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 الخالصة
تاجية نإلالتي تجخل في معطع السشذا ات الرشاعية وا اليامةالسبادالت الحخارية مغ السعجات الحخارية  تعج

مغ تعتبخ تحديغ ىحه السشطػمة الحخارية  دا أل العشاية فإجيدة التجفئة والتبخيج(، لحلظ فأجيدة السشدلية )والخجمية واأل

حجػ إشخيقة الصال   فأ، و مسبادالت الحخاريةالحخارؼ ل دا األابتكخت شخؽ متشػعة في تحديغ  ولحلظمػر السيسة، األ

مددوج  الحخارؼ لسبادؿ حخارؼ  دا األىحه الصخؽ، والتي استخجمت في الجراسة الحالية لمتحقق مغ سسظ الصال  عمى 

ة عغ جد  عسمي، وىػ شال  العيشات مغ الشحاس الشقي عبار  األوؿىحه الجراسة شصخيغ، الذصخ  تزسغ.  تاألنبػب

ػية وىسا )الشحاس انػؼ، وتع اختيار نػعيغ مغ الجديسات الشانػية باستخجاـ شخيقة الصال  التقميجؼ ونانبجديسات ن

سػذج باستخجاـ انعجاد إ و يتزسغ اني فانما الذصخ الثأوالفزة( ومغ ثع قياس السػصمية الحخارية مختبخيا" ليا. 

جراسة المدتخجـ في  األنبػببالسػاصفات الفشية لسبادؿ حخارؼ مددوج  ANSYS Fluent®20خنامج اليشجسي ببال

 ت. استخجمباستخجاـ أنػاع مختمفة مغ الػسائط السداميةالحخارؼ ولكغ  دا األاجخيت لغخض تحديغ  التي عسميةال

 أضيخت، وقج ANSYSمغ صحة نتائج الشطخية السدتحرمة مغ بخنامج  تأكجات العسمية لمسبادؿ السحكػر في انبي

السائعيغ الحار  افمع الشتائج العسمية لمسبادؿ عشج جخيتتػافق بذكل كبيخ نتائج البخنامج السحكػر  فأنتائج التحقيق 

( في Mesh qualityفي اختيار نػعية الذبكة ) افالجخيالسعاكذ، وقج اعتسج ىحا  افجخيالج عش LPM 1والبارد 

ب العسمي عشج شال  العيشات مغ الشحاس ان.  تبيغ مغ الشتائج الجANSYSتحميل العجدؼ في البخنامج الالشسػذج 

الدمشية لمصال  وفخؽ الجيج السدمط عمى  السجةسسظ ونػعية الصال  تعتسج عمى  فأبجديسات الشحاس والفزة، 

مختمفة  دسظاس السػصمية الحخارية مختبخيا" لمعيشات السصمية بلػحع مغ قي خة الكيخبائية في مشطػمة الصال ،الجائ

ذ إيجابي في زيادة قيسة السػصمية، إالصال  قج أثخ بذكل  افسصمي، بالبعيشة الشحاس غيخ  ةػية مقارنانبجديسات الش

(%، بيشسا عشج 3.5 إلى 1.2قج تخاوحت مغ )مية الحخارية عشج الصال  بجديسات نحاس يػصتندبة الزيادة  فإ

 .  (%5.6 إلى 3.2ت تتخاوح مغ )انالصال  بجديسات الفزة ك

  

السبادؿ  أدا ت ليا تأثيخ جيج عمى انعسمية الصال  ك فأنتائج الحمل العجدؼ  أضيختخخ، ب اآلانجالمغ         

تقاؿ الحخارة مغ انلػحع زيادة ممحػضة في معجؿ  إذالحخارؼ مقارنة بالسبادؿ التقميجؼ  بشفذ الطخوؼ التذغيمية، 

% لصال  54.6% و 42.8ت انتقاؿ الحخارة كانندبة الديادة في معجؿ  فإالسبادؿ الحخارؼ في حاالت الصال ، إذ 

ىشالظ  فألػحع مغ نتائج السحاكات  وبجديسات الشحاس والفزة عمى التػالي عشج مقارنتيسا بالسبادؿ التقميجؼ، 
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 فإ إذبيغ دخػؿ وخخوج السائع الحار مغ شخفي السبادؿ عشج الصال ،  الجرجات الحخارة فخؽ الزيادة ممحػضة في 

غيخ  األنبػبؽ درجات الحخارة مغ الصال  بجديسات الشحاس مقارنة بفخ  أكبخ أعصىالصال  بجديسات الفزة 

درست رقع ندمت في و % لصال  الشحاس والفزة عمى التػالي. 8.4% و 9.2ت ندبة الديادة بحجود انسصمي، وكال

الديادة  ندبة فأػية قج ساىع في زيادة رقع ندمت، و انالصال  بجديسات الش فأالشتائج  أضيختب السائع البارد، و انالج

الت الصال  بالسقارنة الحما تأثيخ فخؽ الزغط أ%، 3.3% وفي الشحاس 5.8ت انعشج الصال  بجديسات الفزة ك

.شتائجمغ حيث ال أخخػ ججا، ونتائج دراسة الحالة تتػافق مع دراسات  ةميضئ تانبجوف الصال  ك الحاالتمع 




