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  الكّضٔمشغٗٛتصٍف املطدات العاومٛ بالطاقٛ   

 بشكن أعاع٘ إىل مخػ إٌٔاع صٟٗغٗٛ



ِشا الٍٕع ِٕ األكثض شٕٗعًا : وطدٛ ٌابشٚ غاطغٛ وتعزرٚ املضاحن - 1

ٖٔتىٗظ . وَ بني إٌٔاع املطدات الشىغٗٛ املغتعىمٛ لتظٖٔز القضٝ باملاٞ 

(  وطدٛ-حمضك)ِشا الٍٕع بأٌْ عّن الرتكٗب ٔتكُٕ جمىٕعٛ 

ميكَ أُ تضكب . وػىٕصٚ ب املاٞ بعٗزًا عـَ األخطـاص احملتىمٛ 

املطدٛ وع حمضك تٗاص وتٍأب أٔ تٗاص وغتىض وع ٔجٕر وعضج عٍز 

اعتدزاً ٌظـاً التٗاص املتٍأب ، ٔإسا مت اعتدزاً حمضك تٗاص وغتىض وع 

وغفضات فىَ الطضٔصٙ أُ تغخب األجّـظٚ وَ الب٠ض كن عٍتني 

ٖغتدزً ِشا الٍٕع يف أٌظىٛ الطذ . تقضٖبًا العتبزاه املغفضات 

1500األقن وَ  االعتطاعاتسات  الكّضٔمشغٗٛ W.  
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مت اعت خزاً ِشا : وطدٛ غاطغٛ وع حمضك عطخ٘ - 2

يف عٕاحن غـضب  التٕصبٍٗٗٛالٍظاً عمٜ حنٕ ٔاعع باملطدات 

ٖتىٗظ ِشا الٍٕع وَ . أفضٖقٗـٛ فـ٘ فتـضٚ الغبعٍٗٗات

األخضٝ  الصٗاٌاتاحملضكات بغّٕلٛ تبزٖن املغفضات ، ٔإجضاٞ 

كفاٞٚ ِشا . بغبب كُٕ احملضك وضكب ًا عمٜ عطح الب٠ض 

الطاقٛ املٕجٕرٚ يف حماون   ضٗاعاتالٍظاً وٍدفطٛ بغبب 

عىٕر ٌقن احلضكٛ بني احملضك ٔ املطدٛ، ٔوَ عٕٗبْ أٖطًا 

ٔبشكن عاً ميكَ اعتبزاه ِشا . كمفٛ الرتكٗب العالٗٛ

 الٍظاً بٍظاً حمضك ٔوطدٛ غاطغني
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:املطدات الرتررٖٛ سات اإلطاحٛ املٕجبٛ - 3-  

ٍٖاعب ِشا الٍٕع وَ املطدات اصتفاعات الطذ العالٗٛ ، ٔالتزفقات املٍدفطٛ ، ٖٔتٍاعب خـضج ِـشٓ املطدات وع 

تكُٕ قٕٝ االحتكاك يف اصتفاعات الطذ العالٗٛ وٍدفطٛ باملقاصٌٛ وع القٕٝ اهلٗزصٔلٗكٗـٛ . عضعٛ رٔصاٌّا 

   . يف ِشٓ احلالٛ  الٍابشِٚٔـشا جيعن املطدات الرتررٖٛ سات اإلطاحٛ املٕجبٛ أكثض كفاٞٚ وَ املطدات 
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دٗزًٙا املضدات اهرتددٙٞ ذات اإلشاحٞ امل٘جبٞ محاًل ختوق 

عوٟ احملسن اهرٜ حيتاج ًّ أجى كفـا١ٝ جٚدٝ ألْ  

ٙلْ٘ ًت٘اشًُا، هرهم تلْ٘ ًلُ٘ات املضدٞ اهشٌطٚٞ  

غاهبًا ثقٚوٞ ًٗتِٚٞ ٗ تلْ٘ أجٔصٝ اهتخلٍ اهلٔسبا٢ٚٞ 

.املطتددًٞ ذات مماُعٞ تٚاز ًتٌاثوٞ   



إُ تٍٕع جمىٕعات الطذ الغطخٗٛ جيعمّا وٍاعبٛ  (: عاٟىٛ )جمىٕعٛ حمضك ٔوطدٛ عطخٗٛ - 4

تتىٗظ ِشٓ املطدات بغّٕلٛ احلىن ٔ التٍقن ٔعزً . لعىمٗات الضٙ ضىَ األقٍٗٛ ٔاآلباص املفتٕحٛ

 . عىن املطدٛ بزُٔ واٞ 
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املطدات الغطخٗٛ عمٜ األغمب وطدات ٌابشٚ غاطغٛ تكُٕ 

مبضحمٛ ٔاحزٚ ٔتعتىز بشكن ٔاعع عمٜ حمضكات تٗاص وغـتىض 

يف ِشا الٍٕع وَ  الكّضٔمشغٗٛتضكب األلٕاح . بـزُٔ وغفضات 

أٌظىٛ الطذ غالبًا عمـٜ عجـالت خاصـٛ لتغّٗن ٌقمّا وع 

 جمىٕعٛ الطذ



ٍٖصح بعزً اعتدزاً ِشٓ املطدات إال يف احلاالت اليت ٖكُٕ : وطدٛ االوتصاص الغطخٗٛ - 5-

عمٜ الضغي وَ أُ كُٕ حجضٚ املطدٛ . فّٗا وضاقب فين وٕجٕر ًا بشكن وغتىض قضب املطدٛ 

وم٠ٗٛ باملاٞ ٔصىاوات وٍع خضٔج املاٞ تعىن بشكن راٟي إال أُ احتىاالت فقزاُ املاٞ وَ 

 .  احلجضٚ ٔاصرٚ 
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املضدات غري عٌوٚٞ عِدًا ٙلْ٘ ٓرٖ   

  .  أًتاز  8 ازتفاع أُب٘ب االًتصاص أكجس ًّ 
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 : ACورترر تٗاص حمضك 

يف   كىا تغتدزً  ٖتي اعتدزاً   وطدات  التٗاص املرترر يف املشاصٖع الكبريٚ 

تٍقٗٛ ٔتزٖٔض املٗآ يف محاوات الغباحٛ ٔحتمٗٛ وٗآ البخض ٔوشضٔعات وٗآ 

 الشضب

 : DCتٗاص وغتىض حمضك 

يف املشاصٖع الصػريٚ ٔاملتٕعطٛ يف تطبٗقات تصن قزصتّا املطدات ِزٓ تغتدزً  

ِٔ٘ وٍاعبٛ لتطبٗقات وثن ٌٕافري احلزاٟق، ٔوٗآ . كٗمٕٔاط  3إىل حٕال٘ 

 .الشضب لمىاشٗٛ، أٔ وشاصٖع الضٙ الصػريٚ

  املغتدزً الكّضباٟ٘ بٍاٞ عم٘ ٌٕع احملضك إٌٔاع املطدات 
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ًِاضبٞ يف حاهٞ تلْ٘ : الغطخٗٛ املطدات   

اًتاز  7اي ٙتعد٠ كاُت ضرتفع املٚاٖ ًّ عٌق ال 

ٗبلْ٘ ًلأُا عوٛ ًطتٜ٘ األزض ٗمتتد ًِٔا 

ًاض٘زٝ هسفع املٚاٖ ًّ امللاْ املساد ُصح املا١ ًِٕ ٗٓٛ 

 ًِاضبٞ يف تطبٚقات زفع املٚاٖ ًّ األُٔاز 

.اهرتع اٗ ُصح املا١ ًّ تاُم اٗ   

 وكاُ الرتكٗب املطدات بٍاٞ عم٘ إٌٔاع  
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هسفع املٚاٖ ًّ تطتددَ : املضدات  املػٌ٘زٝ    

تلْ٘ ًػٌ٘زٝ كاآلباز   ٗ  أعٌاق كبريٝ 

 يف املا١ ُفطٕ 

يف ًّ اهعٌى بٔا محاٙات خاصٞ ٗ تأتٛ 

ٗاهتوفٗاحلٌى اهصا٢د حاهٞ جفاف املا١ عِٔا   

 وكاُ الرتكٗب املطدات بٍاٞ عم٘ إٌٔاع  


