
   -: االسبوع االول

 -العمليات االنتاجية :

   يقصد بالكيمياوية هو حصولوفيزياوية  تقسم العمليات االنتاجية الى كيمياوية 

 ر مثل ذلك  طحن الفحم اما الفيزياوية التحويل المادة من نوع الى اخير أوالتغ

 مثل تحويل مسحوق االدوية الى اقراص  

 -طرق العمل :

ل المستمر وهي تعمل باستمرار وبدون انقطاع اي دخول المادة االولية طريقة العم

 في الجهاز وفي نفس الوقت يخرج الناتج 

ثم يفرغ  اما طريقة العمل الغير المستمر )المتقطع (  فتدخل المادة ويسير التفاعل 

 الناتج 

 طريقة العمل الغير المستمر )المتقطع (   

 -االسبوع الثاني :

  االنابيبب 

--------------------------  

ذات المقطع الرباعي لالمتيازات سباب تفضبل االنابيب المستديرة المقطع على ا

  --التالية :

 اقتصادية في انتاجها . -3مقاومة عالية  -2اقل فقدان بالتيار  -1

 يجب اخذ بنظر االعتباربعض النقاط المهمةةبل وضع شبكة االنابيب  .

نوع المادة المنقولة,كمية المادة المنقولة , الضغط ودرجة الحراره في 

 الشبكة . 

 المواد المستعملة لبناء لبناء شبكات االنابيب . 

المقاوم تصنع االنابيب من مواد عديدة مثل الصلب ,حديد الزهر ,الصلب  

 . الزجاج  PVCااللمنيوم ,  ا .للصد

 -ابعادوقياسات االنابيب :
داخل سمك جدار االنبوب يتعلق بنوع مادة االنبوب . الضغط االسمي 

 االنبوب . 



البعد االسمي لالنبوب يعتمد على نوع المادة المنقولة وعلى كميتها في 

 وحدة الزمن . 

  -تأشير االنابيب :
نحدد نوع المادة المنقولة واتجاه يفضل وضع اشارات على االنابيب لكي 

 سيرها .

  -ب بحسب المادة التي يصنع منها : تصنف االنابي

 انابيب الصلب والصلب المصبوب . -1

 انابيب االهين . -2

 االنبيب البالستيكية . -3

 االنابيب الحجرية المقاومة للحوامض والنابيب الخزفية . -4

 ربط انابيب الصلب والصلب و المصبوب :

 تمتاز هذه االنبيب بعدة مواصفات :

 تتحمل ضغوط عالية . -1

 تشكيل جيدة .لها قابلية  -2

  -:ربط االنابيب ذات النهاية المسننة 

تربط االنابيب ذات النهاية المسنةاما بواسطة صامولة انبوبية  او 

 بواسطة صامولة متعددة االجزاء  او بواسطة اللحام .

  -: االسبوع الثالث

 -ربط االنابيب المستقيمة :

 تربط االنابيب المستقيمة  اما باللحام  اوبالفلنجة 

 -انوع الفلنجات :

 الفلنجة المتحركة ,مدرقلة وغير مدرفلة وفلنجة بشكل بوشة .

 تربط بنهاية االنبوب . فلنجة اللحام

 قلنجة مسننة ذات بروز وبدون بروز .



 ربط االنابيب بواسطة صامولة انبوبية .

  ربط النابيب بواسطة صامولة متعددة االجزاء .

 -االنابيب البالستيكية :

  للفك  بوسطة الفلنجات  او باستخدام الصاموالت  .ربط قابل 

 -انابيب اخرى :

  الخزفية  االنابيب 

 االنابيب الحجرية 

 االبيب الزجاجية  

 -مانع التسرب :

 -المواد المستخدمة كمانع تسرب :

 . صفائح المطاط .  p v c, صفائح صفائح االسبست , صفائح الضغط العالي 

 -: لرابعاالسبوع ا

 -( : ( VALVESالصمامات 

 -الصمامات : -:انواع

 يتكون من:   بوابيالصمام ال

الجسم ,الغطاء , بوشة الحشو ,العمود الملولب ,البوابة ,عجلة اليد ,المسامير 

 الملولبة  .

 يتكون من  -:الصمام الكروي 

 .   بوشة الحشو ,العمود الملولب ,القرص , عجلة اليد ,المسامير الملولبة

 -ذو منظم :صمام 

 -صمام عدم الرجوع:

  -صمام الراحة ؛



 -صمام االمان :

  -صمام الغشاائي :

 -الصمام الصفائحي :

  -: لخامساالسبوع ا

 ت طرق ربط الصماما

 اللحام 

 الفلنجات 

 التسنين 

 المواد المستعملة للصمامات 

 االهين ) حديد الزهر( 

 الفوالذ الكاربوني 

  الفوالذ الحاوي على الكروم 

  المقاوم للصدا  الفوالذ

  -: سادساالسبوع ال

 -:عازالت البخار 

 -انواع عازالت البخار :

 -وتشمل :المجموعة الميكانيكية 

 الكرة العائمة ,الكرة المثبتة .

 الدلو المفتوح من االعلى 

  الدلو المقلوب

 



 -: ابعاالسبوع الس

 -المجموعة الثرموستاتية وتشمل :

 عازالت الضغط المتوازن 

 عازالت تمدد السوائل

  عازالت تمدد المعدن

 -: االسبوع الثامن

 المجموعة الثرمودايناميكية )الحرارية الحركية (

 المجموعة المتفرقة 

 عازالت الزخم 

 عازالت المتاهة 

  -: تاسعاالسبوع ال

 (  PUMPSالمضخات )

 -تعريف الضخ :

احادية التاثير , مضخة كابسة ثنائية مضخة كابسة  -انواع المضخات :

 التاثير

 المضخة الغشائية 

 مضخة التعئبة

 -:عاشراالسبوع ال

 مضخة الطرد المركزي  

 المضخة النابذة للمواد كثيفة القوام  

 مضخة المكبس الدائري 

 المضخة الحلزونية 



 المضخة الخرطومية 

 مضخة المواد القاذفة 

 مضخة الغازات الضاغطة 

 -: حادي عشرالاالسبوع 

 المبادالت الحرارية 

 االهداف المتوصل اليها يواسطة المبادل الحراري

 تغير حرارة المحيط  -1

 تركيزالمحلول  -2

 تغيير الكثافة  -3

 وتشمل االنابيب  ,الصفائح والزعانف  -عناصر المكونة للمبادالت الحرارية :ال

 آهم وجهات النظر في تصميم المبادالت الحرارية 

 ميكانيكية اوال مقاومة

 ثانيا اقل استخدام للمواد   

 وبساطة التصنيع ثالثا سهولة 

 المبادل الحراري الوعائي  

 -عشر : ثانياالسبوع ال

 المراجل البخارية

  انواع المراجل

 مرجل انابيب النار اوال

 مرجل انابيب الماء 

 -محاسن مراجل انابيب الماء :

 خفيفة الوزن  -1

 تشغل حيزا اقل  -2



 سهولة التجهيز  -3

 مساؤها  

 صغر حجمها 

 عرضة للكسر  

 -عشر :الث االسبوع الث

 انواع مراجل انابيب الماء 

 وهي مرجل بايكوك 

 مرجل ستيرلنك   

 مرجل تورنيكروفت 

 مرجل ياور 

 -عشر :رابع االسبوع ال

 

 (C0MPRESSORSالضاغطات )

 

 وهي اجهزة مصممة لالستفادة من الهواء والغاز المضغوط  

  -انواعها :

 ضاغطات دورانية

ضاغطات ترددية  وتشمل ذات اسطوانة مفردة احادي التاثير ومزدوج 

 التاثير 

ومعامل يخص ارتفاع   السحب Pحساب القدرة للمضخات  يتم من  القدرة  

  Wوالشغل المنجز  nدورات ال وعدد 

  -: عشرخامس االسبوع ال

 لضاغطات المصرعية ا

 وضاغطات الطرد المركزي 

 ضاغطات ذات االنسياب المحوري   و

 

 

 



 

 

  


