
                                                                                                                                                                                                                                العراق جمهورية            

                                                                                                                                                                                                                                                                               العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الهندسة كلية / القادسية جامعة   

 الميكانيكية الهندسة قسم       

 

 

 

 

 عمليا واختباره رطب تبريد برج منظومة تصنيع

 

 مشروع تخرج 

 شهادة على الحصول متطلبات إلكمال القادسية جامعة الهندسة كلية الى قدمت

 الميكانيكية الهندسة علوم في البكالوريوس

 

 

 الطلبة اعداد

  عبيس مهدي رانية              عباس خضير سهى                   عناد مراد محمد

 عباس رياض رعد                   دلي هللا عبد موسى

 

 

 

 بأشراف

 هاشم اليق عالء م.د.ا.                               
 

2017-2018 



I 
 

 

 

 

 العظيم هللا صدق

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

 .........................................................................  االهداء

 

 

 

 كل من أضاء بعلمه عقل غيره إلى

 هسائليأو هدى بالجواب الصحيح حيرة 

 فأظهر بسماحته تواضع العلماء

 نوبرحابته سماحة العارفي

 
 إلى من علمني النجاح والصبر

  إلى من افتقده في مواجهة الصعاب
  أبي حنانه.ولم تمهله الدنيا ألرتوي من 

لى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها   وا 
  من علمتني وعانت الصعاب ألصل إلى ما أنا فيه
 أمي آالمي.وعندما تكسوني الهموم أسبح في بحر حنانها ليخفف من 

  إلى زمالئي وزميالتيأساتذتي إلى 
  لآلخرين لتضيءإلى الشموع التي تحترق 

  اإلى كل من علمني حرف
 

 لمشرفنا دكتور عالء اليقأهدي هذا البحث 

 عز وجل أن يجد القبول والنجاح من المولى نراجي
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 وتقدير شكر

 ومشرفنا استاذنا الى واالمتنان بالشكر نتقدم ان صدورنا وليثلج ليسرنا فانه بالجميل العرفان من انطالقا
 وفي لنا المساعدة يد مد عن يوما يتوانى لم والذي بالكثير علمه متابع من مدنا الذي اليق عالء الدكتور
 متأللئا نبراسا ليبقى عمره يطيل ان وعسى امرنا به ويسر دربنا في يسره فان هلل وحمدا المجاالت جميع
 .والعلماء العلم نور في

 حيدر) الدكتور بعميدها ممثلة القادسية جامعة / الهندسة كلية الحبيبة كليتنا الى الشكر بجزيل كذلك واتقدم
 المساعدة لنا قدم من ولكلقسم ميكانيك دكتور خالد عبد الحسين والورش الهندسية  عماش( ورئيس كاظم
 .العلمية مسيرتنا في ثابتة بخطى المضي من ومكننا

 هذا قراءة في عناء من تكميده على الموقرين النقاش لجنة أعضاء اساتذتي الى الشكر بجزيل أتقدم كما
 .القيمة بمقترحاتهم واعنائها المتواضع البحث

 .العلمية مسيرتنا في العون يد لنا مد من الى الشكر بجزيل نتقدم ان يسرنا النهاية وفي
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  :المشروع هدف

 مختبريه. ظروف في عمليا واختباره الرطب الهواء من تبريد برجنيع تص

 

 - :الخالصة

تصنيع وتركيب جهاز برج تبريد من نوع رطب واختياره عمليا ضمن ظروف تشغيل المختبرية تم تصنيع 
لة الرابعة جهاز في مختبرات كلية الهندسة جامعة القادسية ضمن متطلبات مشروع التخرج لطلبة مرح

لطلبة المرحلة  تبريد والتكيفمختبر ال أيضاو محطات القدرة مختبر ضمن  ختبريمالجهاز يصلح كجهاز 
 .لميكانيكيةالرابعة في قسم الهندسة ا
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 األول الفصل

 وانواعها العمل والية التبريد أبراج
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  التبريد أنظمة أنواع1-2 

 - :واحدة لمرة المار الماء رارام نظام- :أوال

 الى اعادتها ثم تبريدها المطلوبة األجزاء على يمر (طبيعي مائي مصدر) بركة او نهر من الماء يسحب
 كانت النظام هذا مساوئ ان اال وواحدة لمرة الماء امرار بنظام العمل بساطة من رغم على .المصدر نفس
 سلبيا يؤثر المطروح الماء الحرارة درجة ارتفاع بسبب وذلك ية،المائ للبيئة الحراري التلوث واهمها عديدة
 .واحدة لمرة الماء امرار نظام :(1) رقم الشكل .المائية االحياء على

 

 .[1] المكثف غير االرتفاع المدى حرارة درجة خالل من واحدة لمرة المياه امرار نظام (1) الشكل

  المغلقة لدورةا نظام- :ثانيا

عادة التبريد برج في (الحراري المبادل او المكثف لتبريد استخدم الذي الساخن الماء تبريد يتم  استخدامها وا 
 طريق عن حراري مبادل عن عبارة هو الذي التبريد برج في الماء تبريد عملية تتم .مغلقة دورة خالل
 طاقة على يحتوي ماء بخار بشكل الحرارة انتقال ثحي البرج خالل الهواء الى الماء من الحرارة انتقال
 طاقته فاقد الماء يخرج وبذلك بالبرج الهواء الى المضاف المتبقي الماء من مسحوبة كامنة حرارية
 استخدام أهمية ان .الخارجي المحيط الى فيطرح الهواء اما الطاقة تلك مكتسبا الهواء ويخرج الحرارية
 الماء كمية توفر وبذلك الدورة تعيد ثم (الماء من بسيط جزء تبخر مقابل)لماء ا تبرد كونها التبريد أبراج

 .(2) شكل في كما .المياه شحة لمشاكل األمثل الحل وتعد المستخدم
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 .[1] مغلق وضع في العاملة الرطب التبريد ابراج (2) الشكل

 -  :التبريد أبراج تصنيف

 حسب وكذلك الجو الى وطردها اليها الداخل الماء من للحرارة انتزاعها طريقة حسب يدالتبر  أبراج تصنف
 -  :أنواع عدة الى عام بشكل تصنف انها اال فيها الماء تدوير طريقة

 فيها الهواء حركة تكون عندما طبيعية تهوية ذات الرطبة التبريد أبراج -  :الطبيعية التبريد أبراج - 1
 التبريد بأبراج تدعى وبذلك للهواء الكثافة فرق بسبب طبيعي بفعل حدوثها وانما يةميكانيك االت بدون

 خالله المار الهواء لمالمسة الفرصة إلتاحة واسعة سطحية مساحة على الماء رش هو وعملها الجوية،
  هما بنوعين العمل الية طرحها المراد الحرارة معها ناقال الماء من جزء تبخر وبالتالي

 من البرج الى الداخل الماء مرور على وتعمل (spray nozzle) رش االت يستخدم الذي البرج- :أوال
 البرج ماء حوض الى ليسقط صغيرة قطرات شكل على (الهواء كثافة من اعلى الماء كثافه الن) األعلى

 .األسفل في

 وكذلك قطرات الى لماءا وتحويل البرج في الرطب السطح على تعمل حشوة او سطوح يستخدم- :ثانيا
 بنحو األول النوع من أكبر كفاءة ذو النوع وهذا البرج حوض الى القطرات هذه سقوط سرعة لتقليل

(30% -20%). 

  (natural draft) الطبيعي التيار ذو التبريد برج خواص
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 .سائدا الهواء فيه يكون ال مفتوح، مكان-2         واسعة مساحة ذات-1

 الطبيعي تيار ذو يدالتبر  برج مميزات

 .الصيانة وسهل ،مكلف-2                      األداء سهل-1

 -  :عيوبه

 ارتفاعه زيادة من البد أكبر الهواء سرعة كونلت-2          مفتوحة أماكن وفي شاسعة مساحة يطلب-1

  .(3كما في الشكل )

 

 .( يوضح برج التبريد الطبيعي3الشكل )

       (forced draft) -  :ميكانيكيةال التبريد براجا – 2

 الجبري، الهوائي التيار ذات التبريد بأبراج وتدعى الهواء، وتبريد التكيف مجال في االستعمال واسعة وهي
 وحجما وزنا اقل    مميزاتها الهواء حرارة درجات في تغير حصول عند الحمل مواجهة على قدرة ولها
 مفتوحة مساحة وجود عدم او له، كبيرة مساحة وجود يتعذر تالحاال في وستعمل عالية، كفاءة وذات
 .نوعين الى تصنف وحيث للهواء

 داخل الى الهواء دفع على تعمل حيث التبريد برج مدخل عند المروحة توضع- :الدفع تيار برج-1
  الجوي الضغط من أكبر البرج داخل الهواء ضغط ويكون البرج،
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 -  السحب: تيار أبراج-2

 ان .الجوي الضغط من اقل البرج داخل الهواء ضغط يكون .البرج من الهواء سحب على تعمل المروحة
 تكون .البرج نهاية في المروحة توضع حيث الدفع حالة في االشارة متغير يكون البرج داخل الهواء ضغط

 المحوري او لمركزيا الطرد النوع من الدفع حالة ماا ،الترددي النوع من تكون السحب حالة في المروحة
 الماء يضخ حيث .البرج من الخارج الهواء مع ماء قطرات خروج تمنع موانع التبريد أبراج مع تستخدم
 من مجموعة بواسطة البرج أسفل الى رشه يتم حيث البرج اعلى الى المكثف من القادم الساخن

 .الرشاشات

 -  :الرطبة التبريد أبراج-3

 عن عبارة التكثيف وسيط يكون وهنا البرج داخل يكون المكثف ان اال ثيفالتك في عالية كفاءة ذات وهو
   .كبيرة تبريد وسيط كمية الى الحاجة هي سيئة له ان اال معا والماء الهواء

 -  :أنواع ثالثة الى للجريان تبعا التبريد أبراج تصنيف وباإلمكان 

 .األسفل الى االتجاه نفس في والهواء الماء يجري وفيها- :متوازي جريان ذات أبراج-1

 .األعلى الى والهواء األسفل الى الماء يجري وفيها- :متعاكس جريان ذات التبريد أبراج-2

 .افقيا والهواء األسفل الى رأسيا الماء يجري وفيها- :متعامد جيران ذات أبراج-3

  الهواء جريان يكون لهواءا تكييف تطبيق في األساسية المستعملة المتعاكس الجريان ذات التبريد فلبرج
 .السحب او بالدفع يكون ان اما الهواء وجريان الماء، لسقوط متعاكسة بصورة او عمودية بصورة يهاف

 البرج وارتفاع الماء، سقوط اتجاه مع متعامد الهواء جريان اتجاه يكون حيث المتعامدة التبريد برج في اما
 .االرتفاع قليلة ألبراج مطلوبة الميزة وهذه معاكس يانالجر  ذو التبريد برج في فيه هو مما أصغر هنا

 الهواء جريان فيكون الهواء وتكييف الصناعية تطبيقات في المستعمل العرضي الجريان ذات البرج اما
 بالنسبة الهواء جانب من قليل ضغط انخفاض له ان حيث .الماء جريان مع متعامدا افقية بصورة فيها
 ومستحدث، منتظما يكون والماء الهواء تيار توزيع ناحية من اما .يرةكب انتقال سطح مساحة الى

 .(4الشكل ) في التبريد أبراج أنواع نالحظ كما .المحوري الجريان نوع من المستخدمة والمروحة
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a                                    b 

 .أبراج ذات الجريان المتعاكس )4 (الشكل

 

 التبخيري التبريد لحالة الفيزيائي ليلوالتح النظرية1-4 

 الى تبريده يراد الذي الماء من معا والحرارة للكتلة انتقال حدوث عند التبريد برج داخل الماء تبريد يتم
 ري(.يالتبخ بالتبريد (االجراء العمل وذلك ويعرف البرج خالل المار الهواء

 المار الماء رذاذ رش بثقات أي الرشاشات هذه باستعمال البرج داخل توزيعه يتم تبريده المراد الماء ان 
 , والهواء الماء بين التماس سطح لزيادة البرج في المستخدمة الحشوات تغطي الماء من رقيقة بطبقة او
 ان يمكن للمنظومة الداخل الهواء يعترضها للماء اكبر سطحية مساحة إعطاء يتم التماس هذا خالل من

 التبخير  عملية ،الن الهواء نقل بها يتم التي االلية بالطريقة أيضا تبخر ان ممكن يدالتبر  أبراج ان نالحظ
 عمل خالل من بها يمر التي العملية هذه نتيجة من معينة كمية بفقدان النقي الماء من يكون التبخر أي

 القطرات بين ريالحرا التبادل يتم سوف ،وهنا  البرج اعلى الى البرج داخل الى الهواء ويتحرك المنظومة
 الماء من جزء ان  حيث القطرات تلك يالمس الذي والهواء رذاذ شكل على األعلى من المتساقط الماء
 ريةيالتبخ العملية وهذه بخار طور الى سائل طور من ويتحول الحرارة منه يمتص البرج األعلى من المار
 عند سائلة الحالة في بقى الذي  ماءال من سحبت للتبخر الالزمة الحرارة ان حيث ثابت ضغط تحت تتم

 . الخارجي الهواء الى المسحوب البخار كمية مع الداخل الهواء ويطرح الجوي الضغط
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 السائلة المادة تحويل عملية هو التبخير ان حيث السائل، تبخر التي فيزيائية ظاهرة هو التبخيري التبريد
 من اقل حرارة بدرجة يتبخر السائل ان هو التبخيري ريدالتب لحالة الفيزيائي التحليل وان .غازية حالة الى

 سرعة ان حيث .وثاب مستقرة سريعة حركة حالة في جزيئاته تكون وذلك السائل تشبع حرارة درجة
 درجة مع الجزيئات سرعة بين ما طردية عالقة تكون وبذلك السائل حرارة درجة على تعتمد الجزيئات

 تبلغ سوف الحركة فترة في باستمرار ببعض بعضها الجزيئات تصادمت الحركة خالل ومن ،السائل حرارة
 ،تمتلكها التي متوسط من بكثير اعلى سرعات لحظيا الجزيئات الحركة سرعة بعض الى بعضها سرعة
 هذه ان حيث للكتلة، الطاقة متوسط من بكثير أكبر الجزيئات هذه طاقة تكون سوف ذلك خالل ومن

 ذات كانت إذا أخرى تصادمات في سريعة بصورة تمتلكها التي الزائدة طاقتها دتفق السرعة عالية الجزيئات
 سطح من وقريبة العادية الجزيئات من اعلى سرعات تمتلك الجزيئات هذه كون حالة وفي .عالية سرعات
 بخار جزيئات لتصبح وبذلك السائل سطح من نفسها وتقذف الهواء الى تهرب سوف بذلك فأنها السائل
 .الهواء في وتنتشر

 سرعات ذات أي الطاقة معظم تمتلك التي المتبخر السائل سطح من تهرب التي الجزيئات ان حين في
 تقل سوف الكتلة حرارة درجة ان حيث .السياق هذا على للكتلة الطاقة متوسط يقل سوف وبالتالي .اعلى
 الحرارة وهذه المياه حرارة جةدر  تقل وأيضا للسائل التبخيرية العملية خالل أي المياه كمية تقل كما

 الكامنة الحرارة على تحتوي التي المياه ان حيث السائل المياه من المتبخر الجزء قبل من هو الممتصة
 [2] .الكتلة من للتبخر

 

 التبريد أبراج استخدامات1-5

 الهواء الحرارة درجة من بالقرب العامة السوائل وتبريد حرارة، إلزالة الماء تبخير اما األبراج هذه تستخدم
 العامة السوائل لتبريد الهواء على تعتمد المغلقة الدائرة الجاف التبريد أبراج حالة في اما .الرطبة البصلة
 .الجافة البصلة الهواء حرارة درجة من بالقرب

 لتواجه المياه تسقط سوف السطحية، مساحته وزيادة مباشر اتصال في معا والماء الهواء جمع يتم حينما
 طريقة وهي حرارتها درجة تنخفض سوف المياه فان لذلك ونتيجة التبخر تسبب مما (البرج) القادمة الهواء
 .نسبيا معقولة تكاليف مع فعالة
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 هذه تشمل حيث الصناعات، في واسع نطاق على التبريد أبراج من مختلفة أنواع وتستخدم - 1
 وغيرها البتروكيمياويات النفط، مصافي في واالستفادة دامهااستخ ولتعميم الماء تبريد الشائعة التطبيقات

 توليد محطات في  .heating ventilation air conditioning (HVAC) [3] أنظمة مصانع من
 الحرارة نقل جعل المحيطة الحرارة ودرجة الماء الضخم حجم ان حيث .المباني وتبريد الحرارية الطاقة
  لرغبةا تلبية وبتالي عالية، لتكون

 هذه استعمال إعادة ثم التبريد غاز لتكييف الالزمة الماء لتبريد الهواء تكييف عمليات في تستعمل2- 
 وحدات مع اال تستعمل ال انها حيث التكييف أجهزة من هاما جزءا التكييف أبراج تعتبر وبذلك المياه

 .[4] التبريد أبراج استخدام اال تحتاج ال الهوائي المكثف ذات اما مائي مكثف بها التي التكثيف

 التكيف الوحدات في مياه من كبيرة كميات استعمال الى نضطر التبريد برج استخدام عدم حالة في - 3
 إلعادة المكثف بجوار تبريد الى نحتاج الحالة هذا وفي المياه كمية تقليل الى الحاجة في تكون وقد الكبيرة

 .التبريد دورة من يمتصها تيال الحرارة من تخليصه بعد الماء استعمال

 يقلل وهذا .التوربينات او األسطوانات من الناتج البخار لتكثيف نسبيا باردة مياه مكثفات استعمال - 4
عادة الطاقة زيادة وبالتالي الوقود، واستهالك البخار استهالك من يقلل بدوره الذي الضغط من  تدوير وا 

 .عمليه غير تكون وبدورها التبريد المياه نم وافره امدادات تتطلب ألنها]5[. المياه

 الصناعية، للعمليات الحرارية المبادالت من او التبريد مائع من الحرارة لنقل كوسيط الماء استعمال - 5
 .[6] الخارج الحيز الى منه الحرارة لتبديد

 - :[3,4] منها عوامل عده على التبريد برج أداء ويعتمد

 .أفضل اداءه كان أكبر ارتفاعه كان ماكل حيث التبريد برج حجم 1-

 .وترذيذه الماء سقوط طريقة2- 

 .السطحية المساحة3-

 .فيه المستخدمة الحشوات نوع4-
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 الثاني الفصل

تبريد النظرية لبرج ال األسس

 وخطوات التصنيع
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 -:الرطب النوع من التبريد لبرج النظرية المبادئ2-1 

ي لحظة التحليلي لبرج التبريد يعتمد على موازنة الكتلة والطاقة لكل من الماء والهواء ف األساسان 
سابقا يمكن كتابة  دما ور حالة اعتما في . (1كما هو موضح في الشكل رقم ) الدخول والخروج من البرج

 معادلة الطاقة كاالتي:

ℎ𝑎1 +𝑊1ℎ𝑣1 +𝑊𝐴ℎ𝑤1 = ℎ𝑎2 +𝑊2ℎ𝑣2 +𝑊𝐵ℎ𝑤2 

 [7] .التاليةكفاءة برج التبريد إيجادها من خالل العالقة 

𝜂𝑡𝑜𝑤𝑒𝑟 =
(𝑇𝑤)𝑖𝑛 − (𝑇𝑤)𝑜𝑢𝑡
(𝑇𝑤)𝑖𝑛 − 𝑇𝑤𝑒𝑡

 

 المستخدمة المصطلحات

 inTw   :  -   الداخل الماء حرارة درجة)º(C  

outw T    :  -  الخارج اءالم حرارة درجةº) (C  

 Q  :- )الحجمي (التصريف )تدفق معدل/s)3m(  

V   :  - التبريد لبرج الداخل الهواء سرعة (m/s) 

 d1T:  - الداخل للهواء البصلة حرارة درجةº)(C  

  d2T :  الخارج للهواء البصلة حرارة درجةº)C(  

 1Q : الداخل للهواء النسبية الرطوبة 

 2Q :الخارج هواءلل النسبية رطوبةال 

 a1h :جارت السايكومترك من وتستخرج الداخل الهواء انثالبية 

 1W :الداخل للهواء الرطوبة كمية(kg w/kg dry)  

g=hv1h :بالهواء المبخر الماء انثاليبة(kJ/kg)  

 AW :للبرج الداخل للماء الرطوبة كمية 
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f=hfv1h : للبرج الداخل الماء انثاليبة(kJ/kg)  

 a2h : الخارج الهواء يبةانثال(kJ/kg)  

 2W :الخارج للهواء الرطوبة كمية 

 wT : الرطبة البصلة حرارة درجة 

 BW :للبرج الخارج للماء الرطوبة كمية 

 .جارت السايكومتركعلى  اواعتماد

 

 

 

 .]1 [جارت السايكومترك (5شكل )

 



 

15 

 

 

 وحوض تجهيزلتوليد فرق ضغط سالب داخله  ومروحة السحببرج التبريد من  الجهاز بشكل عاميتكون 
ومجموعة من االنابيب  الحار الماء الحار مع حوض تجميع الماء البارد ضمن البرج ومضخة لدفع الماء

 . ادناه (2شكل )كما في ال وورك الصولد برنامج فياولي شكل  تجميع تم .يالتوالتوص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .( يوضح برج التبريد بعد رسمه في برنامج الصولد وورك6الشكل )
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 .( مخطط توضيحي لعمل برج التبريد الرطب1الشكل )

  :العملية التبريد برج منظومة2- 2

يتم  حيث البرج بجانب ويكون (مس 30) وارتفاعه (سم50) وطوله (مس (50) عرضه الذي الحوض1-
 .(8)الشكل  في كما (الحارة المياهتسخين 

 

  .الماء الحار حوض يوضح (8) الشكل
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ه قدرت وتبلغ البرج عمل خالل للعمل المطلوبة الحرارة درجة الى الماء بتسخين يقوم الذي :مسخن-2
 (.9واط كما في الشكل ) 2111

 

 

 .واط2111 الكهربائي المسخن (9( الشكل

 

معدل و  28mضخ اقصى ارتفاع و  تبريده المطلوب الماء من كمية بضخ تقوم التي الماء مضخة-3
 (.11) الشكل في كما   230v والفولطية rpm 2850 والسرعة  L/Min 35 فالتصري

 

 .لحارا الماء مضخة يوضح (11) الشكل
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 ر من مادة بي بي ار.الحا و دالبار  الماء توصيل لغرض نابيبا-4

 .(11كما في الشكل ) الماء بكمية التحكم لغرض التدفق قياس -5

 

 .قياس الجريانم( يوضح 11الشكل )

 (.12) الشكل في كما دورةبالدقيقة1125سرعتها  الهواء لسحب المستخدمة :المروحة-6

 

 .( المروحة12شكل )ال
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 .المروحة سرعة نقصان او لزيادة يستخدم :السرعة منظم7-

 من ليتساقط رذاذ هيئة على المياه برش تقوم (nozzles) فوهات عن عبارة وهي :الحار الماء مرشات-8
 .البرج مقطع خالل بالتساوي ونشره ناعم لرذاذ الماء تحويل هو التوزيع هذا من والغرض البرج اعلى

 .المغلون الحديد من وعالمصن الخارجي اإلطار9-

 .م( س12.5*41الهواء التي بجانب البرج والتي عرضها وطولها ) دخول ةفتح10-

 (.13الشكل ) في كما تصريفه يتم التي الماء بكمية للتحكم :التحكم صمام11-

 

 .( صمام التحكم بدخول الماء13الشكل )

 PT (100) والرطوبة الحرارة درجة عرض يمكن الترمومتر .اءالهو  حرارة درجة استشعار جهاز12-
 (.14كما في الشكل ) (J) النوع من للهواء المتحسسة واألجزاء

 

 .( جهاز استشعار درجة حرارة الهواء والرطوبة14الشكل )
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 ز(الجها وتركيب تصنيع مراحل) العمل طريقة2-3

 . (15كما في الشكل ) لونالحديد المغصفائح م الح -1

 

 .م الحديد المغلونايوضح لح (15) شكل

 .(12( و)11كما في الشكل ) والمرشات()المروحة والمتحسسات  األجزاءتركيب -2

 

 .تركيب المروحة (12شكل )
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  .تركيب المتحسسات (11)شكل 

 .(18كما في الشكل ) منظومة السيطرة تركيب-3

 

 

 تركيب الشاشة (18شكل )

 .(19كما في الشكل ) شكل النهائي للبرج التبريد -4
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 .الشكل النهائي لبرج التبريد (19شكل )

 .(21كما في الشكل ) اخذ القراءات واختبار الجهاز-5

 

 اخذ القراءات واختبار الجهاز (21شكل )
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 الثالث الفصل

 

 والحساباتالقراءات 
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   :-القراءات3-1

 s3m ) 1.111389/(مقداربالماء  ف( تصري1جدول رقم)

 التصريف
/s) Q3m( 

 

 الهواء سرعه

m/s 

 حرارة درجه
 الماء
 Cº الداخل

 حرارة درجه
 الماء
 Cº الخارج

 حرارة درجه
 الهواء
 Cº الداخل

 الرطوبة
 النسبية
 للهواء
 الداخل

(RH%) 

 حرارة درجه
 الهواء
 Cº الخارج

 النسبية الرطوبة
 الخارج للهواء

(RH%)  

0.000389 3.6 30 27 30 29.5 31.2 35.4 

0.000389 4.1 30 27 31 29.2 30.9 35.9 

0.000389 4.4 30 27 30.8 26.4 30.3 35 

 .s3m ) 1.111222/(( معدل التصريف2جدول رقم )

 التصريف

Q  (/s3m) 

  

 الهواء سرعه
  m/s  

 حرارة درجه
 الماء
 Cº الداخل

 حرارة درجه
 الماء
 Cº الخارج

 حرارة درجه
 الهواء
 Cº الداخل

 رطوبةال
 النسبية
 للهواء
 الداخل

(RH%) 

 حرارة درجه
 الهواء
 Cº الخارج

 النسبية الرطوبة
 الخارج للهواء

(RH%) 

0.000222 3.6 35 28 29.4 30.4 30.3 41.4 

0.000222 4.1 35 28 29.8 30 30 41.7 

0.000222 4.4 35 28 30.3 29 31 40.6 
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 .s3m ( 1.1112111/(( تصريف الماء3جدول رقم )

 لتصريفا

Q(/s3m) 

  

 سرعة
 الهواء
m/s  

 حرارة درجة
 الداخل الماء

Cº 

 حرارة درجة
 الخارج الماء

Cº 

 درجة
 حرارة
 الهواء
 الداخل
Cº 

 الرطوبة
 النسبية
 للهواء
 الداخل

(RH%) 

 درجة
 حرارة
 الهواء
 الخارج
Cº 

 النسبية الرطوبة
 الخارج للهواء

(RH%) 

0.000277 3.6 40 28 27.2 44 28 65 

0.000277 4.1 40 28 27.6 40.4 28.3 62.4 

0.000277 4.4 40 28 27.8 35.5 27.9 95 

 

  الحسابات2- 3

 النظرية.تم اعتماد القراءات العملية الستخراج قيمة الحسابات 

   .s3m 1.111389/معدل تصريف 

 ◦c  31=(water)inT 

  ◦c  21  =(water)outT  

1.111389  Q= 

3.2  V=  

  ◦c  31=d1T  

2231    =d2T 

 5 =29.1Ø 

=35.42Ø 
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VbhB+wv2h2+wa2=hvAhA+wv1h1+wa1h 

w2))h1w-2(w-A(w +v2+w2ha1h-a2=hw1hA+wv1h1w 

=51KJ/Kga1h 

=0.0081w 

/kg³=0.87 m1v 

=57 kJ/kga1h 

=0.01 KJ/kg of dry air2w 

◦=17.9 CwT 

(From steam table) 

=2555.6 kJ/kgv1H 

30-1.22555.6/3-v125=h-2555.6/35-2564.6 

/kgJ=2557.76 Kv2H 

/kg=125.74 KJfh =w1H 

25-104.83/27-w225=h-104.83/30-125.74 

=113.19 KJ/Kgw2H 

-(0.010-A(125.74)=(57.51)+0.010*(2557.76)+(wA+w 0.008(2555.6)
0.008))*113.19 

0.22638-A=6+25.57+113.19wA20.44+125.74w 

=10.90 ) 113.19-(125.74 AW 

5=0.868 KJ/kg for dry air=10.90/12.5AW 

*Qҏ=wM 
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/swkg  =0.389 ) =1000(0.000389 

=0.389/0.866=0.448 kg dry air/sA/ww=maM 

)1w-2(waup ware)=m-Make ) التعويض ماء 

0.448 (0.010-0.008)= 

/sw=0.000896 kg 

WetT-Win/TwoutT-win=Tῃ 

=30-27/30-17.9=0.248% or 24.8% 

=30 Cwater)inT( 

=27 Cout)T(water 

Q=0.000389 M³/S 

V=4.1 M/S 

◦=31 Cd1T 

◦=30.9 Cd2T 

=29.2%1Ф 

=35.9%2Ф 

w2h ))1w-2(w-A(w +v2+w2ha1h-a2=hw1hA+wv1h1w 

=53 kj/kga1h 

=57 kj/kga2h 

=0.00841w 

=0.0102w 

◦=18.5 CwT 
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 :يلي ما إيجاد يتم السابقة الخطوات نفس اتباعب

air =7.909/12.55=0.630 Kj/kg for dryAW 

) )1w-2(w a =m Make of water) 

0.617 (0.010-0.0084) =0.00098 kg/s 

2=0.26 or 26%Ƞ 

=30 CwinT 

=27 CWoutT 

Q=0.000389 M³/S 

V=4.1 M/S 

=30.8 Cd1T 

=30.3 Cd2T 

=26.4%1Ф 

=35%2Ф 

w2))h1w-2(w-A+(wv2+w2ha1h-a2=hw1hA+wv1h1w 

/kgJ=49 ka1h 

/kg=54 kJa2h 

=0.00681w 

2=0.0092w 

◦=17.3 CwT 

 :يلي ما إيجاد يتم السابقة الخطوات نفس اتباعب 
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=10.854/12.55=0.864 Kj/kg for dry airAW 

) 1w-2(wa)=m Make of water ) 

 /sw)=0.00108 kg  0.0068-0.45 (0.0092= 

3=0.23 or 23%Ƞ 

 T1=0.23+0.26+0.24/3*100%=24%Ƞ 

  

 

 

 

 

 (.4( يوضحها جدول )223كفاءة)المعدل  ( الحتساب1فس الخطوات )اتباع ن

Ƞ% 

 معدلال

Ƞ3% Ƞ2% Ƞ𝟏% القراءات 

 األولى 24.8% 22% 23% 24%

 الثانية 41% 41% 38% 39%

 الثالثة 55% 54% 53% 54%

 معدل كفاءة جهاز  39.3%
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 التعويضي.مقدار كمية الماء  ( يوضح5جدول رقم )

Mw(𝒌𝒈
𝒔
) Mw3(𝒌𝒈

𝒔
) Mw2( 𝒌𝒈

𝒔
) Mw2( 𝒌𝒈

𝒔
) 

1.11198533 1.11118 1.11198 1.111892 

1.1121133 1.1129 1.11222 1.11222 

1.11125 1.11135 1.11111 1.11123 
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