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 الفصل األول
 المبادالت الحرارية

 INTRODUCTION TO HEAT مقدقققققدمقققققة  قل المبقققققادالت الحراريقققققة 2-2-1
EXCHANGERS 

 مفهوم المبادالت الحرارية: -1
هي أجهزة لنقل الحرارة من المائع السااااااا ن ملئ المائع الهارت لهي ادة  ناتة ننت لجلت حاجز أل  ا اااااال 
بين المائعين ألنه الجت حاالت اناقل  يها الحرارة بين الملائع تلن لجلت جتران مثل الاقاء الهلاء الساااااا ن 

 لمهاشاااراة  دة  نةيها اناقال الحرارة هالساااائل الهارت لمثل مبرتات الم ال ال ااانان ذه  لهيل ال ااا  ذ األ ير 
(direct heat transfer) هل النلع األلل لهل المعامت ننت اسم ذ المهاتالت الحراريذ.  لال الب 

 فكرة التبادل الحراري خالل المبادالت الحرارية: -2
الحارة  ارة الملاتاناقال الحرارة نااتة م من الملات الحاارة الئ الملات الهارتة لي تل يلل الئ ان  ار ترجذ حر 

ل ه الحرارة أ لارا اع ترجذ حرارة الملات الهارتة ل كلن مقتار الحرارة الم قلتة مساال ام لةحرارة المكاسهذ ماا ام 
م اناقال ليا + الحرارة الماسرةذ الئ الجل  الحرارة الم قلتة = الحرارة المكاساهذ: لكاآلاي الماسارةذ الئ الجل

لاالشاااااااااااعاع لالحمل   (Conduction)ه اااااااااالرة رئ ساااااااااا ذ هدريقاي الال اااااااااايل الحرارة  ي المهاتل الحرارل 
Radiation) ه حيث أن حرارة الماتة اناقل الئ جتران حزمذ األنابيب بلاسااادذ الحمل ل جل جتران حزمذ

األنابيب الئ الجهذ الثان ذ بلاساااااااااادذ الال اااااااااايل لنن دري  جزيئات المعتن لمن ثم من الجتار ال ارجي 
   .الئ الماتة الاي اجرل  جل القشرة ال ارج ذ لةمهاتل الحرارل بلاسدذ الحمل مرة ثان ذلحزمذ األنابيب 

 الغرض مل المبادالت الحرارية: -3
أن ال رر األساااسااي من اساااعمال المهاتالت الحراريذ هل االفا ااات  ي الن قات  حيث أن اخالي  اساا ين 

ات لت لالدافذ   ي حين اجت  ي ن س اللحتة مناجالن ط ال ام نةئ سبيل المثال  حااج الئ الخثير من اللف
ن د اذ هحااجاذ الئ الابريات فبال أرسااااااااااااااالاه الئ ال زاناات لايا  مكن أتاء اللو  اين  ي مهاتل حرارل لاحت أل 

 .مجملنذ من المهاتالت الحراريذ
ه (Reboilersأن ب ار الماء  عابر من ألساا  الاس ين الشائعذ  ي ال نانذ الن د ذ  ل ا ذ ال ج ات 

حياااث أناااه  عدي حرارااااه الئ المناو الن دي لياحلل باااتلرل الئ مااااء. أن الب اااار الماخث  من نمة اااات 
نةمام أن  نااج الب ارالاساااا ين هيل يام مناتاه الئ لمنولمذ م ةقذه ل  عات اساااااعماله كماء م يل لةمرجل إ

  .رانسّ ن هشكل أساسي  ي األ الب ار ل س مس نام رئ سام  ي اخرير الن ط ال ام أي أن الن ط ال ام    
 (:(Heat Exchangersأهمية المبادالت الحرارية  -4
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مبتالت الحرارة اعابر من أهم معتات ال اااااااانانذ لالمعالجذ المسااااااااا تمذ  ي جم ع أنحاء العالم  حيث أنها 
لحرارة. لما اعابر محتى ادب قات نةم اناقال ا لا اام -الثيرملتاينام ك ذ  –محتى ادب قات ال يزياء الحراريذ 

 لها من أهم ذ  قت جعةنا لها تراسذ  ا ذ  ي هيا ال  ل.
 تطبيدات المبادالت: -5

للةمهاتالت الحراريذ ادب قات نتيتة مثل الاساا ين لالابريت  ي المنازل لكيلل  ي الساا ارة أما  ي ال اانانذ 
الخ مائ ذ لالبارلك مال ذ لاخرير البارلل لهيا مانالل   هي ماعتتة سااااااااالاء  ي منااج الدافذ أل ال ااااااااانانات

 ملالننا.
 :حاالت جريال الموائع في المبادالت الحرارية -6

 :هنال حالاان الاجال جريان الملائع  ي المهاتالت الحراريذ لهي
 كلن أاجاال جرياان الملائع  ي هيل الحالذ ماشااااااااااااااابهام  أل أن   Parallel Flowالجرياان الملازل  -1

 ه.                       1ل بن س االاجال كما  ي الشكل ين  سيرانالمائع
   
 
 
 
 
 

 ه حالذ الجريان المالازل 1ل الشكل                                
ه  كلن أاجال جريان المائعين ماعاخسااااااااااااااام أل أن (Counter-Current Flowالجريان المعاخس  -2

 .2)ل رفم ماعاخسين لكما  ي الشكلالماتاين اسيران            هااجاهين 
 
   
 
 
 
    

 الجريان الماعاخس 2)ل الشكل                            
ه  ي الشااااااااااااااكةين أنجل  مثجن دلل المهاااتل ل جحت  ي الجريااان الماعاااخس (X-Axisأن المحلر األ قي 

ل رق يااان المالازل  جحت أن اثبلت  رق ترجااات الحرارة اقريهااام نةئ دلل المهاااتل الحرارل بينمااا  ي الجر 
كبير جااتام  ي ت لل المهاااتل ل قاال نةئ اماااتات دللااه. لأثبااات الادب قااات العمة ااذ أن الجريااان الماعاااخس 

 ك اءاه أخثر من الجريان المالازل. 
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ناتة ما ااااااااامن نمة ات اناقال الحرارة هالمهاتالت هالال اااااايل لالحمل  الثاني  حتث  جل المائع لاأللل 
 overall) جل الجتار ال ا ااال بين المائعين لهيا  سااااتني اساااا تام معامل نام لل ااا  اناقال الحرارة 

heat transfer coefficient U)ت لدب عااااذ الملائع . لهي يات أنلاع نااااتيااااتة ا اة  هااااالادبي  المرا
 .1المسا تمذ

اسااااااااااا تم المهاتالت الحراريذ  ي العتيت من ال تمات الم اة ذ  ي م ااااااااااانع الخ مال ات النمليج ذ. القلائم 
 الاال ذ لهعر ال تمات جنها ملئ جنب مع الم دةحات المسا تمذ لل   ال تمات لالمهاتالت الحراريذ. 

ل فابل ه مماأفل  الابريت لابريت السااااائل ملئ ترجذ حرارةه هل المهاتل اليل  سااااا تم Chillerمبرت ل -1
 الماء.  لةاحقي  مع

ه  كث  ب ااار أل  ة ط من األب رة ممااا لحااتل أل  ي لجلت ال ااازات  ير Condenserالمكث  ل -2
 الماخث ذ. 

 ه يبرت سلائل أل  ازات ناتة هاسا تام الم ال. Coolerل -3
 يام اس ين السائل األ رى.  حت السلائل  ي حينأه يبرت Exchangerمهاتل ل -4
محساالسااذ ملئ السااائل أل ال از من  جل اخثي  الب ار أل درت  ةه  ااا ي حرار Heaterساا ان ل -5

 حرارة السلائل. 
6- Reboiler)  .ه مناتة ال ةي اعمل نةئ الليت الب ار لت ع االن  ال الاقدير الاجزيئي 

لال  مكن أن ياحق  نن دري  الاخثي  أل الات ئذ لةسااااااااااائل لنقل الحرارة أل الحرارة المحساااااااااالسااااااااااذ الئ 
 السلائل. 

ه ل حا ت الاتالل الدب عي لةسااااااااااااااائل (Thermo-syphon reboilerالثرم ساااااااااااااا  لن مناتة ال ةي  -7
 الم ةي من  جل  

Reboiler) .ه لالاتلير الخا ي الرئ سي لال ير الاتالل 
8- Forced Circulation Reboiler) ليام اسااااااا تام مااااااا ذ  ه مناتة ال ةي يات الاتلير القساااااارل

 ه. (reboilerلاتلير السلائل من  جل 
9- Reboiler Super-heater) ه مناتة ال ةي الاحم  ااااااااااا ذ مع ارا اع ترجات الحرارة لالب ار ملئ

 ترجذ حرارة  لق نها ذ نقدذ ال ة ان. 
 .2ليل يب ر جزء من أل كل ا ار السائله مهاتل حرارل ا(Vaporizerالمرياي  -11

 HEAT EXCHANGERS TYPES الحرارية المبادالت أنواع 2-2-2

  )تبعقققاط لطبيعقققة  م هققققا(: HEAT EXCHANGERS TYPES أنواع المبقققادالت الحراريقققة -
  ساعمل المهاتل الحرارل ناتة م لأل رار الاال ذ:

                                                           
 1- موقع النفط والغاز الطبيعي العربي 1

2 References   )1( 
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 اس ين سائل أل  از. -1
 ابريت سائل أل  از. -2
 اخثي  ب ار. -3
 سائل.اب ير  -4
 تسمى المبادالت الحرارية حسب  م ها ووظيفتها كما ي ي: -
 ه: لهي المهاتالت الاي اساااااااااااااااعمل سااااااااااااااائجم سااااااااااااااا نام لاساااااااااااااا ين مائع.Heatersالمساااااااااااااا نات ل -1

ه: لهي المهاااتالت الحراريااذ الاي ابرت الملائع بلاساااااااااااااادااذ ساااااااااااااااائاال   ر (Coolersالمبرتات  -2
ه ل ي حالذ اساااااعمال (Cooling Waterبريت ل سااااعمل الماء ناتة م لهيا ال رر ل سااامئ ماء الا

 ه(Air Coolersالهلائ ذ  الهلاء اسمئ المبرتات
لهي المهاااتالت الحراريااذ الاي اسااااااااااااااا ااتم لاخثي  الب ااار أل مزيو   ه:(Condensersالمكث ااات  -2

أب رة أل بلجلت  اازات فااابةاذ لةاخثي  لكلجلت الهلاء مع ب ااار الماااءه لنمةهااا الرئ س هل مزالااذ أل 
 ل ساعمل الماء لهيا ال رر ناتةم.ه Latent Heat اص الحرارة الخامنذ لةاب ير لاما

ه: اسا تم لاب ير سائل مييب من محةلل معين لاسا تم ناتة لاركيز (Evaporatorsالمب رات  -3
 لماء لمن هيل المحاليل المائ ذه.المحاليل بلاسدذ اب ير ا

الاي اساعمل ناتة لاس ين فعلر أبراج الاقدير ه: لهي المهاتالت الحراريذ (Reboilersال ج ات  -4
ل  اااال المشاااااقات نن هعاااااها أل ألبراج الاجزئذ لل  اااال هعر ال ازات نن الساااالائله ل ساااااعمل 

 .ب ار الماء هشكل لاسع  ي ال نانذ الن د ذ
 كما يمكل تصنيف المبادالت الحرارية تبعاط لعدد األطوار وكاآلتي: -
المهاااتالت الحراريااذ الاي يام  يهااا الاهاااتل الحرارل بين مااائعين لبن س مهاااتالت أحااات ااذ الدلر: لهي  -1

 الدلره لال  حتث ا ير  ي حالذ لدلره أحت هيين المائعين.
مهااتالت ماعاتتة األدلار: لهي المهااتالت الحرارياذ الاي يام  يهاا الاهااتل الحرارل مع حاتلث ا ير  ي  -2

 .3أحتهما أل ياخث  أثناء الاهاتل الحرارل حالذ لدلره أحت هيين المائعين   مثجم ياب ر 
 أنلاع أ رى من معتات نقل الحرارة لم انافش هنا هي:  -3

 حلر  زان لمة ات  -1
 أبراج الابريت  -2
 س انات ال رف لال ج ات  -3
 تكول المبادالت الحرارية وتصنف حسب  م ية االنتدال الحراري فيها وهي:  -
 ه. (Indirect Contact Heat Exchangerيات الاجمس  ير المهاشر  -1
 . (Direct Contact Heat Exchanger)يات الاجمس المهاشر  -2

  كلن جريان الملائع تا ل األنابيب  ي المهاتالت الحراريذ:
                                                           

 1- موقع النفط والغاز الطبيعي العربي 3
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 ه.  (Parallel Flowجريان المالازل حيث يجرل المائعين  ي ن س االاجال -1
 ه.(Counter Flowجريان ماعاخس  -2
 .(Cross Flow)جريان نابر  -3
 يكول التبادل الحراري في المبادالت الحرارية حسب طور المائع فهناك:  -
 سائل / سائل لهي أخثر المهاتالت الحراريذ شيلنا لاسا تاما.  -1
  از / سائل.  -2
  از /  از لاعابر من أنلاع المهاتالت الحراريذ المعقتة.  -3
 أنواع المبادالت الحرارية المستخدمة في المصافي بشكل  ام: -

 أنما  م اة ذ من المعتات مهاتل حرارل  ي االساعمال الشائع. لاشمل هيل:  هنال نتة
 المهاتالت الحراريذ أنبلب مزتلج.  -1
 المهاتالت الحراريذ التبلس ذ لماعتت مزتلجذ أنابيب المهاتالت الحراريذه.  -2
 المهاتالت الحراريذ شل لانبلب ليات ال جف لاالنبلبه. -3
  المهاتالت يات الةلحذ المزنن ه. -4
دار.  -5  المهاتالت الحراريذ يات الةلحذ لا 
 المهاتالت الحراريذ أنبلة ذ لللب ذ.  -6
 مهاتالت حراريذ يات الةلحذ الةللب ذ.  -7
 المهاتالت الحراريذ المبرتة هالهلاء.  -8

  DOUBLE PIPE HEAT EXCHANGERS المبادالت الحرارية مزدوجة األنابيب -1
هي أهسااط من كل  DOUBLE PIPE HEAT EXCHANGERSالمهاتالت الحراريذ مزتلجذ األنابيب 

تا ل اآل ر. يات   سااااااااااااااائل لاحت من  جل األنبلب  لاحت-األنلاع. هي مكلنه من فدعاين من األنابيب 
 التا ةي بينما يات   السائل الثاني  جل الحةقذ بين األنابيب. 

 لا ااار أل معاااخس لالااات  الااات   تا اال المهاااتالت الحراريااذ مزتلجااذ األنبلب  مكن أن  كلن مالازل  ي ا
 ه يبين يلل.3ل المعاخسه أل ات   نابر. لالشكل

 
 
 
 
 
 
 

 ه يبين الجريان المالازل لالجريان الماعاخس3ل شكلال                     

Flow inside double pipe heat exchangers can be co-current or 

countercurrent.  
  

    
  Countercurrent Flow                            current Flow-Co   
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 :مزا ا المهاتل 
  ير مكة ذ  -1
 ات   الا ار  ح ح سلى كان مالازل أل ماعاخس -2
  ممت هسهللذ ل تمات الا ط العالي  -3

 :نيلهه 
 من ال عب انوي  ال جف الجانبي.  -1
 افا ات ه ميا كانمناسهذ  قط ألحجام   يرة. من المهم نملما ل ست  -2
3- UA > 50,000 Btu/hr-oF 

 الامتت الحرارل  مكن أن  كلن مشكةذ.  -1
  :الادب قات النمليج ذ 

 مرحةذ لاحتة لةات ئذ لالابريت ننت مندقذ نقل الحرارة المدةلهذ هي   يرة.  -1
  مكن اسا تامها لةات ئذ هاسا تام الب ار الماخث  ميا لاعت مع المر قين لةسماح لةالسع.  -2

2- HAIRPIN HEAT EXCHANGERS  
ا اام م المهاتالت الحراريذ هل مشاااهه لماااان ذ المهاتالت الحراريذ أنبلب مع ماعتتة أنابيب تا ل  جف 

أنبلب مع  جف دليةذ الدلل  حساااااااان فترة المهاتل لاحقي  -Uلاحتة. الا اااااااام م يل ر مرلنذ لةا اااااااام م 
 ترجذ حرارة فريهذ. 

 :المزا ا 
 ترجذ الحرارة المعابرة جيتة. -ر لةا ار جيت معاخس أل ات   نابالات   ال -1
  مكن ا م مه مع ال جف القابل لإلزالذ لةسماح هالانوي  لالا ا ش.  -2
ه مع معامجت نقل الحرارة shell-sideاساااااااااا تام أنابيب بزنان   ي ا ااااااااام م متمو لةسااااااااالائل ل -3

  .من  اذ
  ممت هسهللذ ل تمذ الا ط العالي.  -4
فاترة نةئ الاعامل مع ال رق  ي ترجذ الحرارة الخبيرة بين الجانبين لة جف لاألنبلب تلن اسا تام  -5

  لا ل الامتت. 
 جم ع الال  جت  ي لاحتة من نها ذ المهاتالت.  -6

  :العيلب 
 لعتت محتلت من الشركات الم نعذ. -الا ام م هي مةخ ذ  -1
 مكة ذ نسب ا.  -2
 UA > 150,000 Btu/hr-oF ير افا ات ذ ميا -الحجم محتلت  -3

 :الادب قات 
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مرحةذ لاحتة لةات ئذ لالابريت ننت مندقذ نقل الحرارة المدةلهذ هي  اااااااااا يرة نسااااااااااب ا.  ي كثير من األح ان 
 tube-side)الجات  ي  اتماات الااااااااااااااا ط العاالي لالاي يلجات  يهاا  رق كبير بين ترجاذ حرارة ال جف لل

 لةسلائل. 
  PLATE & FRAME HEAT EXCHANGER طارالمبادل الحراري ذو ال وحة واإل -3

هل مهاتل حرارل  PLATE & FRAME HEAT EXCHANGER لاإدار الةلحذ يل الحرارل  المهاتل
ماااا ل  حيث للحات المملج رف قذ هي مكتسااااذ نةئ اا ااااال مع هعاااااها الهعر  لات   الساااالائل اثنين 
نةئ حتة نةئ دلل القنلات المجالرة  ي الامليو. م جق الةلحات المكتساااااااااااذ فت اخلن  رااااااااااااات من فبل 

لم لة ااااتأه  أل سااااهائل الحشااااا ا  ال اااانع هل من النحاس لناتة النحاس م اااانلع من النحاس ال لالي المقا
لال لالي المقالم لة ااااااااااتأ  لالنحاس  لالاياانيلمه  لالنلع األخثر شااااااااااايلنا   ااااااااااهح األلل  لساااااااااااهللذ الا ا ش 

 لالانوي . 
 :المزا ا 

 الا م م ماراص جتا  -1
 مرات من ا م م ال جف لاألنبلبه  4-2معامجت نقل الحرارة نال ذ ل -2
 الالس ع بإاا ذ للحات  -3
 سهللذ ال  انذ  -4
 ان ذ ا ن ع الةلحات من العتيت من السهائل ممك -5
 جم ع الال  جت  ي لاحتة من نها ذ المهاتل  -6
 ترجذ الحرارة المعابرة جيتة  -7
 لفت اإفامذ لةسائل ف ير جتا  -8
 ل س هنالل هقع مياذ  -9
 لل س بين السلائل -ي أن  حتثه هل ناتة ملئ ال ارج الاسرب لميا كان ينه  -11
 العالي ان  ار الارسب هسبب االادراب -11

 نيلهه: 
 لعتت محتلت من الشركات الم نعذ -الا ام م هي مةخ ذ  -1
 الحشلات محتلتة لعمل الا ل  لترجذ الحرارة لاادةب   انذ جيتة  -2
 ه. Ib/in-250 150الا ل  الق لى النمليج ذ لةا م م هي ل -3
 الا   األدلاق مع السلائل ال اال ر تائما  -4
 القترة نةئ الاعامل مع الملات ال ةهذ ال قيرة هسبب م جق الملا قات التا ة ذ  -5
 هبل  الا ط العالي  -6
  ير مناسهذ لةملات ال درة  -7
  ير مناسهذ  ي ال تمات الم ر ذ.  -8
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 المهاتل الحرارل يل الةلحذ لاإدار ه4ل شكلال                       
  :الادب قات 

ان  ار الاااااااااا ط لترجذ الحرارة نةئ مرحةذ لاحتة لةات ئذ لالابريت ننتما اخلن السااااااااالائل ل سااااااااات  درة  
 لارا اع هبل  الا ط  مكن ان  كلن مسملح ل دةب من سهائل السلائل الاي يجرل الاعامل معها. 

4- SPIRAL PLATE HEAT EXCHANGERS  
ي مة ل ذ ح ااخلن من  اا  حاين معتنياين لالاي ههي مة ات لللب ذ  ا ائح ذ لةمهاتالت الحراريذ لال اا ائ

 حلل هعاها الهعر. 
لاحت نمة ذ ا ار الساااااااائل يت ل مهاتل  ي المركز لالات قات ملئ ال ارج  ي حين أن الثاني يت ل الساااااااائل 

  ي ال ارج لالات قات ملئ التا ل. لهيا ي ة  ما  قرب من الات   المعاخس ال ح ح. 
  :المزا ا 

 مسارات الات   الم رت ي  ر معتالت ارسب السلائل الماس ذ الاي احالل نةئ ملات  ةهذ.  -1
 األلساخالقترة نةئ الاعامل مع اثنين من السلائل نال ذ  -2
 الهقع المياذ لةملات ال ةهذ جمعها تا ل المهاتل  -3
 الات   المعاخس  -4
  نعت من العتيت من السهائل  -5
 هبل  ان  ار الا ط نالي -6

  :العيلب 
 لعتت محتلت من الشركات الم نعذ -الا ام م هي مةخ ذ  -1
 نملما أخثر اخة ذ من ا ام م الشل لاألنبلب  -2

   الادب قات 
السااااااائل/ السااااااائل  الات ئذ لالابريت أل اسااااااارتات الحرارة  حيث لاحت أل كل من الساااااالائل فت  ساااااابب  -1

 االاساخ. 
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 الب ار / السائل  مكث  الس ما احت ا ط من  ر جتا أل ات   كبيرة الحجم.  -2
5- SPIRAL TUBE & HELIFLOW HEAT EXCHANGERS  

هي مة ااات لللب ااذ نلع أنبلب المهاااتالت الحراريااذ مة ل ااذ من أنااابيااب.  ي هعر الحاااالت األنبلب مثباااذ 
 ل. تا ل حزمذ مة ل ذ لال ير االنتماج نةئ دلل المهاتل الحرار 

 لاسا تم هيل المهاتالت  ي المقام األلل ل تمات   يرة مثل ما ذ السائل لهالمثل المبرتات. 
  :المزا ا 

 المهاتالت المتمجذ  ير مكة ذ جتا لةادب قات ال  يرة  -1
  مكن الاعامل مع الا ل  العال ذ  -2

  :العيلب 
 لعتت محتلت من الشركات الم نعذ  -الا ام م هي مةخ ذ  -1

6- AIR COOLED HEAT EXCHANGERS  
 لهي مسا تمذ  ي م ا ي نتن

 المهاتالت الحراريذ المبرتة هالهلاء:  -
المهاتالت الحرارل المبرت هالهلاء اساااااااااا تم لةابريت هالهلاء المح ط لالاخثي . لناتة ما يام اساااااااااا تامها  ي 

 الملافع الاي يلجت  يها نقص  ي م ال الابريت. 
راريذ المبرتة هالهلاء ناتة ننتما اخلن ترجذ الحرارة ال ارجذ من المهاتل الحرارل اسااااااااااااااا اتم المهاتالت الح

أف ئ ترجذ حرارة لةهلاء المح ط  لق المالفع.  مكن أن اخلن م ممذ ألفرب ترجات  C 20نةئ األفل 
ل ي برتة. مالحرارة المعابرة  للخن  الها ما ا ااااااااااهح مكة ذ مقارنذ مع مزيو من برج الابريت لمهاتل الم ال ال

 المهاتالت الحراريذ المبرتة هالهلاء.ه 6الشكل ل
المهاااتالت الحراريااذ المبرتة هااالهلاء اسااااااااااااااا ااتم لألجهزة الخهرةااائ ااذ الماات لنااذ لةاحرل هااالهلاء نبر أنااابيااب 

 الم رف. هنالل الارايهات األساس ذ: 
 مرالح السحب الدب عي سحب الهلاء من  جل جسم األنبلب.  -1
 القسرل اسحب الهلاء من  جل  ارج األنبلب.مرالح السحب  -2

المهاتالت المبرتة هالهلاء  ال ذ الثمن مقارنذ مع المهاتالت المبرتة هالماء هسااااابب حجمها الخبير  معامجت 
نقل الحرارة من  اااااااااذ نةئ حجم الهلاء  لالمادةهات اله كة ذ لالخهرةائ ذ. لهاإاااااااااا ذ ملئ يلل المهاتالت 

ةب مساااااحذ كبيرة ليجب أن اخلن م ااااممذ لةاعامل مع الا يرات  ي ترجذ حرارة الهلاء المبرتة هالهلاء ااد
 النهاريذ لالملسم ذ. 

معامل اناقال الحرارة من  اذ جتا المراهدذ نةئ السدح ال ارجي لألنابيب ل مكن الا ةب نة ه جزئ ا من 
 ل ارج ذ.   جل االسا تام اللاسع النداق لألنابيب بزنان  لزياتة مساحذ السدح ا

أنابيب يات الزنان   الها ما يام الاعامل مع الا يرات  ي ترجات حرارة الهلاء المح ط هاساااااااااااااا تام ما ير 
السااارنذ أل الزنان  لااااهط ات   الهلاء  ي المنا ات الهارتة  فت  كلن من الاااارلرل لةا ااام م  ي القترة 
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ااحذ لشااااااااااااااائعذ االسااااااااااااااا تام لةادب قات يات نةئ منااتة الزيع الهلاء لمنع الاجمت  ي هيل العمة ذ اخلن م
ه  لرة الا ح ذ لألنابيب 5ل الات قات ال ا يرة لهي لحتات أ ا ر لنةئ  رار المشاعاته. ل ي الشاكل

 .ذالمز نن 
 
 
 
 
 
 

 ذالمز نن ه  لرة الا ح ذ لألنابيب 5ل الشكل                       
  :المزا ا 

 ال اسا تم الم ال لةابريت -1
   :العيلب 

 يادةب مساحذ اناقال لاسعذ -1
  ال ذ  -2
  مكن انستات الزنان   ي البيئات "القيرة"  -3
  مكن أن اخلن نتت الزنان  مزنجذ  -4

  :الادب قات 
 اسا تم لةابريت لالاخثي   ي األماخن الاي  كلن  يها الماء  ير مال ر

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 المهاتالت المبرتة هالهلاء 6)الشكل ل                            

7- TEMA TYPE SHELL & TUBE HEAT EXCHANGERS  
 لالاي ساخلن محلر تراسانا  ي هيا ال  ل. لهي من األنلاع المسا تمذ  ي م ا ي نتن
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لمن المعرلف أن المهاتالت الحراريذ يات ال جف لاألنبلب ماعتت  ي ال ااااااااااانانات الخ م ائ ذ حيث امثل 
 اع اسا تامام نةئ نداق لاسع لنقل الحرارة  ي الادب قات ال نان ذ.  ي جلهرها.أخثر األنل 

مهاتل ال جف لاألنبلب هل لناء ياخلن من العتيت من األنابيب حيث احتث تا ةه نمة ذ ات   السااااااااالائل 
 لاحت من  جل أنابيب المهاتل بينما يات   سائل أ رى  ارج األنابيب تا ل اللناء. 

حراريذ يات ال جف لاألنبلب لتيهم القترة نةئ نقل كم ات كبيرة من الحرارة باخة ذ من  اااااااااااذ المهاتالت ال
نساب ا لالم ممذ لة تمات. ل مكن أن ال ر كم ات كبيرة من معتل نقل الحرارة بينما  عال ذ السدح لةاقةيل 

نبلب مال رة  ي من مادةهااات المسااااااااااااااااحااذ  لحجم الساااااااااااااااائاال لاللزن. المهاااتالت الحراريااذ يات ال جف لاأل
 150مجملنذ لاساااااعذ من األحجام لاخلينات م اة ذ لةمهاتالت. لفت اساااااا تمت  ي ال ااااانانذ ألخثر من 

 ناما  لهالاالي  إن الاقن ات الحراريذ لدرق الا ن ع ملاحذ هشكل جيت.
ا ه  اانع سااادح األنبلب من المعايير الم اة ذ لةمعاتن لال  اااائص التانمذ مال رة نةئ نداق لاساااع.  ال

 ما ال ر أفل اخة ذ لةا م م الم كان كي لةات قات السلائل لترجات الحرارة المراهدذ هعمة ذ معينذ. 
  :المهاتالت الحراريذ يات ال جف لاألنبلب لتيهم المزا ا الاال ذ 

  ير مكة ذ نسب ا.  -1
 سهةذ الانوي .  -2
 مااحذ  ي كثير من االحجام لاألشكال الم اة ذ. -3
 اداب  الا م م. -4
 مال ر من العتيت من الملات الم اة ذ.  -5
  مكن أن ا مم لا ل  نال ذ تلن اخة ذ زائتة.  -6
 مهاتئ الا م م المعرل ذ جيتة. -7
 .4مال رة لةعتيت من الشركات الم نعذ الم اة ذ -8
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 SHELL & TUBE HEAT واألنبوب الغالف ذو الحراري  مبادل مكونات  2-2-3
EXCHANGER COMPONENTS   

 SHELL & TUBE HEAT EXCHANGER ال جف لاألنبلب الحرارل يل مكلنات مهاتل
COMPONENTS  ي االشاااااااااكال الاال ذ  ااااااااالر الاااااااااا ح ذ لمكلنات المهاتل مع ب ان األجزاء 

 التا ة ذ.

 مقدع لةمهاتل 7)ل الشكل                                        
 
 
 
 
 
 

                           
 

       Figure (8) Fixed-tube heat exchanger                 



 

 ~44 ~ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Figure (9) Floating-head heat exchanger (non-pull through type)             
 
 
 
 
 
 
 
 

    Figure (10) Removable U-tube heat exchanger              
كال الملجلتة  ي االش مهاتل ال جف لاألنبلبمهاتل ال جف لاألنبلب ليلاح مكلنات المبتئ ذ مكلنات ال

 : ي الجتلل الاالي الساهقذ
Typical parts and connections shown in Figures 8, 9and 10 (IS: 4503-1967) are 

summarized below.   
1. Shell   16. Tubes (U-type)   
2. Shell cover  17. Tie rods and spacers  
3. Shell flange (channel end)   18. Transverse (or cross) baffles or 

support plates  
4. Shell flange (cover end)  19. Longitudinal baffles  
5. Shell nozzle or branch   20. Impingement baffles  
6. Floating tube sheet  21. Floating head support  
7. Floating head cover   22. Pass partition  
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8. Floating head flange  23. Vent connection  
9. Floating head gland   24. Drain connection  
10. Floating head backing ring     25. Instrument connection  
11. Stationary tube sheet   26. Expansion bellows   
12. Channel or stationary head  27. Support saddles  
13. Channel cover   28. Lifting lugs   
14. Channel nozzle or branch   29. Weir  
15. Tube (straight)   30. Liquid level connection  

لاشااامل المكلنات األ رى الاعاتل لالقااااهان لال لا ااال  لللحات الاقسااا م لالامرير لأفسااااام القناةه  للحات 
 .5  لالعلائ  الدلل ذ  لشرائط ال ام  لالتنماال دتام

 :الادب قات 
ه  سا تم نةئ نداق لاسع  ي مجملنذ  (shell and tube heat exchangerمهاتل ال جف لاألنبلب

مانلنذ من الادب قات األخثر شااايلنا من بينها هل ابريت السااالائل الهيترلل ك ذ لالن ط  ي المحركات  لحزم 
الدافذ الهيترلل ك ذ. ل مكن مع مجملنذ الملات المناسااهذ ممكن اسااا تامها أ اااا لابريت أل اساا ين لسااائل 

الهلاء. لاحتة من مزا ا اسا تام مهاتل حرارل شل لأنبلب هل أنها  الها أ رى  مثل مسهح الم ال أل اهل ذ 
ما اخلن سااااااااااااااهةذ لة تمذ  ال ساااااااااااااا ما مع نمايج األنبلب العائمذ لحيث للحات األنبلب  ير مةحلمذ ملئ 
ال جف ال ارجيه لهل مااح.  مكن أن اسا تم أ اا  ي    حذ األنبلب الثابت لةمهاتل الحرارل اسا تم 

  ناتة  ي:
 مساحذ الات ئذ. -1
 ابريت. -2
 اخيي  الهلاء. -3
 محدات الليت الدافذ. -4
 الخ م ائ ذ النهااات. -5
 البارلك مال ات النهااات. -6
 معامل اخرير البارلل. -7
 معالجذ ال از الدب عي. -8
 معالجذ م ال ال رف ال حي. -9

ةئ لهي ن حائ ياساااااانئ لنا الا اااااام م مكلنات مهاتل ال جف لاألنبلب لساااااالف نلرت شاااااارح ملجز لهعر
 النحل الاالي:

                                                           
II -Chemical Engineering Design  –Chemical Engineering  –NPTEL  5 
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A-  األنابيب(tubes): 
األنابيب هي العن اااااار األسااااااااساااااااي لةمهاتل الحرارل يل ال جف لاألنبلب  ليل ر السااااااادح نقل الحرارة بين 
الساااااااالائل الاي اات   من  جل األنابيب التا ة ذ لساااااااالائل أ رى اات   نبر الساااااااادح ال ارجي لألنابيب. 

انلنذ من أفدار  لسماخذ الجتار  لأدلال. لملات ال نع أفدار األنابيب هي أنابيب مااحذ  ي مجملنذ م
لالنحاس لال لالي المقالم لة ااتأ. لملات كثيرة أ رى من ساااهائل الملات المكلنذ من الخرةلن ال ااةب لاشاامل 

 .  6الن كل لالاياانيلم لاألللمنيلم المااحذ
 المادةهات المحتلتة:

 Tube Exchanger Manufacturing)نةئ  اعاماات األنااابيااب المسااااااااااااااا ااتمااذ  ي المهاااتالت الحراريااذ
Association (TEMA)) مسااااااااا تمذ  ي المهاتالت المعامتة حسااااااااب الملا اااااااا ات األمريك ذ لألنابيب ال

أنابيب النحاس لأنابيب النحاس /  تم ناتة أنابيب الخارةلن ساااااااااااايل ل ه اسااااااااااااTEMA ي نوام لالحراريذ ل 
 1/4)لاألفدار شااائعذ االسااا تام هي هق اس   لالاياانيلم Stain Less Steel)ن كل لالساااينةس سااايل ل

– 2 inch) 
 :BS-3274الملا  ذ الق اس ذ البريدان ذ 

 24ft,20ft,16ft,12ft,8ft ,6fلفت حتت النوام البريداني األدلال الق اس ذ لألنابيب لهي أدلال مثال ذ 
لجريان لةمائع لمقتار  قتان أل هبل   عامت ل حتت نتت األنابيب  ي المهاتل الحرارل نةئ أسااااااااااس معتل ا

 8-3الاااااا ط تا ل المهاتل  يام ا ا ار نتت األنابيب اسااااااناتا ملئ سااااارنذ المائع تا ل األنبلب لهحتلت 
ft/s) أل ل هo.9 – 2.4 (m/s  لساااااااارنذ المائع تا ل  جف األنابيب هحتلتft/s) 2-5 1.5أل  ه 
m/s) – 0.6 يان المائع تا ل األنابيب هحيث ال ياساااااابب باخلن ه  ليجب مراناة الحت األتنئ لساااااارنذ جر

الارسااااااهات لأن اخلن هحتها األتنئ  كيلل يجب ان ال يهالة هساااااارنذ المائع تا ل األنابيب احاشاااااا ا لةا خل 
Corrosion) ه ل الاعريذErosion) ه لكيلل لاقةيل االهازازVibration).الجتلل الاالي ل  ه تا ل ال جف

 لسماخذ االنابيب الم نلنذ من ال لالي:  عدي هعر الق م الق اس ذ
  thicknessسماخذ االنبلب  هmmالقدر التا ةي لألنبلبل

16 1.2 1.6 2.0 _ _ 
20 _ 1.6 2.0 2.6 _ 
25 _ 1.6 2.0 2.6 3.2 
30 _ 1.6 2.0 2.6 3.2 
38 _ _ 2.0 2.6 3.2 
50 _ _ 2.0 2.6 3.2 

 ه: 1جتلل ل                                             
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ارةط حزم األناابياب هدريقاين  ا ماا أن اخلن ماخاامةاذ مع ال جف لمةحلماذ معها لهنا يجب أن يرانئ  يها 
حسااااااااهات الامتت لاالهازاز بتفذ أل أن  كلن أحت در ها مثبت هال جف ليارل الدرف اآل ر ساااااااائها تا ل 

ه مناساااهذ أل  مكن أن  كلن الدر ان مثباان بلاسااادذ حشااالات (Gas gateال جف ليثبت بلاساادذ حشااالل 
ه لهيل الدريقذ اا ح مرلنذ أخثر هالنسااهذ لةامتت لاالهازاز لال ر سااهللذ ابتيل حزمذ (Shellتا ل ال جف 

 األنابيب أثناء ال  انذ. 
 ناتة  ي ال ارج. -فمنا همت أل اعزيز السدلح  ميافت اخلن األنابيب مما ناريذ أل 

امتيت السااااادلح مثل أنابيب بزنان  لزياتة مسااااااحذ نقل الحرارة نةئ السااااادح ال ارجي لزياتة معامل   مكن
المساحذ  سانت نةئ اعل ر مرات من األنبلب العارل لنسهذ هيل 2-2 نقل الحرارة ال ارجي لألنابيب من

 ه شكل االنبلب المزنن .11ل ل ي الشكلأخثر.  
 
 
 
 
 
 
 

 ه(Finned Tubesه شكل االنبلب المزنن  11ل لشكال                     
        are 3/4 inch (19.05 mm) اشااير أحجام األنبلب ملئ القدر ال ارجي أفدار األنبلب الق اساا ذ هي
or 1 inch (25.4 mm) Larger (1-1/4, 1-1/2 or 2 inch)  لاسا تم  ي هعر األح ان ننتما

  كلن الا ط من  ر. 
ه لألفدار ال ارج ذ للحتات ال جف or 5/8 inch 1/2اسااااااااااااااا اتم ل لةمكث اات ال را  اذلقدرة المدةلب ا

بل اااااااذ   ¾لةا اااااااام م الق اسااااااا ذ ل تمات الملائع النو  ذ  من ال اااااااعب الانوي  لألنابيب ال ااااااا يرة من 
 . 7لهالاالي ال اسا تم هيل األنابيب ناتة  ي ال تمذ العمة ذ

 ه نةئ النحل الاالي: BWGث المق اس برمن هام لألسجل ليام منداء سمل جتار األنبلب ناتة من حي
 BW Gauge       Thickness, in     Thickness, mm  
         12     0.109     2.77  
         14     0.083     2.11  
         16     0.065     1.65  
         18     0.049     1.24  
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اليل ياااااااااااامن بتال" لةا خل". األنابيب السااااااااااهائك ذ  14أل ن ار  12أنابيب الخرةلن ال ااااااااااةب  كلن ناتة 
ميا كان السااائل  حالل نةئ الملات ال ااةهذ  ذالق اساا لألنابيب  16ل مكن اسااا تام  18ساا كلن ناتة ف اس 

 الاي فت اسبب الا خل  ميا لزم األمر الرا اع الا ط أل ميا كانت األنابيب هي لانو  ها هاناوام م كان ك ام. 
فاات اخلن أنااابيااب مةحلمااذ ناااتة ل س هنااال  رق  ي األتاء بين األنااابيااب المةحلمااذ ل ير المةحلمااذ لاا اااي 

 بلب الم نلع نةئ أساس الالا ر لالاخة ذ. القرار هش ن نلع األن
 . 8ه(foot increments up to 24 feet long 2ليام احتيت أدلال األنابيب ناتة  ي 

B- ( حزمة األنابيب لمبادالت الحرارة الغالفية األنبوبية(Bundle: 
كمااا  ي لهي نهااارة نن مجملنااذ من األنااابيااب تا اال ال جف لالاي اساااااااااااااامئ حزمااذ األنبلب. لهي مبينااذ 

 ه الاالي:12ل الشكل
 

      
 
 

 Bundle)ه ل12شكل لال                                  
مم ناهار ننتما   ااااااااا  ي هعين االهنالل نتة  لاص لةا ااااااااام م الحرارل لحزمذ األنابيب لالاي يجب أن ا

 المهنتس معتة كالاي نحن ه تت الحتيث ننها. اشمل هيل ال لاص ما يةي:
اسااااااا تام أنبلب  اااااا ير القدر يجعل الاهاتل الحرارل افا اااااااتل لمتمو هاإاااااااا ذ لخلنه فدر األنبلب: 

ماخال لمع يلل   من المرجح لةاهاتل الحرارل أن ياعدل هشااااااااااااكل أساااااااااااارع ل اااااااااااا ر حجم األنبلب يجعل 
الانوي  الم كان كي  اااعب جتام هسااابب الارساااهات. لخي نا ةب نةئ مسااا لذ الارساااهات لمشااااخل الانوي   

ناهاار كل من احتيت فدر األنبلب  أخبر. لهكايا  يجاب األ اي هعين اال  اتام أناابياب ها فداار مكنناا اسااااااااااااااا
 لالمساحذ المال رة  لالاخة ذ لدب عذ الارسهات من السلائل.

a-  م ممذ لةا خت مما يةي: -ناتة  –سماخذ األنابيب: سمل جتار األنابيب هي 
 هنال مجاال كا  ا لةا خل.  -
 زاز  مكن مقالماه.أن الات   الناجم نن االها -
 القلة المركزيذ المحلريذ. -
القترة نةئ ا يير فدع ال  ار ه فل الاخالي  له هسااااط الدرق أح انا ساااامل الجتار  حتت نن دري   -

 الحت األف ئ ل ارق الا ط نبر الجتار.
b-  دلل األنااابيااب: المهاااتالت الحراريااذ ناااتة مااا اخلن أر ص ننااتمااا اخلن لاات ااه  جف  اااااااااااااا ير القدر

لياال. لهاايا  لناااتة مااا يلجاات هااتف لجعاال المبااتل الحرارل أدلل مااا  مكن. لمع يلاال  هنااال لأنبلب د
العتيت من القيلت لهيا  مثل المسااااااااااااحذ المااحذ  ي الملفع لالحاجذ ملئ اااااااااااامان أن هنال ممكان ذ  ي 
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أدلال األنابيب الاي ناتةم ما اخلن اااع  الدلل المدةلب لحائ ياساانئ لنا سااحب لانزيل لاسااابتال 
 نابيبه. أ اا  ال بت من الايكير ه نه من ال عب اسابتال لا يير األنابيب الدليةذ الرف قذ.األ

c-  أهعات األنابيب: ننت ا اام م األنابيب  يجب الا خت مع ااامان مقاسااات كل أنبلب لأل لسااط المسااا ذ
 اع  فدر األنبلب ال ارجي. 1.25بين مركز محالر لألنابيبه ل س أفل من 

d-  :هيا النلع من األنابيب  اسااااااااا تم أسااااااااااساااااااااا لألنابيب التا ة ذ  يزيت من ااااااااااادراهات امليو األنابيب
 السلائل للها ا ثير مهم جتا  ي نقل الحرارة بإنداء أ ال أتاء ممكن.

C-  نابيبممرات األTube-side Passes      
اراب  األنابيب الائيلجه المائع ناتة  ي االنبلب ليات   يهاها لا اها  ي نتت من الممرات  جل مجملنذ 

 هالالازل لزياتة دلل مجرى الات  .
نملما يام ا ا ار نتت الممرات مهاشاااااااارة إنداء ساااااااارنذ  ي ا اااااااام م االنبلب المدةلب لابنئ المهاتالت 
الحراريذ  ي البتا ذ نةئ ممر لاحت ل  اااااال  ي النها ذ الئ حلالي ساااااااذ نشاااااار ممر. اراب األنابيب نةئ 

 .قس م  لق رأس المهاتل لالقنلاته مع اللاح اقس م لحلاجز الممرهنتت الممرات المدةلهذ هالا
 :نبلب لمهاتل نةئ ال  حذ الاال ذلالرت فائمذ الحرارة المشاركذ أهعات األ

    Heat Exchanger Tube Dimensional Data Courtesy of Kern     ه2جتلل ل      
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D-  األنابيب توزيع TUBE LAYOUT: 
       نةئ    حذ األنبلب: TUBE LAYOUT الزيع األنابيب

ثي  ي المهاتل الحرارل  ي نمط معين  الخائن األخثر شيلنا الثج نةئ    حذ األنبلب يام اثبيت األنابيب
ارات ألنابيب نةئ  الالمثةثيه نةئ الر م من أن نمط المرةع  ساااااااا تم أح انا. هاإااااااااا ذ ملئ يلل  اهانت 

يادةب أن  (TEMA)المقاي س نوام ملئ مركز أنبلب همسا ذ ال دلة ل ماسال ذ لاسمئ المسا ذ من مركز 
أخثر  ي الاجارب العمة ذ  لناتة ما اسااا تم الحت  أل 1.25 كلن نسااهذ فدر ال دلة ملئ القدر ال ارجي 

األتنئ من المساااااااا ذ لةح اط نةئ فدر ال جف  ااااااا يرة فتر اإمكان لمع يلل  اساااااااا تم أح انا المساااااااا ذ 
 ال جف الجانبي أل هبل  الا ط لاسهيل انوي  األسدح لألنبلب ال ارجي. األخبر لاقةيل 

 . ه13 ي الشكل ل كما هل مبين أتنال 30o or 60oالا د دات المثةث ذ مما 
 90o or 45oالا د دات المرةعذ هي مما 

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Tube Layouts ه13الشكل ل                               
المثةث ذ اعدي معامل نقل الحرارة لان  ار الاااا ط أنةئ من الا د دات المرةعذ  لال سااا ما الا د دات 

أل رار الات ئذ لالابريت المحساااااااالس من الساااااااالائل نةئ مرحةذ لاحتة لالاخثي  الدلرل. لال رق ل س كبيرا 
يل ا اخلن هملةاب ير لنايجذ ليلل  الها ما اسا تم ا د دات مرةعذ لة جف الجانبي لةمب ر ل ا ذ ننت

 من المهاتالت يادةب الانوي  الماخرر.  العمة ذ هي أن ال جف الجانبي
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 ه الزيع األنابيب نةئ ال   حذ14شكل لال                             
  نبلب يام اقت م الم ددات الا د د ذ ل جف األنابيب لال ير الحساااااهات لألنبلب لم اة  األا د ط

  :ذال جف نةئ ال  حات الاال أفدار 
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   Tube Layouts for Square Pitch Courtesy of Kern ه3جتلل ل                
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  9Tube Layouts for Triangular Pitch Courtesy of Kern ه4جتلل ل               
ل ا اااااااااذ ميا  اماما. هيا فت ال  كلن الحال تائما الحت أن ا ارر هيل الم ددات أن ال جف مشااااااااا لل 

  دتام كما هل ملاح الحقا. كان المدةلب حما ذ اال
 مات ساااالهيل البرامو اعدي اق ا د ط االنابيب ننت أل ا اااام م ناتة سااااي دط بلاساااادذ برامو الحاساااالب

 ااا لف  ن منلابين الملافع الاي لها اراها  افلى. ا ااااا فت  حيف  ااا  أل  ااا يمناساااهذ لمساااا ذ الممر 
ه لمساااااااحذ الجريان اناور ال لهات Clearanceاألنابيب  ي القمذ لفاع الحزمذ لزياتة مسااااااا ذ ال ةلص ل

 التا ة ذ لال ارج ذ.
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E- صفائح األنابيبTube-sheets  
ه هي الةلحات الاي اتنم نها ات األنابيب. لاشاااااااااااااارال األنبلب ملئ  (Tube-sheets اااااااااااا ائح األنابيب
(tube-sheet)  يجب أن  كلن م كان ك ا فل ا هما  ك ي لمقالمذ القلى الاي من ش نها أن اميل ملئ   ل

  .أثناء الاش يل يجب أن  كلن اي  الاسرب (Tube-sheet)األنبلب من 
"ه أل الالساااااااااااااا ع م كااان ك ااا  ي األ اااتياات الاي يام   ااه فدع األنبلب تا اال rolledدب عااذ األنااابيااب اخلن ل"
"ه نةئ لجه ال اااااااا  حذ seal weldedاألح ان  األنابيب هي أ ااااااااا اةحم بجةهذ ل" الثقلب.  ي كثير من

tube-sheet)ل" ه لمنع الاساااااااااااارب.  ي هعر األح ان  أنم  ا اراق لدلل الةحام strength weld ه"
 محتلت لال ير السجمذ الم كان ك ذ اإاا  ذ.   كلن 
النمط المناساااب لقبلل األنابيب   ناتة للحذ مسااااتيرة لاحتة ح رت  ي (tube-sheet)حذ األنبلب  ل ااا 

 ه.15لهي ملاحذ  ي الشكل لفاهان الاعاتل  لال لا ل لالحشا ا. لاشك جت حتيثذ. 
      
 
 
 
 
 
 

              Freshly Machined              Tube-sheet Face Showing 
    Grooved & Rolled Tubes   ه15الشكل ل                        

 
 
 
 
 
 
 

 ه اا ال األنبلب هال   حذ16الشكل ل                          
 الساب : ه16ل ناتة  ي األنابيب النمليج ذ كما  ي الشكل

ل ااا ذ بلب لهي ي حين انه من الارلرل لامان الم  ل ات الاسرب  مكن ان يةحم الئ    حذ األن
 ل س  قط هسبب كة ذ الةحام للخن أ اا هسب الاهانت المدةلب لالسع األنبلب.الئ كة ذ المهاتل 
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اشاكل  ا  حذ االنبلب المانع بين ملائع األنبلب لال جف  لمن الارلرل ألسهاب العمل أل األمان لمنع 
ئ ذ الاع بين ثنا  مكن أن اسااعمل   ائح نبلباأل ال اج  هسابب الاسارب  ي م  ال  ا  حذممكان ذ ا
 ه.cل ه16ل كما  ي الشكلئح ن سها ال  ا

ال يجب  األنبلب ن ساامل  اا  حذحيث أنابيب الساامل المسااملح يجب ان  كلن كا  ا لمنع الاساارب  ي األ
لالحت المسملح هه لسمل  ه25mmأن اخلن افل من القدر ال ارجي لألنبلب اليل  علت فدرل ملئ حلالي ل

 ال   حذ معدئ  ي المعايير الق اس ذ.
األنبلب سااا  ر الدلل ال عال لألنبلب هعر الشاايء لهيا يجب أن  كلن مسااملح ننتما ساامل  اا  حذ 

 اخلن مساحذ اناقال الحرارة مااحذ.
    حذ اقريها. للخ (25mm)ب  دلل األنبلب  ي البتا ذ  مكن أن ين  ر

Tube-sheet) ن اخلن أه:    حذ األنابيب  هاإاا ذ ملئ المادةهات الم كان ك ذ يجب لمثج األنابيبه
فاترة نةئ احمل هجلم الا خل من فبل كل من السااااااااااااالائل  ي المهاتل الحرارل.  ي هعر األح ان  لال ير 
الاخالي    ااااااااا  حذ األنابيب اخلن م اااااااااانلنذ من الخرةلن لال ااااااااااةب لمن ناح ذ أ رى مع الملات األخثر 

 اخة ذ. 
F-  التصميم نظام TEMA DESIGNATIONS  

 س ال جف األمام ذ لال ة  ذ لمقاي سلةر ل نورا للجلت نتت من اال اج ات  ي الا اااام م الم كان ك ذ     
(TEMA)  فت نين نوام الرملز الاي االا   مع كل نلع رئ ساااااااااااااي من الرأس األمامي  نةئ  رار ال جف

 . 10الاالي ه17ل  وهر نوام ارميز ملحت  ي الشكل (TEMA)مقاي س نوام اللم  رة الرأس. ل 
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 األشكال الم اة ذ لةمهاتالت ه17الشكل ل                                    
G- SHELL  

بهساادذ هل ال جف الحالل نةئ سالائل األنابيب الجانب ذ. ال جف ناتة أسدلانذ مة ل ذ لحزمذ من       
ه 18ل لالشااااااكل األنابيب للقدر ال جف ال اااااا يرةه أل نن دري  للحذ مة ل ذ لل جف يل القدر الخبيره.

  يلاح ال جف.
 
 
 
 

 (The shell side)ه 18الشكل ل                               

Shell  
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مهاتل ال جف لاألنبلب  حالل نةئ معوم المعاتن  لهالاالي  ألساااااااااهاب ااعة  هاالفا اااااااااات  ليام لااااااااااع 
 السائل اليل يادةب المعاتن أ ةئ نةئ الجانب األنبلةي كةما كان ممكن.

 يام احتيت فدر ال جف التا ةي لمع يلل  يام اساااااا تام أحجام األنابيب الق اسااااا ذ لة جف حيثما كان يلل
ه لة جف مع inch) 24مقسم من  ه لة جفinch) 23نمة ا. نةئ سابيل المثال فت  كلن القدر الق اساي 

 . inch) (23.25ه مع القدر التا ةي ال عةي 3-4ه لجتلل inch) /8 3جتار سمكه 
الئ  in 6ه يارالح من لBS3274القدر الق اساااي ل جف المهاتل الحرارل حساااب الملا ااا ات البريدان ذ ل

42 in60)ليرا ع فدر ال جف ملئ ل ه inch  حسااااب ملا اااا اتTEMA  لابنئ األ ة ذ ناتة من مع ار
 اخلن األ ة ذ مة ل ذ من ال  ائح .inch 24) ل لق ل الاحميل لنها ذ (inch 24) حلاليلئ   ل م

ي لالجتلل الاالي  عد معايير ا ااااام م حجم لناء الاااااا ط كلن سااااامل ال جف دهقا لادب قات الاااااا ط ل 
 .هعر الق م الق اس ذ لسماخذ ال جف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ه5الجتلل ل                                                
ليجب ان  كلن فدر ال جف ف اسااااااااااا ا حائ اخلن نهاياه مناساااااااااااهذ لحزمذ األنابيب لمن اجل ح ت الدلق 

 الجانبي لحزمذ األنابيب ال ارج ذ.
ةلب بين األنااااابيااااب األهعاااات  ي الحزمااااذ لفدر ال جف الااااتا ةي  عاماااات نةئ نلع األنبلب ال ةلص المد

 ه.5ل لملا  ات ال نانذ لالق م النمليج ذ  ي الشكل الساب 
جزءا كبيرا من اخة ذ ا ان ع المهاتل الماتالل يراهط هال جف   من المسااحسن لةح اط نةئ فدر ال جف  

 اااااااااااااا يرة فااتر اإمكااان. المهاااتالت الدليةااذ "نحي " لناااتة مااا اخلن أفاال اخة ااذ من المهاااتالت الق اااااااااااااايرة 
ي  م يجب النور  " لن س مندقذ الاهاتل الحرارل لمع يلل   إن ا ا ار الا د ط أل الا اااااااااااااامذجساااااااااااااا مال"

المهااتالت بين معاتات العمة اات األ رى  ي اا ااي هايا القرار. نةئ ساااااااااااااابيال المثاال ميا كاان المهااتل لات ااه 
 الحزمذ القابةذ لإلزالذ  لالمساحذ الاي يجب أن اخلن مدةلهذ لةمهاتل اع  دلله الخةي. 

   Normal shell  فدر ال جف ال لالي الخرةلني  جئط ال لالي
 iD  (mm)    حذ انبلب 

3.2 7.1 - 15o 
3.2 9.3 - 200-300 
3.2 9.5 7.9 330-580 
4.8 - 7.9 610-740 
6.4 - 9.5 760-990 
6.4 - 11.1 1010-1520 
7.9 - 12.7 1550-2030 
9.5 - 12.7 2050-2540 
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 األنلاع الم اة ذ لة جف: -
ت هعيت النلع من أخثر االسا تامات شيلنا. اراها  ال جف "ه هل ملئ حTEMA “E”) "Eيل الممر اللاحت 

 اا  حذ األنابيب له اخلن هنال حاجذ (for fixed tube-sheetالماسااع يادةب  اا  حذ األنبلب الثاباذ 
(tube-sheet) الثاباذ لTEMA type BEM or AEL exchangers ه. ميا كان مدةلب الالسااااااااااااع

المشااااااااااارل هل جزء من الا ااااااااااام م الم كان كي لةمهاتل. لمع يلل  يجب نةئ مهنتس العمة ذ أن    ي  ي 
االناهار أن هيا النلع من ا ا ار المهاتالت فت ي تل ملئ الحاجذ ملئ الالسااااااع المشااااااارل اليل ساااااايزيت من 

 اخة ذ المهاتالت. 
 
  
 

TEMA "E" Shell                                          
نورياذ ال ر ممكاان ذ االفاراب من الات   المعاخس   ه  ي  (The TEMA “F” shell)نلع لالمهااتل من 

امريرين لةمهاتل. لمع يلل   ي الاجارب العمة ذ  فت  كلن هنال اسرب حرارل كبير نبر دلله  حتث  ي 
أن  كلن  ن مك (F” shell“) اإاااااااااااااااا  ذ المراهدذ ب لأناه نااترا ماا أن الاخالي  (F” shell“)مهااتالت 

 ابريرها لألتاء الما لق. 
نجاز ل مكن مال جف  لنةئ أ ذ حال  من ال اااااعب الح ااااالل نةئ مانع اسااااارب هشاااااكل محكم مع حلاجز

حتىن س كم ذ الات   هاساعمال  ج ين نةئ الالالي   .جانب ذال جف ال الدرق لمنع الاسرب لحاجز لا 
 
 
 

TEMA "F" Shell                                           
أح انا  The “J” shell)الاي اساااااا تم لحاالت  ا اااااذ. يام اساااااا تام ل  ة ذهنال نتت من األسااااااليب لأل

 ليادةب هنال حاجذ ملئ هبل  الا ط المن  ر.  (shell-side)اسا تم لةاخثي  لجانب ال جف 
 

                
  

                                        TEMA "J" Shell 
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The “X” shell) ي   ل  قت  ي الاا ط ل الها ما اسا تممهاتل يل الات   العابر  ل عدي حائ أف أل  ه
 المكث ات ال را  ذ.

 
 
 

                               TEMA "X" Shell           
. المسااااااحذ المساااااملحذ لة جف إدجق الب ار من reboilers)ل  (The “K” shellيام اساااااا تام  ج ذ 

 السائل.
 
   
 

                         
                                   TEMA "K" Shell 

The U-tube bundle) ه  مكن اخلينه نةئ حت سلاء  يtube-sheet)ه الثابت لTEMA N ه أل  ي
   bundle TEMA Cشكل حزمذ فابل لإلزالذ 

 
 
 
 
 
 
 
H- الحواجز BAFFLES  

 ا تل لو  اين. ه (BAFFLES الحلاجز لالعلائ ه
اللو  ذ األللئ هي تنم األنابيب  ي الملفع ال اااااح ح  جل اجم ع لاشااااا يل المهاتل الحرارل. هيا التنم 

 ارلرل لمنع الات   الناجم نن االهازاز  ي األنابيب الاي  مكن أن ي تل هسرناه ملئ  شل األنبلب. 
 ي الشكل رفم كما هل ملاح يهاها لا  اها نبر األنابيب ل (shell-side)اللو  ذ الثان ذ هي لالج ه ات   

 أتناله  لزياتة السرنذ لهالاالي  إن معامل اناقال الحرارة يزتات.ه 19ل

  

  

Baffles  

  
U-Tube Heat Exchanger Bundle   
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 ه ات   المائع تا ل المهاتل19الشكل ل                           
األخثر شاايلنا هل فدع من لاحت  ي المئذ من القدر التا ةي اليل هل مزال ل شااار  (BAFFLES)شااكل 

ه (BAFFLESه لااااااااااااااامااان الحلاجز 50ه ليجااب أن  كلن أفاال من ل  (BAFFLESملئ   ر فدع 
ال ساااااااااااااا كلن  ير معامت لألنابيب نةئ دلل المركز نةئ  المجالرة لااتا ل الالالي لألنبلب نةئ األفل للا 

ه (BAFFLESه من مهاتل حرارل  ان  ر (shell-side ا  كلن السااائل يات   نةئكامل دللهه. ننتم
لةمكث ات الب ار  ه45-40 ل  من (BAFFLES)ه من األفدار الشائعذ. ان  ار 20ملئ  % 25من ل

المكلنذ األ رى هاإاااااااا ذ ملئ نقل الحرارة المحساااااالسااااااذ  ي  ازات الااااااا ط  ب رةالشااااااائعذ ل يرها من األ
 ن مدةلب.ل انافص الا ط المن  ر  كالمن  ر أل أن 

ناائو  (single segmental baffle)لاساااااااااا تام هالنساااااااااهذ لةعتيت من سااااااااارنذ الات قات لة ازات العال ذ  
نال ذ لين  ر الااااااا ط الجانبي. دريقذ لاحتة لةحت من هبل  الاااااااا ط هل  shellالاخلين القداني  ي 

ه (double segmental bafflesمجحوذ لأن اسا تام    .(double segmental bafflesل سا تاما
من المهاتالت اليل سااااااااا قلم بتلرل  قةل من معامل اناقال  (shell-side)اعمل نةئ اقةيل السااااااااارنات  ي 

 الحرارة. 

 هbafflesه أشكال اركيب الحلاجز لالعلائ ه ل21الشكل ل                          
 ه:21ل رفم ملاحذ  ي الشكله لهي bafflesأنلاع الحلاجز لالعلائ ه ل

1- cut-segmental baffle 
2- Disc and doughnut baffle 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

will in turn reduce the heat transfer 

coefficient.  

  
Double Segmental Baffles   Single Segmental Baffles   

        Baffle orientation refers to the positioning of the baffle relative to the shell inlet nozzle.  

“Horizontal  
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3- Orifice baffle 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure ه. 21لDifferent type of heat exchanger baffles: a). Cut-segmental baffle, 
b). Disc and doughnut baffle, c). Orifice baffle  

الماعةقاااااذ همااااات ااااال ه (Baffleالملافع من  تلاحاااااتيااااا (Baffle orientation)الحلاجز ل شااااااااااااااير الج اااااه 
 ه.   (Baffleال لهذ

"Horizontal segmental عني أن حلاف ل  "Baffle ه هي نملتل نةئ  ط اللسااااااااط لة لهذ. هيا هل
 الارايب العاتل. 

 baffle edges parallel to the inlet nozzle" ل Baffle  "Vertical segmentalلاسااااااااا تم 
centerline ي سيام اجم ع الب ار الماخاث   ي الجزء الس ة أنه  ي المكث ات يات ال جف األ قي  حيثه

ننت أتنئ نقدذ لاسااااااااهيل  (Baffle) ي من اللناء. مجحوذ مع أن هيا الارايب  يام فدع الشااااااااقلق ناتة 
 الحلاجز.ه الج ه 22ل ي الشكل رفم لا ري  السائل من المهاتالت. 
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 (Baffle orientation)الحلاجز ه الج ه 22الشكل ل                    
 ه لالمجالرة. هشكل نام  يام ا ا ار(baffleالمسا ذ بين  هي (The baffle spacing) الحلاجزمساا ذ 

baffle spacing منااااد  الاااات   الحر من  جل "ناااا اااية" لالمندقاااذ اللافعاااذ بين حاااا اااذ  لجعااالbaffle 
-60ه ل ساااالل ل(baffle spacingلال جفه لالمندقذ نبر بةل األنبلب  ساااال ه اقريها هيا  عدي ناتة 

 ذ   بينما سااااماحالااااا ط العالي لاعزز السااااماح هه من فدر ال جف. الاهانت األفرب  عدي هبل  % 40
 ه. (baffle" لا ناتة اتلير الم ب من dead zones ت األلسع "الاهان

 ه من سعات ال لهذ. (bundleه  ي نها ات (baffle spacingيام احتيت 
 :Support plates and tie rods  ائح المسانت لفاهان الشت  -

لمسملح اك  ائح معتن ذ لتنم المكث ات لالمب رات ساخلن م ممذ هالدلل  ننتما اساعمل فدع الحلاجز
نما  ن الحلاجز ي حين أه 0.4mmل/64inch) (1ل سالل اقريها  ل ست مدةلهذ أل رار اناقال الحرارة لا 

 اركب لتنم األنابيب.
الهعت األتنئ اليل س ساعمل ل  ائح التنم م  لي من المعايير الق اس ذ ليارالح متى الاهانت بين ال  ائح 

 .25mmألنابيب أفدارها  2mملئ  16mmألنابيب أفدارها  1mمن 
امت نةئ ن المدةلب س علنتت القاهام المعتن ذ يام ل قها مع الحلاجز بلاسدذ فاهان الشت   ائح التن

 ي المهااااتالت الاي لهاااا أفداااار  16mm الئ 4mmلساااااااااااااااارالح افداااار القاااااااااااااااهاااان من  ال جف فدر
 12.5mm الئ 8mmمن اخلن افدار القاهان  1mلالمهاتالت الاي لها افدار اسالل  380mmاحت
 اقريهام.

I- فققتققحقققققات جقققققانقققققب الققغققالف وحققمقققققايقققققة االصقققققققققطقققققدام: SHELL SIDE NOZZLES AND 
IMPINGEMENT PROTECTION      

 SHELL SIDE NOZZLES AND IMPINGEMENT : احات جانب ال جف لحما ذ اال دتام   
PROTECTION    من لجهذ الم اامم الحرارل النور لةشاارل  الرئ ساا ذ لة احات هل أن اخلن كبيرة هما

 ك ي لاجنب ان  ار الااااااااا ط الخبير. ننت اشاااااااا يل المهاتالت  ينه ي لةمرء أن ينور تائما  ي ان  ار 

  
Vertical Segmental   Horizontal Segmental   
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-15 ل  ااااا ط ال لهذ كنسااااهذ مئل ذ من المجملع. حيث مجملع هبل  الااااا ط كبير  يجب أن اساااااهم
 نةئ األخثر من المجملع. اخلن لحجم ال لهذ أهم ذ  ا ذ  ي ال تمات ال را  ذ. ه 20
  مكن أن  سبب اهازاز األنابيب. لاالهازاز ن مك (shell-side) ي ت لل السائل ملئ المهاتل الحرارل  -

حيث ااااارب األنابيب هعااااها الهعر أل أا اااال  االراتاءأل  اإجهاتاتأن  سااابب  شااال األنابيب هسااابب 
baffles) تائما ذأل لسااااااااااائل أ رى لةحما ذ لهي اقريها مدةله اال اااااااااادتامه. لهيا الساااااااااابب ناااااااااااع للحذ 

هل  از أل ب ار ماخاث  مدةلب shell-side) ه لمت ل ال لهذ ننتما  كلن سااااااااااااااائل ل(shell-sideل
-ρV2 < 3500 lb/ftلةسااالائل مال ننت سااارنذ من  ااااذ هما   ه الخ ا ذ هحيث  اال ااادتامأ ااااا حما ذ 

sec2 (ρ is density in lbs/ft3, V is the velocity in ft/sec).ه 
لةمهاتالت الحراريذ ال ااااا يرة هل  ي كثير من األح ان من الم يت لزياتة فدر ال لهذ لاجنب الحاجذ لحما ذ 

 اال دتام. 
ل اال ا ار لاجنب حما ذ اال ااادتام لحما ذ اال ااادتام  الها ما    ي شاااكل للحذ اقع احت  لهذ المت ل. 

 لهذ. ألنابيب ليام اثبياها احت مت ل اللقدر لهل لثجثذ أل أخثر من  اااا لف من فاااااهان  ااااةهذ لن س ا
ه (shell-sideلهيا هل األ ااااااااال لةلحذ اال اااااااادتام  ي المهاتالت الخبيرة مي أنه  ساااااااامح لجانب ال جف 

  ار الةلحذ. هاإاااااا ذ ملئ انلةساااالائل لاللي الزيع الساااارنذ العات ذ تلن انقداع الات    ي جم ع أنحاء 
مكان ذ الساارنات العال ذ المحة ذ الاي ا ثر نةئ األنابيب حلل حا ذ  الااا ط  ي مندقذ المت ل هي أفل لا 

 الةلحذ  كلن محتلت. 
 no tubes in"  مميزات الا اااام م األ رى اسااااا تم لا   ر الااااارر هساااابب ات   االهازاز الناجم هي

the window " لارايب يام تنم كل أنبلب من فبل كل الا م م مع هيا ا(baffles)  لل س هنال أنابيب
  . (baffles) مثباذ  ي مجال فط

ي احت ال لهذ األمر اليل  دةب   ذر للحذ اال دتام لألنابيب المزالمن المهم أن نجحت أن يادةب ال ي
 فدر ال جف الخبير   هح ال جف المدةلهذ لن س مندقذ نقل الحرارة. 

J- الجانبية األنبوب قنوات TUBE SIDE CHANNELS  
لهشااااااكل نام اشااااااير الئ الرأسه الساااااا درة نةئ  (The tube-side channels)فنلات األنبلب الجانب ذ 

هشااااااكل  (The tube-side)سااااااائل ه تا ل ل ارج األنابيب. حيث (The tube-side لات   الساااااالائل 
 ما يام بناءل نةئ مكلنات أل مع سهائل م ددذ.   الهام   هيا نام  هي األخثر ا خجم 

 ه لاسا تم ناتة  ي المهاتالت ال  يرة. TEMA type BEMاأل د ذ هي أفل كة ذ من الرأس ل
زالذ الرأس اماما لةساااااااااماح هالل ااااااااالل ملئ  األ د ذ لتيها نيب مما يجعل من الااااااااارلرل فدع األنابيب لا 

ه casketed داء  ل boltedه مع بةت ل(Channels ااااااااا انذ. ال ااااااااا  حذ األنبلب لعمل الانوي  أل 
ه. لهالاالي القااء (channel coversمزالذ ه لاسمح لألنابيب بهسادذ نن دري  TEMA type AELل

المهاتالت الخبيرة مع األنابيب  نةئ الحاجذ ملئ اعكر ا ااااااااااا  ذ األنابيب. هيل هي الميزة لةح ااااااااااالل نةئ
 الثقيةذ. 
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     Channel with Casketed Cover               Bonnet Type Head   
 (The tube-side channels)ه فنلات األنبلب الجانب ذ 23الشكل ل              

 multiple tube-side له لةساااااااااااااامااااح (tube-side channelsفساااااااااااااام الامرير  كلن مركاااب نةئ 
passes) لجانب ذ اه فساااااااااام الامرير ارايب الات   األنبلةي المهاشاااااااااار يام اثبيت  لا اااااااااال امر  ي القنلات

  مر نةئ ممرات جانب األنبلب.   لألنبلب لةسماح الماعتت
يام ارايب  لا اال لالج ه الات قات األنبلة ذ  ي مثل هيل الدريقذ ل ة  ساارنات ماسااال ذ لأل نتت ماسااال 

 ه23. ل ي الشاااااااااااااكل رفم له(channelمرات هي م ااااااااااااانلنذ من ن س ملات من أنابيبه  ي كل ممر. الم
   الا ح لةممرات. الساب 

اسااااااامح لةامتت  يالا (TEMA head designs)ا اااااااام م الملااااااااحذ أتنال هي ه 24ل ي الشاااااااكل رفم ل
هيل فت اجنب هاسااااااااااا تام ل ااااااااااةذ الامتت نةئ  سالر ل الحرارل لةحزمذ ااااااااااامن ال جف. اسااااااااااا تام أنلاع 

 ه مع الرأس التا ةي. (a U-tube bundle لالارايب هل  ي األساس  (TEMA T)ال جف. الحت أن 
 
 
  
 

                                   
          TEMA W                     TEMA T                            TEMA S   

      Externally Sealed            Pull Through                    Floating Head  
    Floating Tubesheet          Floating Head            with Backing Device  

 (TEMA head designs)ا ام م ه 24الشكل ل                       

 & SHELLأنواع المبققققادالت الحراريققققة ذات الغالف واألنبوب وتوجيهقققق   2-2-4
TUBE HEAT EXCHANGER ARRANGEMENTS 

 لالثاباذ ه floating headالرأس العائمذ ل .األنبلبال جف ل أنلاع أساس ذ من مهاتالت  أرةعذ هنال    
(Fixed tube-sheet)  لU-tube)يل األنبلب المزتلج  ل هDouble Pipe heat Exchanger)ه. 
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  ا ني  المهاتالت الحراريذ اهعام لا م مها لكاآلاي:
 كلن هنااال  رق كبير  ي ترجااات : Fixed Head Exchangers)المهاااتالت يات الرأس الثاااباات ل -1

لال الجات حماا اذ أل احا ادات لةامتت الحرارل الخبير لكيلل  حراراهاا ليلال لخلن در ي الحزماذ ثااباين
 .℃150لهالادئذ لةملائع. ل ساعمل لةملائع هحيث ال ااجالز أف ئ حرارة  ساعمل لةا ل  ال

 ي هيا النلع من المهاتالت ه: (Floating Head Exchangersالمهاتالت يات الرأس السااااااااااااااائب  -2
 اااااااا  حاي األنابيب من درف لاارل ساااااااائهذ من الدرف اآل ر ليلل لخي اساااااااامح بامتت  حتىااثبت 

الحرارل ل ا اااااذ ميا كانت ال رلق الحراريذ كبيرة بين المائعين ل سااااااعمل حزمذ األنابيب نايجذ الامتت 
ي  ننت أجراء أنمال هيا النلع نةئ نداق لاسااااااااااااااع جتا  ي ال اااااااااااااانانذ الن د ذ ل كلن سااااااااااااااهل الانو

     ال  انذ.
 ي هيا النلع من المهاتالت اخلن   ه:U U)-Type Exchangersالمهاتل الحرارل يل شاااكل حرف  -3

لمثباذ نةئ  ح  ذ لاحتة لألنابيب ل ي هيا النلع اامتت األنابيب  Uنةئ شكل حرف حزمذ األنابيب 
ا ااااااااااااال أل الرةط لألنابيب مع  اااااااااااا  حذ األنابيب أفل منه  ي اال ريذ اامذ. كيلل  كلن نتت نقا هح

المهاتالت األ رى لللجلت  اااا  حذ أنابيب لاحتةه ل ساااااعمل ناتة  ي ال ج ات ل ا ااااذ الاي اسااااا ن 
اعمل لترجات الحرارة لالاااااا ل  العال ذ مال أنه  اااااعب الانوي  هاللساااااائل العات ذ مقارنذ الب ار ل سااااا

ل ساااااااعمال الماء يل الااااااا ط العالي ألاساااااااعمل لانو  ه لسااااااائل م كان ك ذ حتيثذ كاهاألنلاع األ رى. 
 ساعمال  ي ال نانذ الن د ذ.مرنذ. لهيا النلع شائع اال  رش تف قذ ل راد م

ه: لهل المهاتل الحرارل (Double Pipe heat Exchangerل األنبلب المزتلج المهاتل الحرارل ي -4
الاااااايل هل نهااااااارة نن أنبلب  ااااااارجي لانبلب تا ةي   ر أف اااااااااااااار لامر الماااااااتة  جل االنبلب 

 ابريتها ال اس ينها  جل االنبلب التا ةي. لالماتة اال رى المرات ال ارجي
 FLOATING HEAD HEAT EXCHANGERS -1  

رأس لاحاات نااائمااذ لااتيهااا حزمااذ من األنااابياااب الاي  مكن مزالاهاااا  :يات الرأس العااائمالمهاااتالت الحراريااذ  
 . ه25كما  ي الشكل رفم للانوي  لاسابتال  ي حين يهقئ ال جف  ي المكان 
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 ه المهاتل الحرارل يات الرأس العائم25الشكل ل                              
FIXED TUBESHEET HEAT EXCHANGERS -2  

 ثاباذ    حذ األنبلب:لمهاتالت الحراريذ ا
 
  
 
 
 
 
 
 

 ه المهاتالت الحراريذ ثاباذ    حذ األنبلب26الشكل ل                        
ه ثاباذ ال امةل الحزم القابةذ لإلزالذ نةئ حت ساااااااالاء  اااااااا  حذ األنابيب مةحلمذ (tube-sheetالمهاتالت 
bundles) ه. الحت أن(shell-side)  لكمااا هل مبين  يلةمهاااتل ل س  ي مانااالل الانوي  الم كااان كي 
 ه الساب .26الشكل رفم ل

أفل من ا ااااام م الرأس العائم لهي افل  21 %ه حلالي(tube-sheetاخة ذ ا ااااام م المهاتل الحرارل ل  
 (shell-side)ه الثاباذ   عب انو  ها نةئ (tube-sheet ي مشاخل الاش يل. لمع يلل   إن ا م م 

لاإ جح لها رةما لمكة ذه اماتات العقت اخلن مثباه نةئ ال جف ميا كان هنال  رق  ي ترجذ الحرارة بين 
 شل لأنابيب كبيرة. 

  U-TUBE HEAT EXCHANGERS U-Tube -3  
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 ه(The U-tube bundle له 27الشكل ل                        
The U-tube bundle) ه  مكن اخلينه نةئ حت سلاء  يtube-sheet)ه الثابت لTEMA N ه أل  ي
ه يزيل (U-tube bundleهل ملاح أنجل. اسا تام  كما bundle TEMA Cشكل حزمذ فابل لإلزالذ 

 ه الثابت.(tube-sheetأفل اخة ذ من ا م م  ٪10لجعل هيا الارايب حلالي  (tube-sheets) أحت

 HEAT EXCHANGER ادالت القققحقققراريقققققةتقققوجقققيققققق  تقققركقققيقققققب القققمقققبققققق 2-2-5
ORIENTATIONS   

 : HEAT EXCHANGER ORIENTATIONS الج ه اركيب المهاتالت الحراريذ
اركب المهاتالت الحراريذ نةئ فلانت من ال اااااةب الااااااع نةئ األرر أل اركب نةئ مدار معة  هشاااااكل 

 األنابيب من اللحتة.مالازل األاجع مع األ ي هعين االناهار حساب الا الت المدةلب لسحب 
 يركب جهاز محساس  ي مجرى سريان السائل اليل س قلم هعمة ذ الاس ين أل الابريت.

امتت الملاساااير هدريقذ اجعل ان  ساااها ساااهجم كما يجب أن  كلن من الساااهل ا ري ها لأن  كلن من الساااهل 
 الل لل مليها ل  اناها.

 ات اإ جق   مامات ان  س لةا ط.يركب نةئ كةاا الجهاين بين المهاتل الحرارل ل مام
 هاإاا ذ ملئ يلل  يام اركيب الاالي:

  مام م جق مع ل ةذ. -1
 ارملمار ننت كل ل ةذ ت لل لل ةذ  رلج. -2
 بل ذه ننت ل ةذ  جف حلر الا ري . 2/1مم ل 13 مام ا ري   -3
 .ليات ال جف لاألنبلب  مكن اركيبها أ ق ا  رأس ا  لأح انا نةئ شكل مائ لةمهاتالت -4
 ه  عامت نةئ ما يةي:  الالج
 يلاااااع هشااااكل كل شاااايء يجرل نةئ فتم المسااااالاة  من المساااااحساااان أن المهاتل يل ال جف لاألنبلب -1

 هيا يا ح سهللذ الل لل إزالذ الر لس لحزم األنبلب لةا ا ش لالانوي . . أ ق ام 
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ه لالالج ه ال ي ثر نةئ اركيبها لنقل i.e. no phase changeمعامل اناقال الحرارة المحساااااالسااااااذ ل -2
 الحرارة لةمهاتل الحرارل  ي أل ااجال. 

ااا ثر معاامجت نقال الحرارة نن دري  أنماا  اات   سااااااااااااااائال الاخثي  نةئ جاتران األنبلب. هايا بتلرل  -3
يا ثر هااجال األنابيب. هشاااااكل نام يام احقي  أ اااااال معامجت نقل الحرارة لمكلنات الاخثي  المحر 

الاخثي  نةئ الساادح ال ارجي لألنابيب مع المكث   ي لاااع أ قي.  ي الحاالت الاي  كلن  بلاساادذ
ه. المحالى  (steamsه من الساااااالائل المكث ذ أل ننت اخثي  ب ار من(sub cooling يها المدةلب 

التا ةي ياحق  ناتة نةئ أ ااااااااااااااال أتاء من  جل الاخثي  تا ل األنابيب مع الات   نحل االساااااااااااااا ل 
 الت  ي لاع نملتل. لالمهات

الج ه نةئ الات قات الحراريذ الق اااااااااااااالى. ل  ه  قا اااااااااااااار ناتة(reboilersنقال الحرارة تا ال المب ر ل -4
 المهاتالت فت ي ثر فة ج نةئ نقل الحرارة. 

 ليام اثبياها مما أ ق ا أل نملت ا.  (Thermo syphon reboilers)  مكن ا م م -5
 ه تائما أ ق ذ. (Kettleنلع  -6

 SELECTION OF HEATاخقتيقققققار نوع المبقققققادل الحراري وتوجيهققققق   2-2-6
EXCHANGER TYPE & ORIENTATION 

  هنال:  هاتالت الحراريذ حسب دلر المائع كلن الاهاتل الحرارل  ي الم    
a-  .سائل / سائل لهي أخثر المهاتالت الحراريذ شيلنا لاسا تاما 
b-  .از / سائل  
c-  .از /  از لاعابر من أنلاع المهاتالت الحراريذ المعقتة  

  كرة مهسدذ نن معايير ا ا ار المهاتالت الحراريذ. -
 ا  ي المعايير األساس ذ الاال ذ بنور االناهار ننت الحاجذ ال ا ار المهاتل الحرارل منها: 

a-  .حرارة المائع لا ط الاش يل 
b-  .معتل جريان المائع 
c- لمالازل / ماقادع / ماعامته.  دريقذ جريان المائع 
d-  .نلع دلر المائع المسا تم 
e-  .الملات التا ةذ  ي اركيب المهاتل 
f-  .الامتت الحرارل 
g-  .الجتلى االفا ات ذ 
h-  .الارسهات تا ل المهاتل 
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لمن المعااايير المهمااذ األ رى الاي من اللاجااب أ اايهااا بنور االناهااار مثاال نمة ااذ الاركيااب لال اااااااااااااا ااانااذ 
 حيث أن يلل سينعكس نةئ ت ملمذ الاش يل لسجساه.لال حص لالانوي  

ااسااام المهاتالت الحراريذ الجيتة باحقي  الهتف الاي اساااا تم من أجةه ليجب أن ال ر  يها المادةهات  -
 الاال ذ: 

 (Heat Transferأن اخلن يات اااااا ثير حرارل ناااااالي  اعدي أنةئ معااااااماااال لةنقااااال الحرارل  -1
Coefficient (HTC) .ه 

 ه. Less Pressure Drop قتان الا ط  يها أفل ما  مكن لأن  كلن  -2
 أن  سا تم  ي ا م مها ملات يات نلن ذ لأناما ت ذ نال ذ اامن سجمذ اش يةها.  -3
النااجذ نن الملائع الجاريذ  (Erosion)الاعريذ ه ل (Corrosionأن اخلن مقاالمذ لا ثيرات الا خل  -4

  يها إجراء الاهاتل الحرارل لا ثيرها نةئ الملات المسا تمذ  ي ا ن عها. 
 أن اخلن يات حجم للزن مناسب.  -5
 ترجات الحرارة الاش ية ذ العال ذ. أن ااحمل الا ل  ل  -6
 ليات نمر اش يةي دليل.  يذ لاش ية ذأن اخلن ه فل كة ذ اساثمار  -7
 مع سهللذ ابتيل األجزاء. هةذأن اخلن   اناها س -8

 SELECTION CHARTخارطة التحديد  2-2-1
 ه (ORIENTATIONلالجيهه ا ا ار نلع المهاتل الحرارة 

  . ا ار المهاتل الحرارل هحسب الخة ذ لاألتاءه الاالي يلاح لنا ك   ذ ا28ل رفم للالشك
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ناساااااااااااااهذ المهاتل الحرارل اليل هل مالرسااااااااااااام الب اني الاالي  عدي مهاتئ الجيه ذ   ما ياعة  بنلع لاخلين 

 لادبي  معين.
 ه (ORIENTATIONه ا ا ار نلع المهاتل الحرارة لالجيهه 28الشكل ل                 
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2-2-2 HEAT EXCHANGER TYPE  
 سا تام: لمهاتالت الحراريذ حسب مميزات االأنلاع ا
اقريهاا. جم ع أنلاع ه  مكن أن اخلن م اااااااااااااامماذ لجم ع ال اتماات أل (Shell and tubeمهااتل  -1

 .  (Shell and tube) المهاتالت األ رى مقارنذ مع
 هي   ار جيت ننتما السائل هل لاحت ننت ا ط نال جتا.  (Hairpin)المهاتالت نلع  -2
اشاااااااااااااكل   ارا جيتا ننتما  كلن هنال ا اجف كبير  ي ترجذ الحرارة بين Hairpin) المهاتالت ل -3

 اثنين من السلائل. 
السااائل ننت اشاا يل ااا ط  –ه هي ا ا ار جيت لةمهاتالت السااائل  (Plate and frameمهاتالت -4

 من  ر ل ير مدةلب ان  ار الا ط المن  ر نبر المهاتل. 
 ننت السلائل ال درة أل القابةذ لجشاعال.  (Plate and frame)ال ينه ي أن اسا تم مهاتالت  -5
 ل تمذ  را  ذ. ه اسا تامها  ي ا(Plate and frameال ينه ي لمهاتالت  -6
7- Plate  .المهاتالت تلما اشكل   ارا جيتا لةسلائل القيرة 
 ال را  ذ.  اتة تمله هي   ار جيت (Spiral Plateالمهاتالت  -8

2-2-3 FLUID PLACEMENT  
 :اعيين الملائع

 ه لةحت من اخة ذ المهاتالت. (tube-sideكةما أمكن لاع السلائل المسبهذ لةا خل نةئ  -1
 ه لةحت من اخة ذ المهاتالت. (tube-sideلاع السائل يل الا ط العالي نةئ  -2
ه من (tube-sideكما انه من األسااااااهل هكثير لانوي   (tube-side)لااااااع الساااااالائل القيرة نةئ  -3

(shell-side) . 
-shell)ه يل الاااااا ط المن  ر هي أساااااهل لةاقةيل نةئ (shell-sideلااااااع سااااالائل لزجذ نةئ  -4

side) . 
 الاي نةئ أساسها يام لاع المائع  ي األنبلب لال جف: العلامل

 Corrosionالا خل                                          
                           Fouling الارسب              

 Fluid temperaturesترجات حرارة السلائل                
  Operating pressuresا ل  الاش يل                   

 Pressure dropان  ار الا ط                          
 Viscosityالةزلجذ                                          

             Stream flow ratesمعتالت ات   الا ار                  
 الا خل:  -
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 سا  ر كة ذ السب كذ لالمكلنات الماة ذ.المائع االخثر ا خج يجب ان يلاع  ي االنابيب لهيل 
 الارسيب: -
المائع اليل له الميل االنوم لةارسيب نةئ سدلح اناقال الحرارة يجب ان يلاع  ي االنابيب حائ  مكن  

الساا درة نةئ ساارنذ المائع  ي االنابيب لالساارنذ العال ذ ا تل الئ   ر معتل الارساايب ل كلن الانوي  
 .أسهل

 ا ط الاش يل: -
 ف.من ال ج أر صى الا ط االنةئ يجب ان  كلن  ي االنابيب حيث ان انابيب الا ط العالي مجر  
 هبل  الا ط: -
ننت ن س هبل  الاااااااااااااا ط معامجت اناقال الحرارة اخلن  ي االنابيب انةئ من ال جف ليلل المائع يات  

 هبل  الا ط االلد  يجب ان يلاع  ي االنابيب.
 لائت الا ط :  

ه. الساالائل مع  لافت tube-sideالا ار يزيت من معامل اناقال الحرارة لنح اال نة ذ  ي لزياتة  قت ااا ط 
 الا ط المسملح يجب هشكل نام أن الاع تا ل األنابيب.

 الةزلجذ:  -
 ه.shell-sideمعتل اناقال الحرارة العال ذ  مكن أن نح ل نة ذ بلاع السائل الةزج  ي ل

ساااااا كلن انةئ هالا  اااااا ص مع المائع األخثر لزلجذ لالمائع األخثر  نملما معامل اناقال الحرارة الةزلجذ:
ب لزلجااذ يجااب أن يلاااااااااااااااع  ي ال جف حيااث أن نااتت رينللااتز لةااات   المااااااااااااااادرب  ي ال جف  كلن 

يا 2111حتلت  الات   نالي االادراب ال  مكن لاعه  ي ال جف ليلاع  ي األنابيب. لا 
 معتل ات   المجرى: -
ناتة  ي  خثرأالملائع يات نساب الات   االلد  يجب أن الااع  ي ال جف حيث انه سا عدي افا اات ذ  

 الا م م.
 سرع المائع  ي ال جف لاألنبلب

 ذ المائع ليلل سرن حرارة للخن هبل  الا ط  كلن انةئناقال السرع العال ذ اعدي معامجت انةئ الال
 الساارنذ العال ذ ا  ر معتل الارساايب للخن ت  ااةهذ نالقذمنع اساااقرار أل ملايجب ان اخلن كا  ذ ل

   ر الا خلنبلب لا لاساعمل اح انا مجح  هجسا ك ذ  ي مت ل األ السارع العال ذ جتا اسبب الا خل
  كلن الا م م. الئهال  ما يةي هعر الق م لةسرنات الق اس ذ الاي نةئ 

  الملائعLiquids: 
ننتما يادةب  4m/sلاف ئ سرنذ ا ل الئ  2m/sالئ  0.3m/sمن سرنذ المائع  ي األنابيب اارالح 

 .2.5m/s الئ 0.5m/s. سرنذ الماء اارالح من   ر الارسيب
 .1m/sالئ  0.3m/sالسرنات  ي ال جف اارالح من 

 األب رة Vapours  
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اللزن  لهنا هعر الق م لةساارنذ حسااب ارا اع ة نةئ ااا ط الاشاا يل لكثا ذ المائعاعامت السارنذ  ي األب ر 
 الجزيئي لةملات

  70m/sالئ   50m/sمن                      ه  Vacuumال راغ لا ط 
  30m/s                 الئ  10m/s من  ه  Atmospheric pressureالا ط الجلل ل
  10m/sالئ  5m/sه                من High pressuerالا ط العالي ل

 السرنات العال ذ اعدي ارا اع معامجت نقل الحرارة العال ذ للخن أ اا ان  ار الا ط. 
ليجب أن اخلن الساارنذ نال ذ هما   ه الخ ا ذ لمنع ارسااب الملات ال ااةهذ  للخن ل ساات نال ذ هحيث ا تل 

 الئ اهاراء االنابيب  
 ااااا ان  ار ارا اع الاااا ط ل ساااببسااالف اعدي السااارنات العال ذ معامجت نقل الحرارة العال ذ للخن أ 

الا خل. ليجب أن اخلن سااارنذ نال ذ هما   ه الخ ا ذ لمنع أل ارسااايب لةملات ال اااةهذ العالقذ  للخن ل سااات 
 . 11نال ذ ليلل لاسبب الا خل

 SELECTION OF REBOILER إ ققققادة الغ ي وتوجيههققققااختيققققار نوع  2-2-7
TYPE & ORIENTATION                                                                                               

منااااااااتة الااا اااةاااي لاااالجاااياااهاااهاااااااا ا ااااااا اااااااار نااالع  -
REBOILER)ل ه(ORIENTATION) 

 (reboiler)ليلااااااااااااح أنلاع م اة ذ من اخلينات 
  ي ال  حات الاال ذ.

A- Stab-In Reboilers)  ه هي األفااال كة اااذ
أنها اقا ااااااااااار  ي الحجم حساااااااااااب المسااااااااااااحذ 

لةزلجذ مناسااااااااااهذ االمااحذ تا ل العملت لل س 
 . CP 1أنةئ من 

B- Kettle Reboilers)  ه اسااااااا تم ننت الهبل
 أل مدةلب جلتة ب ار نال ذ.   العال ذ

اساااا تم أ ااااا ننتما  كلن هنالل حاجه ألسااادح 
 اااال اااذ ه ال ج اااذ (reboilers نقااال الحرارة الخبيرة

نورا لا ااااااااااام م ال جف للخنها فاترة نةئ الاعامل 
 مع ا اج ات كبيرة  ي ترجات الحرارة بين 

  (U-tube) .ا م مالسلائل هسبب 
                                                           

11 References)2( 
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C- Vertical Recirculating Thermo-syphon Reboilers  
ت باااذ ملئ حااهي نناات معااتالت العماال فااابةااذ لةادبي  هي ثااا

من  اذ ل مكن زياتة ارا اع العملت ما  لزلجذ السائل هي 
 السا عاب مادةهات الرأس.  
 اادةب العمة ذ رأس ثابت.

Vertical Recirculating Thermo-syphon 
Reboilers  

 excludingنملما أفل نلع مكة ذ من المهاتالت الحراريذ ل
stab ins ه هسااااااااااابب معتالت نقل الحرارة العال ذ لان  ار

 ااجاهات األلساخ. 
D- Horizontal Recirculating Thermo-

syphon Reboilers  
فااابةااذ لةادبي  هي ثاااباااذ  عماالالهي نناات معااتالت 

ملئ حت ما  لزلجذ الساااائل هي من  ااااذ لال  مكن 
زيااااتة ارا ااااع نملت السااااااااااااااا عااااب مادةهاااات الرأس 

 اادةب العمة ذ رأس ثابت. 
E- Once Through Reboilers  

 اسا تم ننتما ه(Reboilersمرة لاحتة من  جل 
 الا ي ذ ملئ المهاتل ال  مكن مناتة اتليرها. 
 الالجه  مكن أن  كلن أ قي أل نملتل. 

هيا الا ااااام م يل ر  ارة الهقاء من  ر نةئ األسااااادح 
السااااااااااااااااا ناااذ لهل أمر مهم  ي هعر الادب قاااات. لمع 
يلل  هيا الا اااااااااااام م لت ه نداق اااااااااااااي  لةات قات  ي 

 نااجلتفي  إالعمة ذ الاي اادةب االناهار المساااااااااااااااقر 
 ا م م ناجح. 
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F- Forced Circulation Reboilers)ه 
 ل مهاتل لهي السلائل من  ج ما ذ لنقلاسا تم 

اندب  ننت الاعامل مع سااااااااااالائل لزجذ أل جسااااااااااا مات 
السااااااااااااااااائااال التن أل نناااتماااا  كلن من المر لب   اااه 

 لاس ين السائل لمن ثم ان يي 
 اب ير الم ب من المهاتالت. 

 shell side or tube-sideأل اااااراااااياااااااب ماااان 
boiling)تامها. الرأساااااااااااااي أل األ قي  مكن اساااااااااااااا ه 

 اااااااااااااامااام  ااان   ي  ط هاادةااب نمة ااذ الاب ر كهح 
 . (reboiler)ال رج ل 

G- (Fired Heater Reboilers)  
 الحرارة المدةلهذ هي أنةئ مما  ذاسا تم ننتما ترج

 ال  مكن أن ياحق  مع المرا   األ رى. 
 
 
 
 
سااااااااااالائل  يادةب االندلاء لالا د ط ه هي الةزلجذ لة(reboilerاالناهارات الرئ سااااااااااا ذ  ي ا ا ار نلع  -

 الماتل. 
 ه. (reboiler ي ا ا ار نلع  هاتالالجل اال ا ار أتنال  ه1رفم ل  ي الم دط الرسم الب انيل قتم 
ه يام ا ا ار فدر الشاااال لةسااااماح ل  اااال ب ار السااااائل اليل يلجت  ي reboilers ج ذ لالنلع  ا ا ار  ي

.  مكن احتيت حيز الب ار هاسااااا تام ب ار السااااائل لحساااااهات االن  ااااال. حزمذ األنبلبحيز الب ار  لق 
 ه اإرشاتات الاال ذ: (Ludwigيل ر 

Heat Flux Ratio Btu/ft2-hr                                    over Bundle Diameter 
Shell diameter 

20000                                                                    1.9 – 2.5 
15000                                                                1.8 – 2.1 
8111                                                                         121.7 –1.5    
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 Determination of Kettle Reboiler Shell Diameters ه1الم دط ل                

 SELECTION OF CONDENSER اختيقار نوع المكفف وتوجيه  2-2-8
TYPE & ORIENTATION 

 CONDENSERSالمكث ات: 
 .ذحالذ الب اريذ ملئ الحالذ السائةاسا تم المكث ات نملمام  ي احليل المناجات البارلل ذ من ال

ه أل VAPORاخلن  ي حاااالااذ أب رة لحيااث أن  ااالب اااذ المناجااات البارلل ااذ الاي ا رج من أنةئ األبراج 
 ه يام احليةها ملئ الحالذ السائةذ بلاسدذ المكث ات.GASES ازات ل

لنجحت أن المناجات ا رج من المكث ات  ي حالذ ساااااااااااائةذ للخن حراراها اخلن مرا عذ جتام.   ح انام اخلن 
ائل حرارة المكث ات ا  ر لةس حراراها اسالل ترجذ ال ة ان لةمناو أل افل منها هقةيل حيث أن جم ع أنلاع

 .اب يرة  قط لاح انام ا  ر له حرارة اب يرة مع جزء من حراراه الخامنذ
 اساااااااااااااامئ مبرتات لساااااااااااااانشاااااااااااااارحها   ما هعت اما المعتة الاي اقلم بابريت المناو ملئ ترجذ الحرارة المدةلهذ 

 :للةمكث ات انلاع منها
a-  المكث ات المائ ذWATER CONDENSERS  
b-  ات الهلائ ذ لالمرلح ذهالمكث AIR OR FAN CONDENSERS  
a- المكث ات المائ ذWATER CONDENSERS  
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اشاااااهه  ي أجزائها المهاتالت الحراريذ يات الرأس العائم اقريهام لخنها  ير م ةقذ هال ماتل ليلل لخي اشاااااع  
تلر مكث  لاليل  قلم هالأل ا قت جزء من ترجه حرارة المناو ملئ الجل نجلة نةئ الماء اليل يت ل ملئ ال

 .الذ الب اريذ ملئ الحالذ السائةذلاحليةذ من الحساسي  ي   ر ترجذ حرارة المناو األ
A- مكث ات يات ال جف لاألنبلب:( Shell and Tube Condenser)  

لا يير ال سامئ الا يير من المرحةذ السائةذ ملئ مرحةذ الب ار الاب ر لالمرحةذ العكس ذ لةنقل هل الاخثي . 
من سااااااااائل ملئ  از أل ب ار ملئ سااااااااائل  حتث  ي لاحت ترجذ الحرارة للاساااااااامئ الاشااااااااهع أل ترجذ حرارة 
الالازنه لمجمع الساااااااااااائل النقي  ي اااااااااااا ط معين اركيب المكث   كلن مشاااااااااااابهذ ل يرل من حيث ال جف 

                                       .                                baffleألنابيب  للخن مع اهانت ألسع لنمليج ال 
ا ااااااااااااام م المكث  مشااااااااااااااهه لنمليجي ال جف لاألنبلب  ي المهاتالت. للخن المكث  يجب أن  كلن ننتل 
ان  ساااااه إزالذ ال از ال ير ماخث . ال از ال ير ماخث   قةل من معتل نقل الحرارة. المكث  ناتة اساااااا تم 

 (shell side)لان  ار الااااااا ط المسااااااملح هه  ي ب ار  B=Ds (ID of shell)ألسااااااع  baffleاهانت 
  .ناتة ما  كلن أفل

 side-to-side ي مكث ات ات   الب ار  نملمام  (Vertical cut-segmental baffles)لاسااااااااااااا تم 
ه لةسااااااماح لجسااااااانزاف من (bafflesلل س من األنةئ ملئ أساااااا ل. يام ال ير  احذ  ي الجزء الساااااا ةي من 

ه  ي الا ط الثابت لمجمع الب ار isothermallyالاخثي  اقريها ننت ترجذ حرارة ثاباذ لالماخث ات  حتث 
 .المشهع. ل عني ال رق  ي ترجذ الحرارة  مكن لل اريامي اسا تامها لا م م المكث 

  أرةعذ ارايهات محامةذ لةمكث ات:
  .أ قي  مع الاخثي   ي ال جف  لاللس ط الابريت  ي األنابيب -1
  .الاخثي   ي األنابيبأ قي  مع  -2
  نملتل  مع الاخثي   ي ال جف -3
 نملتل مع الاخثي   ي األنابيب -4

 (SELECTION OF CONDENSER TYPE & ORIENTATION)ا ا ار نلع المكث  لالج ه 
 لاالناهارات الرئ س ذ  ي ا ا ار أنلاع لالجيهات المكث  هل نلع السائل المرات اخث  ه

 مهاتل األ قي للاع نمةذ نةئ السدح ال ارجي لألنابيب.  لاخثي  مكلنات نق ذ اسا تام -
ات   نحل لاميا كانت هنال كم ات كبيرة حاااااااارة  ير ماخث ذ. ااخث  تا ل األنابيب مع الالجه الرأسااااااي ل 

 االن  ار. 
للب ذ  الها اساا تم كمكث ات ل ا اذ  ي  تمات الا ة ل ل مكن اركيبها مهاشرة ةالمهاتالت الةلح ذ ال -

 العملت.  نةئ رأس
a- Horizontal shell-side and vertical tube-side) ه هي األخثر شيلنا من أنلاع المكث ات

 لناترا ما  سا تم مهاتل األ قي مع الاخثي   ي األنابيب. .األ رى 
 (Horizontal condenser): األ قيالمكث  
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ه الاخثي   ي جانب 29رفم للالاخثي  فات  حاتث تا ال أل  اارج األناابياب األ ق اذ لكماا هل  ي الشااااااااااااااكال 
مكث ات الابريت هالهلاء. العيب الرئ ساي لهيا النلع من المكث ات هل أن السااائل  ميل  نبلب هل شاائع  ياأل

 ملئ اراخم  ي األنابيب. لهالاالي  إن  عال ذ المشاركذ  ي نقل الحرارة  كلن فةيل.

 (Horizontal condenser) ه المكث  األ قي29الشكل ل                           
b- :المكث  الرأسي 

 ن دري يب نتا ل األنابيب   اااااااااارف الاخثي  من األناب أساااااااااا ليت ل الب ار  ي أنةئ المكث  ليات    
 االي:ه ال31ال جف الجانبي لكما هل مبين  ي الشكل رفم ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vertical condenserه 31الشكل ل                                   
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 أ رى:من ناح ذ  ORIENTATIONلالجيهه ا ا ار نلع المكث   -  
 هات هل نلع السلائل الملجلتة  ي المكث . يلالالج اتلاالناهار الرئ سي  ي ا ا ار أنلاع المكث 

 مهاتل األ قي للاع العمة ذ نةئ السدح ال ارجي لألنابيب. اللاخثي  مكلنات نق ذ اسا تام  -
المعابرة. ااخث  تا اال األنااابيااب مع الالج ااه  noncondensiblesمن  ميا كاااناات هنااال كم ااات كبيرة -

 الرأسي لالات   نحل األس ل. 
اركيبها  ل مكنال را  ذ.  ات تمالللب ذ هالمكث ات ل ا اااااااااااااذ  ي ةلاذ  ةلحالل الها ما اساااااااااااااا تم المهاتالت 

 مهاشرة نةئ رأس العملت.  
b- المكث ات الهلائ ذ لالمرلح ذه AIR OR FAN CONDENSERS  
 FANيام جزء كبير من الاخثي  لالابريااات  ي الم ااااااااااااااااا ي البارلل اااذ بلاسااااااااااااااداااذ المكث اااات المرلح اااذ ل 

CONDENSERSه لالمبرتات المرلح ذ لFAN COOLERS ه لال ي اة ان نن هعاااااااااااااااهما من حيث
قلم ث ات المرلح ذ اللخن ي اة ان نن هعاااااااااااهما  ي نلن ذ نمل كل منهما  المك ل دريقذ العملاألجزاء أ

ه لااركب من مرلحذ ات ع LIQUIDه ملئ الحالذ الساااااااااااائةذ لVAPORباحليل الماتة من الحالذ الب اريذ ل
ه مركهذ HEADERSمثباذ أ ق ام تا ل مدار بين اجم ع رأسي لنابيب يات زنان  الهلاء  جل مجملنذ أ

باام لاأل ر لنائمه ليلل لةساااااااااماح . لهي م اااااااااممذ هحيث  كلن أحت الرأساااااااااين ثا رج المناوبين مت ل لم
 هالامتت لاالنكماش أ ق ام لألنابيب.

خشاااااااااااااا  منهاااا نةئ ه هدهقاااات  مكن  كهاااا لرةدهاااا هحياااث  مكن الHEADERSلازلت ر لس الاجم ع ل
لالساااااابب  ي  اااااانانذ األنابيب يات زنان  م اة ذ هل لزياتة مساااااااحذ ساااااادح الاجمس األنابيب لانو  ها 

 .ه من ك اءة الاخثي  ال الابريت 3لاقلم الزنان  ب ل ارل ممكن.ح لل نةئ أنةئ اهاتل حر لة
 ه إحتاث السحب لهما:FANيلجت نوامان لاركيب مرلحذ الابريت ل -
a- السحب المساحث لINDUCED DRAFTه 

 ي هايا النواام اركب المرلحذ أنةئ األنابيب لاقلم هسااااااااااااااحب الهلاء من  جلها لياجمس الهلاء مع جتار 
 .13المزنن ذ ليام الاهاتل الحرارل بينهمااألنابيب 

 BASIC البيانات األسققققاسققققية الالزمة إلجراا العم يات الحسققققابية التصققققميمية 2-2-9
DATA REQUIRED FOR HEAT EXCHANGER 

CALCULATIONS 

هنال نتت من المهاتئ لالالجهات العمة ذ  الاي  مكن أن ا تل ملئ الا م م األمثل لمهاتل حرارل معين. 
ل رر الرئ سااااااااااااااي هل أتاء لاجبهاا الحرارل ها فال اخة اذ هعت الاقت م المماازة  ي ملثلف ذ ال تمذ  اايكر أن ا

 نيجب أن  كلن ا ا ار م  اااااا ااااااات الا ارات من الساااااالائل الشااااااا ل الرئ سااااااي لةم اااااامم. هنال العتيت م
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اساخ اال ر الاا ط المااحذ  لالميلل الئمعامجت نقل الحرارة  لان  ا المقا ااات  ي الزيع السالائل  ي
 لا ط الاش يل. 

 ال دلة األللئ  ي منتات ا م م المهاتالت الحراريذ هي اجم ع الب انات المدةلهذ.  
 الحت األتنئ من مادةهات الب انات األساس ذ هي كما يةي: 

A- (Process Fluid Design Flow Rates)  
-flow معتالتاللةساالائل لةعمة ذ هنمة ذ ا اام م معتالت ات   الساالائل هيا هل ناتة أف اائ معتل ات   

sheet) ه الخامةذ. لمع يلل  هنال فت  كلن ارا اع معتالت م فاذ أثناء بتء الاشااااااااا يل أل م قاف أل  جل
  ارات اادراب العمة ذ الاي يجب ان ييها هشكل  ح ح. 

ه هشااااااكل نام نح اااااال نةئ ا اااااام م أخثر shell-sideيلاااااااع السااااااائل يل معتل الات   المن  ر  ي ل
ه ننتما نح اال نةئ ساارنذ من  اااذ افل منها  ي shell-sideفا اات ا لجلت الجريان المااادرب  ي لا

 األنابيب.
B- Process Fluid Heat Duties)ه 

هيا من  نكم ذ حرارة السااااااااالائل المعالجذ لةمهاتل مرحةذ لاحتة لةساااااااااائل لةات ئذ أل الابريت ل مكن الاعبير ن
ذ الحرارة كم اامعر ااذ نلن ااذ للزن جزء الب اااره ل  خثي   ال باات منلاب ير أل الا حيااث ا ير ترجااات الحرارة
 مقابل ترجذ حرارة الالازن. 

C- Process Inlet Conditions):ه 
ن أن كما سنرى الحقا   مك ط المساملح هه لةسلائل لةعمة ذ. ترجذ الحرارة التا ةذ لالاا ط لان  ار الاا

ان  ار الااااا ط المساااااملح هه  كلن له ا ثير كبير نةئ الا اااام م الحرارل لةمهاتل. الم ااااامم يجب م جء 
 اهامام لثي  لةاعيين نةئ ان  ار الا ط المسملح هه لامان أن اخلن لافع ذ. 

D- (Fouling Nature of Process Fluids)  
 شامل معةلمات كا  ذ حائ ياسانئ لةم امم اا اي فرار هش ن ك   ذ الدب عي لسالائل العمة ذ لهيا  األلسااخ

 ل ي الا م م لةمهاتالت.  نةئ بتل أن اقتم األلساخالاعامل مع كثرة 
E-  ان  ار الا طPressure Drop: 

ل  يام لاااااااعه من فبل شاااااار  هبل  الااااااا ط المااح لت ع الساااااالائل  جل المهاتل  ي العتيت من الادب قات
لااااااااااا ط ا هعر األح ان المةي هار  ي ال راغ نن ال تمذ ملئ نتة هارات  ي أنومذي العمة ات ليا الت  

هبل  الااا ط يجب أن  عمل احةيل افا اااتل لاقرير ا اام م  ي ا ا ار لننتما الم اامم  كلن له الحريذ 
 .المال لكة ذ الاخ رأسد  مع اال ي هاالناهار كجم من المهاتل اليل  عدي اخالي  الاش يل االل 

اح هعر لام افار  مبرر  قط لةمهاتالت ال ال ذ جتا الاحةيل االفا اااااااااااااتل ملئ حت هعيت  كلن  ل ذ حانةئ أ
 ل كلن الا م م ناتة مسانت نةيها.الق م كتليل نام 

 كما أن نمة ذ احرل السلائل من  جل المهاتل الحرارل ليراهط هنال هبل  هالا ط. 
 1mNs/m2 -35kN/m2 <لةسلائل: الةزلجذ 
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 mNs/m2 -50-70kN/m2 10 – 1الةزلجذ 
 ان  ار الا ط: 

 مكن اسااا تام الق مذ المقارحذ أتنال كتليل نام لساالف اعدي ناتة الا ااام م الاي هي هالقرب من األمثل 
 لةسلائل. 

   
  -70 kN/m2 

 ال از لاألب رة  -
-0.8 kN/m2 

  
gauge pressure) 
gauge pressure) 

ننتما  ساا تم ان  ار الاا ط العالي  يجب ال ي الحير لاامان أن ينجم ننها من السارنذ العال ذ ال  
  سبب االهازاز لألنابيب. اليل  – سبب ا خل أل ات   

F- ال لاص ال يزيائ ذ لةملائعFluid physical properties  
ال  ااااااااااائص ال يزيائ ذ هما  ي يلل الحت األتنئ من الخثا ذ لالةزلجذ لالحرارة النلن ذ لالال اااااااااايل الحرارل 

 مدةلهذ  ي مت ل لم رج ترجات الحرارة. 
يرات ثم  دةااب أ ااااااااااااااااا نقدااذ النااتى لارا اااع ترجااات الحرارة  ي الحاااالت الاي  كلن  يهااا هنااال حااالااذ ا ي

 الخامنذ. 
 لهرارل الال ااااااااايل الح لهالةزلجذ  لهال لاص ال يزيائ ذ المادةهذ ننت ا ااااااااام م مهاتل حرارل هي: الخثا ذ 

 لسااايام معر ذ متى ا ثير هيل ال لاص .لهلالحرارة النلن ذ  البياالنثات الحرارة ننت المت ل لالم رج ل ترج
 نمة ذ الاهاتل الحرارل   ما يةي: نةئ

 :Densityالخثا ذ -

              لاعدئ هالعجفذ: ρليرمز لها هالرمز لاعرف ه نها كاةذ لاحتة الحجم من المائع 


M
   

 كاةذ المائع لحجمه نةئ الالالي. vل Mحيث ان 

                                        :للحتات التلل ذ هاللحتةل عبر نن الخثا ذ  ي جمةذ ا
m

m
kg

kg 3

3
/

 
ftslug                                                                          ل ي النوام البريداني:

3

/ 
 ثيرهما  كلن أما  ي السااالائل  إن ا ا ير ترجذ الحرارة لالااا ط المدب اا ثر الخثا ذ لة ازات هشااكل كبير ب

لننت ترجذ   4C  1000Kg/m3ااااااااااااائ جم جتام.  عةئ ساااااااااااابيل المثال ابةة كثا ذ الماء ننت ترجذ الحرارة
 .ه31رفم ل كما يااح من الشكل 960kg/m3ا هح كثا ذ الماء حلالي  100Cالحرارة 
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 ه منحنئ الخثا ذ31الشكل ل                                        

  Viscosityالةزلجذ -
لاا ثر لزلجذ  الةزلجذ هي ال ا ااااااا ذ الاي  قالم بها المائع فلى القص لالاشاااااااالل الزالل اليل ياعرر لهما

اماسل اانافص لألن فلى احرارة ان  ر لزلجذ السلائل .  مع زياتة ترجذ الالمائع ا ثرا كبيرا بترجذ حراراه
 .حرارةمع ارا اع ال

 :المالحظات الواجب أتبا ها أفناا تشغيل المبادالت الحرارية 2-2-11

 ت كلن مرلرها  جل أنابيب المهاتالننات ابريات المناجاات الن د اذ يات الحرارة المرا عاذ جتام يجب أن  -1
  ألن السااااااارنذ سااااااارناها اتريج ام  لمن ثم ازتات الحراريذ يجب أن اخلن سااااااارناها هديئذ جتام  ي البتا ذ

 . ي البتا ذ فت ا تل الئ اتمير حزمذ األنابيب لالمهاتلذ ككل العال ذ
 الشااالائب لاألمجح الاي الارساااهات: أن الم ال المسااااعمةذ  ي الابريت احالل نةئ كم ذ ال ه س بها من -2

ميا كان  مر  جله ليلل  Shell له كل المهاتل اارسااب نةئ جتران األنابيب التا ة ذ لحزمذ األنابيب
 خاسااااااااااااااهه كم ذ من الحرارة من الماتة المرات ابريتها  ليا يالجب انوي ال الحرارة لةماءرا اع ترجذ ال

 .ك اءة الاهاتل الحرارل  زالذ الارسهات لهالاالي زياتةالمهاتلذ إ
زياتة  ملائع ليلل هساااااااااببمراناة أن ات ل السااااااااالائل الملائع الحارة الاي يرات ابريتها من الجهذ العة ا لة -3

 سااااانت يلل نمل المهاتل لنتم  الجريان لألساااا ل لساااالف الحرارة مما يللت م جم نحلن  ار الخثا ذ ها
لنة ه  جحت  ي جم ع المبرتات الهلائ ذ ت لل  ل قتان الااااااااااااااا طه. لجلت مقاالماذ أخبر لةجرياان لأل

 .هاألس ل من األنةئ ل رلجه من المائع لالحار
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 Materials of Construction ل مبادالت  مواد األنشاا 2-2-11

 ما هي الملات األنشاء المناسهذ لبناء مهاتل حرارل. 
 ا نع األلن ذ من:

 ال ةب
 النحاس األ  ر.

 ال ةب  ير القابل لة تأ.
 ا نع الحار ات لتنامات األنابيب لفاهان الرةط لال ا جت من:

 ال ةب.
 النحاس األ  ر.

 ال ةب  ير القابل لة تأ.
 األنابيب من: ا نع-األنابيب 
 النحاس.

  اص من النحاس األ  ر لال ةب  ير القابل لة تأ.نلع 
 ا نع   ائح األنابيب من:

 ال ةب.
 النحاس األ  ر.

 ال ةب  ير القابل لة تأ.
 ا نع الر لس من:

 الحتيت الزهر.
 ال ةب المش لل.

النحاس األ ااااااااا ر الم ااااااااابلب لال اااااااااةب الم ااااااااابلب  ير القابل لة اااااااااتأ ميا يكر يلل  ي مساااااااااانتات   
 .14المشرلع

 ((crude unitلمصافي  دل ت الحرارية لوحدة التدطير الجوي المعدا 2-2-12

 .15ه لمهنتسي الم ا ي3-2-1مجحوذ جم ع الق م لالب انات م  لية من مةحقات الم ا ي رفم ل
  ل ذ العمل: 

 الجت  رلع ماعتتة من المعتات الحراريذ لهي نةئ النحل الاالي:
 :المبادالت الحرارية أوال

                                                           
14 References)1( 

  4-جداول ومخططات مصافي عدن15

 عدن مصافي ومهندسي دكاترة-5
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القد ااات لال ااام لهاايل المهاااتالت اعماال نةئ اهيئااذ ال ااام الهااارت حائ ازتات حراراااه  المهاااتالت الحراريااذ بين
هشاااااااااكل اتيجي لحين ل ااااااااالله الئ األ ران  لاام هيل العمة ذ من  جل الاهاتل هالحرارة حيث ياهاتل الن ط 

ن ط ال ام الال ام الهارت التا ل  ي العمة ذ اإنااج ذ مع المشااااااااااااااقات المناجذ مرا عذ الحرارة يام اسااااااااااااا ين 
 لابريت المناجات لاام هيل العمة ذ هالاتريو مع المشاقات لهي نةئ الماحل الاال ذ:

 المرحةذ األللئ:  -
-tubeلهي نهارة نن ثجثذ  رلع  رنين بهم ساااااذ مهاتالت هكل  رع ملااااالع هه ثجثذ مهاتالت من نلع 

shell)ذ نةئ الالالي  مر هه السلالر بترجذه ملاالنذ نةئ الالالي. اما ال رع اآل ر هه مهاتلين ملالن 
ياهاتل الحرارة مع ال ام اقل حرارة الساااااااااااااالالر لازتات حرارة ال ام  Ib/HR 52681لةات    F 360حرارة 

ثم  F 189حرارة الئ ان ي رج بترجذ حرارة الازتات  Ib/HR 25300لةات    F 85التا ل بترجذ حرارة 
يام  ي هااايل  LT.Gas.oil الاااتا  ين الاي  مر بهم الماااازلت  ر ال رنين اال يناقااال الئ المرحةاااذ الثاااان اااذ

 56800لات    F 85رارة حالمهااتالت الاهااتل الحرارل مع  اام الن ط حياث يات ال ال اام الهاارت بترجذ ال
Ib/HR  184ارا ع ترجاذ حرارة الئ F  330هسااااااااااااااباب الاهااتل الحرارل مع المازلت يل ترجذ الحرارة F 

 لمن ثم ي رج ال ام الئ المرحةذ الثان ذ. Ib/HR 418643لات   فترة 
 المرحةذ الثان ذ: -

لهي نهارة نن مهاتالت ااخلن من ثجثذ  رلع كل  رع هه مهاتلين ملااااااااالنذ نةئ الالالي ل مر هكل  رع 
 مشا  معين لهي كالاالي:

ترجذ يت ل ال ام ب التا  ال رع األلل: مهاتالت المشاااقات السااالالر الثقيل مالسااادذ ترجذ الحرارة مع ال ام 
لات    F 360ليبتأ الاهاتل مع الساااااااااااالالر الثقيل بترجذ الحرارة  Ib/HR 25300لةات    F 168حرارة 

52681 Ib/HR  242ازتات ترجذ حرارة ال ام الئ أن يل ااااااااال F  اتر المهاتل  ي ااجال االساااااااااابريزر  
 الخهرةائي.

 25000لةات    F 189بترجذ الحرارة  التا  ال رع الثاني: مهاتالت فد ذ الساااااااااااااالالر ال  ي  مع ال ام 
IB/HR  415الئ المهاتالت لهعتها يبتأ الاهاتل الحرارل مع السااااااالالر ال  ي  الساااااااا ن بترجذ الحرارة F 
 218حيث اقل حرارة السلالر لازتات ترجذ جرارة ال ام الئ أن ا رج من المهاتل ننت  F 52681لةات   

F خهرةائي.لمن ثم الئ  زان االسابريزر ال 
يت ل  Ib/HR 253000لات    F 168بترجذ حرارة  التا  ال رع الثالث: مهاتالت الخيرلسااااااااااااين لال ام 

 Ib/HR 70797لةات    F 340المهاتالت ليبتأ هالاهاتل الحرارل مع الخيرلساااااين الساااااا ن بترجذ حرارة 
هعت يلل ياجه الئ مجمع  لمن F 214الئ أن ا ل  التا   ان  ر حرارة الخيرلسين لازتات حرارة ال ام 

 .المهاتالت الحراريذ بين القد ات لال امه يلاح 32لالشكل رفم ل االسابريزر الخهرةائي
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 بين القد ات لال ام المهاتالت الحراريذه 32الشكل ل                              
 المرحةذ الثالثذ:  -

لهل نهارة نن لناء ااا م  (DESALTER)هعت  رلج ال ام من المرحةذ الثان ذ ياجه الئ مجمع  ساامئ 
ملااالع هشااكل أ قي ات ل نة ه الخهرةاء بجهت نالي ل للا ذه اساابب هزات كهرةائ ذ  ي ول ماااا ذ الماء 
المقدر نبر ما ذ مما ي تل الئ مزالذ االمجح لالشلائب العالقذ  ي الن ط ال ام لمن ثم ي رج من أنةئ 

 ام من ال دلة السااااااااهقذ لاخلن حرارة مالسااااااادذ بترجذ حرارة لهنا يناقل الن ط ال (DESALTER)اللناء 
223 F    758000لات Ib/HR ليبتأ هالاهاتل مع ه32رفم ل ات ل المهاتالت الاسااااعذ كما  ي الشااااكل .

اقل ترجذ حرارة المازلت لازتات  Ib/HR 418643لات    F 590مشااااااااااا  المازلت الحار بترجذ حرارة 
 لمن ثم ااجه الئ برج الاقدير االللي. F 377حرارة ال ام الئ ان ا ل 

 فانياط المكففات: -
ئ اثنين من المكث ات نة مكث اات نهاارة نن  رنين كال  رع   ههايل ال (p.f.d)مكث اات القد اذ األللئ  -1

 – (LT.GASOLINE)ه الاي اقلم باخثي  اب رة القد ذ األللئ لهي 33الالالي كما  ي الشكل رفم ل
 .L.P.Gاز المسال ال  P.F.Dالقد ذ األللئ 

يادةب اخث  ها حيث ات ل  Ib/HR 135350لات    F 220الاي هي نهارة نن أب رة يات ترجذ حرارة 
االنابيب ال ارج ذ  ااخاث  هسااااااااااااابب ماء الهحر الاي امر تا ل  أسااااااااااااادحالمكث ات  ي ال جف لامر نةئ 

 ياخاااث  الب ااار الئ ان ياحلل الئ الدلر  Ib/HR 1012000لةاااات    F 90االنااابياااب باااترجااذ حرارة 
 لهعت يلل   اتر المكث ات الئ مجمع  اص. F 140السائل ننت ترجذ الحرارة 
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 ه مكث ين نةئ الالالي33الشكل ل                                  
مكث ات فد اي النا ثا أل البنزين اخلن هيل المكث ات من  مسااذ  رلع   ه اثنين من المكث ات لو  اها  -2

النااا ثااا الثقياال من أنةئ البرج الثااانلل ااات اال  SRBاخثي  اب رة النااا ثااا أل البنزين هعاات  رلج البنزين 
ياخث  بلاسدذ ماء لهل  ي الحالذ ال ازيذ   Ib/HR 931661لات    F 245المكث ات بترجذ حرارة 
الئ أن   ااااااااااهح سااااااااااائل    اتر المكث ات  Ib/HR 3800000لات    F 90الهحر يل ترجذ الحرارة 

لااجمع   ه  (SRBRECEIVER)ثم اناقال الئ مجمع فد اي الناا ثاا لالبنزين  F 140باترجاذ حرارة 
 .  يلاح المكث اته 34لالشكل رفم ل

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 المكث ات ه34الشكل ل                                   
 فالفاط المبردات الحرارية: -

 الجت مبرتات لهي كالاالي:
 لةجازللين -1
 لةبنزين الن ثا -2
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 لةخلرسين  -3
 مبرت لةسلالر لالتيزله -4

 جمبرتات الجازللين: ااخلن هيل المبرتات من  رع لاحت   ه مبرتين أ قيين اعمل نةئ الجازللين ال ار  -1
 األللئ. ثم المهاتالت الحراريذ لقد ذ الاقدير Reboilerمن البرج الثانلل اآل ر هعت مرلرل بااا 

لان  ر الحرارة ملئ  Ib/HR 57487لات    195Fلهعات يلال ااجاه ملئ المبرتات اات ل بترجذ حراريذ 
105F هسبب ماء الابريت ثم ااجه ملئ  زنات  ا ه بها. 

 هNAPHTHA-Benzeneمبرتات لةن ثا لالبنزين ل -2
اتة ننت زيلهل نهارل نن  رنين من المهاتالت لاحت منهم  عمل هشااااكل رساااامي لاآل ر ما اااال معه  عمل 

انت ات ل الن ثا المساااااااااا من برج الاقدير الثانلل لمنها ملئ البرج فد ه الن ثا ال ارجذ كم ذ الابريت المدةلهذ
لمن ثم ياجه ملئ مجمعات  F 115 ليبرت ملئ ترجذ حرارة Ib/HR 54769لةات    F 175 بترجذ حرارة
  ا ه بها. 

: لهي نهارل نن  رع لاحت هه مهاتلين ملاعين نةئ الالالي اعمل نةئ الخيرلسين مبرتات الخيرلسين -3
ليبرت  Ib\HR 73221لات   كةي  F 200 ةحراريذ الثانل ذ ات ل بترجذ حرار ال ارج من المهاتالت ال

 .لي رج من المهاتل كمناو F 115 ةحائ ترجذ حرار 
 مبرتات السلالر لالتيزله الثقيل: -4

 لهل نهارل نن  رع لاحت هه مهاتل  عمل نةئ ابريت السلالر ال ارج من المهاتالت
لي رج  Ib\HR 52681لةات    F 200  ل السالالر المبرت بترجذ حرارةاألللئ لاسا ين ال ام يت المرحةذ

ا ل البرج ت حرارةملئ برج الاقدير الثانلل ه رر الاحكم بترجذ  القد ذلمن ثم اعلت  125F بترجذ حرارة
 .16لأ رار أ رى 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المبرتات ه35الشكل ل                                 
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 مشاكل المبادالت الحرارية لوحدة التدطير في مصافي  دل 2-2-13

سالف نادرق نن المشااخل الم كان ك ذ لالحراريذ لالحةلل المناسهذ  ي لحتة الاقدير ال ام لم ا ي نتن  
  .ل ا ذ  ي المهاتالت الحراريذ

م   هنالل الحاجذ الئ النور  ي المعتات المسااااا تمذ  يها 1951نورا لقتم أنشاااااء الم ااااا ي  ي نام  -1
أنلانها لمبرتات مكث ات ه لالمااا ات لال ااامامات ل ا ااذ األخثر أهم ذ  يها مثل المهاتالت بجم ع 

 اح ذ الاش يل لالخ اءة لال  انذ.الحتيثذ من ن الاخنلللج اهما يلاخب 
أ ااااا  اااممت المنشااااة نةئ أسااااس ال ام الثقيل   كان هنالل نساااب ما الاذ لخل فد ذ هكم ات معينذ  -2

ئذ لنشااااااارلن ال  جاللن  ي ه م120000نةئ أسااااااااس ان كم ذ اإنااج للحتة الاقدير اللاحتة هي ل
ب ام   ي  لهل  ام م رب حتث ا جل  ي  سااااااااااا ناء نن ال ام الثقيل لاسااااااااااابتالهالسااااااااااانذ لننت اال

العمة ذ االنااج ذ لنسااااااب القد ات لخل نلع حيث ارا عت نسااااااهذ اإنااج لةقد ات ال    ذ هشااااااكل اخبر 
ذ اإنااج الخةي  لهيا االرا اع هه من نسه12-17ل-48لفةذ نساهذ القد ات الثقيةذ مثل االس ةت من ل

 ي نسب المشاقات ال    ذ لفةذ المشاقات الثقيةذ  يادةب الئ زياتة سعذ المهاتالت الماعةقذ هالقد ات 
ال    ذ لال زانات المساااااااااااا تمذ لاجم ع اةل القد ات لفترة الماااااااااااا ات المساااااااااااا تمذ لت ع المناجات 

 ال    ذ لالثقيةذ ال ارجذ من برج الاقدير. 
مما ما ياسااااابب الن ط ال ام  ي ماجف المهاتالت الحراريذ. لليلل يجب أن يهام فداع الن ط بانو  ها تائ -3

هشاااااكل مناوم. هيل نمة ذ مكة ذ  حيث يجب م قاف م ااااانع الاخرير ه خمةه. لم اااااانع البارلل اهحث 
ا أمكن انو  هم يهاسامرار نن حةلل لاقةيل الاة  اليل ياسبب   ه البارلل ال ام لةمهاتالت الحراريذ. م

 .هشكل أفل   مكن ال ير الخثير من الاخالي  للفت الاش يل
 أتاء نمل المهاتالت  ير مناسب من حيث تفذ العمل لكة ذ الاش يل لال  انذ. -4
 أجهزة ال حص لالق اس أن لجتت لهعر األجزاء  ير مجت ذ هالشكل المدةلب. -5
 مشاخل الا م م هشكل نام. -6

 :المناسبةالح ول والمدترحات  2-2-14

 .لحماياها من االلساخ نمل أجهزة ماا  ذ لاحسين أتاء المهاتالت -1
  ااهاع اناهارات الا م م المناسهذ لالاي سننافشها   ما هعت. -2
نمل نوام احكم الالماا كي يرةط بين معتالت الات   لةقد ات مع ترجذ الحرارة التا ةذ لال ارجذ  -3

 من المهاتالت. 
 اال لاليل نقش  ي ال  المناسااب لألحجام لاشااكال المهاتالت مع الخ اءة لالخة ذ المناسااهذ اال اهار -4

 .الثالث
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 نمل نةئ ا ثر الاي الزائتة الا ل  تراسذن اقن ذ حتيثذ ل رر الاحكم لاألمااسا تام  -5
 .لالاي سلف ننافشها  ي ملالع الماحسسات لها المناسهذ الحةلل للاع المهاتالت

 بين االحمال الحراريذ الم اة ذ.نلجت نوام رةط  -6
 للخن. أدلل ل ارة نو  ذ اوله EMل المامتتة المعاتن من هحلاجز المزلتة الحراريذ المهاتالت -7

 أن  يجب  EM حلاجز ه نومذ الحال ذ المنشااا ت  ي الملجلتة الحراريذ المهاتالت اساااابتال ام ميا
 لةمنشاااا ت EM حلاجز من جتيتة حزم ا ااام م ل مكن.  ماماثةذ لال ارج ذ التا ة ذ األهعات اخلن 

 .األ ة ذ الحراريذ المهاتالت سعذ مع االا   أن  مكن لالاي الحال ذ 

 بعض الح ول الموضو ة لبعض المشاكل 2-2-15

A- حما ذ المهاتالت الحراريذ : 
ل ه   كما ال ات ل اال  حالل نةئ أجزاء ماحركذ Shell & Tubeأن المهاتل من نلع األنابيب لال جف  
ئ هعر معااتات الحمااا ااذ الم كااان ك ااذ  لهعر المعااتات   لايا  هل  حالل نةمن أنلاع الداافااذ ال اارج ااذ أل

.  المهاتل الحرارل  كلن معراااام الئ الا خل الشااتيت  ليلل يجب ن ااب ماحسااسااات الا خل لاا ل  األ رى 
 من ن س ملات من ن س ماتة المهاتل الحرارل  لاقلم هق اس مسالى الا خل.

  كمااا هنااال حماااياهااا من المحركااات الخهرةااائ ااذ يجااب Aerial Coolers حااتات الابرياات هااالهلاءكمااا أن ل  
 ااهازازهايت  ي حال نتم اثبياها هشاااااااااكل  اااااااااح ح  أل هسااااااااابب  دلرة محامةذ من اداير ريش مرالح الابر 

Vibration  .لاليل فت ي تل الئ ااررها هشكل كبير 
  لالاي احميها من الاااااا ط الزائت Safety Relief Valves اركيب  ااااامامات أمان لةمهاتالت الحراريذ 

  .لاقلم با ري ه
B-  الم  اةحما ذ المهاتالت الحراريذ من األلساخ هاسا تام (Strainer):  
  Strainer ماهي الم  اة 

أن ال ا ذ األسااس ذ من الم  اة هي لاقةيل أنمال ال  انذ  حيث ااارر اللحتات لاألنابيب هسبب لجلت 
جت  اااد اتها بتل أن اااة هاأللسااااخ  لال اااتأ  لال اات  لا ذ مكلنات  اااةهذ أ رى لالاي اقلم هيل الم ااا 

 دريقها تا ل اللحتات لاألنابيب لاسبب الف ها.
هي األتاة الاي ا ااااااادات هيل الجزيئات ال اااااااةهذ  ي أنابيب الن ط لال از لاحمي  Strainerأن الم ااااااا اة  

لاقةيل  ارات ال اااااااااااااا انذ لالالف . ليجب لاااااااااااااااعها فبل هعر اللحتات المعاتات من ا ثيرااها السااااااااااااااةب ذ 
 بإمكان ذتة أ رى  عاقت   لأ ذ معل الماااااااااا ات  المهاتالت الحراريذ   ااااااااامامات السااااااااا درةال ااااااااانان ذ مث

 بلاسدذ الجزيئات ال ةهذ. اانستاته
 Y-Typeل  مكن اقسااااااا م الم ااااااا اة الئ نلنين أسااااااااسااااااايين ل قام لشاااااااكةها لهي: الم ااااااا اة من نلع لال  

Strainer  لالنلع ال نتلفيBasket-Type Strainer ه36رفم ل لكما مبين  ي الشكل:  
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   Y-   Type Strainer                             Basket Type Stariner 

 ه36الشكل ل                                            
سااا تامام  حيث أن شااكةه  كسااهه فلة هل األخثر شاايلنام لا Y-Type Strainerأن الم اا اة من نلع لال  

للخن أفل احمجم لأللسااااااخ لهقا ا ال اااااتأ من النلع  Bar g 400لةاعامل مع الاااااا ل  العال ذ ا ااااال الئ 
مما  عني حاجاه الئ الانوي  بين  ارة لأ رى  لناتة م ما يلااع  Basket Type Strainerال انتلفي 
 ج ياسنئ لأللساخ العلتة الئ مجرى السائل.أنجله لخ  ه36رفم ل األس ل لكما  ي الشكلالئ  الم  ئ

  لخن من الممكن ن بها نةئ  دل  الجريان العملت ذ  دل  الجريان األ ق ذلر م أن هيا النلع يناسب  
   لال  مكننزلل األلسااااخ مهاشااارة الئ الم ااا اة ل مما ساااي تل الئ ريان من األنةئ الئ األساااا كان الجمي

 ن ب الم  اة ميا كان الجريان من أس ل الئ أنةئ ألن األلساخ سانزل الئ األس ل. 
األلل مما   كلن حجمها أخبر من النلع  Basket Type Strainerأما الم ااااا اة من النلع ال اااااانتلفي  

ذ مكن ن اااهه نةئ ال دل  األ ق   لهيا النلع  سااااحذ أخبر الساااا جص األلسااااخ لهقا ا ال اااتأيل ر لها م
 لةسةذ. Supports  ل ي حال كانت كبيرة الحجم يجب لاع تنامات  قط
 أما المرشحات المسا تمذ  ي الم ا ي  اخلن نةئ نلنين: 
 .Mesh Screensلالمرشحات الشهك ذ  Perforated Screensالمرشحات المثقهذ  
 كما أن هنال أنلانام من الم   ات مثل: 
 ااااد ات ال الم ااا ئحيث يام لاااااع م ناد س  ي : Magnetic Strainersالم ناد ساااي  الم ااا ئ -1

المرشاااااااحات. حيث  مرر   اااااااد اتها ه تقكن االجزيئات ال ااااااا يرة من الحتيت أل ال اااااااتأ لالاي ال  م
ث   حييرة بلاسااااادذ هيا الم ناد سات ال ااااا الساااااائل هسااااارنذ لادئذ مما ي تل الئ ساااااحب كل الجزيئ

لاجنب  Stainless Steelال لالي  ير القابل لة اااااااتأ  يلااااااااع هيا الم ناد س تا ل ماتة أ رى مثل
 ا خةه. 

 Mechanical type self-cleaning Strainersالم كان كي يااي الانوي   الم  ئ -2
 جل جعل الجريان : حيث يام انو  ه من Back Wash Strainersيل ال ساااال العكسااااي  الم اااا ئ -3

 .17نكس ام  جله مما ي تل الئ  رلج األلساخ منه
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C-  :المشاخل األخثر شيلنا  ي ا م م المهاتالت الحراريذ لالاقي م لالاحج م 
من مهاتل محتت اماما.  حتت برنامو اقي م معتل نقل  thermo-hydraulicالمشااكةذ ا ااني  لاقي م أتاء 

الحرارة لترجات الحرارة م رج السااااااالائل المقررة لمعتالت ات   السااااااالائل  لترجات حرارة مت ل  لان  ار 
و مالاااااااااااااا ط لمهاتل حرارل القائمذو لهالاالي اال ر مساااااااااااااااحذ نقل الحرارة لات   أهعات المرلر.  وهر برنا

. المشااكةذ الاحج م  لمع يلل  اشااعر هالقة  مع احتيت أهعات مهاتل ال الساااهقذا ااني  ا د دي  ي األشااك
حجم لاةب ذ مت ل لم رج السااااااالائل الحرارل.  ي مشاااااااكةذ الاحج م  يام احتيت نلع مهاتل حرارل مناساااااااب ل 

 لترجات الحرارة المحتتة السا نذ لالهارتة  لمعتالت الات    لمادةهات هبل  الا ط  يام احتيتها. 
الر م من أن هنال مجملنذ مانلنذ من الا ام م لالملات المااحذ  لهنال ننا ر مشاركذ بين جم ع  نةئ

ل لم رج دح لمت ب  لالاي الجت تا ل ال جف مع السااااالا ااااام م. لارت أنابيب م كان ك ا  اااا  حذ األنابي
  ارج األنابيب.السااااااااائل أل ال از. لهي م ااااااااممذ لمنع ات   السااااااااائل تا ل األنابيب لامازج مع السااااااااائل 

راريذ الاي مع الاا ل  الح  ا  حذ األنابيب  مكن أن اخلن ثاباذ ملئ ال جف أل الساماح لةالسا ع لالاعافت
حتة الاعل م تا ل  اا  حذ األنابيب لال جف أل هاسااا تام من اخ الالسااع  ي ال جف. هيا الا اام م لت ل ل 

 من المهاتالت.   مكن أن  سمح أ اا هسحب الخامل لحزم األنابيب لةانوي 
a- الا ام م (designs)  الم كان ك ذ 

كل مهاتل ي اع لةا ل  الم كان ك ذ من مجملنذ مانلنذ من الم اتر  هاإاا ذ ملئ الاترجات بترجذ 
الحرارة. هنال الاااااااا ل  الم كان ك ذ الاي انجم نن اقن ات البناء المساااااااا تمذ  ي المهاتالت  نةئ سااااااابيل 

نبلب النااجذ نن الماتالل  ي الزيلت لالقد اته. انالل الا اااام م ا اااان ع المثال. الااااا ل  ل اااا  حذ األ
 اراااااااااااااات المالفعذ. هنال  ل    ي كثير من األح ان ل ير االلشاااااااااااحن لاركيب مهاتل لةعتيت من الاااااااااااا

الاااا ل  الناجمذ نن ه كل التنم كرت  عل نةئ للزن المهاتالت  لالاااا ل  من األنابيب الاي ارةط هيل 
 يرا الاشاااا يل. أع العات ذ من  جل بناء أل م قاف ام م اة ذ جتا أثناء اشاااا يل الم اااانالااااا ل  هشااااكل ن

 هنال الا ل  الناشئذ تا ل مهاتل نايجذ ورلف الا ارات نمة ذ  ا ذ لةا ط أثناء الاش يل. 
لحما ذ مهاتل من اشاالل تائم أل ماااعا ه من هيل الااا ل  الم كان ك ذ   من الااارلرل لا اام م المهاتالت 

يث أن اإجهات اليل  مكن أن يالفع أن احتث اخلن معقللذ ال اره  أل اشلل المعتن لراء النقدذ حيث هح
 س علت اةقائ ا ملئ الشر  األ ةي. لمن الارلرل لامان الا م م ال احتث االهازاز النااو نن الات  . 

  لنمط ا يام اسة ط الاتل ملناتة ما اسبب االهازاز باخلين التلامات من الم ب الجانبي من األنبلب. كم
لائل اعمل اااا ط السااائ الايبيهات  ي حجم لااجال فلى الات   للهالاالي الزيع الاااا طه   ير  مما أتى مل

نةئ األنبلب. ميا كاان الارتت النااجم من الااتل م الارتت الدب عي األنبلةي   اإن األنبلب يهاز مع السااااااااااااااعذ 
 ي اساارب السااالائل من لاحتة ملئ أ رى. ل مكن الا ةص  الخبيرة لسااا شاال  ي نها ذ المداف  مما اساابب

من االهازاز نن دري    ر الساااااااااااارنات  ل  ر  ارة  ير معامت األنابيب  أل نن دري  ا يير دريقذ 
 احتيت نها ات  ارات  ير معامت. 

b-  هاالهازازالاحكم: 
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 لمنع االهازاز نقارح المهاتئ الالجيه ذ الاال ذ: 
ه.  من المعقلل أن ن ارر أن (50000 – 300كلن نتت رينللتز  ي نداق لةسااااااااالائل  رةما ينه ي أن  

ردله  لفلة  ي  ρ V 2 / 9 266> 0.5 ل ذ الاتل م ساااااااالف اخلن نشاااااااادذ. ميا كانت الساااااااارنذ نال ذ ل
فت اخلن كا  ذ لةاساااااابب الااااااارر.  ي ول هيل الورلف  ينه ي ادبي  ا ااااااام م  stream-wiseاالاجال 

ردله  لا اام م  ρ V 2 / 9 266 <0.5ميا كان انةئ ساارنذ من  اااذ ل. stream-wiseآلل ذ تلامذ 
لة ازات أل األب رة  ااهع ن س المهاتئ الالجيه ذ  mechanismجف اندب  نةئ التلامات العراااااااااااا ذ  

للخن ميا كان هيا الرفم أخبر  ينه ي أن ادب  الا م م  .300000لالسلائل  ميا كان نتت رينللتز أفل من
 سائل. نذ الل آلل ذ مر 

  ندب  الا اام م ملئ  ل ذ المااادرب. هاإاااا ذ 1.5ميا كانت نسااهذ الزيع االنابيب ملئ فدرها أخبر من 
 ملئ يلل  مع مرةع الالزيع أل ماهانتة نةئ نداق لاسع  ي الالزيع الثجثي  احق  من اليبيهات ال لا ذ. 

ر الااا ط المسااملح هه هي  ااعهذ لان  ار ان  ا shell-sideمهاتالت حراريذ كبيرة مع ال ازات نةئ 
هازازات األنبلب   ه من المحامل أن اخلن  اااااااااام م المعتات الاي  حامل حتلث ا ةا اااااااااام م. ننت اللة ا ذ 

 مشكةذ  لين ح ممارسات الا م م الاال ذ: 
ه لال ااا يرة 35 %ليا أن نمط الات    مكن الانب  هه. لةاجنب الخبيرة لأخبر من shell-side ا ااام م -1

 ه  حتث اادراهات  ألن كج من ال ر الشرل  سيئذ لالزيع السرنذ. 15 %لأفل من
حزمذ لال جف  لكيلل من  جل الممرات لةامرير الجانبي. الساااااااااارنات البين  flow-pathsبةلل أل  -2

العال ذ  ي مثل هيل المناد   مكن أن  سبب الارر الملاعي  ي الا م م نةئ  جف يلل. أح انا 
ام الحلاجزلالمعلفاته لةات   المالازل  للاسمئ أ اا نا ية الحلاجز لالمحير  كلن من الممكن اسا ت

 الاي اخلن ملازيذ  ي المقام األلل ملئ األنابيب.  إن الساارنات تالات قا الثجثي القدعيه  لالاي ال ر
 من انااج السرع العال ذ الاي ا ثر نةئ المهاتل. cross-flowاخلن أفل  لسلف ي  ر 

سااااااااااارنذ مزنجذ الدريقذ اللحيتة هي أن فرب مت ل أل م رج ال لهات  الالاي اخلن  يها  ي الحاالت  -3
لرش  نةئ ا احق اثلر أسائةذ هشا ن ما ميا كانت هيل السرنذ  مكن أن اناو المزيت من األارار الاي ل

اماتات الم اااب. فت  كلن مكة ا لة ا ذ  لمع يلل  لا يير الا ااام م هالخامل لاةب ذ معايير لهيا االهازاز 
لمثل هيل السرع.  ي مثل هيل الحاالت  ام الح لل نةئ ناائو جيتة من  جل لاحتة من هيل الدرق 

 الثجثو 
a- ها ما  اساا ذ الاي اثبت مع للحذ العتات  الاثبيت جهاز هال لهذ لةحت من الساارنذ. لم  ر األنبلب الق

  كلن كا  ا  ي الحاالت األخثر  دلرة  لفت اخلن هنال حاجذ ملئ حزم الالزيع. 
b-  اثبيت حاجز األنبلب لةتنم المهاشاااااااارة احت ال لهذ. هيا  ااااااااا ع القلة الم ثرة نةئ األنابيب  لهشااااااااكل

 رات أ رى. مةحلط  قةل من ااساع االهازازات الاي  مكن أن اناو  ي  ا
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c-  اماااتات األنااابيااب ملئ الحاااجز األلل  ي مح ط ال لهااذ. مثاال االماااتات  عزل جزئ ااا القلة الم ثرة نن هق ااذ
األنبلب  ل قةل من ااسااااع االهازاز. من  دلات الا ااام م الثجث الميكلرة  قط    اااال جهاز ال لهذ 

 لةحت من السرنذ. 
لمع يلل  لزياتة لايرة الاحمل لشهكذ الثقلب. هيا هالقدع الحلاجز ال ارج ذ سم كذ لاقةل من معتل البةئ. 

خة ذ ماااا  ذ لا  ير مكة ذ  لالاناسااب اللثي   مكن أن ي تل ملئ  ااعلهات الاجمع. ل س له ما يبررل ناتة
. لةحلاجز   مكن زياتة أنبلب الالزيع هبل  الا ط مشكةذ مع ا م م فدعي أحتثلاشاكيل الحلاجز  ميا 
خبر لنةئ هيا ا ان ع المهاتل من هيا البناء  كة  أخثر من لاللحتات الاقةيت ذ. له هسابب سادح ال جف أ

 . 18ما يبررل نةئ حساب ماا ي ميا اسرةت الزيلت  مكن م قاف لحتة  اةلث المناو  لمنع الاةلث
D-  األملاج  لق ال لا ذ  اسا تامهف اس الات   لمن المقارحاتUltra-Sonic Flow-meter  :     

-Highملجات الارتت العالي  اسااااااااااقهالل اعامت دريقذ نمةه نةئ ف ام زلج من هيل المرساااااااااجت ه رساااااااااال 
frequency pulses  هيل الملجات من المرسةذ الئ المساقبةذ لاخلن سرنذ  اناقالزمن  احاسابلمن ثم

  الجريان اجالالالجريان أخبر من الملجات يات المسااااار المعاخس  الاجالالملجات يات المسااااار المشاااااهه 
 اجف ساااااارنذ الجريان  ي الحالاين  ل حالل م اااااانعل هيا النلع من مقاي س الالساااااابب  ي يلل  علت الئ 

 بين هيين النلنين من الملجات لامان نتم حتلث اتا ل بين الملجات. Delayالات   نمل ا  ير 
حاسااااااااااب سااااااااارنذ ال از أل الن ط لمن ثم معتل الات  . لمن الجتير هاليكر أن اللهنال العتيت من الدرق 

لجلت زلج لاحت لمرسةذ لمساقبةذه لن   ي هال رر ألنه س ق س سرنذ ال از  ي هيا المسار المن رت  قط  
ساااااااااااعمال زلج لاحت سااااااااااي تل الئ ا إيا نةمنا أن ات   ال از ال  كلن ماماثل  ي كا ذ أجزاء األنبلب   ن 

 اءة  ير تف قذ  للخنه  سا تم  ي المشانل  قط. فر 
حاساااااب نتة فراءات لساااارنذ ال از  ي نقا  ماعتتة الأما لجلت نتة أزلاج من لالمرسااااجت لالمساااااقهجته 

حاسااااب معتل الات   لهيل النقط لهيا الا ااام م سااا عالو مسااا لذ نتم اداب  الجريان  ي امن األنبلب ليام 
ه 37لالشكل رفم ل مسارات لهيا ال رر 3أل  2نامات ا تفذ القراءة. لاأل ال األنبلب مما ي تل الئ زياتة 
 .الاالي يلاح ف اس الات  
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 األملاج  لق ال لا ذ اسا تامهف اس الات   ه 37الشكل ل                     

 باستخدام المتحسساتأتمت  الفحص والدياس والتحكم  2-2-16

          مددمة  ل الحساسات

  :الحساساعري   -1
نهارة نن جهاز  ق س مقتار  يزيائي ما ل حلله ملئ  ا ااا ذ يات دب عذ كهرةائ ذ هحيث  مكننا  الحسااااس

 s=f (m)                                                                            .فراءاها لف اسها
 Sمقتار ال رج أل اساجاهذ الحساس. 
 M احرير الحساسمقتار ت ل أل . 

 :حساس ذ الحساس -
هشاااكل نام اعرف ه نها نساااهذ  .ذ الاي اةعب تلرام أسااااسااا ام  ي ا ا ار الحسااااس الحسااااسااا ذ هي ال ا ااا -

  S=Δs/Δm .لةمقاس اليل أتى ملئ ال رجΔm لمقتار ال رج ملئ الا ير Δs الا ير
الاي  هSل ثهات الحساااااساااا ذمن محتى المسااااائل األخثر أهم ذ  ي اسااااا تام أل حساااااس هي المحا وذ نةئ 

 :يجب أن اعامت أفل ما  مكن نةئ
 .ال د ذ لارتت ا يرها m ف مذ  -1
  .زمن اة  الحساس -2
  .ا ثير هق ذ المقاتير ال يزيائ ذ الم ثرة نةئ اللسط المح ط لالاي ال اشكل هت ام  ي الق اس -3

 :أنلاع الحساسات -
 .حساسات السرنذ -1
 .حساسات الملاع لاالناقال -2
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 .لاللزن لالعزم حساسات القلة  -3
 .الحساسات اله ريذ  -4
 .حساسات الحرارة  -5
 .سل ذ لا ط الملائعاحساسات سرنذ لات   ل  -6
 .حساسات ف اس ال راغ  -7
 .حساسات الردلهذ -8
 .الحساسات اليك ذ -9

 :مميزات الحساسات -
 .الماعتتةمجاالت لاسعذ من ال  ارات لاألشكال اناسب االساعماالت  -1
 سهللذ الاركيب -2
 مناجات حسب الدةب هما ياناسب مع الت كلر أل الا م م المدةلبممكان ذ ا ن ع  -3

الحساااسااات المال رة االن االا   مع جم ع أنومذ الاحكم العالم ذ هحيث  مكن اركيبها مهاشاارة تلن الحاجذ 
 .ملئ ال  جت أل اجهيزات ماا  ذ

 :أنواع ل حديث  نها ببعض التفصيل 3لكم  نااختر  الكنن
  :   Temperature Sensorsالحساسات الحراريذ -1

هل األتاة الاي احلل ترجذ الحرارة الئ جهت كهرةائي ياناسب مع ف مذ ترجذ اعري  الحساس الحرارل: 
   الحرارة المدهقذ نة ه.

أهساااط مثال لةحسااااس الحرارى هل التيلت  عنت اعرااااه لحرارة  ابتأ هعر االلخارلنات هالاحرر من متاراها 
يال ر  ي الساااااااااااااالق  الحساااااااااااااااس الحرارل اجاااريااام  فااذ درت ااذ بين الا ااار لالحرارة هليزتات مرلر الا ااار لنج

  LM35CZأل° 111الئ ° 1لهل حساس حرارل فاتر نةئ ف اس ترجات حرارة من  LM35DZ العن ر
ميةي  للت الجهت ياناسااااب هشااااكل  11 عدي جهت فترل ° 1لمن أجل كل  °111الئ ° 41 -لمجاله من 

لهئ المقالمات يات المعامل  حرارة ل مكن اساااااا تام المقالمات كحسااااااس لةحرارةدرتل مع ازت ات ترجذ ال
 الحرارة الساااااااااااااااااالااااب لمقااااالمااااات يات المعاااااماااال الحرارى الملجااااب لهئ اتال ف اااااس حرارة ل سااااااااااااااااات  د ااااا
من الاعتات الخبير ل لاص الماتة للةولاهر ال يزيائ ذ الماحساااااااااااساااااااااااذ لترجذ الحرارة ي تل ملئ انلع كبير  ي 

 :سدرق الق ا
  الدرق الالئ ذ. 
 الدرق الم كان ك ذ. 
 الدرق الخهرةائ ذ. 

 هه. لت ه القترة نةئ احسس ترجذ الحرارة المح دذ (Temperature sensor)لةهسادذ حساس الحرارة 
نلاع حسااااااساااااات الحرارة  منها  ساااااا تم الزئب  لمنها  ساااااا تم المقالمذ الحسااااااساااااذ لةحرارة يلجت العتيت من أ

ه للخن هنال نلع من الحسااااااساااااات  ساااااا تم المبتئ اليل ينص temperature sensitive resistorsل
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ه الاايل  مر من  جل ال اااااااااااااامااام voltageنةئ انااه كةمااا زاتت ترجااذ الحرارة كةمااا زات الجهاات الخهرةااائي ل
الثنائي همعتل معرلف. لنن دري  اااااااااا  م هيا الا ير  ي الجهت الخهرةائي نساااااااااد ع أن نح اااااااال نةئ 

ب درت ا مع ترجذ الحرارة  لهالدهع  مكننا االساا اتة من هيل اإشارة هشكل كبير لمعر ذ ترجذ مشاارة ااناسا
الحرارة نن دري  نص برمجذ هساااااا ط لال اااااا جت ساااااااهةذ هالماحكم األ اااااا رين ال االرتلينل  ساااااااعر هيا 

 .~ه 2الحساس   ل ملئ ل$
 لمن حساسات لمساشعراته ترجذ الحرارة: 

 Bimetal عتنيالنلع االلل: االزتلاج الم -
–on اهسااط شااكل ال اركيب لحساااس لترجذ الحرارة لاليل  مكن اسااا تامه إنداء اشااارة ال اايل ل  اال

off ننت الل لل الئ ترجذ حرارة معينذ هل نن ر االزتلاج المعتني. 
النحاس لالحتيته مل ااجن معا كما  ي  لمث (م اة اينياخلن االزتلاج المعتني من شااريحاين من معتنين 

 .المعتنان لهما معامل امتت م اة  .ه 8-2 (الشكل
خثر أحت المعتنين يامتت ألمعتني يزتات انحنا ها لترجذ ان لليلل ننت زياتة ترجذ حرارة شااااااااااريحذ االزتلاج ا

 .من اال ر
 .حااااذ  حااااتث العكسلننااااتمااااا ابرت الشااااااااااااااري المعااااتن االخثر امااااتتا  كلن هااااالجااااانااااب ال ااااارجي لجنحناااااء

ذ اجمساااات كهرةائ ذ لهالاالي  عنت ترجلهيل الحركذ لةشاااريحذ  مكن اساااا تامها  ي نمل ل ااال ال   ااال 
 .لةا ار  ي التائرة الخهرة ذ on−off حرارة معينذ سلف اسبب ل ل ال   ل

 
 
 
 
 
 

 ي االجهزة  هما   ه الخ ا ذ للخنه  سااااااااا تم كمنوم لترجذ الحرارة ل ساااااااامئ ثرملسااااااااااته الجهاز ل س تف قام 
 .المنزل ذ مثل الات ئذ المركزيذ لالمكالل لالس انات لاال ران

 RTD " حساس "كاش  الحرارة يل المقالمذ النلع الثاني: -
 .الاامااقاااااااالماااااااذ الااخااهاارةاااااااائاا اااااااذ لااةاامااعااااااااتن ال اشاااااااااااااااهاااااااال الااماال اااااااااااااااجت اااااا ااياار مااع ترجاااااااذ الااحاارارة

د ذ يث اا ير مقالماها هدريقذ   سااااااااا تم الهجاين ال الن كل ال سااااااااهائل الن كل ح:  ي حالذ المعاتن
لاساااااااااااع مع ترجذ الحرارة نةئ الر م من ان الا ير ال عةي  ي المقالمذ لخل ترجذ  ااااااااااا ير  ل ي متى

 .نسب ا
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 . ير  د ذمثل الارمساااااااااااالر  وهر ا يرات كبيرة  ي المقالمذ لخنها  : ي حالذ اشاااااااااااهال المل اااااااااااجت
مثل هيل الخلاشاااااا   مكن اسااااااا تامها ك حت ايرع فندرة هل سااااااالن ل رج القندرة ي  ي كمق اس لترجذ 

 .A-9-2الحرارة كما  ي الشكل 
 
 
 
 
 
 
 

لكدريقذ ا رى  مكن اساااا تام تائرة مقسااام جهت حيث  سااابب الا ير  ي مقالمذ الثرمساااالر ا ير  ي هبل  
  .B-9-2الجهت نةئ مقالمذ كما  ي الشكل 

 .ال رج من الدريقاان  كلن اشارة اناوريذ ا  ي كمق اس لترجذ الحرارة
 :الحراريذ: التايلتات الحراريذ لالارانزسالرات النلع الثالث -

التايلتات لالارانزسااالرات اسااا تم كحساااسااات لترجذ الحرارة الن معتل اناشااار الشااحنات الملجهذ لالسااالهذ 
 .الحرارة جل ل جت اشهال المل جت اا ثر بترجذ 

كما الجت تلائر ماخامةذ اجمع بين هيل العنا ااااار الحسااااااساااااذ لةحرارة مع تلائر  ا اااااذ إنداء جهت  رج 
 .مراهط بترجذ الحرارة

مةئ  للت لخل ترجذ  (mV/C 10 11اعدئ  رج  لالاي LM35هيئرة الماخامةذ االلسااااااااع اناشااااااااارا التا
 .A– 11-2كما  ي الشكل  V 5مئل ذه ننتما ا يل بجهت +

لترجذ الحرارة من حساااس اناورل ليلل بال اايل ال رج الاناورل الئ  (on-off)  مكن نمل م ااح رفمي
ننتما  كلن جهت ت ل  1محتتة الااااااااهط ليناو اشاااااااارة المند   اليلرن  قلم همقارناه هق مذ جهت ل تائرة فا

 .1من الق مذ المحتتة الاااااااااهط لان لم  كن كيلل اخلن االشااااااااارة هالمند   أخبر ترجذ الحرارة  سااااااااالل ال
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 .االحساااااااااااااااس الحرارل مع مكبر نمة ات ه اجمع بين نن اااااااااااااار(LM3911Nلهناال تلائر ماخامةذ مثل 
ه  ان ال رج ياحلل كةما ل ةت ترجذ الحرارة الئ نقدذ الاهط B -11-2ننت ال ايةها كمقارن لالشكل 

  on-off لاعدئ مهاشرة ماحكم  ي ترجذ الحرارة نةئ شكل
 thermocouple)  النلع الراهع: االزتلاج الحرارى لثرملكابل -

 .هيا النلع شائع االساعمال
-2 شااكجن ل ااةذ كما  ي الشااكل  B ل A خين  ير ماماثةينياخلن االزتلاج الحرارى اساااسااا من سااة

ننت اسااا ين الل اااةذ هحث اخلن  ي ترجذ حرارة انج من الل اااجت اال رى هالتائرة للالاي اح ت 11
                                                                             .االلت فلة تا عذ كهرة ذ اعامت نةئ ترجذ حرارة الل ةذ السا نذ)  ي ترجذ حرارة هارتة لثاباذ

 
 
 
 
 
 
 

  PLC   ير ل حااج الئ اخبير فبل ال يةه الئ ت ل القناة الاناوريذ لل الحرارل الجهت النااو هاالزتلاج 
يةزم تلائر لاعل ر ترجااذ حرارة الل ااااااااااااااةااذ الهااارتة الن ترجااذ حراراهااا ا ثر نةئ ف مااذ القلة الااتا عااذ  كمااا

 .الخهرة ذ الماللتة هالل ةذ السا نذ
 الها اتمو  ي لحتة  Hz 51الاخبير لالاعل ر لا اااااااا مع مرشااااااحات لاقةيل ا ثير الاتا جت من المنهع 

 .معالجذ لإلشارة
 ت  :حساسات معتل الجريان لالا -2

من معتالت الجريان يات أهم ذ هال ذ  ي العمة ات ال اانان ذ  مثل  اانانذ اللرق  كما  مكن أن اسااا تم 
هيل المعد ات لةاحكم  ي اااهط معتل  (PLC)ل سااا تم نوام الاااااااااااااااا  الحساااسااات لمرافهذ الات   لماتة ما.

 الجريان لالات   لنوام معين.
ت   الم ال ل حساب لل ال االرة لال اقا ر هيل الحساسات نةئ من نتات الم ال المنزلي سايرافب لل ا  مثجم:

لهل نهارة نن لشاااا عاان  حساااااسااااات ات   الساااالائل  منما يلجت: حساااااس لق اس الات   الخهرلم ناد سااااي:
ملااااااااالناان نةئ جانبي مجرى الق اس   ل كلن هيا المجرى م ااااااااانلنام من ماتة م ناد سااااااااا ذ  لساااااااااده 

مقالمذ لةا خل  ليام لااااع مساااريين اللاقا  اإشاااارة نةئ در ي فدر التا ةي  كلن م دئ هدهقذ نازلذ ل 
 ماعامت ل دل  الاحرير الم ناد سي  لياناسب مدال اإشارة
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ل  ه ي اااااع مبتل المقاس الملاااالع ااااامن مجرى ملئ فلة نااجذ نن  حسااااس لق اس الات   الم كان كي:
أل انسااااااااااااااحاااب ااه  ليام ف اااس هاايل الحركااذ نن دري  المااائع الماحرل ممااا ي تل ملئ احريكااه حركااذ تلران ااذ 

المةاقدذ  الحسااااس اليل  ق س المقتار ال يزيائي لنح ااال من  رجه هالمقابل نةئ مشاااارة كهرةائ ذ لالجهته
  مع الات  .

 أجهزة ف اس الات  : -
  :العتاتات

ذ. ل عبر لال ازي االجهزة لالمعتات الاي يام بها ف اس كم ات الملائع ساااااااالى كانت  ي حالاها السااااااااائةذ هي
نن كم ذ المائع بلحتات الحجم أل الخاةذ  لاللحتة الرئ سااااااااااا ذ لةحجم هي المار المكعب لاللحتة الرئ ساااااااااااذ 

 Flowلةخاةذ هي الخيةل جرام  ل مكن ف اس الات   ال الساااااريان لةمائع هاساااااا تام أجهزة ف اس كم ذ الات  
Quantity Meters)  الحجم ااااااذه لالاي اعاماااااات نةئ محااااااتى الدريقاين Volumetric meters)  أل

(Gravimetric Meters  ل ي العاتة اساااااااااا تم دريقذ الق اس الحجم ذ لق اس كم ذ الملائع لاعابر اجهزة
ل مثاال معااتل الااات   ل مكن  .الق اااس الحجم ااذ اهسااااااااااااااط اركيهااا لأر ص اخااالي  من اجهزة الق اااس الخاة ااذ

همقتار الحجم لخل لحتة  (Flow Rate) الساااريانل  حسااااب معتل الات   همعر ذ السااارنذ لمسااااحذ المقدع
 زمن أل همقتار الخاةذ لخل لحتة زمن.

 لأهم ال لاص الدب ع ذ لةمائع لالاي ا  ي  ي االناهار ننت ف اس الات   أل السريان هي:
 Pressureالا ط  -1
 Temperatureالحرارة  -2
 Densityالخثا ذ  -3
 Viscosityالةزلجذ  -4
 Velocityالسرنذ  -5

 Flow Rate Measurement Meters Toesانلاع نتاتات ف اس معتل الات    -
a-  نتاتات  رق الا طDifferential Pressure meters 

  ي دافذ لاع الماتة لالا ط االسااا كي اساس الا ير  عامت ف اس معتل الات    ي هيل العتاتات نةئ
 .المار من  جل مقدع ملاعي  ي االنبلب)
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 :العتاتاتلمن هيل 
 Orfice Meterااللر  س  -1
 Venturi Meter ينشلرل  -2
 Rota Meterالرلاا مار  -3
  Pitot Tubeأنبلب بيالت  -4

b-  نتاتات االزاحذ الملجهذPositve Displacement Meters 
  عامت ف اس  ي هيل االجهزة نةئ الخم ذ المزاحذ لخل تلرة ل من هيل العتاتات.ا

 Lobed impeller Meterالعتاتات العن ر الم  ص  -1
  Rotary-vane Meterالعتاتات المرلح ذ  -2
 Oval Gear Meterنتاتات الارلس  -3
 Rotary Piston Meterنتاتات المكهس التلار  -4

c-  نتاتات السرنذVelocity Meters 
 اعامت هيل العتاتات نةئ ف اس سرنذ جريان السائل لمن هيل العتاتات:ا

 Turine Metersالعتاتات الالر بين ذ  -1
 Ultrasonic Metersنتاتات الملجات  لق ال لا ذ  -2

 
 
 
 
 
 
 

  Vortex Meterنتاتات  لراخس  -3
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 Electromagnetic Metersنتاتات الخهرلم ناد س ذ  -4
  

 
 
 
 
 
 

d- نتاتات الخاةذ 
 Coriolis Metersنتاتات كريلل س  -1

 
  

 
 
 
 
 

 Thermal Metersالعتاتات الحراريذ  -2
e- :نتاتات القنلات الم الحذ 

 
 
 
 
 
 

 Weir Metersنتاتات الست  -1
 Flume Metersنتاتات القناة الم الحذ  -2

f-    ف اس الا ط لالاتPressure and Flow Measurement 
معوم درق ف اس الااا ط ياااامنها اساااشااعار اإزاحذ أل االنحراف لرةدها هالااا ط من  جل معايرة أل 

اليل  ق س الا ط االسااا كي    manometerأحت أنلاع حساسات الا ط هل المانلمار نجفات نوريذ
نةئ مزاحات المائع  ي مجال الجايب ذ. نلع أ ر  detect أل ا اجف الااااااا ط ليلل نن دري  الخشاااااا 
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حيث  قاس انحراف  أل األنبلهذ المرنذelastic diaphragm من أجهزة ف اس الااااااااااااااا ط هل الرق المرن 
    '' هل محلر دااافااذ الااااااااااااااا ط البيزل كهرةي . نلع أ رالمرن ليام رةط االنحراف هااالااااااااااااااا ط العااااااااااااااال

piezoelectric pressure transducer''  مكنه ف اس الا ل  التينام ك ذ ننت اشلل شكل بةلرة البيزل 
 كهرةي اساجاهذ لا ط المسةط.

 :ات اآلا ذس  حساليام ف اس الات   هاسا تام أحت الم
رةائي  ن ام نايجذ لات   الساااائل لا ير مقالماه   حيث يام اسااا ين ساااةل كهhot wireمبتأ الساااةل الساااا ن 

 الخهرةائ ذ نايجذ الرا اع ترجذ حراراه. ل كلن ا ير المقالمذ ااهعام لسرنذ الات  .
 .ultrasonicمبتأ األملاج ال لق  لا ذ 

 :حساسات الا ط -3
 ي هنتساااذ اذ  ل  عابر الاااا ط أمرام أسااااسااا ام  ي محدات الليت الدافذ  ل ي الاحكم بلحتات اإنااج الم ام

 .الرلةلت ه  ذ الاعرف نةئ األشكال  أل احتيت القلى ال ارج ذ الم ثرة نةئ الرلةلت
ن لةاا ط تلر أسااسي  ي نمة ات المعالجذ  ا يل أن  لذ اعمل نةئ افاحام الهجسا ل   إن الهجسا ل  لا 

ااااا ط يجب أن  كلن   لال) حقن الهجسااااا ل(المعرر لةحرارة ساااايت ع هقلة ملئ القالب احت ااااا ط معين 
ال  إن العن اااار ساااالف ياة  أل ياشاااالل لهالاالي  إن الحساااااسااااات  مكن أن اسااااا تم لمرافهذ  .محتت بتفذ لا 

 هاإشارة ملئ الحساس لالاحكم هالا ط المناسب. (PLC)الا الا ط  لسلف  قلم نوام 
ن كل هيل األنمال اادةب اساااا تام ساااجسااال ف اس اشاااكل يث   ح يها حسااااساااات الاااا ط الحةقذ األهم لا 

ر الماء أل الزيت أل أل مائع  عدي هيا الحساااااس المعةلمات المناسااااهذ مع ااااا ط الهلاء أل ال از أل ب ا
 .هزة أل اآلل ات الم كان ك ذ  مما  سمح باحتيت العمل األمثةي لألج  ر

محلرل لفدرل  ليام ابتيل هيل ي تل ملئ امتت  Pمن الا ط المدب   لالشاكل الاالي يبين حساس ا ط
 .19الامتتات  الاي اعابر مقاتير م كان ك ذ  ملئ مشارة كهرةائ ذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 صفحات نت 19-7
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 منظومة السيطرة 2-2-16

 :Cascaded Controlنلع منولمذ الس درة من 
ات منولملهي الاحكم ه اااااامام لاحت بلاساااااادذ ما يرين كل منهما مساااااااقل نن اآل ر  ل هم هيا النلع من 

لالمبين هالشااكل هالةلن  product  حيث يلجت  ي اللناء سااائل معين أتنال ه36رفم ل الشااكلالسا درة نرى 
لالمبين هالشاااااااااااكل  Steam Jacketاأل اااااااااااار نر ب هالح اط نةئ حراراه من  جل  داء من الب ار 

      هالةلن البراقالي ليجب مراناة األملر الاال ذ  ي هيل المنولمذ:
 المنولمذ الئ ترجذ حراريذ معينذ. يجب اس ين السائل الملجلت  ي -1
 .productااجالز ترجذ حرارة الب ار حتام معينام  ألن هيا ي ا ست السائل  أاليجب  -2
 productهشااكل سااريع  ألن هيا ي اااااااااااااااا ساات السااائل  productنتم  ااعلت ترجذ حرارة السااائل  -3

ناماتام نةئ الماحساااس ا  single loop controlنا ات ذ سااا درة ا  ساااا تام منولمذننت اأ ااااام 
  ت ترجذ حرارة الب ار ه ااالرة ساااريعذ هيا ساااي تل الئ  اااعل  Sensor 1الملجلت  ي الساااائل 

ألن الماحساااااس الميكلر ساااااياحساااااس الحرارة اللادئذ لةساااااائل ننت بتا ذ العمة ذ لسااااا قلم جهاز 
الئ ي تل مما س Fully Openشارة الئ ال مام هال اح الخامل بإنداء ا Controllerالس درة 

   لهيا  ير ماناسب مع العمة ذ المدةلهذ.اس ين السائل هشكل سريع
سااااااااااااااا تام منولمذ ساااااااااااااا درة من نلع رل  الثجثذ الميكلرة أنجل يجب اللاشاااااااااااااا يال المنولماذ ل قام لةشاااااااااااااا

Cascaded Control  2هاسا تام ماحسسين لجهازل س درة controllers & 2 Sensors :لكاآلاي 
جذ حرارة الب ار  ي ال جف لقراءة تر  Sensorمع ماحساااااااس  Slave Controller 2المسااااااا در الثانلل 

 .Controller 2شارة الئ المس در  عدي ا
 productلقراءة ترجذ حرارة السااائل  Sensorمع ماحسااس  Master Controller 1المساا در الرئ سااي 

 .Slave Controller 2الئ المس در الثانلل  Controller 1 Outputل قلم بإنداء  رج المس در 
لة اااااامام  Set-pointلا يير ف مذ  Master Controller 1 Outputشااااااارة  رج المساااااا در اسااااااا تم ا 

 ليلل لةا خت من نتم  علت ترجذ حرارة الب ار. الثانلل.
  كلن الق ام بهيل العمة ذ مع مراناة األملر الاال ذ:

 لالهقاء نةئ هيل الترجذ لمتة ساناين. C˚80الئ  C˚15يجب أن ا عت ترجذ حرارة السائل من 
يزيت معتل اسااااااااا ين  أالجب ي  ي أل ورف. C˚120ال  مكن  اااااااااعلت ترجذ حرارة الب ار الئ أنةئ من 

 .C/minute˚1نن  Product السائل
 master controlحائ  كلن  رجه  reverse acting modeساا كلن المساا در الرئ سااي نةئ لاااع 

output  الثانلل الياهب الئ المسا درSlave Control  20مساال ام لااااااااااااااا mA ي ترجذ الحرارة اللادئذ   
  ي ترجذ الحرارة العال ذ. mA 4ل
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 mA 4هحيث  كلن  رج ال ااااامام هل  Slave Controllerلة ااااامام الثانلل  Set-pointسااااايام ااااااهط 
لةهيل  C˚120ننتما اخلن ترجذ حرارة الب ار  mA 20لأن  كلن  C˚80ننتما اخلن ترجذ حرارة الب ار 

 . 20الدريقذ لن ا عت ترجذ الحرارة نن المدةلب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 س درة منولمذه 37الشكل ل                                    
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