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المشاريع السكنية جزء مهم من حل الزمة السكانية) تنفيذ(طرق 

    هناك جهود حثيثة تبذل من اج�ل إيج�اد أفض�ل الط�رق ال�تي ت�ؤدي إل�ى ت�وفير أع�داد م�ن الوح�دات الس�كنية ال�تي
يمك��ن ان تس��د الحاج��ة الماس��ة والطل��ب المتزاي��د للحص��ول عل��ى الس��كن النس��اني اللئق ف��ي بل��د يتج��ه نح��و التنمي��ة

هنا ان نقدم مجموعة من المبادئ في طريق المساهمة لتفهم المشاكل والحلول القتصادية والستقرار والتقدم ونود

:خطة إستراتيجية  :     المبدأ الول

ومؤسس��ات )الهابيت��ات(      إن الدراسة التي قامت بها وزارة العمار والسكـــ��ان مش��كورة بالتع��اون م��ع منظم��ة
يمك��ن اعتباره��ا قاع��دة 2010ف��ي ع��ام ) سياسة السكان الوطنية في العراق (عالميـة متخصصة ، وكانت بعنوان 

علمية يمكن النطلق منها لمعالجة الزمات والتلك��وء ف��ي ت��وفير المع��روض الس��كني بأع��داد ك��بيرة لتلبي��ة الحاج��ة
الملحة والمتفاقمة للوحدات السكنية .

:التشييد الفردي للسكن  :     المبدأ الثاني

أص��بح نظام��ا متخلف��ا..     إن نظام التشييد الفردي للسكن الذي كان سائدا في العراق ول ي��زال ف��ي اغل��ب الح��الت
وإنم��ا أص��بح م��ن المتف��ق علي��ه .نظرا للهدار الكبير في م��واد البن��اء والكل��ف الض��افية ث��م س��لبيات التنفي��ذ  عالميا 

وبغ��ض.. عالميا ، هو إنشاء مجمعات سكنية متكاملة مع كافة الخدمات الجتماعية والعامة والفضاءات العمراني��ة 
النظر ان كان بناءا عموديا أم أفقيا.
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:توفير السكن للمهمشين  :     المبدأ الثالث

لدينا في العراق، كما في معظم دول العالم الن��امي ، مجموع��ات ليس��ت قليل��ة م��ن ع��ديمي ال��دخل او المهمش��ين او  
حص��را بتش��ييد الدول��ة)(ه��ؤلء يف��ترض ان تق��وم ش��ركات القط��اع الع��ام .. الفق��راء او س��اكني من��اطق العش��وائيات

وتوفير الوحدات السكنية لتلبية حاجاتهم النية.

:دعم شركات القطاع الخاص  :     المبدأ الرابع

إلى أهمية دور القطاع الخاص، ف��ي تنفي��ذ مش��اريع) 2010سياسة السكان الوطنية في العراق (    أشارت دراسة 
وهذا يتماشى مع ما نص عليه الدستور العراقي، الذي يؤكد على أهمية دور القطاع الخاص في العمليات. السكان
وان يهيأ له المكانية لخذ زمام المبادرات في توفير مخزون سكني يساهم بفاعلية ف��ي رف��د س��وق الس��كن. التنموية

.في العراق وإشباع الحاجة السكنية المطلوبة 

    وحيث نشعر بان هن��اك ف��راغ ملم��وس ف��ي وج��ود ش��ركات الس�كان للقط��اع الخ�اص، ش��ركات منظم�ة يعت��د به�ا
ان تقوم.. لهذا نعتقد بان على وزارة العمار والسكان ممثلة بشركاتها المعروفة بخبرتها وتقاليدها.. ويعتمد عليها

..وبص��ورة تدريجي��ة.. ب�دعم وم��ؤازرة وت��دريب ملك�ات ش��ركات القط��اع الخ�اص وربم��ا ال��دخول معه��ا بش��راكات
(ليتسنى لشركات القطاع الخاص هذه من التطور والتنظيم والمعرفة التقنية المطلوب��ة والداء المقب��ول، ف��ي ت��وفير 

لنه وكما هو معل��وم ب��ان الحاج��ة الس��كنية). أول  30المادة ( الذي أشار أليه الدستور العراقي في ) السكن الملئم 
وليس من المقبول وطنيا ول الم��برر علمي��ا العتم��اد الكل��ي عل��ى الش��ركات الجنبي��ة ف��ي ت��وفير.. هي بأعداد كبرى

وكم��ا ه��و. ولب��د م��ن خل��ق ش��ركات محلي��ة تتط��ور م�ع الزم��ن للقي��ام به��ذه المهم�ة . ه�ذه الع��داد الس��كنية المطلوب��ة
.موجود في معظم دول الجوار
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:تقديم الرض بصورة مجانية للسكان  :     المبدأ الخامس

.  ليس له مبرر مقبول) مجانية (     موضوع توفير الرض من قبل الدولة بصورة 

وان المطل��وب ه��و تك��وين.     وقد أثبتت الممارسة العملية ان هناك كثير من المحاذير والمنزلقات في ه��ذا التج��اه
للرض ، يضاف الى سعر الوحدة السكنية ، وفي المحصلة يمك��ن ان يك��ون هن��اك دع��م م��ن الدول��ة لبع��ض) سعر(

للراض��ي) ترش��يد(وبه��ذه الطريق��ة يمك��ن ان يك��ون هن��اك .. الشرائح من المواطنين عند ش��راء الوح��دات الس��كنية 
.وطريقة التعامل مع استعمالت الرض في المدينة 

:توفير مواد البناء  :     المبدأ السادس

ف��أن م��ن الض��روري دراس��ة س��بل ت��وفير..     من اجل تنفيذ وتشييد المجمعات الس��كنية بالع��داد الك��برى المطلوب��ة
وه��ذا يتطل��ب ال��دعم الج��اد والت��وجيه الض��روري والتأهي��ل المطل��وب.. التقليدي��ة والمبتك��رة.. مواد البناء الضرورية

لك��ي يمك��ن له��ا ان تل��بي الحاج��ة المتص��اعدة م��ن.. لشركات مواد البناء في كل م��ن القط��اع الع��ام والقط��اع الخ��اص
.المواد التي تتطلبها خطط السكان الطموحة

:البتكار والبداع في التصاميم المعمارية  :     المبدأ السابع

..والى شرائح متنوعة من الس��كان.. وبالعداد الهائلة المطلوبة..     من اجل تلبية متطلبات خطط السكان الوطنية
يبرز فيه��ا البتك��ار الفن��ي والب��داع التص��ميمي ال��ذي يس��تطيع ان.. يتعين تقديم نماذج متنوعة من الوحدات السكنية

..  المعتمدةوفق المعايير ..مع تقديم وتلبية أكثر المتطلبات.. يساهم في ترشيد المساحات 
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السكان في منطقة الهوار

ك��انت ولت��زال مص��درا لله��ام الفن��انين والش��عراء والمغني��ن.      لش��ك ان منطق��ة اله��وار معروف��ة ل��دى الجمي��ع
والباحثين في جميع صنوف المعرفة من علم النثروبولوجي الى الري وعل�وم ال�بيئة والجيولوج�ا وعل�وم الجتم�اع

. وتخطيط المدن والعمارة وغيرها 

     ان مايعنين��ا هن��ا ه��و نم��ط الس��كان المناس��ب لمنطق��ة اله��وار وف��ق متطلب��ات ال��بيئة والبني��ة الجتماعي��ة القائم��ة
. والخاص من اساليب العيش السائدة والمستقبلية ) التنمية(والمؤثر القتصادي العام 

. لجل التطوير يجب تحديد المنطقة الجغرافية وفق تعريف محدد لسكنة الهوار 

     سكنة الهوار هم فئة معينة انحدرت تاريخيا  من مجاميع مختلفة استوطنت مناطق الهور وتميزت بنم��ط يعتم��د
اساسا  لمصدر العيش وهو تربية الجاموس وص��يد الس��ماك والطي��ور وزراع��ة الش��لب) الهور(المسطحات المائية 

. واستخدام القصب والبردي لجل السكن وحياكة الحصران وغيرها 

.    تتضمن هذه المنطقة اهوار منطقة العمارة والناصرية والبصرة 

. تتضمن تطوير السكان لجزء من هذه المنطقة  1980   لقد كانت هناك دراسة للمؤسسة العامة للسكان عام 

     تعرضت هذه المنطقة للتجفي��ف القس��ري فبع��د ان ك��انت المنطق��ة تعم��ل وف��ق نظ��ام بيئي حي��ث ي��دخل الم��اء م��ن
منطق��ة الس��لم يغ��ذي منطق��ة اله��وار وبفع��ل الم��د والج��زر يتس��رب الم��اء ع��بر انه��ر عل��ى ط��ول طري��ق العم��ارة

لق��د ت��م غل��ق. والبصرة الى نهر دجلة و بذلك ينشأ هور خالي من الملح صالح لكل سبل العي��ش الم��ذكورة س��ابقا  
هذه النهر و سد مدخل نهر العز محل تغذية الهور وبذلك تعرضت المنطقة ال��ى منطق��ة جف��اف واص��بح نه��ر الع��ز

. مركز تجمع جميع املح العراق دون تأمين تصريفه الى الخليج 
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  بعد الحرب الخيرة تم فتح منفذ ماء من الفرات وليس من دجلة ومن جنوب الهور وليس من شماله لج��ل ادخ��ال
الماء الى المنطقة وبذلك دخل الماء دون تأمين هيدرولوجيه متكامل��ة لله��ور ت��م اس��تدراك ذل��ك الن وق��د بوش��ربفتح

الماء من بعض الماكن المناسبة

     لقد من ال سبحانه عز وجل على المنطقة المحيطة بالهور بنعمة طبيعي��ة هائل��ة وث��روة نفطي��ة ق��ل وجوده��ا ف��ي
. العالم ولبد لنا ونحن نخطط للسكان ان نعتمد هذه الثروة اساسا  

يقول الشاعر الشعبي المعروف مظفر النواب ان الحياة في العالم كلها تسير على النفط ماعدى الهوار فانها تس���ير
بالدم ونحن هنا نختلف مع ابو عادل فالحياة في المنطقة المحيطة سوف تعيش على النفط.

     ان ه��ذا الم��ؤثر الض��روري يح��دد الكثاف��ة الس��كانية
وه��ذا. شخصا للهكت��ار الواح��د  50المحتملة قد تقارب 

يعني تهيئة برنامج اسكاني واسع يعتم��د التن��وع وال��بيئة
وفق تخصيصات الرض المختلف��ة م��ن ملكي��ة متنوع��ة
من اراضي مخصصة للدولة الى الملكي��ة الخاص��ة ال��ى

الجمعيات التعاونية 

كل ذلك يعتمد على تصميم انمائي شامل لمنطق��ة تح��دده مؤسس��ات. والسكن المتخصص المدعوم والخاص وغيره 
. الحكم المحلي يجب المباشرة به حال  

     لقد تم حصر نماذجنا في السكن على جزء محدود من انماط السكن وفق نوع التنمية المق��ترح وه��و البن��اء عل��ى
. حافة الهور والبناء في منتصف الهور بعد اعادة النظام اليكولوجي وليس قبله 
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:-لقد اوجدت لنا البيئة انماط من العمارة 

. أ – العمارة البدائية الفردية والجماعية 

. ب – العمارةالحرفية الفردية والجماعية  

. ج – العمارة الواعية الفردية والجماعية 

فهن��اك الن��وع الول ال��ذي يتواج��د ف��ي منتص��ف اله��ور. كان المؤثر المهم في جميع هذه النماط هو النظام البيئي  
حيث الرطوبة العالية التي تستدعي مرور تيارات الهواء لذلك يجب ان يكون البن��اء خفي��ف ال��وزن وبم��ادة القص��ب

ام��ا الن��وع الث��اني فيجم��ع بي��ن بيئتي��ن مختلف��تين الح��ار الج��اف ال��ذي يقتض��ي البن��اء الثقي��ل وبم��ادة الطي��ن. والبردي 
والحار الرطب البناء الخفيف 

     لقد اوجد النظام البيئي شكل  جماليا  يعتمد التنوع والتناقض بين الخفيف والثقي��ل وك��ذلك رص��ف المب��اني بش��كل
موحد منتظم باتجاه القبلة لن ذل��ك يؤه��ل المبن��ى ان تك��ون اط��ول ابع��اده ف��ي اتج��اه مع��اكس للري��ح الس��ائدة ويتخل��ل

. الهواء عبر اقصر اضلعه مما يؤمن تهوية طبيعية وبمستوى جلوس الفرد 

   يوضح اسلوب البناء وان��واع المب��اني الموج��ودة ف��ي منطق��ة اله��وار درج��ة وع��ي متكامل��ة ولي��س فق��ط بدائي��ة او
.حرفية 

لق��د ل��وحظ وج��ود العائل��ة المركب��ة ف��ي منطق��ة.      يعد المؤثر الديمغرافي المهم هو التوزيع العشائري ث��م الع��ائلي 
الهوار لذلك ومن اجل دعم تكوين العائلة المركبة ودعمه الى نمط النتاج في الهوار اعتمد هذا المؤثر في انشاء

. الدور وليمكن لي مصمم للدور من الستغناء عنه كأداة للتصميم اضافة الى المؤثر البيئي الذي تم ذكره سابقا  

     اعتمادا  على المؤثر البيئي يجب ان يتم تصميم قرية نموذجية تعتمد النظام البيئي يترطب الهواء عن��د المس��طح
المائي او النهر ومن ثم يمر عبر الشجار والنخيل ويسبب شكل القرية الذي يكون بمثابة قمع ملقف يم��رر تي��ارات

. الهواء عبر الطرق والمسالك بين البيوت

     قد يتم تصميم الوحدة السكنية الواحدة وفق نمط النت��اج تربي��ة الج��اموس حياك��ة القص��ب زراع��ة بس��يطة يك��ون
وباس��لوب حرف��ي والخفي��ف المض��يف) الط��ابوق والبل��وك(البن��اء في��ه عل��ى حاف��ة اله��ور م��ن الن��وعين البن��اء الثقي��ل 

وف��ق تقس��يم مق��ترح اول��ي يعتم��د م��ا. بالقصب وبالجهد الذاتي وك��ذلك س��ياج المبن��ى ) الطارمة المسقفة(والزريبة و 
يسمى مبدأ تصميم اللب حيث تكون الوحدة الخدمية المطبخ والحمام هي الل��ب ام��ا التش��كيل للمبن��ى فيمك��ن كم��ا ه��و

. مقترح او اي شكل آخر يعتمد نوع العائلة المركبة 

.    يتم تحديد المتطلبات وفق نظم التخطيط للمساحات ووحدات السكن والعناصر النشائية 

     لبـد من الستفـ��ادة م��ن تجــ��ارب س��ابقة كن��ت ق��د انش��أتها م��ع المؤسس��ة العام��ة للس��كان وه��ي تجرب��ة الس��يدية
والبح��ث الف��ائز بالمرتب��ة الثاني��ةفي.والمدينة مع لجنة تطوير السكن في الهوار التابعة لوزارة العم��ار والس��كان 

.2006مؤتمرالمدن العربية في كانون الول عام 
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.  لبد لنا نخلص الى ضرورة القيام بالجراءات التالية لجل تطوير السكان في منطقة الهوار 

تأمين هيدرولوجية صحيحة لمنطقة الهوار تعد من قبل وزارة الم��وارد المائي��ة وتثب��ت في��ة الحص��ة المائي��ة :     أول 
والوليات الضرورية في تنفيذ المشاريع بعيدا عن العمليات الترقيعية االعلمية 

. اعداد تصميم انمائي شامل للمنطقة يعد من قبل وزارة البلديات ومؤسسات الحكم المحلي  :  ثانيــــــا 

يمكن بعد ذلك تقديم تصاميم اسكان متنوعة تعتمد البيئة والنظام الجتماعي والتركيبة القتصادية ادوات التص��ميم 
.وكذلك الطرق يستدعى لها المتخصصين وليس الهوات من الموظفين الدارين كما حدث معي. لجل السكان 

اع���داد مخط���ط تنم���وي زراع���ي للمنطق���ة تحددفي���ة اس���تخدامات وملكي���ةالرض الحالي���ة والمس���تقبلية :     ثالثـــــ222ا
.وخصوصا الرض المملوكة للدولة

اعداد مخطط كامل لستخدامات الرض الخاص�ة ب�وزارة النف�ط م�ع توض�يح سياس�تها المس�تقبلية ازاء :     رابعـــــا
.استخدامها

ع�دم حص�ر نش�اط التطويربالدول�ة والمنظم�ات وانم�ا التوس�يع وادخ�ال الخبروالتج�ارب الس�ابقة وك�ذلك :     خامســا
مطالبة الذين تم ايفادهم بتقديم الخبرة التي ارسلو م�ن اجله�ا ف�ي ايف�اداتهم الممتع�ة ك�ذلك نج�د م�ن المناس�ب ان يق�وم
مجلس تطوير الهواربالتأك�د م�ن ممثل�ي ال�دوائر بالت�دقيق بم�ا ي�دور ف�ي دوائره�م ل�ه علق�ة ب�الهوار ولي�س تمثي�ل

.دوائرهم أسقاط فرض فقط

والمباش�رة 1985اعداد مخطط كامل للمناطق الثرية والتراثية للمنطقة او تح�ديث م�اتم م�ن قبلن�ا ع�ام  :     سادســا
. باعتماد النظم العالمية في الحفاظ على وصيانة الثار والمناطق المحمية

المباشرة بالمناطق الكثر تضررا غرب الهوار واعادة الساكنين الصلين وحسب ماسجل قبل جفاف :     سابعــــا
لهوار وخصوصا المنطقة المحيطة بمعسكر الجذام والعكر والبتعاد عن لسلوب العلمي السياحي الذي ليمت

 بصلة للمصلحة العامة اوعلوم التخطيط والتصميم
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:  المقدمة

بأنها مكون يتم فيه أنتقال الحرارة بين مائعين أو أكثر وهي) Heat Exchanger(تعرف المبادلة الحرارية 
: على أنواع عديدة منها

 Shell and Tube Heat Exchangersالمبادلت الحرارية ذات القشرة والنابيب  .1

 Air Coolersالمبردات الهوائية  .2

 Direct Contact Heat Exchangersالمبادلت الحرارية المفتوحة  .3

 Double Pipe Heat Exchangersالمبادلت النبوبية  .4

 Gasket and Plate Heat Exchangersالمبادلت الطبقية  .5

والCتي تعتCبر أكCثر المبCادلت الحراريCة وسنتناول في هذا الملخص المبادلت الحرارية ذات القشرة والنابيب
فCي الوحCدات الصCناعية وفCي وحCدات أنتCاج الطاقCة حيCث يتCم التبCادل الحCراري بCدون أختلط المCوائع" أسCتخداما

أن الشكـCCCCل العـCCCCام لهCCCCذا النـCCCCوع مCCCCن المـCCCCبادلت هCCCCو عبـCCCCارة عCCCCن حزمCCCCة مCCCCن النCCCCابيب. الجاريCCCCة خللهCCCCا
)Tube Bundle ( عCCا بقواطCCة أجزائهCCمثبت)Baffles ( ابيبCCفيحة النCCة بصCCومرتبط)Tube Sheet( ن كلCCم

.)Shell(الجهتين وتوضع داخل أنبوب أسطواني يسمى القشرة 

:  تصنيف المبادلت الحرارية ذات القشرة والنابيب

على الرغم من أن المبادلت الحرارية ذات القشرة والنابيب متشابهة من حيث الشCCكل الخCCارجي أل أنهCCا تختلCCف
:من ناحية تصنيفها وكما مبين أدناه

ة ":  أولب الوظيفنيف حس، مكثفCCCة) )Cooler، مCCCبردة Heater (( ، حيCCCث يمكCCCن أن تكCCCون مسCCCخنة التص
)Condenser ( مبخرة ،)Evaporator ( أو غلية)Kettle.(

علCى أرتفCاع ومسCاحة موقCع العمCل"  ، حيCث تصCمم وضCع القشCرة أعتمCاداالتصنيف حسب وضع القشرة ":  ثانيا
.1فهي تصمم أن تكون بشكل عمودي أو أفقي والغالب منها تكون بشكل أسطواني وكما موضح في الشكل رقم 

Figure 1 – Vertical and Horizontal Shell Arrangement
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، حيث يكون ترتيب النابيب فيها على شكلين ، كما موضح بالشكل التصنيف حسب ترتيب النابيب ":  ثالثا
.2رقم 

وتكون طريقة تثبيت صفيحة )Straight Tube Arrangement( ترتيب النابيب بصورة مستقيمة. 1      
:في هذا النوع على شكلين Tube Sheet((النابيب 

 I.  تثبيت صفيحة النابيب مع قشرة المبادلةFix Tube Sheet( (وفي مثل هذا النوع من المبادلت يكون من
الصعوبة السماح بتمدد النابيب بشكل حر وخاصة في درجات الحرارة العاليCة, لCذلك يوضCع فCي بعCض الحيCان

ومن مميزات هذا النوع من المبCادلت أمكCانيته العاليCة فCي فصCل المCوائع عCن ).Expansion Joint(حلقة تمدد
.بعضها بشكل شبه تام وخاصة أذا كان أحد المائعين خطيرا وسريع الشتعال

 II. صفيحة النابيب ذات الرأس العائم)Float Head Tube Sheet (ادلتCن المبCوالشكل العام لهذا النوع م
والجهCCة الخCCرى) Stationary Tube Sheet(هCCو أن تكCCون أحCCدى جهCCات صCCفيحة النCCابيب مرتبطCCة بالقشCCرة

ومCن مميCزات هCذا النCوع مCن المبCادلت سCهولة التفكيCك والتنظيCف لكCن) Float Head Tube Sheet(عائمCة 
عنCد التعCرض" يجCب أن يؤخCذ بنظCCر العتبCار أحتماليCة عبCور للمCادة مCن خلل غطCاء الCرأس العCائم وخصوصCCا

.لصدمة حرارية

   U-Tube Arrangement     Uترتيب النابيب على شكل حرف . 2

مع النواع الخرى" وفي هذا النوع من المبادلت تكون لها صفيحة أنابيب من جهة واحدة وتكون أرخص نسبيا
.ومن محدداتها صعوبة تنظيفها لذا يفضل أستخدامها مع الموائع النظيفة التي ل تحتوي على ترسبات كثيرة

Figure 2 - Tube Arrangement
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ومسار الجريان) Type of Fluids( ، أن نوعية الموائع التصنيف حسب نوع الموائع وأتجاه الجريان ":  رابعا
)Flow Direction( ار أنCر العتبCCذ بنظCع أخCابيب مCCرة والنCادلت ذات القشCف المبCCة لوصCرق الهامCCن الطCم

.4الجريان يكون على ثلثة أنواع كما مبينة في الشكل رقم 

حيث أن المائع في القشرة يجري بصورة A-4وكـــما موضح بالشكل  )Cross Flow(جريان متقاطع •
.عمودية على المائع في النابيب

Parallel(جــCCريان متـCCوازي •  Flow(  كلCCي الشCCما فCC4وكــ-B ورةCCان بصCCائعين يجريCCث أن المCCحي
.متوازية

حيث أن المائعين يجريان C-4وكما موضح بالشكل ) Counter or Reverse Flow(جريان متعاكس •
"بصورة متعاكسة ويعتبر هذا النوع من الجريان هو الكفأ في عمليCة النتقCال الحCراري الCذي يبقCى ثابتCا

.3طيلة فترة الجريان وكما موضح في الشكل رقم 

Figure 3 – Counter or Reverse Flow

:أن جريان الموائع في مبادلت القشرة والنابيب يعتمد على عاملين

Number of Passesعدد المسارات •

Flow Directionأتجاه الجريان •

نلحCCظ أن المCCائع يمCCر خلل جميCCع النCCابيب فCCي مسCCار واحCCد فCCي مبادلCCة مرتبCCة A-2 وكما يوضح الشكـل رقCCم 
يوضCCح جريCCان المCCائع فCCي مسCCارين لمبادلCCة مرتبCCة النCCابيب فيهCCا B-2أما الشكل . النابيب فيها بصورة مستقيمة

 U.على شكل حرف 

أنواع الجريان الممكنه فCي مبCادل حCراري مرتبCة النCابيب فيCه بصCورة مسCتقيمة) 4شكل (ويوضح الشكل التالي 
: وذو مسار واحد
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Figure 4 – Type of Flow

ويمكن المبادلة أن تكون متعددة المسارات أذا صCCممت القشCCرة والقواطCCع بطريقCCة معينCCة وكمCCا موضCCحة بالشكـCCل
حيث تعمل القواطع على تقسيم مسار الجريان ألى عدة مسارات وذلك لزيادة النتقال الحCCراري بالضCCافة 5رقم 

)هذاHot Spotألى عملها على حماية جانب المعدن من ركود الموائع فية والتي تسبب في حدوث نقاط حمراء (
.بالضافة ألى وظيفتها الرئيسية في ربط النابيب في الحزمة

Figure 5 – Multi Passes Flow 
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:الجزاء الرئيسية للمبادلة الحرارية

:الجزاء الرئيسية للمبادلة الحرارية ذات القشرة والنابيب) 6،7،8(المرقمة  توضح الشكال

Figure 6 – Float Head Heat Exchanger

Figure 7 – Sectional View of Tube Bundle
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Figure 8 – Isometric View of Shell and Tube Heat Exchanger
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: صيانة المبادلت ذات القشرة والنابيب

: أن أغلب مشاكل الصيانة في مبادلت القشرة والنابيب تكون نتيجة

 Blockageالنسدادات  ":  أول

المخلوطة مع الموائع الجارية خللهCا والCتي تتكCدس بمرورالزمCن بشCكل )Impurities(وأهم مسبباتها الشوائب 
طبقات على جدران النابيب مسببة نقصان في النتقال الحراري مؤدية ألى هبوط في كفCاءة المبادلCة وفCCي بعCض

.الحيان تؤدي ألى ايقاف الجريان في أنابيبها

 Leakageالنضوحات  ":  ثانيا

:وبصورة عامة تقسم ألى

 Internal leakageنضوحات داخلية•

 External Leakageنضوحات خارجية •

فعلCى سCبيل. أن النضوحات الداخلية تتسCبب فCي أختلط المCائع الجCاري فCي النCابيب مCع المCائع الCذي فCي القشCرة
المثال: 

) وحCCدث نضCCوح فCCي أحCCد النCCابيب الناقلCCة لمCCاء التبريCCد خللهCCا فCCأنهOil Cooler أذا كCCان لCCدينا مCCبردة دهCCن (
.أختلط ماء التبريد مع الدهن مسبب فشل المنظومة وأيقافها وبمرور الزمن يؤدي

تظهCCر علCCى الوصCCلت الترابطيCCة" أمCCا النضCCوحات الخارجيCCة فهCCي تسCCرب أحCCد المCCوائع خCCارج المبادلCCة وغالبCCا 
 .)External Joints(الخارجية 

:المبادلت ذات القشرة والنابيب فيتتلخص معظم أعمال الصيانة في 

 Cleaning out Blockageتنظيف النسدادات •

 Plugging Leaksوغلق النضوحات •

أن الطــCرق المـــCتبعة فCي تنظـــCيف المــCبادلت وفــCتح النســـCدادات تتضـCمن فCي تنظــCيف جانـــCب القشــــCرة 
)Shell  Side ( ابيبCCCCCانب النـــCCCCCأو ج)Tube  Side (اليCCCCCغط عCCCCCغوط بضCCCCCاء مضCCCCCا بمCCCCCأو كلهم
)High Pressure Water( ويستخدم النقر والخدش أحيانا."

أن أختيCCار التقنيCCة الصCCحيحة للتنظيCCف يعتمCCد علCCى أنCCواع المعCCادن المصCCنعة منهCCا المبادلCCة وكCCذلك علCCى أنCCواع
للنابيب ، حيث أن عدة التنظيف قCCد Uالترسبات التي يجب تنظيفها مع النتباه عند تنظيف المبادلت ذات شكل 

مع كما أن قشرة المبادلة يجب ان تنظف أيضا . مما يعيق عملية تنظيفها )Bends(تتوقف في منطقة النحناءات 
لتنظيف القشرة من الداخل وغسل النابيب من الخارج ويستعمل المCاء مCع ضرورة سحب حزمة النابيب خارجا 

.غراض التنظيف)لSpecial Solvent(المذيبات الخاصة وأحيانا )Wire Brush(الفرشاة السلكية 

:  أما النضوحات الداخلية تظهر في الموقعين التاليين

.تظهر في داخل النابيب•

 .مـع صـفيحة النابيب تظهر خلل الوصلت الترابطية لنقاط أرتباط النابيب•
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وبهCCذا يقطCCع الجريCCان خلل هCCذا النبCCوب Plugيتم أيقاف النضوحات في النابيب بغلق طرفي النبCCوب بسCCدادة 

مCCن النCCابيب الكليCCة% 10ويتم الغاءه لكن هناك نسبة للنابيب الملغاة في اي مبادلة حرارية وهي أن ل تتجCCاوز 
للمبادلة فاذا تجاوزت النابيب هذه النسبة فعندئذ يجب تبديل حزمة النابيب بصورة كاملة حCCتى ل تكCCون خسCCارة

.النتقال الحراري كبيرة وتكون المبادلة غـير فاعلة في ميدان العمل

والشكل الشائع للسدادات هو Metallic Plugومعدنية  Rubber Plugوالسدادات على نوعين مطاطية الشكل  

 .9كما موضحة في الشكل رقم  Tapered Plugالشكل المسلوب 

Figure 9 – Type of Plugs

فيتCCم معCCالجته أمCCا بعمليCCة التوســCCيع) Tube Sheet(لكCCن أذا ظهCCر النضــCCوح بيCCن النبCCوب وصCCفيحة النCCابيب 
)Expansion(  أو بعملية اللحام)Welding( .مCCة فيتCCة الخارجيCCلت الترابطيCCي الوصCCأما بالنسبة للنضوحات ف

معالجتهCCCCا حسCCCCب نوعهCCCCا فعلCCCCى سCCCCبيل المثCCCCال النضCCCCوحات الCCCCتي تظهCCCCر فCCCCي الوصـCCCCلة الرابطCCCCة الخــCCCCارجية
)Flange  JointsاتCCCCديل الكازكيتCCCCق تبCCCCن طريCCCCا عCCCCم معالجتهCCCCفيت ()Gaskets( براغيCCCCد الCCCCة شCCCCأو تقوي
)Belts Tighten (أو تبديلها.

:تحديد النضوحات في المبادلت الحرارية ذات القشرة والنابيب

:توجد عدة طرق لتحديد النضوحات في المبادلت الحرارية من أهمها

 Vacuum Testالفحص بالضغط الفراغي  •

 Hydrostatic Pressure Test طريقة الفحص المائي بالضغط الهيدروستاتيكي•

وتسCCتخدم مضCCخة" من الهCCواء اول Shell Sideتتلخص طريقة الفحص بالضغط الفراغي بتفريغ جانب القشرة 
Pump ابيبCCCانب النCCCرك جCCCرورة تCCCع ضCCCرض مCCCذا الغCCCلهTube  sideويCCCغط الجCCCرض للضCCCوح ومعCCCمفت

Atmosphere Pressure  ثم تنشر الرغوةFoam على النابيب وعلى صفيحة النابيب ليتوجب على العامل
أو الفني فحص المبادلة بشكل جيد وتحديد المناطق التي تنجذب فيها الرغوة ألى داخل القشرة والتي تمثل منCCاطق

.نضوحات في المبادلة يجب معالجتها

:وتتلخص الطريقة بالتي" أما طريقة الفحص المائي بالضغط الهيدروستاتيكي فهي الكثر شيوعا

.فقط Shell Sideتسليط ضغط على جانب القشرة " أول•

.فقط Tube Sideتسليط ضغط على جانب النابيب " ثانيا•
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".معا Tube sideوجانب النابيب  Shell Sideتسليط ضغط على جانب القشرة " ثالثا•

مCCع التأكيCCد) ضCCغط المبادلCCة العتيCCادي  X 1.3( أن الضغط المسلط على المبادلة لغرض الفحCCص يحCCدد بنسCCبة 
على فترة الفحص تتراوح مابين نصف ساعة ألى ساعة وليجوز زيادة الفترة الزمنية أكثر مCCن المقCCرر لن ذلCCك

Data ويفضــل الرجـــCCوع ألCCى نشـCCرة المـــCCصنع يؤدي الـى تشــوهات داخــلية في معــادن الــــمبادلة الحرارية

Sheet Design  لمعـــرفة أقـصى ضغط فحـص تتحملـه المـعدةMax Pressure Test وبعدها يتوجب مراقبة
.المؤشر لمراقبة أي هبوط تدريجي قد يحدث حيث يدل على وجود نضوح في المبادلة

Figure 10 – Hydrostatic Pressure Test System

:أن عملية تنصيب النابيب وربطها مع صفيحة النابيب يتم بطريقتين

حيث يتم فيها توسيع حافة النبوب داخل صCCفيحة النCCابيب مCCع)Expansion Method(طريقة التوسيع✔
- 1.5النتباه عند إدخال النابيب يجب أن يكCCون خCCروج الحافCCة الحCCرة لكCCل أنبCCوب بمسCCافة (  3( mm

Plastic((أن عمليCCCCة التوسCCCCيع تCCCCؤدي ألCCCCى حCCCCدوث منطقCCCCة تشCCCCويه لCCCCدن . خCCCCارج صCCCCفيحة النCCCCابيب

Deformation  رنCCوية مCCة تشCCابيب ومنطقCCفي الن)Elastic Deformation( ابيبCCفيحة النCCي صCCف
وهي مصCCممة لغCCرض حCCدوث هCCذا التشCCويه وهCCي بمثابCCة )Grooves(والتي تكون محتوية على أخاديد 

لها )Rolling Machine(أن عدة التوسيع". لغرض تثبيت النابيب وجعلها أكثر ثباتا )Seats(مقاعد 
.قياسات وأحجام مختلفة يكون أختيارها بدقة أعتمادا على سمك وقطر و معدن النبوب

طريقة اللحام وتجري عندما تكون عمليCCة التوسCCيع غيCCر كافيCCة أو غيCCر عمليCCة بسCCبب درجCCات الحCCرارة ،✔
. الضغوط والهتزازات أو العوامل السابقة مجتمعة حيث تكون عملية التوسيع غير مجدية
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Figure 11 – Expansion Method

 Tube Replacementتبديل النابيب 

يتCCم اللجCCوء ألCCى خيCCار تبCCديل النCCابيب بشCCكل كامCCل عنCCدما تتجCCاوز النCCابيب التالفCCة أكCCثر مCCن النسCCبة المحCCددة
أو عندما تكون حزمة النابيب متهرئة أو تالفة نتيجة تعرضها ألCCى تأكCCل كيميCCاوي") وكما تم توضيح ذلك سابقا(

نقصان شديد في سمك النابيب أو قد يكون السبب ميكانيكي كتعرض حزمCCة النCCابيب لضCCربة قويCCة" عالي مسببا
. في حزمة النابيب أو لسباب أخرى) Buckling(أثناء نقلها مسببة أنبعاج مؤثر 

الحماية بالقطاب المضحية

توضCCع صCCفائح او براغCCي مCCن معCCدن )Corrosion(لغرض حماية معادن المبادلCCة الحراريCCة مCCن خطCCر التا كCCل
المCCاء فCCي المبادلCCة الحراريCCة حيCCث أن) مجمعات(داخل صناديق ) Magnesium Plate or bolt(المغنيسيوم 

في الخلية الكلفانية ويكون عرضة للتا كل حسب مCCوقعه فCCي السلسCCلة )Anode(المغنيسيوم يمثل القطب الموجب 
أسرع من المعادن الخرى المصنعة منها المبادلة الحرارية لتمثل)Electrochemical Series(الكهروكيميائية 

القطCCاب المضCCحية" وتسمى أقطاب المغنيسيوم أيضCCا )Cathode(في هذه الحالة الجهة غير المتأكلة أو الكاثود 
)Sacrificial Anodes( صCCراء الفحCCن أجCCد مCCب التأكCCة يجCCة الحراريCCلذا فعند أجراء الصيانة الروتينية للمبادل

.البصري لهذه القطاب والتأكد من تبديل القطع التالفة

ويحدث التا كل الكلفاني عند وجود معدنين مختلفين في محلول الكتروليتي أو بيئة مناسبة لحدوث التأكCCل حيCCث أن
فرق الجهد بينهما يؤدي الى مرور تيار من اللكترونات لذا فأن المعCCدن الكCCثر مقاومCCة سCCيمثل الكCCاثود والمعCCدن

فCCي" القل مقاومة سيمثل النود وهنCCاك قاعCCدة عامCCة أنCCه يجCCب عCCدم جمCCع المعCCادن الCCتي تبتعCCد عCCن بعCCض كCCثيرا
.السلسلة الكلفانية أو الكهروكيميائية لن هذا سيؤدي الى خطر التا كل الكلفاني
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:تصنيع المبادلت الحرارية ذات القشرة والنابيب

يتم تصCCنيع المبCCادلت الحراريCCة ذات القشCCرة والنCCابيب وفCCق القCCوانين الCCتي تصCCدرها جمعيCCة مصCCنعي المبCCادلت
:ولمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الموقع اللكتروني التالي )TEMA(*النبوبية المريكية 

www.tema.org

*TEMA (Tubular Exchangers Manufacturers Association)
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