
 الملخص العربى

التداخل فى مجاالت السريان بين الريش الثابتة و المتحركة تخضع لتوزيع محدد لمجاالت الضغط و الذى 

زددذا التذبددذ  فددى الضددغط  وبدددوري يثيددر االزتددزازات الميكااليكيددة الجددزال المضددخة الثابتددة و المتحركددة  

فاالدة ددد الدوار واالجزال الثابتة للمضدخة  يقابل تذبذ  محدد للجزل عالدما الزتزازات الميكااليكيةل المسب 

ان عدد  الدتحك  و العمدر االفتراضدى للمضدخة  تؤثر بالسل  علدىبة وغير مرغ ى حدوث ظوازراليؤدى 

خصوصدا  االهيدار تدا  لهيكدل و مكوالدات المضدخة تقليدل كادالي المضدخة او فى زذي االزتزازات يؤدى الى

  ريش الجزل الدوار

داخدل  ميكىامدع تحليدل السدريان الدديالديدد و تقيدي  و ديداال االدال عمليدا و الظريدا تهت  الدراسة الحاليدة بتح

ديدداال االدال للمضددخة دددد تدد  عمليددا و الظريددا فددى حالددة و   ذات غالفددين مختلاددين طدداردي مركزيددة مضددخة

تدد  اجددرال التجددار  علددى مضددخة بغددالز  مضددخة بغددالز حلزوالددى و مضددخة بغددالز بالا ددر ذو ريددش 

مجال السريان الداخلى لتلك المضدخة ددد تد  دراسدتة باسدتخدا  ديالاميكدا  و ختلاة حلزوالى عالد تصرفات م

بيالهمدا فدى  الموائع الحسابية ايضا  وتمدت المقارالدة بدين الالتدائع العمليدة و الالظريدة ووجدد ان زالداك توافد 

ة ن الداخلى و متجهات السرعة تطاب  تدا  علدى اسدطل الدريش المالحاليداالسريواظهرمجال واسع للسريان 

غيدر ا دكال التددف  ممدا يعالد القطة التصمي  للمضخة ذات الغالز الحلزوالى ولكدن خدارن القطدة التصدمي  

حددوث ايضدا الز الحلزوالدى للمضدخة  لدوحظ غدوتؤثر ايضا على توزيع الضدغط االسدتاتىكى فدى التماما 

عالدما تعمل المضخة عالد تصرفات اعلدى للغالز الحلزوالى للمضخة  مقطع الخروناالاصال للسريان فى 

 % اعلى عن القطة التصمي  03بالسبة 

اجرال الدراسة العملية و الالظرية للمضخة بالا ر ذو ريش  ودد لوحظ ان اعلى معددالت الضدغط  ايضات  

التغيدر فدى  دادزيدالقطة السكون لمقدمة الري ة و زى اعلى من اى ضدغط علدى ري دة الالا در   تحدث عالد

 وتمتبصددوري ملحوظددة عالدددما تعمددل المضددخة عالددد معدددالت سددريان جزئيددة  علددى الري ددةة الضددغط ديمدد

تغييدر عددد ريدش الالا در  ووجدد ان زيدادي الدراسة العملية و الالظرية للمضخة ذات الالا ر ذو الريش مدع 

ري ة يؤدى الى تقليل ضغط الخرون و كذلك مجدال عمدل السدريان للمضدخة و يقلدل  21الى عدد الريش 

ريددش الددذى يعطددى ضددغط  9% و ذلددك بالمقارالددة بالا ددر ذو 12% الددى 02مددن  للمضددخة ليكادداعلددى ا

ريدش تالدتع عالدة زيدادي  2ازدياد عدد ريش الالا ر مدن  ريش  23و  2استاتيكى اعلى مقارالة بالالا ر ذو 

 ريش  9الضغط و الكاالي و ذلك حتى 



د ان زيددادي الخلددو  الدراسددة ايضددا علددى المضددخة مددع تغييددر مسددافات الخلددو  القطريددة  ووجدد تمددت

يددادي فددى كاددالي المضددخة ز% يددؤدى الددى 23% مددن الصددز القطددر الخددارجى للجددزل الدددوار الددى 2 1مددن

يسدمل للسدريان الخدارن مدن الجدزل الددوار ان يكدون  وذلك الن زيادي الخلدو  بهدذي الالسدبة %2 5بالسبة

 ي الخلدو امدا زيداد  بعض ريدش الالا درويقلل فر  حدوث االاصال فى  عالد دخولة للالا ر اكثر االتظاما

وذلدك التيجدة ميدل %5يقلل الكاالي بالسدبة  من الصز القطر الخارجى للجزل الدوار %13% الى 23من 

يدادي الكبيدري فدى زالسريان الرئيسى لالالاصال فى بعض ريش الالا ر التيجدة تغيدر زوايدا الددخول بسدب  ال

                 الخلو  القطرى بين الجزل الدوار و الالا ر 


