعديدة وخصائص تصميم و ا  نواعأ األجزاءل من هذه ك  ن ل  إ ،المبخر ،داة التمددأهي الضاغط، المكثف، 

ولكن في  ،حيانا  أجزاء بصورة قد تبدو مطولة أللى هذه اإسيتم التطرق  الفصول التاليةمحددة. ولهذا ففي 

 الم عدات التي تدخل عن هذه  بتكارات حديثةانواع وامتوفر من  هو مام ماأ نها مختصرة جدا  أ األمرحقيقة 

 الهواء. وتكييفتثليج ندسة الفي تطبيقات ه

 التثليج مائعتدوير تحريك ونضغاطية وهو الذي يتولى عملية الا ثليجقلب منظومة الت ي عدن الضاغط إ        

 بالحقيقة أربعة وهنالك الحيز المراد تبريده.متصاص الحرارة من اجزاء المنظومة، الذي ينتج عنه أخالل 

 الضواغط الترددية هي: المختلفة منظومات التثليج ستخدام فيالشائعة امن الضواغط  رئيسة نواعأ

Reciprocating  ، الدورانيةRotary ، اللولبيةScrew،  ضواغط الطرد المركزيCentrifugal  

ليها في الفصول السابقة، تتم من خالل قيام الضاغط إشارة إلا تنضغاط وكما تمالعملية ا نإ          

لكن و بحالة البخار أيضا   لى المكثفإالبخار ذي الضغط الواطئ من المبخر ودفعه بحالة  مائع التثليجبسحب 

 إلىن تنجز أعلى طريقة زيادة الضغط التي يمكن  عتمادا  اأيضا  ويمكن تصنيف الضواغط  ،عال   بضغط

 ن من الضواغط:ييساسأ ننوعي

  Positive Displacement Compressorsزاحة موجبةإضواغط ذات  -1

مثل  نعكاسه داخل الضاغطادخال وتصريف موجب للجريان وتمنع إالتي تضمن وهي      

تجاه واحد فقط ومن ايكون فيها جريان مائع التثليج ب إذ، اللولبية، الدورانية ،اغط التردديةوالض

نعكاس جريان المائع، ففي الضواغط الترددية يوجد ايمكن فيها  جهة السحب إلى جهة الدفع وال

نعكاس جريان مائع ايعمالن بالتناوب لتحقيق عدم  إذآلخر للدفع صمامان أحدهما للسحب وا

 .التثليج

 Non-Positive Displacement Compressorsزاحة غير موجبة إضواغط ذات   -2

لى إيزداد الضغط من خالل تحول الطاقة الحركية للغاز المكتسبة خالل دورانه في الضاغط      

واغط على ما يمنع ضهذه ال وال تحتوي ،ساسية لميكانيك الموائعألا طاقة ضغط حسب المبادئ

لى عمليات إويخضع المائع فيها  .مثل وجود الصمامات في الضواغط الترددية نعكاس الجريانا

، مثل تغير زخم جريان المائع الذي يجري بسرعة عالية بتأثيروينقل الشغل  مستمر جريان

 ضواغط الطرد المركزي.

 :الضواغط اآلتية لىإخرى تصنف الضواغط حسب الطريقة التي تدار فيها أمن وجهة نظر  

 تدار مباشرةضواغط  -1

 لى الضاغط بشكل مباشر، وتكون بنوعين:إوفيها تنقل الحركة من المحرك   
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واحدة علبة حيث يكون المحرك والضاغط في  Hermeticهي الضواغط المغلقة  األولالنوع 

 وال (ملحومة) محكمة القفل (، وتكون هذه العلبة1-7الشكل )في  مبينهو كما  ،)بيت الضاغط(

 أحدهانابيب ألال عدد من اإقطعة واحدة وال يخرج منه  والمحرك ويعتبر الضاغطيمكن فتحها 

ضافيان لتبريد إوفي بعض الضواغط يوجد أنبوبان  .خر لشحن المنظومةآخر للدفع وآلللسحب وا

اليمكن  من هذا النوع الضواغطو .دفعبخط السحب أو الزيت الضاغط، وليس لهم أية عالقة 

مكيف ، المجمدة، براد الماء، ثالجةالالمنزلية ) التثليججهزة أضواغط  ومنها ،صالحها عند عطبهاإ

 (. الهواء، وغيرها

للنوع   هوهذا النوع مشاب .(Semi-Hermeticهي الضواغط شبه المغلقة )فما النوع الثاني أ     

ن هذا النوع أ باستثناءالمغلق من ناحية التوصيل الميكانيكي بين الضاغط والمحرك الذي يديرها، 

جزاء بيت الضاغط أالداخلية، لكون  لألجزاءمن الضواغط يمكن فتح غالفه الخارجي والوصول 

جراء إالمغلق يمكن  هن النوع شبإ أي:حام. لوليس بال)براغي(  اللوالبمع بعضها ب ةموصول

 (. 2-7موضح بالشكل ) هو وكما ،عادة غلقهإو وتبديل القطع التالفة الداخلية ألجزائهالصيانة 

 تدار بشكل غير مباشر ضواغط -2

ومحور المحرك ( Crankshaft لمرفقيان االتصال بين محور دوران الضاغط )العمود إي أ   

. (3-7موضح بالشكل ) هو وكما ،حزمة(ألمن خالل السيور )اوإنما غير مباشر  الذي يديره يكون

  .Open Compressors بالضواغط المفتوحةويسمى هذا النوع من الضواغط 

( لمنع Sealحكام السد )إلعند امتداده خارج بيت الضاغط يتطلب وجود حلقة  لمرفقيان العمود إ 

مشكلة  وت عد ،لمرفقيامتداد العمود ا خالللى الخارج من إمن الضاغط  مائع التثليجتسرب 

 ضغوط.ال محدداتها من ناحيةإلى ضافة إ، هذا النوع من الضواغط وئب من مساالتسر

 

 

 

 

 

 ( ضاغط مفتوح3-7الشكل )       مغلق ه( ضاغط شب2-7الشكل)      ( ضاغط مغلق 1-7الشكل )        

ستيعابها بشكل دقيق لتسهيل عملية اللضواغط بشكل عام بعض المفاهيم والمصطلحات العلمية يجب 

 المصطلحات:و الصيانة وغيرها، ومن هذه أختيار السس اأ  مناقشة 

      .عند صمام دخول الضاغط مائع التثليج: وهو ضغط بخار Suction Pressureضغط السحب  -1

 نضغاطية.الا التثليجضغط في دورة لل مقدار قلأويمثل 

عند خروجه من صمام  مائع التثليج: وهو ضغط بخار Discharge Pressureضغط التصريف  -2

 االنضغاطية. تثليجالعلى ضغط في دورة أتصريف الضاغط، ويمثل 
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لى ضغط السحب إ: وهي النسبة بين ضغط التصريف  Compression Ratioنسبة االنضغاط  -3

 للضاغط.

خالل  مائع التثليجلتدفق الحجمي لبخار امعدل : وهي Compressor Capacityسعة الضاغط  -4

 ب.التي تمر بالضاغط خالل وحدة الزمن عند ضغط السح ةلحجمياو كمية الغاز أالضاغط 

 دارة الضاغط.إلالزمة ل: وهي القدرة الميكانيكية ا  Brake Powerالقدرة الفرملية  -5

  Reciprocating Compressors                                                 الضواغط الترددية 7-2

المختلفة، لتوفرها بسعات تتراوح  التثليجفي مجاالت  ستخداما  اكثر ألالضواغط الترددية ا ت عد    

كثر، وتميزها بمرونة العمل والمالئمة أ وأ تثليجطن  150لى نحو إ التثليجبين جزء من طن 

 للتطبيقات المختلفة.

(، وهو ضغط الغاز بحركة 4-7عمل الضواغط الترددية يمكن مالحظته من الشكل ) مبدأن إ      

خر لخروجه آل( واSVحدهما لدخول الغاز )أسطوانة تحتوي على صمامين أترددية لمكبس داخل 

(DVيتم ا .)شوط السحب والثاني شوط التصريف.  األول ،نضغاط من خالل شوطين للمكبسال

نقطة فيها يصاحبها  أوطألى إعلى نقطة باالسطوانة أخالل شوط السحب تكون حركة المكبس من 

تصريف. بعد دخول الغاز لالسطوانة يغلق صمام السحب نغالق صمام الانفتاح صمام السحب وا

 مسببا   األعلىلى إنقطة في االسطوانة  أوطأويتحرك المكبس من  فيما يستمر صمام التصريف مغلقا  

لى قيمة محددة يفتح صمام إنقصان في حجم الغاز وزيادة في ضغطه، وعند وصول الضغط 

 . التصريف ليخرج الغاز من االسطوانة بضغط عال  

عاله تمت على جانب واحد فقط من المكبس، وتسمى مثل هذه أنضغاط الن عملية اإ 

نضغاط على الذا تمت عملية اإما أ(. Single-Acting) الضواغط بضواغط ذات الفعل المفرد

نضغاط مرتين لكل دورة لعمود المرفق  فتسمى مثل هذه الضواغط الجانبي المكبس، بحيث يحدث ا

 ( يوضح ذلك.5-7والشكل ) ،(Double-Actingالمزدوج )بضواغط ذات الفعل 

 

 

 وضح عمل الضاغط التردديي( أ 4-7الشكل )
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�             
           

      

            

   

   

 
 وضح عمل الضاغط التردديي( ب 4-7الشكل )

 وهي: (6-7ساسية يوضحها الشكل )أجزاء متعددة أبشكل عام يتكون الضاغط الترددي من 

 

 

ترددي ذو فعل ضاغط  5-7الشكل 

 مزدوج
 نيسطوانتألضاغط ترددي ذي  األساسية األجزاء 6-7 الشكل
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  Cylinder سطوانةاأل -1

 (16) لىإسطوانات وقد يصل عددها أ عدةو أسطوانة واحدة من أالترددية  واغطتكون الضت    

ي ضواغط الفعل فونوع تصميمها. فشكال مختلفة حسب عددها أسطوانات بألا هذهوترتب  ،سطوانةأ

ما أ .(V, Wو بشكل حرف )أ و دائريا  أ ما عموديا  إيكون ترتيب االسطوانات   Single Actionالمفرد 

 فقي. أ بشكل يكون اأسطواناتهضواغط الفعل المزدوج فان ترتيب 

ة لوالب طسطوانات التي تحتوي على صمامات السحب والدفع تربط بقوة بواسألن رؤوس اإ 

  Safety Headsمانأالكبيرة تركب رؤوس  وباألخصلى االسطوانة ولكن في بعض الضواغط إ)براغي( 

 سبب كان.  أليكثر من ضغط التصميم أفيها لتقليل خطر التلف نتيجة زيادة الضغط 

المفتوحة واغط ما للضأ، األلمنيومو سبائك أالمغلقة من حديد الزهر  واغطسطوانات الضأصنع ت   

 إلعطائهحيان ألليه النيكل في بعض اإمتقارب الحبيبات، ويضاف  من نوع فتصنع عادة من حديد الزهر

  المطلوبة.المتانة 

 & Rings Piston   المكبس والحلقات -2

ما أة من حديد الزهر، طصنع المكابس المستخدمة في الضواغط الترددية الكبيرة والمتوست       

على  عادةقطار الكبيرة أل. وتحتوي المكابس ذات ااأللمنيومالمكابس الصغيرة فتصنع من سبائك 

لى جهة الضغط الواطئ من خالل إنضغاط لمنع تسرب الغاز من جهة الضغط العالي احلقات 

سطوانة لتقليل االحتكاك ألت سطح ايوحلقات تزيت لتزي ،الخلوص الموجود بين االسطوانة والمكبس

(. تكون هذه الحلقات مصنوعة من حديد 7-7الشكل )في موضح هو ن المكبس واالسطوانة ، كما بي

ما تحتوي الضاغطات الصغيرة  و البرونز، ومثبتة بشكل دقيق داخل حزوز المكبس. ونادرا  أالزهر 

 للتزييتادة تزود المكابس الصغيرة بتجاويف ـــغر الخلوص، وعــذه الحلقات لصــى مثل هـــــعل

(Oil Grooves لتكوين )منع تسرب الغاز.من الزيت على سطح االسطوانة الداخلي ت   طبقة غشائية 

 

 

 ذراع توصيل وحلقات الضاغط الترددي 7-7الشكل 
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 Suction & Discharge Valvesصمامات السحب والتصريف  -3

لجميع الضواغط صمامات لدخول وخروج الغاز المضغوط، تعتمد في تشغيلها على   

ن فرق الضغط المطلوب لتشغيل إختالف الضغط بين داخل االسطوانة وخطي السحب والدفع. ا

ن صمام السحب يفتح عندما يكون إالصمامات يعتمد على تصميم الصمامات وسرعة الضاغط. 

قل من ضغط خط السحب، ويفتح صمام الدفع عندما يكون الضغط داخل أالضغط داخل االسطوانة 

قل بقليل أنضغاط هو من ضغط المن ضغط خط التصريف، لهذا فان مجال ا ال  كبر قليأاالسطوانة 

 على بقليل من ضغط المكثف.أمن ضغط المبخر الى 

لهذا تركب الصمامات  .داء الضاغطألمواصفات وتركيب الصمامات تأثير كبير على    

الميتة العليا(،  سطوانة عندما يكون المكبس عند النقطةألزيد حجم الخلوص )الحجم في ايحتى ال 

للضغط خاللها. وتقسم الصمامات بشكل  كبيرا   فقدانا   وال تسبب، ويكون تدفق الغاز خاللها سلسا  

 نواع رئيسة:أ ةلى ثالثإعام 

الصمامات المستخدمة في محركات االحتراق  ه: تشب Poppet Valvesالصمامات القفازة  -أ

الداخلي )السيارات مثال(، وتستخدم في الضواغط ذات السرعات الواطئة، ومن مزاياها قلة 

( يوضح هذا النوع 8-7والشكل ) ،للضاغط الحجميةلى زيادة الكفاءة إحجم الخلوص مما يؤدي 

 من الصمامات.

 شكلالحداها مبين بإ، وأشكال:  توجد بعدة  Ring Plate Valvesصمام الصفيحة الحلقية  -ب

( ويستخدم هذا النوع من الصمامات في الضواغط الكبيرة وتكون مالئمة لضواغط السرع 7-9)

العالية والواطئة. تحتوي مجموعة الصفيحة الحلقية على صمام السحب في الحلقة الخارجية بينما 

 يكون صمام التصريف في الحلقة الداخلية.

همها صمام أنواع من هذه الصمامات من أ: توجد عدة  Flexible Valves لصمامات المرنةا -ج

                               الريشة، والصمام القالب، ويناسب هذا النوع من الصمامات الضواغط الصغيرة.

                

 ( صمام الصفيحة الحلقية9-7)الشكل                          صمام القفاز 8-7الشكل       

 Connecting Rodذراع التوصيل  -4

لى إ( الدورانية Crank Shaftق )فحركة عمود المر وتغيير يقوم ذراع التوصيل بنقل 

كما يربط ذراع التوصيل من ب(.  4-7) الشكل في موضححركة خطية ترددية للمكبس، كما هو 

، لمرفقياعمود الالثانية يربط ب الجهة( ومن Piston Pinبالمكبس بواسطة مسمار المكبس ) جهة

، الكاربون واطئالفوالذ و ألمنيوم ألو اأذرع التوصيل من النحاس أتصنع  (.7-7كما يبين الشكل )

 .(10-7و مجوفة الحظ الشكل )( أI, H)شكال ومقاطع مختلفة مثل أوب
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 ذرع توصيل    أ 10-7الشكل 

    Crank Shaft & Seals   ومانعات التسرب عمود المرفق -5

تحويل الحركة الدورانية للمحرك الى حركة ترددية  يهرنك( ن وظيفة عمود المرفق )الك  إ

هو عمود المرفق ذو  األولن من عمود المرفق، اوهنالك نوعللمكبس بواسطة ذراع التوصيل. 

الفوالذ ، الذي يستخدم غالبا في الضواغط الكبيرة، ويصنع من Throw Crankالمرمي 

 (.11-7في الشكل )هو مبين كما  ، Cast Steelسبوكالصلب الم وأ  Forged Steel المطروق

يتكون من محور مستقيم  و Crank  Eccentricما النوع الثاني فهو عمود المرفق الالمركزيأ

له مركز دوران المتمركز )وهو جزء من المرفق ليرتبط مع ذراع التوصيل من خالل امن الفوالذ 

 .( يوضح ذلك12-7والشكل ) المحور(،يختلف عن 

مما يدعو   Crank Caseفي الضواغط المفتوحة، يمتد عمود المرفق خارج علبة المرفق       

لحاجة الى مانع تسرب حول المرفق في مكان خروجه من علبة المرفق، وذلك لمنع تسرب إلى ا

 و دخول الهواء لداخله.ألى خارج الضاغط إوالزيت  ثليجالت مائع

 

 عمود المرفق ذو المرمي 11-7الشكل 

       

 عمود المرفق الالمركزي 12-7الشكل           
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 Rotary Compressors                                             ارةغط الدو  االضو 7-3

عملية االنضغاط تحدث فيها  :نإي أ .زاحة موجبةإهي ضواغط ذات  (الدورانيةالدّوارة )الضواغط        

جهزة التبريد أنتيجة تقلص حجم الغاز، كما هو الحال في الضواغط الترددية. وتستخدم في العديد من 

 ن:يالمنزلية، وتكون على نوع

سطوانة بداخلها أ، مكون من Stationary blade compressors  ريشة واحدة ونوع ذ األول      

 سطوانةالايتطابق محور العمود مع محور  ولكن ،زييدور على عمود المرك Rollerسطواني قرص أ

سطوانة ويالمس ألداخل ا المركزيا   قرص(. يدور ال13-7الشكل )في هو مبين التي يدور بداخلها، كما 

وجد فتحة مثبت فيها ريشة ويفي جدار االسطوانة  قلألا خلوصالسطوانة الداخلي عند نقطة ألسطح ا

Blade  ن الريشة تتحرك في أباستمرار، كما  القرص لسطح ةبواسطة نابض لتبقى مالمس ةمضغوط

بين  ةشة تكون فاصلين الرإ. القرصعلى القوة المسلطة عليها من  عتمادا  الى الداخل والخارج إالفتحة 

ن نقطة إخرى فألا ة، ومن الجهةن في جدار االسطوانة من جهيفتحتي السحب والتصريف الموجودت

ن حركة إتكون هي الفاصل بين فتحتي السحب والدفع.  القرصسطوانة الداخلي وألالتالمس بين سطح ا

ثناء دورانها وبذلك أفي سطوانة ألواقرص لى تقليل حجم الغاز المحصور بين الإسطوانة الداخلية تؤدي ألا

ضاغط تعمل في حيز تمثل مجموعة ال عالهأجزاء ألن اإيزداد ضغط الغاز ثم يخرج من فتحة التصريف. 

 مغمور بالزيت.

ن تركيب هذا إ  Sliding Vane Compressors متعددة الريشما النوع الثاني فهي ضواغط أ    

، يحتوي على مجموعة من الريش، Rotor دوار  جزءسطوانة داخلها أالنوع من الضواغط يكون من 

الدوار نحو  جزءتنزلق من شقوق في جسم الن هذه الريش إمثبتة على مسافات متساوية على محيط الدوار. 

وفي بعض التصاميم تضغط بواسطة نوابض  ثناء الدوران،أ في قوة الطرد المركزي بتأثيرسطوانة، ألا

نضغاط لهذا النوع من ال( عملية ا14-7تة داخل الشقوق التي تنزلق داخلها الريش. يوضح الشكل )بمث

سطوانة لتقليل االحتكاك بين ألطبقة من الزيت داخل اكما يراعى في هذه الضواغط وجود  ،الضواغط

لى مساعدة طبقة الزيت على منع تسرب الغاز المحصور بين إ باإلضافةسطوانة الداخلي، ألالريش وسطح ا

 رجاع في كل من خط السحب وخط الدفع.إالريش المختلفة. كما يركب صمام عدم 

تكون  فإنهاالبخار في خطي السحب والتصريف، ولهذا  انسيابتمتاز الضواغط الدورانية بنعومة  

مائع  عادة تمدد لبخارإتكون جيدة لعدم وجود  ةلحجمياتها ءن كفاأالترددية. كما  واغطمن الض قل اهتزازا  أ

ولهذا فان الضواغط  .كما في الضواغط الترددية عند بدء شوط السحب المحصور في حجم الخلوص التثليج

 .الضواغط الترددية عند ضغوط السحب الواطئة الدورانية تفضل على
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 ( ضاغط دوار ذو ريشة واحدة13-7الشكل )

 

 ضاغط دوار متعدد الريش 14-7 الشكل

  Screw Compressors                                           الضواغط اللولبية   7-4

التي تزيد سعتها  ثليجمنظومات التخدم في تزاحة موجبة وتسإذات  ضواغطاللولبية هي  الضواغط 

 جزاءألتكون الضاغط من زوج من ايو مفتوحة. أ، وتكون على شكل ضاغطات مغلقة ثليجطن ت 15عن 

دوار قائد )ذكر(  جزء فإحداهما( 15-7ي الشكل )ـــالدوارين موضحان ف ينئجزن الإالدوارة الخاصة. 

Male Rotor نثى(أ  دوار منقاد ) جزء واآلخرFemale Rotor ، القائد بواسطة المحرك  جزءيدور ال

داخل غالف الضاغط الذي يحتوي على فتحة  ينئجزنقاد، وتتم عملية تعشيق )تشابك( الالم  جزء ليدور معه ال

  .خرى لخروجهألدخول الغاز و
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نقاد. وتكون هذه الضواغط الم   جزءالدوران كبر من سرعة أالقائد تكون  جزءن سرعة دوران الإ 

ذات كفاءة  الضواغط اللولبيةشتغالها نتيجة لعملية الضخ المستمرة للبخار. اهتزازات عند الل تعرضا  قل أ

المنظومات ذات السعات العالية ودرجات  مئتالنها أ، كما التثليج موائعغلب أستخدامها مع اعالية، ويمكن 

ثناء التشغيل، ويعمل الزيت على تبريد الضاغط أفي الحرارة المنخفضة. ويتم ضخ الزيت للضاغط 

ين ئجزسطوانة والألبين اكذلك ارين والدوّ  جزئينتكوين طبقة تمنع تسرب الغاز بين ال إلىضافة باإل

 ارين.الدوّ 

                      

 

 

 اللولبينسحب بخار مائع التثليج بواسطة  بداية دخول بخار مائع التثليج

                      

           

 
 دفع بخار مائع التثليج بداية انضغاط ودفع البخار 

 

 طريقة عمل الضاغط اللولبي 15-7 الشكل

 

  Centrifugal Compressors                         الضواغط الطاردة المركزية 7-5

ذات  ثليجزاحة غير موجبة، يستخدم في منظومات التإضاغط الطرد المركزي هو ضاغط ذو         

و المفتوح، أن يكون من النوع المغلق أمكن يو .(تثليج أو أكثرطن  2000الى  100السعات الكبيرة ) بين 

 Impeller ار()الدوالب الدو المركزي من دفاعة . يتكون ضاغط الطرداستخداما   كثرأن النوع المغلق أ الإ

 ،، وموضوعة في غالف من حديد الزهرالفوالذما يصنع من  مركبة على محور غالبا   (اثنتينو أ)واحدة  

 .توضح األجزاء الرئيسية للضاغط الطارد المركزي( 17-7) و (16-7) األشكال و
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زيادة الطاقة الحركية للغاز( : أي)  وال  أعمل الضاغط هو العمل على زيادة سرعة الغاز  مبدأن إ   

لى طاقة ضغط من خالل تقليل إثناء مروره في دفاعة الضاغط، ثم تحويل الطاقة الحركية الناتجة في أ

ساس عمل أ( الذي يوضح 16-7ثناء مروره في غالف الضاغط. يالحظ من الشكل )أفي  سرعة الغاز

 تتكون(. 1واطئ من خالل عين الدفاعة ) بضغط مائع التثليج بخارحيث يدخل  ،الضاغط الطارد المركزي

 ( للغاز.3( من مجموعة من الريش، التي تمثل ممر الجريان )2الدفاعة )

لى المحيط إن الغاز المار خاللها من العين إ، فعة عالية جدا  رن ريش الدفاعة تدور بسأبما   

محيط الدفاعة، يمر خالل ( سيكتسب ضغط وسرعة عاليين عند المحيط. بعد خروج الغاز من األطراف)

حول ضغط السرعة )الضغط يت، وبالنتيجة ( مصمم على شكل بوق لتقليل سرعة الغاز تدريجيا  4غالف )

لى غالف إبعدها يدخل الغاز  ، Static Pressureلى ضغط سكونإ Dynamic Pressure الديناميكي( 

ضغط ال بسبب تحول باالرتفاعيستمر الضغط ( لكي 4شكل الغالف )على نفس ( المصمم 5الضاغط )

 .( بضغط عال  6سكون، ثم يترك الغاز الضاغط من المنفذ )اللى ضغط إ ديناميكيال

يت يستخدام منظومة تزامن خالل  لقسريايت يبطريقة التزالضواغط يت هذا النوع من يعادة تزيتم     

الدوار للضاغط  محورالخزان زيت ومبرد للزيت. تدار مضخة الزيت بواسطة و زيت تحتوي على مضخة

 يت. يو من خالل محرك خاص بدورة التزأ

 :يأتي ضواغط  الطرد المركزي بما تمتاز 

متحركة  جزاءأحتوائها على ابالمقارنة مع الضواغط الترددية، وذلك لعدم  طولأ العمر التشغيلي -1

 .واألذرعالصمامات و داخل الضاغط مثل المكابس

 غير متوازنة.، لعدم وجود كتل هتزازقليلة اال -2

 لمحركات الكهربائية.باتعمل بسرع عالية، لهذا يمكن ربطها بشكل مباشر  -3

 كفاءة عالية. اتذ -4

 .في حالة تساوي السعات من الضواغط الترددية قل حجما  أ -5

 .الضواغط خاللجدا   للبخار عالمعدل التدفق  -6

 بين الدخول والخروج قليل. فرق الضغط ما -7

 

 رسم تخطيطي لضاغط طرد مركزي  16-7الشكل 
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�         

          

            

          

            

          

             

 

 يجزاء ضاغط الطرد المركزأ 17-7الشكل  

 

 الفصل السابع أسئلة

 ما يأتي:ف عرّ  :1س

 .نضغاط، الضاغط المفتوح، ضاغط الفعل المزدوج، الصمام القفازالسعة الضاغط، نسبة ا      

 .حسب طريقة زيادة الضغط والطريقة التي تدار بهاصنف الضواغط : 2س

 .شرح واحدة منهاالصمامات الضواغط الترددية و أنواع ةعدد ثالث: 3س

 :اآلتية األجزاءفي الضواغط الترددية، ما وظيفة كل من  :4س

 .التصريف                      صمامات السحب                  عمود المرفق           

 :يأتيجزاء لكل مما ألعلى ا ومؤشرح بالرسم التخطيطي، : وضّ 5س

 .ذراع توصيل وحلقات الضاغط الترددي - أ

 ضاغط دوار ذو ريشة واحدة. - ب

 .ضاغط طرد مركزي - ت

 .الطرد المركزي واغطمميزات ضمن  ا  ذكر خمسأ: 6س

 : ما الفرق بين:7س

 ؟الفعل المفرد وذات الفعل المزدوجالترددية ذات  واغطالض - أ

 ؟زاحة غير الموجبةإلا ضواغطزاحة الموجبة وإلا ضواغط  - ب

 .سمرسطوانة ومكبس الضاغط الترددي، موضحا ذلك بالأشرح تركيب ا :8س

 :ما يأتي: علل 9س

 .زاحة الموجبةإلا واغطزيادة ضغط ض - أ

 .الديناميكية واغطزيادة ضغط الض - ب

 .المفتوحة دون المغلقة الضواغطفي  Sealحكام السد إوجود حلقة  - ت

 .للضواغطالزيت  استخدام - ث

 .نضغاط وحلقات الزيتاالترددية الكبيرة على حلقات  الضواغطحتواء المكابس في ا - ج

 



 

 الفصل الثامن  

 المكثفات والمبخرات 

Condensers and Evaporators 
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 المكثفات والمبخرات

  Condensers                                                                  المكثفات  أولا 

  Introduction                                                                      مقدمة 8-1

، وهو عبارة عن مبادل حراري تنتقل من خالله ثليججزاء الرئيسة لدورة التألحد اأالمكثف هو        

 التثليجمائع ن إ. Condensing Mediumلى وسيط التكثيف إ Refrigerant مائع التثليجالحرارة من 

 متصها في المبخر، مضافاا االطاقة الحرارية التي  الداخل للمكثف يكون عبارة عن بخار محمص، حامالا 

 نضغاط. الفي مرحلة ا مائعلل ضيفأ   ذينضغاط الالا شغلليها إ

( 1-8بالشكل ) موضحهو لى ثالث مراحل، كما إالمكثف هذه الحرارة في يمكن تقسيم مراحل فقدان       

الى بخار مشبع،  مائع التثليج زالة حرارة التحميص )حرارة محسوسة( وتحولإتتم  إذ األولىالمرحلة وهي: 

)عملية  ثليجالت مائعوهي عملية تكثيف  المرحلة الثانيةداية المكثف. بوتتم هذه المرحلة في خط التصريف و

 المرحلة الثالثةما ألى سائل مشبع. إ يفقد البخار المشبع حرارته متحوالا  إذفقدان الحرارة الكامنة للتكثف(، 

ويالحظ من  ،وجعله سائل فائق التبريد دنىألى درجة حرارة إ مائع التثليجفهي خفض درجة حرارة سائل 

 كتسابه للحرارة. ان درجة حرارة وسيط التكثيف ترتفع نتيجة أالشكل ذاته 

كثفات ملذلك تقسم ال وتبعا   .معاا  االثنانو ألماء، ا ،ن وسائط التكثيف المستخدمة في المكثفات هي الهواءإ     

ي: مكثفات ـــــــسم كل نوع وهام وسيط التكثيف المستخدم على ــسايدل  إذنواع رئيسة، أ ةى ثالثـــــال

 تسمى المكثفات التبخيرية.و مبردة بالهواء والماءمكثفات و مبردة بالماء، مكثفات مبردة بالهواء

 
 كثفمالحرارة في الدرجة  1-8الشكل 

    Air Cooled Condensers                            المكثفات المبردة بالهواء 8-2

يمرر الهواء على السطح الخارجي  إذ ،في هذا النوع من المكثفات كوسيط تكثيفيستخدم الهواء      

ذو درجة الحرارة العالية. المكثفات المبردة بالهواء تكون عادة  مائع التثليجللمكثف الذي يمر بداخله 

تعمل على زيادة المساحة السطحية النتقال الحرارة من جهة الهواء، وتصنع Fins ذات زعانف 

والنحاس. كذلك يؤخذ بنظر االعتبار  األلمنيوممثل  يواد ذات معامل انتقال حرارة عالالزعانف من م

الهواء على المكثف. ويمرر الهواء على المكثف بطريقتين هما  نسياباسة عند تصميم الزعانف سال

 لى:إوعلى ضوئها تقسم هذه المكثفات  )القسري( حثيالحمل الطبيعي والحمل ال
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  Natural Convection Condensersمكثفات الحمل الطبيعي )الحر(  -1

(، الن سعتها كالثالجة والمجمدةجهزة المنزلية ألالصغيرة )ا ثليجالت أجهزةتستخدم في      

كثف ستكون قليلة لمروره بشكل طبيعي دون من  كمية الهواء المار عبر الإالتبريدية محدودة. 

ن تكون مساحة سطح المكثف كبيرة. ولتوضيح ذلك الحظ أاستخدام مراوح لتحريكه، مما يتطلب 

 (.2-8الشكل )

 

 مكثف حمل طبيعي 2-8الشكل 

  Force Convection Condensers  قسريمكثفات الحمل ال -2

ي ــــموضح فهو كما  ،مراوح لتحريك الهواء عبر المكثف تستخدم في هذا النوع من المكثفات               

 ، Window Typeالجدارية )الشباكية(المكيفات في  ستخدم هذا النوع من المكثفاتيو .(3-8) الشكل

، نوعينلى إ يضاا أتقسم  يقسرن مكثفات الحمل الأدات الماء، وبعض الثالجات والمجمدات. كما ابر

النوع و ،Condensing Unitتدعى وحدة تكثيف واحدة مع الضاغط في وحدة  ول يكون مجمعاا ألا

 .ثليجعن وحدة الت يكون المكثف معزوالا  الثاني

 

 قسريمكثف حمل  3-8الشكل 
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جزاء مجمعة أذات  ثليجحصل على منظومة تنف واحدة يثيجمع المكثف والضاغط في وحدة تك عندما        

ستخدامها في بعض التطبيقات المنزلية والتجارية. ايمكن و (4-8كما في الشكل ) ،نسبياا صغيرة الحجم 

 و الجدران الخارجية.أسطوح الفتركب على  ثليجما المكثفات المعزولة عن وحدة التأ

 إذمكانية التركيب خارج الحيز المبرد، إمنها، ببعض الخصائص  ن المكثفات المبردة بالهواء تمتازإ        

بالثانية لكل طن  لتر 500ن المكثف يحتاج بحدود إ إذتستخدم معها مراوح لدفع كمية كبيرة من الهواء 

 .ن درجة حرارة الهواء تكون مرتفعةألكبيرة  مساحةلى إنها تحتاج أ، وثليجت

 

 وحدات تكثيف 4-8الشكل 

  Water Cooled Condensers                     المكثفات المبردة بالماء   8-3

 مائع التثليجحيث تنقل الحرارة من  ،وسيط التكثيف المستخدم في هذا النوع من المكثفات ءيكون الما 

على من درجة ألى الماء الذي يدخل المكثف بدرجة حرارة واطئة، ويخرج منه بدرجة حرارة إالساخن 

 الى: المكثف الدخول. وتقسم هذه المكثفات حسب عملية تدوير الماء فيحرارة 

و دورة التكثيف أالوحدات التي ال تعيد تدوير الماء فيها، والتي تسمى وحدات المرور لمرة واحدة،  -1

 على توفر المياه عتماداا ان هذه المنظومة تستخدم إ ،المنظومة ه( يوضح هذ5-8) المفتوحة والشكل

 .أو وسائط النقل النهرية لبحريةافي السفن  وتستخدم غالباا  منخفضة جداا  وبأسعار الصالحة

 

 المفتوحة دورة التكثيف 5-8الشكل 
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هنا يرسل و ،التثليج منظوماتستخدام في الالشائع اهو النوع  ذاالوحدات التي يعاد تدوير الماء فيها، وه -2

)تخفيض  ليبُّرد  Cooling Towerلى برج تبريدإبعد خروجه من المكثف  )الماء( وسيط التكثيف

 .(6-8الشكل )هو مبين بكما  ،أخرىلى القيمة المطلوبة( ويعاد استخدامه مرة إدرجة حرارته 

 

 باستعمال برج تبريد وحدة تكثيف يعاد تدوير الماء فيها 6-8شكل 

 هي: ساسيةأصناف أ ةثالثلى إوبشكل عام تصنف المكثفات المبردة بالماء  

 واألنابيب)الغالف(  األسطوانةمكثفات . 2   نابيب المزدوجةألمكثفات ا .1

  )الغالف( والملف األسطوانةمكثفات . 3

  Double Pipe Condensers                       المزدوجة  األنابيبمكثفات  8-3-1

، وعادة ما ىخرألحداهما داخل اإالمركز  يتنبوبتين متحدأيتكون هذا النوع من المبادالت الحرارية من      

سفل، بينما يمر وسيط                 إلى األعلى ألنبوبة الخارجية ويكون مساره من األفي ا مائع التثليجيمر 

نتقال الحرارة                 ا، وذلك لزيادة مائع التثليجريان جل معاكساا نبوب الداخلي أل)الماء( في ا التكثيف

 المكثف. أنابيبمقطعا في  (ب 7-8)المكثف مزدوج األنابيب ويبين الشكل ( أ 7-8الشكل ) يمثل بينهما.

 

 المزدوجة األنابيبمخطط لمكثف  أ 7-8 الشكل
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 ب مقطع في أنابيب المكثف مزدوج األنابيب 7-8الشكل  

  Shell and Tubes Condensers واألنابيب          األسطوانة اتمكثفات ذ 8-3-2

إلى باطن على المكثف أمن  مائع التثليجيدخل  إذ( هذا النوع من المكثفات، 8-8يوضح الشكل )

بينما يدخل  ،متجمعا في قاع الغالفالماء،  بداخلهاالتي يمر  األنابيبخارج  ويتكاثف األسطوانة

والمكثف  ،األعلىلى إ األسفلمن  أنابيبحد الجوانب ويتحرك في عدة أمن  األنابيبالماء في 

 إلجراءن جوانب المكثف يمكن فتحها إ ،للماء ( يحتوي على مسارين فقطأ 8-8المبين بالشكل )

 التي يمر فيها الماء.  األنابيبعملية الصيانة وتنظيف 

 

 واألنابيبرسم تخطيطي للمكثف ذو الغالف  أ 8-8الشكل 

 

 نابيبألوا األسطوانةمكثف   ب 8-8الشكل 
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 Shell and Coil Condensers                  والملف األسطوانة اتمكثفات ذ 8-3-3

ما هذا أ ،و عمودياا أ فقياا أ مستقيمةنابيب تكون ألنابيب يالحظ بان األوا األسطوانةفي مكثفات ذات   

بزعانف  األنابيب كثر، وتكونأو أتكون على هيئة ملف حلزوني واحد  األنابيبالنوع من المكثفات فان 

ثف اعلى ويتكألمن ا األسطوانةالى  مائع التثليجويدخل  األنابيب ملفو بدون زعانف. يمر الماء داخل أ

ما يستخدم كخزان لتجميع  اا الذي غالب األسطوانةسفل أمن خالل مالمسته لسطح الملف ثم يتجمع في 

ن ألهذا النوع من المكثفات. من الواجب مالحظة  اا تخطيطي اا ( يمثل رسم9-8. والشكل )مائع التثليجسائل 

كبر من المطلوب تسبب تجمع أن وجود كمية ألهذا النوع من المكثفات يتطلب الدقة في عملية الشحن، 

نتقال افي عملية  انخفاض هذا ينتج عنومن سطح الملف،  اا كبير ءاا قد يغطي جزالذي سائل في المكثف ال

هذا النوع من  سلبياتالمكثف. من في الحرارة، مما يسبب زيادة درجة حرارة وضغط التصريف 

خالل  اوييكيمسائل  تدوير يتم من خالل تنظيفالن إ إذصعوبة التنظيف الميكانيكي،  يالمكثفات ه

  .ملفات المياه

 

 والملف األسطوانةمخطط توضيحي لمكثف  9-8الشكل 

  Evaporative Condensers                                  المكثفات التبخيرية 8-4

 ،ستخدام الماء والهواء معاامن خالل  مائع التثليجزالة الحرارة من إفي هذه المكثفات تتم عملية   

سحب الماء من الحوض يتم  إذ ،لمقطع في مكثف تبخيري اا توضيحي اا ( مخطط10-8الشكل )يبين و

و رذاذ على سطح ملفات المكثف أ( ليتساقط على شكل قطرات Nozzlesويضخ من خالل رشاشات )

 لى الحوض، وهكذا تتم عملية تدوير الماء.إالخارجية ثم يسقط الماء 

طة اسفل بوسألالهواء الخارجي من امرار الهواء في المكثف التبخيري، فتكون بسحب إما عملية أ     

وتسحب الهواء من فتحات في  األعلىن توضع المروحة في أو أعلى. ألمروحة ثم يطرح للخارج من ا

ويقوم تيار الهواء المسحوب أو المدفوع في المكثف التبخيري بتبريد رذاذ الماء الذي  سفل المكثفأ

وقد تستعمل المروحة فقط في  ،ماءا بارداا يتجمع في حوض المكثف ليعاد تدويره ورشه مرة أخرى 

المواسم المعتدلة لتكثيف بخار مائع التثليج دون الحاجة إلى الماء ويصبح عمله مثل عمل المكثف 

. وفي كلتا الحالتين توضع  مانعات رذاذ في طريق الهواء الخارج لمنع قطرات الماء من المبرد بالهواء

داخل ملفات المكثف، ويطرح الحرارة الى الهواء  مائع التثليجخر يمر آالخروج مع الهواء. من جانب 

 سائل. الطور  لىويتحول إ مائع التثليج بخاريف تكثفيتم والماء 
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 مخطط لمكثف تبخيري 10-8الشكل 

  Cooling Towers                                                    براج التبريدأ   8-5

عادة إجل أومن  .الماء الخارج من المكثف في المكثفات المبردة بالماءترتفع درجة حرارة   

 إذعملية التبريد التبخيري،  على عمل برج التبريد يعتمد مبدأن إتبريد. البرج  في يتم تبريده  استخدامه

 ن الماءـــــم نخفاض درجة حرارة الجزء المتبقيا ثناء مروره بالبرج مسبباا أ في يتبخر جزء من الماء

 )الماء الذي ال يتبخر(.

 :لىإالعمل  أبراج التبريد حسب مبدأتقسم 

  Natural Draft Cooling Towerالطبيعي تياربراج  الأ -1

دون  بالحمل الطبيعي متصاعداا من األسفل إلى أعلى البرججزاء البرج أيمر الهواء عبر  إذ      

يتكون البرج من عدد من الطبقات على شكل  ،لى مراوح، ولهذا تكون سرعة الهواء بطيئةإالحاجة 

ما الماء فيدور من أعلى. ألا إلى سفلأليمر من خاللها الهواء من ا البعض رفوف مرتبة فوق بعضها

 اا كون مفتوحي السفلي البرج محيطن أيالحظ  إذ(، 11-8مبين بالشكل )هو خالل مضخة، وكما 

 للسماح للهواء بالدخول من جميع االتجاهات.

 

 سحب طبيعي وبرج تبريد ذ 11-8الشكل 

  Forced Draft Cooling Tower (القسري) حثيالسحب ال أبراج –2
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ستخدام مراوح مناسبة، توضع المراوح ابراج  من خالل ألمرور الهواء في هذا النوع من ا يكون  

لتقوم بسحب الهواء من على البرج أو يتم وضعها في أ ،خالله من سفل البرج لدفع الهواءأو أعلى جوانب 

 .حثي( نموذج برج تبريد 12-8الشكل ) يوضحخالل البرج، و

 

 قسريسحب  وبرج تبريد ذ 12-8الشكل 

 ساس تدفق الهواء الى نوعين:أبراج التبريد الحثية على أكما يمكن تصنيف 

(، 13-8الشكل )في موضح هو ، كما  Counter Flowبرج تبريد ذو تدفق متعاكس  األول  

ن هذا النوع إ ريان الهواء بشكل معاكس.جسفل، يقابله ألعلى الى األحيث ينزل الماء على شكل رذاذ من ا

 تفاع كبير.ارفقي قليل وأبراج يحتاج الى حيز ألمن ا

ريان جتجاه ا، يكون فيه  Cross Flow ستعرضبرج التبريد ذو التدفق المما النوع الثاني فهو أ  

 (. 14-8موضح بالشكل )هو ول، كما ألقل من اأ رتفاعاا اتجاه سقوط الماء، وهذا يتطلب امع  الهواء متعامداا 

شغالها مساحة إالطبيعية  بمرونة التركيب في مواقع مختلفة، و األبراجن عتمتاز  القسريبراج التبريد أن إ  

بسبب وجود  كبرأذات قدرة عالية على التبريد ولكن كلفتها التشغيلية تكون كونها ل وحجماا أصغر بكثير قلأ

ضافة كميات إبرج التبريد من خالل إلى . وبشكل عام يجب معالجة الماء قبل الدخول محركات المراوح

، لمنع نمو بعض الكائنات الحية )الطحالب، البكتريا األخرى اويةيالكيموالمضافات  منتظمة من الكلور

 .وكذلك لمنع التكلس نخفاض في كفاءة البرجالى عرقلة تدفق الماء وإن نموها يؤدي ألطريات(، والف

               

  متعامد  قسريبرج تبريد  14-8الشكل          متعاكس  قسريبرج تبريد  13-8الشكل          
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 لجزء األولا ـ مناسئلة الفصل الثأ

 ؟في المكثف مائع التثليجهي مصادر حرارة  ما :1س

  ؟ساس تصنيفهاأوما  ؟التثليجمستخدمة في وحدات لنواع المكثفات اأما  :2س

 .ذلك بالرسم في المكثف، موضحاا  مائع التثليجذكر مراحل عملية فقدان الحرارة من ا :3س

 .ذكر خصائصهاات المبردة بالهواء ونواع المكثفاأعدد  :4س

 .المبردة بالماءساسية للمكثفات أصناف أ ةذكر ثالثا: 5س

 .: قارن بين دورتي التكثيف المفتوحة والمغلقة6س

 :ما يأتي: علل 7س

 .يانتقال حرارة عالة ومصنوعة من مواد ذات معامل زعنفمالمكثفات المبردة بالهواء تكون عادة  -أ

 .من مكثف الحمل الطبيعي صغر حجماا أيكون  القسريمكثف الحمل  -ب

دورات شائع االستخدام في الهي النوع  تدوير الماء فيها حدات التي يعادالمكثفات من نوع الو -ت

 .التثليج

 .ذات السعات الكبيرة التثليج منظوماتبراج التبريد في أستخدام ا -ث

 .مائع التثليجريان جريان وسيط التكثيف عكس جالمزدوجة، يكون  األنابيبفي مكثفات  -ج

 .التبريد براجأالماء ضرورية في المكثفات التبخيرية و فثعملية ن ت عد -ح

 .معالجة الماء قبل تزويده لبرج التبريد -خ

 .دورات التثليجبراج الطبيعية في على األحثي براج التبريد الأتفضل  -د

 .ح بالرسم دورة التكثيف المغلقةوض   :8س

 .شرح واحدة منهاأنواع المكثفات المبردة بالماء وأ: عدد 9س

 .ووسيط التكثيف مائع التثليجريان ج اتجاه اا نمبينابيب، ألوااألسطوانة  اذ اا ح بالرسم مكثف: وض  10س

 .والملف األسطوانةنابيب مع مكثفات ذات ألوااألسطوانة قارن بين مكثفات ذات  :11س

 .توضيحي المكثف التبخيريالرسم الب شرح مستعيناا ا :12س 

 .ذلك بالرسم حاا موض  حثي براج التبريد للسحب الأشرح مكونات ا :13س
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 Evaporators                                                                          لمبخراتا :ثانياا 

                                                                              Introduction مقدمة 8-6

متصاص الحرارة من الحيز المراد االذي يتم فيه  التثليجساسية من دورة جزاء األألحد اأالمبخر هو        

ن إ ،نابيب المبخر بدرجة حرارة وضغط منخفضينأو أالمار بداخل ملفات  مائع التثليجيتبخر  إذتبريده، 

و أو ملفات المبخر يكون مصدرها الحيز أنابيب أمن خالل جدران  مائع التثليجحرارة التبخر التي يمتصها 

و ألى بخار مشبع إ متحوالا  مائع التثليجلى غليان إن التبادل الحراري يؤدي إ إذ .الوسط المطلوب تبريده

 و الوسط المراد تبريده. أمحمص، ونتيجة لهذه العملية تنخفض درجة حرارة الحيز 

يتم اختيار و ذات مواصفات معينة موادمن  تصنعشكال مختلفة أن المبخرات المستخدمة تصمم بإ 

 واعتمادا .كل وتحمل الضغوط التشغيليةآجودة التوصيل الحراري وعدم  الت ،وفق شروط خاصة منها موادال

ف يتصن يتم وبشكل عام نضغاطية.الفي الدورة ا مائع التثليج المناسبختيار اعلى هذه الشروط يتم 

 :اآلتيبالشكل المبخرات 

 هوعلي .لى السطح الخارجي لملف المبخرإه المراد تبريد وسطنتقال الحرارة من الاعملية حسب  -أ      

 ذيال وسطنتقال الحرارة على حركة الاالحمل الطبيعي وفيها تعتمد عملية إلى مبخرات مبخرات تقسم ال

، وهنا تكون قسريو مبخرات الحمل الأ. خرآما هواء أو ماء أو سائل أوهو  ختالف كثافتهابسبب  فيه تكونت

 المضخات للسوائل. وأ، مثل المراوح للغازات وسطمحركة للبسبب قوة خارجية وسط حركة ال

تقال الحرارة خالل مرحلة غليان نان عملية أل .نابيب المبخرأخارج  وأداخل  مائع التثليجريان ج -ب    

 نابيب.  ألذا كان خارج اإ نابيب عنهاألداخل ا مائعتختلف عندما يكون ال المائع

يغطي  ذا كان سائالا إف ،داخل المبخر مائع التثليجنتقال الحرارة، هنا يعتمد على حالة اسطح أظروف  -ج    

ذا كان المبخر يستخدم إو ،Flooded Evaporatorsنابيب فتسمى مبخرات مغمورة ألالسطح الداخلي ل

 .Evaporators Dry جافةتبخره فتسمى مبخرات إلى ضافة إ لمائعلعملية تحميص بخار ا

لى إالمراد تبريده،  وسطعلى نوع ال عتماداا الى المبخرات مصنفة إيجاز إالتطرق وب وهنا سيتم   

 .أو سوائل أخرى خرى لتبريد الماءأمبخرات لتبريد الهواء و

    Air Cooling Evaporators                            المبخرات المبردة للهواء 8-7  

نابيب أيمر الهواء على جدران  إذ .هو الوسط المراد تبريدهفي هذا النوع من المبخرات  يكون الهواء       

سحب الحرارة الكامنة لتبخر وبهذا تُّ  .األنابيبداخل هذه  ماراا  مائع التثليجملف التبريد الخارجية بينما يكون 

و أنواع حسب التكوين أعدة بخرات بموتكون هذه ال ،نخفاض درجة حرارتها من الهواء مسببةا  مائع التثليج

 ،(وحيلال، مبخرات ذات الصفائح )السطح (ملساءمزعنفة )الالغير نابيب ألها المبخرات ذات اــــمن .اإلنشاء

 .ةالمزعنفاألنابيب  ومبخرات

    (ءالملسا)مزعنف الغير  األنابيبذات  المبخرات 8-7-1

Not-Finned Pipe Evaporators  

نابيب غير مزعنفة  أمن هذا النوع من المبخرات، المتكونة من  اا ( نموذج15-8يبين الشكل )          

مونيا تكون ألل ةالمستخدم ثليجمنظومات التفي  المستخدم )مثالا مائع التثليج والمصنعة من معادن تالئم 

ن أنابيب يمكن شكال األأن إتصنع من النحاس(.  للموائع الهيدروكاربونية المهلجنةمصنعة من الفوالذ و

 و بدون مراوح.أن تستخدم مع مراوح أو حلزونية، ويمكن أتكون بيضوية، ملتوية 
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 غير المزعنفة )الملساء( األنابيبالمبخرات ذات  15-8الشكل 

                                Plate Evaporators(ذات الصفائح)المبخرات اللوحية  8-7-2

، كما هو مائع التثليجيصنع هذا النوع من المبخرات من لوحين معدنيين يترك بينهما فراغ لمرور           

قتصادية اضافة الى إويمتاز هذا النوع بسهولة التشكيل والتنظيف  .حال في مبخرات الثالجات المنزليةال

لتحقيق  حكام )ملحومة(إب نبوبة ملتوية بين اللوحين المعدنيين مثبتةأن يصنع على شكل أ. كما يمكن اإلنتاج

السطح الخارجي للمبخر، كما في مبخرات و مائع التثليجنتقال الحرارة بين التسهيل عملية و تالمس جيد

 ستخدام هذا النوع من المبخرات كرفوف في غرف ثالجات العرض،اثالجات الشاحنات. من الممكن 

 في المبخرات ذات الصفائح. اا ( يمثل صورة ومقطع16-8والشكل )

 

 لوحيةمبخرات  16-8الشكل 

                                    Finned Pipe Evaporatorsالمبخرات المزعنفة 8-7-3

 المكونة للمبخر زعانف األنابيبهذا النوع من المبخرات، يثبت على السطح الخارجي لملف  في         

تعمل الزعانف على زيادة مساحة التبادل  .لمنيوم(ألمن اصنوعة مما تكون  )غالباا   Finsمعدنية رقيقة

 مائع التثليجالتبادل الحراري بين  يزداد، وبالنتيجة المراد تبريده وسطالتي يمر بها ال ةالحراري في الجه

المبخرات بصغر الحجم وكذلك صغر الحيز الذي تشغله مقارنة  . ويمتاز هذا النوع منوالوسط المراد تبريده

 المبخرات. هذا النوع من( يمثل 17-8الذكر. الشكل ) آنفةنواع ألبا
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 مبخر مزعنف 17-8الشكل 

                            Liquid Cooling Evaporatorsالمبخرات المبردة للسوائل 8-8

و مثلجات أ Liquid Coolersتدعى المبخرات المستخدمة لتبريد السوائل بمبردات السوائل                 

و أ ملحياا  و محلوالا أ وفي هذا النوع من المبخرات غالبا ما يكون السائل ماءا  ،Liquid Chillersالسوائل 

نابيب ملف التبريد الخارجية بينما يكون أيمر السائل على جدران  إذ ،سائل مالئم للوسط المراد تبريده يأ

المراد من السائل  مائع التثليجوبهذا تسحب الحرارة الكامنة لتبخر  األنابيب،داخل هذه  ماراا  مائع التثليج

منها مبخرات التمدد الجاف، ئل انواع من مبردات السوأنخفاض درجة حرارته. وهنالك امسببة تبريده 

 نابيب.ألبخرات مزدوجة امبخرات ذات الملف المغمور وم

                           Direct Expansion Coil (D-X)مباشرمبخرات التمدد ال 8-8-1

نابيب مستقيمة مرتبة في أوتتكون من  ، Dry Expansionجافحيانا بملفات التمدد الأتسمى          

 همتصاصانتيجة  كامالا  ه  لضمان تبخر داة التمدد بكمية محددةأعبر  مائع التثليجيتم عملها بدخول  .صفوف

رجاع الزيت إمشاكل وتكون . ويمتاز هذا النوع بكونه قليل التكلفة، الحرارة من الوسط المراد تبريده 

 قليلة.  مائع التثليجكمية تكون ، وكذلك قليلة للضاغط

لمبخر تمدد  اا ( مخطط19-8، بينما يبين الشكل )اا جاف مباشراا أو ( مبخر تمدد18-8ويبين الشكل ) 

مائع مداخل ومخارج كل من  هعلي موضحاا   Shell and Tubesاألسطوانة واألنابيبمباشر من نوع 

 ريان الماء.ج وجهالتي ت Baffles والماء. كما يالحظ من الشكل وجود الحواجز التثليج

  

 األسطوانة واألنابيبنوع  مخطط مبخر تمدد مباشر 19-8الشكل      (جافمباشر )مبخر تمدد  18-8لشكل ا   
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         Flooded Coil Evaporators     المبخرات ذات الملف المغمور 8-8-2

ة بسائل وءن تكون ملفات المبخر مملأهذه التسمية من وجوب  تأتيفحة، وبالمبخرات المط   حياناا أوتسمى     

صمام  استخداممن خالل  التثليجمائع تتم عملية التحكم بكمية و. وتتكون من خزان وملف، مائع التثليج

 اا ( مخطط20-8على الخزان للمحافظة على مستوى السائل في المبخر. ويبين الشكل )أعوامة )طوافة( في 

 . أو المحاليل الملحية لتبريد الماء عتيادياا اوتستخدم هذه المبخرات  ،لهذا النوع من المبخرات

في هذا النوع من المبخرات من المبخر على شكل بخار مشبع، ويتطلب وجوب  مائع التثليجيخرج       

 تالفه.إعلى خزان السائل لمنع قطرات من السائل من الخروج الى الضاغط وأوضع حاجز في 

نابيب التي نابيب )داخل غالف المبخر( فتكون األألخارج ا مائع التثليجن يكون سائل أكما يمكن  

 مائع التثليج. وتتم المحافظة على مستوى سائل مائع التثليجبسائل  مغمورةا  تبريده ئل المطلوب اتحوي الس

مستوى السائل لفصل البخار الناتج عن من على أ حيزاا  ذ يتركإ ،ة صمام بعوامةطداخل غالف المبخر بواس

 عملية التبخر.

 

 ملف مغموربمخطط مبخر  20-8الشكل 

  Double Pipe Evaporators                          األنابيبمبخرات مزدوجة  8-8-3

( 21-8) . والشكلآنفاا نابيب التي مر ذكرها أللعمل المكثفات مزدوجة ا همشاب هذه المبخرات ن عملإ        

 والماء المطلوب تبريده. لمائع التثليجيالحظ من الشكل فتحات الدخول والخروج  إذ. يوضح ذلك جلياا 

 مائع التثليجيجري  ،ىخرحداهما داخل األإمتمركزتين نبوبتين أهذا النوع من المبخرات من  لفأيت        

جاه تانبوب الداخلي بألو محلول ملحي( خالل اأنبوب الخارجي بينما يجري السائل المراد تبريده )ماء في األ

 .مائع التثليجريان جمعاكس ل

 
 األنابيبمبخر مزدوج  21-8الشكل 
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 الجزء الثاني –الثامن الفصل  أسئلة

 .سس تصنيف المبخراتأذكر ا :1س

 ؟القسريلفرق بين مبخرات الحمل الطبيعي ومبخرات الحمل ا : ما2س

 .شروط خاصة باختيار معادن المبخرات ةذكر ثالثا :3س

 .شرح واحدة منهاانواع المبخرات المبردة للهواء وأ: عدد 4س

 .مغمورالمبخر العمل  أشرح مع الرسم مبدا: 5س

 .األنابيبعمل مبخر مزدوج  أشرح مع الرسم مبدا :6س

 :ما يأتي: علل 7س

 .مام بطوافة مع المبخرات المغمورةستخدام صا - أ

 .ي في مكان مرتفع في الحيز المبرديثبت مبخر الحمل الطبيع - ب

 .على المبخرنخفاض درجة حرارة الهواء عند مروره ا - ت

 .واألنابيباألسطوانة واجز في مبخرات وجود الح - ث

 .زان السائل في المبخرات المغمورةوجوب وضع حاجز على خ - ج

 .للهواء ةهواء في المبخرات المبردستخدام الزعانف في جهة الا - ح
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 Expansion Devices    دوات التمددأ
  Introduction                                                                    مقدمة   9-1

، التي تعمل على تخفيض الضغط العالي في ثليججزاء الرئيسة لدورة التألا ىحدأدوات التمدد هي أ        

لى الضغط الواطئ في المبخر للحصول على درجة الحرارة الواطئة المناظرة لضغط المبخر. إالمكثف 

في المبخر على  مائع التثليجلمعدل تبخر وياً اسلى المبخر مإ مائع التثليجنسياب اوكذلك تقوم بعملية تنظيم 

لى المحافظة على فرق الضغط إتؤدي  مائع التثليجنسياب أن عملية التحكم في إضوء الحمل الحراري. 

لى إساسي أدوات التمدد بشكل أبالتبخر بالمبخر والتكثف بالمكثف. وتقسم  مائع، ليسمح للثليجلدورة الت

ن صمامات التمدد كثيرة فمنها اليدوية، إوصمامات التمدد.  الصفيحة المثقوبة،، نبوب الشعرياأل

 نواع شائعة االستخدام هي:أللكترونية، واواإل ،الميكانيكية، الحرارية

               Automatic Expansion Valve  وتوماتيكي(آللي )األصمام التمدد ا .1

                                  Thermal Expansion Valveصمام التمدد الحراري .2

                                      Manual Expansion Valve صمام التمدد اليدوي .3

 High Pressure Float                             طوافة الضغط العالي .4

 Low Pressure Float      طوافة الضغط الواطئ .5

                         Electronic Expansion Valvesلكترونيةصمامات التمدد اإل .6

 وسيتم في هذا الفصل التطرق لبعضها.

  Capillary Tube                                                      الشعري األنبوب 9-2

 المكثف(، وطول محدد يصل بين ملم 3-0.3صغير)ثابت قطر  ينبوب ذأعبارة عن  نبوب الشعريألا   

جهزة أستخدام في الثالجات والمجمدات المنزلية والشائعة ادوات التمدد أ، وهو من ثليجفي دورة الت والمبخر

( 1-9وبشكل عام يستخدم مع المنظومات ذات السعات القليلة. والشكل ) .والمنفصلة يف الهواء الشباكيةيتك

 .طةالبخار البسي نضغاطاالشعري وموقعه في دورة  األنبوبيوضح 

والسطح  مائع التثليجبين  ساساً أ حتكاكالنبوب الشعري يكون بسبب األن انخفاض الضغط خالل اإ         

بين طرفي  بين مقاومة االحتكاك وفرق الضغط لعالقة الطرديةإلى اوبالنظر  .نبوبألالداخلي لجدران ا

 لى المبخر،إمن المكثف  مائع التثليجنسياب لسائل البالتحكم بمعدل ا كذلكاالنبوب، يقوم االنبوب الشعري 

ن فرق الضغط لمعدل إف ،نسياب يتناسب مع فرق الضغط. وحسب مبادئ ميكانيك الموائعالن معدل اأو

 مع قطره الداخلي. نبوب وعكسياً ألمع طول ا نسياب محدد يتناسب طردياً ا

 

 الشعري األنبوب ربط  1-9الشكل 
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نبوب ألن الضاغط واأوبما  .عنها زيادة في مقاومة االحتكاك جي زيادة في فرق الضغط ينتأن إ       

تزان عند ظروف أتعمل المنظومة بكفاءة و يلك، وثليجمن منظومة التضن على التوالي االشعري مربوط

يحقق معدل  األنبوبن يكون طول وقطر أ، فعند درجتي حرارة  التبخير والتكثيف التصميمية، يلزم التشغيل

 دل ضخ الضاغط عند نفس ظروف التشغيل.لمع مساو   انسياب

المنزلية وعالقتها بقدرة  ثليج( بعض مقاسات االنابيب الشعرية الجهزة الت1-9الجدول )يعطي و      

 :ما يأتيداة تمدد أالمستخدم ك نبوب الشعرياأل خصائصالضاغط. ومن 

 متحركة.جزاء أحتوي على ينه الأالتكاليف، كما  يلسهل التصنيع والتوصيل وقل -1

 نبوب شعري، تكون حرجة. أفي المنظومات التي تحتوي  مائع التثليجكمية إن  -2

بتدائي منخفض لتشغيل الضاغط، وذلك لتعادل الضغط عند توقف اعزم دوراني  لىإحتاج ي -3

 .خالل فترة وجيزة الضاغط

في مجرى  Filter-Dryer (مرشح –بمجفف )شعري عادة  بأنبوب التي تعملتجهز المنظومات   -4

                 .ليهإمن الدخول  الشعري لمنع الرطوبة والمواد الغريبة نبوبالسائل الداخل لأل

ن أمن خالل هذا المبادل يمكن فمبادل حراري، كنبوب الشعري مع خط السحب ألعمل اين أويمكن  

ويتم  ،قبل دخوله المبخر نبوبألداخل ا مائع التثليجتزداد الكفاءة التبريدية للمنظومة والتخلص من بخار 

   موضح بالشكلهو نبوب الشعري، وكما ألذلك من خالل تماس مباشر بين خط سحب الغاز للضاغط وا

نبوب الشعري ألفتنتقل الحرارة من ا ،األنبوب الشعري وخط السحبيتم التبادل الحراري بين  إذ(. 9-2)

 لتبخير نبوب الشعري، مصاحباً ألمن بخار داخل ا يوجدقد  نبوب السحب البارد، فيتم تكثيف ماألى إالساخن 

 نبوب السحب.أبقايا السائل في 

 

 

 الشعري كمبادل حراري األنبوب 2-9 الشكل
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 R-134a   مائع التثليجالمستخدمة مع  ةالشعري ابيبأطوال األن 1-9جدول 

 

  Automatic Expansion Valves            (االوتوماتيكي) اآللي صمام التمدد 9-3

من  أساسايتكون هذا الصمام  نأ اآلليلصمام التمدد  اً ( الذي يمثل مخطط3-9الحظ من الشكل )       

وكذلك  Diaphragmوحاجز مرن )الرق(   Orificeومقعد يحتوي على فتحة  Needleيبرإصمام 

مصفاة  كما يحتوي الصمام على ،Screwبواسطة لولب  الذي يمكن التحكم بقوة شده   Springالنابض 

Strainer  ن الشكلأكما  ،نسداد الصماماعند فتحة دخول السائل لمنع دخول المواد التي قد تسبب    

 .الحقيقي اآلليفي صمام التمدد  اً ( يوضح مقطع9-4)
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بغض  ثابتاً  لى المبخر، بحيث يبقى ضغط المبخرإ مائع التثليجلتنظيم جريان  يعمل الصمام تلقائياً     

ثرة على الحاجز المرن ؤن عمل الصمام يعتمد على القوى المإ ،هالنظر عن الحمل الحراري المسلط علي

نخفض ضغط اذا إ(، وهذه القوى هي ضغط المبخر وضغط النابض. ف3-9) ة في الشكلوضحوالم

المبخر مما  كبر من ضغطأض سيكون بنخفاض الحمل الحراري على المبخر، فضغط النااالمبخر نتيجة 

لى إلى المبخرإ مائع التثليجمعدل جريان  يقلفتحة الصمام و غلقتجاه الى حركة الحاجز المرن بإسيؤدي 

 ن يحدث التوازن مرة اخرى.أ

ما في حالة زيادة الحمل الحراري والذي يسبب زيادة ضغط المبخر، فان الصمام سيتحرك باتجاه أ       

 ن يعاد التعادل بين ضغط المبخر وضغط النابض. ألى إلى المبخر، إجريان السائل  ليزداد الفتح

 خرى، وذلك بسبب كونه  ألكفاءة منخفضة بالمقارنة مع الصمامات ا اوتوماتيكي ذألالصمام ا ُيعد       

لى خط إوقد يسبب وصول كمية من السائل  ،بضغط المبخر مما يحدد معدل التبخر داخل المبخر اً محدد

سعة المنظومة ويقلل ل اً حددكون مو يأنخفاض حمل المبخر، الضاغط عند ل اً يسبب ضرر السحب مما قد

 كفاءتها عند زيادة حمل المبخر.

                    

 صمام آلي 4-9الشكل     مقطع في صمام تمدد آلي 3-9شكل              

  Thermostatic Expansion Valve                   مام التمدد الحراريص   9-4

السائل الى المبخر عن طريق المحافظة على درجة حرارة  مائع التثليجيتحكم هذا الصمام بتدفق        

الخارج من  مائع التثليجحرارة بين الن المحافظة على فرق درجات إتحميص ثابتة عند مخرج المبخر. 

يمثل من سطح المبخر.  ستفادة ممكنةإكبر أالمبخر ودرجة حرارة التشبع عند ضغط المبخر، تحقق 

للصمام  اً تخطيطي اً يمثل رسمف( 6-9ما الشكل )ألصمام حراري،  توضيحية ( صورة5-9) الشكل

 ونابض، رق، برة ومقعدإ ساسية وهي: ه األؤجزاأجزاء الصمام وتركيبه الداخلي وأالحراري ويوضح 

ما  الذي غالباً  مائع التثليجتحتوي على كمية من  Bulbوبصلة  ،يمكن التحكم بقوة شده عن طريق لولب

 في بعض الحاالت. الإالمستخدم في المنظومة  مائعنفس ال من يكون

نبوب شعري، وتربط البصلة بشكل جيد على خط أتتصل البصلة بالجزء العلوي للرق بواسطة       

كما تركب  .في منطقة الربط مائع التثليج، لكي تتاثر بدرجة حرارة بخار ةً بعد المبخر مباشرالسحب 

 التي قد تؤثر على عمل الصمام. الدقائقلى الصمام لمنع دخول إمصفاة عند فتحة دخول السائل 

مبين في هو الداخل للمبخر على ثالث قوى كما  مائع التثليجريان جتعتمد حركة الصمام للتحكم ب       

الناتج من الوسيط الموجود في  المشبع وضغط البخار ،بضاضغط الن، ضغط المبخرهي و( 6-9الشكل )

ما ضغط أتجاه غلق الصمام، اسفل بألالبصلة. حيث يؤثر ضغط النابض وضغط المبخر على الرق من ا

 ما عند توقف الضاغط  فيتعادل ضغط المبخرأ ،فتح الصمامالبخار في البصلة فيكون من االعلى باتجاه 

( 7-9)الشكل  قفال الصمام. ويبينأعلى  في البصلة، ولهذا يعمل ضغط النابض مائع التثليجمع ضغط 

 غلق.الفتح وال تيصمام تمدد حراري في حال
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 رسم تخطيطي لصمام تمدد حراري 6-9الشكل           صمام التمدد الحراري 5-9لشكل ا     

 

 خر في حالة غلقآصمام تمدد حراري في حالة فتح و 7-9شكل 

  Hand Expansion Valve                                      صمام التمدد اليدوي 9-5

المستخدمة في مجال نواع الصمامات أقدم أمن  ُيعد( صمام التمدد اليدوي الذي 8-9الشكل ) يمثل       

برة الصمام في فتحة إمن خالل  مائعنسياب لليتحكم يدويا باال إذ ،مائع التثليجنسياب التنظيم  ثليجالت

الصناعية ثليج يستخدم هذا النوع في بعض منظومات الت .عن طريق ساق مسننة ج من الصمامالخرو

و أجهزة المنزلية أليستخدم في ا وال. في معامل صنع الثلج( مثال ذلك منظومة االمونياالكبيرة )

 المنظومات التي تتعرض لتغير سريع في الحمل الحراري.

 

 صمام تمدد يدوي  8 -9الشكل 
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  Orifice Plate                                                        الصفيحة المثقوبة 9-6

 النابذ الضاغطتستعمل الصفيحة المثقوبة مع الوحدات ذات السعات الكبيرة والتي يستخدم فيها      

وقد تستعمل  ،حيث تكون معدالت تدفق مائع التثليج كبيرة جداً  ،المركزي والضواغط الدوارة )الطرد(

صفيحة مثقوبة واحدة أو مجموعة متتالية منها موضوعة داخل أنبوب قصير لكي يحصل هبوط الضغط 

 المطلوب.

نما تتم السيطرة على معدل إ، مائع التثليجالسيطرة على معدل تدفق قابلية ليس للصفيحة المثقوبة       

إلى  مائع التثليجبخار  توضع عند مدخل Guide Vanesالتدفق في مثل هذه الوحدات بصفائح توجيه 

 الضاغط أو بتغيير سرعة دوران دوالب الضاغط.

 

 الفصل التاسع أسئلة

 .التثليجستخدام في  منظومات العدد صمامات التمدد شائعة ا :1س

 ؟التثليجداة تمدد في منظومات أك المستخدم الشعرينبوب ألا خصائصهي  : ما2س

 .عمله أمبد ام تمدد حراري، شارحاً لصم اً توضيحي اً رسم مخططا :3س

 .اآلليد الحراري والصمام : قارن بين صمام التمد4س

 .اآللي عمل الصمام أمبد : اشرح مع الرسم5س

 .داة تمدد وصمام التمدد الحراريأك الشعري األنبوبقارن بين  :6س

 :ما يأتيعلل  :7س

 .الشعري نبوبألفي المنظومات التي تستخدم ا بشكل صحيح مائع التثليجكمية  تحديدوجوب  - أ

 .التثليجخط السحب في بعض منظومات و نبوب الشعريأليتم عمل مبادل حراري بين ا - ب

 .قل كفاءة من صمام التمدد الحراريأ آلليصمام التمدد ا ُيعد - ت

 .نبوب الشعريألهبوط الضغط في ا - ث

 .المبخر بشكل مباشر ربط بصلة صمام التمدد الحراري بشكل جيد على خط السحب بعد - ج

 



 

 الفصل العاشر

 التفريغ والشحن   

Evacuation and Charging 
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 Evacuation and Charging            التفريغ والشحن

 Introduction                                                                    مقدمة 10-1

ساسية وملحقاتها، ألاطية اغنضالجزاء المنظومة األعمال التركيب والنصب والتوصيل أجراء إ بعد         

ن هنالك الكثير من أالمناسب وزيت الضاغط لتهيئتها للتشغيل. كما  بمائع التثليجالبد من شحن المنظومة 

للمنظومة، كما  صالحإلواعمال الصيانة أجراء إقبل  مائع التثليجالحاالت التي تتطلب تفريغ المنظومة من 

 حتراق الضاغط وغيرها من الحاالت. اتلوث الزيت نتيجة  أو حالة لمائع التثليج حدوث تسرب في حالة

تتطلب الدقة والمهارة من فني التبريد الذي يقوم  التثليج بمائع التثليجن عملية تفريغ وشحن منظومات إ       

 التثليج مائعذا الفصل سيتم التطرق لعملية سحب داء لعمل المنظومة. وفي هأفضل أجل تحقيق أبالعمل من 

 شحن.كيفية الو مائع التثليج شحنة عراض تسربوأمن المنظومة، 

  Refrigerant Recovery                        مائع التثليج (استرجاع)استعادة  10-2

وخزنها في ة لألوزون دالمستنفموائع التثليج  ستعادةاتلاير بوجوب نمو اتفاقية هحسب ما نصت علي           

 االحترار العالمين هذه الغازات تؤثر على ظاهرة ألسطوانات خاصة وعدم طرحها للفضاء الخارجي، أ

(Global Warming) األوزونضمحالل في طبقة الوا (Ozone Depletion لذا يجب ،)يسحب أن 

 (. Recovery Units) مائع التثليجستعادة ابواسطة وحدات  مائع التثليج

و أو الغازية، مع فصل الزيت أ بالحالة السائلةمائع ستعادة الالمصممة  مائع التثليجستعادة ان وحدات إ       

سطوانات خاصة أ المسحوبة من المنظومات موائع التثليجغراض تخزين ألبدون فصل الزيت. وتستخدم 

(، 1-10الشكل )في مبين هو وكما  ،للغازخر آلللسائل وا حداهماأوذات صمامين  اإلغراضمصممة لهذه 

 ومن المهم جدا   ،مع بعضها الموائعسطوانة التخزين لضمان عدم خلط أعلى  المائعسم أن يكتب أكما يجب 

 والسالمة المهنية.    نااألملمام كامل بخطوات العمل وقواعد إ ان يكون الفني القائم بالعملية ذأ

ستخدام او أستخدام الوحدات الخاصة بذلك امن المنظومة ب مائع التثليجتوضيح لعملية سحب  يأتيوفيما      

 .التثليججهزة أورش صيانة  أصحابالتقليدية المتوفرة لدى  األجهزة

جهزة التقليدية بالخطوات التي يوضحها باأل التثليجمن منظومات  مائع التثليجستعادة اتلخص عملية ت      

 :يأتي( وهي كما 2-10الشكل )

 إلى( Manifold Gage) (المانيفولد) ضغط نوعالس ييامق ُعدةفي نبوب الضغط العالي أل توصي -1

 .التثليجصمام الخدمة في خط السائل لمنظومة 

 سطوانة التخزين.أصمام السائل في  إلى الضغط مقاييس ُعدةنبوب الخدمة الوسطي في أتوصيل  -2

الضغط  مقاييس ُعدةخارج للتخلص من الهواء والرطوبة الموجودة في ال إلىجزء من الغاز  طرد -3

 نابيب.ألوا

 .الضغط مقاييس ُعدةفتح صمام الضغط العالي في يتم سطوانة التخزين، ثم أفتح صمام السائل في  -4

. الضغط مقاييس ُعدة من خالل مراقبة زجاجة بيان األسطوانة إلىمائع التثليج نتقال ا يمكن مالحظة -5

 سطوانة في ماء بارد.أليمكن تسريع عملية التفريغ من خالل وضع اكما 
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 سطوانات تخزين الغازاتأنموذج من  1-10 الشكل

 

. 

 مائع التثليجستعادة الساسية ألالخطوات ا 2-10 الشكل

 

و أ مائع التثليجما بسحب سائل إ، مائع التثليجستعادة استخدام وحدة اجراء العملية من خالل إويمكن     

 بسحب بخاره، وفيما يلي توضيح لذلك:

ائلة من المنظومة المراد بحالة س مائع التثليجستعادة اربط وحدة ل ا  ( مخطط3-10الشكل )يبين            

 إلى مائع التثليجتقال نامن  التأكدويمكن  .كلة بالشوضحتعتمد عملية الربط الم وهي طريقة سريعة .تفريغها

سطوانة التخزين، تترك الوحدة أسطوانة التخزين من خالل زجاجة البيان. وبعد تعادل الضغط بين الوحدة وأ

الضغط  مقاييس ُعدةسطوانة ومن ثم صمام الضغط العالي في ألدقائق ثم يتم غلق صمام السائل في ا ُعدةل

 وبعدها يتم فصل الوحدة.
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 السائل مائع التثليجستعادة اطريقة  3-10الشكل 

 (4-10الشكل ) يوضحهافبحالته البخارية والتي تستخدم للوحدات الصغيرة  مائع التثليجما عملية سحب أ    

ساس سحب البخار أستخدام لسحب الغاز مصممة على العادة اإن وحدات إالزمة. لتالحظ التوصيالت ا إذ

 سطوانة التخزين.أ إلىرساله إثم تكثيفه و

 

 مائع التثليجطريقة استعادة بخار   4-10الشكل 

 Leak Detection                                                       دالئل التسرب 10-3

في هذه  األساسية المشاكلمن  يعد ن تسربهأو ،ثليجفي منظومات الت ا  حيوي ءا  جزمائع التثليج يمثل         

ساسية )مناطق ألجزاء المنظومة اأويحدث التسرب عادة في مناطق ربط  ،عطالهاأل المنظومات وسببا  

و من خالل مانع التسرب في الضواغط أحد الخطوط أل أو فطر و نتيجة كسرأحام(، لالوصالت وال

 المفتوحة.

 ستدالل على وجود التسرب ومنها:الويمكن من خاللها ا مائع التثليجهنالك جملة من الحاالت يسببها فقدان   

 الحاوية على زجاجة بيان. األجهزةنقص الشحنة التي يستدل عليها في  -1      

رتفاع في درجة حرارة الوسط المبرد انخفاض في كفاءة التبريد، والتي يمكن مالحظتها من خالل ا -2

، المتسربة مائع التثليجساسي على كمية أضعف في تبريد المنظومة، وهذا يعتمد بشكل  مسببا  

 )مقدمة المبخر( جزاء من المبخرأتجمع جليد على  حيانا  أجة المنزلية، يالحظ فمثال في الثال

 خاليا  من الجليد ويقُل أداء الجهاز بشكل كبير.والجزء المتبقي يكون 

 سائل

 غاز
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 .الخارج من المبخر مائع التثليجزدياد تحميص ا -3

وبخاره  التثليجمائع من سائل  ن خليطا  أ إلىن هذا الصوت يشير إ ،زيز في صمام التمددأسماع  -4

فال ما في الحالة االعتيادية أ .هالسائل في التثليج بحالةمائع من مرور  يمر خالل خط السائل بدال  

 ي صوت.أ يسمع

 خفاض ضغط السحب والدفع للضاغط.ان -5

 وجود بقع من الزيت على مناطق التسرب. -6

 مونيا.، كاألموائع التثليجانبعاث روائح بعض  -7

                               Leak Detection Means التسربسائل الكشف عن و   10-4

عتماد اوسائل يتطلب  ُعدةمن المنظومة فهنالك  مائع التثليجمن دالئل فقدان  أكثرو أظهور واحدة  عدب     

عمل كثر للكشف عن مكان التسرب لكي يعالج وتعوض الشحنة الناقصة للمحافظة على أو أواحدة منها 

ولكل  موائع التثليجهم الوسائل المعتمدة للكشف عن تسرب أدناه أ. وندرج بكفاءتها التصميميةالمنظومة 

 موائع بعضكما يجب ضمان التهوية المناسبة عند العمل الن  .لتزام بها بدقةالوسيلة خطوات عمل يتطلب ا

 معين. تركيزفي  مضرةتكون  التثليج

  Halide Test Lamp                                            الشعلة الهاليدية  10-4-1

ن العناصر أل (،يدروكربونات المهلجنةالهالوكاربونية )اله موائع التثليجتستخدم هذه الطريقة للكشف عن     

( مكونات جهاز شعلة 5-10الشكل ) يوضحتغير لون الشعلة.  إلىو الفلور تؤدي أالهالوجينية مثل الكلور 

و كحول المثيلين أ  Propaneة بمادة قابلة لالحتراق مثل البروبان وءسطوانة مملأالهاليد، وهي عبارة عن 

Methylene وتزود الشعلة بالهواء عن طريق  .سطوانةأل، وصمام )محبس( تحكم بالغاز الخارج من ا

في توجد  .المكان المتوقع وجود تسرب منه قرب األنبوبحيث توضع نهاية  Sniffer Hose نبوب الشمأ

من خالل هذا مع الهواء  مائع التثليجسحب بخار يفي حالة وجود تسرب و نقطة االحتراق شبكة من النحاس

 األخضرو أالفاتح  األخضر إلى األحمرتغير لون اللهب من  إلىنقطة االحتراق، مما يؤدي  إلىاألنبوب 

 .مائع التثليجونوع  وذلك حسب شدة التسربرجواني و األأ األزرقو أالغامق 

 

 

 جهاز الشعلة الهاليدية 5-10الشكل 
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  Bubble Test                                                              فحص الفقاعات   10-4-2

من  التثليجمائع ق للكشف عن تسرب ائقدم الطرأبسط وأطريقة استخدام فقاعات الصابون من  ُتعد   

( يوضح 6-10ثير الغاز المتسرب، والشكل )أتتكون الفقاعات في منطقة التسرب بت إذ التثليج.منظومات 

 ذلك.

 
 فقاعات الصابون  6-10الشكل 

  Electronic Leak Detector                      كاشف التسرب االلكتروني 10-4-3

يستخدم للكشف عن      الذي لكترونيكاشف التسرب اإل( صورة لجهاز 7-10) يبين الشكل           

ه حسب قيمة الهالوجينات فقط. حيث يحتوي الجهاز على عنصر حساس للهالوجينات )تتغير حساسيت

الدال على  يؤثر العنصر الحساس على دائرة كهربائية تغير من وضع المؤشرو الهالوجين في الهواء(

ن تحدد حساسية أشارة للتسرب. يمكن إب باشتعال مصباح صوت متقطع مصحو بإصدارالتسرب، فيقوم 

  .مائع التثليجالجهاز حسب شدة تسرب 

 
 اإللكترونيكاشف التسرب  7-10الشكل 

       Ultraviolet Leak Detector فوق البنفسجية باألشعةكاشف التسرب  10-4-4

البنفسجية، والذي يستخدم للكشف عن فوق  باألشعةصورة جهاز كاشف التسرب ( 8-10الشكل ) يبين     

 :يأتيستخدامه بما اتتلخص طريقة  إذ ،ات في الوحدات الصغيرة والسياراتالهالوجين

 للمنظومة وتركها تعمل لبضع دقائق. مائع التثليجضافة الصبغة المناسبة لنوع إ -1

 وصل المصباح بالمصدر الكهربائي ويترك حتى يتوهج. -2

 المتوقع وجود تسرب منها مثل مناطق الربط واللحام.ماكن أللى اعيمرر المصباح  -3

فوق  األشعةتتوهج عند سقوط  Fluorescentن الصبغة الفلورية أفعند وجود تسرب يالحظ         

 البنفسجية عليها.
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 شعة فوق البنفسجيةألكاشف التسرب با 8-10الشكل 

 Air and Moisture Evacuationمن الهواء والرطوبة  ثليجتفريغ منظومة الت 10-5

من خلوها من الهواء والرطوبة.  وال  أ التأكد، يجب التثليج بمائع التثليجالحاجة لشحن منظومة  عند

، (ثناء عملية كشف التسربأفي دم في عملية ضغط المنظومة ستخ  أُ الذي )و النيتروجين أن وجود الهواء إ

داء أنخفاض ارتفاع درجة حرارة التصريف، مما يسبب اارتفاع ضغط المكثف و إلىيؤدي  مائع التثليجمع 

لتلف محرك  المسببةحماض ألتكون ا إلىيؤدي  مائع التثليجن وجود الرطوبة مع أالمنظومة. كما 

مائع ريان جداة التمدد مما يعيق أنسداد في جزاء المنظومة وكذلك قد يسبب االأكل في معادن آالضاغط، وت

 المبخر. إلى التثليج

 :يغ المنظومة من الهواء والرطوبةجل تفرأمن  إتباعهاالعمليات الواجب  يأتيوفيما           

بصمامات ( 10-10ن مائع التثليج شكل )ح( أو وحدة ش9-10شكل ) ياس الشحنمق ُعدةتوصيل  -1

ستخدام انابيب الخاصة. ويمكن ألالخدمة الموجودة بخطي السحب والطرد للمنظومة بواسطة ا

 الثاقب في حالة عدم وجود صمامات خدمة كما في المنظومات الصغيرة.الصمام 

، وذلك لطرد الغازات  الضغط مقاييس ُعدةفي والضغط الواطئ  العالييتم فتح صمامي الضغط  -2

 المتبقية داخل المنظومة.

 نبوب الخدمة الوسطي، بهدف دقة قراءة ضغط التفريغ.     أالتفريغ في  مقياس ضغطيصال إيتم  -3

تدقيق صالحية مضخة التفريغ وفحص الزيت وتغييره عند الحاجة، وتوصيل مضخة التفريغ  -4

 حكام التوصيالت.إ إلى باإلضافةالضغط  بمقياس

واحد بار تحت قرابة  إلىقياس ضغط التفريغ مضغط في التشغيل مضخة التفريغ حتى يصل  -5

 الضغط الجوي. 

يتم بشكل محكم لضمان عدم رجوع الهواء للمنظومة، ثم  الضغط مقاييس ُعدةغلق صمامات يتم  -6

اد الضغط دزاذا إ ،قياس ضغط التفريغم ثم يالحظر بحدود عشر دقائق انتظاالالمضخة و يقافإ

ذا زاد الضغط زيادة إما أ ،صالحهإخرى دل على وجود تسرب وهذا يتطلب الكشف عنه وأمرة 

 النيتروجيندخال إملحوظة واستقر فهذا دليل على وجود رطوبة. في حالة وجود الرطوبة يجب 

لطرد الرطوبة  ثليجمواد معينة مزيلة للرطوبة متوافقة مع منظومات الت أو( 11-10شكل )

 عادة التفريغ.إو

وبذلك  ،نهاء عملهاإلفصل مضخة التفريغ تُ ي عدم وجود تسرب، أمن ثبوت الضغط،  التأكدعند  -7

 للشحن. ة تكون المنظومة جاهز
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 Charging the Unit with Refrigerant        بمائع التثليجشحن المنظومة  10-6

مما  ،المنظومة هالذي تحتوي مائع التثليجو كمية أبشكل طبيعي على مقدار  التثليجعمل منظومة  وقفيت

بسبب  ة المنظومةيقلل من كفاء الشحنة ن نقصانأل، المطلوبةعطاء المنظومة الشحنة المناسبة إيتطلب الدقة ب

نخفاض ضغط السحب الذي قد يسبب تلف ا، وكذلك من مائع التثليجالمناسبة للمبخر  الكميةعدم توفر 

 .للضاغط بحالته السائلة مائع التثليجحتمال رجوع ابسبب  الضاغط

  إضافيا  مما يسبب تحميال   زيادة في ضغط ودرجة حرارة خط التصريف إلىما زيادة الشحنة فيؤدي أ

على سعة  ادا  ماعت موائع التثليجلكمية بعض  ا  ( نموذج1-10الجدول ) يمثل .ضاغط وزيادة كلفة التشغيللل

 الضاغط ونوع المبخر المستخدم في بعض المنظومات.

 كمية الشحنة بالكيلوغرام لبعض المنظومات 1-10 الجدول

قدرة 

الضاغط 

(hp) 

 R-12  R-22  R-502 

 مغمور  جاف  مغمور  جاف  مغمور  جاف 

             
0.50  0.6  0.5  0.8  0.6  0.8  0.6 

             
0.75  1.2  1.0  1.2  1.2  1.2  1.2 

             

1.00  1.6  1.4  2.0  1.6  1.6  1.6 

             
1.5  2.5  2.2  2.8  2.5  5.8  2.5 

 

ما تستخدم طريقة الشحن  وغالبا   ،و السائلةأللمنظومة بحالته الغازية  مائع التثليج ن يجهزأيمكن                   

 و السائل.أبالغاز في بداية الشحن بعد التفريغ مباشرة ومن ثم تستكمل الشحنة بالغاز 

و أالتبريدية  على عوامل كثيرة منها السعة عتمادا  ا التثليجنالك العديد من وسائل الشحن لمنظومات ه    

 :يأتيمكونات المنظومة. ومن وسائل الشحن المعتمدة في ورش التبريد ما 

 .ستخدام الميزان )الوزن(ا -1

 سطوانة المدرجة.ألستخدام اا -2

 عن طريق مقياس الشحن. -3

 عن طريق مراقبة زجاجة البيان. -4

 عن طريق مراقبة خط السحب. -5

 عن طريق مراقبة التيار الكهربائي المسحوب للضاغط. -6

 عن طريق تحديد مستوى السائل. -7
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   Vapor Charging                                       مائع التثليج (بخار)الشحن بغاز  10-6-1

بحالته  مائع التثليجيشحن  إذ ،الصغيرة ومنها المنزلية بشكل خاصتستخدم هذه الطريقة للمنظومات        

ن الشحن إسطوانة. ألمن ا المائعالغازية من خالل خط السحب للضاغط ويستخدم ضاغط المنظومة لسحب 

سطوانة ألتيجة تبخره داخل انالمجهز للمنظومة من الشوائب،  المائعيضمن نظافة  مائع التثليجبغاز 

انة في حوض ماء دافئ من سطوألن تعجل سرعة الشحن بوضع اأعن الشوائب العالقة. كما يمكن  نفصالهاو

و مصدر حراري أسطوانة للهب ألسطوانة، مع مالحظة عدم تعريض األداخل ا مائعجل زيادة التبخر للأ

  مان.ألجل السالمة واأمن شديد 

 الشكل بحسبيمكن تلخيصها  ،موالتي تتبع بشكل عا مائع التثليج ببخارن الخطوات العامة للشحن إ   

 :يأتيوالسالمة المهنية بما  نااألم( وقواعد 10-12)

المالئم للمنظومة(،  المائعسطوانة الشحن )أالصفراء( ب األنبوبة) ىنبوبة الخدمة الوسطأتوصل  -1

 ُعدةفي نبوبة الحمراء للضغط العالي بين صمام خدمة الطرد وجهة الضغط العالي ألاوتوصل 

الزرقاء فتوصل بين صمام خدمة خط السحب وجهة الضغط  األنبوبةما أ ،ُعدةلل الضغط مقاييس

 .للمقياسالواطئ 

ثم فتح صمام  .بقاء صمامات الخدمة في المنظومة مغلقةإمع الضغط  مقاييس ُعدةفتح صمامات  -2

نابيب، أللطرد قسم من الغاز للخارج من خالل مناطق الربط لصمامات الخدمة وا سطوانة قليال  ألا

، ثم تحكم الضغط مقاييس ُعدةونابيب ألالهواء والرطوبة الموجودة في ا وذلك لضمان التخلص من

 سطوانة.ألوا اييسالمقصمامات  وبعدها تغلق وال  أمناطق الربط للمنظومة 

فتح صمامات يتم عاله بشكل دقيق، أ( 2في الفقرة ) ةكد من طرد الهواء والرطوبة الواردأبعد الت -3

نابيب وتوقف الصوت يدل على ألفي ا المائعريان جيالحظ صوت  ،واالسطوانة ،، الخدمةاييسالمق

 سطوانة. ألبضغط ا مائعمتالء المنظومة بالا

لى شكل عالشحن  ستمرارامع ل المنظومة يشغثم يتم ت بمقياس الشحنغلق صمام الضغط العالي ي -4

للمنظومة يمكن ن اكتمال الشحن إن يكتمل الشحن بالكمية التي تحتاجها المنظومة. أ إلىدفعات 

 في هذا الفصل. ليها سابقا  إ اإلشارة تق تمائطر ُعدةب هاالستدالل علي

سطوانة، وبهذا تكون المنظومة جاهزة ألغلق صمامات الخدمة ثم صمام اتكد من اكتمال الشحن أبعد الت  -5

 للعمل. 

 

   Liquid Charging                                              مائع التثليجالشحن بسائل  10-6-2

تستخدم هذه الطريقة للمنظومات ذات السعات التبريدية الكبيرة المزودة بصمام شحن السائل في خط 

الشحن  طالقا  إيجوز  بحالته السائلة وال مائعيشحن ال إذ ، Liquid Receiverو عند خزان السائل أالسائل 

ن الضاغط خالل عملية الشحن أكما  ،حب لما لذلك من مخاطر على الضاغطبالسائل من خالل خط الس

 . مائع التثليج سائلب نلية الشحح مخطط آليوض   (13-10الشكل ) ،عن العمل ا  ن يكون متوقفأيجب 

 :يأتيبما  ثليجالت مائعلشحن منظومة مفرغة من  اآلتيةيمكن تحديد الخطوات 

 موضح باألشكال.سطوانة الشحن كما هو أالمنظومة و إلىيس يالمقا تربط -1

 يتم فتح صمام الخدمة )صمام الشحن( بشكل كامل. -2



  التفريغ والشحن   العاشرالفصل   األول  الصفـ  العلوم الصناعية

155 
 

كبر أسطوانة ألن الضغط داخل اأوبما  .موضح بالشكلهو سطوانة وقلبها كما أليتم فتح صمام ا -3

 داخل المنظومة. إلى ينتقلس المائعن إداخل المنظومة، ف الضغط الموجودمن 

س يامقستقرار اعليه من ستدالل الوالذي يتم ا ،الضغط ستقراراو المائعريان جعند توقف  -4

 سطوانة وتشغيل المنظومة.ألغلق صمام ا بعد ذلك يتم ، الضغط

ستكمال الشحنة الناقصة ا، ثم يتم ابقا  ق المحددة سائحدى الطرإفي المنظومة ب يتم التأكد من الشحنة -5

  عن طريق خط السحب.    المائعببخار 

عن طريق درجات الحرارة ذلك يتم  ،عند استعمال مقياس الشحن لتحديد إستكمال الشحنة للجهاز مالحظة

المناظرة لضغوط التشبع عند حالة البخار المشبع والمثبتة في مقياس الضغط الواطئ )األزرق( من مقياس 

التشبع لحالة السائل المشبع  وطالمناظرة لضغطالشحن وحسب نوع مائع التثليج، وكذلك درجة الحرارة 

والمثبتة في مقياس الضغط العالي )األحمر( من مقياس الشحن، وذلك عن طريق وضع محارير دقيقة لقياس 

درجات الحرارة على خطي السحب لقراءة درجة حرارة بخار مائع التثليج وخط السائل بعد المكثف لتحديد 

 .درجة حرارة سائل مائع التثليج

بل  العالي والواطئ ألنها ليست ثابتةأي ال يتم تحديد كمية الشحن عن طريق تحديد مقادير الضغطين  

متغيرة بحسب درجة حرارة المحيط في حينها وألسباب أخرى. إذا  سيتم تحديد درجات الحرارة المناظرة 

    للتشبع.  

  

 مائع التثليجسائل شحن المنظومة ب 13-10الشكل     شحن منظومة التثليج ببخار مائع التثليج 12-10الشكل 
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 العاشر سئلة الفصل أ

سطوانة الخاصة ألا إلىمن المنظومة  مائع التثليجستعادة ابالرسوم التخطيطية عملية  : وضح مستعينا  1س

 :اآلتيةللحاالت 

 .التقليدية األجهزةستخدام اب - أ

 .ةبحالته البخاري المائعستعادة الباستخدام الوحدات الخاصة  - ب

 .بحالته السائلة المائعستعادة ال باستخدام الوحدات الخاصة - ت

 ؟من المنظومة مائع التثليجهي دالئل تسرب  : ما2س

 ؟حداهاإشرح ا، عددها ومائع التثليج: ما هي وسائل الكشف عن تسرب 3س

من الهواء  التثليجلتفريغ منظومة  إتباعهاذكر العمليات الواجب ابالرسوم التخطيطية،  : مستعينا  4س

 .والرطوبة

لمائع جهزة والمعدات، عملية الشحن ألالرسوم التخطيطية لتوصيالت اب مستعينا  شرح بشكل مفصل ا:  5س

 .بحالته البخارية التثليج

لمائع جهزة والمعدات، عملية الشحن ألالرسوم التخطيطية لتوصيالت امستعينا  ب: اشرح بشكل مفصل 6س

 .بحالته السائلة التثليج

 .المجهزة للمنظومة خالل عملية الشحن مائع التثليج: ماهي الوسائل المعتمدة لتحديد كمية شحنة 7س

 :ما يأتي: علل 8س

 .من المنظومات دون تسربه للفضاء الخارجي مائع التثليجستعادة ا - أ

 .التثليج بمائع التثليجحن منظومة ش - ب

 .حيانا  أ مائع التثليجالمنظومة من تفريغ  - ت

 .حيانا  أفي صمام التمدد  (زيزصوت )أ سماع  - ث

 .من الهواء والرطوبة قبل الشحن التثليجوجوب تفريغ منظومة  - ج
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 Electric Principals           أساسيات كهربائية   

 Electronic Construction of Atoms               للذرات اإللكتروني التركيب  11-1

كثيرة وسوف يستمر في بذل  ا  دولقد بذل جهو .الكون الذي يعيش فيها أن يكتشف هذ نسان كثيرا  إلحاول ا

في طبيعة  اإلنسانبحث  ،لى معنى الظواهر في العالم المحيط به وعليهإللدراسة والوصول  جهودال ههذ

مفهوم التيار الكهربائي كجوهر كهربائي حتى أصبح هذا المعنى  اإلدراكالكهرباء وأصبح يدرك تمام 

معرفة كل ما يتعلق بالكهرباء من  همكنتق عملية ائستخدام النماذج كطرابدرجة كبيرة وب ا  وواضح معروفا  

بدراسة المواد والمركبات التي وجدت  أفبد ةتفسير الظواهر التي تنقصها المشاهدات المباشر خص وعلى األ

زء من أصغر ج وهيمن نفس النوع يطلق عليها )ذرات(  وحداتويتكون كل عنصر من  ،في الطبيعة

فان أصغر جزء من قطعة من  يهالعنصر له نفس خواص العنصر مثل )الرائحة والقوة ونقل الكهرباء( وعل

 .عنصر النحاس هي ) ذرة النحاس(

 :التركيب الذري

 من: التي تتكون وذرة لل ( يوضح التركيب الذري1-11الشكل )       

 تحتوي على:و نواةال   -1

 .حنةنيوترونات متعادلة الش –أ       

 .بروتونات موجبة الشحنة –ب      

 شحنة النواة موجبة وتتركز فيها أغلب الكتلة الذرية.بح تص بذلكو  

 الغالف الذري -2

مقارنة مع كتلة النواة في مدارات  سالبة الشحنة ذات الكتلة الخفيفة جدا  لكترونات إلوتدور فيه ا 

حددة تقل ناقص وكل مدار يحمل طاقة مقطع شكل مغلقة ويكون شكل هذه المدارات دائرية أو على 

 .من النواة باالقتراب

 
 التركيب الذري  1-11شكل 

   Principles of Electricity                                 الكهرباء مبادئ 11-2

 تعريف الكهرباء الساكنة -1

ات في حياتنا العملية مثل ساسية ولها العديد من التطبيقألالكهرباء الساكنة من علوم الفيزياء ا    

 مفاهيمهولدراسة هذا العلم سوف نقوم بشرح  ،مكائن التصوير وطابعات الليزر والمعجالت النووية

 والتياروتتلخص تلك المفاهيم في مفهوم الشحنة الكهربائية  ،ساسية التي يعتمد عليها هذا العلمألا

والتيار  المتسعاتمثل  األساسيةالتطبيقات  بدراسة بعض يضا  أوسنقوم  .الكهربائي والجهد الكهربائي

 الكهربائي المستمر.
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 :مفاهيم أساسية -2

 :الشحنة الكهربائية -أ        

الطبيعية المحيطة بنا تكون عادة متعادلة رغم أنها تتكون من جسيمات تحتوي  األجسامن إ       

شحنة الموجبة التي تحملها وهذا نتيجة لكون ال ،لكترونات وبروتونات(إعلى شحنات كهربائية )

 .لكترونات هذه الذرةإتكون مساوية للشحنة السالبة التي تحملها النواة 

 :أنواع الشحنات -ب

لك ساق من د إذا نوعين مختلفين من الشحنة. فمثال   هنالكن أبواسطة التجارب يمكن أثبات         

ودلكه  له مشابها  )آخر  ا ساقا  قربنوتعليقها بخيط عازل تم الزجاج بواسطة قطعة من الحرير و

 ،ن الساقين يتنافرانأأي  ،تجاه معاكسامن الساق المعلق فانه سوف يتحرك في  (أيضابالحرير 

تجاه الساق اوبتقريب ساق من البالستيك تم دلكه بواسطة الصوف فان الساق المعلق سوف يتحرك ب

 .(2-11)شكل ال ، الحظالبالستيكية أي أنهما يتجاذبان

ستنتج أن او ،سالبةالشحنة الب اللدائنالشحنة التي تتكون على  (فرانكلين) األمريكيمى العالم وقد س

 الشحنات المتشابهة تتنافر والشحنات المختلفة تتجاذب.

 

 تجاذب المختلفةتنافر الشحنات المتشابهة و 2-11شكل 

 Electrical Current                                               الكهربائيالتيار  11-3

حركته على  ويعتمد في ،( Iويرمز له بالرمز )  األساسيةالتيار الكهربائي من الكميات الكهربائية  ُيعد 

 معدل مرور الشحنة الموجبة ويعرف  ،ذات الشحنة السالبة اإللكتروناتالشحنات الموجبة عكس حركة 

  :نإ إذ ،بأنه التيار الكهربائي (جهد فرق ال )باتجاه ما بالنسبة للزمن تحت تأثير قوة ما 

I = 
𝓠

𝒕
                                                                                     

 Ampere (A)  األمبيرويقاس التيار ب

 ن :إ إذ ،والذي يكافئ الكولوم لكل ثانية  

I  التيار الكهربائي  A 

     
𝒬  الشحنة  C 

     
t  الزمن  s 
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لكترونات رك اإليتطلب ذلك وجود مصدر خارجي يح (،3-11شكل )لكي يمر تيار في دائرة كهربائية 

 وينشأ مايسمى بفرق الجهد بين هاتين النقطتين. ،قطتينن خالل الموصل بين

 

 دائرة كهربائية بسيطة 3-11 شكل 

لى القطب السالب لمصدر إالموجب لقطب ويمكن التعبير عن مسار التيار الكهربائي بأنه يسري من ا

. أي داخل مصدر الجهد ،داخليلمصدر جهد لى القطب الموجب إوكذلك من القطب السالب  ،جهد خارجي

                                          أقل.إلى نقطة أخرى يكون جهدها  األعلىولذلك فإن حركة التيار تكون من النقطة ذات الجهد 

 :يأتيمختلفة تختلف باختالف شكل المصدر كما  ا  ول بأن للتيار الكهربائي أنواعويمكن الق

 (Pure D.C. Current) تيار مستمر نقي .1

 .(4-11كما هو مبين في الشكل ) للزمن،اتجاهه بالنسبة  وال يغيرالتيار المستمر ثابت القيمة 

 (Pulsating Current) النبضيتيار ال .2

 .(5-11) مبين في الشكلهو كما  اتجاهه، وال يغير قيمته دوريار تتغير وهو تيار مستم            

 (Alternating Current) ناوب )ترددي(تيار مت .3

       شكال التيار    أفمثال الموجة الجيبية تعتبر شكال من  دوريا.وهو تيار يتغير في القيمة واالتجاه       

 . (6-11)مبين في الشكل  هو وكما ناوبالمت

 

 

 تيار مستمر نقي 4-11شكل 

 

(1 - 5)  
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 نبضيتيار  5-11شكل 

 

 موجة التيار المتردد 6-11شكل 

  Electric Potential                                                الجهد الكهربائي 11-4

 :اآلتيةالتجربة  نبينتوضيح مفهوم الجهد الكهربائي لغرض  

فرق بين مستوى سطح الماء فيهما وذلك بتوصيلهما عن طريق الاد يجإ تمو B، Aإناءان إذا كان لدينا 

نجد أن  ينءنااإلنبوبة بين أل( فإنه عند فتح الصمام الموجود في ا7-11ستخدام مضخة كما بالشكل )اأنبوبة و

حيث سطح الماء منخفض. وعليه فإن الجهد  Bناء لى اإلإحيث سطح الماء مرتفع  Aناء الماء يسري من اإل

لى إ  Aاإلناءالماء من  نرياجالتيار الكهربائي يناظر  ،ناءينإلائي يناظر الفرق في مستوى الماء بين االكهرب

B  الجهد  ريجاد الفرق بين سطحي الماء )فرق الجهد( فهي تناظر مصدإتسبب في تأما المضخة التي

 (.)بطارية مثال  
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 مفهوم الجهد الكهربائي 7-11شكل 

  Define of Electric Potential              بائيتعريف الجهد الكهر 11-4-1

( Volt) تولبالفويقاس  ،خرىألى إة الشحنات من نقطة الزم لنقل وحدليعرف الجهد بأنه الشغل ا      

 :نإوالذي يكافئ جول لكل كولوم أي 

                                                   V = 
𝓦

𝓠
 

 :إن إذ

V  فرق الجهد  V 
     

𝒲  شغللا  J 
     

𝒬  الشحنة  C 

 

  Electric Power                                              القدرة الكهربائية 11-5

قاس ( في زمن محدد وتُ Bلى النقطة )إ( Aمن النقطة )تحريك شحنة مقدار الشغل المبذول ل يه 

 .طمس والى العالم االسكتلندي جيإنسبة  طبوحدات الوا

                                                                                  
𝓦

𝐭
P =  

P  القدرة  W 

     

𝒲  الشغل  J 
     

t  الزمن  s 
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    DC-Current                                                  ر التيار المستم 11-6

  :هربائيةمصادر الطاقة الك

 :دة مصادر للطاقة الكهربائية منهاعامة ع بصورةوجد ت   

 (Batteriesالبطاريات )  -1

 ةهد صغيرأثناء عملية التفريغ إلى طاقة كهربائية وهي تنتج فروق جُ في وفيها تتحول الطاقة الكيميائية 

لى إالمختلفة( حمال ألبين طرفيها ويسري التيار خارج البطارية من القطب الموجب )عبر ا نسبيا  

 القطب السالب.

 (Electric Generatorsالمولدات الكهربائية ) -2

الوقود( إلى طاقة  حتراقاأو وفيها تتحول الطاقة الميكانيكية )يتم توليد الحركة عن طريق بخار الماء 

الذي يحدث في المولد بين المجال المغناطيسي والتيارات المارة في أسالك  الحثكهربائية عن طريق 

 مولدات التيار المستمر ومولدات التيار المتردد. ،لمولد ويوجد نوعان من أنواع المولداتا

 (Solar Cellsالشمسية ) ياالخال -3

موصالت التقوم الخلية الشمسية بتحويل ضوء الشمس مباشرة إلى طاقة كهربائية باستخدام أشباه 

 طاقة لىإالطاقة الضوئية عن طريق الضوء تتحول هذه ف .طاقة اإللكتروناتكساب إعن طريق 

 الحرة. اإللكتروناتنتيجة تحرر أزواج من  ئيةكهربا

                                       Electrical Resistanceالمقاومة الكهربائية 11-7

 :فهومينمالمقاومة الكهربائية كلمة لها 

أي أنها  نافعة(مقاومة مقاومتها )فاد من يست األجزاء أو األجهزة الكهربائية التي: يقصد بها األول المفهوم

 من عناصر الدائرة الكهربائية. ا  تكون عنصر

 . )مقاومة ضارة( مرور التيار أي إعاقة : يقصد بها خاصية المقاومة في الموصلالثاني فهومالم

 (.اإللكترونات)عاقة المادة لمرور التيار الكهربائي ن إهي عبارة عتعريف المقاومة: 

 .(R) ومة بالرمز: يرمز للمقا

 . (Ω) أوموحدة قياس المقاومة : 

 فولت مقداره هو مقدار المقاومة بين نقطتين على طول موصل إذا كان بينهما فرق جهد: األومتعريف 

 . يتسبب بمرور تيار مقداره واحد أمبيرواحد 

. 𝜸 لكهربائية بالرمزا للموصلية وهي مقلوب أو عكس المقاومة الكهربائية. ويرمز: ة الكهربائيةيالموصل

 (.S)سيمنس ة الكهربائية يوحدة قياس الموصل

  Types of Electrical Resistance كهربائية    لومات ااأنواع المق 11-7-1 

 إلى نوعين رئيسين هما: المقاوماتيمكن تقسيم 

  الثابتة المقاومات -1

 المتغيرة المقاومات -2
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               Colors Symbols of Resistanceالمقاومات ألوانرموز  11-7-2

 :عن طريق ألوان المقاومة -أ

كما يوضح الجدول  ،لوان الموجودة عليهاألعن طريق ا يمكن إيجاد قيمة المقاومة الشريطية باألوم       

 .(8-11والشكل )

 1مثال 

 

 جوابال

 

 
 ومة عن طريق اللونجدول لتحديد قيمة المقا 8-11شكل 

× 
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  Ohmmeter (األوميتر)جهاز قياس المقاومة  استخدام -ب

 :قياس المقاومة

ما فيجب إزالتها من الدائرة قبل بدء القياس حتى نحصل  لو أردنا قياس قيمة مقاومة موصلة بدائرة   

وجب( بأحد )الم األحمرثم نقوم بلمس طرف المجس  يتلف جهاز القياس. على القراءة الصحيحة وحتى ال

بالتوازي مع  المقياس)يوصل  اآلخر)السالب( بطرف المقاومة  األسودأطراف المقاومة وطرف المجس 

نحراف لمؤشر النفرض أننا وصلنا جهاز األوميتر في الدائرة وحصلنا على  (.مقاومتهالعنصر المراد قياس 

 .(9-11هو موضح بالشكل )كما  ،وضع مفتاح التدريج )المدى(وكان األوميتر 

 
  

وم، أقراءة المقياس بوحدات الميكا 

 4فعندما يكون المؤشر على الرقم 

وم، أ ليكون الناتج بالميكا 2نضرب في 

ليكون الناتج  2000أو نضرب في 

 2000000أوم أو نضرب في  بالكيلو

 أي أن، ليكون الناتج باألوم

R= 4 x 2=4 M 𝛀 

R= 4 x 2000=8000 k 𝛀 

R=4x2000000=8000000 𝛀 

وم، أقراءة المقياس بوحدات الكيلو 

 3فعندما يكون المؤشر على الرقم 

وم، أ ليكون الناتج بالكيلو 2نضرب في 

ليكون الناتج  2000أو نضرب في 

 :أي أن باألوم

R= 3 x 2=6 k 𝛀 

R= 3 x 2000=6000 𝛀 

ألوم، فعندما قراءة المقياس بوحدات ا

في الجهاز  5يكون المؤشر على الرقم 

 200نضرب الرقم في 

 :نأي أ

R= 5 x 200=1000 𝛀 

 طريقة قياس المقاومة الكهربائية 9-11شكل  

    Electrical Wiring Resistance     مقاومة الموصالت الكهربائية 11-7-3

أسالك التوصيل وذلك بسبب حدوث  حرارةدرجة رتفاع اجهزة الكهربائية ألنالحظ عند تشغيل ا 

تفقد جزءا  من طاقتها الحركية وتتحول إلى  اإللكتروناتصل مما يجعل في المو   اإللكتروناتتصادم بين 

 حرارة وهذا يعني أن للموصل مقاومة كهربائية.

 لعوامل التي تتوقف عليها مقاومة الموصلا

   Factors Effect Wiring Resistance 

أي أن العالقة طردية بين طول الموصل  ،: كلما زاد طول الموصل تزداد قيمة المقاومةلطول الموص .1  

 .ومقاومته

ن العالقة إ أي ،قيمة مقاومة الموصل ت: كلما زادت مساحة مقطع الموصل قلساحة مقطع الموصلم. 2  

 .ومقاومتهعكسية بين مساحة مقطع الموصل 
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أي أن لكل مادة ، ومة على نوع مادة الموصل المصنوع منهاتتوقف قيمة المقا: نوع مادة الموصل. 3   

  .وتسمى بالمقاومة النوعية للمادة معينة، مقاومة كهربائية

mm 1: وهي مقاومة سلك طوله متر واحد ومساحة مقطعه )المقاومة النوعية  
عند درجة حرارة ( 2

 ة النوعية بحسب نوع المادة.( المقاوم1-11ويبين الجدول ) .(ρ)ويرمز للمقاومة النوعية  ،(℃20)

 (℃20) المقاومة النوعية والموصلية الكهربائية لمواد مختلفة عند درجة حرارة 1-11جدول 

 المادة

 ℃20عند 
 

 المقاومة النوعية

 (ρ) 

Ω . mm
2
/m 

 

    
  0.0165  فضة

    
  0.0178  نحاس

    
  0.021  ذهب

    
  0.0285  ألمنيوم

    
  0.06  خارصين

    
  0.10  نيكل

    
  0.111  بالتين

    
  0.13  فوالذ

    
  0.5  كونستنتان

  

تزداد قيمة مقاومة المعادن مع ارتفاع  إذ ،: موصلية المادة تتغير بتغير درجة الحرارةدرجة الحرارة  .4

 رتفاع درجة الحرارة.اوتنخفض قيمة مقاومة أشباه الموصالت مع  ،درجة الحرارة

 (  وكاالتي:ρبداللة المقاومة النوعية ) (Rمكن حساب مقاومة الموصل )وي

 

R = 𝓵 × ρ / A 
     R  قيمة المقاومة    Ω       
     

ℓ        طول الموصل      m      

     

   A    مساحة المقطع       mm
2   

     

    ρ  المقاومة النوعية للموصل  Ω.mm
2
/m 
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 2مثال 

mm) تساويA  ومساحة مقطعه  (m 84) يساوي 𝓵 لك من النحاس طولهس
2 1.5)، 

  .(Rحسب مقاومة السلك )ا

 جوابال

 (:ρ) باستخدام المقاومة النوعية

  R = 𝓵 × ρ / A = 84 ×0.0178 / 1.5 = 0.9968 ≅ 1 Ω 

 

 3مثال 

 mm 0.5وقطره  ( m 40)محول طوله على شكل ملف من النحاس  مصنوع سلك

كانت المقاومة النوعية لمادته )و
1

56
 .(Rأحسب مقاومة السلك ) ،(

 الجواب

 مساحة مقطع السلك تساوي

A =  πD
2
 /4 = 3.14×(0.5)

2
/4 = 0.196 mm

2 

R = 𝓵 × ρ / A = 40 × (1/56) / 0.196 = 3.6 Ω 

 

                      Branch Electric Circuit ةالمتفرعالدوائر الكهربائية  11-8

يكون أن بعدة توصيالت مختلفة أما  ،في الدوائر الكهربائية والمقاوماتجهزة ألحمال واألتوصل ا          

وسوف يتم توضيح خصائص هذه التوصيالت وتوضيح  ،أو توصيل مركب أو توصيل تواز   توصيل توال  

ستفادة منها في التطبيقات الالجهد والمقاومة خالل التوصيالت المختلفة وذلك ل ،يحصل لكل من التيار ما

 المختلفة.

 Electric Conduction in Series  على التوالي  المقاوماتتوصيل  11-8-1

تتم عن طريق توصيل نهاية المقاومة األولى ببداية المقاومة الثانية ونهاية المقاومة الثانية ببداية  

 (.10 -11مبين بالشكل )هو وكما  ،المقاومة الثالثة وهكذا

 

 
 كهربائية على التوالي مقاومات 10-11كل ش
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 :على التوالي المقاوماتخواص توصيل 

 :يأتيما  (11-11)نستنتج من الدائرة الكهربائية في الشكل 

 في جميع أجزاء الدائرة الكهربائية أي أن: ا  يكون التيار متساوي

I = It = I1 = I2 = ……………. 
 

فرق الجهد الكلي يساوي  األساسكهربائية، وعلى هذا ال المقاوماتفرق الجهد على عدد  أيتجز

 مجموع فروق الجهد على كل مقاومة في الدائرة

Vt = V1 + V2 + V3 + ……. 
 

 :، أي أنةالكهربائية في الدائر المقاوماتالمقاومة الكلية للدائرة تساوي مجموع 

R = Rt = R1 + R2 + R3 +…………… 

 

 لى التواليربط المقاومات عخواص  11-11شكل 

 4مثال 

 Vt)         ( موصلتان على التوالي إذا كان الجهد R1 =𝛀4   ، R2 =𝛀8مقاومتان )

= 60 V .)تي:آلحسب اأ 

 ةالجهود الجزئي -3شدة التيار              -2المقاومة الكلية        -1

 الجواب

Rt  = R1 + R2 + R3 +……. 

Rt = 4+8 = 12 Ω 

I = Vt / Rt = 60/12 = 5 A 

V1 = R1 × I = 4×5 = 20 Ω 

V2 = R2 × I = 8×5 = 40 Ω 
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 5مثال 

على التوالي إذا    R1 =𝛀 10،   R2 =𝛀15  ،R3 =𝛀20   مقاوماتوصلت ثالث 

 :اآلتيحسب ا     . (I =5 A كان التيار المار في الدائرة  )

 الكلي الجهد -3الجهود الجزئية              -2      المقاومة الكلية    -1

 الجواب

Rt  = R1 + R2 + R3 +……. 

Rt = 10 + 15 + 20 = 45 Ω 

V1 = R1 × I = 10 × 5 = 50 Ω 

V2 = R2 × I = 15 ×5 = 75 Ω 

V2 = R3 × I = 20 ×5 = 100 Ω 

Vt = Rt × I = 45 × 5 = 225 V 

or 

Vt = V1 + V2 + V3 = 50 + 75 + 100 = 225 V 

 

 Electric Conduction in Parallelازي على التو المقاوماتتوصيل   11-8-2

وكذلك توصيل جميع نهاياتها مع  ا  مع بعضها بعض المقاوماتتتم عن طريق توصيل جميع بدايات         

 (.12-11) كما موضح بالشكل ا  بعضها بعض

 
 الكهربائية على التوازي المقاوماتربط  12-11شكل 

  على التوازي المقاوماتخواص توصيل 

 يمكن استنتاج خواص الربط على التوازي (13-11)شكل من ال 

 

 خواص الربط على التوازي 13 -11شكل 

 2مق 1مق



 أساسيات كهربائية      الفصل الحادي عشر                                     ـ الصف األول العلوم الصناعية 

170 

 

 :اآلتي نستنتج من الدائرة الكهربائيةلذا  

 :نإ وحسب قيمتها أي المقاوماتالتيار الكلي على  أيتجز

+ ……………. 2+ I 1= I tI = I 

 الدائرة أجزاء( في جميع Vز )ن الجهد متساو في دائرة التوازي فانه يمثل بالرمأما ب

= ……. 3= V 2= V 1= V tV 

 الموصلة على التوازي المقاومات( يساوي مجموع مقلوب Rtمقلوب المقاومة الكلية )

 ومات مختلفة مربوطة على التوازيامق -1

     
1

R1
+

1

R2
+ 

1

R3
=   

1

Rt
 

   مقاومتان على التوازي -2

   =     
𝐑𝟏 × 𝐑𝟐

𝐑𝟏+𝐑𝟐
                  tR 

 

 (N)ومات متساوية في القيمة على التوازي عددها امق -3

𝐑 =  
𝐑

𝓝
 

 6مثال 

على التوازي. إذا كان جهد المنبع    ربوطتان( م R1 = 𝛀40 ، R2 = 𝛀10مقاومتان  )
(V  = V 240 .) االتيحسب ا: 

 التيار الكلي -3             المقاومتينكال التيار في  -2المقاومة الكلية        -1

 جوابال

 
1

Rt
=  

1

R1
+

1

R2
+

1 

R3
        

 

Rt = 
𝟏

𝟎.𝟏𝟐𝟓
= 𝟖 Ω 

 المقاومتينقانون  استخدامأو يمكن 

Rt = 
𝐑𝟏 × 𝐑𝟐

𝐑𝟏+𝐑𝟐
=  

𝟒𝟎 ×𝟏𝟎

𝟒𝟎+𝟏𝟎
=  

𝟒𝟎𝟎

𝟓𝟎
= 𝟖 Ω 

 :التيار

 :إذا  فولت  240ويساوي  المقاوماتفرق الجهد متساو على جميع 
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I1 = V/R1 = 240/40 = 6 A 

I2 = V/R2 = 240/10 = 24 A 

It = I1 + I2 = 6 + 24 = 30 A    ,or 

It = V/ Rt = 240 / 8 = 30 A 

 7مثال 

على التوازي. إذا  ربوطة(  مR1=Ω 4  ،R2= Ω 8 ،R3 = Ω 10) مقاوماتثالث 

 :اآلتيحسب ا        .(A 5)يساوي  األولىالمار بالمقاومة  كان التيار

 جهد المنبع -3             المقاوماتالتيار في جميع  -2المقاومة الكلية        -1

 الجواب

 
1

Rt
=  

1

R1
+

1

R2
+

1 

R3
 

1

𝑅𝑡 
=  

1

4
+  

1

8
+  

1

10
= 0.25 +  0.125 + 0.1 = 0.475  Ω 

Rt = 1/ 0.475 = 2.1 Ω 

 ويساوي: المقاوماتفرق الجهد متساٍو على جميع 

V = R1 × I1 = 4 × 5 = 20 v 

I2 = V / R2 = 20/8 = 2.5 A 

I3 = V / R3 = 20/10 = 2 A 

 It = I1 + I2 + I3 = 5 + 2.5 + 2 = 9.5 A 

or 

It = 
V

Rt
 = 

20

2.1
 = 9.52 A 

                                                          (∁) Capacitorsعاتتسالم 11-9

أو  اإلرسالالخاصة بأجهزة  اإللكترونيةفي صناعة الدوائر  لمهمةا ألجزاءعات من اتسالم ُتعد 

 ستقبال أو أجهزة الراديو والكثير من الدوائر الكهربائية.الا

                                         Capacitor Functionوظيفة المتسعة 11-9-1

ن المتسعة تخزن الشحنات )الطاقة الكهربائية( إعبارة عن عنصر تخزين وتكثيف للشحنات أي  هي  

 أثناء التفريغ.في لفترة زمنية قصيرة وتنطلق منه هذه الطاقة 

سعة تدائرة الكهربائية ويرمز للميمنع مرور التيار في ال فأنه: في حالة تغذية المتسعة بجهد مستمر مالحظة

         :في الدوائر الكهربائية بالرمز

                                                                  

  

 ك مق 1مق 2مق 3مق
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    Capacitor Consist تركيب المتسعة 11-9-2

 (.14-11) كما موضح في الشكل ،تتكون من لوحين أو موصلين من المعدن بينهما مادة عازلة 

هي    Capacitor Capacity                                          سعة المتسعة  11-9-3

تقاس سعة المتسعة بوحدة تسمى  .(∁) بالرمز ويرمز لسعة المتسعة ،قابلية المتسعة على تخزين الشحنات

دة قياس لسعة المتسعة المايكرو علما  أن الفاراد مقدار كبير نسبيا ، لذا عادة ما يستخدم كوح (. Fالفاراد )

 وهذا هو الشائع عمليا  بالتطبيقات المعروفة. )Fμفاراد )

10فاراد =  مايكرو
  فاراد 6-

μF 

 
10فاراد =  نانو

  nF فاراد 9-
 

10فاراد =  بيكو
 pF فاراد 12-

 العوامل التي تعتمد عليها سعة المتسعة  11-9-4

Factors Effect Capacitor Capacity 

 السعة أي تناسب طردي. تزدادااأللواح مساحة  ازدادت: كلما األلواحة مساح -1

حيث كلما زاد  ،سعات على عدد من األلواح أو طبقات من األلواحت: تحتوي بعض المعدد األلواح -2

 أي التناسب طردي. ، السعة األلواح زادتعدد 

 التناسب عكسي.السعة أي  ت: كلما زادت المسافة بين األلواح قلالمسافة بين األلواح -3

ابت يسمى ثابت ثيمكن تحديد مدى تأثير المادة العازلة على سعة المتسعة ب :نوع العازل بين األلواح -4

 .(𝛆العازل النسبي لهذا المادة )

 

�     �     

            

            

          
 

 مكونات المتسعة الكهربائية 14-11شكل 

 سعة المتسعة  ثير المادة العازلة علىأت 11-9-5

Insulator Effect on Capacitor Capacity 

المادة  عازليةعند وجود مادة عازلة غير الهواء بين لوحي المتسعة تزيد من سعة المتسعة )كلما زادت 

كما هو موضح بالشكل  ،سعة المتسعة( وتكون المادة العازلة متعادلة كهربائيا في الحاالت العادية تداز

(11- 15 .) 



 أساسيات كهربائية      الفصل الحادي عشر                                     ـ الصف األول العلوم الصناعية 

173 

 

 
 متسعة مع وجود مادة عازلةزيادة سعة ال 15 -11 شكل

تتأثر بالمجال  فإنهامع مصدر جهد مستمر  المتسعة وربطتأما إذا وضعت المادة العازلة بين لوحي      

ستقطاب وتصبح المادة العازلة عبارة عن جزيئات االكهربائي الذي يوجد بين لوحي المتسعة ويحدث لها 

 (.16–11كما هو موضح بالشكل ) ،قطابألثنائية ا

 
 سعةتاالستقطاب للم  16 -11شكل 

                                   Types of Capacitors    سعاتتنواع المأ  11-9-6

 تقسم المتسعات إلى قسمين:  

 ثابتة الالمتسعات  -1

 متغيرة الالمتسعات  -2

 Capacitors Connection                             توصيل المتسعات 11-10

وسوف  ،سعات بعدة توصيالت مختلفة أهمها توصيل المتسعات على التوالي والتوازيتوصل المت 

 .نتناول توضيح طريقة توصيلها وخصائصها
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  Capacitors Connection in Seriesتوصيل المتسعات على التوالي  11-10-1

نهاية المتسعة الثانية مع مع بداية المتسعة الثانية و األولى نهاية المتسعة : يتم توصيلطريقة التوصيل     

 .(17 –11موضح بالشكل )هو كما  ،بداية المتسعة الثالثة وهكذا

 

 توصيل المتسعات على التوالي  17-11شكل 

 :ما يأتينستنتج من ربط المتسعات على التوالي 

 :أنتتساوى شحنة المتسعات في الدائرة أي 

Qt = Q1 = Q2 = Q3 =………….. 

 

فرق الجهد الكلي يساوي فأن ساس ألالمتسعات، وعلى هذا او المقاوماتعدد فرق الجهد على  أيتجز

 في الدائرة  متسعةمجموع فروق الجهد على كل 

…………+  3+ V 2+ V1 = V tV 

 

 ( يساوي مجموع مقلوب السعات النوعيةCtمقلوب السعة الكلية )

1

Ct
+ 

1

C1
+ 

1

C2
+

1

C3
 

سعة الكلية تكون أصغر من أي سعة مفردة في الدائرة. ويمكن التوصل إلى نفس ونستنتج أن قيمة ال

عتبرنا أن توصيل المتسعات على التوالي يزيد من المسافة الفاصلة بين األلواح وبذلك االنتيجة السابقة إذا ما 

 .(18 –11كما هو موضح في الشكل ) ،تقل السعة

 

 .زيد من المسافة الفاصلة بين األلواحتوصيل المتسعات على التوالي ي 18 –11شكل 
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 توصيل المتسعات على التوازي 11-10-2

Capacitors Connection in Parallel  

وكذلك توصيل جميع النهايات مع  ا  وتتم عن طريق توصيل جميع بدايات المتسعات مع بعضها بعض 

 .(19-11) كما هو موضح بالشكل ،ا  بعضها بعض

 
 تسعات على التوازيتوصيل الم 19-11شكل 

 :ما يأتينستنتج من الدائرة الكهربائية 
 

 ن:إأي الشحنة الكلية تساوي مجموع الشحنات الفرعية 

+……… 3+ Q 2+ Q 1= Q tQ 
 

 يكون الجهد متساوي على جميع المتسعات

…… = 3= V 2= V1 = V tV 
 

 تساوي  مجموع السعات الفرعية  (Ctالسعة الكلية )

……..+ 3+ C2 + C 1= Ct C   

نستنتج من توصيل المتسعات على التوازي أن قيمة السعة الكلية تزداد. ويمكن التوصل إلى هذه  

عتبرنا أن توصيل المتسعات على التوازي يزيد من مساحة األلواح وبالتالي زيادة قابلية ا النتيجة إذا ما

 .(20-11الشكل )كما هو موضح ب ،المتسعة من تخزين الشحنات )أي تزداد السعة(

 

 توصيل المتسعات على التوازي يزيد من مساحة األلواح 20-11شكل 

 ك ج

 1 سع

 1 ش
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               Alternating Current Principlesمبادئ التيار المتناوب  11-11

فهم خصائصه  يجبلهذا  ،استعماال   في كل مجاالت التقنية الكهربائية األكثرالتيار المتناوب هو  

 .بإيجازشرح هذه الخصائص في هذا الفصل وسنحاول  ،جيدا  

 Definition of Alternating Current      تعريف التيار المتناوب 11-11-1

 Uniformدورية منتظمة مع الزمن ورةتجاهه وقيمته بصاذا تغير إ( ا  يكون التيار أو الجهد )متناوب 

Periodic  الدورة السابقة. يمر في كل دورة بنفس التغييرات التي مر بها في بحيث 

نه ينتج فيه إ: إذا وضع موصل كهربائي في مجال مغناطيسي متغير ف كيفية توليد التيار المتناوب 

يوضح مولد تيار متناوب يحتوي قطبين  (21-11الشكل ) فراداي،حسب قانون  محتثةقوة دافعة كهربائية 

غناطيسي الذي يقطع مالمجال ال ،( يدوران باتجاه عقرب الساعةج( وجنوبي )شين شمالي )يمغناطيس

أغلقت  امرور تيار إذب ستتسببهذه القوة  ،موصالت الملفين سيولد قوة دافع كهربائية في هذه الموصالت

( كما يمر ج( و )أتجاه التيار متناوبا   ويمر بالصفر في الشكلين )اويكون  ،دائرة الملفات عن طريق الحمل

 (.دمته العظمى في االتجاه المعاكس في الشكل )( ويمر بقيببقيمته العظمى في الشكل )

 

 مغناطيسيينمولد تيار متناوب يحتوي قطبين  21-11شكل 

 والتعريفات الخاصة بالتيار المتناوب  األساسيةالمفاهيم  11-11-2
Fundamental Concept and Definitions of Alternating Current  

 :اآلتيةاوب ويمكن تعريف المفاهيم موجة التيار المتن (22-11)يبين الشكل   

 

 موجة التيار المتناوب 22-11شكل 

 



 أساسيات كهربائية      الفصل الحادي عشر                                     ـ الصف األول العلوم الصناعية 

177 

 

 تمام دورة كاملة ويقاس بالثانية.إل(: هو الزمن الالزم tالزمن الدوري ). 1

   (f)ويرمز له بالرمز   (Hz)الهيرتزهو عدد الدورات في الثانية الواحدة وتقاس بوحدة  (:f) التردد .2

 :اآلتيةادلة ويحسب التردد من المع

                                                                           𝑓 =  
1

𝑡
 

 ن:إ إذ

f  التردد  Hz 
     

t  الزمن  s       

 

 .(Vh) جهد القمة األعظم يضا  أالتيار وتسمى  إليهاقصى قيمة موجبة يصل أ وهي :القيمة العظمى .3

 .(VL) دنىألجهد القمة ا يضا  أليها التيار وتسمى إقصى قيمة سالبة يصل أهي و :القيمة الصغرى .4

 (:Vm) ملقماقمة  جهد .5

 :القمة السالبة ويساوي إلىوهو عبارة عن المسافة بين القمة الموجبة  

Vm = 2 × Vh = 2 × VL 

  Effective Value (Vrms)    القيمة الفاعلة للجهد  .6

تعني جذر   .r.m.sومختصر الحروف جهاز االفوميتر ن قراءته منيمكوهي قيمة الجهد الذي 

بداللة القيمة العظمى  القيمة الفعالة للجهد حسبتو، Root Mean Squareمتوسط التربيع 

  وتساوي:

 1.4142/  = القيمة العظمى القيمة الفاعلة للجهد

Vrms = Vm / 1.4142 

 Ohm’s Law         قانون أوم 11-12

 سلطمع الجهد الم ن التيار الكهربائي يتناسب طرديا  إ 1826أوم سنة  جورج سايمون األلماني أثبت العالم

كذلك فإن التيار يتناسب  ،ن العالقة بين التيار والجهد في الدائرة الكهربائية هي عالقة خطيةإو ،على الدائرة

 بقانون أوموسمي ذلك ، (23-11) بالشكلو موضح ــــــهكما  ،ع المقاومة الكلية للدائرةــــم عكسيا  

(Ohm’s Law)  على  سلطالمقاومة يتناسب مباشرة مع الجهد الم عبرالتيار المار على أن  ينصالذي

 .مع قيمة المقاومة ويتناسب عكسيا   ،المقاومة

 
 العالقة بين التيار والجهد في الدائرة الكهربائية 23-11شكل 

 ز

 قيمة صغرى
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 Ohm’s Law (Current Statement) (صيغة التيار)قانون أوم   11-2-1  

 ة:تيستنتجها أوم بالصورة الرياضية اآلاتمثل عالقة التيار ببساطة كما  

I1 = 
𝑽𝟏

𝑹𝟏
    ،     I = 

𝑽𝒕

𝑹𝒕
 

R1  المقاومة الجزئية  Ω 

     
V1  هبوط الجهد على المقاومة الجزئية  V 

     
I1  ةالتيار الجزئي للمقاومة الجزئي  A 

     
Rt  المقاومة الكلية  Ω 

     
Vt  فرق الجهد الكلي  V 

     
It  التيار الكلي  A 

 
  

 8مثال 

وجد أن قيمة الجهد تساوي  (،Ω 100) عند قياس قيمة هبوط الجهد على مقاومة قيمتها

(V 50)، ماهي قيمة التيار المار في المقاومة؟ 

 

 جوابال

0.5 A                        =I1 = 
𝐕𝟏

𝐑𝟏
 

 9مثال 

تساوي     عند قياس التيار وجد أن قيمته و ،(V 150)قيمة هبوط الجهد على مقاومة 

(mA 75،) ماهي قيمة المقاومة؟ 
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 جوابال

R1 = 
𝐕𝟏

𝐈𝟏
 

R1 = 
𝟏𝟓𝟎

𝟕𝟓×𝟏𝟎−𝟑 = 𝟐 × 𝟏𝟎𝟑  Ω = 2 kΩ 

 10مثال 

  (Ω 500)ذا كانت مقاومة الحمل تساوي  إ ،ما قيمة جهد المصدر في دائرة كهربائية

 (.A 0.1)والتيار الناتج من المصدر 

 جوابال

   V = It × Rt    

V = 0.1 × 500 = 50 V 

 (.24-11)ويمكن تمثيل قانون أوم بالشكل 

 

 

 عالهأحاالت تمثيل قانون أوم لجميع ال 24-11شكل 

 

 Electric Power                                             القدرة الكهربائية 11-13

لى قدرة نافعة )مثل قدرة تسخين إأثناء تشغيلها قدرة كهربائية وتحولها في الكهربائية  األجهزةتستهلك      

 دعوتُ  (.U( والجهد )Iيادة كل من شدة التيار )( بزP...( وتزداد القدرة )ضوئية.أو قدرة ميكانيكية أو قدرة 

. ونالحظ على أي جهاز كهربائي أنه يكتب عليه القدرة التي هم العناصر في الكهرباءأالقدرة الكهربائية من 

 يستهلكها.

 P ويرمز للقدرة الكهربائية بالرمز

 د والتيار.الجه فرق والقدرة الكهربائية في دوائر التيار المستمر تساوي حاصل ضرب    

 و تحسب القدرة الكهربائية من المعادالت أدناه:

P =  V × I =  I
2
 × R  =  

𝐕𝟐

𝐑
 

 

(7-9)  (7-7)  
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P  القدرة  W 
     

V  فرق الجهد  V 

     

I  التيار  A 

     

Rt  المقاومة الكلية  Ω 
 
 

واحد عند فرق  أمبيرمقداره  هو القدرة الكهربائية المستهلكة في المقاومة عندما يمر تيار ((W الواط

 جهد مقداره فولت واحد.

 ي:أتوكما ي صغر من الواط أجزاء أكباقي الوحدات له مضاعفات و اطالو

6واط =  الكيلو    mW ملي واط 1000الواط =    واط kW  =1000  واط الكيلو
 واطملي  10

  
وتستخدم لقياس قدرة ريطاني للوحدات حسب النظام الببوحدات القدرة الحصانية  يضا  أتقاس القدرة و    

 .) hp (لى المحركات الكهربائية. و يرمز لها إضافة إمحركات المكائن 

 :طوالعالقة بين القدرة بالحصان والقدرة بالوا

1 hp = 745.7 W ~ 746 W 

 Electric Power Measurement  قياس القدرة الكهربائية   11-13-1

 ين:تقاس القدرة الكهربائية بطريقت

 Direct Method  الطريقة المباشرة لقياس القدرة -أ  

( وهو جهاز Wattmeterحيث يستعمل جهاز قياس القدرة الكهربائية ويسمى الواطميتر )    

 ىقليلة ويوصل عل همساحة مقطع كبير وعدد لفات ين ملف مقاومة قليلة وذيويتركب من ملف ،كهروديناميكي

خر للجهد مقاومته كبيرة وذو مساحة مقطع صغيرة وعدد آوملف متحرك  ،التوالي مع الحمل ويكون ثابتا  

 ويكون المؤشر مثبتا   به. ارتكازكثيرة ويوصل على التوازي مع الحمل ويركب على محور  هلفات

مؤشر جهاز قياس القدرة على قيمة كل من التيار المار في الحمل والجهد بين  انحرافويعتمد  

 ميتر لقياس القدرة الكهربائية.طيوضح طريقة توصيل الوا (25-11الشكل )، وطرفيه

 Indirect Method  الطريقة غير المباشرة لقياس القدرة -ب

)األميتر(، ويتم  ( وجهاز قياس شدة التياراألوفوميترويستعمل لهذا الغرض جهاز قياس فرق الجهد )    

ئرة ومنها يمكن حساب القدرة عن طريق ضرب فرق الجهد المسلط على الداوقياس التيار المار في الدائرة 

 .فرق الجهد في التيار المقاس

I ×P = V  

 الطريقة غير المباشرة لقياس القدرة. (26–11)ويبين الشكل  
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تركيب الواطميتر في الدائرة  25-11شكل 

 الكهربائية لقياس القدرة

  ن طريق قياس التيار قياس القدرة ع 26-11شكل 

 وفرق الجهد

 

 11مثال 

وتحتوي الدائرة على  (V 220)فرق الجهد المسلط عليها يساوي  دائرة كهربائية

 . kWوحدات ، احسب قدرة الجهاز ب(Ω 5)مقاومة مقدارها 

 جوابال

P = V
2
 / R 

P = (220)
2
 / 5 = 9680 W 

مة التيار في الدائرة وكما خرى، عن طريق استخراج قيأويمكن حل السؤال بطريقة 

 :يأتي

                                                           I = V / R  

                                                          
I = 220 / 5 = 44 A 

                                                  :اآلتية ثم نستخرج القدرة من المعادلة

     

P = I
2
 × R = (44)

2
×5 =9680 W 

 أو من المعادلة التالية:

P = V × I =  220 × 44 = 9680 W 

P = 9680 / 1000 = 9.68 kW 
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 12مثال 

، وعند قياس التيار (V 60)يساوي  بأنهعند قياس فرق الجهد على محرك كهربائي وجد 

 .kWبوحدات  ة المحرك، جد قدر(A 5)مقداره  ا  نه يسحب تيارأوجد 

 جوابال

 يمكن حل السؤال مباشرة باستخدام القانون التالي:

P = V × I = 60 × 5 = 300 W 

 أو عن طريق استخراج قيمة المقاومة

                                                             R = V / I 

                                                              R = 60 / 5 = 12 Ω 

 المعادلة  القدرة من نستخرجثم 

R ×          :اآلتية
2 

P = I                                                              

P = 5
2 
× 12 = 300 W                             P = 5

2
 × 12 = 300 W 

 :اآلتيأو باستخدام القانون 

P = V
2
 / R  

P = 
𝟔𝟎𝟐

𝟏𝟐
=  

𝟑𝟔𝟎𝟎

𝟏𝟐
= 𝟑𝟎𝟎 W  

P = 300 / 1000 = 0.3 kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أساسيات كهربائية      الفصل الحادي عشر                                     ـ الصف األول العلوم الصناعية 

183 

 

 سئلة الفصل الحادي عشرأ

  شرح بصورة مختصرة التركيب الذري للمادة.ا (1س

 ح كيفية الحصول على الشحنات الموجبة والسالبة.وض   (2س

 المصدر. عتمادا  على شكلعدد أنواع التيارات الكهربائية ا (3س

 ؟جهد الكهربائيالمقصود بال ما (4س

 مصادر الطاقة الكهربائية. د(عد5س

 Ω  Ω/  ج الكلية. المقاومةحسب ا، يعلى التوال Ω (5  ،25  ،40)مقاومات وصلت ثالث  (6س

، وفرق الجهد  V 90 يساوي R1كان فرق الجهد على  فإذاي، لعلى التوا مقاومتانوصلت  (7س
 V 120ج/                                 حسب فرق الجهد الكلي.ا ، V 30 يساوي R2 على

حسب المقاومة ا ، Ω 18 ساويت Ω ، R2 9 ساويت R1 على التوازي وصلت مقاومتان (8س

 Ω Ωج/                                                                                   الكلية.

، في A 5كان التيار الذي يمر بالمقاومة األولى يساوي  فإذاالتوازي، وصلت مقاومتان على  (9س

 A 12ج/ . حسب التيار الفعلي للدائرةا. A 7ن التيار الذي يمر بالمقاومة الثانية يساوي أحين 

ن على التوازي، فإذا كان فرق الجهد ا، موصلتΩ 3 تساوي ΩΩ ،R2 تساوي R1مقاومتان  (10س

التيار المار بكل  -3التيار الكلي  -2المقاومة الكلية،  -1   حسبا، V 24الكلي يساوي 

 Ω 2  ،12 A ،4 A ،8 A  ج/                                                       مقاومة.

ن على التوالي، فإذا كان التيار ا، موصلتΩ24 تساوي Ω12، R2 تساوي R1مقاومتان،  (11س

 الجهد الجزئي. -3الجهد الكلي  -2ومة الكلية، المقا -1حسب ا ،A 6 الكلي يساوي

 Ω36 ، V 216  ،72 V  ،144 V   ج/

حها مع وض   ؟بتها العالم أومما هي العالقة التي تربط بين التيار والجهد الكهربائي التي أث (12س

 .الرسم

 كيف يمكن تمثيل قانون أوم؟ (13س

المجموعة مع مقاومتين على ( على التوازي، ثم ربطت 5  ،20)Ω ربطت مقاومتان  (14س

احسب ما  (،V 12( ، ووصلت المقاومات مع مصدر ضغط )12 ،8)Ω التوالي  مقدارهما 

 هبوط فرق الجهد على كل مقاومة .3     التيار الكلي .2  .  المقاومة المكافئة1يأتي: 

(، V 220(، وفرق الجهد المسلط عليه يبلغ )𝛀 20مسخن )هيتر( كهربائي مقاومته ) (15س

 احسب مقدار قدرة المسخن.

 


