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 الفصل الثالث

 محطَّات القدرة البخارية
(Steam Power Plants) 

 (Carnot Cycleدورة كارنو:  ) 3.1

هي الدورة األكبر كفاءة بالنسبببببببا لدرااة ارارة الالببببببدر والطايقه  اك   يب   ا  

أدناه, ( 3.1في االا الطازاة والبخاره  اك  ا ابعا دورة كارنو للبخار الريب في الشببببك   

 الذي  اك   لخ ص الاالاح الرئ س ا له في اآل ي:

 
 T – s( دورة كارنوت لبخار رطب على مخطَّط 3.1شكل )

ال ازانبباة أو الطال بباة, الاولببداة,  .e.g سببببببببببببببخا  باببباة دراببا الارارة وال ببببببببببببببط   1-4

 والافاعالة النوو اه
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د البخار بإاراء انعكاسبببببببببي اابة ال لبببببببببور الاراري ا  ا 2-1 ل بببببببببط  العالي ودراا ا ادَّ

الارارة العال ا إلي ال بببط  الانخفب وا ذا  كو  أد أن غ شبببطالا وهو الطرب الرئ سبببي ا  

 اآللا البخاريا أو ال وراا  البخاريه .e.gهذه الدورة  

 الاكا ِّفه .e.gف د اراري بال بريد عند  ط  ودراا ارارة ااب ا   3-2

اراري ا   بببط  ودراا ارارة انخف بببا ان بببطاإ بإاراء انعكاسبببي اابة ال لبببور ال 4-3

ا أو ال اغ ه و  وال  الدورةه .e.gإلي  ط  عالي,   الا خَّ

 (Rankine Cycleدورة رانكن:   ) 3.2

 ( أدناهه3.2ا م  و  ح الدورة في الشك   

 
  T – s( دورة رانكن للبخار الرطب على مخطَّط 3.2شكل )

ال ببببط  وباخ الج دراا الارارة وذل   إ ببببافا ارارة   سببببخا ( باباة 4-5الطال ا,  1-4

 ااء اشببببببببا( ا ل  لببببببب  إلي  5 ااء غار اشببببببببا( إلي الاالا  4ل طاار الااء ا  الاالا 

 دراا الارارة وال ط  الالزاا  لدخوله إلل الطال اه

  سخا  باباة دراا الارارة وال ط ه 1-5
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د البخار بإاراء انعكاسبببي اابة ال لبببور الار  2-1 ( بخار 1اري ا  الاالا  ال وراا , ا ادَّ

 ( بخار ريبه2ااج اشبا إلي الاالا  

( 3( بخببار ريببب إلي الاببالببا  2الاكاف,  كااف كبباابب  للبخببار بببال بريببد ا  الاببالببا   3-2

اة العاد اه4سائ  اشبا ل س ا  عال ه  خه إلي الاالا    ( باس خدام الا خَّ

( سببائ  اشبببَّا 3ا  الاالا   إن ببطاإ للبخار بإاراء إنعكاسببي اابة ال لببور الاراري  4-3

 ( سائ  غار اشبَّاه و  وال  الدورةه4إلل الاالا  

 (steady state flow energy equation)ا  اعببادلببا يبباأببا السببببببببببببببريببا  الاسبببببببببببببب  ر 

 S.S.F.E.E,أدناه ) 

 1                )Wgz
C

hQgz
C

h  2

2

2

21

2

1

1
22

 

i.e. 0إاع  ال طار في ياأا السرعا  ساوي لفراا 
22

2

1

2

2 
CC 

i.e. 012وااع  ال طار في ياأا الو ا  ساوي لفراا   gzgz 

 ( كاآل ي:1ااث  لبح الاعادلا  

            2                         )WhQh  21 

 (,2الطال ا: ا  الاعادلا  

  WhhQQ p  41541supالارارة الاك سبا , 

W = 0               ,41541وباا أ َّ  hhQ  

 (,2ال وراا : ا  الاعادلا  

  QhhW po   , شط  خرج ال وراا /21
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د أدابا ي انعكاسي(, Q = 0وباا أ       s 1s =2,   ادُّ

 
2112/ hhWW po   شط  خرج ال وراا 

 (,2الاكاف: ا  الاعادلا  

  WhhQQrej  3223.
 , الارارة الاف ودةه

 ,  W = 0وباا أ َّ 

3223. hhQQrej   الارارة الاف ودة في الاكاف , 

 (,2الا خا: ا  الاعادلا  

  QhhWW pi  3434/
 , شط  الدخ  للا خا

د أدابا ي انعكاسي(, Q = 0وباا أ       s 3s =4,   ادُّ

3434 hhW شط  الدخ  للا خاه , 

لافي الشط  في الدورة,   
3412/ WWW ponet   

 3            )   3421/ hhhhW ponet  

إذا  مَّ  ااه  شببببببببببببط  ا ببببببببببببخا ال طذ ا, نيراا أل َّ خرج ال وراا  كبار اداا ا ارنا بشببببببببببببط  

 (  لبح كاآل ي,3الا خا, فإ َّ الاعادلا  

21/ hhW ponet  

كفاءة دورة راك ,           
الغاليةفيالمكتسبةالحرارة

الخرجشغلصافي
R  

 4     )       
   3431

3421

41

3421

hhhh

hhhh

hh

hhhh
R









 

ذا  مَّ  ااه  شط  ا خا ال طذ ا    لبح الاعادلا كاآل ي: i.e. 0,=  3h – 4hوا 
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 5                                )
31

21

hh

hh
R




 

ذا  م اع بار ا خا ال طذ ا,  وا 

1434 hhW  

 v = constant(, 4( إلي الاالا  3للسوائ  غار االن طاي ا, ا  الاالا  

 6                ) 3434 ppvhh  

 ( عال ه, ا  اعادلا ياأا الالسريا ,6وإلاباة الاعادلا  

dwdudQ  

 dw = p dvوألي إاراء انعكاسي, 

 االنعكاسي, ولإلاراء األدابا ي

dQ = du + p dv = 0 
                     h = u + pvوباا أ  ,                  

 ب فا   الاعادلا عال ه نال  علل,

dh = du + p dv + v dp 
 du + p dv = dh – v dpواإعادة  ر اب ا                  

0vdpdhdQ  
dpvdh  

 ,4و  3الاعادلا عال ه ف اا با  الاال ا  ب كاا  

 
4

3

4

3

dpvdh 

 3434 ppvhh  

,شط  دخ  الا خا 
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 343434 ppvhhW  

 (ه3pا  اداول البخار عند  ط   v  ؤخذ أ اا 

 kg/30.001mو اك  أخذها ك  اا ا وسيا اساو ا لب 

 (Efficiency Ration)           نسبة الكفاءة:        

نسبا الكفاءة = 
رانكندورةكفاءة

 الفعليةالدورةكفاءة

 
حة اإلجراءات الفعلية على مخطط ( دورة رانكن3.3شكل )      T – sموضَّ

 ( عال ه,3.3في الشك   

 ه'2- 1) كو  ال ادد الفعلي ال انعكاس اا  

 (ه'4 – 3و كو  االن طاإ الفعلي ال انعكاس اا  

 إلاراء ال ادد,  اك   عريف كفاءة  اابة ال لور الاراري كاآل ي:بالنسبا 

 ( =Isentropic efficiencyكفاءة  اابة ال لور الاراري لل وراا     

الحراريالفصورثابتالشغل

 الفعليالشغل

21

21

12

12 ''
,

hh

hh

W

W
Tisen




   i.e. 
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 وبالنسبا إلاراء االن طاإ,

=  لل اغ  كفاءة  اابة ال لور الاراري 
الفعليالشغل

 الحرارياالقصورثابتالشغل

34

34

34

34

''
,

hh

hh

W

W
Cisen




 

 (Work Ratioنسبة الشغل:     )

 ا م  عريف ا كاآل ي,

الشغلاجمالي

 , نسبا الشط  WR=  الشغلصافي

 ( (Specific Steam Consumptionاالستهالك النوعي للبخار:     

 ه1kwالايلوب ل يوير أدرة ا دارها  kg/hهو اعدَّل سريا  البخار بالببب 

 kwhkg
Wالمنتجةالقدرة

البخاركتلةسريانمعدل
ssc

ponet

/
3600

/

 االس  ال  النوعي للبخار , 

 ب ااه  شط  ا خا ال طذ ا,

0hh 34  
21/ hhW pneto  

kwhkg
hh

ssc /
3600

21 
 

 (:1مثال )

i/   40ا م إاداد بخار ااج اشبببا عند  ببطbar  إلي  وراانا ااث  كو   ببط  الاكاف

0.035bar, ه إذا كانة الاايا  عا  بدورة رانك 

 ا  البخار اآل ي: kgأاسب لك  
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 الشط  النا غ ا ااه  شط  ا خا ال طذ اه /1

 الشط  الايلوب لا خا ال طذ اه /2

كا ا الارارة الان  لا إلي ااء ال بريد بالاكاف, وكا ا ااء ال بريد الايلوبا للاكاف إذا  /3

 هK 5.5كا  االر فاع في دراا ارارة الااء هو 

 كا ا الارارة الاك سباه /4

 كفاءة دورة رانك ه /5

 االس  ال  النوعي للبخار  ب ااه  شط  ا خا ال طذ ا(ه /6

ii/ ساب ا, أاسب اآل ي:لنفق ااالة البخار ال 

 كفاءة دورة كارنوه /7

 االس  ال  النوعي للبخاره /8

 لدورة كارنو  عا  في البخار الريبه

 الحل:

 ( أدناه,3.4ا  الشك   
i/  

 
 (3.1للمثال ) T – s( مخطط 3.4شكل )
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 الشط  الن اج ا ااهالا شط  ا خا ال طذ ا, /1

2112Gross hhWW  

 ,40barا  اداول البخار الاشبا عند  ط  

kg/kj2801hh g1  
kgK/kj07.6sss 21g  

 ,0.035barوعند  ط  

22212 sfgxsfss  
kgKkjsfgkgKkjsf /13.8,/391.0 22  
 13.8x391.007.6ss 212  

7.0699.0
13.8

391.007.6
2 


 x 

2222 hfgxhfh  
kgKkjhfgkgKkjhf /2438,/112 22  

kgkjh /6.181824387.01122  
kgkjhhW /4.9826.181828012112  

 الشط  الايلوب لا خا ال طذ ا, /2

                                    343434 ppvhhW  

 
 

kgkjpp /4
10

10035.040001.01
3

5

34 





 

كا ا الارارة الان  لا إلي ااء ال بريد بالاكاف, وكا ا ااء ال بريد الايلوبا للاكاف إذا  /3

 ه5.5Kكا  االر فاع في دراا ارارة الااء هو 

 32223. ssTQQrej  

 ,0.035barا  اداول البخار الاشبا عند  ط  

KCTT s 7.2992737.267.262  
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kgKkjss /07.612  
kgKkjss f /391.03  

  kgkjQ /1702391.007.67.29923  

 Q = m cp dTأ  اا 

 
بأسبببببببببببلوب اسببببببببببب خدام  Cº26.7ا  اداول البخار الاشببببببببببببا عند دراا ارارة  pcا م إاااد 

 ( كاآل ي,(Interpolationاالس كاال 

 
  kgKkjc p /18.4181.4179.4

2530

257.26
181.4 




 

                                  5.518.4170223  mQ 

khm 74
5.518.4

1702



 

 كا ا الارارة الاك سبا, /4

41451sup hhQQ  

 ,4hباس خدام الاعادلا ال ال ا إلاااد 

  kgkjppvhhW /4343434  
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 ,0.035barا  اداول البخار الاشبا عند  ط  

kgkjhh f /1123  
kgkjh /11611244  

kgkjQ p /26851162801sup  

 كفاءة دورة رانك , /5
   
     

%4.363644.0
41122801

44.982

3431

3421 










hhhh

hhhh
R 

 االس  ال  النوعي للبخار  ب ااه  شط  ا خا ال طذ ا( /6

ponetW
ssc

/

3600
 

3412/ WWW ponet  

 ,34W 0 =باا أ  

 Wnet o/p = W12 = h1 - h2 = 982.4 kj/kg 

kwhkgssc /66.3
4.982

3600
 

ii/  

 
 (1للمثال )  T – s( دورة كارنو في مخطط 3.5شكل )

 كفاءة دورة كارنو, /7
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1

21

T

TT
Carnot


 

 ,40barا  اداول البخار الاشبا عند  ط  

CTTs  3.2501 
K3.5232733.250  

%43%7.42427.0
3.523

7.2993.523



 orCarnot 

 االس  ال  النوعي للبخار, /8

ponetW
ssc

/

3600
 

   34213412/ hhhhWWW ponet  
kgkjhhW /4.9822112  

 ,40barا  اداول البخار الاشبا عند  ط  

                              kgkjhh f /10874  
kgKkjsss f /797.234  

 ,0.035barا  اداول البخار الاشبا عند  ط  

33343 797.2 sfgxsfss  
kgKkjsfgkgKkjsf /13.8,/391.0 33  

 13.8391.0797.2 3x 

296.0
13.8

391.0797.2
3 


 x 

3333 hfgxhfh  
kgkjhfgkgkjhf /2438,/112 33  
kgkjh /65.8332438296.01123  

kgkjhhW /35.25365.83310873434  
kgkjW ponet /05.72935.2534.982/  
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kwhkgssc /94.4
05.729

3600
 

 (Modifications of Rankine Cycleتعديالت دورة رانكن:     ) 3.3

 (Rankine Cycle with Superheatأ/ دورة رانكن مع التحميص:   )

 اك  زيادة ارارة الارارة الا وسببببببببببببيا ال ي ا م إادادها إلي الطال ا ب اا ص البخار, وذل  

ب ارير البخار الااج الاشبببببا في اااوعا اواسببببار لببببطارة الا يا لا م  سببببخان ا إ بببباف اا 

بابوة ال بببط  وا فاوة دراا الارارة في فر  الطال ا ا ل  لببب  البخار إلي دراا الارارة 

 (( أدناه,3.6ه إلي ال وراانا  شك   الايلوبا لدخول

 
  T – s( محطة بخار محمص على مخطط 3.6شكل )

 (The Reheat Cycle:   )ب/ دورة إعادة التسخين

( إلي الاالا 2ا م إعادة  سببببببخا  البخار عند  ببببببط  اابة ودراا ارارة ا طارة ا  الاالا  

اااوعا ا  الاواسببببببببببار بال رب ا  ( وذل  إاا بإعادة البخار إلي الطال ا و اريره خالل 6 

 ( اواد بال رب ا  ال ورااناهreheaterاواسار ال اا ص أو باس خدام فر  إعادة  سخا   
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(,  اك  3.8( وا  الاخي  الوي في للاايبببا شببببببببببببببكببب   3.7أدنببباه   T – sا  اخي  

  و  ح اآل ي:

  ادد انعكاسي بابوة ال لور الاراري في ال وراا  ذو ال ط  العاليه 2-1

 إعادة  سخا  البخار بابوة ال ط  وا فاوة دراا الارارةه 6-2

  ادد انعكاسي بابوة ال لور الاراري في ال وراا  ذو ال ط  الانخفبه 7-6

 -دواعي اس خدام دورة إعادة ال سخا :

 %ه10 خف ب الريوبا عند اخرج ال وراا  بااث ال   عدي نسب  ا  /1

عالي لزيادة الكفاءة و  لا  اام الااياه وذل  إاكان ا اسببببب خدام غال اة ذاة  بببببط   /2

أل َّ ال ادد إذا  م في ارالا واادة فإ َّ البخار الخارج ا  ال وراانا سببببببببب ا وي علل ريوبا, 

 عل ه سا م ال ادد علل ارال ا ه

  اسا  االس  ال  النوعي للبخاره /3

 اهه( أدن3.8ا م  و  ح الاخي  الك لي لدورة إعادة ال سخا  في الشك   

 
 موضحًا دورة إعادة تسخين البخار T - s( مخطط 3.7شكل )
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 ( مخطط دورة إعادة التسخين3.8شكل )

 ( أو الدورة التجديدية: Regenerative Cycleج/ دورة االسترجاع )

هي الدورة ال ي ا م فا ا زيادة دراا ارارة الااء الداخلا إلي الطال ا وذل  ب نزيف 

  ا  داخ  ال وراانا وخليه اا الااء الخارج ا  الاكاف بعب البخار عند  بببببببط  وسببببببب 

 T – s(ه ا م  و ببببببببببب ح اخي  feed heater or mixerفي سبببببببببببخا   طذ ا أو خالإ  

 ( علل ال ر ابه3.10( و 3.9والاخي  الك لي الوي في للدورة في األشكال  

 
  T – s( محطة بخار ذات دورة تجديدية على مخطط 3.9شكل )
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 ( مخطط دورة تجديدية 3.10شكل )

ا م  6p( خالل ال وراا ه وعند  بببببببببط  وسببببببببب   2( إلي الاالا  1ا ادد البخار ا  الاالا  

ا  البخار وي م إاداده إلي  kgلك   y kgاسبببببببب نزاج كا ا ا  البخار ا  ال وراانا با دار 

ا ويخرج ان ا (ه الا ب ي ا  البخار  كا  إاراء ال ادد في ال وراانF.Hسببببببببببببببخا  ال طذ ا  

( ال ي عنببدهببا ا م  ببببببببببببببخببه 3( ااببث ا م  كا فببه في الاكاف ا ل الاببالببا  2عنببد الاببالببا  

(  ااء غار اشببببببا(, وبعدها ا م  اريره إلي 4بواسبببببيا ا بببببخا ال طذ ا األولي إلي الاالا  

سبببببخا  ال طذ ا عند نفق  بببببط  البخار الاسببببب نزج ااث ا م خليه اا البخار الاسببببب نزج 

( ال ي عندها ا م  ببخه بواسببيا 7الااء ل لبببح ااءاا اشبببعاا عند الاالا  لرفا دراا ارارة 

(  ااء غار اشببببببببببببا(, بعدها ادخ  إلي الطال ا لا م 8ا بببببببببببخا ال طذ ا الاان ا إلي الاالا  

  سخانه ب ط  اابةه

 ا م اساب دراا ارارة النزيف بالاعادلا,

2

25 tt
tbleed


 دراا ارارة النزيف , 
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 (:2مثال )

ه  كو  ال ط  الاااَّص 200MWاايا  ولاد أدرة ك راائ ا  عيي خرااا ا داره  

ه بعد ال ادد خالل  وراانا الارالا 600ºCودراا ارارة  170barالخارج ا  الطال ا هو 

% ا  البخار إلي سبببببخا  ال طذ ا, والا ب ي 15, ا م اسببببب نزاج 40barاألولي إلي  بببببط  

وا  بعد ا ادد خالل  وراانا الارالا الاان ا  600ºC ا م إعادة  سببببببببببببببخانه إلي دراا ارارة

ه للاسببببببباباة األول ا اف رب أ َّ الدورة الفعل ا ل ا نسببببببببا 0.035barل بببببببط  اكاف ا داره 

ه أاسببببببببببب أألببببببببببي %95, و كو  الكفاءة الا كان ك ا والك راائ ا هي %70كفاءة ا دراها 

 هkg/hاعدَّل سريا  إلي الطال ا بالببببب 

 الحل:

           W  610×= 200 MW = 200 o/pP 

kW310200 

 
 ,600ºCودراا ارارة  170barا  اداول البخار الاااَّص عند  ط  

kg/kj3564h1  

21 skgK/kj603.6s  
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 ,40barا  اداول البخار الاشبا عند  ط  

2g skgK/kj07.6s  

 (ه2الاالا  عل ه س كو  البخار اااَّلاا عند 

 6.603kj/kgKوألببببببببببببببور اراري  40barا  ابببداول البخبببار الاااَّص عنبببد  ببببببببببببببط  

 وباس خدام يري ا االس كاال,

 

  kgkjh /3.310630943214
584.6769.6

584.6603.6
30942 












 

 ,Cº600ودراا ارارة  40bar, ا  اداول البخار الاااَّص عند ال ط  3hإلاااد أ اا 

kg/kj3674h3  
kgKkjss /368.743  

 ,0.035barا  اداول البخار عند  ط  

sg = 8.521 kj/kgK > s4 

 (,4س كو  البخار ريباا عند الاالا  

4444 sfgxsfs  
 13.8x391.0368.7 4 

86.0
13.8

391.0368.7
4 


 x 



20 
 

4444 hfgxhfh  
kg/kj7.2208243886.0112  

 ,0.035barأ  اا ا  اداول البخار الاشبا عند  ط  

kgkjhh f /1125  

 شط  ا خا ال طذ ا األولي,

 565656 ppvhhW  
 

kgkj /4
10

10035.040001.0
3

5




 

kgkjhWh /11611245566  

 ,40barا  اداول البخار الاشبا عند  ط  

kgkjhh f /10877  

 شط  ا خا ال طذ ا الاان ا,

 78787 ppvhhW  
 

kgkj /13
10

1040170001.0
3

5




 

kgkjhWh /11001087137788  

.sup

/

Q

W ponet

R  

 78563412/ WWWWpoWnet  
     78564321 1)(85.085.01 hhhhhhhh  

      kgkj /1686131485.07.2208367485.03.310635641 

   2381.sup 85.01 hhhhQ  
   3.3106367485.0110035641  

kgkj /55.2946 

%2.57572.0
55.2946

8.1686
org  
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نسبا الكفاءة = 
رانكندورةكفاءة

 0.7=  الفعليةالدورةكفاءة

         %404.0572.07.07.0. Ractأو  كفاءة الدورة الفعل ا , 

 لافي الشط  الفعلي في الدورة,

              kgkjQactW pponet /6.117855.29644.0. sup/  

kwhkg
Wact

ssc
pneto

/054.3
6.1178

3600

.

3600

/

 

,..95.0اعيي  elecmech, 

                    kW
p

p
electmech

po

pi

3
3

.,

/

/ 1053.210
95.0

10200






 

 ,mبال الا  البعدى, اعدَّل السريا  إلي الطال ا 

hkg
kWh

kg
kWsscpm po //  

                      hkg /10643054.31053.210 33  
hkg /643000 

 (Problemsمسائل:     ) 3.4

د البخبببار في 350ºCو  40barا م إابببداد بخبببار ل وراانبببا ذاة ارال ا  عنبببد  /1 , ا ابببدَّ

وا  ام 350ºC ال وراانا األولي ا ل  لببببببببح اافاا اشببببببببعاا عندها ا م إعادة  سبببببببخانه إلي 

 ا ادَّد خالل  وراانا الارالا الاان اه

ا   kgه أاسبببببببب شبببببببط  الخرج والارارة الاك سببببببببا لك  0.035bar كو   بببببببط  الاكاف 

ا ال طذ اه أاسببببب أ  بببباا البخار للاايا, اف ر بببباا إاراءاة ااال ا وا ااهالا شببببط   ا ببببخَّ

 اإلس  ال  النوعي للبخار وكفاءة الدورةه

Ans. (1290 kj; 3362kj; 2.79 kg/kWh; 38.4%) 



22 
 

( كفاءاة اابة ألببببببببور اراري 1إذا كانة إلاراءاة ال ادد في ال وررااناة للاسببببببببألا   /2

 علل ال ر اب, في الارال ا  األولي والاان اه %78و  %84ا دارها 

ا  البخار, الكفاءة الاراريا واالسببببب  ال   kgط  الخرج والارارة الاك سببببببا لك  أاسبببببب شببببب

النوعي للبخاره أار  الكفاءاة واسببببب  الكاة الوأود النوع ا الا الببببب  علا ا ا  الاسبببببائ  

 (ه أار  أ  اا ريوبا البخار الاطادر لل وراانا في ك  االاه2( و 1 

Ans. (1026kj ; 3311kj ; 31.1%; 3.51kg/kWh) 
 وراانا بخار  عا  علل دورة اسببببببببببب رااع بسببببببببببب ياه ا م إاداد بخار ااج اشببببببببببببَّا عند  /3

40bar 0.07, و سببببببببببببب نفذ إلي اكاف عندbar  ه ا م  بببببببببببببك البخار الا كاف إلي  بببببببببببببط

3.5bar  3.5الذي عنده ا م خليه اا البخار الاسبببببببببببببب نزج ا  ال وراانا عندbar  ه ا م ا

دراا ارارة ال شبببببببببببببببا إلي الطال اه للدورة الااال ا  بعد  ببببببببببببببك الااء النا غ الذي  كو  عند

 ا ااهالا شط  ا خا ال طذ ا, أاسب,

a/   ا دار البخار الاس نزج الايلوب لكkg ا  بخار اإلاداده 

b/ الكفاءة الاراريا للااياه 

c/ االس  ال  النوعي للبخاره 

Ans. (0.1906; 37%; 4.39kg/kWh) 
د البخار في الارالا 500ºCو 40barا م إاداد بخار ل وراانا ذاة ارال ا  عند  /4 ه ا ادَّ

الذي ا م عنده اسبببببببببب خالص  3.0barاألولي بإاراء اابة ال لببببببببببور الاراري إلي  ببببببببببط  

2500kg/h 500ا  البخار لشببببببببببط  العال اه ا م إعادة  سببببببببببخا  الا ب ي إليºC  وا  بعد

د بإاراء اابة ال لببببببببببببببور ا ه ا يلب أ   كو  أدرة النا غ الاانوي 0.06barلاراري إلي ا ادَّ
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أاسب ا دار البخار الايلوب ا  الطال ا, والارارة الاك سبا بالبببببببببببببببببببببببببببببببببب  6000kWللاايا 

kW ه  ااه  شببببط  ا ببببخا ال طذ ا, واف رب أ َّ البخار الاسبببب نزج  عود عند دراا ارارة

 اَّف ا  الاكا ِّفهال شبا لاخ ل  أدابا  اا اا البخار الُا ك

 Ans. (15,000 kg/h; 15620 kW 
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 نبــذة عــن المــؤلـف:

 

أسببببااا اااد الار ببببي سببببل اا  ُولِّدر بادانا عيبرة بالسببببودا  في 

مه ابباز علل دبلوم هنببدسببببببببببببببببا ا كببان ك ببا ا  كل ببا 1966العببام 

مه  الببببَّ  أ  ببباا 1990عيبرة في العام  –ال ندسببببا الا كان ك ا 

ال نببدسببببببببببببببببا الا كببان ك ببا ا  اببااعببا علل دراببا البكببالوريوق في 

م , كاا 1998الخريوم في العام  –السببببودا  للعلوم وال كنولوا ا 

ااز علل دراا الاااسببببببببببب ار في  خلبببببببببببص ا كان كا الاواد ا  

م ودراا الدك وراه ا  اااعا وادي النا  في العام 2003عيبرة في العام  –اااعا وادي النا  

ألكار ا   الاااعاة داخ  السببببببببببببببودا , باإل ببببببببببببببافا ل أل فهمه أام بال دريق في العداد ا  2017

باللطا العرا ا ولعشبببرة ك ب باللطا اإلنالازيا باإل بببافا لخاسبببا  ورأا علا ا انشبببورة  اا ك اب االاا 

باث  خرج لك  ا   االااائافي دور نشبببببببببببر وااالة عالا ا إلل اانب إشبببببببببببرافه علل أكار ا  

يالب الاااسببب ار, الدبلوم العالي, البكالوريوق, والدبلوم العامه  شبببطِّ  اآل  وي فا أسببب اذ اسببباعد 

اااعا وادي النا ه باإل بببافا لعاله كاسببب شببباري لبعب  -ب سبببم الا كان كا بكل ا ال ندسبببا وال  ن ا 

فني لاااوعا ورو الكاالي الورو ال ندس ا بالاني ا اللناع ا عيبرةه هذا باانب عاله كادار 

ال ندسبببببببببببببب ا لخرايا أعادة الارافس واسببببببببببببببيواناة السبببببببببببببب اراة والخرايا العااا وكبق خراي و 

  ال ادرول  ه

  

 


