الفصل احلادي عرش

اآلالت احلرارية
 .1.11مق ّدمة

حتوالت ،تتبادل فيها
تعتمد اآلالت احلرارية على مائع جتري عليه ّ
حمرك
اجلملة العمل واحلرارة مع الوسط اخلارجي ،قد تكون اجلملة مفتوحة ،مثل ّ
السيارة حيث يدخل احملرك كمية من الوقود الغازي املمزوج ابهلواء ،وهو يطرح

إىل الوسط اخلارجي بعد احرتاقه.
وقد كان حتسني مردود احملرك البخاري هو اهلدف الذي دفع لتوسيع
الدراسات يف جمال الرتموديناميك ،واستكشاف مبادئه.
وقد درسنا يف الفصول السابقة حلقة كارنو اليت تصف التحوالت يف
نتعمق يف دراستنا يف هذا الفصل بدراسة اآلالت
آلة حرارية مثالية .سوف ّ
احلرارية ،وحنلل عمل عدد منها.
 .2.11أنواع اآلالت احلرارية
إن اهلدف من اآلالت احلرارية هو حتويل الطاقة ،فقد نستثمر تبادل
األول حار واآلخر ابرد للحصول على الطاقة امليكانيكية ،كما
احلرارة مع منبعني ّ
احملرك البخاري .عندما تعطي اجلملة عمالً إىل الوسط اخلارجي
هو احلال يف ّ
حمرك ،وقد نق ّدم عمالً إىل اجلملة  W  0هبدف نقل
 W  0نقول لدينا ّ
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احلرارة من وسط إىل آخر ،كما هو احلال يف الرباد أو املكيّف ،ونقول لدينا
احملرك البخاري والرباد قبل
ّ
مضخة حرارية ،سوف نبدأ بشرح آلية عمل كل من ّ
أن نقدم دراسة أوسع لآلالت احلرارية.

احملرك البخاري
ّ .1.2.11

التحوالت ،وهو يتبادل احلرارة
احملرك البخاري املاء كمائع جتري عليه ّ
يستخدم ّ

األول ساخن حيث حنصل على احلرارة من خالل حر الوقود
مع منبعني ّ
الفحم أو الفيول أو غريه ،)....واملنبع الثا ي هو الوسط اخلارجي ،ويتللّف احملرك
البخاري الشكل )1-11من مرجل ،يوضع فيه املاء السائل ،ترتفع درجة
احلرارة يف املرجل إىل أكثر من  100 Cوهذا يسمح ابحلصول على ضغط
أعلى من الضغط اجلوي ،مما يسمح بدفع املكبس وتدوير العجلة ،وعندما يصل
املكبس إىل الطرف األمين لألسطوانة ،يغلق الصمام )  ( R1ويفتح الصمام
)  ، ( R2ونتيجة الطاقة احلركية الدورانية اليت اكتسبتها العجلة فإهنا تستمر
املربد
ابلدوران دافعة البخار للخروج من خالل )  ، ( R2وتقوده األانبيب إىل ّ
املعرض للهواء اخلارجي حيث يتكثّف مما ُي ّفض الضغط داخل األسطوانة ،حىت
ّ
إذا بلغ املكبس أقصى اليسار يغلق الصمام )  ( R2ويفتح الصمام )  ، ( R1مما
يعيد إدخال البخار ودفع املكبس من جديد ،وهكذا حنصل على حركة مستمرة
للعجلة .يعاد املاء املتكثّف إىل داخل املرجل.
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ذراع نقل الحركة

مكبس

R1
R2

مبرد
ّ

عجلة

بخار

ماء

مرجل

موقد

احملرك البخاري.
الشكل ّ :1-11

 .2.2.11الربّاد
التبخر مثل الفريون كمائع،
الرباد أحد الغازات السهلة ّ
يستخدم ّ
وتتللّف آلة التربيد من ضاغط يدار كهرابئياً أي إ ّن الرباد يستهلك الطاقة

الكهرابئية .انظر الشكل  ،7-11يتللف الضاغط من أسطوانة مغلقة مبكبس،
حيث تقوم بسحب الغاز من اجلزء الداخلي لينضغط يف األانبيب اخلارجية
فرتتفع درجة حرارة الغاز إىل درجة أعلى من درجة حرارة احمليط ،فتعطي اجلملة
كمية من احلرارة إىل الوسط اخلارجي وعندما يبلغ الضغط يف األانبيب اخلارجية
املبادل احلراري اخلارجي) حد اإلشباع يتميّع البخار حيث يرتاكم السائل يف
مستودع حيتوي أسفله على صمام ،ويؤدي تراكم السائل يف املستودع إىل رفع
الضغط املطبّق على الصمام الذي ينفتح لدى وصول مستوى سطح السائل
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أعلى املستودع ،فيدخل السائل إىل األانبيب الداخلية املبادل احلراري
الداخلي) ،ويف املبادل الداخلي يبلغ الضغط قيمة أصغر من حد اإلشباع نتيجة
سحب الغاز من قبل الضاغط ،فيتبخر السائل ماصاً كمية من احلرارة من
املبادل الداخلي الذي يسحب بدوره احلرارة من داخل الرباد ،ويقوم الضاغط
املتبخر إىل األانبيب اخلارجية وهكذا يستمر العمل على سحب
بضخ الغاز ّ
احلرارة من داخل الرباد ،وإطال احلرارة يف اهلواء اخلارجي.

ضاغط
مبادل حراري
داخلي

مستودع السائل
المتكاثف

داخل البراد

مبادل حراري
خارجي

املربد.
الشكل  : 2-11يدل السهم على جهة حركة املائع ّ

 .3.11دراسة اآلالت احلرارية
 .1.3.11تصنيف اآلالت احلرارية

بتحول حلقي متبادلة احلرارة مع منبع
رأينا أنّه ال ميكن جلملة تقوم ّ
وحيد إال أن تق ّدم احلرارة وأتخذ العمل بعد حلقة عمل املبدأ الثا ي) ،لذلك
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سنوجه اهتمامنا إىل اآلالت اليت تتبادل احلرارة مع منبعني .وهذا يقودان للتمييز
ّ
بني نوعني من اآلالت:
أ .احملركات احلرارية :وهي تق ّدم العمل إىل الوسط اخلارجي  W  0وتتلقى
احلرارة  Q  0خالل كل حلقة عمل.
ب .واملضخات احلرارية آالت التربيد واملكيفات) وهي تتلقى العمل W  0
وتعطي احلرارة  Q  0خالل كل حلقة عمل.
 .2.3.11اآلالت الثنائية املنبع

وهي تتبادل احلرارة مع منبعني :األول حار درجة حرارته  T1والثا ي ابرد
درجة حرارته  ، T2لتكن  Q1كمية احلرارة املتبادلة مع املنبع الساخن ،و Q2

كمية احلرارة املتبادلة مع املنبع البارد.
األول والثاين
أ .تطبيق املبدأ ّ

بتحول حلقي فإنّه ميكننا أن نكتب خالل حلقة:
ملا كانت اجلملة تقوم ّ

U  0

و

S  0

أي:

U  W  Q1  Q2  0

)(1

S  S r  S p 

)(2

Q1 Q2

Sp 0
T1 T2

ب .حلقة كارنو
رأينا يف الفصل الثامن أ ّن حلقة كارنو هي حلقة غاز كامل يتبادل
احلرارة مع منبعني فقط والتحوالت عكوسة .وقد مثلنا حلقة كارنو ابستخدام
اإلحداثيات )  ، ( P, Vميكن متثيل حلقة كارنو ابستخدام اإلحداثيات ) (T , S
كما يف الشكل ).(3-11
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محرك
حلقة
ّ

T
T1

T2

S

S1

S2

الشكل  :3-11حلقة كارنو يف اإلحداثيات (.)T ،S

يستند هذا التمثيل يف الشكل السابق إىل أ ّن احللقة عكوسة ،ومن مثّ ال يوجد

إنتاج لألنرتويب  ) S p  0يف مجيع التحوالت ،إذن يف كل من التحولني
كل من التحولني اآلخرين فهو
الكظومني يكون ّ
تغري األنرتويب معدوماً ،أما ّ
متساوي درجة احلرارة.
يتفق توجيه هذه احللقة مع جهة حركة عقارب الساعة ،عندما يكون
توجيه احللقة يف االجتاه املعاكس ،نسمي احللقة عكسية.
ج .خمطط رافو Raveau
من العالقة

)(1

جند

Q1  Q2  W

من العالقة

)( 2

جند

T1
Q2  T1 S p
T2

Q1  

نفرتض أ ّن  S pمقدار اثبت معلوم  ، S P  0منثل يف اإلحداثيات
املعرب عنهما يف املعادلتني السابقتني ،فنحصل
) ّ (Q1 , Q2
كالً من املنحنيني ّ
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على نقطة عمل اآللة احلرارية  Fمن تقاطع املنحنيني ،مع مالحظة أ ّن ميل
األول.
املنحين الثا ي أصغر من ميل املنحين ّ
احملرك احلراري
يف الشكل -4-11أ) مثلنا ّ
كالً من املنحنيني يف حالة ّ
 ) W  0نالحظ أن التقاطع حيدث يف الربع الثا ي ،ومن مثَّ  Q1  0و
 Q2  0أي إ ّن اجلملة أتخذ كمية حرارة من املنبع الساخن وتعطي كمية

حرارة إىل املنبع البارد .وقد مثلنا املنحين

T1
Q2  T1 S p
T2

Q1  

يف احلالة اليت

تعمل فيها اجلملة بشكل عكوس أي  S p  0اخلط املن ّقط) ،وهي احلالة
احلدية اليت ميكن أن تعمل فيها اجلملة ،نستنتج أ ّن النقطة  Fتقع دوماً حتت

حمرك هو أكرب
املنحين املن ّقط .من انحية اثنية ،إ ّن العمل األدىن الذي يقدمه ّ
من الصفر ،مثلنا املنحين  Q1  Q2  Wيف احلالة احلدية اليت يكون فيها
حمرك الميكن أن يكون W  0
 W  0اخلط املتقطع) ،نعلم أنّه يف حالة ّ

حمرك تقع يف
إذن النقطة  Fتقع فو املنحين املتقطع ،نستنتج أن نقطة عمل ّ
املنطقة املن ّقطة يف الشكل ،بقية النقاط مستحيلة.
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Q1
محرك
حالة
ّ
Q2>0

F

-W

Q1< 0

Q2

-T1Sp

المنحني Q1  Q2  W

T1
Q2  T1 S p
المنحني
T2

Q1  

حمرك.
الشكل -4-11أ :خمطط رافو يف حالة ّ

مضخة حرارية،
ابلطريقة نفسها أعدان رسم املنحنيات يف حالة براد أو ّ
الشكل -4-11ب) ،لدينا  ، W  0والتقاطع حيدث يف الربع الرابع ،ومن مثَّ

 Q1  0و  Q2  0أي إ ّن اجلملة تعطي كمية حرارة للمنبع الساخن وأتخذ
حمرك نستنتج
كمية حرارة من املنبع البارد .مبناقشة مشاهبة لتلك املق ّدمة يف حالة ّ
منطقة العمل لرباد أو مضخة حرارية وهي املنطقة املن ّقطة.
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Q1
براد
حالة ّ
Q2> 0
Q2

-T1Sp

-W
Q1< 0
F

المنحني Q1  Q2  W

T1
المنحني Q2  T1 S p
T2

Q1  

الشكل -4.11ب :خمطط رافو يف حالة براد.

د .أنواع اآلالت ثنائية املنبع
ميكن التفريق بني نوعني من اآلالت احلرارية:
لتحول
أ .اآلالت اليت ختضع فيها كتلة حمددة من مادة وحيدة الطور ّ
حلقي.
ب .اآلالت اليت ختضع فيها كتلة حمددة ثنائية الطور األوىل غازية
لتحول حلقي.
واألخرى سائلة ّ
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 .4.11احللقات املختلفة للمحركات احلرارية
احملرك االنفجاري
ّ .1.4.11

احملرك املستخدم يف السيارات اليت تسري ابستخدام الغازولني،
هو ّ
احملرك من عدة أسطواانت،
احملرك ،يتللّف ّ
حيث جيري احرتا الغازولني داخل ّ
حمرك انفجاري من قبل
حمركاً ّ
مكوانً من أسطوانة وحيدة .متّ تصنيع ّأول ّ
وقد جند ّ

املهندس األملا ي أوتو  Ottoعام  ،1222يف هذا احملّرك تتكون غرفة االنفجار
متحرك كما يف الشكل -2-11أ) ،جيري إدخال
من أسطوانة مغلقة مبكبس ّ
املزيج احملرت إىل داخل األسطوانة حيث يضغط مثّ ّتولد شرارة تؤدي إىل
االحرتا  ،وتوليد ضغط كبري يدفع ابملكبس الذي بدوره يدفع ذراعاً متمفصلة
مع عجلة تدور بتلثري دفع الذراع ،وعندما يبلغ املكبس احلد األدىن ،ينفتح
صمام يف أعلى األسطوانة ،وملا كانت العجلة قد اكتسبت طاقة حركية دورانية
فإ ّهنا تستمر ابلدوران دافعة املكبس إىل األعلى ليطرح الغاز الناجم عن االحرتا
ليعود املكبس إىل وضعه االبتدائي.
وصف احللقة

احملرك إىل أربع مراحل:
نالحظ أنّه ميكننا تقسيم عمل ّ
 ) 1يف البداية املكبس يف موقعه األعلى ،واحلجم الذي حيصره املكبس
داخل األسطوانة  ، V2جيري حقن املزيج الغازي يف األسطوانة بضغط اثبت ، P1
ويتحرك املكبس حنو األسفل ليصبح احلجم داخل األسطوانة مساواً  ، V1منثّل
ّ
ذلك على الشكل -2-11ب) ابجلزء . I A
 )7يغلق الصمام الذي دخل منه الوقود ،ويرتفع املكبس ليضغط الغاز
بشكل متساوي األنرتويب إىل النقطة . B
 )2عند النقطة  Bتطلق الشرارة ،مما يؤدي إىل ارتفاع الضغط بشكل
التحول ابجلزء  ، BCالحظ أننا اعتربان هذا
فجائي إىل القيمة  ، P2منثّل هذا ّ
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التحول متساوي احلجم أل ّن التفاعل سريع جداً مقارنة ابلفرتة الالزمة إلجناز
ّ
للمحرك.
دورة كاملة للعجلة أي حلقة كاملة
ّ

 )4يؤدي الضغط املتولّد إىل دفع املكبس بشكل متساوي األنرتويب
إىل النقطة  Dحيث يصل املكبس إىل موضعه األدىن.
 )2عند النقطة  Dيفتح صمام تفريغ الغاز ،مما ُيفض الضغط
بشكل فجائي ويسمح بتفريغ الغاز ،منثّل ذلك ابجلزء . DA
خروج نواتج
االحتراق

شمعة
االحتراق
دخول المزيج
الغازي

حمرك انفجاري .جند يف هذا املخطط األسطوانة واملكبس
الشكل (-5-11أ) خمطط ألسطوانة ّ

املتمفصل مع ذراع نقل احلركة واملتمفصل بدوره من اجلهة األخرى بناقل احلركة الذي مثلناه –هنا

للتبسيط-على شكل قرص ،يسمح هذا التمفصل بتحويل حركة املكبس االنسحابية إىل حركة

دورانية.
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P
C

D

B

I

A

حقن الوقود

V
V2

V1

0

الشكل - 5-11ب :حلقة أوتو.

يف أكثر السيارات جند أربع أسطواانت ،حبيث تتناوب األسطواانت
للمحرك.
على عملية دفع املكبس مما يسمح ابلدوران شبه املنتظم
ّ
نالحظ أنّه لدينا مجلة مفتوحة ،غري أنّه ميكننا إجراء الدراسة على كتلة

ابلتحول احللقي املشروح أعاله.
حمددة من الغاز تقوم
ّ
تسمي احللقة اليت حصلنا عليها ابسم حلقة  Beau de Rochasنسبة
إىل املهندس الفرنسي الذي اقرتحها عام  ،1267كما تسمى حبلقة أوتو
. Otto
احملرك
حساب مردود ّ

يتلقى الغاز كمية من احلرارة

Q1

نتيجة لعملية االحرتا  ،يف حساابتنا

نفرتض أ ّن لدينا الغاز نفسه خالل احللقة وهو يتلقى كمية حرارة
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احملرك
ساخن  ،وتق ّدم اجلملة عمالً ميكانيكياً  ،  Wومن مثّ يكون مردود ّ
مساواً إىل النسبة .    W
Q1

من أجل حلقة لدينا:
W  Q1  Q2  0

إذن:
Q1  Q2
Q
 1 2
Q1
Q1



لدينا:
) Q1  mc v (T3  T2

و

) Q2  mcv (T1  T4

حيث  mكتلة الغاز ،و  ، T1  TAو  ، T2  TBو ، T3  TC
و . T4  TD
التحوالن  ABو  CDمتساوا األنرتويب ،إذن:
ّ
 1

ليكن

 
 T2   V1 و
T1  V2 
 ،  v  V1نسمي
V2

 1





V
  1
 V2

 1

T3  VD 
 
T4  VC 

هذه النسبة مع ّدل االنضغاط ،من العالقتني

السابقتني جند:
T2 T3 T3  T2


  v 1
T1 T4 T4  T1

نستنتج:
T1  T4
1
 1   1
T3  T2
v

  1

أي إ ّن املردود ال يتعلق إال مبع ّدل االنضغاط.

9

مكون من اهلواء حيث
يف التطبيقات العملية الغاز ّ
  vجند .   0.58
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  1 .4

ويكون

اآلالت احلرارية

الفصل احلادي عشر

مالحظات:

 .1احللقة احلقيقية تشبه احللقة النظرية املمثّلة أعاله،ولكنها ختتلف

بشكل كبري جبوار النقاط . A, B, C , D
 .7إ ّن املردود السابق نظري ويف السيارات الشائعة لدينا مردود أقل
من نصف القيمة احملسوبة هنا.
حمرك ديزل
ّ .2.4.11

حمرك ديزل بعدم حاجته إىل الشرارة الكهرابئية إلشعال الغاز ،حيث
يتميّز ّ
أ ّن ضغط مزيج من خبار املازوت واهلواء إىل قيمة عالية يؤدي إىل اشتعالهّ .مت
احملرك من قبل الباحث األملا ي  Dieselعام .1222
تصميم وتصنيع هذا ّ
وصف احللقة

احملرك إىل أربع مراحل الشكل .)6-11
ميكن تقسيم عمل ّ

ندخل اهلواء من خالل صمام الدخول ليمأل األسطوانة حبجمها األعظم ، V A
اجلزء . I A
 )1يغلق الصمام  ،وجيري ضغط اهلواء بشكل كظوم وعكوس متساوي
األنرتويب) إىل احلجم  . VBاجلزء AB
 )7يف النقطة  Bجيري حقن الوقود ،حيرت الوقود بتلثري الضغط املرتفع،
ويدفع املكبس ليصل احلجم إىل القيمة  ، VCالنقطة  ) Cحيث ينتهي
احرتا الوقود .بعد ذلك يتمدد الغاز بشكل متساوي األنرتويب إىل النقطة . D
 )2بعد ذلك يفتح صمام التفريغ ،وهذا يسمح بتخفيض الضغط فجائياً،
ويتفرغ الغاز.
ّ
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اآلالت احلرارية

الفصل احلادي عشر
P
C

حقن الوقود

B

D

I

A
V
VA

VB

VC

الشكل  :6-11حلقة ديزل.

حساب املردود
مكونة من كتلة من الغاز  mاثبتة
نفرتض أ ّن اجلملة مغلقةّ ،
خالل احللقة ،ولنحسب املردود عندما جتري حتوالت على هذه الكتلة وفق هذه
احللقة .لدينا:
W
Q1



Q1  Q2
Q
 1 2
Q1
Q1

حيث

Q1



كمية احلرارة النامجة عن احرتا الوقود يف احلالة العملية وهي هنا

كمية احلرارة امللخوذة من املنبع الساخن خالل التحول  . BCو  Q2كمية
التحول  ، DAويف احلالة العملية متثّل
احلرارة املق ّدمة إىل الوسط اخلارجي خالل ّ
 Q2كمية احلرارة املفقودة مع الغاز الذي جيري طرحه.
721

اآلالت احلرارية

.مع ّدل التم ّدد

الفصل احلادي عشر
V 

VA
VC

 وليكن. مع ّدل االنضغاط v



VA
VB

ليكن

: متساوي الضغط إذن

BC

Q1  H BC  mc p (TC  TB )

التحول
ّ

: متساوي احلجم إذنDA التحول
ّ و
Q2  H DA  mcV (TA  TD )

:نستنتج
TD T A

cV (T A  TD )
TC TC
T A  TD
  1
 1
 1
T
c p (TC  TB )
 (TC  TB )
 (1  B )
TC

TB  V A 
 
TA  VB 

: كظوم وعكوس إذنAB التحول
ّ

 1

TD  VC 
 
TC  VD 

: كظوم وعكوس إذنCD التحول
ّ

 1

:نستنتج
TD  VC 
 
TC  VD 

 1

 1
 
 v





 1

و

TA
  v 1
TB

: ابستخدام معادلة الغاز الكامل جند،متساوي الضغط

BC

املنحين

PBVB  nRTB  TB VB  v



PBVC  nRTC  TC VC  v


TA TA TB


  v 1  v   v  v
TC TB TC
v
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:من انحية اثنية

اآلالت احلرارية

الفصل احلادي عشر

ومن مثَّ يصبح املردود:

 v   v
  1
)  (  v1   v1

تطبيق عددي:
أبخذ

  1 .4

،و

 ،  v  14و  v  9

جند

  0.62

مالحظات:

حمرك ديزل . 30 MW
 .1يف التطبيقات العملية ميكن أن تبلغ استطاعة ّ
حملرك ديزل قليالً عن احللقة النظرية ،ومردودها
 .7ختتلف احللقة احلقيقية ّ
أصغر.

حمركات الدفع
ّ .3.4.11

وهي حمركات تعتمد على نفث الغاز بسرعات عالية ،مثل حمركات الصواريخ،

وعنفات الغاز حيث يستفاد من العمل املق ّدم يف تدوير آلة ،قد تستخدم
إلنتاج الكهرابء مثالً .انظر الشكل -2-11أ)
الساخن

نفث نواتج االحتراق مع الهواء

دخول الهواء

عنفة

محور نقل
الحركة

غرفة
االحتراق

ضاغط
هواء

حملرك نفاث .جزء من طاقة الغاز املندفع يُستخدم لتدوير
الشكل-7-11أ :خمطط ّ

عنفة تُدير بدورها ضاغط اهلواء.
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اآلالت احلرارية

الفصل احلادي عشر

وصف احللقة

ميكن استخدام كمية حم ّددة من الغاز لوصف احللقة ابملراحل التالية الشكل

-2-11ب):
 )1يؤخذ الغاز بضغط  ، P1يضغط هذا الغاز بشكل كظوم وعكوس إىل
القيمة . P2
 )7أيخذ الغاز كمية من احلرارة من املنبع الساخن مع بقاء الضغط
اثبتاً ،يف التطبيق العملي جيري حر الغاز مما يرفع درجة احلرارة ،وذلك خالل
املرحلة . BC
التحول كظوماً
ُ )2يرج الغاز من فوهة احلجرة بشكل فجائي مما جيعل ّ

خالل خروج الغاز وانتقاله إىل الضغط اخلارجي  ، P1منثّل هذا التحول بتم ّدد
التحول .) CD
كظوم عكوس
ّ
يتربد الغاز تلقائياً لوجوده يف الوسط اخلارجي فيتقلّص حجمه ،وهكذا
ّ )4
التحول . DA
حنصل على ّ
سمى احللقة اليت حصلنا عليها حبلقة  Braytonأو حلقة . Joule
ت ّ
P
C

D

V

B

P1

A
V2

V1

الشكل -7.11ب :حلقة جول.
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اآلالت احلرارية

الفصل احلادي عشر

حساب املردود
لدينا:

Q
W
 1 2
Q1
Q1

التحول
ولكن ّ



متساوي الضغط إذن:

BC

) Q1  H BC  mc p (TC  TB

حيث  mكتلة الغاز.
التحول  DAمتساوي الضغط أيضاً إذن:
و ّ

) Q2  H DA  mc p (TA  TD

إذن:
TA  TD
TC  TB

ليكن

VB
VA

v 

مع ّدل االنضغاط .ولنحسب املردود بداللة .  v

التحولني
ملا كان كل من ّ
 1


TB  P2 
 
TA  P1 

  1

و

 1


 ABو CD

عكوسني كظومني فإ ّن:


P 
T
P2  V A 

 C   2 و      v 
P1  VB 
TD  P1 

نستنتج:
TB TC TC  TB
 1


 v
TA TD TD  TA

ومن مثَّ:
TA
1
 1   1
TB
v

  1

نالحظ أنّه لدينا صيغة مماثلة حللقة  ، Beau de Rochasولكن ميكن

احلصول من حلقة جول على استطاعة تصل إىل . 60 MW
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الفصل احلادي عشر

حمرك ستريلينغ
ّ .4.4.11

اآلالت احلرارية
Stirling

احملركات اليت عرضناها حىت اآلن أب ّن له حلقة
يتميّز هذا ّ
احملرك عن ّ

احملرك من أسطوانة مغلقة حتتوي مكبسني ،مكبس االنزاح
مغلقة ،يتللّف هذا ّ
ومكبس العمل ،كما يف الشكل )2.11

المكبس
الخارجي

المنبع البارد

المكبس
الداخلي

المنبع الحار

حمرك ستيزلينغ.
الشكل ّ :8-11
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اآلالت احلرارية

الفصل احلادي عشر

األول يغلق األسطوانة بشكل اتم،
متحركان ،املكبس ّ
لدينا مكبسان ّ
والثا ي يسمح مبرور الغاز عرب فتحات صغرية من جهة إىل أخرى من املكبس،
اجلزء األسفل من األسطوانة يالمس املنبع احلراري الساخن ،واجلزء العلوي
يالمس املنبع احلراري البارد ،يسخن الغاز يف األسفل فيدفع املكبس اخلارجي
حنو األعلى ،وهذا بدوره يدفع العجلة لتدور دافعة املكبس الداخلي إىل األسفل،
حمركاً إاه إىل األعلى حيث يصبح
وهذا األخري يشغل مكان الغاز يف األسفل ّ
يتربد ويصغر حجمه مما يؤدي إىل
هذا الغاز يف تالمس مع املنبع البارد حيث ّ
جذب املكبس اخلارجي حنو األسفل .نالحظ من الشكل أ ّن املكبس األعلى
متمفصل مع ذراع تقوم بدفع العجلة فتديرها ،كما أ ّن هذه العجلة متمفصلة مع
ذراع آخر يقوم برفع وخفض املكبس الداخلي بشكل يسمح بتالمس أكرب كمية
من الغاز مع املنبع البارد عند هبوط املكبس اخلارجي ،وتالمس أكرب كمية من
الغاز مع املنبع الساخن عند ارتفاعه.

وصف احللقة
احملرك إىل أربع مراحل الشكل :(2-11
ميكن تقسيم عمل ّ
 )1الغاز يف األعلى واملكبس اخلارجي يف أعلى األسطوانة واملكبس
يتجه املكبس
يتربد الغاز نتيجة مالمسته للمنبع الباردّ ،
الداخلي يف األسفلّ ،
اخلارجي حنو األسفل فينضغط الغاز بشكل متساوي احلرارة الستمرار مالمسته
للسطح البارد ،ويندفع املكبس الداخلي حنو األعلى ساحناً اجملال للغاز
لالنتقال إىل اجلزء األسفل من األسطوانة .حنصل على اجلزء  ABمن احللقة.
 )7يف النقطة  Bيصبح الغاز مالمساً للمنبع احلار ،واملكبسان يف وسط
األسطوانة تقريباً ،يتسخن الغاز حبجم اثبت ،فريتفع الضغط ،ونصل إىل
النقطة . C
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اآلالت احلرارية

الفصل احلادي عشر

 )2يؤدي ارتفاع الضغط إىل دفع املكبس اخلارجي إىل األعلى ويتمدد الغاز
بشكل متساوي احلرارة نتيجة استمرار مالمسته للمنبع الساخن .وحنصل على
اجلزء  CDمن احللقة .يف النقطة  Dيكون املكبس اخلارجي يف وضعه
األعلى ،ويصبح الغاز مبالمسة املنبع البارد.
 )4إن مالمسة الغاز للمنبع البارد يؤدي إىل تربيده بشكل متساوي
احلجم  ،فينخفض الضغط ونصل إىل النقطة . A
P
C

D
B
A
V

V2

V1

الشكل  :9-11حلقة ستريلينغ.

حساب املردود
يكتب املردود:
Q
W
 1 2
Q1
Q1

املنحين




CD



متساوي احلرارة ،إذن:

V
dV
 nRTC ln 1
V
 V2

Q1  QCD  WCD   pdV  nRTC 
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اآلالت احلرارية

الفصل احلادي عشر

لدينا:
W  W AB  WBC  WCD  WDA

ولكن:
WBC  0

و . WDA  0

ولدينا:




V 
V
 W AB  nRTB ln 1و WCD  nRTC ln 1 
 V2 
 V2

نستنتج:




V
W  nRTC  TB  ln 1
 V2

ومن مثَّ:
TB
TC

  1

حمرك ستريلينغ يساوي مردود حلقة كارنو.
إذن مردود ّ
 .2.4.11احملطات احلرارية التقليدية والنووية :حلقة رانكن وحلقة هرين.

تستخدم احملطات احلرارية التقليدية والنووية املاء لتحويل الطاقة ،ويف
احملطات التقليدية يستخدم الفحم أو الغاز الطبيعي أو الفيول كوقود للتسخني

يف املراجل ،بينما يكون االنشطار النووي هو مصدر احلرارة يف املفاعالت
النووية.
مبدأ العمل
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اآلالت احلرارية

الفصل احلادي عشر

سخن املاء يف مراجل مغلقة مما يسمح ابرتفاع درجة احلرارة إىل قيم قد
ي ّ
تصل إىل  500 Kومن مثّ يكون ضغط البخار املتشكل ٍ
عال إذا ما قورن

ابلضغط اجلوي ،ميرر هذا البخار على عنفة تقوم بتدوير مولّد كهرابئي.
متغرية القطر ،حممولة على احملور نفسه،
تتكون العنفة من سلسلة عنفات ّ
ّ
ومتوضعة يف أنبوب خمروطي ،حبيث يدخل البخار من اجلهة الضيقة وُيرج من
اجلهة الواسعة ،انظر الشكل  )12-11وهكذا يتمدد البخار تدرجيياً لدى
عبوره لألنبوب ومروره على العنفات ،أثناء االنتقال يتمدد البخار وتنخفض
درجة حرارته ،وعند وصوله إىل الفتحة الواسعة لألنبوب يكون قد وصل إىل
الضغط األدىن ،ميرر البخار على مكثّف يسمح بتربيد البخار وتكثيفه ،وبعدها

يضخ السائل إىل داخل املرجل .إ ّن التمدد التدرجيي للغاز أثناء مروره على
العنفات املتتالية يسمح ابألخذ بتقريب التمدد متساوي األنرتويب.
وصف احللقة الشكل :)11-11
املرحلة األوىل :وتتضمن تسخني السائل لتحويله إىل خبار وتتم بدرجة حرارة
اثبتة اجلزء ) AB
املرحلة الثانية :مير فيها البخار على سلسلة العنفات فيتمدد بشكل متساوي
األنرتويب اجلزء ) BC
املرحلة الثالثة :يتكثف فيها البخار بعد خروجه من العنفة وجيري ذلك بدرجة
حرارة اثبتة اجلزء .) CD
املرحلة الرابعة :يضخ الغاز إىل داخل املرجل وهذا يتم خبطوتني :األوىل
متساوية األنرتويب يصل السائل هبا إىل النقطة ' Aحيث الضغط يساوي الضغط
داخل املرجل ،والثانية متساوية الضغط يصل هبا السائل إىل النقطة  ، Aويف
نسخن السائل بضغط اثبت لنصل إىل درجة حرارة مساوية لدرجة
هذه اخلطوة ّ
حرارة املرجل .اجلزء .) DA' A
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الفصل احلادي عشر

مكونة من سلسلة عنفات متمحورة وذات أقطار متزايدة تُستخدم لتوليد
الشكل  :10-11عنفة ّ
كهرابء ،توضع هذه العنفة داخل أنبوب خمروطي يدخل البخار من فتحته الضيقة ويتمدد أثناء
انطالقه ابجتاه الفتحة الواسعة لألنبوب املخروطي دافعاً أجنحة العنفات املتتالية مسبباً دوراهنا.
T

A

B

'A
منحني اإلشباع
C

D

S

الشكل  :11-11حلقة رانكن.

تعرف احللقة املوصوفة أعاله ابسم حلقة .Rankine
حساب مردود احللقة
لدينا:
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الفصل احلادي عشر
Q
W
 1 2
Q1
Q1



حيث  Q1كمية احلرارة املق ّدمة من املنابع احلارة يف اجلزء
و  Q2كمية احلرارة املتبادلة مع املنبع البارد يف اجلزء . CD
لدينا:

A' A

'Q1  H B  H A

و

واجلزء . AB

Q2  H C  H D

أل ّن التحوالت متساوية الضغط.
ومن مثّ:

HC  H D
'H B  H A

  1

يف التطبيقات العملية نقوم بتسخني البخار بعد خروجه من املرجل وذلك ملنع
تكون املاء السائل على القطع املعدنية ،وحنصل بذلك على حلقة هرين Hirn
ّ

الشكل )17-11

T
'B
A
B

'A

منحني اإلشباع
D

C
S

الشكل  :12-11حلقة هرين.
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خمطط موليية

اآلالت احلرارية

Mollier

ملا كان املردود مرتبط بقيم األنتاليب فإننا نلجل إىل خمطط موليية الذي

ميثّل  Hبداللة  ، Sحيوي هذا املخطط على منحنيات متساوية األنرتويب
ومنحنيات متساوية األنتاليب ،ومنحنيات متساوية كتلة البخار ،انظر الشكل
 )12-11وهذا يسمح ابستنتاج قيم األنتاليب يف خمتلف نقاط احللقة واستنتاج
املردود.

متساوية الضغط
منحني اإلشباع

H

متساوية كتلة البخار

S

الشكل  :13-11خمطط موليية.

 .5.11اآلالت ذات احللقة العكسية (أو املقلوبة)
يف هذه اآلالت يكون اجتاه احللقة معاكساً جلهة دوران عقرب الساعة،
وتصنّف اآلالت من هذا النوع إىل جمموعتني :يف اجملموعة األوىل تستخدم
املبخر ذي الضغط املنخفض إىل املكثّف ذي الضغط
مضخة لنقل املائع من ّ
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املرتفع ،ويف حالة املوائع وحيدة الطور جند حلقة برايتون ،ويف حالة املوائع ثنائية
الطور جند حلقة هرين  ، Hirnيف اجملموعةالثانية اجلملة ال حتتاج عمالً ونسميها

آالت ابالمتصاص.

 .1.5.11اآلالت اليت تعمل ابهلواء

من األمثلة الرباد الذي يعمل على اهلواء و املضخة احلرارية ،تعمل وفق
حلقة برايتون  Braytonاملعكوسة ،الشكل )14-11
T

C

B
D

A
S
الشكل  :14-11حلقة برايتون املعكوسة.

لنحسب فعالية الرباد الذي يعمل هبذه احللقة:
لدينا:
Q2
Q2

W  Q1  Q2

ولكن:
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) Q1  H C  B  C P (TB  TC
) Q2  H A D  C p (TD  T A

وابستخدام العالقات املستنتجة يف احللقة املباشرة جند:
1
 1

 1  V

r 

لنحسب فعالية مضخة حرارية حيث يهمنا التدفئة اليت حنصل عليها:
Q1
Q1

W  Q1  Q2

p 

جند:
1
1

1P

p 

حتول الطور :حلقة هرين  Hirnاملعكوسة
 2.5.11اآلالت اليت تستخدم ّ

يستخدم هذا النوع من اآلالت يف درجات احلرارة اليت ترتاوح ما بني

  50 Cو  . 100 Cوأكثر الغازات استخداماً هي غاز الفريون
والنشادر  ، NH 3واث ي أكسيد الكربون.

CCl 2 F2

 .3.5.11آالت االمتصاص
سوف نقوم بشرح أحد أجهزة االمتصاص وهي أجهزة التربيد
ابالمتصاص ،يشبه عمل هذه األجهزة أجهزة التربيد ابستخدام ضاغط يعتمد
على استهالك الكهرابء) ،ولكن يستبدل الضاغط مبنبع حراري قد يكون من
الطاقة الشمسية ،أي يستخدم لواقط مشسية.
يف جهاز التربيد ابالمتصاص يستخدم مائع تربيد وحمل ،وكثرياً ما يستخدم
الزوج غاز النشادر واملاء) ،املاء كمحل وغاز النشادر كمائع تربيد .ويكون
لدينا حلقة مغلقة مثل حالة الرباد التقليدي .وجتري عملية التربيد عرب اخلطوات
اآلتية:
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 )1جيري تسخني احمللول نشادر/ماء) يف خلية الفصل اليت حتصل على احلرارة
من منبع حراري اللواقط الشمسية مثالً) ،مما ُي ّفض احناللية النشادر
ويؤدي إىل انفصاله عن املاء السائل.
 )2جيري بذلك فصل الغاز عن املاء السائل ،ويقاد النشادر السائل إىل املكثّف
الذي يتمتّع بدرجة حرارة احمليط اخلارجي حيث يتميّع.
تبخره إىل التربيد.
 )3ينتقل النشادر املتميّع إىل املب ّخر حيث يؤدي ّ

 )4بعد ذلك جيري امتصاص غاز النشادر من قبل املاء يف خلية االمتصاص،
هذا االمتصاص يغين عن الضاغط الذي يدفع الغاز إىل خارج الرباد.
 )5يقاد املزيج بعد ذلك إىل املقطّر لتبدأ احللقة من جديد .انظر الشكل -11
)15

NH3
المب ّخر

خلية
الفصل

NH3

المكثف

غاز

سائل

حرارة من
اللواقط
الشمسية

خلية االمتصاص
NH3

ماء

غاز
داخل البراد

محلول
/NH3ماء

الوسط الخارجي

الشكل :15-11خمطط جهاز تربيد يعمل ابلطاقة الشمسية.

نعرف فعالية اجلهاز أب ّهنا النسبة:
ّ

Qf
Qg

e
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