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  واضافة بعض االجزاء:تنسیق                          : عدادا
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والسالم على رسول هللا سیدنا محمد صل هللا علیھ بسم هللا والصالة 

اسال هللا العظیم رب  فى البدایة  وسلم خاتم االنبیاء والرسل اما بعد

لوجھھ وابتغاء مرضاتھ   العرش الكریم ان یكون ھذا العمل خالصا

مجال بص تت التى تخفھذا الكتیب یتضمن الكثیر من المعلوما

فى ھذا الكتیب  )محمد سمیر(ھ وكل ما قام بعمل التكییف المركزى

التكییف  یع وتنسیق  لبعض االجزاء الھامة فى مجالمفقط ھو تج

ھذا الكتیب توجد وفى نھایة  لكى یستفاد بھا من یھمھ االمرالمركزى 

حب ان اختم كما كان رسول اخیرا أوالمراجع التى تم التجمیع منھا 

م وبحمدك اشھد سبحانك اللھ یختم مجالسھ  هللا صل هللا علیھ وسلم

ان الالھ االانت استغفرك واتوب الیك والسالم علیكم ورحمة هللا 

  وجزاكم هللا خیرا  تعالى وبركاتھ
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  التدریبیة لنظام التكییف المركزيالدورة 
  
  

  : المحتویات
  الباب األول

  
  .دورة األنضغاط.١
  PH..أساسیات لخریطة ٢
  .Suction superheat).تحمیص خط السحب (٣
  ).Discharge superheatخط الطرد( .تحمیص٤
  ).Subcool.التبرید الدوني(٥
  وتحلیل قراءات الشلر. Log sheet.كیفیة أخذ ٦
  

  الباب الثاني
  
  : .أنواع الضواغط١
  

 )الضاغط الترددي(Reciprocating compressor. 
 )الضاغط اللولبيScrew compressor.( 
 )الضاغط الحلزوني(Scroll compressor. 
 لدوراني(الضاغط اRotary compressor.( 
 )الضاغط الطارد المركزيCentrifugal compressor.( 

  
  )Capacity control.التحكم في السعة(٢
  

 . ما ھو التحكم في السعة 
 .وظیفة التحكم في السعة 
  .أنواع التحكم في السعة للضواغط المختلفة 
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   الثالث الباب
  
  :)Screw chillerالشلر اللولبي(.

  المیكانیكیة لدائرة التبرید :األجزاء 
 فاصل الزیت .١
٢. Flash tank 
٣. Feed valve 
٤. Drain valve  
٥. Economizer 

  ٠التزییتدائرة  
 الشلر الطارد المركزي:  
 دائرة التبرید 
 دائرة التزییت 
 دائرة رجوع الزیت 
 )ظاھرة التمور(Surge 

 
  الباب الرابع 

  
  وحدة تخزین الشحنة 
 ه الملحقات الموجودة على دوائر المیا(Hook up) 
 الصمامات 
  المضخات   
 ) ٢الفرق بینway valve)   and   (3way valve( 

  
  الباب الخامس

  
 ابراج التبرید وطریقة عملھا 
  وحدة مناولة الھواء(A.H.U) 
 المراوح 
 مصطلحات عملیة خاصة باعمال التبرید والتكییف 
 المراجع التى تم التجمیع منھا  
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  الباب األول
  
  

بفھم كامل وقدر  log sheetھو إعطاء المتدرب األمكانیة ألخذ  البابالھدف من ھذا 
ل ل م الكام د و أساسیات لخریطة ة على تحلیل القراءات والفھ م  PHدورة التبری وفھ

ة  discharge superheat ) , ( suction superheat )(  المصطلحات األتی
subcool ) (.:وسوف نتحدث في ھذا الباب عن  

  
  .دورة األنضغاط.١
 PH..أساسیات لخریطة ٢
  .Suction superheat).تحمیص خط السحب (٣
  ).Discharge superheat.تحمیص خط الطرد(٤
  ).subcool.التبرید الدوني(٥
  وتحلیل قراءات الشلر. Log sheet.كیفیة أخذ ٦
  

  :دورة التبرید
  

ر  غط المبخ اذا یكون ض و لم رح سؤال وھ د أوال من ط د الب رة التبری رح دائ ل ش قب
ال إذا  یر من نوع فریونمتغ ى سبیل المث اء فعل ات درجة حرارة الم ع ثب ى آخر م إل

ف نجد الشلر الذي یعمل بفریون ٤٢كانت درجة حرارة المیاه الخارجة من الشلر ھي
ان الفر 65psigیكون ضغط السحب بھ  ٢٢ و أما إذا ك ون المستخدم ھ یكون  ١٣٤ی

ذا األختالف  ٧٠ یكون الضغط ٤٠٧أما في فریون  35psigضغط السحب  ثال وھ م
  یكمن في اآلتي:

اه  ي الغالف والمی ون ف في أنظمة المبخرات المغمورة (غالف ومواسیر)یكون الفری
) الخارجة من الشلر ھي setpointفاذا فرضنا أن درجة حرارة المیاه( في المواسیر

ي المبخر ٤٢ ون ف ك لضمان ٤٢أیضا  ف فالبد أن تكون درجة حرارة الفری ف وذل
دا تحت ان ال اه أب د  ٤٢ تنخفض درجة حرارة المی وم بالتبری ذي یق ف ألن الوسط ال

ف فمن المستحیل أن تنخفض درجة حرارة المیاه عن درجة ٤٢یكون درجة حرارتھ 
ذا قلنا أن درجة حرارة الفریون البد ذلك فإحرارة الفریون الذي یقوم بتبریدھا. وعلى 

ون  ون لف ٤٢أن تك غط الفری بط ض ن ض د م بع فالب رارة تش ة ح وفیر درج ف ٤٢ت
ذي یعمل ٤٢وبالرجوع إلى المثال نجد أنھ لتوفیر درجة حرارة تشبع  ف في الشلر ال

حب ٢٢بفریون  ون   65psigالبد أن یكون ضغط الس ل بفری ذي یعم  ١٣٤وللشلر ال
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ذا السبب ول 35psigف البد أن یكون ضغط المبخر ٤٢لتوفیر درجة حرارة تشبع  ھ
  لتوفیر نفس درجة حرارة التشبع. فریون إلى آخر یتغیر ضغط السحب من

   
  ولبدایة شرح دورة التبرید 

  
  تحتوي أي دائرة تبرید على أربعة أجزاء رئیسیة 

  ).Evaporator.المبخر(١
  ).Compressor.الضاغط(٢
  ).Condenser.المكثف(٣
  ).Metering device.أداة األنتشار(٤
  
  :.المبخر١
  

بخر البد أوال طرح سؤال وھو إذا كان لدینا مبخرین قبل الخوض في شرح وظیفة الم
)درجة حرارة الفریون ثابتة والكمیة ثابتة ونفس نوع الفریون والكن حالة ٢و١(

سائل أي من  ٢غاز وحالة الفریون في المبخر رقم  ١الفریون في المبخر رقم 
  المبخرین سوف یكون أدائھ أفضل؟

  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

  ا السؤال البد من شرح مثال آخر للجواب على ھذا السؤال:قبل الرد على ھذ
الشكل أدناه یوضح العالقة بین كمیة الحرارة ودرجة الحرارة لقطعة من الثلج درجة 

درجة مئویة  نجد أن ھذه القطعة  ١٠٠درجة مئویة قمنا بتسخینھا حتى  ٤٠-حرارتھ 
  : من الثلج تمر بعدة مراحل

  

  غازكج/ث ١
 ف٤٢

 

  كج/ث سائل ١
 ف٤٢

٢ ١ 
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صفر مع ثبات الحالة درجة مئویة الى  ٤٠-الحرارة من ترتفع درجة :المرحلة األولى
  (حرارة محسوسة) (صلبة)

المرحلة الثانیة:عند زیادة كمیة الحرارة تبدأ حالة الماء تتحول من الحالة الصلبة إلى 
  الحالة السائلة مع ثبات درجة    

  .(حرارة كامنة) الحرارة                   
ة الحرارة ترتفع درجةحرارة الماء من صفر درجة المرحلة الثالثة:عند زیادة كمی

  درجة مئویة  ١٠٠مئویة إلى 
  .(حرارة محسوسة) وتظل حالة الماء ثابتة(سائلة)                   

المرحلة الرابعة:عند زیادة كمیة الحرارة تبدأ حالة الماء تتغیر من الحالة السائلة إلى 
  الحالة الغازیة مع ثبات درجة 

  .(حرارة كامنة)الحرارة                    
  

  . الحرارة المحسوسة:ھوتغییر في درجة الحرارة مع ثبات شكل المادة
  الحرارة الكامنة :ھو تغییر في شكل المادة مع ثبات درجة الحرارة.
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كجم من الماء من درجة  ١من الشرح السابق وكما ھو مبین بالرسم أنھ عند رفع 
أي كمیة حرارة  kj/kg 4.186درجة مئویة نحتاج الى  ١٠٠صفر مئوي إلى حرارة 
  بسیطة.

  
ئلة إلى الحالة الغازیة نحتاج إلى كج من الماء من الحالة السا ١والكن عند تحویل 

2257Kj/kg  .أي كمیة حرارة كبیرة جدا  
  

بكثیر من ولھذا السبب المبخر الذي یدخل لھ الفریون في حالة سائلة یكون أدائھ أعلى 
المبخر الذي یدخل الفریون لھ بحالة غازیة نظرا ألنھ عندما یتحول السائل داخل 
المبخر إلى غاز یحتاج إلى كمیة حرارة كبیرة جدا (حرارة كامنة) یتم سحبھا من 

الحمل وبھذا یتم تبرید الحمل(ماء أو ھواء).أما في حالة المبخر الذي یدخل إلیھ 
  ة حرارة بسیطة من الحمل (حرارة محسوسة)الفریون غاز یقوم بسحب كمی

  
وبذللك یتحدد أداء المبخر عن طریق كمیة السائل التي تدخل الیھ فكلما زادت كمیة 

السائل الداخلة إلى المبخر زاد أداء المبخر ألنھ یحتاج إلى كمیة حرارة أكبر لتحویلھ 
  ى غاز وأیضا یزداد أداء الدائرةإل

  
  
  : .الضاغط٢
  

ب التبرید إلى المبخر في حالة سائلة یتحول ھذا السائل إلى بخار عند دخول مرك
  نتیجة سحب حرارة من الحمل ویخرج من المبخر غاز مع ثبوت درجة الحرارة.

  
 األن نرید تكثیف الغاز أي تحویلھ من الحالة الغازیة إلى الحالة السائلة مرة أخرى

رجة حرارة تكثیف الغاز والكن د ویتطلب ذلك سحب حرارة من غاز مركب التبرید 
منخفضة أقل بكثیر من درجة حرارة الماء والھواء المحیطة بنا لھذا السبب تم تركیب 

حرارتھ أعلى من درجة حرارة الضاغط لرفع ضغط مركب التبرید وبالتالي درجة 
الماء أو الھواء فیستطیع الماء أو الھواء بسحب حرارة من غاز الفریون فیقوم 

وھذه ھي الوظیفة األساسیة للضاغط  ة الغازیة إلى الحالة السائلة.بتحویلھ من الحال
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وھي رفع ضغط مركب التبرید لتكون درجة حرارتھ أعلى من درجة حرارة الھواء 
                                                                     من غاز مركب التبرید فیتم تكثیفھفیستطیع الھواء سحب حرارة 

  
  :.المكثف

  
یدخل غاز مركب التبرید إلى المكثف بضغط عالي ودرجة حرارة عالیة فتقوم 

مراوح المكثف بدفع الھواء على المكثف فیقوم الھواء بسحب حرارة من مركب 
التبرید فیعمل على تكثیفھ لیتحول غاز مركب التبرید من الحالة الغازیة إلى الحالة 

  السائلة.
  

  
  
  

  :أداة األنتشار
كن سائل بضغط عالي ودرجة برید في تحویل الغاز إلى سائل ولدائرة التاألن  نجحت

حرارة عالیة أي الیصلح للتبرید لذلك تم تركیب الجزء الرابع في دائرة التبرید وھو 
ودرجة حرارة سائل مركب أداة األنتشار ویعمل ھذا الجزء على خفض ضغط 
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قد نجحت دائرة التبرید في تحویل یكون سائل صالح لللتبرید وبھذا تكون التبرید ل
  الغاز الخارج من المبخر إلى سائل مرة أخرى لتصبح دورة تبرید مغلقة.

Refrigerant boils inside tubes

CH IN at 52F CH OUT at 42F

Liq in at 42F

Vap out 
at 42F

35psig

175psig
145F

175 PSIG
130F

  
  
  

  PHأساسیات خریطة 
  

  
من أھم األشیاء الواجب فھمھا للتعامل مع أنظمة التكییف المركزي  PHخریطة 

وھي عالقة بین الضغط واألنثالبي ومجموعة خواص أخرى مثل الحجم النوعي 
  الكثافة ودرجة حرارة التشبع.و
  

ونستطیع من ھذه الخریطة حساب التأثیر التبریدي للمبخر وحساب الشغل االزم 
  للضاغط وحساب الحرارة المزالة من المكثف وحساب معامل أداء الدائرة.

  
بدقة  suction superheat, discharge superheat, subcoolكما یمكنا فھم 

  .بریدللحكم على أداء أي دورة ت
  

وكما ھو موضح بالرسم یوجد منحنى داخل الخریطة نصفھ األیسر ھو خط تشبع 
السائل أي عندما تكون حالة مركب التبرید سائل في أي نقطة في دائرة التبرید تمثل 
على ھذا الخط ، ونصفھ األیمن خط تشبع الغاز أي عندما تكون حالة مركب البرید 

وبین الخطین تكون منطقة  تمثل على ھذا الخطغاز في أي نقطة في دائرة التبرید 
  خلیط بین السائل والغاز. 
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 PH     واألن نرید أن نرسم دائرة التبرید على خریطة 

  
  

البد في البدایة نحدد كم مستوى  PHإذا أردنا أن نرسم أي دائرة تبرید على خریطة 
ون مستویین للضغط فقط ضغط بدائرة التبرید وعادة یكون في الدائرة البسیطة یك

  وھما ضغط المبخر وضغط المكثف.
أفضل دائما أن  PHإذا بدأنا أن نحدد النقاط الموجودة على دائرة التبرید على خریطة 

وھي في حالة سائل مشبع فیتم توقیعھا على خط  ٣أبدأ من مخرج المكثف ونقطة رقم 
  تشبع السائل مع ضغط المكثف كما ھو مبین على الرسم.
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وھي بحالة سائل مشبع ذو ضغط عالي ودرجة حرارة عالیة إلى  ٣ل النقطة رقم تدخ
ویخرج السائل من أداة  أداة األنتشار لینخفض ضنغط السائل ودرجة حرارتھ

   .٤نقطة  األنتشار حالتھ سائل مرزز أي بھ نسبة غاز
  

ھذه  فیتم توقیع ٥إلى المبخر فیتحول السائل إلى غاز النقطة رقم  ٤تدخل النقطة 
  النقطة في تقطع خط ضغط المبخر مع خط تشبع الغاز كما ھوموضح بالرسم.

  
یدخل الغاز ذو الضغط المنخفض ودرجة الحرارة المنخفضة إلى الضاغط فیقوم 

ویتم ثوقیع ھذه النقطة على  ٦الضاغط برفع ضغطھ ودرجة حرارتھ النقطة رقم 
  ضغط المكثف كما ھو موضح بالرسم.

  
ضغط العالي ودرجة الحرارة المرتفعة إلى المكثف لیتم تكثیفھ یدخل الغاز ذو ال

 ٣ئل ذوضغط مرتفع ودرجة حرارة مرتفعةالنقطة فیخرج من المكثف على حالة سا
  وبھذا تكون قد إكتملت دائرة التبرید لتبدأ دورة تبرید جدیدة.

  
ض وتعرفنا على بع PHوبھذا نكون قد انتھینا من رسم دائرة التبرید على خریطة 

األساسیات لھا دعونا األن نبدأ بشرح ثالثة عوامل أساسیة إذا تم فھمھم بشكل جید 
نستطیع الحكم على أي دائرة تبرید بغض النظر عن الشركة المصنعة أو نوع 

  الضاغط المستخدم أو نوع الفریون المستخدم وھم:
  

  ).Suction superheatتحمیص خط السحب( .١
  ).Discharge superheatتحمیص خط الطرد( .٢
 ).Subcoolالنبرید الدوني( .٣

   
  بشرح ھذه العوامل بإصطفادة تامة دعونا األن نبدأ

  
  : )Suction superheatتحمیص خط السحب(

  
  :)Superheatما ھو التحمیص(

  
ھو رفع درجة حرارة الغاز فوق درجة حرارة التشبع أي أن الغاز الذي تكون درجة 

  بالغاز المحمص.  حرارة التشبع یسمىحرارتھ أعلى من درجة 
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  :)suction superheatتحمیص خط السحب(
  

ھورفع درجة حرارة الغاز القادم من المبخر فوق درجة حرارة التشبع أي توصیلھ 
  .لیكون غاز محمص لضمان عدم رجوع أي سائل إلى الكباس

  
   ویوجد منھ نوعان:

  
مة ):وھو عبارة عن سحب الحرارة االزUseful superheat.تحمیص نافع (١

لرفع درجة حرارة الغاز من درجة حرارة التشبع لدرجة حرارة التحمیص من الحمل 
  مما یزید من السعة التبریدیة ولھذا سمي بالتحمیص النافع.

  
وھو عبارة عن سحب الحرارة   :)Unuseful superheat.تحمیص غیر نافع (٢

 رارة التحمیصاالزمة لرفع درجة حرارة الغاز من درجة حرارة التشبع إلى درجة ح
من مكان آخر غیر الحمل فال یزید السعة التبریدیة في أي شئ لھذا سمي بالتحمیص 

   غیر النافع. 
                                                                     

                         
  
  
  

غاز مشبع أي أنھ مع  أن الغاز الداخل إلى الضاغط ھو ١كما ھو موضح بالشكل رقم 
أي مشاكل تشغیل مثل إنخفاض كمیات المیاه أو إنخفاض درجة حرارة الجو 

في المبخر مما یؤدي إلى  الخارجي یعمل ھذا عدم تبخیر كل سائل الفریون الموجود
من  ٥تحركت النقطة رقم  ٢كما ھو موضح بالشكل رقم .رجوع سائل إلى الضاغط 

ولھذا ،الخلیط مما یؤدي رجوع سائل إلى الضاغطعلى خط تشبع الغاز إلى منطقة 
  السحب.السبب تم عمل تحمیص خط 

٢ ١ 



 
١٤  

 

على  ٥كما ھو موضح بالشكل نجد أنھ تم أخذ البخار القادم من المبخر النقطة رقم 
خط التشبع ورفع درجة حرارة ھذا البخار لتبخیر أي سائل بداخلھ وذلك یضمن بعدم 

  روف التشغیل.رجوع أي سائل إلى الضاغط مع إختالف ظ
  

  
  

  كیف یتم قیاس تحمیص خط السحب
)How to measure the suction suoerheat( :  
  

درجة حرارة التشبع  –=درجة الحرارة الفعلیة لخط السحب  تحمیص السحب
  للفریون في المبخر

  
تقاس بالترمومتر بجوار البالب الخاص بصمام  درجة الحرارة الفعلیة لخط السحب:

  یكما ھو موضح بالشكل.التمدد الحرار
  

 ھي درجة الحرارة المقابلة لضغط المبخر. درجة حرارة التشبع للفریون:
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ویعبر الناتج في المعادلة السابقة عن تحدید أوتقییم أداء الدائرة فیعتبر حدود تحمیص 
) بشكل suction superheatف  ولفھم تحمیص السحب(١٢إلى  ٨خط السحب من 

  ا العنصر بأداء الدائرة العملیة فنجد أن:أكثر البد وأن نربط ھذ
  

العالقة بین كمیة سائل الفریون في المبخر وتحمیص خط السحب ھي عالقة عكسیة 
  أي كلما زادت كمیة السائل في المبخر قل تحمیص خط السحب والعكس صحیح.

  
) وكمیة المیاه في المبخر ھي Suction superheatالعالقة بین تحمیص السحب (

خر زاد تحمیص السحب والعكس ردیة أي كلما زادت كمیة المیاه في المبعالقة ط
  صحیح.

  
  مثال

ودرجة حرارة خط السحب الحقیقیة التي تم  40PSIgلنفرض أن ضغط المبخر 
  .إحسب تحمیص السحب 134Aوالفریو المستخدم ھو  55Fقیاسھا بالترمومیتر ھي 

  
  الحل

درجة حرارة التشبع للفریون  –تحمیص السحب =درجة حرارة خط السحب الفعلیة 
  في المبخر

نقوم بوضع قیمة ضغط المبخر في الجدول إلیجاد درجة حرارة التشبع المناظرة لھذا 
  وبالتالي یكون : 45Fالضغط  و ھي 

  
  ف ١٠= ٤٥ – ٥٥تحمیص السحب =

  
   بھذا یكون قد تم حساب تحمیص السحب.و

الشلر وتؤثر على تحمیص  ولنأخذ األن بعض األحداث التي تتغیر أثناء تشغیل
  السحب:
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  السحباألحداث وتأثیرھا على تحمیص ولنبدأ األن في تحلیل ھذه 
Suction superheat  

  
  :Increasing flow rate.زیادة معدل تدفق المیاه ١
  

إذا زادت كمیة المیاه في المبخر زادت كمیة الحرارة المضافة إلى الفریون مما یعمل 
إلى غاز ورفع درجة حرارة الغاز فوق درجة حرارة التشبع  على تحویل كل السائل

مما یزید تحمیص السحب. كما ذكر أن العالقة بین كمیة المیاه وتحمیص السحب 
  .عالقة طردیة

  
   :Expantion always fully open.صمام التمدد عادة مفتوح ٢
  

إلى المبخر عندما یكون صمام عادة مفتوح فإن كمیة سائل الفریون التي سوف تدخل 
تكون دائما أكبر من الحمل فال یستطیع الحمل(كمیة المیاه) تبخیر ھذا السائل مما 
یعمل على تقلیل تحمیص السحب ألن التحمیص في خط السحب الیحدث إال بعد 

تحول السائل كلھ إلى غاز.كما ذكر أن العالقة بین تحمیص السحب وكمیة السائل في 
  المبخر ھي عالقة عكسیة.

  
    ام التمدد عادة مغلق أكثر من الالزم.صم٣

Expantion always close more:  
  

عندما یكون صمام التمدد مغلق أكثر من الالزم فإن كمیة السائل التي تدخل إلى 
المبخر سوف تكون قلیلة مما یؤدي إلى إنتقال كمیة حرارة أكبر إلیھ من الحمل (كمیة 

مبخر ذكر أن العالقة بین كمیة السائل في الالمیاه) مما یزید تحمیص السحب.ألنھ كما 
  و تحمیص السحب عالقة عكسیة.

  
  :The refrigerant is low.الشحنة قلیلة ٤
  

 عندما تكون الشحنة منخفضة تكون كمیة السائل الداخلة إلى المبخر تكون قلیلة
بالنسبة للحمل فیعمل ھذا على تحویل كل السائل إلى غاز وال تقوم عملیة التحویل 
بسحب كل الحرارة الموجودة في الحمل(كمیة المیاه) مما یؤدي إلى إضافة كمیة 

       حرارة أكبر إلى الغاز فیرفع درجة حرارتھ مما یزید تحمیص السحب
)Suction superheat.(  
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  :  Core filter is plugged .فلتر خط السائل مسدود٥
  

من المكثف عندما یسد  كثیفھیقوم ھذا الفلتر بسحب الرطوبة من السائل الذي تم ت
ئل الداخلة إلى المبخر مما یؤدي إلى زیادة درجة بالرطوبة یقلل من نسبة السا

  الحرارة للغاز الذي تم تبخیره من المبخر مما یزید من تحمیص السحب.
  
  : Condenser is dirty.المكثف غیر نظیف ٦
  

كمل وجھ مما یعمل عل عندما یكون المكثف غیر نظیف لن تتم عملیة التكثیف على أ
 suctionتقللیل كمیة السائل الداخلة إلى المبخر ممایزید تحمیص السحب (

superheat.(   
  
  ):Discharge temp is high.درجة حرارة الطرد عالیة (٧
  

عندما تكون درجة حرارة الطرد عالیة تؤثر على عملیة التكثیف فتقلل كمیة السائل 
  تحمیص السحب.الداخلة إلى المكثف مما یزید 

  
ُسأل ما ھو تأثیر أي حدث على تحمیص من تحلیل األحدا ث السابقة نجد أنھ عندما ن

  السحب البد أن ننظر إلى شیئین:
ھل ھذا الحدث قام بالتأثیر على كمیة المیاه فالعالقة بین كمیة المیاه وتحمیص  أوال

  السحب عالقة طردیة.
  

في المبخر فالعالقة بین (الفریون) ة السائل ھل ھذا الحدث قام بالتأثیر على كمیثانیا 
  ة سائل الفریون في المبخر وتحمیص السحب عالقة عكسیة.كمی

  
في  )Suction superheatوھكذا نكون قد تحدثنا بشكل جید عن تحمیص السحب(

  البنود التالیة:
  

  .ماھو تحمیص السحب  .١
  .أنواع تحمیص السحب  .٢
  .كیفیة قیاس تحمیص السحب  .٣
 .اث التي تؤثر على تحمیص السحبما ھي األحد .٤
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  : )Subcoolالتبرید الدوني(
  

  :)Subcoolٍ◌( ما ھو التبرید الدوني
  

عن درجة حرارة التشبع ھو خفض درجة حرارة السائل الذي تم تكثیفھ في المكثف 
مما یعمل على خفض كمیة الغاز الخارجة من صمام التمدد الحراري مما یزید من 

  الكفاءة التبریدیة.
 

  
  

  :)Subcoolحساب التبرید الدوني( قیاس و كیفیة
  

  درجة حرارة خط السائل الحقیقیة –التبرید الدوني = درجة حرارة التشبع 
  

  درجة حرارة التشبع ھي درجة الحرارة المقابلة لضغط المكثف.
درجة حرارة خط السائل الحقیقیة ھي درجة الحرارة التي تقاس بالترمومتر قبل 

  شرة.صمام التمدد مبا

  



 
١٩  

 

  مثال
ودرجة حرارة خط السائل الحقیقیة التي قیست  135PSIGإذا كان ضغط المكثف 

إحسب التبرید  134aلدائرة تبرید تعمل بفریون  90Fبالترمومتر ھي 
  ).Subcoolالدوني(
  درجة حرارة خط السائل الحقیقیة –الدوني = درجة حرارة التشبع  التبرید

   105Fشبع المفابلة لضغط المكثف ھي من الجدول نجد أن درجة حرارة الت
 Subcool = (105 - 90التبرید الدوني(
   Subcool = (15Fالتبرید الدوني(

  
  :)Superheat)  Dischargeتحمیص الطرد

  
  بل الخوض في شرح تحمیص خط الطرد:أود أن أقوم بشرح مثال ق

ذا كان لدینا بخار كما إتفقنا من قبل أن عملیة التكثیف للبخار تحتاج إلى نزع حرارة فإ
درجة مئویة فإذا قمنا بنزع حرارة من ھذا الغاز حتي  ١٥٠ماء درجة حرارتھ 

درجة مئویة . وھنا نطرح سؤال ھل ھذا الغاز  ١٢٠إلى وصلت درجة حرارتھ 
  سوف یتحول إلى سائل نتیجة سحب ھذه الحرارة منھ؟

  
جة حرارة التشبع أي بالطبع ال ألنھ البد من توصیل درجة حرارة ھذا الغاز إلى در

درجة مئویة وبما أن درجة حرارة الغاز بعد التبرید فوق  ١٠٠الى درجة حرارة 
بعد تبریده لذلك لن  أي أن ھذا الغاز مازال غاز محمص حتى درجة حرارة النشبع

  یحدث تكثیف.
  

    :)Discharge Superheatنبدأ األن في شرح تحمیص الطرد(
    

نتیجة لإلجھادات المیكانیكیة التي حدثت  )6(محمصیخرج الغاز من الكباس غاز 
ولن یتم تكثیف ھذا الغاز إال إذا تم تبریدة من درجة حرارة علیھ من الكباس 

  .كما ھوموضح بالرسم )6(إلى درجة حرارة التشبع  )6(التحمیص
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  :كیفیة قیاس وحساب تحمیص الطرد
  

  شبعدرجة حرارة الت –تحمیص الطرد = درجة حرارة خط الطرد 
  

  درجة حرارة خط الطرد ھي التي تقاس بالترمومتر من على خط الطرد 
  درجة حرارة التشبع ھي درجة الحرارة المقابلة لضغط المكثف و (خرج الضاغط).

  

  
  
  

الشلر وكیفیة  ىونتقل األن إلى شرح ماھي القراءات الواجب أخذھا من عل
  تي:تحلیلھا وھي كاأل

  

  ).Discharge temperature.درجة حرارة الطرد(١
  ).Oil temperature.درجة حرارة الزیت(٢
  ).Evaporator pressure.ضغط المبخر(٣
  ).Condenser pressure.ضغط المكثف (٤
  .Motor current).حمل الموتور(٥
  ).Chilled water temperature.درجات حرارة المیاه المثلجة (٦
  ).condenser water temperatureدرجات حرارة میاه المكثف (.٧
٨.Small temperature difference for evaporator    
٩.Small temperature difference for condenser  

  .) Actual suction temperature( .درجة حرارة السحب الحقیقیة١٠
  .)Actual liquid temperature(.درجة حرارة خط السائل الحقیقیة١١
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  :)Discharge temperatureدرجة حرارة الطرد(.١
  

كیف نعرف ھذه القرارءة   Log sheetعندما نأخذ درجة حرارة الطرد في 
  مضبوطة أم ال؟

  
) البد من مقارنتھا Discharge temperatureنأخذ درجة حرارة الطرد (عندما 

) وسوف Condenser saturationبدرجة حرارة التشبع للفریون في المكثف(
) كما سبق شرحھ فإذا Discharge superheatیكون الناتج ھو تحمیص الطرد(

وجدنا الناتج كبیر ھذا یعني أن درجة حرارة الطرد كبیرة مما سوف یقلل السعة 
التبریدیة وإذا وجدنا أن الناتج صغیر ھذا یزید من إحتمالیة رجوع سائل على 

) Discharge superheat(الكباس. ومن واقع الخبرة نجد أن حدود تحمیص الطرد 
:  

درجة  ١٨إلى  ١٢في الشلرات الطاردة المركزیة ھي من  134aیون في فر
  فھرنھیتیة.
  درجة فھرنھیتیة. ٢٥إلى  ١٨ردة المركزیة ھي من في الشلرات الطا ٢٢في فریون 
درجة  ٤٠إلى  ٢٥) ھي من Screwفي الشلرات الحلزونیة ( ٢٢في فریون 

  نھیتیةفھر
  :) Oil temperatureدرجة حرارة الزیت (.٢

  
د أن نضرب مثاال قبل أن نبدأ في شرح درجة حرارة الزیت، إذا أحضرنا وعاء نری

درجة مئویة ووضعنا ماء  ١٥٠ووضعنا بھ زیت ورفعنا درجة حرارة الزیت إلى 
على الزیت نجد أن الماء سوف یتبخر نظرا ألن درجة حرارة الزیت أعلى من درجة 

  حرارة غلیان الماء أو درجة حرارة التشبع للماء.
  

واألن عندما نأخذ درجة حرارة الزیت البد أن تكون ھذة الدرجة أعلى من درجة 
درجة  ٤٠ب   )Condenser saturation(حرارة التشبع للفریون في المكثف

في الشلرات ذات المكثفات الھوائیة وذلك لیضمن عدم إختالط الزیت مع فھرنھیتیة 
ط للفریون بداخلھ ویكون أي إختالالفریون حتى نحصل دائما على زیت خالي من 

  ھذا الزیت صالح لعملیة التزیت.
  

درجة فھرنھیتیة  ١٥أما في المكثفات الھوائیة البد أن تكون درجة حرارة الزیت ب 
  وذلك أیضا لضمان عدم إختالط الزیت بالفریون.
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  :)Evaporator pressureضغط المبخر(.٣
  

د ظرو الي عن دھا ف اھناك معادلة لحساب ضغط المبخر المث ذي یعمل عن لتشغیل ال
اء  تم الشلر ویرتبط ضغط المبخر بدرجة حرارة الم وعین من المبخرات ی د ن ویوج

  أستخدامھم في الشیلرات:
 Flooded Evaporator)(water in the tubs.المبخر المغمور(١

and the refrigerant in the shell:(  
  

رار ة ح ون درج رض أن تك ن المفت ورة م رات المغم ي المبخ ر ف ي المبخ بع ف ة التش
)Te:مساویة لدرجة حرارة المیاه الخارجة من المبخر أي أن (  

Te = Tlchwt 
ثم نأخذ درجة حرارة التشبع في المبخر ونضعھ في الجدول ثم نأتي بالضغط المقابل 

ھذا الضغط ھو الضغط المثالي للمبخر ثم یتم مقارنتھ بضغط المبخر لھ ویكون 
ھذا بخر الحقیقي أقل من الضغط الموجود في الجدول فالحقیقي فإذا كان ضغط الم

یدل على إن ضغط المبخر قلیل و ھذا یدل على وجود مشكلة إما كمیة المیاه قلیلة أو 
كمیة السائل في المبخر قلیلة أو یوجد مشكلة في تغذیة السائل للمبخر عن طریق أداة 

  األنتشار.
 DX)(Water in the shell and the.المبخر الجاف(٢

refrigerant in the tube:(  
  

  عن طریق المعادلة األتیة: DXیتم حساب ضغط المبخر في المبخرات 
  یتم حساب درجة حرارة التشبع من المعادلة األتیة:

Te = TLchwt – 6  
  

یتم أخذ درجة حرارة التشبع وأخذ الضغط المقابل لھا في الجدول ویكون ھذا الضغط 
  .روفظھذه الھو الضغط المثالي للمبخر في 

  
  :)Condenser pressureضغط المكثف (.٤

  
  یوجد عندنا ثالثة أنواع من المكثفات:

  .Air cooled condenser).المكثف الھوائي(١
  ).Water cooled condenser.المكثف المائي (٢
  ).Evaporative condenser.المكثف التبخیري(٣
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  ):Air cooled condenser.المكثف الھوائي (١
  

  ثم یتم وضعھا في الجدول إلیجاد ضغط المكثف  Tcساب یتم ح

Tc = (Tair in +Tair out/2)+10 to 15 

  

  ):Water cooled condenserالمكثف المائي(
Tc = (Twater in +Twater out/2)+6 to 8 

 

  :)Evaporative condenser (المكثف التبخیري
Tc =Twet bulb + 10 to 15  

  
ع التي تم حسابھا ثم یتم وضعھا في الجدول إلیجاد قیمة ویتم أخذ درجة حرارة التشب

الضغط المثالي للمكثف فإذا كان ضغط المكثف الحقیقي أعلى من الضغط الموجود 

في الجدول فإن ھذا یعني أن ضغط المكثف عالي وبھ مشكلھ مثل المكطثف غیر 

  نظیف أویوجد مشاكل بمراوح التبرید للمكثف. 

  
  :)Motor currentحمل الموتور(.٥

  
یعبر حمل الموتور عن األمبیر المسحوب من الموتور بالنسب المئویة فعلى سبیل 

أمبیر فإذا كان  ٥٠٠) ھو Full load ampsالمثال إذا كان األمبیر الكلي للموتور(

امبیر فسوف نجد حمل  ٥٠٠األمبیر الفعلي  المسحوب من الموتور ھو 

إذا كان الموتور یسحب أمبیر % ١٠٠) یظھر بنسبة Motor currentالموتور(

  %.٥٠أمبیر سوف تكون النسبة الموئویة التي تظھر عل الشاشة ھي  ٢٥٠فعلي 

أھم شئ یتم التركیز علیھ في ھذه القراءة ھي أن تكون النسبة المئویة الظاھرة على 

  الشاشة تساوى المبیر الفعلي المسحوب.
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  :)Chilled water temperature.درجات حرارة المیاه المثلجة (٦
  

ة بین المیاه الداخلة والمیاه م بالتركیز على فرق درجات الحرارفي ھذه القراءة نقو
 ) عن معدل تدفق المیاه في المبخر فكلماDelta T) وتعبر (Delta T( الخارجة
فمن الممكن أن تكون ) قل معدل تدفق المیاه والعكس صحیح Delta Tزادت (

  مسدودة.مصافي المیاه بھا 
عرف فرق درجات الحرارة مضبوط أم ال نعرف ھذه المعلومة من كیف ن

Selection sheet یذكر في .Selection sheet  ما فرق درجات الحرارة
وتوجد  %١٠٠ف عند ١٠ Delta T% فعلى سبیل المثال تكون ١٠٠المضبوط عند 

  .Delta Tفكلما قل الحمل البد أن تقل  Delta Tعالقة طردیة بین الحمل و 
  

 Selection sheetھنا عندما نعمل على شیلر ألول مرة البد من أن نسأل على ومن 
       عند الحمل الكامل. Delta Tلمعرف ما ھي 

   
  :)Condenser water temperature.درجات حراة میاه المكثف (٧
  

في ھذه القراءة نقوم بالتركیز على فرق درجات الحرارة بین المیاه الداخلة والمیاه 
) عن معدل تدفق المیاه في المبخر فكلما Delta T) وتعبر (Delta T( الخارجة
) قل معدل تدفق المیاه والعكس صحیح فمن الممكن أن تكون Delta Tزادت (

  مصافي المیاه بھا مسدودة.
  

كیف نعرف فرق درجات الحرارة مضبوط أم ال نعرف ھذه المعلومة من 
Selection sheet یذكر في .Selection sheet  ما فرق درجات الحرارة

وتوجد  %١٠٠ف عند ١٠ Delta T% فعلى سبیل المثال تكون ١٠٠المضبوط عند 
  .Delta Tفكلما قل الحمل البد أن تقل  Delta Tعالقة طردیة بین الحمل و 

  
كما أیضا نقوم بالتركیز على درجة حرارة المیاه الراجعة من برج التبرید والداخلة 

فیوجد حد أقصى لدرجة حرارة المیاه الراجعة من الحمل  للمكثف ومقارنتھا بالحمل
ھذه القراءات من والبد أن تقل ھذه القراءة مع إنخفاض الحمل ویتم معرفة 

Selection sheet  فیعطینا الحد األقصى لدرجة حرارة المیاه الراجعة من البرج
   . Selection sheet% وعند باقي األحمال لذلك البد أن نقدر أھمیة ١٠٠عند حمل 
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٨.Small temperature difference for the evaporator:  
  

  ھذه القراءة ھي حاصل طرح درجة حرارة المیاه المغادرة من درجة حرارة التشبع
  

Small temperature difference= Leaving chilled water 
temperature-Evaporator saturation 

 
ودة في الشلر فتعد القیمة القصوى لھذه القراءة وتدل ھذه القراءة على الشحنة الموج

% فإذا زادت دل ھذا على نقص الشحنة أو ١٠٠درجة فھرنھیتیة عند حمل  ٣ھي 
 إنخفاض كمیة المیاه في المبخر وعند إنخفاض األحمال البد أن تنخفض ھذه القراءة.

 
٩.Small temperature difference for the condenser:  
  

  حاصل طرح درجة حرارة المیاه المغادرة من درجة حرارة التشبعھذه القراءة ھي 
Small temperature difference= Evaporator saturation – Leaving 
condenser water temperature. 

الترسیبات الموجودة في الشلر فتعد القیمة القصوى لھذه وتدل ھذه القراءة على 
زیادة نسبة % فإذا زادت دل ھذا على ١٠٠ درجة فھرنھیتیة عند حمل ٤القراءة ھي 
وعند إنخفاض األحمال البد أن  كثفأو إنخفاض كمیة المیاه في الم الترسیبات

 تنخفض ھذه القراءة.
 

  :Actual suction temperature.درجة حرارة السحب الحقیقیة ١٠
 یتم أخذ ھذه القراءة بالترمومتر من على خط السحب بجوار البالب الخاص بصمام

التمدد الحرارْي لطرحھا من درجة حرارة التشبع للفریون في المبخر لنحصل على 
قم بمراجعة تحمیص السحب   Suction superheatالناتج وھو تحمیص السحب 

  ).Suction sup rheat(  لمعرفة ما ھو تأثیر تحمیص السحب
  

                                                 .درجة حرارة خط السائل الحقیقیة١١
Actual liquid temperature   :  

  
التبرید  تقاس ھذه الدرجة من على خط السائل قبل صمام التمدد ومنھا یتم حساب

  ه على أداء الدائرة. رلمعرفة تأثی Subcool.إرجع إلى شرح Subcool الدوني
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  الباب الثاني
  

 من حیث أنواعھا والھدف من ھذا الباب ھو إلقاء الضوء على أنواع الضواغط 
) وسوف نتحدث في Capacity controlنظریة عملھا وكیفیة التحكم في سعتھا ( 

  ھذا الباب عن:
     
  
  :.أنواع الضواغط 

 )الضاغط الترددي(Reciprocating compressor. 
 )الضاغط اللولبيScrew compressor.( 
 )الضاغط الحلزوني(Scroll compressor. 
 )الضاغط الدورانيRotary compressor.( 
 )الضاغط الطارد المركزيCentrifugal compressor.( 

  
  :)Capacity controlالتحكم في السعة(.٢

 . ما ھو التحكم في السعة 
 .وظیفة التحكم في السعة 
 .أنواع التحكم في السعة للضواغط المختلفة 

  
  أنواع الضواغط

  
لضغط إلى تنقسم الضواغط من حیث منوال الضغط أي من حیث طریقة رفع ا

  نوعین:
  
  
) وھي Postive displacement compressor(.ضواغط ذو إزاحة موجبة١

  تعتمد في رفع الضغط عن طریق تقلیل الحجم وھي األنواع اآلتیة:
 ) الضاغط التردديReciprocating compressor.( 
  اللولبيالضاغط )Screw compressor.( 
  الحلزونيالضاغط )Scroll comperssor.( 
 غط الدوراني (الضاRotary compressor.( 
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) وھي تعتمد في رفع الضغط Dynamic compressor.الضواغط الدینامیكیة (٢
  عن طریق زیادة السرعة وھي فقط نوع واحد أال وھو:

  
 ).Centrifugal compressorالضواغط الطاردة المركزیة ( .١

  
  على حدا ن نبدأ بشرح الضواغط بإصطفاضة كالدعونا اآل

  
  ) compressorReciprocatingغط الترددي (.الضا

  
   یتكون أي ضاغط ترددي من مجموعة أجزاء رئیسیة أال وھي:

  
  .Crank shaft).عمود األدارة (١
  ).Connecting rod.ذراع التوصیل (٢
   ).Piston.المكبس (٣
  ).Cylinder.األسطوانة (٤
  ).Suction valve.صمام السحب (٥
  ).                     Discharge valve.صمام الطرد (٦

  
  :ریة عملھظن

  
  :دورة اإلنضغاط
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ومن الشرح السابق نجد أن الضاغط لتردد یعتبر من الضواغط ذو األزاحة الموجبة نتیجة ألنھ 

  ق تقلیل الحجم. یقوم برفع الضغط عن طری

  خط الطرد ینخفض ضغط األسطوانة عن ضغط الطرد.  بعد تصریف الغاز الى 
  لیبدأ الضاغط دورة إنضغاط جدیدة. فیغلق صمام الطرد

  ضغط الطرد

ویستمر المكبس في مشوار الطرد حتى یزداد ضغط األسطوانة عن ضغط الطرد  
  .   الطرد جبریا لیقوم بتصریف الغاز الى خط الطرد فیفتح صمام

  
  ضغط اإلسطوانة

  ضغط اإلسطوانة

  ضغط السحب

  ضغط اإلسطوانة

ضغط 
  السحب

ونظرا ألن صمام السحب واقع بین ضغط السحب وضغط األسطوانة فیقوم  
  ضغط السحب بفتح صمام السحب لیمأل األسطوانة بالغاز.

  عندما یبدا المكبس في التحرك الى أسفل و نتیجة ألن صمامي السحب والطرد 
  الضغط یقل في األسطوانة عن ضغط السحب. مغلقین فإن

     

موضح في الشكل الضاغط انتھى من مشوار الطرد أي من دورة إنضغاط كما ھو  •
  دورة انضغاط أخرى ویستعد لبدایة كاملة

رد فیرتفع الضغط داخل بعد إمتالء األسطوانة بالغاز یبدأ المكبس في مشوار الط  
  . عن ضغط السحب فیقوم ضغط األسطوانة بغلق صمام السحب األسطوانة
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  ) Screw compressor(اللولبيالضاغط 
  

      
یتكون الضاغط اللولبي من جزئین جزء ثابت وجزء متحرك یكون السحب من أعلى 

والطرد من الوسط أي أن الفریون یأخذ دورة كاملة داخل الجزء الثابت والجزء 
جة لحركة المتحرك لیخرج من الضاغط ویدخل الغاز في الخلوص  بین الجزئین نتی

الجزء المتحرك داخل الجزء الثابت فیعمل ھذا على تقلیل الضغط في الخلوص 
الموجود بین الجزئین فیسمح بمرور الغاز في ھذا الخلوص لیقل حجم الغاز فیزداد 

  ضغطھ و لھذا یعد ھذا الضاغط من الضواغط ذو اإلزاحة الموجبة.
          

  
  

                                              
 
 
 
 
 

  )Scroll compressor( الحلزوني الضاغط
  
  

یتصل أحد الجزئین  Male & Female)یتكون الضاغط الحلزوني من جزئین (
) وعندما یقوم الجزء الموصل بالموتور بالدوران قیقوم بتدویر Maleبالموتور (

 Male) وینتج عن ھذا الدوران تقلیل الضغط أمام الجزئین (Femaleالجزء األخر (
& Female) فیبدأ الغاز بالمرور داخل الخلوص الموجود بین (Male & 

Female فیقل حجم الغاز ویؤدي ذلك إلى زیادة ضغطھ ویكون مسافة الخلوص (
بوصة في الضواغط الصغیرة وتصل إلى  0.008) ھو Male & Femaleبین (

   بوصة في الضواغط الكبیرة. 0.004
زاحة الموجبة نظرا ألنھ یقوم برفع الضغط ویعد ھذا الضاغط من الضواغط  ذو اإل

  عن طریق تقلیل الحجم.

  

  الجزء المتحرك  لثابتالجزء ا
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  )Rotary Compressorالضاغط الدوراني(
  
  

 یتكون الضاغط الدوراني من اسطونتین داخل بعضھما وبمركز مختلف كما ھو مبین
یعمل ھذا على تقلیل بالرسم فتتحرك السطوانة الداخلیة داخل األسطوانة الخارجیة ف

الضغط داخل الخلوص بین األسطوانتین فیبدا الفریون بالتحرك داخل الخلوص لتقوم 
األسطوانة الداخلیة بضغطھ نتیجة لتقلیل الحجم بین األسطوانتین ولھذا یعد ھذا 

  الضاغط ذو إزاحة موجبة.
  
  

 
  
  

  )Centrifugal Compressorالضاغط الطارد المركزي (
 

لطارد المركزي ھو الضاغط الوحید من النوع الدینامیكي أي یعتمد في یعد الضاغط ا
رفع الضغط عن طریق زیادة السرعة وحقیقة ال تعد السرعة ھي العامل األساسي 
في زیادة الضغط ولكن أي ضاغط طارد مركزي یتكون من ثالث أجزاء رئیسیة 

  ) كما ھو موضح بالرسم.Impeller, Defuser, Voluteوھم :(
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الضاغط الطارد المركزي: دعونا األن نبدأ في نظریة عمل  
یعمل األمبیلر على سحب الغاز من المبخر بسرعة منخفضة ونتیجة ألن سرعة 

المبیلر علیة جدا فتقوم بإكساب الفریون سرعة عالیة جدا حتى األن الضغط لم یرتفع 
عد األمبیلر یحدث بل السرعة فقط ھي التي إرتفعت ونتیجة لزیادة المساحة السطحیة ب

في السرعة مما یتسبب في زیادة الضغط ألن الطاقة الحركیة تحولت إلى  خفض
الجزء الثالث وھو الفولیوت بتوجیھ كل الغاز ذو الضغط  طاقة ضغط ویأتي دور

 العالي إلى المكثف. 
 

  )Capacity Controlالتحكم في السعة (
  

  ما ھو التحكم في السعة؟
ي Capacity Controlالتحكم في السعة ( ) ھي أداه یتم تركیبھا في المبخر للتحكم ف

معدل سحب الفریون للضاغط من المبخر لیتناسب طردیا مع معدل البخر في المبخر 
ة  ون ثابت رارة فری ة ح ى درج افظ عل الي یح ت فالبن ر ثاب غط مبخ ى ض افظ عل لیح

ألحمال فعلي ) على مختلف اSetpointوبالتالي یحافظ على درجة حرارة میاه ثابتة (
  سبیل المثال:

ة  ر كمی ى تبخی ذا عل ل ھ ة فیعم ل عالی إذا كانت درجة حرارة المیاه الراجعة من الحم
دأ  ع ضغطھا لتب ة ورف كبیرة من الفریون في المبخر فیقوم الضاغط بسحب ھذه الكمی

د  دة دورة تبری تجدی ع الوق ي  وم ل ف ن الحم ة م اه الراجع رارة المی ة ح دأ درج تب
حب األنخفاض فیعم دل س ي حین أن مع ي المبخر ف دل البخر ف ل مع ى تقلی ل ھذا عل

الضاغط ثابت فیؤدي ذلك إلى إنخفاض ضغط المبخر فیؤدي ھذا إلى إنخفاض درجة 
اة المثلجة الخارجة  حرارة التشبع للفریون مما یؤدى إلى إنخفاض درجة حرارة المی

م تSetpointمن الشیلر عن ( ذا ت ھ لھ تحكم ) وھذا شئ غیر مرغوب فی ب أداة ال ركی
في السعة لتجعل معدل سحب الضاغط ینخفض عند إنخفاض معدل البخر في المبخر 
لیحافظ على ضغط مبخر ثابت ودرجة حرارة فریون ثابتة فالبتالي یحافظ عل درجة 

   حرارة میاه ثابتة على مختلف األحمال. 
ل Capacity controlدعونا األن نبدأ بشرح التحكم في السعة ( واع ) لك وع من أن ن

  الضواغط:
  :)Reciprocating compressorالضاغط الترددي (

  
یتم التحكم في معدل سحب الضاغط الترددي عن طریق التحكم في عدد األسطوانات 

اسطوانات فعند تخفیض معدل سحب  ٨للضاغط فإذا كان الضاغط عبارة عن 
معدل البخر في لیتناسب مع  ن تقلیل عدد األسطوانات المستخدمالضاغط البد م

وتتم ھذه العملیة بطریقتین: المبخر  
 

1. Suction Block 
2. Lift pin  
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Suction Block 
 

كما نرى ألي إسطوانة یوجد لھا غرفة سحب یدخل من خاللھا الفریون إلى 
 على دخول غرفة السحب ویتم توصیل المكبس فرعي  األسطوانة فیتم تركیب مكبس

الضغط العالي فوق ھذا المكبس كما ھو بصلونید ویتم توصیل خط من  الفرعي 
فعندما یفتح ھذا الصلونوید یقوم الغاز ذو الضغط العالي بالمرور  )١موضح بالشكل (

لق غرفة السحب ومن ثم غمن خالل ھذا الصلونوید ویضغط على المكبس الفرعي لی
 یمنع مرور الغاز إلى األسطوانة وبذلك تخرج ھذه األسطوانة من الخدمة لیقل معدل

سحب الضاغط لیتناسب طردیا مع معدل البخر  في المبخر لنحافظ على ضغط مبخر 
 ثابت ومن ثم درجة حرارة فریون ثابتة ودرجة حرارة میاه ثابتة.

 
 

 
  

Lift pin 
 

ھو النوع الثاني للتحكم في السعة للضاغط الترددي حیث یتم تعلیق  Left pinویعد
طرد الغاز المسحوب داخل تمرة مما یؤدي إلى صمام السحب وجعلھ في حالة فتح مس

األسطوانة داخل الضاغط مرة اخرى وال یتم طردھا في خط الطرد أي أن ھذه 
) وتطرد فیھ مرة أخرى أي أن Crank caseاألسطوانة تسحب من صندوق المرفق(

  ھذه األسطوانة تعتبر خارج الخدمة
  

  )Screw compressor( اللولبيالضاغط 
  

 & Male( عن طریق التحكم في طول ي معدل سحب الضاغط اللولبيالتحكم ف یتم
Female وذلك ( عن طریقSlide Valve ) یتم تركیبھ أسفلMale & Female( 

 )Male & Female) یقوم بإلغاء جزء من (Male & Femalفعند تحركھ أسفل (
      مما یعمل على تقلیل معدل سحب الكباس.

 المكبس الفرعي غرفة السحب
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 )ompressorScroll cالضاغط الحلزوني (
 

یتم التحكم في معدل سحب الضاغط الحلزونى عن طریق زیادة الخلوص بین الجزء 
الثابت والجزء المتحرك فعندما یكون الخلوص أقل ما یكون یعني ھذا أن الضاغط 

في أعلى معدل سحب لھ وعندما یكون الضاغط في أكبر خلوص لھ یعني ھذا أنھ في 
معدل سحب الكباس مع معدل البخر في المبخر أقل معدل سحب لھ وبذلك یتناسب 

لیحافظ على ضغط مبخر ثابت ودرجة حرارة فریون ثابتة ومن ثم درجة حرارة میاه 
  ثابتة.

  
  
  
  
  
  

  )Centrifugal compressorالضاغط الطارد المركزي (
  

یتم التحكم في معدل سحب الضاغط الطارد المركزي عن طریق وضع بوابة في 
) عندما تفتح ھذه البوابة تزید من معدل سحب Vanesسمى (مدخل األمبیلر ت

الضاغط وعندما تغلق تقلل معدل سحب الضاغط لتجعل معدل سحب الضاغط 
  یتناسب طردیا مع معدل البخر في المبخر كما سبق شرحھ.

  

  

  الجزء المتحرك  الجزء الثابت
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  الباب الثالث
  )Chillersلشلرات (ا

  
ثر شیوعا في السوق سوف یتم التحدث في ھذا الباب عن نوعین من الشلرات ھم األك

) Screw chillerفي الوقت الحاضر وفي المستقبل وھما الشلرات اللولبیة (
) ودوعونا بدایة نتحدث عن Centrifugal chillerوالشلرات الطاردة المركزیة (

اللولبیة (   ).Screw chillerالشلرات 
  

  YCIVمودیل  )Screw chillerالشلرات اللولبیة (
  

  من األجزاء المیكانیكیة اآلتیة: YCIVمودیل  یتكون الشلر اللولبي
  

 الضاغط .١
 فاصل الزیت ودائرة التزیت .٢
 المكثف .٣
 )Flash tankالخزان الومیضي ( .٤
 )Feed and Drain valveصمام التغذیة وصمام التصریف ( .٥
 )Economizer(المقتصد أو الموفر  .٦
  المبخر .٧

  دعونا األن نبدأ في شرح ھذه األجزاء بأصطفاضة:
  

  :الضاغط 
  
                                             ھذا الضاغط من النوع اللولبي النصف مفتوح -
)Screw smi-hermatic compressor.(  
) من خالل التحكم في سرعة Capacity controlیتم عمل التحكم في السعة ( -

  موتور الضاغط ویتم التحكم في   
  %.١٠السعة حتى   
  ھرتز. ٢٠٠لفة في الدقیقة عند  ٦٠٠٠ھذا الضاغط ھي أقصى سرعة یصل إلیھا  -
- Male .ھو القائد أي أنھ ھو المتصل بالموتور  
  تبرید الموتور یتم من خالل غاز السحب. -
من الضاغط  زیت من الغاز المطرودعملیة التزیت للضاغط تتم من خالل فصل ال -

میكرون  ٥یت رجوع الزیت إلي الضاغط خالل فلتر زعن طریق فاصل الزیت و 
  ویتم عمل دورة زیت عن طریق فرق الضغط نظرا  
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ألن رجوع الزیت یكون على سحب الضاغط وفاصل الزیت في منطقة الطرد مما  
  یؤدي إلى تحریك الزیت 

  داخل الضاغط.    
  ).٦٠-١١٥وات ( ٣٥٠یوجد بھ سخان قدرتھ  -

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  :)Oil separatorفاصل الزیت (
  
ح بالرسم بقوم الضاغط بطرد الزیت والفریون في خط الطرد ومنھ كما ھو مض -

إلى فاصل الزیت ویقوم فاصل الزیت بفصل الزیت عن الفریون عن طریق الكثافات 
فكثافة الزیت كبیرة فیھبط إلى أسفل وكثافة الغاز قلیلة فیرتفع إلى أعلى فیتم أخذ 

اسورة من أسفل لتصریف لتصریف الغاز إلى المكثف ویتم أخذ م أعلى ماسورة من
  مرة أخرى. الزیت إلى الضاغط
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كثف مفصل الزیت عن الفریون یتم أخذه من أسفل ویمررعلى مواسیر في الوبعد أن یُ 
لینم تبریده من خالل مراوح المكثف وتكون ھذه المواسیر منفصلة عن دائرة التبرید 

 ٥على فلتر زیت  وبعد ذلك یعود الزیت إلى الضاغط مرة أخرى بعد إمراره تماما
ویتحرك الزیت في  میكرون وذلك لتنقیتھ بعد ما تم تبریده كما ھو موضح بالرسم

دائرتھ عن طریق فرق الضغط نظرا ألن الراجع یكون على سحب الضاغط  وفاصل 
  .مما یجبر الزیت على الحركة نتیجة لفرق الضغطالزیت في منطقة الطرد 

 

  
  

  :المكثف
  
)وسطحھا الداخلي ُمحسن Seamlessالزعانف (تكون مواسیر المكثف و -
)Inhancment surface.(  
  تعمل مراوح تبرید المكثف عن طریق ضغط الطرد.-
  ) تكون في أخر منطقة في المكثف.Subcoolمنطقة التبرید الدوني (-
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 Feed) وصمامي التغذیة والتصریف (Flash  tankالمبرد الومیضي (
and drain valves(:  

  
الومیضي عبارة عن غالف یستقبل الفریون السائل والغاز القادم من صمام المبرد  -

  ).Feed valveالتغذیة (
  
د  - ل تبری ق عم ن طری ة ع عة التبریدی ادة الس و زی ي ھ رد الومیض ن المب رض م الغ

ة ك عن  )Feed valve( دوني للسائل القادم من المكثف عن طریق صمام التغذی وذل
ر تبخیر جزء من السائل وس طریق ة التبخی ا سبق الشرح أن عملی حبھ للضاغط وكم

ویكون مبرد  السائل نفسھ لتقل درجة حرارة السائل تحتاج إلى حرارة فیتم نزعھا من
مفتوح وھذا لیعطي  Economizer، ال یتم التبرید الدوني إال في حالة أن یكون دونیا

تم األمكانیة للضاغط بسحب الغاز المتبخر من السائل داخل المبرد ال ومیضي وذلك لت
  .في المرحلة القادمة Economizerوسوف یتم شرح  عملیة التبرید الدوني

  
ل صلونوید خط السائل ( - ك Liquid line solenoidیعمل صمام التغذیة مث ) وذل

ل  ي  Pump downلعم ون ف ائل الفری توى س ي مس تحكم ف ل ال ا ع ل أیض ا یعم كم
  ة على الشلر.وطضبال Level Setpointالمبرد الومیضي على حسب 

  
ا Drain valveصمام التصریف ( - رد دونی ) یعمل على التحكم في كمیة السائل المب

ن طری تم ع تحكم ی ذا ال ر وھ ي المبخ دخل ف ي ت ي والت رد الومیض ن المب ة م ق القادم
حب  )Suction Superheatالسحب ( تحمیص اع تحمیص خط الس ة إرتف ي حال فف

)Suction Superheat( یدل ھذا على إنخفاض كمیة السائل  لمضبوطةعن القیمة ا
ریف ( مام التص وم ص ر فیق ل المبخ ة Drain valveداخ ول كمی د دخ الفتح لیزی ) ب

ا إذا  ر أم ى المبخ ي إل رد الومیض ن المب ة م ائل القادم حب الس یص الس ض تحم إنخف
)Suction Superheat ة السائل ادة كمی ى زی ذا عل دل ھ ة المضبوطة فی ) عن القیم

ى داخل المب ة إل ة السائل الداخل ل كمی ك لتقلی الغلق وذل وم صمام التصریف ب خر فیق
حب (  Suction Superheatالمبخر، وعادة تكون القیمة المضبوطة لتحمیص الس

Setpoint (١٠ ) ف وعلیھ یعمل صمام التصریفDrain valve(  
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  )Economizer( المقتصد
  

الغاز المركب  على خطھو عبارة عن صلونوید یركب ) Economizerالمقتصد ( 
على المبرد الومیضي والذاھب إلى الضاغط وذلك للتحكم في ھذا الخط،  ففي حالة 

أن ھذا الخط یكون مفتوح وذلك عن طریق أن یكون ھذا الصلونوید 
)Economizer مفتوح یقوم الضاغط بسحب الغاز الذي تم تبخیره من السائل (

وجعلھ مبرد دونیا ونتیجة للسحب  والذي تسبب في إنخفاض درجة حرارة السائل
المستمر من الضاغط یتسبب في تبخیر جزء من السائل إلى غاز فیحافظ دائما على 

  .وجود تبرید دوني
) Flash tankأما في حالة أن یكون خط الغاز المركب بین المبرد الومیضي (

 ) مغلق فھذا یمنع الضاغطEcnomizerوالضاغط  مغلق عن طریق أن الصلونوید (
  ).Subcoolسحب البخار من المبرد الومیضي فیمنع ھذا حدوث التبرید الدوني (

  
البد أن نأخذ في األعتبار أن ضغط المبرد الومیضي ھو ضغط بیني أي أقل من 

بسحب الغاز على من ضغط المبخر أي عندما یقوم الضاغط ضغط المكثف وأ
غطھ عالي بالنسبة لضغط ضالمتبخر من السائل في المبرد الومیضي یكون ھذا الغاز 

مع  Economizerحمل زائد على موتور الضاغط لذا یتم فتح السحب فیمثل ھذا 
  الشروط التالیة:

ھرتز وذلك للتغلب على  ١٢٠أن تكون سرعة موتور الضاغط أعلى من  .١
 الحمل الزائد القادم إلى الضاغط.

 % وذلك لضمان عدم رجوع٧٥أن یكون مستوى المبرد الومیضي أقل من  .٢
 سائل إلى الضاغط.

 %.٨٠أن یكون حمل الموتور أقل من  .٣
درجة مئویة وذلك ألن  ١٥٠أن تكون درجة حرارة ملفات الموتور أقل من  .٤

 درجة حرارة الغاز من المبرد الومیضي تكون عالیة.
% أثناء ٤٠إلى  ٣٠طبیعي للسائل في المبرد الومیضي یكون من یكون المستوى ال

  لة تشغیل.في حا Economizerأن یكون 
  

  :المبخر
  
) أي أن المیاه Direct Expansionیعتبر ھذا المبخر من النوع ذو التمدد الجاف ( -

  تكون في الغالف والفریون في المواسیر.
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) وضغط PSIGرطل على البوصة المربعة( ١٥٠ضغط إختبار الغالف ھو  -
  ).PSIGة(رطل على البوصة المربع ٢٣٥إختبار المواسیر الموجودة داخل الغالف 

  تصنع المواسیر من النحاس ذو السط المحسن. -
یوجد بھذا المبخر سخان یتم التحكم فیھ عن طریق ثرموستات في حالة إنخفاض  -

  .درجة حرارة المیاه في المبخر لمنع حدوث تجمد
  

 Screwویعد ھذا الشكل ھو الشكل النھائي للدائرة المیكانیكیة للشیلر اللولبي (
chiller (  

  
  

  
  
  
  

  )Basic operating sequenceأساسیات تسلسل التشغیل(
  

في حالة تشغیل الشیلر وال یوجد أي عطل یمنع تشغیل الشیلر، یبدأ الشیلر في 
  العمل وھنا نطرح سؤال ما ھو الھرتز أو السرعة التي سوف یبدأ علیھا الشیلر؟

لھ ھرتز یبدأ  یختلف ھذا الھرتز من حالة إلى حالة فعندنا مثال أول تشغیل للشیلر
وحالة أخرى عندما الیستطیع تحقیق الدرجة ویدخل ضاغط أخر أو عندما بھ 

یحقق الدرجة وحدث لھ إعادة تشغیل فكل حالة مما سبق ذكرھا لھ ھرتز أو 
  .سرعة مختلفة یبدأ بھا موتور الضاغط

  
فعندما یكون مفتاح تغیل الشیلر على وضع تشغیل وطلمبات المیاه المثلجة تعمل 

  .الشیلر جاھز للعمل أي ال یوجد بھ أي أعطالو 
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في حالة أن تكون درجة حرارة المیاه المثلجة أعلى من درجة حرارة المضبوطة  
) یبدأ الضاغط األول في العمل ویتحدد الھرتز Setpoint+CRللمیاه المثلجة(

الذي یبدأ علیھ ھذا الضاغط بناء على درجة حرارة الجو طبقا للعالقة الموضحة 
  لرسم:با

  
یبدا الضاغط األول في العمل ویتحدد الھرتز كما سبق الشرح بناءا على درجة 

ثانیة یقوم الكنترول بمقارنة درجة حرارة المیاه المثلجة  ٣٠حرارة الجو وبعد 
  .لیأخذ قرار بالتحمیل أ تخفیض الحمل Setpoint+CRالمغادرة من الشیلر ب 

  
وى والتزال درجة حرارة المیاه عندما تصل سرعة الضاغط إل السرعة القص

  المثلجة عالیة یبدأ الضاغط الثاني بالعمل بالنحو التالي:
ھرتز ویبدأ الضاغطان معا ویتم  ٥یتم تخفیض سرعةالضاغط األول إلى  .٢

 تحدید الھرتز الذي یبدأ بھ الضاغطان بالمعادلة األتیة:
       START FREQ = 

 Current VSD Freq x (Number of  Compressor enabled -1) 
Number of Compressors enabled` 

  
یقوم  Setpoint+CRفي حالة إنخفاض درجة حرارة المیاه المثلجة عن 

الكنترول بتخفیض السرعة حتى تصل إلى الحد األدنى للھرتز الذي یعتمد أیضا 
  على درجة حرارة الجو طبقا للعالقة األتیة:
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   LESS-20یمة أو عند إنخفاض الھرتز عن الق

LESS COMP FREQ = 
 

Max VSD Freq x (Number of compressor enabled -1)  
 

Number of Compressors enabled  
  
For example: 200 Hz = max freq of the chiller. 
Number of compressors enabled before shutdown = 2 

 
200 X (2-1)/2=100 
100-20=80 HZ 

  

ي حالة فصل نتیجة إنخفاض درجة حرارة المیاه المثلجة وفي حالة األن الشیلر ف

فصل الشیلر فترة تبدأ درجة حرارة المیاه المثلجة باألرتفاع مما یجعل الكنترول 

یعید تشغیل الشیلر وفي ھذه الحالة یكون ھناك ھرتز آخر یتم حسابھ لیقوم الشیلر 

  عن طریق المعادلة السابقة.

  
Restart FREQ =  
Current VSD Freq x (Number of compressors enabled +1) 

  
                 Number of Compressors enabled 

 
For example: current freq of the chiller in the example=80HZ 
Number of compressors enabled at shutdown = 1 

 
                  80 x (1+1)/1=160 HZ 

  عن تسلسل تشغیل الشیلر اللولبي قد انتھینا من الحدیث وبھذا نكون

 )YCIV Screw chiller.(  
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Load limiting control:  
  

اري  ض األجب ل أو الخف ن التحمی د م ن الح ان م ض األحی ي بع رول ف وم الكنت یق
فعلى سبیل المثال سوف للحمل في حالة إقتراب بعض القراءات من الحد األدنى 

ا دولین الق ي الج رض ف د نع رول عن طة الكنت ل بواس یض الحم ة تخف دمین كیفی
  إقتراب الیم من الحد األدنى:

  

  
  

  
  :)Centrifugal chillerالشلر الطارد المركزي(

  
زاء  ل األج ى ك رف عل ة للتع درب األمكانی اء المت ى إعط اب إل ذا الب دف ھ یھ

  المیكانیكیة للشیلر الطارد المركزي.
  في ھذا الباب عن العناصر التالیة: سوف نتحدث

  
 دائرة التبرید 
 دائرة التزییت 
 دائرة رجوع الزیت 
 )ظاھرة التمور(Surge 
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  :دائرة التبرید .١
  

  األضافیة لھذه الدائرة :تم شرح دائرة التبرید من قبل لھذا سوف یتم شرح األجزاء 
  

  :المبخر
  

) أي Mist eliminatorكما نرى في المبخر یوجد في أعلى نقطة بھ حاجر یسمى (
  شبكة تمنع وصول السائل إلى الضاغط لتحافظ على األجزاء المیكانیكیة.

  :المكثف
) یوجد في Buffelفي أعلى نقطة في المكثف أیضا لوح من الصلب یسمى ( كما نجد

دخول المكثف یعمل على إمتصاص الصدمة الحراریة نظرا ألن خط الطرد مركز 
مما یؤدي إلى عمل إجھاد حراري علیھا لذلك تم على نقطة واحدة في المواسیر 

تركیب ھذا اللوح من الصلب إلمتصاص ھذه الصدمة للحفاظ على العمر األفتراضي 
  للمواسیر.

كمل یوجد في آخر المكثف مجموعة من المواسیر منفصلة عن مجموعة المواسیر 
دوني ) وتعمل ھذه المواسیر على عمل التبرید الSubcoolerاألساسیة وتسمى (

  لزیادة التأثیر التبریدي.
  

  :)Orificeاألورفیس(
  

یعتبر الشئ الجدید في األورفیس ھو جعل وضعھ متغیر طبقا لمستوى السائل في 
وھذا لجعل مستوى السائل في المكثف دائما فوق مواسیر المبرد الدوني  المكثف

)Subcooler(  .وذلك لضمان عمل تبرید دوني للسائل في المكثف  

  
  

Mist Eliminator  Buffels 

Subcooler Orfice 
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  :)Lubrication systemئرة التزییت (دا .٢
  

  تتكون دائرة التزیت للشیلر الطارد المركزي من األجزاء األتیة:
  

     ).Oil sumpخزان الزیت ( .١
 ).Oil pumpطلمبة الزیت ( .٢
 ).Oil coolerمبرد الزیت ( .٣
 ).Oil filterفیلتر الزیت ( .٤
 ).Emergency tankخزان الطوارئ ( .٥
٦. 3 way valve.  

  
  
  
 

  
  
  

  
  
  
  
  

1 

2 

3 
4  

5 

6 
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  نظریة العمل
  

تعد طلمبة الزیت من النوع المغمور وھي مغمورة في خزان الزیت وتقوم الطلمبة 
بسحب الزیت من خزان الزیت وتكون درجة حرارتھ مرتفعة نتیجة لإلجھادات التي 

تحدث علیھ في الكباس لذا تقوم طلمبة الزیت بطرد الزیت في مبرد الزیت لیتم خفض 
رتھ والكن البد من أن تكون عملیة التبرید للزیت علیھا تحكم لعم إنخفاض درجة حرا

  درجة حرارة الزیت عن الحد المسموح لھ مما یؤدي إلى تغییر خواص الزیت.
لیقوم بالتحكم في كمیة الزیت الداخلة إلى  way valve 3لذا یتم تركیب جزء یسمى 

بالفتح بنسبة أكبر   way 3وم مبرد الزیت فإذا كانت درجة حرارة الزیت عالیة یق
 Bybaseبعمل  3way للمبرد أما إذا كانت درجة حرارة الزیت منخفضة فیقوم

فلتر الزیت وذلك للمحافظة على درجة  ىللزیت عل المبرد ودخولھ مباشرة عل
  حرارة الزیت.

  
بعد تبرید الزیت یدخل الزیت إلى فلتر الزیت وذلك لتنقیتھ وعادة یكون فلتر الزیت 

  .میكرون ١٠النوع الورقي ویكون  من
  

 بعد تبرید الزیت وتنقیتھ یدخل الزیت إلى الضاغط في خزان یسمى بخزان الطوارئ
)Emergency tank وھو خزان یركب في أعلى نقطة في الضاغط وبعد أن یُمأل (

لتزییت  الزیت ویتحرك داخل المجاري الموجودة في الضاغط ھمن یخرج بالزیت
یكیة وبعد األنتھاء من عملیة التزییت یرج الزیت مرة أخرى إلى األجزاء المیكان

  خزان الزیت لتبدأ دورة تزییت جدیدة. 
  

عند فصل الشیلر تستمر طلمبة الزیت في العمل نظرا ألن األجزاء المیكانیكیة ال 
تصل إلى حالة السكون بشكل مباشر  فتستمر طلمبة الزیت في العمل لمدة دقیقتان 

  فیر التزییت الكافي لألجزاء المیكانیكیة حتى تصل إلى حالة السكون.وذلك لضمان تو
  

طاع التیار الكھربي فإن طلمبة الزیت تفصل مع الشیلر لذا تم تركیب أما في حالة إنق
خزان الطوارئ وھوخزان یركب في أعلى نقطة في الضاغط یكون دائما مملوء 

ت بتأثیر وزنھ لتزییت األجزاء ینزل الزیبالزیت ففي حالة إنقطاع التیار الكھربي 
  المیكانیكیة حتى تصل إل السكون التام.
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  : )Oil return systemدائرة رجوع الزیت ( .٣
  

یقوم الضاغط بطرد الغاز ومعھ جزء من الزیت إلى المكثف فیتحرك الزیت مع 
 السائل الذي تم تكثیفھ في المكثف إلى المبخر فیتبخر السائل في المبخر ویتحول إلى

ز فیقوم الضاغط بسحبة ویتبقى الزیت في المبخر لذلك البد من إرجاع ھذا الزیت غا
وبما أن ضغط المبخر مساوي تقریبا لضغط خزان  من المبخر إلى خزان الزیت

الزیت فیصعب رجوع الزیت بفرق الضغط لذلك تم عمل دائرة رجوع للزیت 
  إجباریا.

  
  یھما الزیت:یوجد مكانین في الشیلر الطارد المركزي یھرب ف

 المبخر .٣
 Pre rotation vanesأسفل  .٤

  لذلك البد من سحب الزیت من ھاتین المنطقتین ویتم سحبب الزیت عن الدائرة اآلتیة:
    EDUCTORویعد الجزء األساسي في ھذه الدائرة ھو 

  
  

  
  
  
  

 EDUCTORوصیل ضغط عالي من المكثف إلى وكما ھو موضح في الرسم یتم ت
لون األزرق بالمكان الذي یھرب بھ الزیت ویتم توصیل المن األسفل اللون األحمر، 

  (المبخر) ومن أعلى یتم توصیلھ بخزان الزیت أو دائرة الزیت.
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وبتركیبتھ المخصصة  EDUCTORفعند مرور ضغط عالي من المكثف داخل 
مل على خلخلة الضغط فینخفض الضغط داخل لزیادة سرعة الغاز بداخلھ یع

EDUCTOR  أمام الوصلة الموصلة للمبخر فیُجبر الزیت داخل المبخر بالحركة
  ومن ثم یسري الزیت مع الضغط العالي إلى خزان الزیت. EDUCTORإلى 

  

  
  

  :)Surge(ظاھرة التمور .٤
  

إلى المكثف ویسري الفریون إلى المكثف  من الطبیعي أن یسري الفریون من المبخر
  ) أعلى من ضغط المكثف.Impellerنتیجة ألن ضغط الفریون عند الریشة للحدافة (

أما إذا إرتفع ضغط المكثف عن ضغط الریشة فإن ذلك یعمل على سریان جزء من 
الغاز الموجود في المكثف إلى المبخر عبر الضاغط أي یحدث سریان عكسي أي 

 Axial) مما یعمل على زیادة القوى األفقیة (Impellerدوران الحدافة (عكس إتجاه 
force  مما یؤدي إلى إحتكاك الجلب ببعضھا البعض ویؤدي ذلك إلى تلف (

یعمل على قیاس المسافة بین  Proximityلذلك یتم تركیب جزء یسمي الضاغط. 
وم الكنترول بناءا وصول القراءة إلى الحد الذي بعده یحدث إحتكاك یق الجلب فعند

  لمحافظة على األجزاء المیكانیكیةعلى ھذه القراءة بفصل الشیلر ل
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  : دائرة الزیت
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  الباب الرابع
  

  وحدة تخزین الشحنة 
RECOVERY AND RECYCLING UNIT  

 REFRIGERANT  
  
 

تستخدم ھذه الوحدة في سحب مركب التبرید من الشللر لتخزینھ وذلك عند  .١
نة تستلزم فتح دائرة التبرید ، وبعد االنتھاء من عملیة إجراء أي عملیة صیا

الصیانة یعاد استخدام مركب التبرید مرة أخرى وذلك عن طریق سحبھ من 
 الوحده إلى الشللر .

  
) ، وأعلى ضغط مسموح بھ    HCFC-22تعمل ھذه الوحدة مع مركب تبرید ( .٢

ویوجد ) ،  PSI 28) ، وأقل ضغط مسموح بھ (PSI 250داخل الخزان (
 وحدة لتخزین الشحنة بالمحطة
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  - سحب شحنة مركب التبرید من الشللر :
  ملحوظة :

  
في الشللرات الموجودة بالمحطة یتم تفریغ وشحن مركب التبرید من خالل صمامین 
موجودین بالمبرد أحدھما في أعلى المبرد یستخدم عند سحب أوتزوید شحنة مركب 

والثاني في أسفلھ یستخدم لتفریغ أوتزوید شحنة مركب التبرید في صورة بخار ، 
لذلك  ١التبرید في صورة سائل ، والیوجد صمامات بالمكثف كما بالرسمة رقم 

  بالرسمة ھو الصمام الموجود بأعلى المبرد . ٧سنعتبر أن الصمام رقم
  

  ) :(Chillerسحب شحنة مركب التبرید من 
   -سحب مركب التبرید في صورة سائل :

  

 م توصیل الخرطوم بالصمام الموجودة أسفل المبرد وتوصیل الطرف اآلخر یت
 ٦من الخرطوم بالصمام الموجود أسفل خزان الوحدة  (صمام المبرد رقم 

 )٢ -١٣ ( كما بالرسمة رقم  ٥وصمام الخزان رقم
 

  فرق الضغوط ونتیجة  ٥،٦یتم فتح الصمامین ( ناحیة المبرد وناحیة الخزان
رید من ناحیة المبرد ذو الضغط العالي إلى خزان الوحدة ذو مركب التب ینتقل

 الضغط المنخفض .
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  بالشللر حیث من ً یتم متابعة قیمة ضغط السحب والطرد وضغط الزیت أیضا
عندما یتم سحب الشحنة بالكامل من الشللر تظھر قیمة ضغط   المفترض 

ن ) ، مع مالحظة أXXXالسحب والطرد وقیمة ضغط الزیت على شكل (
قیمة ضغط السحب والطرد سوف تظھر بھذا الشكل قبل قیمة ضغط الزیت 

وذلك ألن مدى القراءة في جھاز قیاس ضغط الزیت أكبر من مدي قراءة 
 .جھاز قیاس ضغط السحب والطرد 

  

  -ثم سحب مركب التبرید في صورة بخار :
  یتم توصیل الخرطوم بالصمام الموجود أعلى المبرد وتوصیل الطرف

-١٣كما بالرسمة رقم  ١،٢ن الخرطوم بالصمام الموجود بین الصمام اآلخرم
  . ١،٢،٥،٦مع غلق الصمام  ٧،٢،٤، و فتح الصمام ٢

  
  تشغیل مضخات میاة تبرید المكثف ومضخات المیاة المثلجة الخاصة بالشللر

.  
  توصیل مصدر میاه بمكثف وحدة التخزین ، وفتح صمامي السحب والطرد

  یار الكھربائي للوحدة وتشغیلھا .للضاغط ثم توصیل الت
  

  یتم متابعة الضغط بعداد قیاس الضغط الخاص بخزان وحدة تخزین الشحنة
) ثم یتم فصل الوحدة لفترة قصیرة فإذا PSI 250،وعندما یصل الضغط إلى (

انخفض الضغط یتم تشغیل الوحدة حتى یرتفع الضغط مرة أخرى إلى نفس 
 عملیة حتى یثبت الضغط عند القیمة المذكورة .القیمة السابقة ، وتكرار ھذه ال

  
  بالشللرحیث من ً یتم متابعة قیمة ضغط السحب والطرد وضغط الزیت أیضا

المفترض عندما یتم سحب الشحنة بالكامل من الشللر تظھر قیمة ضغط 
) ، مع مالحظة أن XXXالسحب والطرد وقیمة ضغط الزیت على شكل (

ر بھذا الشكل قبل قیمة ضغط الزیت قیمة ضغط السحب والطرد سوف تظھ
وذلك ألن مدى القراءة في جھاز قیاس ضغط الزیت أكبر من مدي قراءة 

 جھاز قیاس ضغط السحب والطرد .
  

  بعد التأكد من أن الشحنة قد سحبت بالكامل یتم وقف مضخات میاة تبرید
 المكثف ومضخات المیاة المثلجة الخاصة بالشللر وغلق جمیع الصمامات



 
٥٢  

 

لضمان عدم تكثف اي رطوبة قد تكون دخلت للدائرة وتحولھا إلى ماء  وذلك
  والتي یصعب سحبھا عند عمل تفریغ للشللر .

  

  عندما یتم التأكد من سحب الشحنة بالكامل من الشللر وذلك كما ذكرنا في
الخطوة السابقة یتم غلق جمیع الصمامات المفتوحة وإیقاف الوحدة عن العمل 

 .  
م إحدى الطرق السابقة  في عملیة سحب شحنة مركب التبرید من تستخد ملحوظة :

ً في وقت واحد   . الشللر وال تستخدم الطریقتان معا
  

  -:إعادة شحنة مركب التبرید مرة اخرى إلى الشللر 
  إلعادة مركب التبرید مرة أخرى إلى الشللر  تستخدم نفس الطریقة السابقة :

    -سائل : شحن مركب التبرید إلى الشللر في صورة
  

 تشغیل مضخات میاة تبرید المكثف ، ومضخات المیاة المثلجة 
   
 ) یتم توصیل الخرطوم بالصمام الموجودة أسفل المبرد(valve 6 وتوصیل ،

     الطرف اآلخر من الخرطوم بالصمام الموجود أسفل خزان الوحدة
)(valve 5 . 
  ال ثم غلقھ مرة قلی ٥مع فتح الصمام  ٦فك الخرطوم بنسبة قلیلة من صمام

أخرى لتدخل كمیة من مركب التبرید بالخرطوم وذلك إلخراج الھواء 
  الموجود بالخرطوم ، ثم احكام تركیب الخرطوم مرة أخرى .

 
  حتى تصل درجة التشبع داخل الشللر إلى ( ٥،٦فتح الصمام ً  ºF 38)تدریجیا

 وذلك لكسر درجة تجمد الفریون بالدائرة .
  
 حب والطرد بالشللر ، حتى ترتفع قیمتھم ویتساوى متابعة قیمة ضغط الس

  الضغط في كل منھم .
  متابعة عداد قیاس الضغط بوحدة تخزین الشحنة حتى ینخفض الضغط إلى

)28 PSI. ( 
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  -ثم شحن مركب التبرید في صورة بخار :
  

  یتم توصیل الخرطوم بالصمام الموجود أعلى المبرد وتوصیل الطرف
-١٣كما بالرسمة رقم  ١،٢الموجود بین الصمام  اآلخرمن الخرطوم بالصمام

 . ٢،٤ مع غلق الصمام ١،٣، و فتح الصمام ٢
 

  تشغیل مضخات میاة تبرید المكثف ومضخات المیاة المثلجة الخاصة بالشللر  
 

 فتح صمامي السحب والطرد للضاغط ولكن ال یتم تشغیل الوحدة         
  (الیتم توصیل میاة لمكثف الوحدة ) .

 حتى تصل درجة التشبع داخل الشللر إلى ( ١،٧لصمام فتح ا ً  ºF 38)تدریجیا
 وذلك لكسر درجة تجمد الفریون بالدائرة .

  متابعة قیمة ضغط السحب والطرد بالشللر، حتى ترتفع قیمتھم ویتساوى
 الضغط في كل منھم .

  
  متابعة عداد قیاس الضغط بوحدة تخزین الشحنة حتى ینخفض الضغط إلى

)28 PSI( . 
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  -:  RECOVERYلوحدة   جدول یبین إعدادات التشغیل 
  

Operation settings  
  
  

5 4 3 2 1   
  
  

CONTROL 
  

TO RECHARGE 
CHILLER  

  

  
TO 

REMOVE  
OIL FROM 
REFRIGER

ANT  
  

  
TO 

REMOVE  
GAS 

FROM 
CHILLER  

 
TO 

REMOVE 
LIQUID 
FROM 

CHILLER 
  

  
STEP 2 – 
LIQUID 

CHARGE  
  

  
STEP 1 
– GAS 
OFF  

STEP 2 – LIQUID CHARGE  
Closed  Open  

1 & 4 
Or 

2 & 3  

Open  Closed  Open  Valve 1 
Open  Closed  Open  Closed  Valve 2  

Closed  Open  Closed  Open  Valve 3  
Open  Closed  Open  Closed  Valve 4  
Open  Closed  Closed  Closed  Open  Valve 5  

On  Off  On  On  On  Compres
sor  

  
On  

  
Off 

  
Off  
  

  
On  

  
Off 

  
Water To  
Condens

er  
On  Off  On  Off  Off  Heater  

CHILLER/AIR CONDITIONER  
Open  Closed  Closed  Closed  Open  Valve 6  
Open  Open  Open  Open  Open  Valve 7  

  
On  

  
On 

  
On  

Either  
One  

On  

  
On  
  

  
Off 

Chiller  
 Water 
Pump 

  
  
On  

  
On 

  
Off  

  
Off 

Condens
er  

 Water 
Pump 

   
  
  
  
  



 
٥٥  

 

  مكونات وحدة تخزین الشحنة الموجودة بالمحطة
RECOVERY  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

   
  
  
  

  
  
  

  

17- Float Switch  9- Ball Valves  1- Vacuum Pump 
18- HP Cutout 

(Tank)  
10- Filter Dryer 

  
2- Motor  

19- HP Cutout 
(Compressor) 

11- Moisture 
Indicator  

3-  Drive Package: Motor Pulley-   
Compressor Pulley- Belt- Base 

for Unit 
20-JunctionBox: 

(Switch 
Compressor)  

12 Low Pressure 
Vessel  

4- Belt Guard  

21- Refrigerant 
Hoses  

13 Relief Assembly  5- Gauges  

22- Valve  14 Sight Glass  6 Oil Separation 
23- Power Wire  15 Casters  7- Heater  
24- Purge Valve 16- Heater 8- Condenser  

  
  صورة توضح مكونات وحدة تخزین الشحنة
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  )Hook upالملحقات الموجوده على دوائر المیاه (
  

  محبس یدوي(Gate valve) :-  
  

  یركب على دخول وخروج المضخة  ویستخدمان في حالة عمل صیانة إلى المضخة.
  

  
  
  
  
  

  مصفاه(Strainer):- 
تركب على خط السحب لدى المضخة حیث تقوم بحجز الشوائب و االوساخ  

  مشاكل بھا.حتى التمر إلى المضخة فیحدث 
  

  
  
  
  
  

  
  الوصلة المرنة(Flexible joint ) :-  

تركب قبل وبعد المضخة وھى عبارة عن وسیلة حمایة من االھتزاز الناتج عن 
  تشغیل المضخة والذى ینشأ نتیجة اختالف الضغوط.
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  عداد ضغط(Pressure gauge) :-  
عضھما ووحدات قیاسھ یركب قبل وبعد المضخة لقیاس الضغط ومقارنة القیمتین بب

Bar & Psi .  
  .bar = 14,732 psi 1 - ملحوظة:

  
                                      

                            
 
  
  
  صمام عدم رجوع(Check valve ) : - 

یركب على خط طرد المضخة یعمل على ضمان عدم رجوع المیاه أثناء وقوف 
  فى اتجاة واحد.المضخة. حیث یسمح بمرور المیاة 

  
                                 
                                 

    
  
 
  
  

 صمام إتزان Balance valve : 
  وھذا الصمام من اھم وظائفة:

یعمل كصمام اتزان یعمل على ضمان وصول كمیة میاه ثابتة ومناسبة الى المكثف  
  ل المصمم.حیث یتم ضبطة من قبل شركة مخصصة او من قب

  
  

  
  
  



 
٥٨  

 

 تفریغ الھواء Air vent: 
ة  وھى تستخدم في إخراج الھواء من شبكة المیاه وتوضع في أعلي نقطة في المنظوم

  .ویوضع قبل وبعد المضخة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
Differential pressure switch -:  

خلة وھو یقیس فرق الضغط قبل وبعد المكثف او المبرد للتأكد من ان كمیة المیاة الدا
الى المكثف ھى نفس الكمیة الخارجة وان المكثف أو المبرد ال یحتاج الى عملیة 

  .  brushingتنظیف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Pressure Control Switch -: 
ویتكون من الداخل من ریشة(لسان) حیث یشعر بحركة وكمیة المیاة والیسمح 

لمیاه والتأكد أیضا من بتشغیل المحرك إلى بعد التأكد من مرور الكمیة المحددة من ا
  ان المیاه تمر أم انھا ال تمر بسبب شئ معین ویضع بعد المكثف أو المبرد.
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  الصمامات
  -الصمام الحاجز :   -١
  الصمام  البوابة أو السكینة :  -أ

Gate or knife valve : - 

الغرض من استعمال الصمام الحاجز ھو التحكم في تصرفات المیاه بخطوط 
ر وكذلك الفتح والغلق ألغراض عملیات الصیانة أو إصالح خطوط المواسیر المواسی

  والصمام الحاجز یمكن تقسیمھ عدة تقسیمات مثل  : 
 ً   :  ینقسم إلى:  أوال

  .منخفضصمام ضغط  -١

  صمام ضغط عالــي . -٢

  :  ینقسم إلى:  ثانیا

  صمام ذو فتیل خارجي . -١

  صمام ذو فتیل خارجي . -٢

   ارجي :الصمام ذو الفتیل الخ) ١(
رز  ل یب ان الفتی مام ف تح الص د ف أي عن

ب  إلى خارج الصمام  وع یتطل وھذا الن
م  تیعاب جس رة الس مام كبی ة ص غرف
ھ  ل ارتفاع ث یص ل حی مام والفتی الص

أمتار ویمكن إنشاء  ٥عند الفتح حوالي 
ذا الصمام  غرفة صمامات الستیعاب ھ
ن  ى یمك ي حت ع األفق و بالوض وھ

ة ات الغرف ي مقاس اد ف ب  االقتص وتجن
طح  وب س ن منس مام ع و الص ان یعل
وزن  ل ال ھ ثق ن عیوب األرض وم

ال  –وضخامة الحجم  ي أعم یستخدم ف
ل المجارى فة خاصة  ویتحم  بص

دا. الي ج غط ع                                               ض
ویتم تركیبھ رأسیا ویمكن في حالة 
ي  عدم وجود االرتفاعات الكافیة ف

ب الص ة تركی ً أو الغرف ائال مام م
   أفقیا
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  ) ٢شكل (

  األوضاع المختلفة لتركیب الصمام الحاجز 
  

  

  

  

   الصمام ذو الفتیل الداخلي : )٢( 
وظ داخل قرص  راغ مقل د ف ث یوج تح حی اء الف ل ال یخرج أثن ن الفتی ویشبھ الصمام السابق ولك

  للصمام السابق من حیث الضخامة وثقل الوزن . المحبس یدخل فیھ الفتیل وھو مماثل
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  ن ر م ر أكب مامات ذات قط د الص تم تزوی اص)  ٤٠٠ی اي ب ارجي (ب رع خ م بف ذا  –م ھ

  ) .٣الفرع یتم فتحھ لتخفیف الضغط على قرص الصمام الكبیر بعد الغلق شكل (

ي  ھو وأن الضغط الداخل ٢م١.٧٦٦أي مساحة المقطع  –مم  ١٥٠٠فلو فرضنا أن قطر الصمام 

   ٢كجم/سم ١٠ضغط جوى أي  ١٠

   طن ١٧٦.٦=  ١٠٠×  ١.٧٦٦تكون القوة الناشئة على قرص الصمام  

تح  تم ف ھ ی ذلك فإن ذا الصمام ول تح ھ ن ف ن أي عامل م ى القرص ال تمك وة الضاغطة عل ھذه الق

ذه  By passالفرع الجانبي  زود ھ تح  وت فینخفض الضغط على قرص الصمام مما یسھل عملیھ الف

ة ا لصمامات في بعض األحیان بموتور لعملیة الغلق والفتح وھذه الصمامات ضخمھ الجسم وثقیل

  الوزن األمر الذي یستلزم معدات رفع ثقیلة للتعامل معھا .

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  فرع خارجى للصمام
  
  
  
  
  
  
  
  
  ) ٣شكل (

  سكینة (ذو فرع جانبي) –صمام حاجز 
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  قطاعات في الصمامات البوابة 
  طریقة التركیب : 

  
ي وضعھا المحدد  -١ تنظف فالنشات الصمام تماما ویتم لصق كاوتش مبطط على كل فالنشة ف

ة  ٢مم ومزود بعدد ٦ھذا الجوان یفضل أن یكون بسمك  –تماما بأى الصق مناسب  تیلھ لتقوی

  الجوان .

ا للرسومات بالمسامیر  –صمام یتم ربط قطعتي االتصال قبل وبعد ال -٢ أو أي قطع أخرى طبق

  ) .١مع ضرورة مقاس المسامیر وعددھا (طبقا للمواصفات) جدول رقم (–ذات الصامولة 
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اوتش بمقاسات  –في حالة عدم وجود جوان مبطط بالمواصفات السابقة  -٣ واح ك یمكن شراء أل

رد ق ف ن طری وان ع ذا الج یل ھ ابقة وتفص فات الس بة وبالمواص طح  مناس ى مس وح عل الل

  الفالنشة ثم تقطیع الكاوتش على مقاس الفالنشة تماما .

ة  –مم فقط (بدون تیلھ)  ٣* وفى أحوال كثیرة ال یتوافر سوى جوانات سمك  ذه الحال ي ھ یمكن ف

اءة  ٢وضع  ل كف ذا الحل أق ھ وھ جوان كاوتش متالصقین ثم رباط الصمام في القطع المجاورة ل

ع  ٦ك من األلواح الكاوتش سم ات سمك  ٢مم م د استخدام جوان ذلك یفضل عن ة ول م أن  ٣تیل م

  تیلھ بكل جوان ) . ١تكون بالتیلھ (عدد 

ذه  -٤ اط ھ ن رب ى یمك مام حت ة بالص ة الخاص یة الغرف ى أرض ت عل از مؤق ل ارتك تم عم ی

  المجموعة في خط المواسیر .

ب المواسیر وصب اإل -٥ م استكمال تركی ة ث از الخرساني یستكمل تركیب باقي قطع الغرف رتك

  للصمام .
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قطعة الفك والتركیب
  
  
  
  

  

  

 

 
 

 

e e 
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  محبس البلیة : 
  
  ھ ریع ولكن ق الس تح أو الغل اج للف د االحتی تخدم عن اجزة یس مامات الح ن الص وع م و ن ھ

ى  غیرة حت ار الص تخدم لألقط ع  ٣٠٠یس ة قط ة نتیج ة المائی دوث المطرق ي ح بب ف م ویتس م

  أو فتحھا فجأة. المیاه فجأة
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٨شكل (
  نماذج لمحبس البلیھ 

  
Globe Valves   
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 : محبس العمود القالووظ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  :أشكال الصمام

  

  

  

  

  

  

  

Y Type Bellows Globe valve  Bellows Globe valve                                     
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  صمامات خاصة :

  - : محبس برأسین للمواسیر البالستیك -١

  مم ٣٠٠وینتج من الزھر الرمادي حتى قطر 

  -یتكون من : و
  

١- Stainless steel Spindle  

٢- O-Rings 

٣- Thrust collar 

٤- Bonnet screws 

٥- Wiper ring 

٦- Back seal  

٧- Bonnet  

٨- Flat gasket 

٩- Wedge guide 

١٠- Wedge 

١١- Body 

١٢- Bore 

١٣- Socket seal  

١٤- Feet   

   )٨شكل (
  صمام برأسین للمواسیر البالستیك



 
٦٧  

 

  -صمام بالستیك ألعمال صیانة الخطوط :  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ) ٩شكل (
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  صمامات بالستیك یمكن فكھا ألعمال الصیانة
  

  صمام الفراشةButterfly Valve  :-  
  

كل ( اجزة ش مامات الح واع الص د أن و أح راض تغ١٠ھ ي أغ تعمل ف ن ال ) ویس اه ولك ة المی ذی

ن  –یستعمل في مجال الصرف الصحي  ة یمك واد عالق ى م اه الصرف عل واء می وھذا بسبب احت

. ً   أن تحجز على مصد قرص الصمام األمر الذي یستحیل معھ غلق المحبس تماما

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )١٠شكل (

  صمام حاجز (فراشھ)
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  الممیزات : 
ذ -١ ا ال حجم صغیر ووزن صغیر األمر ال رة كم اد كبی ة صمام ذات أبع ى غرف اج إل ي ال یحت

  یحتاج إلى ارتكاز خرساني  أو معدات ثقبلة للتعامل معھ .

  سھل الفك والتركیب ویمكن تغییره بسھولة . -٢

ى قطر  -٣ ھ حت ن إنتاج ة  ٣٢٠٠یمك اج الطاق ي مشروعات إنت رة ف ار الكبی تعمل األقط م (تس م

تح بنا –محطات القوي الكھربائیة  –النوویة  ة الف اء لعملی ء السفن ویمكن تزویده بموتور كھرب

  والقفل .

  

   محابس فراشھ  تعمل بالھواء المضغوط  :
PNEUMATIC BUTTERFLY VALVE  

  
  
  
  
  )١١شكل (

  محابس فراشھ  تعمل بالھواء المضغوط

  

  
  

  

  

  :SAFETY BUTTERFLY VALVESمحبس فراشة أمان  

 

د حدوث تغ اجئ في ضغط أو تصرفات یعتبر من الصمامات الضروریة عن ر مف یی

  جوى . ٢٥خطوط الطرد لتفادي المطرقة المائیة ویستخدم حتى ضغط تشغیل 
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  ) ١٢شكل (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نماذج من محابس الفراشة 
  ) ١٣شكل (
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  :صمام عدم الرجوع  -٢
في اتجاه واحد فقط ومنع ارتدادھا  الغرض من ھذا الصمام ھو السماح بمرور المیاه

ائي  اه  –في االتجاه العكسي . فعند حدوث عطل كھرب ات ضخ المی  –تتوقف طلمب
ي  وم قرص الصمام ف رة أخرى ولكن یق وتحاول المیاه الموجودة بالخط االرتداد م
ي االتجاه العكسي . ویعرض  ھذه الحالة بغلق مسار المیاه وال یسمح لھا بالمرور ف

ً لصمام عدم الرجوع .١٤م (الشكل رق ً عاما   ) منظرا
ي  ً مما یتسبب ف ویفضل صمام عدم الرجوع ذو الزنبرك حتى ال یحدث الغلق فجائیا

  حدوث المطرقة المائیة .
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ) ١٤شكل (

  صمام عدم رجوع 
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  ویوضع صمام عدم الرجوع في األماكن اآلتیة : 
  
یة ع -١ ى الخطوط الرئیس ن عل ة م ات ، ضمن مجموع د مخارج محطات الطلمب ن

فیة  یل وتص الصمامات األخرى تشمل صماًم حاجز وصمام ھواء وصمام غس
م  ة صمام الغسیل ث ویكون صمام عدم الرجوع ھو أول صمام جھة المحطة ، یلی
اف  تم إیق وع ی دم الرج مام ع یانة ص واء ولص مام الھ م ص اجز ، ث مام الح الص

ھ الطلمبات وغلق الصمام ال حاجز وفك الصمام وصیانتھ. أما الصمام الحاجز فإن
اه  ى تصفیة المی ل تصرف ) وإل ت أق یحتاج في صیانتھ إلى إیقاف الطلمبات (وق
ي  فیة ، الت اه التص ن می تخلص م تم ال فیة . وی ق صمام التص ن الخط عن طری م
ات  ق طلمب ن طری اري ع ق مج رب مطب ى أق مامات إل ة الص ل غرف ع داخ تتجم

  النزح.
  رج كل طلمبة من طلمبات الرفع داخل محطة الرفع .عند مخ -٢
اه  -٣ داد المی ع ارت ك لمن ة وذل ة عالی اطق جبلی ي تخدم من في المواسیر الرئیسیة الت

  بوضع ھذا الصمام على مسافات على الخط . –وقت عملیة اإلصالح 
  بعد طلمبة الرفع داخل المباني لفصل عامود الماء عن الطلمبة . -٤
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ١٥ل (شك
  
  
  
  

  قطاع في صمام عدم رجوع 
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       Double plate check valve   Swing check valve 
  
  
  
  
  
  
  

       
 
 
 
Ball check valve           
       check valve 

  
Inter flanged spring                         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Swing check valve with  
Lever and weight 

  )١٦شكل (
  نماذج مختلفة لمحبس عدم الرجوع
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   -محبس عدم رجوع محوري بالیاي : 
اجئ  ف المف ة التوق دث نتیج ي تح ار الت ادي األخط ع لتف ات الرف ي محط تخدم ف  یس

ى  رد حت وط الط ي خط تعمل ف   ویس
  جوى . ٤٠ضغط 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

AXIAL TYPE CHECK VALVES  
  

  

  

  
 

  

  

  

  
  
  

  
  محبس عدم رجوع محوري بالباي      )١٧شكل (
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  صمام الھواء  : - ٣
وط  ل خط ع داخ واء متجم ریف أي ھ و تص مام ھ ذا الص ب ھ ن تركی الغرض م

ا ھو  وي الصمام (كم ط ویحت الطرد ، ویتم  تركیبھ عند النقط العالیة من الخط فق

  ) على كرة عوامة واحدة (أو اثنتین) .١٨مبین بالشكل رقم (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  
  ) ١٨شكل (

  نماذج صمامات الھواء 
  

  فإن الھواء یتسرب  -أثناء ضخ المیاه  –وطریقة العمل إنھ عند وجود ھواء داخل الخط
ن  –إلى النقط العالیة من الخط إلى صمام الھواء  یتسرب الھواء حول الكور ویخرج م

الخط ، تحاول  الفتحات العلویة أعلى الكور تماما وعند انتھاء كمیات الھواء من داخل
ا  ة العلی المیاه االندفاع إلى الصمام ، فترتفع الكره داخل الصمام إلى أعلى وتغلق الفتح
ولي  ادة الب ن م ة م رة العوام نع ك ارج . وتص ى الخ اه إل روج أي می مح بخ ا ال یس مم

  ایثیلین المعروفة بمقاومتھا لمیاه المجاري .
 واء ،  عند تجربة الخط ، قد یحدث في بعض األحوال تسرب اه خارج صمام الھ للمی

ا یسبب  ا مم ة العلی رة للفتح ق الك ام غل ویرجع إلى وجود رواسب تسببت في عدم إحك
ع  واء لمن تسرب المیاه . ویمكن عالج ھذا األمر بغلق الصمام الحاجز أسفل صمام الھ
ف  رة وتنظی خروج المیاه من الخط ثم فك الغطاء العلوي من صمام الھواء ، ونزع الك

ً وإعادتھا مرة مكانھ ر ا تماما ن تغیی رة یمك ة األعطال الكبی ي حال أخرى ، وغلق الغطاء وف
  صمام الھواء وأخذ الصمام التالف لعمل الصیانة الالزمة لھ بالورشة .
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 ) م الي رق دول الت رض الج ى ٢ویع ب عل ي ترك واء الت مامات الھ بة لص ات المناس ) المقاس

  خطوط الطرد .

  الھواء المركبة على الخطوط.المقاسات المناسبة لصمامات  
  قطر صمام الھواء   قطر الخط مم (بوصة)

  مم (بوصة)
  قطر الخط
  مم (بوصة)

  قطر صمام الھواء 
  مم (بوصة)

  )  ١٥( ٣٧٥) حتى ٢.٥مم ( ٦٠

  )٢٤( ٦٠٠) حتى ١٦مم (٤٠٠

  )  ٢.٦مم ( ٦٥

  ) ٤مم (١٠٠

م ( ٧٠٠ ى ٢٨م م  ٩٠٠) حت م

)٣٦  (  

  ) فأكثر ٤٠مم ( ١٠٠٠

  ) ٦مم ( ١٥٠

  )٨مم (٢٠٠

  ) ٢جدول رقم ( 
  ھناك عدة أنواع من الصمامات الھواء حسب القطر المطلوب : -٤

  صمام ذو الكرة الواحدة أو العوامة الواحدة .  -أ 

  صمام ذو الكرتین . -ب 

  ) بوصة للمواسیر ذات األقطار الصغیرة  ١،  ٤/٣،  ٢/١صمام ذو عوامة صغیرة أقطار ( -ج 

  زة ھواء) ویعرف ھذه الصمام باسم (بری
1 – Body 
2- Cover 
3- Lever frame 
4- Seat 
5- Float 
6- Gasket 
7- Cover bolt 
10- Float arm 
11- Orifice button  
12- pivot pin 
13- Pin retainer  
14- Pipe plug 1/2 “ 
21- Locator  

  

21 
4 

2 
6 
3 
13 
12 
10 
11 
5 
1 

7 

14 

Outlet 
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  صمام الھواء المفرد :

  
  

  

  

  

  

  

M Type                          Sonic Type                       R Type 

  
  
  

  صمام الھواء المزدوج  :
  
  
  

  
  
  
  
  

  )٢١شكل (
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  كیفیة اختیار قطر  محبس الھواء المزدوج
  طبقا لقطر الخط وضغط التشغي

 
 

 

F  

E 

 

H
 H

 H
 

h2
 

h 

h1
 

h1
 

h1
 

h2
 

h2
 

  )٢١شكل (
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  : Foot Valve with Strainerصمام القاع بالشبكة  - ٤
 اه یركب ھذا الن ات المی وع من الصمامات في نھایة مواسیر السحب الرأسیة بخزان

كل ( ل ٢٢ش اه داخ ر المی   ) وتم
  المواسیر إلى الخارج .

  رة أخرى  –وفي حالة توقف ضخ المیاه ق الفتحات م فإن بوابات الصمام تعود لغل
وتمنع خروج أي میاه إلى الخارج مع حجز عامود المیاه رأسیا في مواسیر السحب 

ال تحتاج ھذه الطلمبات إلى إعادة التحضیر  –د قیام الطلبات بالعمل مرة أخرى . عن
ورا  ون الصمام مغم ع مالحظة أن یك ن الخزان م ور م ى الف اه عل ویتم سحب المی

  تحت سطح الماء باستمرار حتى ال یدخل ھواء أثناء عملیة الضخ.
 ر فلة ق ة واس ة ملحوم ري أو یتكون الصمام من جسم أسطواني أعاله فالنش ص دائ

  أكثر بمفصل وعلى محیط ھذا القرص كاوتش ال حكام غلق المیاه .
  مم ومن الزھر المرن لألقطار أكبر  ٢٠٠یصنع جسم الصمام من الزھر حتى قطر

ن  بكة  ٢٠٠م نع الش م وتص   م
 .من الحدید المجلفن 

  
  
  

  

  

  

  

  

  
  
  

  
  
  
  

  )٢١شكل (        
      صمام القاع مزود بشبكة

  

  
  

Check Valve 
Flanged end form  
DN50 To DN 250 
Union threaded from 2
“ to 4” strainers 
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  : Flap Valveالنھایة صمام  - ٥
  اه یركب ھذا البلف على نھایة خط صرف صحي أو خط غسیل یخص خط می

ائي ٢٣رئیسي شكل ( ) وذلك لمنع دخول أي میاه أو رواسب من المجرى الم
د  ات الم د  –قد تكون طافیة على سطح الماء خاصة أوقات الفیضان أو أوق وق

د بثقل بحیث إنھ في حالة یركب داخل غرفة أو بدون غرفة . ھذا الصمام مزو
ائي  اء  –وجود میاه في الخط  مطلوب صرفھا في المجرى الم دفاع الم إن ان ف

ود  ة تع إن البواب اه ف د نھو خروج المی ى المصرف وبع ة خارجا إل یدفع البواب
 لوضعھا األصلي لتغلق ھذا الخط مرة أخري .

 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  ) ٢٣شكل (
  صمام نھایة

  مفصلھ

  بوابة الصمام

Flap valve 
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  صمام العوامة :  - ٦
تم  ث ی ات حی ي الخزان ب ف ازل ویرك رد بالمن ندوق الط ة ص ل لعوام و مماث وھ
ق  ة وتغل ع العوام تالء ترتف د االم واردة للخزان . وعن التحكم في منسوب المیاه ال

اه   اه داخل الخزان  –بوابة دخول المی وط منسوب المی د ھب ة  –عن بط العوام تھ
  وتدخل المیاه إلى الخزان .ویفتح بوابة الدخول مرة أخرى 

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  ) ٢٣شكل (

  

  

  

  

  

  مم .٣٠٠مم حتى  ٦٠القطر من  

  م . ٥ ٦٠درجة الحرارة ال تزید عن  

  جوى . ١٠الضغط األقصى للتشغیل  

  
  
  
  
  
  
  

  ) ٢٤شكل (
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  :Pressure Reducing Valveصمام تخفیض الضغط  - ٧
ت  اه تح ط الرئیسي للمی ون الخ یك

الق ة ب الي خاص غط ع ن ض رب م

ل  د عم ات وعن ة الطلمب محط

ة  تفریعات وشبكات مواسیر التغذی

ال  –مثل المواسیر االسبستوس  –

ود  ر الموج غط الكبی اج للض نحت

ذلك یجب وضع  بالخط الرئیسي ل

ي أول  غط ف یض الض مام تخف ص

یض  بكة لتخف ھ أو الش التفریع

الخط  الي ب غط ع ن ض غط م الض

ل بالشبكة  ى ضغط أق الرئیسي  إل

تیار الضغط المناسب ویمكن اخ -

ھ  مام علی بط الص بكة وض –للش

ن  یض م ویمكن لھذا الصمام التخف

  ض ج. ١.٥ض.ج إلى  ١٦
  

  
  )٢٥شكل (     

  صمام تخفیض الضغط 
  

اه ویستخدم  ى أحواض تخزین المی د دخول الخط إل كما یستخدم ھذا الصمام عن

  أیضا في األماكن المنخفضة بالمدینة .

ائي الخارج من ى مسمار القالووظ  یمكن ضبط الم اط عل الصمام بواسطة الرب

  العلوي الذي یضغط بدورة على الزنبرك لیخرج الماء بالضغط المطلوب .
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:Pressure Regulating Valves صمام منظم للضغط - ٨  
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  : Flow Regulating Valveصمام تنظیم التصرفات المائیة  - ٩
بط  التحكم وض مام ب ذا الص وم ھ یق

  ات مائیة ثابتة  في خطوط الطرد .تصرف

اغط  طة ض ھ بواس تحكم فی تم ال ی

اه  ول المی ة دخ ى فتح درولیكي عل ھی

رص .  ذا الق ى ھ الزنبرك أعل ا ب وموازنتھ

ن  ر م مام بقط ذا الص تج ھ ى  ٤٠ین م إل م

وط  ١٠٠٠ ي الخط تعمل ف م ، ویس م

  ض.ج.  ٤٠المعرضة لضغوط حتى 

ادي  ر الرم ن الزھ مام م م الص نع جس یص

ل رك  –ب أو الص بس والزنب ا المك أم

تینلس)  لب (س ن الص نع م ي فیص والكرس

  ) ٢٦شكل (

  

  

  

  

  )٢٦شكل (         
  صمام تنظیم التصرفات المائیة
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 Liquid Level Control Valve صمام التحكم في منسوب السائل  - ١٠
 Altitude Valve  :  

ي  مام ف ذا الص تخدم ھ ویس

دما  ة ، فعن ات العالی الخزان

د  یصل منسوب المیاه إلى ح

ین  وب  –مع و منس ھ

تالء  ل أ –األم ا یقف وتوماتیكی

ي  غط ف ان الض ا إذا ك ، بینم

شبكھ التوزیع أقل من ضغط 

إن  زان ، ف ي الخ اه ف المی

ا  تح أوتوماتیكی مام یف الص

لتتدفق المیاه من الخزان إلى 

ق  ن طری بكة . . . وع الش

ود  اي الموج ي الی تحكم ف ال

مام  ى الص ك  –أعل وذل

فل  ى أس امولة إل إدارة الص ب

ى  – غط إل اي ینض أن الی ف

اسطة ھذا الضغط بو -أسفل 

وب  اع المطل بط االرتف یض

ذا  تج ھ الخزان . ین اه ب للمی

م  ٦٠٠الصمام حتى قطر  م

  )٢٧. شكل (
  
  
  
  

  ) ٢٧شكل (
  صمام التحكم في منسوب السائل 
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  : Over Speed Safety Valveصمام التحكم في السرعة الزائدة  -١١
  

د  –عند حدوث كسر في مكان ما في خط المواسیر  تزید سرعة المیاه في ھذا المكان عن الح

ق الطبیعي . عند  حدوث ھذه الزیادة المفاجئة  للسرعة داخل الخط فإن الصمام یشعر بھا ویغل

اطق  ة داخل المن ي الخطوط الطویل ة ف دة عظیم تدفق المیاه أوتوماتیكیا . وھذا الصمام ذو فائ

ة  ٥الصحراویة غیر المأھولة حیث یتم تركیبة كل مسافة مناسبة ( ى حال ثال) ، وف ر م كیلو مت

ذا الجزء ستزید وجود كسر في الماسور ة في مكان ما غیر معروف ، فإن سرعة المیاه في ھ

ور  ى الف وسوف تشعر بھا الخلیة الحساسة للصمام قبل نقطھ الكسر مباشرة ، والتي ستقوم عل

ین  ى إرسال الفن ذلك حت تحكم ب ة ال لكیة) لغرف بغلق الصمام أوتوماتیكیا مع إعطاء إشارة (الس

  ).٢٨كل (إلصالح الخط في المكان المحدد ش

  مم. ١٠٠٠مم ویمكن استخدامھ للمواسیر حتى قطر ٦٠٠أقصي قطر لھذا الصمام 
  

  

  

  

  ) ٢٨شكل (
  صمام التحكم في السرعة الزائدة 

  
   Pressure Sustaining Valve:صمام المحافظة على الضغط  -١٢

ي  الخط الرئیس د ب غط الزائ ن الض تخلص م ریف وال ي تص مام ھ ذا الص ة ھ مھم

ع ش وازن م یر لیت وط المواس رار بخط أ أض ى ال تنش ة وحت یر الفرعی بكة المواس

  ) .٢٩نتیجة أي ضغط مفاجئ شكل (
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  : Flow Control Valveصمام التحكم في التصرفات  - ١٣
  

یتحكم ھذا الصمام في المیاه المنصرفة خالل الصمام  بغض النظر عن أي تغیرات 
  في الضغط قبل الصمام أو بعد الصمام

  ) .٣٠( شكل – 
یستخدم ھذا الصمام في أغراض الزارعة والصناعة للحصول على كمیة محدودة 

  من المیاه .
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ) ٣٠شكل (

  صمام التحكم في التصرفات 
  

 : Plug Valveصمام طبھ  (سداده)  – ١٤
ي مام ف ذا الص ب ھ تم تركی ل ی كل ( اق زان ش اع الخ ي ق ة ف ك ٣١نقط ) وذل

  خزان .لتصریف میاه تنظیف وغسیل ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  )   صمام سدادة ٣١شكل (
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  المضخات
  :المضخاتتصنیف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  انواع المضخاتانواع المضخات

  دینامیكیةدینامیكیة  ازاحة موجبةازاحة موجبة

  ترددیةترددیة
 

طاردة طاردة   دورانیةدورانیة
  مركزیةمركزیة

SSppeecciiaall  
  خاصة   خاصة   

  مكبسیةمكبسیة

  غشائیةغشائیة

  ذات الریشةذات الریشة

  ترسیةترسیة

llooppee  

  حلزونیةحلزونیة

  مكبسیةمكبسیة

 نافوریة

 كھرومغناطیسیة
 

الرفع 
 بالغاز

نصف 
 قطریة

 مختلطة

 محوریة
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  :المضخاتقواعد ھامة فى 

المضخة التصنع ضغطا وانما تزود من تدفق السائل الضغط مجرد مؤشر  .١

 لمقامة التدفق

 المضخة التضخ اال سائل  التضخ غازات او بخار .٢

تخفیض الضغط الجوى على الماء وذلك باحداث تصنع المضخة تدفقا ب .٣

 تفریغ لھ

لقیاس طاقة  pressureبدال من  headالسبب الرئیسى الستخدام ال  .٤

اوقدرة المضخة ھو الن الضغط یتغیر بتغیر وزن السائل(اللزوجة 

  ال یتغیر headوالكثافة) ولكن ال

  

نواع المضخات وھى المضخة وسوف نتحدث فى ھذا الباب عن اھم نوع من ا

  :  CENTRIFUGAL PUMPS الطاردة المركزیة 

  ویوجد من ھذه المضخة ثالثة انواع :

  

  
  

  

CENTRIFUGAL 
PUMPS   

Radial Mixed  
  
 

Axial 
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  مكوناتھا:

 الغالف .١
 مروحة مركزیة الدفع .٢
 عمود التشغیل  .٣
 حوامل االرتكاز (البلى) .٤
 السحب والطرد .٥

 
  فكرة عملھا :

ف الى الخارج من الضیق الى الواسع یدخل المروحة بھا مجارى من المنتص
السائل من مركزھا وعن طریق الدوران بسرعة عالیة یدفع السائل من الداخل 

الى الخارج ویكون السائل قد اكتسب سرعة یتم توجیھھا عن طریق فتحة الطرد 
ومن الممكن تركیب اكثر من مروحة على نفس العمود وتسمى بالمضخة 

  المرحلیة 
  ممیزاتھا:

 فاءة عالیة ك .١
 سھولة الصیانة .٢
 لیس بھا احتكاك  .٣
 انخفاض الصوت .٤
 قلة الوزن والسعر والصیانة .٥
  انتظام التدفق  .٦

  
  عیوبھا:

  

  تقل الكفاءة فى السعات الصغیرة والسعات المنخفضة
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 AXIAL FLOW CENTRIFUGAL PUMP  

) صغیر وضخ كمیات كبیرة جدا من headتستخدم لحموالت منخفضة(
  السائل

  
  

  

 
  

 MIXED FLOW CENTRIFUGAL PUMP 

  

وتستخدم لضخ كمیات كبیرة   headمتر  ٢٠تستخدم لحموالت حتى 
  من السائل
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 RADIAL FLOW CENTRIFUGAL PUMP  

  مترا ولتدفقات  كبیرة ٣٠تستخدم ھذه المضخة عادة لحموالت اكبر من 
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  طریقة عمل المضخات الطاردة المركزیة:

الى عین ریش المضخة ودوران ریش المضخة یدخل السائل الفوھة ثم 
  تؤدى الى تولد سرعة الطرد المركزى

  
وعندما یغادر السائل عین ریش المضخة تتكون منطقة الضغط 

  المنخفض مما یؤدى الى اندفاع مزید من السائل الى المدخل
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الطاقة المتولد من القوة الطاردة المركزیة ھى طاقة حركة كلما زادت 
ن الریش او كلما كبر حجم الریش كلما زادت سرعة السائل سرعة دورا

  عند طرف الریشة وكلما زادت الطاقة الموجبة الى السائل

  
یتم حصر الطاقة المحركة لعمل مقاومة للتدفق عن طریق  شكل 
وتصمیم المضخة الحلزونى الذى یبطىء تدفق السائل عند فوھة 

  ل سرعتھ الى ضغطالخروج وعلیھ یبطىء السائل مرة اخرى وتتحو
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  : المضخاتظاھرة التكھف فى 
  

لو أن ضغط الماء (أو أى سائل یتم مناولتھ بالمضخة ) عند مدخل المضخة أصبح 

قریباً جداً من الضغط الالزم لتحویل الماء إلى بخار ، فإن فقاعات من بخار الماء 

 vapor bubbles will form inسوف تتكون داخل مسارات دفاعة المضخة (

the impeller passages وعملیة تكوین فقاعات من بخار الماء ھذه تؤدي ، (

إلى خلل في أداء المضخة وذلك ألن ھذه الفقاعات تبدأ في اإلنفجار داخل مسارات 

) المضخة مما یؤدى إلى حدو ث أصوات غیر طبیعیة داخل  impellerدفاعة (

بما المضخة كلھا بعد فترة من الزمن ، وتسمى المضخة وتلف دفاعة المضخة أو ر

ھذه الظاھرة (ظاھرة تكون فقاعات من بخار الماء ثم إنفجارھا داخل المضخة 

ً ) بالتكھف في المضخات  .  Cavitationوتلفھا بعد فترة من الزمن كما بیّنا سابقا

  أن ھناك تكھف في المضخات وتكھف في المواسیر وال ینبغي حدوث أى منھا . أى

  
                                                          -ولكي ال یحدث تكھف یجب أن یكون دائماً :

  (الخاص بشبكة المواسیر) NPSHR   >NPSHA(الخاص بالمضخة) 
 

NPSHA= Net positive Suction Head Available.                        
   

NPSHR= Net positive Suction Head Required(from pump 
curve) 

  

ھو من خصائص كل مضخة ویختلف من مضخة ألخرى وال یمكن  NPSHRوالـ 

معرفتھ إال بإختبار المضخة ، ویمكن الحصول علیھ من بیانات(منحنیات األداء ) 

التي تتناولھا المضخة وكذلك بإختالف  Gpmالصانع، وھو یختلف بإختالف ال

  سرعة دوران عمود الدفاعة .

  .NPSHR)  كمثال لمنحنى أداء مضخة مبین علیھ الـ ٨ظر شكل رقم (ان
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خاص  NPSHAخاص بھا فإن لكل شبكة مواسیر  NPSHRوكما أن لكل مضخة 
  بھا. 
ألى شبكة مواسیر ھو مقدار الضغط الزائد عن ضغط بخار الماء  NPSHAوالـ 

  -الالزم لمنع حدوث تكھف وعلى ھذا فیكون :
ي عند مدخل المضخة = الضغط تإلستاتیكي عند مدخل المضخة      بما أن الضغط الكل

)Ps/   g)( الضغط الناتج عن سرعة الماء) ضغط السرعة + (V2/2g(  
  )](V2/2g)+ ضغط السرعةPs) = الضغط اإلستاتیكي (Pt[حیث أن الضغط الكلي(
ة عند درجتستخرج من الجدول وكذلك     Pvحیث    / g  Pvوضغط بخار الماء = 

  -حرارة الضخ  حیث أن :
Ps /    g= static head at the pump inlet, ft or m,absolute                  
V2/2g=Velocity head at the pump inlet, ft or m                               
Pv /    g= static vapour pressure head of the liquid at the pumping 
temperature ,ft or m,absolute                  
= Density of the liquid at the pumping temperature, Lbm /ft3 or 

kgm/m3=  
g= Local acceleration of gravity, ft/sec2 or m/sec2                                     
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:. NPSHA= ps /     g+ V2/2g- pv /    g  
      ↓                         ↓  

  ضغط بخار الماء       الضغط عند مدخل المضخة
  (أوبخار السائل)

 –) Ps/     g + V2/2g=ضغط السائل عند مدخل المضخة (NPSHAأى أن 
  )(Pv/     gضغط بخار السائل 

 
ً على الضغط الجوى كما في حالة مضخة تسحب میاه  وإذا كان خط السحب مفتوحا

  - على الجو ، فإنھ في ھذه الحالة یكون : ان مفتوحمن خز
   ±    Ps/    g+ V2/2 g )= الضغط الكلي عند مدخل المضخة( PB)الضغط الجوي(

) (اإلشارة الموجبة إذا كانت المضخة Zsالواقع على المضخة ( static headالـ 
ن في تسحب من خزان في مستوى أسفل منھا ، واإلشارة السالبة إذا كان الخزا

مستوى أعلى من المضخة) + مقدار الفقد في مواسیر خط السحب بسبب اإلحتكاك 
  )hf,sبین السائل والجدار الداخلي للمواسیر بخط السحب(

:. PB/     g= Ps /      g ± Zs ±hf,s……if the suction line is opened to 
the atmosphere   

  
   Pump           

  
                                                                                                                                 

                                                                                                                  zs       
  
                                                                              pump   
  

      -في ھذه الحالة یكون:
pB/     g=ps /     g+V2/2g+Zs+hf,s                        :وفي ھذه الحالة یكون -                 

                                                   PB/    g=ps/    g+V2/2g-Zs+hf,s                    
           

 
  -ملحوظة:

 in Hg    or  19.92الضغط الجوي القیاسي =  -١     
                                          10.3m  H20     or 

                          33.78  ft H20   or                 
                                 14.7  psi     or             

٢ - 2.31 ft H20  = psi    للماء فقط  
 kgm /m3 1000ف=٦٠ْكثافة المیاه عند - ٣

Zs 
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وسوف نأخذ حالة الخزان في المستوى األقل من مستوى المضخةألنھ في الحالة 
خاصة إال تحت ظروف  األخرى(الخزان فوق مستوى المضخة ) لن یحدث تكھف

ً وعلى ھذا یكون:   -جدا
PB /   g = Ps /    g+V2/2g+Zs-hf,s                                                     

                                                               :.   
    Or  Ps/    g+V2/2g= PB /      g -Zs- hf,s                           

                                                   
NPSHA= Ps /    g +V2/2g - Pv /     g                                    :. 

  
NPSHA= PB /    g  ± Zs - hf,s – Pv/     g                              .:  

If suction Line is opened to the atmosphere]                 [ 
  
  

 -خطوات للتأكد من عدم حدوث تكھف بالمضخة:
  
التي تتناولھا ھذه  GPmمن منحنیات أداء الصانع على حسب الـ  NPSHR اقرأ -١

  المضخة
    NPSHA= PB/    g± Zs- hf,s –Pv/     gمن المعادلة  NPSHAاحسب الـ  -٢
  ً ً عكسیا   مع درجة الحرارة ، فإنھ كلما إرتفعت درجة  وحیث أن الكثافة تتناسب تناسبا

  الحرارة للسائل الذي تتناولھ المضخة كلما زادت فرصة حدوث تكھف بالمضخة.    
  .فإنھ لن یحدث تكھف بالمضخة  NPSHA <NPSHRإذا كان 

  
  -مثال:

   
 200gpm                                                           :المعطیات

          Pv= 0.2562(Lb/in),  hf,s=5FT H20  
Zs= 10ft          pumping temp. =600 f                                                   

NPSHR     =  قدم میاه ١٠من منحنیات أداء الصانع  
  -المطلوب:

  تأكد أنھ لن یحدث تكھف من خالل الحسابات - ١
 م)؟٧١ْْف (١٦٠ارة الماء ارتفعت إلى ماذا یحدث لو أن درجة حر - ٢

  :الحل
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.: NPSHA= PB/    g - Zs- hf,s –Pv/     g 
, PB/    g= 33.78ft H20       ,Pv/    g= 
( 0.2562/62.4*1)*144=0.59ft  H20 

:. NPSHA= 33.78- 10 – 5 - 0.59 = 18.19ft  H20 
  ١---------- ---فإنھ لن یحدث تكھف  NPSHRأكبر من  NPSHAوبما أن 

  سیرتفع كاآلتي :  Pvف فإن ١٦٠ْوإذا إرتفعت درجة الحرارة إلى 
Pv= 4.74*144/61 = 10.9ft (From table# 1) 

 
:.NPSHA =33.78 – 10 – 5 –10.9 = 7.88  

  ٢-------- ف فإنھ سیحدث تكھف ١٦٠ْ:.  إذا إرتفعت درجة الحرارة للماء إلى 
  
  

                      -: تكھف بالمضخاتإجرءات إحتیاطیة لتقلیل فرص حدوث 
 NPSHA= PB/    g - Zs- hf,s –Pv/     g  

  
في األنظمة المفتوحة (كما ھو حالة مضخة تسحب من برج تبرید وتضخ  - ١

ماء بارد خالل مكثف یبرد بالماء )فإنھ ینبغي أن یكون مدخل المضخة 
) free water surfaceمغطى بالماء(أو من مستوى سطح الماء الحر(

في برج التبرید (أو في الخزان األرضي إذا كانت المضخة تسحب من 
 خزان تحت األرض ).

  
في األنظمة التي تكون فیھا درجة حرارة السائل مرتفعة (أى أن ضغط  - ٢

بخار السائل سیرتفع وذلك ألن الضغط یتناسب طردیاً مع درجة الحرارة ) 
بخار ماء درجة حرارتھ  كما في حالة المیاه المتكاثفة من مكثف یسري بھ

ً جداً أن یتم تغطیة خط السحب  مرتفعة ، فإنھ یكون من الضروري جدا
ً بالماء (أو السائل المستخدم ).  للمضخة دائما

  
 
في حالة األنظمة التي یكون فیھا المضخة تسحب ماء(أو سائل ) من  - ٣

من  خزان أرضي مفتوح على الجو الخارجي أو تسحب ماء(أو سائل )
على الجو  ع المیاه الموجود أسفل برج التبرید المفتوححوض تجمی

 ً ، فإنھ من المھم جداً أن تكون وصلة خط السحب مع  الخارجي أیضا
الخزان األرضي (أو مع حوض تجمیع میاه التبرید) دائماً مغطاه بالماء وال 
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تسحب ھواء مع الماء إلى المضخة ، فإن دخل ھذا الھواء مع الماء إلى 
یسبب حدوث ضوضاء ودوامات وربما یؤدي إلى حدوث المضخة فإنھ 

 تكھف بالمضخة.
 
ینبغي أن تكون أطوال المواسیر بخط السحب بأقل طول ممكن وأقل عدد  - ٤

 بقدر المستطاع). hf,sمن األكواع أو المحابس أو القطع األخرى(قلل 
 

 ینبغي تجنب حدوث أى جیوب ھواء أو مصاید ھواء بخط السحب. - ٥
  

               -ملحوظة:
  

عند األرتفاعات العالیة جداًحیث ھناك ینخفض الضغط الجوي كثیرا فإن 
  إحتماالت حدوث تكھف للمضخات عند اإلرتفاعات العالیة جدا تزداد وبشدة.

 
 
  

Table(1) Dry saturated steam  tabl  
  

Absolute  pressure Temp. 
(F) 

 Absol. Pressure Temp. 
Ft H2O Psia 

 Ft  H20           psiA     ٨٥  ٠.٥٩٥٩  ١.٣٦٤٩  
٠.٠٨٨٥  ٠.٢٠٣٤  32  ٩٠  ٠.٦٩٨٢  ١.٦٠٤٥  
٠.٠٩٦٠  ٠.٢٢٠٦  34  ٩٥  ٠.٨١٥٣  ١.٨٧٣٦  

١٠٠  ٠.٩٤٩٢  ٢.١٨١٣    ٣٦  ٠.١٠٤٠  ٠.٢٣٩  
١١٠  ١.٢٧٤٨  ٢.٩٢٩٥    ٣٨  ٠.١١٢٦  ٠.٢٥٨٨  
١٢٠  ١.٦٩٢٤  ٣.٨٨٩١    ٤٠  ٠.١٢١٧  ٠.٢٧٩٧  

١٣٠  ٢.٢٢٢٥  ٥.١٠٧٣    ٤٥  ٠.١٤٧٥  ٠.٣٣٩  
١٤٠  ٢.٨٨٨٦  ٦.٦٣٧٩    ٥٠  ٠.١٧٨١  ٠.٤٠٩٣  

١٥٠  ٣.٧١٨  ٨.٥٤٣٩    ٥٥  ٠.٢١٤١  ٠.٤٩٢  
١٦٠  ٤.٧٤١  ١٠.٨٩٤٧    ٦٠  ٠.٢٥٦٣  ٠.٥٨٩  

١٧٠  ٥.٩٩٥  ١٣.٧٧٦٣    ٦٥  ٠.٣٠٥٤  ٠.٧٠١٨  
١٨٠  ٧.٥١٠  ١٧.٢٦٧٧    ٧٠  ٠.٣٦٣١  ٠.٨٣٤٤  
١٩٠  ٩.٣٣٩  ٢١.٤٦٠٧    ٧٥  ٠.٤٢٩٨  ٠.٩٨٧٧  
٢٠٠  ١١.٥٢٦  ٢٦.٤٨٦٣    ٨٠  ٠.٥٠٦٩  ١.١٦٤٩  
٢١٢  ١٤.٦٩٦  ٣٣.٧٨    ٨٥  ٠.٥٩٥٩  ١.٣٦٤٩  

 
 
 

  )١جدول رقم (
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  ) :way valve -2) و (way valve -3الفرق بین (
  

       إما أن یتم إستخدام بلف ذو ثالث سكك   fan coilفى وحد الملف والمروحة 
)3- way valveأو أن یتم إستخدام بلف ذو ١) كما ھو مبین بالرسم (الشكل رقم ، (

). ویتم إستخدام أى من ٢ھو مبین بالرسم ( الشكل رقم) كما way valve -2سكتین (
البلفین السابق ذكرھما وذلك لكي نتحكم في معدل سریان الماء المار خالل ملف 

  التبرید لكي یفي بمتطلبات الحمل الواقع على ملف التبرید.
كل بلف من البلفین السابق ذكرھما یختلف عن اآلخر في نظریة عملھ ولكن كال 

النھایة یمرر معدل من الماء خالل ملف التبرید یفي ومتطلبات الحمل  البلفین في
  الحراري الواقع على ملف التبرید ھذا.

 
  

  
 

) یقوم بخنق الماء ویسمح فقط بمعدل معین للماء way valve -2البلف ذو السكتین (
ى ملف التبرید ھذا ، ولكن یمر خالل ملف التبرید یفي ومتطلبات الحمل الواقع عل

البلف عندما یقفل یخلق خلفھ ضغط خلفي قیمتھ تعتمد على قیمة خنق البلف للماء ، 
ً وعلى ھذا فإن  ً درجة حرارة ثابتة تقریبا وھذا البلف یخلق خلفھ بعد ملف التبرید دائما

ذا البلف ذو السكتین ینتج عنھ تغییر في معدل السریان الذي تتناولھ المضخة ویقل ھ
المعدل خالل المضخة بإنخفاض الحمل الواقع على ملف التبرید ، ولھذا إن تم 
إستخدام بلف ذو سكتین مع كل ملفات التبرید الموجودة بالنظام فإنھ یتحتم على 

المصمم أن یجد طریقة ما للمحافظة على معدل السریان المار خالل التشلر وكذلك 
ى البلف ذو السكتین عند حد معین للحفاظ على الضغط في خط طرد المضخة وحت

 ملف تبرید 
cc     

ملف 
تبرید

cc 

Use of 3-way 
valves 

Use of 2- way 
valves 

2- way 
valves 

3- way valves 

 ١ شكل رقم

إستخدام بلف 
 ذو سكتین

إستخدام بلف 
 ذو ثالث سكك

  
  ٢شكل رقم 
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(خط تھریب بین الضغط العالي والضغط المنخفض للمضخة وسنتعرض لذلك الحقا 
  بالتفصیل).

وعلى ھذا فإن البلف ذو السكتین یقوم بتغییر نقطة تشغیل المضخة في حیز معین 
  وھذا عیب ینبغي دراستھ أثناء إختیار المضخة ووضع حل لھ إن تتطلب ذلك.

ظمة الكبیرة التي تكون فیھا معدالت السریان للماء كبیرة ینبغي على المصمم في األن
) وذلك ألن إستخدام مثل ھذه البلوف way valves -2أن یستخدم بلوف ذو سكتین (

في مثل ھذه األنظمة الكبیرة یقلل من التكلفة الجاریة لتشغیل النظام حیث أن معدل 
ھواء یقل أو یزید حسب إنخفاض أو زیادة السریان الذي تتناولھ وحدات مناولة ال

  الحمل الحراري على ملفات التبرید.
ونقصد ھنا باألنظمة الكبیرة األنظمة التس تغذي أكثر من مبنى أو حتى مبنى واحد 

ولكن  -ولكن سعة التبرید كبیرة وشبكة المواسیر كبیرة وتغذي وحدات مناولة ھواء
ذو ثالث سكك كما ھو الحال مع وحدات في األنظمة الصغیرة یفضل إستخدام بلوف 

  .FCU= fan coil units) الملف والمروحة                    (
ولكن نظریة عمل البلف ذو الثالث سكك تختلف عن نظریة عمل البلف ذو السكتین 

فالبلف ذو الثالث سكك یقوم بتھریب معدل معین من الماء خالل ملف التبرید ثم 
ماء مع معدل آخر قد مر خالل ملف التبرید ( لإلیفاء بمتطلبات یختلط ھذا المدل من ال

  الحمل الحراري الواقع على ملف التبرید)
ودرجة حرارة الماء بعد البلف ذو الثالث سكك ال تكون ثابتة كما ھو الحال مع البلف 

  -:ذو السكتین ، وسوف یتضح ھذا من المثال اآلتي 
  

  -:مثال 
  

ً منھما إلى ٤) ورقم (٣ین رقم ( ملفي التبرید في الشكل      ٢٠) متطابقین ویحتاج كال
ف  ٠ ٤٥جالون / دقیقة عند الحمل الكامل لملف التبرید ، والماء یدخل أى ملف عند 

وعندما ینخفض الحمل على ملف التبرید ف  ٠ ١٠خالل ملف التبرید تساوي     Tو 
جالون  ١٢د ألى منھما لحد معین ُوجد أن معدل السریان المطلوب خالل ملف التبری

  / دقیقة لإلیفاء بمتطلبات الحمل الحراري لملف التبرید عند ھذه الظروف.
  إحسب درجة حرارة الماء الخارجة من البلف ذو السكتین ؟

 إحسب درجة حرارة الماء الخارجة من البلف ذو الثالث سكك ؟
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  الحل
  

  - في حالة البلف ذو السكتین:
  
لحرارة الخارجة من ملف التبرید سوف تكون ثابتة وھي تساوي في فإن درجة ا 

  )٤ف (راجع شكر رقم  ٠ ٥٥=  ١٠+ ٤٥مثالنا ھذا   
  

  -:في حالة البلف ذو الثالث سكك 
  

  - :كاآلتي ٣سوف نعمل إتزان حراري على النقظة رقم 
20* T3 = 8*45+ 12*55    

        T3 = 510 fإذن      
فى ھذه الحالة تتغیر بتغیرمعدل المیاه المار في فرعة   (T3) درجة الحرارة ھذه   إذن

  ).٣التھریب للبلف ذو الثالث سكك (راجع شكل رقم 
  

   :ملحوظة 
سواء تم إستخدام بلف أو بلوف ذو سكتین أو بلوف ذو ثالث سكك في أنظمة المیاه  

تشغیل (وبتالي تتغیر نقطة  الُمثلجة فإن معدل التصرف الخارج من المضخة یتغیر
المضخة في حیز معین ) إال إذا تم عمل إجراء معین في كل حالة لتثبیت نقطة تشغیل 

  لمزید  من التفاصیل. ٦و ٥ومثال رقم  ٣و ٢راجع مثال رقم  –المضخة 
 
  
  

  

 ملف تبرید 
cc     

ملف 
 cتبرید

Use of 3-way 
valves 

Use of 2- way 
valves 

2- way 
valves 

3- way valves  

 ٣الشكل رقم 
  

  ٤الشكل رقم 

T

  
  T 

                            
       45 0F   ١ 

 
 

  
٢ 
 
 
 

   45 0 F   1 
 
 

 ▲T = 10 0F 
55 0F 

 ▲T = 10 0F 

  ) إستخدام بلف ذو ثالث سكك٣شكل رقم (  ) إستخدام بلف ذو سكتین٤قم (شكل ر

  ٢ 
            ٣ 

20 gpm 



 
١٠٦  

 

  الباب الخامس
  أبراج التبرید وطریقة عملھا

  المقدمة:
مة في دورات التبرید أو التكییف إلى األقسام الرئیسیة تنقسم المكثفات المستخد

  التالیة:
  

 .مكثفات مائیة 

 .مكثفات ھوائیة 

 .مكثفات تبخیریة  

  
ولكن قد تضطر الستخدام كمیات كبیرة من الماء في وحدات التكییف المائیة الكبیرة 

  أو قد تكون في حاجة لتقلیل كمیة المیاه ما أمكن الرتفاع ثمنھا.

الحاالت نحتاج بجوار المكثف إلى برج إلعادة استخدام الماء بعد  وفى مثل ھذه

تخلیصھ ھو اآلخر من الحرارة التي امتصھا من دورة التبرید بدال من تبرید ھذا 

  الماء بعد خروجھ من المكثفات المائیة العادیة .

  تبنى نظریة أبراج التبرید على فكرة قدیمة ورغم قدمھا

  فھي جیدة التطبیق .

  

نظریة تبرید المیاه اآلتیة من عملیة التكثیف أي القادمة  أو الخارجة من  فتبنى

المكثف  على أساس تعریضھا للھواء أو بمعنى أدق تعریض سطح المیاه للھواء فقط 

،ھذه العملیة ستبرد الھواء ولكن ببطء ومثل ذلك ھو تبرید المیاه الموجودة على سطح 

  ع برش الماء أو تذرره  في الھواء .البرك والمستنقعات ، وھناك طریقة أسر
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ً كانت الطریقة أو الطرق فكلھا تتضمن تعریض سطح الماء للھواء ولكن عند  وأیا

  EFFICINCYدرجات مختلفة في الكفاءة 

تستخدم أبراج التبرید مع المكثفات المبردة بالماء لخفض درجة حرارة الماء 

ریة المفقودة من المكثف . یضخ المستخدم كوسیط تكثیف بعد اكتسابھ الطاقة الحرا

المكثف ویدخل إلى برج التبرید من األعلى ویوزع بشكل متساوي  الماء الساخن الخارج من

على شكل قطرات حتى یسقط في حوض البرج بحیث یصبح في تماس من الھواء المار داخل 

  ).١- ١البرج ، وبعد أن یبرد یرجع مرة أخرى إلى داخل المكثف كما في الشكل (

 

 
 

  

تتم عملیة التبرید داخل البرج نتیجة تبخر بعض الماء في أثناء تساقطھ ، اذ سیأخذ 
الحرارة الالزمة لتبخره من كتلھ الماء الباقیة التي ستنخفض درجة حرارتھا . 
وسیحمل الھواء المطرود إلى خارج البرج معھ البخار الناتج ، وباإلضافة إلى ذلك 
فإن جزًء من الحرارة المحسوسة ینتقل من الماء إلى الھواء ، لذا ترتفع درجة حرارة 

  الھواء الخارج من البرج وكمیة الرطوبة أیضا .
فمن الواضح أن فعالیة برج التبرید تتوقف لدرجة كبیرة على درجة الحرارة الرطبة 

كانت درجة حرارة  للھواء عند الدخول إلى البرج مقاسھ بالترمومتر المبتل ، فكلما
  الھواء بالترمومتر المبتل عند الدخول منخفضة زادت فعالیة البرج .

 
 )  دورة الماء في المكثف وبرج التبرید١- ١الشكل (
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یسمى الفرق بین درجة حرارة الماء الداخل للبرج والخارج منھ مدى التبرید 
cooling range  ولالحتفاظ  بالتوازن في مجموعة المكثف یجب أن یكون مدى .

ً لالرتفاع في د رجة حرارة الماء في المكثف ، فیما عدا حالة التبرید في البرج مساویا
استخدام ممر جانبي للمكثف یعمل على منع كمیة من الماء المار على البرج من 
المرور على المكثف ویسمى الفرق بین درجة حرارة الماء الخارج من البرج ودرجة 

ل إن معدل انتقا approachحرارة البصلة الرطبة للھواء عند الدخول باالقتراب 
الحرارة خالل البرج یعتمد على درجة حرارة البصلة الرطبة للھواء الداخل ، 

ً علیھ مدى التبرید واالقتراب ١- ٢والشكل ( ) یمثل مخطط خواص الھواء موضحا
  وعملیة التبرید في البرج .

  
  

ً علیھ مدى التبرید واالقتراب وعملیة التبرید في البرج   مخطط خواص الھواء موضحا



 
١٠٩  

 

  سباب استخدام أبراج  التبرید :أ
في وحدات التبرید والتكثیف الكبیـرة مثل محطات التكییف المـركزیة  -١

central air conditioning  حیث یلزم كمیة كبیرة من الماء لتبرید
  سائل التبرید .

إذا كانت درجة حرارة الماء الداخل للمكثف  مرتفعة نسبیا فیلزم في  -٢
المیاه سواء أكانت وحدة التبرید متوسطة أو  ھذه الحالة كمیة كبیرة من

  كبیرة .
  في حالة ارتفاع ثمن المیاه في بعض البلدان. -٣

  

  أنواع أبراج التبرید
أبراج التبرید عبارة عن مبادالت حراریة تعمل على التبرید المیاه بالتبخیر في حیز 

الزم لسریان ال (Draft )محدود وبكفاءة عالیة . یتوقف أداء البرج على تیار السحب 
  الھواء خالل البرج 

  

  تصنف أبراج التبرید إلى :

  Atmospheric draft towers )أوال: أبراج  التیار الطبیعیة (
وھذه األبراج تكون حركة الھواء فیھا بدون آالت میكانیكیة ( مراوح ) وإنما تحدث بفعل 

  طبیعي نتیجة فرق الكثافة للھواء وتسمى بأبراج التبرید الجویة .

  وھذه األبراج على نوعین:

تعمل على نفث الماء  spray nozzlesالنوع األول یستخدم فاالت رش  - أ

 الداخل إلى البرج من األعلى على شكل قطرات صغیرة لیسقط إلى

  ).٢-١حوض ماء البرج في األسفل الشكل (

  
  )  برج طبیعي یستخدم فاالت لرش الماء داخل البرج٢- ١الشكل (
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ً أو حشوة أما النوع الثاني  لزیادة السطح المبتل في البرج  fillفیستخدم سطوحا
وتحویل الماء إلى قطرات وكذلك لتقلیل سرعة سقوط ھذه القطرات إلى حوض 

% كما في  ٢٠ – ٣٠البرج . إن ھذا النوع ذو كفاءة اكبر من النوع األول بنحو 
 ).٢-٢الشكل (

  
 و أعلى یجب أن تنصب أبراج التیار الطبیعي خارج المباني أ

  األسطح بحیث یمر علیھا الھواء بحریة .

  
  ) برج تبرید طبیعي یستخدم حشوة٢- ٢الشكل (
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  كفاءة األبراج الطبیعیة منخفضة ألنھا تتأثر بشدة واتجاه الریاح
 وبالتالي تكون األبراج الطبیعیة ذات حجم وارتفاع كبیرین .

  

  : natural draftخواص برج التبرید ذو التیار الطبیعي 
  مساحة كبیرة. -١
  مكان یكون مفتوح. -٢
٣- .ً   مكان ال یكون فیھ الھواء راكدا
  

  :ممیزات برج التبرید ذو التیار الطبیعي
  سھولة األداء. -١
  رخص التكالیف. -٢

  رخص الصیانة. -٤
  

  عیوبھ:
  یتطلب مساحة أكبر. -١
  البد من تواجده في مكان مرتفع لتكون سرعة الھواء اكبر. -٢
   في األماكن المفتوحة.ال یركب إال -٣
  

  : Forced draft )أبراج میكانیكیة (ثانیا: 
وتسمى أیضا بأبراج التبرید ذات التیار الھوائي القسري ( الجبري ) ، وھي شائعة 

  االستعمال في ھندسة التكییف والتبرید للھواء.
ً وكفاءة أعلى ولھا مقدرة على ً وأقل وزنا  وتمتاز ھذه األبراج بأنھا أقل حجما

  مواجھة الحمل عند تغیر درجات الحرارة للھواء.
  

  ویستخدم ھذا النوع من األبراج في الحاالت اآلتیة :
  في الحاالت التي یتعذر وجود مساحة كبیرة لھ . -١
  عدم وجود مساحات مفتوحة مواجھة للریح . -٢
٣- .ً   في األماكن التي یكون فیھا الھواء راكدا
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  : تصنف األبراج المیكانیكیة إلى
 أبراج تیار الدفع: - أ 

تعمل المروحة على دفع الھواء خالل البرج ویكون ضغط الھواء داخل البرج 
اكبر من الضغط الجوي ، وتوضع المروحة عند مدخل برج التبرید . كما في 

  ) :٢-٣الشكل (

  ) برج تیار الدفع٢- ٣الشكل (

  

  

 :(Induced draft)أبراج تیار السحب  -ب 
ة على سحب الھواء من البرج . یكون ضغط الھواء داخل تعمل المروح

البرج اقل من الضغط الجوي . أي أن ضغط الھواء داخل البرج یكون 
  سالب وموجب في حالة الدفع حیث توضع المروحة في نھایة البرج . 
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  ) :٢-٤كما في الشكل (

  
  ) برج تیار السحب٢- ٤الشكل (

  

وع الطارد عن المركز أو المحوري بینما في تكون المروحة في حالة الدفع من الن
 حالة السحب تكون من النوع الترددي .

لمنع خروج قطرات میاه مع  (Eliminators )تستخدم مع أبراج التبرید موانع 
 الھواء الخارج من البرج.

یضخ الماء الساخن القادم من المكثف إلى أعلى البرج حیث یتم رشھ إلى اسفل البرج 
 ة من الرشاشات .بواسطة مجموع

 كیلو نیوتن / متر مربع. ٥٠انخفاض الضغط األمثل للرشاشات ھو 
لزیادة مساحة  (Decking)تحتوي أبراج التبرید عادة على حشو من الخشب  

السطح المبلل ولتذریة المیاه إلى قطرات صغیرة والعمل على تباطئ سقوط القطرات 
 إلى قاع الحوض .

  

  :ثالثا: األبراج التبخیریة 
) مثل األنواع السابقة آال إن المكثف یكون داخل ٢-٥وھذا البرج كما في الشكل (

. ً   البرج ، وھنا یكون وسیط التكثیف عبارة عن الماء والھواء معا
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ومن حسنات ھذا النوع ھو الكفاءة العالیة في التكثیف ، أما سیئاتھ فھو الحاجة إلى كمیة وسیط 

  تبرید كبیرة .

  

 تبخیري ) برج٢- ٥الشكل (

  
ً لسریان إلى ثالثة أنواع :   یمكن تصنیف أبراج التبرید تبعا

 : أبراج ذات سریان متوازي  
  وفیھا یسرى الماء والھواء في نفس االتجاه إلى اسفل .

  
 : أبراج ذات سریان متعاكس  

  وفیھا تسرى المیاه إلى اسفل والھواء إلى أعلى .
  
 : أبراج ذات سریان متعامد  

ً إلى اسفل . وفیھا یسري الھواء   أفقیا والماء راسیا
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فأبراج التبرید ذات الجریان المتعاكسة المستخدمة أساسا في تطبیقات تكییف الھواء 
یكون جریان الھواء فیھا بصورة عمودیة أو بصورة معاكسة لسقوط الماء ، وجریان 

  )٢-B٦و (  )٢-A٦الھواء أما أن یكون بالدفع أو بالسحب بمروحة كما في الشكلین (

  برج التبرید ذو الجریان المعاكس بالسحب  )٢- A٦الشكل (

  

  برج التبرید ذو الجریان المعاكس بالدفع )٢- B٦الشكل (
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  أما األبراج ذات الجریان العرضي المستخدمة في تطبیقات تكییف
الھواء والتطبیقات الصناعیة فیكون جریان الھواء فیھا بصورة أفقیة 

ً مع جریان الماء ا ) . ومیزتھا أنھا ذات انخفاض ٢-٧لشكل (متعامدا
ضغط قلیل من جانب الھواء بالنسبة إلى مساحة سطح انتقال كبیرة . 
ً ما  ً ، وھي غالبا وكذلك یكون توزیع تیار الھواء والماء فیھا منتظما
تكون ذات تیار ھواء مستحث ، والمراوح المستخدمة معھا ذات 

 جریان محوري.

  
  و جریان عرضي) برج تبرید ذ٢- ٧الشكل (

  

  برج التبرید المتعامد : حیث یكون اتجاه جریان الھواء متعامد مع
)، حیث یكون ارتفاع البرج ھنا ٢-٨اتجاه سقوط الماء كما في الشكل (

اصغر مما ھو في برج التبرید ذو الجریان المعاكس . وتعتبر ھذه 
 میزة في الحاالت التي تتطلب ارتفاعات قلیلة للبرج .

  
  ) برج التبرید المتعامد٦- ٨الشكل (
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  تصمیم واختیار أبراج التبرید
  :تتوقف كفاءة برج التبرید على ما یلي

 درجة الحرارة الرطبة للھواء عند دخولھ في البرج. .١
 مساحة سطح المیاه المعرضة للھواء وفترة تعرضھا. .٢
 سرعة سریان الھواء خالل البرج. .٣
 زي ، متعاكس أو متعامد ) .إتجاه سریان الھواء بالنسبة المتساقطة ( متوا .٤

  
  یصنع إطار البرج من زوایا من الصلب وألواح من الصاج المجلفن أو

  الصلب الغیر قابل للصدأ .
  

  طریقة تصمیم الحشو في داخل البرج:

  ) طریقة تصمیم الحشو٣-١الشكل (
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  :فائدة المكعبات الخشبیة (الحشو)
ء من مالمسة اكبر تكسیر عمود الماء (الرشاشات) وھذه تمكن الھوا - أ

  قدر من الذرات.
  زیادة السطح المبتل( أي نشر الماء على اكبر قدر من المساحات ).-ب
تمكین الماء من اخذ وقت كاف لالنتقال من أعلى البرج إلى اسفل وبذلك  -ج

  یعطیھ فرصة اكبر لیبرد.
  

تتحكم في أداء برج التبرید نفس العوامل التي تؤثر في تبخر الماء في 
  اء وھي:الھو
  سرعة الھواء خالل البرج . -١
مساحة الماء السطحیة المعرضة لكل وحدة حجمیھ من الھواء وطول  -٢

 مدة تعرضھا .
 متوسط الفرق بین ضغط البخار في الھواء والماء في البرج . -٣
 اتجاه انسیاب الھواء بالنسبة للسطح المعرض من الماء . -٤
  

  یشمل السطح المعرض للماء على ما یلي :
 اء الموجود في حوض البرج .سطح الم .١

 جمیع األسطح المبتلة في البرج . .٢
 جمیع أسطح قطرات الماء المتساقطة خالل البرج . .٣
  

  :  cooling tower capacityسعة برج التبرید 
سعة أي برج معناھا كمیة الحرارة التي یطردھا سائل التبرید أو التي ینبغي أن 

  یطردھا سائل التبرید .
تي ینبغي أن یطردھا سائل التبرید ھي كمیة الحرارة التي یمتصھا وكمیة الحرارة ال

  المبخر +كمیة الحرارة الناتجة عن شغل الضاغط.
ویالحظ أن درجة الحرارة النھائیة للماء عند حوض برج التبرید تتوقف على 

  ارتفاع ھذا البرج بفرض أن سرعة الریاح ثابتة .
إلى درجة تقترب من درجة الحرارة  كما إن الماء الخارج من المكثف یبرد عادة

المبتلة للھواء الداخل للبرج ولكنھا ال تصل إلى ھذه الدرجة كما ھو موضح بالشكل 
)٣-٢.(  
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  ) عالقة بین درجات الحرارة للماء والھواء٣- ٢الشكل (

  

وتصل ھذه الدرجة عادة إلى درجة أعلى من درجة الحرارة المبتلة للھواء الخارجي بقدر 
  ْف متوقفة على سعة البرج وكمیة المیاه وطریقة تصمیم البرج.١٠-٥یتراوح من 

  
فمثال یمكننا أن نعطي كمیة حرارة إلى كمیة من الماء ویمكن أن نعطي نفس كمیة 
الحرارة إلى كمیة مضاعفة من الماء ولكن سیكون الفرق بین درجتي حرارة الدخول 

م فیھا كمیة میاه اكبر سیكون والخروج من األولى ضعف الثانیة ففي تلك التي تستخد
الفرق بین درجتي الحرارة اصغر وبالتالي  تكون درجة الحرارة النھائیة للماء عند 
حوض البرج اقرب إلى درجة الحرارة المبتلة للھواء الداخل منھا لو استخدمنا كمیة 

یة من الماء نصف الكمیة األولى ولھذا السبب یتضح لنا لماذا نستخدم المیاه ذات الكم
  الكبیرة في برج التبرید .

  

  عوامل اختیار أبراج التبرید:
  سعة برج التبرید المطلوبة. -١
 درجة الحرارة بالترمومتر المبتل للتصمیم . -٢
درجة حرارة الماء المطلوبة عند الخروج عن برج التبرید . ( درجة  -٣

  حرارة الماء عند الدخول للمكثف أو االقتراب للبرج ) .
  أو : .....

  دفق المطلوب على البرج ( لتر / ث ) .معدل الت -١
 درجة الحرارة بالترمومتر المبتل للتصمیم . -٢



 
١٢٠  

 

درجتي حرارة المطلوبتین عند الدخول للبرج والخروج منھ ( مدى  -٣
 تبرید البرج واالقتراب منھ ) .

 
 الحمل الحراري لبرج التبرید :

  یحسب الحمل الحراري لبرج التبرید من المعادلة التالیة :
  

Qct = M˙w . CP . ( Tin – Tout ) 
 

  حیث :
M˙w   تدفق الماء المراد تبریده بـ :kg/sec .  
CP   .الحرارة النوعیة للماء :  
Tin    .درجة حرارة الماء الداخل للبرج :  
Tou t .درجة حرارة الماء الخارج من البرج :  

  
ر في البرج ، إن كمیة الحرارة التي یفقدھا الماء المطلوب تبریده یكتسبھا ماء التبخ

) فإن الحمل الحراري للبرج ایضا یمكن ˙Mفإذا كانت كتلة الماء المبخرة في البرج (
  حسابھ من المعادلة التالیة :

Qct = M˙ . L.H 
  حیث :
L.H  ٥٥٠: الحرارة الكامنة لتبخر الماء وتساوي kcal/kg .  
  مثال :

 Cº 36حرارة حیث یدخل بدرجة  kg/sec 2یتدفق الماء في برج تبرید بمعدل 
  أوجد : Cº 31ویخرج بدرجة حرارة 

 الحمل الحراري للبرج . .١
 معدل تبخر الماء . .٢

 
1- Qct = M˙w. CP. (Tin – Tout) 
          = (2) (1) (36 – 31) 
          = 10 kcal/sec 
2- M = Qct / L.H 
         = 10 / 550 
         = 0.018 kg/sec 
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  :تركیبھ (برج التبرید )
  

كون غالف البرج الخارجي من المعدن أو ألیاف الزجاج أو االسبستوس أو یت
الخشب أو الخرسانھ أو من مجموعة من ھذه المواد . ویفضل استعمال اقل المواد 
عرضھ للصدأ لغالف البرج وللحشوة . یدخل الماء إلى البرج من األعلى ویوزع 

مخرمة أو المجاري خاللھ بطرق مختلفة فقد یتم بالرش بوساطة األحواض ال
المحززة في جوانبھا أو بطرق أخرى عدیدة والغرض من ھذا التوزیع واحد وھو 

  تحویل الماء رذاذ ناعم ونشره بالتساوي خالل مقطع البرج .
  

تحتوي معظم األبراج كما ذكرنا سابقا على حشوة من الفوالذ المقاوم للصدأ أو 
لماء الذي یمر علیھا إلى رذاذ عن اللدائن أو الخشب األحمر ، تعمل على تحویل ا

طریق توفیر مساحة سطحیة مبتلة كبیرة یساعد على سرعة التبخر . باإلضافة إلى 
ذلك فإنھا تجعل الماء یسیر بطریق متعرج مما یزید من فترة وجوده في تماس مع 

  ھواء البرج.
  eliminatorونظرا لسرعة الھواء العالیة داخل البرج تستخدم صفائح إزالة 

الستخالص قطرات الماء التي قد تنجرف مع تیار الھواء إلى خارج البرج ، ویعتمد 
  كمیة الماء المنجرفة على تصمیم البرج وسرعة الھواء.

  

  :صیانة أبراج التبرید
  

  الصیانة الدوریة:
 

  یلزم فحص األجزاء المیكانیكیة شھریا :
  

ھ . فان إذا كانت مراوح البرج من النوع الذي یدار عن طریق أقشط .١
  مقدار شد القشط یجب أن یفحص ویضبط حسب الحاجة .

یجب المحافظة على جمیع مرابط  البرج بحیث تكون مثبتة بشكل  .٢
  جید.

  یلزم فحص بلف العوامة ویضبط حسب الحاجة . .٣
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  : یلزم تنظیف برج التبرید ودھانھ سنویا

  

 حب .والرواسب الموجودة باألحواض ومصافي المليء والس شوائبیجب رفع ال
یجب كشط وتنظیف ودھان جمیع األسطح المعدنیة الخارجیة التي یكون قد حدث بھا 

) ثم یغطى PRIMERقشور على األقل مرة كل عام باستعمال دھان بطانة جید(
  السطح الخارجي للبرج بدھان مقاوم للصدا.

یجب فحص الجزء الداخلي من البرج . وقم بإصالح أي تلف بمواد الحشو أو أجزاء 
حوض ، وإذا كان من الضروري رفع الحشو ، فانھ یجب تركیب الحشو الجدید في ال

 المكان األصلي حتى نحصل على توزیع ماء منتظم .
 یجب تنظیم ریش المروحة وان تدھن إذا لزم األمر.

إذا كان من الضروري معالجة الماء كیماویا لمنع تكون األوساخ في دائرة برج 
 رة أخصائي في معالجة الماء .التبرید ، فانھ یلزم استشا

یجب منع نمو العفن داخل برج التبرید الذي یعمل على تخفیض انتقال الحرارة ویسد 
بنتا كلوروفینولیت الصودیوم) التي لھا فعالیة قویة لقتل  الدائرة .وتستعمل لذلك مادة (

 مسببات ھذا العفن.
  

  

  المیاه المفقودة في برج التبرید:
  

  لفقد المیاه خالل أبراج التبرید :ھناك ثالثة مصادر 
% من معدل  ١المیاه المتبخرة نتیجة تبرید باقي المیاه الساخنة وھي في حدود 

  سریان المیاه خالل البرج .
 مع الھواء الخارج من البرج . (Water drift )سحب قطرات المیاه 

ز األمالح من قاع البرج للتحكم في نسبة تركی (Water bleed – off)تصفیة المیاه 
  % من معدل سریان المیاه خالل البرج . ١في میاه في حدود 

  
یجب تعویض برج التبرید بنفس معدل المیاه المفقودة لیظل مستوى المیاه في حوض 

  البرج ثابت .
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  معالجة میاه برج التبرید:
والبكتریا والفطریات  (Algae )توجد الكائنات العضویة الحیة كالطحالب 

(bacteria and fungi)  والكائنات نباتیة بكمیات متفاوتة ونوعیات مختلفة في
جمیع مصادر المیاه الطبیعیة ونتیجة لتعرضھا للھواء الجوي فإنھا تنمو وتؤدي إلى 
تقلیل كفاءة أبراج التبرید كنتیجة لنمو الطحالب والفطریات على الجدران مما 

ز ثاني أكسید الكربون الذائب یتعارض مع توزیع المیاه،یلزم لنمو الطحالب توافر غا
في الماء وكذلك ضوء الشمس وتنشیط الطحالب عادة في أبراج التبرید والمبردات 

  والمرشحات المفتوحة والخزانات .
وتنمو الطحالب عادة في اتجاھات طویلة منبسطة ولذا فان التخلص منھا في داخل 

ً لتدفق المیاه لذا یج ب مقاومتھا قبل دخولھا إلى المواسیر بعد نموھا قد یسبب حاجزا
المواسیر . ینتج عن نمو الطحال والرواسب الرخوة في باطن خزانات المیاه 
وأحواض الترسیب أخطار جسمیة على المرشحات والمضخات . كذلك تحول بكتریا 
أكسدة الكبریت (عنصر الكبریت) الذي یتواجد في المیاه الطبیعیة إلى حامض 

  اب تأكل أبراج التبرید . الكبریتیك إي یعتبر من أسب
یفید في أكسدة الشوائب  (nitrifying bacteria )ولكن وجود بكتریا النتردة 

األمونیومیة وتحویلھا إلى نترات والتي بدورھا تساعد على عملیات الھدم للمواد 
العضویة التي تدخل إلى دوائر المیاه مع میاه التعویض حیث تمد ھذه العملیات 

م للھدم واألكسدة ویمكن منع نمو الطحالب وذلك بمنع الضوء من باألكسجین الالز
الدخول باإلضافة إلى حقن میاه بكمیات منتظمة من الكلور ویستفید جزء كبیر من 
الكلور المحقون في المیاه في تنفیذ العمل الذي ینتج عنھ التخلص من األمونیا والمواد 

ات أو في حالة انسداد فوھات الترذیذ العضویة وفي حالة تواجد بكتریا اختزال الكبریت
(Spray nozzles)  أو تغطیتھا بالطحالب فإنھ یجب زیادة جرعات الكلور المحقون

  في مصدر المیاه .
  

  للحصول على أداء جید لبرج التبرید یجب معالجة المیاه من :
  (Scales )القشور  - أ

ه على األسطح تنشا القشور نتیجة ترسب المواد الصلبة  غیر المذابة في المیا
 Blow)الخارجیة لألنابیب. العالج الوحید لمنع تكون القشور ھو تصفیة المیاه 

down)  وبالتالي المحافظة على نسبة تركیز مقبولة للمواد الصلبة في المیاه
  الجاریة .
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  (Corrosion )الصدأ  -ب
معدن ینشا الصدأ نتیجة تحلل المعادن بالتفاعالت الكیمیائیة بین ، الھواء وال

الصلبة في المیاه الجاریة . العالج الوحید للصدا ھو تحكم في قیمة اس 
وبالتالي تصبح المیاه الجاریة غیر  ٧وجعلھ اقل من العدد  (PH)الھیدروجین 

حمضیة . یتم التحكم بإضافة مواد كیمیائیة مثل الكرومات ، البولي فوسفات 
  والنیترات للمیاه الجاریة .

  
  (Organic growth )النمو العضوي  -ج

لألسطح المبتلة وتتلف خشب  (Fungi)والفطریات  (Algae)تغطى الطحالب 
الحشو وبالتالي تنخفض السعة التبریدیة للبرج. ولعالج ذلك إضافة مواد كیمیائیة 

  مثل الكلور للمیاه الجاریة .
  
  )Dirtاألتربة ( -د 

تربة في قاع البرج مصدر األتربة ھو الھواء المحیط ببرج التبرید . تتجمع األ
. العالج الوحید لألتربة ھو وضع فلتر على مداخل  (Silt )على ھیئة طین 

  الھواء والتنظیف المیكانیكي لقاع برج التبرید .
  
  
  

  معالجة میاه أبراج التبرید باستخدام بدائل محلیة :
  

 -یؤدي تلوث میاه األبراج بالطحالب إلى نتائج سلبیة عدیدة أھمھا:
  

د حشوات أبرج التبرید بالطحالب یؤدي إلى التقلیل من أن انسدا -١
  مساحتھا السطحیة وبالتالي من كفاءتھا.

أن نمو الطحالب وغزارتھا وانسیابھا في شبكة دورة الماء المبرد  -٢
) المربوطة على الشبكة وبالتالي filtersیؤدي إلى انسداد المصافي(

 إلى حدوث خلل في طبیعة عمل األبراج.
الب تؤدي إلى زیادة المحتوى األكسجیني في میاه البرج أن كثرة الطح -٣

 مما یسبب في تأثیر تآكل على أجزاء البرج.
أما أھم طرق المعالجة التي تجري ألبراج التبرید للتقلیل من تولید الطحالب 

  -فھي:
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إضافة المواد الكیماویة التي تقتل الطحالب على میاه البرج وبشرط فیھا ان 
یة للماء المستخدم في البرج متعادلة كي ال تؤثر سلبیا على تبقي الدالة الحامض

  ھیكل البرج المصنوع غالبا من الحدید القابل للتفاعل مع الحوامض.
إجراء معالجات میكانیكیة على األبراج وتشمل عملیات تجفیف األحواض 
وإزالة األطیان والطحالب العالقة بالقشط وغسل الحشوات باستمرار بعد تجفیفھا 

رح المیاه التي تغسل بھا األحواض وحشوات األبراج خارج البرج ممایؤدي وط
إلى ھدر كمیات كبیرة من المیاه فضال عن العمل الشاق والمضني لقشط 
الترسبات ھذا إضافة إلى التوقفات الكثیرة ولفترات طویلة ألبراج التبرید إلجراء 

 عملیات الصیانة.
ار بماء جدید خال من الطحالب وفي ھذا طرح الماء المستخدم واستبدالھ باستمر

ھدر كبیر في المیاه والطاقة ألن كمیة الماء تصل في بعض االحیان إلى مئات 
  اآلالف من األمتار المكعبة وھي عملیة غیر اقتصادیة.

استخدام مبادالت أیونیة لمعالجة الماء المستخدم في االبراج ولكن ھذا ال یمنع 
مباشر بین الھواء والماء ولكنھ یمنع من حدوث من نمو الطحالب لوجود تماس 

  .التكلسات
  

  المادة البدیلة وممیزاتھا:
إن غیاب دراسة سابقة أو طریقة محلیة معتمدة للقضاء على األحیاء المائیة 
المترسبة عدا المستوردة سابقا وكذلك عدم توافر البدیل المحلي لھا أدى إلى 

خیصة الثمن والتنطوي على أضرار البحث عن مواد كیماویة مصنعة محلیا ور
  جانبیة على اإلنسان والبیئة ولھا القدرة على منع نمو وتكاثر ھذه األحیاء المائیة.

أجریت ھذه الدراسة على أبراج تبرید من النوع التبخیري كما تمت مقارنة 
المادة البدیلة مع مادة حمضیة كانت تستورد من الخارج واسمھا 

) لمعادلتھا KOHلیھا مادة ھیدروكسید البوتاسیوم() وتضاف إNalcoالتجاري(
) تضاف إلى Nalcoحامضیا مع قیاس الدالة الحامضیة لماء البرج وكانت مادة(

لتر/أسبوع وجرت محاوالت عدیدة إلزالة ھذه الكائنات من  ٢٥ماء البرج بواقع 
خالل عملیات القشط والغسل ولفترات عدیدة لموسم التشغیل كما أضیف العدید 

  ن المواد وغیرھا ولكن تأثیرھا كان غیر ذي فعالیة تذكر.م
وبعد استخدام إحدى المواد الكیماویة التي تنتج محلیا (من قبل وزارة الصناعة 

)،تم التوصل  Na OCL)،وھي مادة ھایبوكلورات الصودیوم (االردنیة والمعادن
ج التبرید وأجزائھ الى التركیز المالئم،وبالحدود التي ال تؤثر سلبیا على ھیكلیة بر

والحشوات المستخدمة فیھ،المصنوعة من صفائح البالستیك ، والمرتبة على شكل 
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شرائح ، وأخذت عدة عینات من میاه البرج ، وجرى تحلیلھا بیولوجیا للتعرف 
  على نوع الطحالب النامیة فیھا.

ارھا واستخدمت عدة تراكیز من المادة البدیلة وصوال إلى الحد المالئم.وتم اختب
موقعیا ولمدة عامین(موسمي تشغیل كاملین) ، مع إزالة وقشط الطحالب المتبقیة 

لتر/اسبوعیا لكل حوض ھي  ٤لمعرفة حجم الطحالب المتولدة،وتبین أن إضافة 
  أفضل نسبة من المادة البدیلة.

وجرى فحص المیاه بعد كل موسم تشغیل لمعرفة مدى فعالیة ھذه المادة في 
رھا.وكان الفقد فیھا قلیل جدا،ویكاد ال یذكر مع ضمان عدم الحوض،وكمیة تطای

  تكاثر الطحالب في األبراج.
% مقارنة بالمادة ٨٤وقد أظھرت المادة البدیلة زیادة في كفاءة االبراج بنسبة

% مقارنة مع العملیات المیكانیكیة (القشط والغسل ٩٥المستوردة وبنسبة
المضافة قلیلة جدا مقارنة بالمادة  المستمر) ولما كانت كمیة المادة البدیلة

المستوردة لذا تعتبر ھذه الطریقة ذات جدوى اقتصادیة فضال عن التوصل إلى 
  نوع المادة البدیلة.

  
  

  االستنتاجات:
  

  تعتبر المادة البدیلة التي تضاف إلى ابراج التبرید وتنتج محلیا ذات جدوى.

ئیة المترسبة في أحواض أبراج إعتماد الطریقة البدیلة للقضاء على األحیاء الما

 التبرید.

تحقیق وفرة في كمیة المادة المضافة ذلك إلى أن المادة المستوردة كانت تضاف 

 لتر/اسبوعیا٤لتر/اسبوعیا أما المادة البدیلة فانھا تضاف بواقع  ٢٥بواقع 

 ال تحتاج المادة البدیلة إلى إضافات كیماویة للوصول إلى دالة حامضیة متعادلة عند

 العمل ضمن الحدود والنسب التي تم التوصل إلیھا.

إمكانیة إستخدام المادة البدیلة لجمیع أنواع أبراج التبرید وھي صالحة للعمل في جمیع 

  الظروف المناخیة وتعمل لمدیات حراریة واسعة.
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  وحدات مناولة الھواء
  التي یتم تركیبھا  في المحطات المركزي

  
  

  
  

 تتكون ھذه الوحدات من 
  

  غالف یشتمل علي مروحة طاردة مركزیة  - ١

 ملف مواسیر للتبرید  - ٢

 حوض لتجمیع المیاه المكثفة(الرطوبة ) - ٣

ة  - ٤ ف تدفئ تخدم كمل تاء أو یس ل الش ي فص تخدم ف خین یس ف تس مل

 ابتدائي 

 أجھزة لرفع نسبة الرطوبة - ٥

 مرشحات الھواء (فیلتر) - ٦

 بوابات للتحكم في دخول وخروج الھواء إلي الوحدة  - ٧

 كان لخلط الھواء قبل دخولھ إلي وحدة المعالجة   تحتوي علي م - ٨
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 ویوجد طرازین من وحدات مناولة الھواء التي یتم تركیبھا في 
  : لمحطات المركزیةا

  
  الطراز األول یخدم منطقة واحده  

 
  تعمل علي دفع الھواء المعالج بدرجة حرارة ونسبة رطوبة واحده الوظیفة...

  بتغذیتھلجمیع الحیز المكیف التي تقوم  
  ویستعمل ھذا الطراز أما تبرید  أو تدفئة فقط

   
 الطراز الثاني یخدم أكثر من منطقة  

      
تعمل علي دفع الھواء المعالج ألي عددا من مسارات الھواء بدرجة  الوظیفة...      

  حرارة ونسبة رطوبة
ز المراد مختلفة الكل مسار (مجرة ھواء) الزى یقوم بنقل ھذا الھواء إلي الحی       
  تكییفھ 

  
 ءاختیار المكان المناسب لتركیب وحدة مناولة الھوا:  

  
في المكان للحصول علي الكفاءة المطلوبة من وحدة مناولةالھواء یجب ان یتوافر 

  الوحدة بعض الشروط منھا  ھالذي سوفة یتم تركیب ب
  ان یكون مصدر الكھرباء الذم لتشغیل الوحدة قریب من المكان.

             ھناك أي عائق النسیاب الھواء الداخل الیھ و الخارج منھا ان ال یكون 
 (مكان جید التھویة)

 ان تكون بعیدة عن تأثیر الریاح القویة حتى ال تعوق سرعة المروحة.
 ان تكون بعیدة عن األمطار وأشعة الشمس المباشرة.

اج بالصوت ان تكون بعیدة عن المكان المراد تكییفة حتى اال تتسبب في االزع
  الصادر عنھا أو الھواء الساخن الخارج منھا.

 ان یكون مكان التركیب جید ومناسب ویكفي لتحمل وزنھا
 ان تكون بعیدة عن الھواء الساخن الصادر عن وحدة أخري.

 .ان یكون حولھا مكان یكفي ألعمال الصیانة مثل الفك والتركیب
لقة في السقف بحیس یسھل نقل یمكن تركیب الوحدة في األرض أو في السطوح أومع

  الھواء إلي المكان المراد تكییفة وفي مكان جید التھویة.
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  شرح مكونات وحدة مناولة الھواء 
  حیز خلط الھواء : -١
  

ھي عبارة عن حجره یتم بھا الخلط جزء من الھواء الراجع من الغرفة المكیفة 
ض تقلیل الحمل لغرض إعادة دوران جزء من الھواء خالل المبني وذلك لغر

وتكالیف التشغیل .یتم خلط جزء من ھذا الھواء الراجع الذي یكون باردا في الصیف 
وساخنا في الشتاء مع الھواء النقي المسحوب من خارج المبني .نسبة الخلط تتم 

بواسطة مخمدات خلط بسیطة او تركیب أجھزة تحكم أوتوماتیكیة تتحكم في نسبة فتح 
ي تتحكم في سحب كمیة من الھواء الراجع وسحب كمیة من او إغالق المخمدات الت

  الھواء النقي بالنسبة المطلوبة  قبل ان یمر الخلیط علي ملف التبرید او التسخین.
  
   :ملف التبرید -٢
  

الیوجد إختالف بین ملف التبرید وملف التسخین وذلك من حیث الشكل وطریقة 
  العمل.

ول یستخدم الماء البارد العادي اومحلول ملحي وتنقسم ملفات التبرید الي نوعین ، األ
  حیث یتم تبرید ھذة السوائل خارج وحدة المعالجة عن طریق جھازتبرید میكانیكي .

النوع الثاني عباره عن المبخر في الجھاز تبرید میكانیكي  ویسمي ملف تبرید مباشر 
بشكل مباشر داخل  اي تجري بداخلة عملیة التمدد والتبخر مائع التبرید فیبرد الھواي

  وحدة المعالجة .
وحسب درجة حرارة الندي للھواء ودرجة حرارة سطح ملف التبرید فإن ملف 

التبرید قد یكون جافا أثناء عملیة التبرید أي الیحدث التبرید لبخارالماء وبالتالي فإن 
  ملف یقوم بتبرید الھواء تبریدا محسوسا عن طریق خفض درجة حرارتھ .

  
  خین :ملف التس -٣
  

یتم تسخین الملفات بالبخار او الماء الساخن او بقاومة كھربائیة وتتألف ملفات  

التسخین بالماء أو البخار الساخن من أنابیب رفیعة متوازیة مصفوفة تشكل الملف ، 

  ویوضع عادتا لھذا االنابیب  زعانف وذلك لزیادة السطح اإلشعاعي .
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 draw through air لھواءمروحة تكییف مركزیة تعمل بسحب ا -٤
handling unit:  

  
مروحة ھواء مغذي لوحدة مناولة الھواء تقوم بسحب الھواء من خالل ملفات التبرید  

  و/أو التدفئة
  نظریة عمل المروحة الطاردة المركزیة :

  
ً إلى مركزھا ویخرج باتجاه قطرھا١                      ) مروحة یدخل الھواء محوریا

  مركزھا). (عمودي علي 
) عضو المروحة الدوار أو الدوالب داخل الصندوق الحلزوني ویشمل الدعامات ٢ 

  للمروحة ذات السیر أو المروحة ذات االتصال المباشر
  
  : المرشحات - ٥
  

یتم شرح المرشح الجاف الذي یتم تركیبة في وحدة مناولة الھواء وھوعبارة عن مادة 
سامي المعالج، القماش، الصوف الزجاجي أو مثل السلیولوز، االسبستس، الورق الم

خیوط القطن، مجمعة في إطار معدني عند مرور الھواء خالل وسائط الترشیح تتعلق 
ً من  ذرات األتربة بمادة الترشیح وبالتالي یصبح الھواء الخارج من المرشح خالیا

  األتربة وذرات الرمال.
  

  یمكن تصنیف المرشحات الجافة إلى:
  

  بتة یتم تغییرھا عند اتساخھا.أ ـ مرشحات ثا
ب ـ مرشحات متحركة على ھیئة شریط یتحرك ببطء بواسطة بكرتین.عند اتساخ 

  الشریط یتم تغییره بشریط آخر جدید.
  

  یمكن تصنیف المرشحات الجافة إلى ثالثة درجات وھي:
  میكرون. ٧وتستخدم مادة السلیولوز لترشیح األتربة الكبیرة ذات األقطار األكبر من 

 ٧وتستخدم األلیاف الصناعیة لترشیح األتربة المتوسطة ذات األقطار األقل من 
  میكرون. ٠.٧میكرون واألكبر من 

 ٠.٧وتستخدم األلیاف الزجاجیة لترشیح األتربة الدقیقة ذات األقطار األقل من 
  میكرون.

% و تنتج الشركات المرشحات ٩٥%الي ٨٤تتراوح كفاءة المرشحات الجافة بین 
  فة بأبعاد قیاسیة:الجا

٦٢.٥×  ٤٠،                   ٥٠×  ٥٠،                   ١٢٥×  ٦٢.٥  
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  :وحدة الترطیب  -٦
ھي عبارة عن غرفة یتم خاللھا معالجة الھواء وذالك بمروره تحت مطر میاة 

البخاخات ویمكن بخ المیاة من شبكة او أكثر من البخاخات باتجاة واحد أو إتجاھین 
. وتتألف غرفة ترطیب الھواء من جسم غیر قابل للصدأ و بحیرة تجمع مختلفین 

الماء ، والبخاخات ، ومصافي لصد رذاذ المیاة  وتتمیز البخاخات عن بعضھا بنعومة 
  رذاذ الماء. 

و تركب مرطبات الھواء بمكان یسمح للھواء بتشرب بخار الماء أو الرذاذ المنطلق 
كونات الواقعة في تیار الھواء مثل الملفات من المرطبات وذلك قبل أن تمس الم

والخامدات وریش التوجیھ وإال فإن تكثف قد یحصل في مجاري الھواء. یجب أن 
  تتجاوز حرارة الھواء المرطب نقطة التكاثفة  في المكان الذي یجري ترطیبھ.

یجب األخذ بالتوصیات الواردة بالمنشورات الفنیة للشركة الصانعة لمرطبات الھواء 
حول نوعیة الماء التي یجب أن تستعمل. یجب عند االستخدام المباشر للماء، وخاصة 

في األنظمة التي تعید تدویر الماء أن یعامل الماء لمنع تجمع الغبار خالل عملیة 
  التبخیر وتراكم البكتریا الملوثة.

  تصنع مكونات المرطبات المعرضة للماء من النحاس أو من أي مادة غیر حدیدیة.
  

  : الرسم التخطیطى لوحدة المناولھ المركزیھ
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  المراوح
  

دفق  ى ت ل عل ي تعم واء فھ ف الھ دة تكیی ي لوح ر أساس راوح عنص ر الم تعتب
ى  العالوة عل ة ب واء وخالل المسالك الھوائی الھواء خالل مكونات جھاز تكییف الھ

  حركة الھواء داخل األماكن المراد تكییفھا.
  

  :)Classification of fansتصنیف المراوح ( ١-١٠
  تصنف المراوح إلى نوعین:

  
  :)Axial fansأ ـ مراوح محوریة (

ذا یسھل  في ھذا النوع من المراوح یدخل الھواء ویخرج في اتجاه المحور وھ
   عملیة توصیل المسالك الھوائیة بالمراوح

  
  وانواعھا:

  
  :)Propeller fansمراوح رفاصیة ( -١

ة  ١-١٠شكل (المراوح الرفاصیة، الموضحة في  ا)، ال تستخدم مسالك ھوائی
  وال یمكنھا دفع الھواء خالل مسالك ھوائیة أو تركیبات لھا مقاومات كبیرة.

باك  ل ش واء مودی ف الھ دات تكیی ع وح یة م راوح الرفاص تخدم الم تس
)Window type) بلیت ى Split) وس ات عل الل فتح ة خ االت التھوی ي مج ) وف

  الحوائط.
  اصیة ارتفاع مستوى الصوت مع السرعات العالیة.من عیوب المراوح الرف

  
  ):Tube axialـ مراوح محوریة ذات أنابیب (٢
  ):Vane axialـ مراوح محوریة مجھزة بریش توجیھ (٣

ھ مع وحدات  ریش توجی تستخدم المراوح المحوریة ذات األنابیب والمجھزة ب
رة و واء كبی ریان الھ دالت س ا مع ي لھ زي الت واء المرك ف الھ ة تكیی المقاوم

ي شكل  ا ھو موضح ف وعین السابقین، كم ین الن رق ب رة. الف ً كبی االستاتیكیة أیضا
ر شكل (١-١٠( وع األخی ھ لتنظیم مرور  ١-١٠)، ھو تجھیز الن ریش توجی ـ) ب ج

ة  راوح المحوری وب الم ن عی ة. م لة بالمروح ة المتص الك الھوائی ى المس واء إل الھ
  ارتفاع مستوى الضوضاء.
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  مروحة محوریة ذات كفاءة عالیة                      مروحة محوریة طاردة للدخان والغازات

  
  ):Centrifugal fansب ـ مراوح طرد مركزي (

  
مراوح الطرد المركزي تعتبر المراوح الشائعة االستخدام في كل مجاالت تكییف 

دفع معدالت ھواء صغیرة أو كبیرة لمدى واسع لضغط  الھواء وذلك إلمكانیاتھا على
  الھواء.

) مركبة على محور المروحة Impellerتتكون مروحة الطرد المركزي من دفاعة (
ویحیط بھا غالف حلزوني.تسحب المروحة الھواء في اتجاه المحور وتطرده في 

  اتجاه متعامد على المحور.
  

ة  ً لنوعی ا زي تبع رد المرك راوح الط نف م واع تص ى األن و إل ا ھ ریش، كم ال
  الثالثة التالیة:

  
  ) Straightـ مراوح طرد مركزي ذات ریش مستقیمة (١
  

  
  
  )Forwardـ مراوح طرد مركزي ذات ریش منحنیة لألمام (٢
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  )  Backwardـ مراوح طرد مركزي ذات ریش منحنیة للخلف (٣
  
  

  
  
  

  ).Airfoilالسطح اإلنسیابي (مراوح الطرد المركزى ذات 
  

  
  

  ):Fan performanceأداء المراوح ( ٢-١٠
  

ین الضغط ( ة ب درة (Pressureیعبر عن أداء المراوح بالعالق )، Power) الق
درة المعطاة للمروحة Efficiency) والكفاءة (Dischargeالتصرف ( ).تعمل الق

تاتیكي ( غط االس ن الض ل م ادة ك ى زی رعة Static pressureعل غط الس ) وض
)Velocity pressure.(  

  
  معادلة القدرة الكلیة الالزمة للمروحة :

  
PT = (m /   ) PT   (W) 

          = QPT  
  ومعادلة القدرة االستاتیكیة للمروحة :

  
PS = (m/   ) PS   (W) 

           = Q.ps  
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  حیث:
m ) ،معدل سریان الھواءkg/s(  

  ) kg/m3كثافة الھواء، (    
Q ) تصرف المروحةm3/s(  
PT الضغط الكلي للمروحة  
Ps :الضغط االستاتیكي للمروحة ومعادلتھ  

PS = (PT,O – PT,I) – PV,O  
  حیث:
PT,O الضغط الكلي عند محرج المروحة  
PT,I الضغط الكلي عند مدخل المروحة  

PV,O ضغط السرعة عند مخرج المروحة  
  معادلة الكفاءة االستاتیكیة للمروحة:

 = (PS / Psh)  
  ة عن القدرة على محور المروحة.عبار P.shحیث: 

  ) قیم الكفاءة االستاتیكیة لألنواع المختلفة للمراوح.١-١٠یعطي جدول (
  

  )١- ١٠جدول (
  الكفاءة المئویة  نوعیة المروحة

  أ ـ محوریة : رفاصیة
  : بدون ریش توجیھ              
  : مع ریش توجیھ              

٤٠  
٦٥-.٦  

٧٥- ٧٠  
  ش:ب ـ طرد مركزي مع ری

  مستقیمة              
  منحنیة لألمام              
  منحنیة للخلف              
  منحنیة للخلف وانسیابیة              

  
٥٥- ٤٥  
٦٠- ٥٠  
٧٥- ٧٠  
٨٥- ٨٠  

  

  
) أداء مراوح الطرد المركزي ذات الریش المنحنیة لألمام ٣-١٠یوضح شكل (

  (أ)، المنحنیة للخلف (ب) والمستقیمة (جـ).
  ) مقارنة بین األنواع الثالثة لمراوح الطرد المركزي.٢-١٠ي جدول (یعط
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  )٢- ١٠جدول (

  عنصر المقارنة
  نوع الریشة

  خلفیة  مستقیمة  أمامیة
  الكفاءة

  الحیز المطلوب
  السرعة

  مستوى الضوضاء

  متوسطة
  صغیر
  صغیرة
  ضعیف

  متوسطة
  متوسط
  متوسطة
  مقبول

  عالیة
  متوسط
  عالیة
  جید

  
  

المراوح یكون ھادئ عند نقطة التصمیم المناظرة ال على كفاءة  یالحظ أن أداء
ة،  ع السرعات العالی للمروحة. ینتج عن االنحراف عن نقطة التصمیم، خاصة م
ریش  راوح ذات ال ام. الم ة لألم ریش المستقیمة والمنحنی ضوضاء للمراوح ذات ال

رت نقطة األ و تغی ى ول دون ضوضاء حت ل ب ا العم ف یمكنھ داء عن المنحنیة للخل
  نقطة التصمیم.

  
  :)Fan lawsقوانین المراوح ( ٣-١٠

  
  یحكم أداء المراوح القوانین التالیة:

  أ ـ تتناسب سعة المروحة مع سرعة الدوران.
(Q1/Q2) = (R.P.M.1/R.P.M2)  

  ب ـ یتناسب ضغط المروحة مع مربع سرعة الدوران.
(P1/P2) = (R.P.M2)2  

  حة مع مكعبات سرعة الدورانجـ ـ تتناسب القدرة الالزمة للمرو
(P1/P2) = (R.P.M2)3  
  د ـ تتناسب سعة المروحة مع مكعب حجم المروحة.
(Q1/Q2) = (D1/D2)3  

  ھـ ـ یتناسب ضغط المروحة مع مربع حجم المروحة
(P1/P2) = (D1/D2)2  

  و ـ تتناسب قدرة المروحة مع حجم المروحة لألس الخامس
(P1/P2) = (D1/D2)5  
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ً مع الجزر ع ـ یتناسب كل  من سرعة دوران المروحة، سعتھا وقدرتھا عكسیا
  لكثافة الھواء التربیعي

)/(M).P./RM.P.(R 121   

)/e(e)/P(P

)/e(e)/Q(Q

1221

2121



  

  
ي:  تخدمة ھ وز المس ابقة الرم ادالت الس ي المع غط ،  Pف درة،   Pللض   Qللق

  لقطر المروحة و       لكثافة الھواء. Dلسرعة الدوران،  R.P.Mللسعة ، 
  

  :)Fan selectionاختیار المراوح ( ٤-١٠
) PSیار المراوح من الكتالوجات یجب معرفة كل من الضغط االستاتیكي (الخت

ار كل من وسیلة Qوسعة المروحة ( ي االعتب ار یجب أن نأخذ ف ). لحسن االختی
دوران،  اإلدارة، طبیعة حمل المروحة، حجم المروحة، وزن المروحة، سرعة ال

  مستوى الضوضاء، التكلفة األولیة وتكلفة التشغیل.
  

  :)Fan installationیبات المراوح (ترك ٥-١٠
واء. یفضل أن تكون  راوح بمسالك الھ ة توصیل الم راوح بكیفی یتأثر أداء الم
ة  ة منتظم ي حال ا ف ة والخروج منھ ي المروح واء ف دخول الھ التوصیالت تسمح ب
ت  ھ. إذا كان بقدر اإلمكان وبدون إحداث تغیرات فجائیة في سرعة الھواء أو اتجاھ

و د مخرج المروحة سرعة دخول الھ واء عن ى من سرعة الھ ي المسالك أعل اء ف
  یحدث فقد في الضغط االستاتیكي للمروحة یعین بالمعادلة التالیة:

 Ploss = 1.1  (Vd/0.29)2 – (VF/1.29)2  
واء من  ل من سرعة خروج الھ ولو كانت سرعة دخول الھواء في المسلك أق

  لمروحة یعین بالمعادلة:؛المروحة یحدث زیادة في الضغط االستاتیكي ل
 Gain = 0.75  (VF/1.29)2 – (Vd/1.29)2  

  حیث:
VF .عبارة عن سرعة خروج الھواء من المروحة  
Vd .عبارة عن سرعة دخول الھواء في المسلك  
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 الترجمة المصطلح الترجمة  المصطلح

 A FILTER  فلتر  Charge  یشحن (شحنه)

 Accumulator  مجمع Circuit  دائرة

 Air conditioning  تكییف هواء Comfort  مریحة

 Air distribution  توزیع الهواء Common wire  سلك مشترك

 Air diffusers  نواشر هواء Condenser  مكثف

 Condensing  ضغط التكثیف
Pressure 

 Air fans  مراوح هواء

 Air temperature  درجة حرارة الهواء Condensing unit  وحدة تكثیف

 Air-cooled  مكثف هوائى Control system  كمنظام التح
condenser 

  Alarms  إنذارات  Cooler  مبرد
 Ammonia  نشادر Cooling Coil  ملف تبرید

 Bar  بار (وحدة ضغط) Cooling system  نظام التبرید

 Battery  بطاریة Copper tube  مواسیر نحاس

 Belt  سیر Crankcase  علبة المرفق

 Blower  نافخ (هواء) Crankshaft  عمود مرفقى

 B.T.U  وحدة حراریة بریطانیة Damper  خانق

 Building  مبنى Deep vacuum  ضغط سالب عمیق

 Boiler  غالیة Degree  درجة

 Calorie  وحدة قیاس حرارة Design  تصمیم

 Cable  كبل  Direct  مباشر

 Discharge  ضغط التفریغ أو الطرد
pressure 

 Casing  غالف أو غطاء

 Central air  مكیفات مركزیة Electric control  م كهربىتحك
conditioners 

 Control  تحكم Environment  البیئة

 Evaporative  تبرید تبخیرى
Cooling 

 Exhaust  عادم

 Freezing  تجمد  Ceiling  سقف

 Centralized  حاسب مركزى
computer  

 Fresh air  هواء طازج
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 Centrifugal  ضاغط طارد مركزى
compressor 

 Gas  غاز

جهاز ضغط  (ضغط  Check valve  صمام عدم رجوع
  مقاس)

Gage pressure 

 Absolute pressure  الضغط المطلق Closed circuit  دائرة مغلقة

 Adjusting control  ضبط التحكم Commercial  تجارى

 Condensate  تصریف ماء التكثیف
drain 

 Air damper  خانق هواء

 Air ducts  مجارى الهواء Condensation  تكثیف

 Condensing  حرارة التكثیف
temperature 

 Air grilles  جریالت هواء

 Air flow  تدفق هواء Contactor  مفتاح تالمس-كونتاكتور

 Air volume  حجم الهواء Cooling  تبرید

 Air movement  حركة الهواء Cooling cycle  دائرة تبرید

 Ambient  المحیط الخارجى Cooling fan  مروحة تبرید

 Automatic control  تحكم رقمى Cooling tower  برج التبرید

  Basic  أساسى Corrosion  تآكل
 Crankcase  سخان علبة ذراع تدویر

heater 
  Bearings  رولمان بلى

  Blade  ریشة Critical  حرج
 Breaking the  كسر الفاكیوم  Data sheet  ورقة بیانات

vacuum 
 By-pass تسریبه أو تحویله Defrost  صقیعإزالة ال

 Boiling  غلیان Dew point  نقطة الندى

 bolt  مسمار Diagnostics  أعطال

 Direct  تمدد مباشر
expansion 

  Capacitor  مكثف سعوى

  Capillary tubes  أنبوب شعرى Drain  تصفیة
 Electric circuit  دائرة كهربیة Insulation  عزل

 Evacuating  غتفری Intake  مأخذ

 Evaporator  مبخر Internal  داخلى

 Exhaust fan  مروحة العادم Joints  روابط أو وصالت
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 Fresh  طازج Kilowatt  كیلووات

 Fuel  وقود Kpa  كیلو باسكال

 Gage  جهاز Latent heat  حرارة كامنة

 Gasket  جوان Leak  تسرب

  Heat  حرارة Liquid  سائل

 Heat Exchanger  رارىمبادل ح Louver  شق تهویة

 Heat load  حمل حرارى Low pressure  ضغط منخفض

 Heater  سخان Lubrication  تزییت

 Heating coil  ملف حرارى Machine  ماكینة

 Hermetic  ضاغط مغلق Main  رئیسى
compressor 

 Hermetic system  نظام مغلق Manometer  مانومتر جهاز قیاس ضغط

 Hot  ساخن Manual  یدوى

 Humidification  ترطیب Manual control  تحكم یدوى

 Humidifier  مرطب Maximum  قصوى أو قیمة عظمى

 Humidistat  جهاز قیاس رطوبة Measurement  قیاس

 Mechanical  مكونات میكانیكیة
component 

 Humidity  رطوبة

 Mechanical  طاقة میكانیكیة
Energy 

 Ice  ثلج

 Indoor air  داخلىالهواء ال Mercury  زئبقى

 Instrument  جهاز Modular  معیارى

 Inspection  تفتیش Moisture  رطوبه

 Motor  موتور scope  مجال

 National  دولى system  منظومة

 Natural  طبیعى absorption  امتصاص

 Noise  ضوضاء active system  منظومة فعاله

 Ohm  اوم cascade  تعاقبي

 Oil  زیت reabsorbed  أعاده االمتصاص

 administrative  سلطة إداریة
authority 

 Oil pump  طلمبة زیت
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 Oil separator  فاصل زیت standard air  هواء قیاسي

 equipment  معدات
appliances 

 Oil level  مستوى الزیت

 Oil tank  تانك الزیت air conditioning  تكییف الهواء

 Open circuit  وحةدائرة مفت air treatments  معالجة الهواء

 Operating condition  ظروف التشغیل requirements  متطلبات

 Operator  عامل التشغیل process  عملیة

 Overload protection  حمایة زیادة الحمل heat exchangers  مبادالت حراریة

 Package  مجمعة blowers  نفاخات

وحدة قائمة بذاتها أو  filters  مرشحات
  مجمعة

Package unit 

 Pipe  أنبوب supply air  هواء التغذیة

 Piping  شبكة أنابیب return air  هواء الراجع

 Power  قدرة exhaust air  هواء العادم(المطرود)

 Power circuit  دائرة القدرة الكهربیة apparatus  أجهزة

 Pressure  ضغط air duct  مجرى هواء

 Pressure drop  هبوط الضغط conduit  مسلك

 Pressure gage  جهاز قیاس الضغط passageway  ممر

الخریطة  plenum  مجمع هواء
  السیكرومتریة

Psychometric 

 Pump  طلمبة materials  مواد -خامات 

 Reciprocating  ضاغط ترددى class  رتبه
compressor  

  Refrigerant  مائع التبرید connectors  وصالت
 Refrigerating oil  بریدزیت ت spray system  منظومة رش

  Refrigeration  تبرید humidifying  ترطیب
 Refrigeration cycle  دائرة تبرید dehumidifying  إزالة الرطوبة

 combustion  غرفة احتراق
chamber 

 Refrigerator  ثالجة

 Relative humidity  رطوبة نسبیة space  حیز
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 Relays  ریالى-مرحل  compressor  ضاغط

أو   صمام تنفیس machine  مكنة
  تصریف

Relief valve 

 Replacing  إحالل accessories  ملحقات

 Resistance  مقاومة compress  یضغط

 refrigerant  بخار وسیط التبرید
vapor 

 Return  راجع

 Reverse cycle  دائرة معكوسة compressor unit  وحدة الضاغط

 Rotary compressor  رانىضاغط دو  liquid receiver  مستقبل السوائل

 Rotor  العضو الدوار condensate  متكاثف

 Safety  أمان separate  یفصل

 Screw compressor  ضاغط لولبى reduction  خفض

 condensate  منظومة تصریف المتكاثف
disposal system 

 Scroll compressor  ضاغط حلزونى

 Service  خدمة drip pan  حوض تنقیط

 Service valve بلف خدمة piping  یرتوصیله مواس

تبرید تحت خط  collection  جمع
  التشبع للسائل

Sub cooling 

تحمیص بعد خط  discharge  تصریف
  التشبع للبخار

Superheat 

 Supply  تغذیة reliable  یعول علیه

 Suction  سحب metal  معدن

 System  منظومة أو نظام parts  أجزاء

 Technical  فنیة metallic  معدنى

 Temperature  درجة حرارة alloy  أشابه (سبیكة)

 melting  درجة حرارة االنصهار
temperature  

 Test  اختبار

 Thermal relay  ریالى حرارى brine  محلول ملحى

ترموستات جهاز  transmission  نقل
  ضبط الحرارة

Thermostat 
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 Vacuum  تفریغ (ضغط سالب) state  حالة

 Vacuum pump  طلمبة تفریغ flash point  نقطة الومیض

 approved  طریقة معتمدة
manner  

 Valve  بلف

 Vanes  ریش burner  حارق

 Vapor  بخار fuel  وقود

 Vaporization  التبخیر conveyance  وسیلة النقل

 V v-beltسیر حرف  combustion  احتراق

 ,heating system  منظومة تدفئة مركزیة
central 

 Ventilation  تهویة

 accessory  أجهزة مساعدة
apparatus 

 Warm  دافئ

 Water  ماء high pressure  ضغط عالى

 Water-cooled  یبرد بالماء low pressure  ضغط منخفض

 Wiring diagram  مخطط دائرة الكهرباء pressure vessel  وعاء ضغط

 alteration  تعدیل labeled  ممیز بعالمة

 heating system  ینمنظومة التسخ seal  حابك
  ventilating system  منظومة التهویة label  بطاقة

  refrigeration system  منظومة التبرید cooling coils  ملفات التبرید
  approved  اعتماد evaporator  مبخر
 authority  سلطة condenser  مكثف

 arrangement of  ترتیبة المواسیر
pipe  

 official  مسئول مختص

 arrangement of  بة األنابیبترتی
tubing  

صالحیة شرعیة أو 
  قانونیة

jurisdiction 

 vaporized  بخار وسیط التبرید
refrigerant  

 boiler  مرجل

 vessel  وعاء liquefied  مسال
 steam  بخار ماء removal of heat  إزالة الحرارة

 hot water  ماء ساخن condensing unit  وحدة التكثیف
 power driven  ركضاغط بمح

compressor  
 heat  حرارة
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 furnished  ملحقات موردة
accessories  

 capacity  سعة

  ,nominal capacity  سعة اسمیة confined space  حیز محدود
 direct vent  أجهزة تنفیس مباشرة

appliances  
 steam boilers  مراجل بخاریة

 pressure  ضغط leakage  تسریب
 outside  هواء خارجى

atmosphere  
 buildings  مبانى

 structures  منشآت duct coverings  أغطیة مجارى الهواء
وصلة لحام بسبیكة  adhesive  الصق

  نحاسیة
brazed joint 

 gastight joint  وصلة حابكة للغاز insulation  عزل
 operating  ظروف التشغیل banding  تحزیم

conditions  
 intermittent forced  متقطعحریق قسرى  coating  تغطیة

firing  
 combination smoke  مخمد حریق ودخان fan casing  أغطیة المراوح

and fire damper  
 resist  یقاوم duct plenum  مجمع مجارى الهواء

 passage  ممر duct lining  بطانة مجارى الهواء
 fire  حریق overflow  فائض

 smoke  دخان Louver  مخرج هواء ذو شقوق

 Respiratio  معامل التنفیس
Coefficients 

 combustion  احتراق

 nationally  مرجعیات وطنیة معتمدة
recognized 
standards 

 rapid oxidation أكسدة سریعة

 light  ضوء panel heating  تسخین لوحى

 radiant space  تدفئة باإلشعاع
heating 

 quantity  كمیة

 volume  حجم heating element  عنصر التسخین
 electrical  عنصر مقاومة الكهرباء

resistance 
element 

 refrigeration  تبرید

  tons of refrigeration  طن تبریدى ceiling  سقف
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 air  حجیرة الهواء
compartment 

 heating capacity  سعة التسخین

 air distribution  منظومة توزیع الهواء
system 

 evaporation rate  معدل التبخیر

 portable cooling  وحدة تبرید نقالى
unit 

 air handling  مناولة الهواء

 factory  مجمعة بالمصنع
assembled 

 chimney  مدخنه

 enclosure  مثوى - محوى  automatic  أوتوماتى
 residential منزلى volt  فولت
 products of  نواتج االحتراق watt  واط

combustion  
  combustion gases  غازات االحتراق ampere  أمبیر

 flue outlet  مخرج المدخنة butterfly valve  صمام خنق مفصلى
 assembly  تجمیعه -مجمع  louver  مأخذ الهواء

 nationally  معمل اختبار وطنى معتمد
recognized 

testing 
laboratory 

 - أجهزة التسجیل 
  مسجل

registers 

 grilles  شبكات symbol  رمز

 hoods  براقع identifying mark  عالمة التعرف

 inspection  وكالة تفتیش
agency 

 filter, air  مرشح الهواء

جوامد محمولة  organization  مؤسسة
  بالهواء

airborne solids 

 nationally  مرجعیات وطنیة معتمدة
recognized 
standards 

 ventilating  تهویة

 fire damper  حریق مخمد panel heating  تسخین لوحى

 radiant space  تدفئة باإلشعاع
heating 

 detection of heat  استدالل على الحرارة

 closure  إغالق heating element  عنصر التسخین

 electrical  عنصر مقاومة الكهرباء
resistance 
element 

 interupt  اعتراض
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 migratory air flow  تدفق الهواء ceiling  سقف

 air  الهواء حجیرة
compartment 

 restrict  یقید

 air distribution  منظومة توزیع الهواء
system 

 flame  لهب

 portable cooling  وحدة تبرید نقالى
unit 

 furnace  فرن

 factory  مجمعة بالمصنع
assembled 

 self contained unit  وحدة قائمة بذاتها

 electric energy  قة كهربیةطا absorption unit  وحدة تبرید باالمتصاص

 portable  مبخر نقالى
evaporator 

 heat exchanger  مبادل حرارى

 transfer  انتقال refrigerant  وسیط التبرید

 medium  وسیط depth  عمق

منظومة مجارى  thickness  سمك
  الهواء

duct system 

 duct fittings  تركیبات المجرى width  عرض

 damper  مخمد pipes  مواسیر

ملحقات معدات  tubes  أنابیب
  مناولة الهواء

air handling 
equipment 
accessories 

smoke دخان  connectors وصالت  
combustion احتراق  spray system منظومة رش  

rapid oxidation أكسدة سریعة  humidifying ترطیب  
light ضوء  dehumidifying إزالة الرطوبة  

quantity كمیة  combustion 
chamber 

  غرفة احتراق

volume حجم  space حیز  
refrigeration تبرید  compressor ضاغط  

tons of refrigeration  طن تبریدى  machine مكنة  
heating capacity سعة التسخین  accessories ملحقات  
evaporation rate معدل التبخیر  compress یضغط  
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air handling مناولة الهواء  refrigerant 
vapor 

  بخار وسیط التبرید

chimney مدخنه  compressor unit وحدة الضاغط  
enclosure  مثوى - محوى  liquid receiver مستقبل السوائل  
residential منزلى  condensate متكاثف  
products of 
combustion  

  یفصل separate  نواتج االحتراق

combustion gases  غازات االحتراق  reduction خفض  
flue outlet  مخرج المدخنة  condensate 

disposal system 
  منظومة تصریف المتكاثف

assembly  تجمیعه -مجمع  drip pan حوض تنقیط  
registers  أجهزة التسجیل - 

  مسجل
piping توصیله مواسیر  

grilles شبكات  collection جمع  
hoods براقع  discharge تصریف  

filter, air مرشح الهواء  reliable یعول علیه  
airborne solids  جوامد محمولة

  بالهواء
suitable manner سلوك مناسب  

ventilating تهویة  metal معدن  
fire damper مخمد حریق  parts أجزاء  

detection of heat استدالل على الحرارة  metallic معدنى  
closure إغالق  alloy (سبیكة) أشابه  
interupt اعتراض  melting 

temperature 
  درجة حرارة االنصهار

migratory air flow تدفق الهواء  brine محلول ملحى  
restrict یقید  transmission نقل  
flame لهب  state حالة  

furnace فرن  flash point نقطة الومیض  
self contained unit وحدة قائمة بذاتها  approved 

manner 
  تمدةطریقة مع

electric energy طاقة كهربیة  burner حارق  
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heat exchanger  مبادل حرارى  fuel وقود  
transfer انتقال  conveyance وسیلة النقل  
medium وسیط  combustion احتراق  

duct system  منظومة مجارى
  الهواء

heating system, 
central 

  منظومة تدفئة مركزیة

duct fittings لمجرىتركیبات ا  accessory 
apparatus 

  أجهزة مساعدة

damper مخمد  high pressure ضغط عالى  
air handling 
equipment 
accessories 

ملحقات معدات 
  مناولة الهواء

low pressure ضغط منخفض  

symbol رمز  pressure vessel وعاء ضغط  
identifying mark عالمة التعرف  labeled ممیز بعالمة  

inspection agency وكالة تفتیش  seal حابك  
organization مؤسسة  label بطاقة  

nationally recognized 
standards 

مرجعیات وطنیة 
  معتمدة

cooling coils ملفات التبرید  

panel heating تسخین لوحى  evaporator مبخر  
radiant space heating تدفئة باإلشعاع  condenser مكثف  

heating element عنصر التسخین  arrangement of 
pipe 

  ترتیبة المواسیر

electrical resistance 
element 

عنصر مقاومة 
  الكهرباء

arrangement of 
tubing 

  ترتیبة األنابیب

ceiling سقف  vaporized 
refrigerant 

  بخار وسیط التبرید

air compartment حجیرة الهواء  liquefied مسال  
air distribution 

system 
  إزالة الحرارة removal of heat  منظومة توزیع الهواء

portable cooling unit وحدة تبرید نقالى  condensing unit وحدة التكثیف  
factory assembled مجمعة بالمصنع  power driven 

compressor 
  ضاغط بمحرك
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absorption unit  وحدة تبرید
  باالمتصاص

furnished 
accessories 

  ملحقات موردة

portable evaporator مبخر نقالى  confined space حیز محدود  
refrigerant وسیط التبرید  direct vent 

appliances 
  أجهزة تنفیس مباشرة

depth  عمق  leakage تسریب  
thickness  سمك  outside 

atmosphere 
  هواء خارجى

width  عرض  duct coverings أغطیة مجارى الهواء  
pipes مواسیر  adhesive الصق  
tubes  أنابیب  insulation عزل  
Scope  المجال  Alteration  التعدیل  

System  النظام  Heating System  نظام التسخین  
Absorbtion  االمتصاص  Ventilating 

System 
  نظام التهویة

Active System النظام الفعال Refrigeration 
System  

  نظام التبرید

Cascade  التعاقبى  Approved  االعتماد  
  Authority  السلطة  Recibsorbed  أعاده االمتصاص
 Administrativ  السلطة اإلداریة

Authority  
  Official  المسئول المختص

  Jurisdiction  الصالحیة  Standard air  الهواء القیاسي
 Equpments  معدات

Appliances  
  Boiler  المرجل-الغالیة

  Vessel  الوعاء(القیزان)  air Conditioning  تكییف الهواء
  Steam  البخار  Air Treaments  معالجة الهواء

  Hot Water  الماء الساخن  Requirements  المتطلبات
  Heat  الحرارة  Process  عملیة

 Heat  المبادالت الحراریة
exchangers  

  Capacity  السعة

  Nominal Capacity  السعة األسمیة  Blowers  النافخات
  Steam boilers  المراجل البخاریة  Filters  مرشحاتال
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  Pressure  الضغط  Supply air  هواء التغذیة
  Buildings  المبانى  Return air  هواء الراجع

  Structures  المنشآت  Exhaust air  هواء العادم(المطرود)
  Brazed joint  وصلة لحام نحاسیة  Apparatus  األجهزة

مانعة لتنفیس  وصلة Air duct  مجرى الهواء
  الغاز

Gastight joint  

 Operating  ظروف التشغیل Conduit  المسلك
Conditions  

 Intermittent forced  الحریق المتقطع Passageway  الممر
firing  

خانق الحریق  Plenum  مجمع الهواء
  والدخان

Combination smoke 
and fire damper  

 Resist  یقاوم Conveying air  الهواء المنقول

  Passage  مرور Materials  الخامات
 Fire  الحریق Class  الرتبه

 Smoke  الدخان Connectors  الوصالت

 Combustion  اإلحتراق Spray System  نظام رش

 Rapid oxidation  األكسدة السریعة  Humidifying  الترطیب

 Light  الضوء  Dehumidifying  إزالة الرطوبة

 Combustion  غرفة اإلحتراق
chamber 

  Quantity  الكمیة

  Volume  الحجم Space  الحیز
 Dampers  منظمات الخنق High pressure  الضغط العالى

ملحقات معدات  Low pressure  الضغط المنخفض
  مناولة الهواء

Air handling 
equipment 
accessories 

 Symbol  الرمز Pressure vessel  وعاء الضغط

لمعمل المحلى ا  Labeled  عالمة التمیز
  المعترف به

Identifying mark. 
Nationally 

recognized testing 
laboratory 

 Inspection agency  الوكالة المعروفة  Seal  الختم
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 Label   Organization  العالمة

 Panel heating  التسخین اللوحى  Evaporator  المبخر

 Radiant space  تدفئة الحیز باالشعال  Condenser  المكثف
heating 

 Arrangement of  ترتیبة المواسیر
Pipe  

 Heating element  عنصر التسخین

 Arrangement of  ترتیبة األنابیب
tubing  

عنصر مقاومة 
  الكهرباء

Electrical resistance 
element 

 Vaporized  بخار وسیط التبرید
refrigerant  

 Ceiling  السقف

 Air compartment  حجیرة الهواء  Liquefied  التحویل الى سائل (إسالة)

 Air distribution  نظام توزیع الهواء  Removal of heat  إزالة الحرارة
system 

 Portable cooling  وحدة التبرید المتنقلة  Condensing unit  وحدة التكثیف
unit 

 Power driven  ضاغط بمحرك
compressor  

 Factory assembled  مجمعة بالمصنع

 Furnished  المعتادة الملحقات
accessories  

وحدة تبرید 
  باإلمتصاص

Absorption unit 

المبرد التبخیرى   Confined space  حیز محدود
  المتنقل

Portable evaportive 

 Direct vent  آجهزة اتنفیس مباشرة
appliances  

 Refrigerant وسیط التبرید

 Outside  الهواء الخارجى
atmosphere  

  Depth  ة)العمق (التخان

  Thickness  السمك  Duct Coverings  أغطیة مجارى الهواء
  Width  العرض  Adhesive  مواد اللصق

  Pipes  المواسیر  Insulation  العزل
  Tubes  األنابیب  Banding  مواد الربط
  Automatic  األلى  Coating  األغطیة

  Volt  الفولت  Fan casing  أغطیة المراوح
  Watt  الوات  Duct plenum  مجمع الهواء

  Ampere  األمبیر Duct lining  بطانة مجارى الهواء
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  Butterfly  خانق ریشه مفرده  Enclosure  محوى
  Louver  مأخذ الهواء  Overflow  فائظ

  Refrigeration  سعة التبرید Compressor  الضاغط
 Tons of  الطن التبریدى Machine  المكنة

refrigeration  
  Heating capacity  ة التسخینسع Accessories  الملحقات
  Evaporation rate  معدل التبخیر Compressing  الضغط

 Refrigerant  بخار وسیط التبرید
Vapor 

 

  Air handling  مناولة الهواء

 Compressor  وحدة الضاغط
unit 

  Chimney  المدخنه

  Enclosure  حیز Liquid receiver  مستقبل السوائل
  Residential  نزلىالم Condensate  المتكاثف
 Products of  نواتج اإلحتراق Separate  ینفصل

combustion  
  Combustion gases  نواتج اإلحتراق Reduction  الخفض

 Condensate  نظام تصریف المتكاثف
disposal system 

  Flue outlet  مخرج المدخنة

 Assembly  التجمیعة Drip pan  حوض الصرف

 Registers  تحكمأجهزة ال Piping  المواسیر

 Grilles  شبكات Collection  التجمیع

 Hoods  براقع Discharge  التصریف

 Filter,air  مرشح الهواء Reliable  یعتمد علیه

 Suitable  طریقة مناسبة
manner 

الجسیمات الصلبة 
  التى یحملها الهواء

Airborne solids 

 Ventilating  التهویة  Metal  المعدن

 Fire damper  نق الحریقخا  Parts  اإلجزاء

ااالحساس بزیادة   Metallic  الخلیط المعدنى
  الحرارة

Detection of heat 

 Closure  اإلغالق  Alloys  السبائك

 Interupt  یعوق  Melting  درجة حرارة اإلنصهار



 
١٥٣  

 

 Migratory air flow  تدفق الهواء  Brine  محلول غیر قابل للتجمد

 Restrict  یحجز  Transmission  النقل

  Flame  اللهب  State  الحالة

 Furnace  فرن  Flash Point  نقطة الومیض

 Approved  الطریقة المعتمدة
manner  

 Self contained unit  وحدة مكتفیة ذاتیا

 Electric energy  طاقة الكهربیة  Burner  الحارق

  Heat exchanger  مبادل حرارى  Fuel  الوقود

 Transfer  اإنتقال  Conveyance  وسیلة النقل

 Medium  وسیط  Combustion  اإلحتراق

Alteration تعدیل  scope مجال  
heating system منظومة التسخین  system منظومة  

ventilating system  منظومة التهویة  absorption امتصاص  
refrigeration system  منظومة التبرید  active system منظومة فعاله  

Approved  اعتماد  cascade تعاقبي  
Authority سلطة  reabsorbed أعاده االمتصاص  

Official مسئول مختص  administrative 
authority 

  سلطة إداریة

Jurisdiction  صالحیة شرعیة أو
  قانونیة

standard air هواء قیاسي  

Boiler مرجل  equipment 
appliances 

  معدات

Vessel وعاء  air conditioning تكییف الهواء  
Steam بخار ماء  air treatments معالجة الهواء  

hot water ماء ساخن  requirements متطلبات  
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  المراجع التى تم التجمیع منھا :

  من مذكرة المھندس الموحد با ٣:٤٩الصفحة من  

 من كتاب مشروع تخرج كلیة التعلیم  ٦٠: ٥٠ الصفحة من
  ٢٠١٢الصناعى قسم التبرید والتكییف دفعة 

 المھندس ولید على  من مذكرة ٦١:٨٧ن الصفحة م
https://www.facebook.com/waleed.agwa.39        

 
 من على جروب  
 

https://www.facebook.com/groups/Arab.mep  

 من  مذكرة انواع المضخات جمع وترتیب  ٨٨:٩٥ة من الصفح
  ١٦/٨/٢٠٠٩للمھندس حسام الدین حسن شحاتھ بتاریخ 

Sesem_m@yahoo.com 

  من كتاب نظم التكییف  من كتب المملكة  ٩٦:٩٨الصفحة من
 العربیة السعودیة 

  سیر المیاة المثلجة.تصمیم موامن مذكرة  ٩٩:١٠٧الصفحة من  

  م. مصطفى یحیى تألیف:

  مذكرة الیوجد علیھا اسم ولكن فى  ١٢٥:  ١٠٨الصفحة من
  نھایة المذكرة مكتوب المراجع التى تم التجمیع منھا ھى:

  ت ترجمةاس. دو١

  د. عبد المنعم أحمد رزق. د. محمد یوسف عفیفي.

  . مبادئ التبرید والتكییف٢
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  الغني عبد الزھرة. حیان عبد عدنان زیكان موسى.

  . معدات التبرید االنضغاطي٣

  د. رمضان أحمد محمود.

  . تكییف الھواء٤

  د. محمد عدنان فرواتي.

م. معن سعد الدین ٢٠٠٥لسنة  ٧٦. مجلة نقابة المھندسین عدد ٥
  الدباغ.

  . مبادئ تكییف الھواء والتبرید٦

  د. خالد جودة

  علومات من مذكرة لیس علیھا اى م ١٣٠: ١٢٦الصفحة من
وان تكون فى  ولكن ندعوا هللا لصاحبھا ان یجازیھ عنا كل خیر

  میزان حسناتھ
  كتاب تكییف الھواء للدكتور رمضان  ١٣١:١٣٦الصفحة من

نسال هللا العظیم رب العرش الكریم ان یرحمھ رحمة   محمود
  واسعة من عنده وان یسكنھ فسیح جناتھ

  كلمات التى تجمیع جزء كبیر من ال ١٥٢:  ١٣٧الصفحة من
تختص بمجال التبرید والتكییف وایضا لیس علیھا اى معلومات 

وان یھ عنا كل خیرونسال هللا سبحانھ وتعالى لصاحبھا ان یجاز
                                                                                تكون فى میزان حسناتھ

    
THE END                                                    

…Thank you…  
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