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 حساب نسبة انجفاف نهبخار (:1تجربة )
 يقذية:

. اٌ ( ) ذعشف َغثح انعفاف نهثخاس تآَا َغثح كرهح انثخاس انٗ كرهح خهٛػ انثخاس ٔانًاء ٔذًصم تانشيض 

%( ٚغثة اظشاس انرآكم 77اَخفاض قًٛح َغثح انعفاف نهثخاس انٗ يغرٕٖ دٌٔ انؽذ انًغًٕغ تّ )اقم يٍ 

ٍ تغثة ظاْشج انركٓف انرٙ ذؽذز تغثة ٔظٕد قطشاخ انًاء ٔذهف سٚش انرٕستٛفٙ اَاتٛة َقم انثخاس 

 انًصاؼثح نهثخاس انًُغاب خالل انٕؼذج انرٕستُٛح.

 

 انهذف ين انتجربة:
 ؼغاب َغثح انعفاف نهثخاس انخاسض يٍ انًشظم

 

 انجهاز انًستخذو:

ٔكًا يٕظػ تانشكم  "ٔانخُق يغعش انفصم“ ةٚغًٗ انعٓاص انًغرخذو نؽغاب َغثح انعفاف نهثخاس انشغ

 (. ٚرؤنف انعٓاص يٍ ظضئٍٛ:1سقى )

 

I. ( يغعش انفصمSeparating 

Calorimeterٚرى فصم  (: ؼٛس

إؼذاز ذغٛش قطشاخ انًاء عٍ غشٚق 

يفاظئ الذعاِ يغاس خهٛػ انثخاس 

عُذ اَغٛاتّ خالل يغعش انشغة )

يٍ  ( ؼٛس ذغقػ كرهح يعُٛحانفصم

 قطشاخ انًاء نألعفم تغثة انعارتٛح

رى قٛاط ؼعى انًاء انخاسض يٍ ٔٚ

 يغعش انفصم تٕعاء يذسض.

II. ( يغعش انخُقThrottling 

Calorimeter ٚرعشض انثخاس :)

انخاسض يٍ يغعش انفصم عُذ يشٔسِ 

خالل يغعش انخُق انٗ اظشاء خُق 

(Throttling process ؼٛس ،)

( Orificeٚؽرٕ٘ عهٗ فرؽح ظٛقح )

 ذعًم عهٗ خُق انثخاس انًُغاب ؼٛس

ذرغٛش ؼانح انثخاس انشغة انٗ تخاس 

ٔٚرى قٛاط انعغػ ٔدسظح  يؽًص

ؼشاسج انثخاس انًؽص نؽغاب قًٛح 

h،  ٍٔٚرى قٛاط ؼعى انًاء انخاسض ي

          يغعش انخُق تٕعاء يذسض.

 (1شكم )         
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 انريىز وانًصطهحات انًستخذية:

                              (     ) 

                              (     ) 

                                      (     ) 

                                               (     ) 

                                           (     ) 

                        (  ) 

                                                     (  ) 

                                                      (  ) 

                       (   ) 

                       (   ) 

                      (     ) 

                                         ( ) 

                                                       (  
 ) 

                                                        (  
 ) 

                    ( ) 

 نظرية انتجربة:

اٌ َغثح انعفاف نهثخاس انشغة ْٙ يعٛاس نُٕعٛح انثخاس ٔنًقذاس انشغٕتح )قطشاخ انًاء( انًٕظٕدج داخم 

 .( )خهٛػ انثخاس انشغة. ٔذًصم تانشيض 

                    
                 

                     
 

ؼٛس ٚرى انرخهص يٍ تعط قطشاخ انًاء انٗ يغعش انفصم  ( )تكرهح يقذاسْا شغة انانثخاس  خهٛػ ٚذخم

يٍ قطشاخ انًاء  (  )تإؼذاز ذغٛش يفاظئ الذعاِ يغاس خهٛػ انثخاس انشغة ؼٛس ذغقػ كرهح يقذاسْا 

ٚؽرٕ٘ عهٗ فرؽح ظٛقح انثخاس انًرثقٙ خالل يغعش انخُق انز٘  تغثة انعارتٛح، شى ٚرى ايشاسنألعفم 

(Orifice) ( فٛؽذز اظشاء خُقThrottling Process نٛرى ذغٛٛش ؼانح انثخاس انشغة انٗ تخاس يؽًص )

 (.2ٔكًا يٕظػ تانشكم )

 Process (1-2): moisture separation. 

 Process (2-3): Throttling to pressure (  ) 

        

Apply energy balance to separating calorimeter (1): 

               

              

 (          )             
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 (2شكم )

 

 خطىات انتجربة:

يٍ انعشٔس٘ إصانح انًاء انًركصف انًرثقٙ يٍ انرعشتح انغاتقح يٍ انعٓاص نكٙ ذكٌٕ قثم انثذء تانرعشتح، 

 عُذ ذُفٛز خطٕاخ انرعشتح ٔكًا ٚهٙ: 1انؽغاتاخ دقٛقح. اعرخذو انشكم 

 ذؤكذ يٍ ٔظٕد ياء داخم يقٛاط انًإَيرش عُذ انقشاءج صفش -1

 1اغهق انصًاو  -2

 .1ل انثخاس انٗ انصًاو شغم يشظم انثخاس انٗ انعغػ انًطهٕب ٔذؤكذ يٍ ٔصٕ -3

 9-2افرػ انصًاياخ  -4

 11ٔ  17اغهق انصًاياٌ  -5

تشكم ذذسٚعٙ نهغًاغ نذخٕل انثخاس ٔذؤكذ يٍ غشد ظًٛع تقاٚا انركصف نهرعاسب  1افرػ انصًاو  -6

 9ٔ  2انغاتقح يٍ انصًاياٌ 

تثطٙء ٔاَرظش  11. افرػ صًاو انخُق Iتعذ ٔقد قصٛش عٕف ُٚغاب انثخاس داخم يغعش انفصم  -7

 انٗ دسظح انؽشاسج انًغرقشج. IIعذد يٍ انذقائق نؽٍٛ ٔصٕل يغعش انخُق 

 ٔاَرظش نؽظاخ قهٛهح نؽٍٛ اٌ ذصثػ قشاءج انًإَيرش صفش 1اغهق انصًاو  -8

 11، 9،   7،  6،  5،  4،  2اغهق انصًاياخ  -9

 17،  8،  3افرػ انصًاياخ  -17

 سجشغم ظٓاص قٛاط دسظح انؽشا -11

نعًع انًاء انًركصف ٔظع اَاء اخش  3نرش اعفم انصًاو  2ظع اَاء يذسض )تٛكش( تؽعى اكثش يٍ  -12

نعًع انًاء انًرعًع يٍ يغعش انفصم يع تقاء  2يذسض تُفظ ؼعى االَاء األٔل ٔظعّ ذؽد انصًاو 

 يغهقح 3،  2انصًاياٌ 

تثطٙء ٔتشكم ذذسٚعٙ ، شى افرػ (  )ٔععم قشاءج يقٛاط ظغػ انذخٕل  1افرػ تثطٙء انصًاو  -13

نرؽصم  11ٔؼأل اٌ ذرؽكى تفرؽح صًاو انخُق  (   )ٔععم قشاءج انًإَيرش 11صًاو انخُق 

 .(  )ٔدسظح انؽشاسج   (  )عهٗ قشاءاخ يغرقشج نعذج دقائق شى ععم قشاءج يقٛاط ظغػ انذخٕل 

ٔقى  9،  2ًاياٌ ٔاَرظش قهٛال نؽٍٛ اكًال ذعًع انًاء فٙ يغعش انفصم شى افرػ انص 1اغهق انصًاو  -14

 (  )  قٔؼعى انًاء انخاسض يٍ يغعش انخُ (  )تقٛاط ؼعى انًاء انخاسض يٍ يغعش انفصم 

 اتذأ ؼغاب َغثح انعفاف نهثخاس انشغة -15
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 جذول انقراءات:

 

   (  
 )    (  

 )    ( )     (bar)    (bar)    (bar) Test # 

5000 7000 100 1 0.3 0.08 1 

 

 نًىرج انحسابات:

Test #1: 

 

 

 

 

 

 

 جذول اننتائج:

   (%)    ( )    (bar)    (bar)    (bar) Test # 

     1 

 

 نتائج:انيناقشة 
  ُرائط اٌ ٔظذخانأركش أعثاب انخطؤ فٙ  -1

 يا ْٙ يقرشؼاذك نرطٕٚش انعٓاص نغشض ذقهٛم َغثح انخطؤ تانؽغاتاخ -2
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 ؼغاتاخ ًَٕرض 

   (  
 )    (  

 )    ( )     (bar)    (bar)    (bar) Test # 

700 500 100 0.7 0.2 0.06 1 

 

 

At  P1 = 0.06 bar                                                  

               (bar)                             

          
   

              
   

          

 

          
   

              
   

          

 

 

   
   

       
 
           

      
 

         


