
لغرض التعرف على اجزاء الرئيسية المكونة للمبادالت الحرارية تم تقسيم كل جزء 
وتعريفه لغرض فهم كل جزء والغاية التي وضع الجلها وقد عالجت العديد من 

) لكونه اكثر TEMAالمصادر هذه االنواع و هنا تم اعتماد التصنيف المصدر (
فة ناالعتبار ان الحشوات غير مصالمصادر شهرة في هذا المجال مع االخذ بنظر 

هي تمثل و  في هذا الكتاب وقد تم اضافتها الهميتها في عمل المبادالت الحرارية
سوف نقوم هنا تتكون منها المبادالت بشكل عام واالجزاء الرئيسية التي 

 -:  باستعراض هذه االجزاء و ما هي خواصها و عمل كل منها و حسب الترتيب

 

1. Stationary head-channel  :-  
 carbonو هي عبارة عن اسطوانة معدنية تصنع عادة من معدن الحديد الصلب (

steel) و يرتبط بها انابيب دخول و خروج المائع ۳-۱) و كما في الشكل (
)nozzle و مهمته الرئيسية تنظيم حركة مرور المائع داخل المبادلة الحرارية و (

مبردات المائية حصرا و ذلك لتقليل يتم ربط بعض قطع معدن المغنسيوم و في ال
التاكل في المعدن و قاد كان يستخدم في الماضي معدن الزنك ولكن تم االستغناء عن 
هذا المعدن لكثر المشاكل الحاصلة فيه حيث تتشكل بعد فترة اكاسيد الزنك على 

كل قطعة الزنك مما يؤدي بعد فترة الى توقف التفاعل مع المائع الداخل و يتحول التا
) و تربط في داخله قواطع معدنية تمثل ممرات التي تحدد channelعلى معدن الـ(

تحرك المائع داخل المبادلة و قد تتكون من ممر الى عدة ممرات افقية او عمودية 
 او مائلة و كما في الشكل ( عام)

 

 
 

 )۳-۱الشكل (
 



2. Stationary head-bonnet  :-  
 

لكنه مغلق من الجهة الثانية كما في الشكل ( عام) و و هو نفس عمل النوع السابق و 
عادة ما يستخدم في المبادالت التي تحتوي على موائع قليل الرواسب و التي ال تحتاج 

-kettle and Uالى فتح الجزء االمامي و اغلب االحيان تكون مع المبادالت من نوع (
tube.(  

 
 

 
 

 )۳-۲الشكل (
 
 
 
 
 
 



 
3. Stationary head flange-channel bonnet  :-  

 
مع  channel) مهمتها ربط channelو هي عبارة عن فلنج تلحم على حافة (

) channelباقي اجزاء المبادلة بواسطة البراغي يكون معدنها من نفس معدن الـ(
 ).۳-۲و كما في الشكل (

 
 

4. Channel cover  :-  
المبادلة و يكون و هو عبارة عن اسطوانة معدنية تتكون من نفس معدن قشرة 

) متغير و حسب تصميم المبادلة و يتم ربطه بجسم المبادلة channelسمك الـ(
 )۳-۲) بواسطة البراغي و كما في    الشكل (channelمــــــع الـ(

 
 



5. Stationary head nozzle  :-  
و عمله هو تمرير المائع الى داخل المبادلة لدخول و خروج  channelو يربط مع 

مراعاة ان يكون بمستوى عمودي على جسم  nozzleالمائع و من المهم عند ربط 
) انج عمودي و ۸/۱) بـ (TEMAالمبادلة و قد تم تحديد السماح المقبول في كتاب (

 ). ۳-۲() و كما موضح في االشكل flangeواحدة بالنسبة الى الـ( ةدرج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۳-۳الشكل (
 
 



6. Stationary tube sheet  :-  
و يمثل القطعة الجامعة لالنابيب و ان قطرها ال يعتمد فقط على عدد االنابيب و    

ث يحب) number of passesانما على عـدد الدورات التي يتحرك فيها المائع  (
بتثبيت قواطع الممرات فيها و يجب ترك مساحة اضافية في لتكون اخاديد تسمح 

يمكن ان يتم تصميم المبادالت لتكون من ممر واحد او ممرين و يمكن ان يكون 
 ).۳-٤التصميم حتى ستة عشر ممر و كما موضح في الشكل (

) فان القطر سوف يكون اصغر بكثير حيث ان U-tubeاما في المبادالت من نوع (
لالنحناء في اصغر قطر للحنية و حساب القاطع الوسطي يحتسب من اصغر قطر 

) مرات من  ۳-۱٫٥هي تعتمد بالتالي على قطر االنبوب المستخدم و هي تعادل من (
القطر الخارجي لالنبوب و من المهم هنا عند وضع التصميم االخذ بنظر االعتبار 

) و في بعض االحيان يتم اضافة صف و صفين من tie rodsمكان اعمدة الربط  (
ى منطقة دخول و خروج المائع لتسهيل دخول و خروج المائع مع االخذ االنابيب عل

 بنظر االعتبار ان القطر النهائي ال يتجاوز القطر القياسي للقشرة.
على الضغط الذي تم التصميم عليه و عادة ما  tube sheetو يعتمد سمك الـ 

ئع من تحتوي حزوز في مناطق ثقوب االنابيب و التي تعمل على منع تسرب الما
 جهة الى اخرى و سيتم شرح هذا بالتفصيل عند شرح انابيب المبادالت.

 
 
 
 



 )۳-٤الشكل (
 

7. Tube :-  
تختلف االنابيب المستخدمة في المبادالت تبعا الى التصميم الذي الذي ويضع الى 

) TEMAالمبادلة و كذلك الطول و قد تم تحديد االطوال و بشكل قياسي من قبل (
والمنحني  االطوال لكال النوعين العاديتم تحديد  حيث

) انج و من الممكن استخدام اطوال اخرى و لكن ۹٦،۱۲۰،۱٤٤،۱۹۲،۲٤۰بـ(
 هذه االطوال تم اعتمادها عند اكثر المصنعين و المصانع.

) و قد تم وضع ۳-۱اما اقطار االنابيب و اسماكها فقد تم تحديدها و حسب الجدول (
) و المثلث و tube sheetاالنابيب في  جامع االنابيب (عدة تصاميم الشكال تثبيت 

) ان الشكل ۳-٥المثلث المعكوس و المربع و المربع المعكوس كما في الشكل (
المثلث و المستطيل المعكوس يعطي دفق عالي من الحرارة المنتقلة و لكن من 

مربع مساوء هذا التصميم هو انه يسبب انخفاض عالي في الضغظ اكثر من الشكل ال
و ان الشكل المربع و المربع المعكوس يستخدم عادة في الموائع ذات الترسبات 
العالية و ذلك لسهولة تنظيف الميكانيكي لمثل هذا النوع من التصميم و عادة يتم 
اللجوء الى الشكل المربع لسهولة التعامل معه في اعمال التنظيف و هو معتمد في 

 الكثير من المبادالت.



 

 )۳-۱(الجدول 
 
 
 

 )۳-٥الشكل (
 
 

8. Shell  :-  
القشرة و هي الجزء االهم في المبادلة و الذي يحوي اكثر اجزاء المبادلة و ترتكز 

) و TEMAلة و قد تم تحديد االسماك القياسية من قبل (دعليها باقي االجزاء المبا
هي على نوعين اما ان يكون مصنعة من انابيب قياسية او من قطع من المعدن 

) و تمثل اقل سمك مسموح به في القشرة و قد تم ۳-۲ني و كما في الجدول (المث
اما في حالة كانت  االخذ بنظر االعتبار مقدار التاكل المسموح به في هذه القياسات 

مبادالت عالية الضغط لالمبادالت تعمل في ضغوط عالية فانها سوف تعامل معاملة ا



) bundleاالخذ بنظر االعتبار قطر الـ( عند التصميم و عند اختيار قطر معين يجب
بسهولة و تمنع التسربات الكبيرة   bundle) بحيث يسمح بدخول الbaffleو (

) هناك العديد من التصاميم ۳-٦و كما في الشكل     (  baffleللمائع المتحرك بين 
) و ۳-٦الموضوعة لدخول و خروج المائع في القشرة و كما موضح في الشكل (

) لتصميم العديد من المبادالت و القشرة TEMAهي تمثل المخططات المعتمدة في (
ندما ) يستخدم عندما يكون عFالمكونة من ممرين لدخول و خروج المائع (النوع 

يكون التغير في درجة الحرارة غير ثابت و لغرض قطع مسار المائع قي القشرة الى 
و الذي يقوم بقطع القشرة الى  longitudinal baffleنصفين يتم استخدام 

 نصفين.
 
 
 

 )۳-۲الجدول (
 
 

) لغرض لتقليل االنخفاض في الضغط اكثر من انتقال G,Jعادة ما يستخدم النوع (
ن مقدار االنخفاض في الضغظ له اهمية اكبر من معامل انتقال الحرارة الحرارة حيث ا



-2في التصميم و ادناه انواع تصانيف القشرة و استخدام كل منها و حسب الجدول (
 ) و كما يلي.8

 
و هو من اكثر االنواع انتشارا و استخداما و يحتوي على فتحتي  -: Eالنوع  .۱

نهايتي القشرة و يتميز بسهول التصنيع و ال دخول و خروج للمائع موضوعة على 
يتم اللجوء الى اي نوع اخر اال اذا كان تاثيره كبير على كفاءة تشغيل المبادلة و كما 

 ) و الشكل.6-3في الشكل (ا
) و 6-3ى قاطع طولي و كما في الشكل (تلو هو يحتوي ع -: Fالنوع   .۲

القشرة تكون في نفس ) حيث ان فتحات دخول و خروج المادة في 6-3الشكل (ث
الجهة من القشرة حيث يدخل المائع من فتحة الدخول االولي مارا الى نهاية القشرة 
بسبب وجود القاطع الطولي و من ثم تنقلب حركة المائع و باالتجاه المعاكس و 
الخروج من الفتحة الثانية الموجودة في القشرة ان كمية الحرارة المنتقلة في هذا 

النوع السابق و لكن انخفاض الضغط هنا هو المحدد الرئيسي حيث النوع اكبر من 
 انه يكون عاليا في هذه الحالة.

لكون كال فتحتي الدخوال و الخروج  Fو هي تختلف عن النوع  -: Gالنوع  .۳
في المنتصف و ي هذه الحالة تكون المبادلة مقسمة الى نصفين بالنسبة الى حركة 

نصفين يتحركان باتجاه معاكس لالخر و كما في  المائع حيث ان المائع ينقسم الى
 split) حيث يعرف مثل هذا النوع من القشرة (6-3) و الشكل (ب6-3الشكل (ا

flow unitمن المبادالت عندما يكون المطلوب تبادل  ع) و يستخدم مثل هذا النو
 عالي في درجة الحرارة و مقدار هبوط الضغط محدد.

و لكن يتميز عنه بانه لديه فتحتي دخول و  G و هو مشابه للنوع -: Hالنوع  .٤
) و الشكل 6-3خروج و ان القاطع الوسطي يكون مفصول ايضا كما في الشكل (ا

 ) و يستخدم مثل هذا النوع عندما يكون مقدار انخفاض الضغط محدد جدا.6-3(ب
يتميز ها النوع بان لديه فتحة وسطية (لدخول او خروج المائع) و  -: Jالنوع  .٥

فتحتين في كال النهايتين (لدخول او خروج المائع) و يعتبر من انواع القشرة ذات 
) و يستخدم مثل هذا 6-3) و الشكل (ب6-3ممر الحركة االحادية كما في الشكل (ا

 النوع عندما يكون مقدار انخفاض الضغط محدد.
) حيث يستخدم مثل هذا kettleو هو يعرف بالمبادالت من نوع ( -: Kالنوع  .٦

النوع مع الموائع التي تحتوي على اكثر من مطور و عادة ما يكون عادة قطر 
كسدة تعمل على المحافظة الا حزمة اال نابيب اصغر من قطر القشرة و يكون هنا

على مستوى المائع في القشرة  و الحجم المتبقي يسمح للبخار بالتجمع و قد 
 )8-2ن اداء العمل و كما (تحتوي على كويالت اعادة االحماء للمساعدة في تحسي



حيث يحتوي على فتحتي دخول و خروج في  Gو هو يشبه النوع  -: Xالنوع  .۷
الوسط و حيث ان المائع ينقسم الى جزئين كل جزء يقوم بالتحرك على جزء من 

الضغط  ضوائع التي يكون انخفامحزمة االنابيب لمرة واحدة و هو يستخدم في ال
 ).8-2محدد و كما في الشكل (

 
 

 
 
 
 
 

 )۳-٦الشكل (ا 
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 )۳-٦الشكل (ت
 



 
 
 
 )۳-٦الشكل (ث

9. Shell cover  :-  
 

) و يكون من ۳-۱و هو الغطاء الذي يوضع على قشرة المبادلة و كما في الشكل ( 
 لمنع التسرب. حشواتو ال stud boltنفس معدن القشرة و يربط معها بواسطة 

 
10. Shell flange-stationary head end  :-  

و هي الفلنج الذي يلحم مع الجزء االمامي للقشرة و تصنع من نفس معدن القشرة 
و  channel) و مهمتها ربط القشرة مع جامع االنابيب و الـ۳-۱و كما في الشكل (

 لمنع التسرب. حشواتو ال stud boltيتم ربط هذه القطع مع بعضها بواسطة الـ
 

11. Shell flange-rear head end  :-  
و هي نفس سابقتها و لكنها توضع في الجزء الخلفي للقشرة و مهمتها هي ربط 

 ).۳-۱القشرة مع غطاء القشرة و كما في الشكل (
 

12. Shell nozzle  :-  
يتم استخدام االنابيب القياسية لربط المبادالت و عادة عند الربط يجب تجنب اي 

و تزيد انخفاض الظغط و من الجدير بالذكر انه عوائق تزيد من اضطراب المائع 
عند ربط هذه الوصالت يجب مراعات الفروقات المسموحة عند الربط و قد تم 

 ).۳-۷) و بشكل تفصيلي و كما موضح في الرسم (TEMAتحديدها في كتاب ( 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۳-۷الشكل (
13. Shell cover flange  :-  

)و هو ۳-۱و هي عبارة عن فلنج يلحم على طرف غطاء القشرة  و كما في الشكل (
من نفس معدن القشرة الرئيسي و مهمته هي ربط الغطاء مع القشرة بواسطة 

stud bolt لمنع التسرب. حشوةو ال 
14. Expansion join  :-  

) و كما في BEMنية تلحم مع قشرة المبادلة في المبادالت نوع (صو عبارة عن 
) و مهمتها اي استيعاب التمدد الحاصل في االنابيب عند ارتفاع درجة ۳-۲الشكل (
 حرارته.

15. Floating tube sheet  :-  
و لكن اصغر في القطر و ذلك لكي  stationary tube sheetهي من نفس نوع

) و عادة ما يتم تثبيت ۳-۱يمكن ادخالها في القشرة و كما موضح في الشكل (
) من المالحظ ان ۳-۸سطة جهاز خاص و كما موضح في الشكل (االنابيب فيها بوا

tube sheet  تتحمل فرق الضغط الحاصل بين المائع الموجود في القشرة و المائع
الموجود في االنابيب لذا فمن المهم مالحظة و تحديد السمك المطلوب لغرض التغلب 

لتي تعمل بها ) هذه االسماك تبعا للحالة اTEMAعلى هذا الضغط و لقد حدد (
) Double tube sheetاالحيان يتم الجوء الى ما يعرف بـ( المبادلة و في بعض

 )۳-۹و كما موضح في الشكل ( tube sheetاو لحام طرف االنبوب مع حافة 
 
 



 
 

 )۳-۸الشكل(
 
 
 

 
 
 
 
 

 )۳-۹الشكل (
 
 
 



16. Float head cover  :-  
 حشواتو ال stud bolts) و يتم بواسطة الـ tube sheetو هو الغطاء الذي يغطي الـ(

هو قادر  carbon steel type(A105))و هي تصنع من معدن ۳-۱و كما في الشكل ( 
على تحمل الحرارة العالية و يقاوم الصدمات الحرارية و هنالك العديد من التصام التي 

ة ما وضعت في عمل اشكال مختلفة من انواع االغطية و حسب الحاجة منها و عاد
) و هي تعمل على احكام ring, split ring and split key ringتصاحب بما يعرف ب ( 

 ).۳-۱۰و كما موضح في الشكل ( حشواتغلق حزمة االنابيب مع الصاموالت و ال
 

 
 )۳-۱۰الشكل (

17. Float head flange  :-  
البراغي  و split ringو تثبت مع  floating headو هي عبارة فلنج تلحم مع غطاء الـ

 ).۳- ۱و كما موضح في الشكل ( حشواتو ال
18. Floating head backing device  :-  

) و الذي تم شرحه ring, split ring and split key ringو هو يمثل هنا(   
 ).۳-۱سابقا و كما في الشكل (

 



19. Split shear ring  :-  
انواع عبارة عن حلقة من المعدن من نفس معدن القشرة توضع في بعض 

المبادالت التي يكون من خط واحد من المجرى مهمته االساسية هي منع تسرب 
 ).۳-۲و كما في الشكل ( حشواتالمائع مع البراغي و ال

 

20. Slip-on backing flange  :-  
مع باقي اجزاء  channel coverو هي عبارة عن فلنج منزلق يقوم بربط الـ 

 ).۳-۲لمنع التسرب و كما في الشكل ( حشواتالمبادلة بواسطة البراغي و ال
 

21. Floating head cover-external  :-  
انواع المبادالت التي تكون منها بعض انواع  ضو هي تمثل الغطاء الخارجي لبع

 ).۳-۲المبادالت و كما في الشكل (
 

22. Floating tube sheet skirt  :-  
 ).۳-۲كما في الشكل (

 
23. Packing box  :-  

 
يتم وضع الحشوة فيه لغرض منع تسرب المائع و كما في هو عبارة عن اخدود 

 ).۳-۲الشكل (
 

24. Packing  :-  
و هي الحشوة التي توضع لغرض منع تسرب المائع و من مساوء هذه االنواع من 

 ).۳-۲و كما في الشكل ( bar 15الحشوات انها ال تقاوم الضغوط العالية الكثر من 
25. Packing gland  :-  

ية تثبت مع اخدود الحشوة بواسطة البراغي و كما في هو عبارة عن حلقة معدن
 ).۳-۲الشكل (

26. Lantern ring  :-  
انبين و كما و هو نفس النوع السابق و لكنه يقوم بضغط الحشوة من كال الج

 )۳-۳موضح في الشكل (



27. Tie rods and spacers  :-  
بقياسات هي عبارة عن مجموعة من القضبان الحديدية و قطع من البوش المقطعة 

معينة و حسب تصميم المبادلة عملها االساس هو ربط كافة اجزاء المبادلة 
)bundle) و  (baffles) ۳-۱۱) مع بعضها و كما مبين في الشكل.( 

) جدول يبين TEMAان من المهم جدا تحديد عدد و اقطار هذه القضبان و قد حدد (
قترحة و كما موضح في العالقة بين قطر المبادلة و عدد و اقطار القضبان الم

) انج و انه ٤/۱) حيث من المالحظ انه اقل قطر مستخدم ال يقل عن (۳-۳الجدول ( 
 ال يمكن وضع اقل من اربعة قضبان لكل مبادلة.

 

 )۳-۱۱الشكل (
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۳-۳الجدول (
28. Transverse baffles or support plates  :-  

و هي تستخدم في تحديد حركة المائع داخل القشرة خالل االنابيب و من اشهر االنواع 
) و الشكل ۳-۱۲المستخدمة هي النوع الفردي االفقي و كما موضح في الشكل ( 

) و لكن مثل هذا النوع قد يؤدي الى حجز الماء المكثف مما قد يضطرنا الى ۱۳-۳(
لجزء السفلي من القواطع و تكون نسبة القطع اما ان تدوير القواطع بزاوية او قطع ا

) و هي افضل نسبة يتم ۳-۱۳)% من الحجم الكلي  و كما في الشكل (۲٥-۲۰بحدود (
فيها القطع و ال تقلل من معدل انتقال الحرارة و من الطبيعي ان تكون هنالك سماحات 



طر الخارجي لكل في االبعاد و التي تكون نتيجة الفرق بين القطر الداخلي للقشرة و الق
مل اقاطع و ان هذه السماحات ال تؤثر بشكل كبير على مقدار انتقال الحرارة و مع

 ).۳-٤انتقال الحرارة او مقدار التغير في درجة الحرارة و الجدول ( 
) يحدد اقل سمك مسموح لقبول لكل قاطع اما في المبادالت من ۳-٥اما الجدول (

نية االنابيب و هو الطول المعتمد حت لغاية ال) فان القواطع سوف تثبU-tubeنوع (
 في قياس طول االنابيب.

 

 )۳-٤جدول (

 )۳-٥الجدول(

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۳-۱۲الشكل (

 



 
 

 
 )۳-۱۳الشكل (

 
 
 
 
 
 
 

29. Impingement plate  :-  
تستخدم صفيحة التشظية لغرض حماية االنابيب من صدمة اصطدام المائع الحار 

) ۳-۱٤)  و (۳-۲المبادلة من خطر الصدمة الحرارية  و كما في الشكل ( الداخل الى 
و هي تستخدم مع كافة الموائع التي تكون درجة حرارتها اعلى من درجة غليانها او 

 عبارة عن غازات او من مواد مختلطة.
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 ) يمثل انوتع اشكال صفيحة التشظية14-3الشكل (

 
30. Longitudinal baffle  :-  

) و من و هي longitudinal baffleمن الجدير بالذكر هنا القواطع الطولية (و 
) السمك المطلوب لهذه TEMAتستخدم في بعض المبادالت و قد حدد كتاب (

) انج ۸/۱) انج و بالنسبة لسبائك الحديد بـ(٤/۱القواطع بالنسبة للحديد الصلب بـ(
 ).۳-٦لشكل (ث) و ا۳-٦) و كما في الشكل (ت۳-۲و كما في الشكل (

31. Pass partition  :-  
و هي قواطع من معدن يشابه معدن القشرة مهمة هذه القواطع هي تحديد مسار 
المائع و قد تكون عبارة عن قواطع افقية او عمودية او مائلة و كما في الشكل 

 ).۳-٤) و الشكل (۱-۳(
32. Vent connection  :-  

مناطق العلوية  فيها و ) في الshellهي عبارة عن ثقوب توضع في وسط الـ(
) instrument) انج و تستخدم احيانا في وضع ادوات القياس (٤/۳تكون بقطر (

و في بعض االحيان توضع فيها الصمامات التي تفتح في حال ازدياد الضغط و هي 
تستخدم في حال كان المائع المستخدم في الحالة الغازية أو لغرض اتمام اعمال 

) و يتم اغالق ۳-۲ات المائية عليها و كما في الشكل (الصيانة و اجراء الفحوص
هذه الفتحات بواسطة ما يعرف القفل لمنع التسرب المائع عند عمل المبادلة و كما 

 ).۳-۲في الشكل (
33. Drain connection  :-  



هي  فتحات التي توضع في اسفل قشرة المبادلة و الفائدة منها هي تفريغ المبادلة و 
 ).۳-۲ال الصيانة و كما في الشكل   (خاصة قبل اجراء اعم

 
34. Instrument connection  :-  

) توضع عليها اجهزة القياس كاجهزة قياس nozzlesو هي فتحات توضع على الـ(
 ).۳-۲الحرارة و الضغظ و كما في الشكل ( 

 
35. Supporting saddle  :-  

المبادلة و و عبارة عن مساند تلحم على قشرة المبادلة مهمتها الرئيسية هي اسناد 
الحفاظ على جسم المبادلة من تاثير االهتزاز في المبادلة و كذلك من تاثيرات التمدد 
التي يتحضل في المبادلة اثناء التشغيل و التي تحدث نتيجة ارتفاع درجة حرارتها و 

 ).۳-۱٦) و الشكل (۳-۱٥كما في  الشكل (
 

 
 )۳-۱٥الشكل (



 
 

 )۳-۱٦الشكل (
 

36. Lifting lug  :-  
عبارة عن حلقات تثبت على كافة االجزاء القابلة للرفع مهمة هذه الحلقات هي 

تسهيل و تامين رفع اجزاء المبادلة اثناء اعمال الصيانة بامان دون تعريض العاملين 
 ).۳-۲للخطر و اجزاء المبادلة للتلف على حد سواء و كما موضح في الشكل (

 

37. Support bracket  :-  
) و لكنه يوضع للمبادالت العمودية و مهمته support saddleو هو من غرض (

االساس هي اسناد المبادالت و تقليل تاثير االهتزاز عند التشغيل و كما موضح في 
 ).۳-۲الشكل ( 

38. Weir  :-  
) فقط مهمة عمل السدة االساس هو الحفاظ kettleيكون في المبادالت نوع الـ(

بشكل دائم كل حزمة االنابيب و  على مستوى للمائع بيحث يضمن ان المائع يغطي و
ذلك لضمان عمل المبادلة و بشكل امن و يكون ارتفاعه اطول بحدود انج واحد من 

) و يكون معدنه من نفس ۳-۱۷قطر حزمة االنابيب و كما موضح في الشكل    ( 
 معدن القشرة في المبادلة.

 



 

 )۳-۱۷الشكل (
 

39. Liquid level connection  :-  
ب سحب مهمته االساس الحفاظ على مستوى معين للمائع و هو عبارة من انبو

يقوب بسحب الكميات التي تزيد عن الحد الفائض من المائع المتواجد داخل المبادلة 
 ).۳-۱۷) و كما موضح في الشكل ( kettleو هي توجد فقط في المبادالت نوع الـ(

40. Floating head support  :-  
ي حزمة االنابيب للمبادلة و مهمته هي ) فbaffleو هي توضع مع مجموعة الـ(

) في المبادلة و تقليل اثر االهتزاز على اجزاء floating headاسناد المبادلة و الـ(
 ). ۳-۱المبادلة و كما في الشكل (

41.  Gasket  :-  
د المبادلة في استمرار عملها و مهي من اهم االجزاء المكونة للمبادلة و عليه تعت

اختالطه و هو يوضع بين االجزاء المتحركة للمبادلة و لتعدد منع تسرب المائع و 
و ذلك لغرض تسهيل التعامل معها و طلبها و  حشواتهذه االنواع تم ترميز هذه ال

و قد  )۳-۱۸( لوضعت كارقام قياسية يتم الطلب على اساسها و كما في الشك
 packing, shieldمثل (  حشواتاستخدم العديد من االنواع من المواد في انتاج ال

asbestos, metal jacketed, soled, metal :و فيما يلي شرح لكل منها (- 

 



1.Packing  :-  
 

و هو عبارة عن حبال مصنوعة من مادة الكتان او مواد صناعية  مقاومة للحرارة 
و هي قليلة االستخدام اال في حاالت معينة و من مساوء هذا النوع عدم مقاومته 

و كذلك درجة الحرارة العالية لذا فان  bar 10للضغوط العالية التي تزيد عن 
 استخدامه يقتصر على المبردات المائية فقط.

 
2 .Asbestos  :-  

 
هي عبارة عن طبقات مضغوطة من االزبست الحراري و في بعض االحيان من مادة 
الكرافيت المضغوط يتم تقطيعه حسب القطر المطلوب للمبادلة من مساوء هذا النوع 

هو العمر القصير نسبيا و من الخطر استخدامه في المناطق الداخلية  حشواتمن ال
) و ذلك لعدم امكانية السيطرة floating head, stationary channelللمبادلة (

 الدقيقة على هذه المواقع في المبادلة.
3 .Shield asbestos  :-  

و هي من نفس النوع السابق و لكنه يحتوي على شبكة من سبيكة الحديد من ضمن 
الطبقة و هو مقاوم اكثر للصدمات الحرارية و الضغط و من مساوئه صعوبة 

 ملم في العرض. ۱۲و خصوصا في القياسات التي تقل عن  التعامل معه
 

4 .Metal jacketed  :-  
و هو من اهم و اكثر االنواع شيوعا و استخداما في المبادالت و يمتاز بامكانية 

 حشواتتصنيعه من اكثر من معدن و قد تم تحديد مخططات قياسية لهذا النوع من ال
رها و ايضا تنوعت اشكال التصنيع لتالئم ام لها و ذلك لتسهيل اختيايو تم وضع اق

) و من المهم هنا التاكيد على ضرورة ۳-۱۹اكثر انواع المبادالت و كما في الشكل (
معرفة المواد التي سوف تكون في المبادالت و ذلك لغرض اختيار المعدن المالئم 

او لمعدن  حشواتو ذلك لتالفي حدوث التلف السريع لل حشوةلها عند تصنيع ال
 المبادلة نتيجة لتاثير الخاصية الكاثودية.

 
 
 
 
 



5 . Solid metal  :-  
من حشوةو هو يستخدم في المبادالت ذات الضغوط العالية و عادة ما يكون معدن ال

) و يمكن في بعض االحيان استخدام مواد اخرى و حسب التصميم S.Steelمادة (
هو ضرورة ان يكون  حشواتالخاص بالمبادلة و من الماخذ على هذا النوع من ال

ذو صقل عالي و خالي من اي خدوش لكي يتم العزل و  حشوةالمكان النخصص لل
 عدى عن ذلك فسوف تفشل عملية العزل.

 
 

           

 )۳-۱۸الشكل (
 

        



 )۳-۱۹الشكل (
 

 -: للحشواتتحديد السمك المناسب 
 حشوةتم تحديد اقل عرض لل ) حيثTEMAمن قبل ( حشواتتم تحديد السمك المناسب لل

) اما بالنسبة channel) انج بالنسبة لغطاء القشرة و غطاء الـ(٤/۱بعرض ال يقل عن (
 )ملم.۳٫۲) انج و الذي يعادل (۸/۱لالجزاء االخرى فقد تم تحديد(

 
 

 -): gasket groove( لحشواتتحديد السمك المناسب الخدود ا
و لكن في  حشواتجة الى عمل اخاديد للعادة و في الضغوط القليلة ليس هنالك حا

) TEMAو قد حدد ( حشوةحال ازداد الضغط يكون من الضروري عمل اخدود لل
)ملم و خصوصا بالنسبة الى ٤٫۸) انج و هو يعادل (۱٦/۳العمق المطلوب بـ(

 القواطع الخاصة بالمبادلة.
 
 
 
 
 

 -: للحشواتتحديد العرض المطلوب 
و هي تعتمد على ضغط المبادلة ولكن  حشواتبالنسبة للال يمكن تحديد عرض ثابت 

) Pass-partitionبالنسبة الى القواطع ( حشواتتم تحديد العرض المطلوب لل
 ) channel, bonnet and floating head) انج بالنسبة للقواطع في (۸/۳بـ(

لتي تزيد ) انج ام المبادالت ذات االقطار ا۲۳و هو للمبادالت التي قطرها ال يتجاوز (
 ) انج.۲/۱عن ذلك فهي (

 


