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 ,,مسهللا هللا والحمہ ل والصالة والسالم على رسول هللا

ماأكثر اعتمادنا اليوم على الثالجات والمبردات 

فلوال الثالجة لما استطعنا الحفاظ , فى الحياة اليومية

على األطعمة لفترات طويلة نسبياً مقارنة موضعها 

فمثالً اللبن سيفسہ لو ترك لعہة , فى الهواء الطلق

مينما يمكن أن يبقى , درجة حرارة الغرفةساعات فى 

 .صالحاً ألسبوعين كاملين لو وضع فى الثالجة

إذن فكيف تعمل الثالجة؟ وعلى أى المبادئ  

 .الفيزيائية تعتمہ؟ هذا ما سنتناوله فى هذا الموضوع

مہايًة يجہر مالذكر أن الهہف من تبريہ األطعمة  

ميع هو إمطاء عمل البكتريا التى تحتوي عليها ج

وهذه البكتريا هى , األطعمة والمشرومات مال استثناء

لذلك يلزم التبريہ أو حتى التجميہ , المسئولة عن إفساد األطعمة عنہ تركها فى الحرارة

 .إلمطاء عملها ألقصى درجة ممكنة

عنہما يتبخر : "أما عن المبہأ الذي يعتمہ عليه عمل الثالجة فهو غاية في البساطة 

وعليه لو تكمنت من جعل سائٍل ما يتبخر مع " يمتص حرارة أثناء العمليةسائٍل ما فإنه 

جعل مصہر الحرارة الوحيہ له هو داخل الثالجة فإنه يمتص الحرارة من الہاخل ومالتالي يبرد 

ويمكنك تجرمة ذلك ماستخہام الكحول فلو وضعته على يہيك فى درجة حرارة . الطعام

ومنفس المبہأ يعمل الغاز المبرد فى . ة يہيك معہ تبخرهالغرفة فإنه سيتبخر وستالحظ مرود

الثالجة ولكنه فى هذا الحالة محبوس فى دائرة مغلقة وممروره خالل عناصر الہائرة فهو 

 .يتحول من سائل إلى غاز والعكس ماستمرار

المكونات والعمل (ثهللا نتناول معہها دورة العمل  إلى أههللا مكونات الثالجة لنتعرف أوالً  

 :)ورة مرفقة فى الصفحة التاليةفى ص

ومهمته زيادة ضغط الغاز المبرد فى حالته  :)Compressor(المكبس أو الضاغط  .۱

فى حالته الغازية فقط حيث ال تتعامل المكامس مع السوائل ولكن تتعامل (الغازية 

 ).مع السوائل Pumpsالمضخات 
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): Serpentineسرمنتينة (شبكة التبريہ  .۲

حراري وهى المسئولة وتعمل كمبادل 

عن تبريہ الغاز المضغوط ذى الحرارة 

, المرتفعة وطرد الحرارة للهواء الخارجي

ونتيجة النخفاض الحرارة يتحول الغاز 

 .إلى سائل

 Expansion(صمام توسيع أو تمہد  .۳

Valve :( وهو المسئول عن التحكهللا فى

سريان السائل المبرد داخل دورة التبريہ 

حيث يوجہ , ةعلى حسب حاجة الثالج

حساس داخل الثالجة وعنہ وصول 

الحرارة لہرجة البرودة المطلومة يغلق 

ويفتح مجہداً عنہ ارتفاع الحرارة , الصمام

ماإلضافة لوظيفة  .عن الہرجة المطلومة

أخرى مهمة وهى تقليل ضغط السائل 

قبل دخول السائل للصمام (الہاخل إليه 

يہفعه المكبس فيكون الضغط مرتفع 

مام يسحبه المكبس فيقل ومعہ ص

والهہف من تقليل الضغط هذا هو الوصول مالسائل المبرد للضغط المناسب ) الضغط

حيث أنه لو . ليغلي السائل فى درجة حرارة داخل الثالجة ومالتالي يمتص حرارتها

إال مہرجة ضئيلة جہاً ال (مر السائل داخل الثالجة ولهللا يتحول لغاز فلن يمتص حرارة 

 ).الثالجةتناسب عمل 

ويعمل كمبادل حراري حيث يوجہ داخل الثالجة ويسري : )Evaporator(المبخر  .٤

مہاخله السائل المضغوط ويمتص السائل الحرارة من الثالجة ومالتالي تنخفض حرارة 

ونتيجة امتصاص السائل المبرد للحرارة يتحول إلى غاز له حرارة , الثالجة الہاخلية

 .عالية وضغط منخفض

 :عرف إلى مكونات الثالجة نأتى لہورة العمل وهى كالتاليومعہ الت

يہخل الغاز إلى الضاغط أو المكبس فيرتفع ضغطه ونتيجة الرتفاع الضغط تزيہ  .۱

 .درجةحرارته
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يمر الغاز المضغوط ذو الحرارة المرتفعة فى شبكة التبريہ أو السرمنتينة فيمتص  .۲

تحول الغاز إلى سائل ذي ضغط الهواء الخارجي الحرارة ونتيجة النخفاض الحرارة ي

 .مرتفع

وهو عبارة عن ثقب  يمر السائل ذي الضغط المرتفع داخل صمام التوسيع أو التمہد .۳

المكبس يضغط من هذه (حيث يكون السائل له ضغط مرتفع عنہ دخوله , صغير

المكبس يسحب من (ويكون له ضغط منخفض عنہ خروجه من الصمام ) الناحية

من هذه العملية هو إيصال السائل للضغط المناسب ليغلي  والهہف). هذه الناحية

ويتحول لغاز عنہ درجة حرارة الثالجة الہاخلية ومالتالي يسحب الحرارة منها حيث 

وكما نعلهللا درجة غليان السائل تعتمہ (أنه لو لهللا يغلي فلن يحہث تبادل حراري 

 ).على الضغط

فإنه يغلي ويتحول لغاز ومالتالي  )أى داخل الثالجة(وعنہ مرور السائل داخل المبخر  .٤

ويخرج من المبخر فى صورة غاز له ضغط منخفض , يمتص الحرارة من داخل الثالجة

 .ليہخل إلى المكبس وتعاد الہورة

درجة (غاز األمونيا كان األسبق واألكثر إنتشاراً , وعن الغازات المبردة فهي عہة أنواع

ولكن ألنه شہيہ السمية للبشر تهللا استبہاله مغازات يطلق عليها ) درجة مئوية ۳۲-غليانه 

وألنها ضارة مطبقة األوزون تهللا التحول ) يطلق عليها عامًة الفريون( CFCالكلوروفلوروكارمونز 

 .أقل ضرراً  لغازات

 .نفس فكرة العمل تسري على المكيفات وإن اختلفت طريقة التنفيذ إلى حٍہ ما 

الموضوع قائهللا مصورة أساسية على مقال عن عمل الثالجات على موقع كيف تعمل  

 .األشياء

 :على الفيس موك" ثقف نفسك"تامعونا على صفحة 

Usakafnafsak.eesho۳/com.facebook.www://httpU 

 

http://www.facebook.com/3eesho.sakafnafsak�

