
;;, 

 

:1.3 التمرين  

Coal_Exercise_3.1.xls. الملف افتح   

المقدمة 4 و 1 الجداول في البيانات بعض توفير يتم  

النقاط من العديد في أخطاء فيهو بعناية 4 رقم الجدول تعبئة يتم لم ،ولكن  

نقطة لكل الصحيحة التعبئة كيفية شرحا و رصدت التي األخطاء في قائمة اعمل  

:تحقيقاتكم لبدء القرائن بعض يلي فيما  

القيم؟ من المتوقع النطاق في الصافية الحرارية ةقيمالو اإلجمالية الحرارية قيمةال هل *  

؟ الصافية الحرارية ةالقيم مع مقارنة اإلجمالية الحرارية قيمةال هي كيف*  

متوازنة؟الحرارية  قيمةال تدفقات هل *  

نحتاج؟ التي الحرارية قيمال كل لدينا هل*  
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 التمرين3.2 :

Coal_Exercise_3.2.xls. الملف افتح  

التالية البيانات مع 1 الجدول امأل : 

.الجوفية المناجم من وكالهما اآلخر الحجري الفحم من طن ٠،٠١١،١١١و الكوك فحم من طن ٠،١١١،١١١  البلد هذا ينتج  

.الكوك أفران في الكوك فحم كل يستخدم  

.الكوك أفران غاز من( إجمالي) تيراجول ٠٠،١١١و  الكوك الفران الكوك فحم من طن  ٠١١،١١١ هي العملية هذه مخرجات      

.التدفئة ألغراض الصلب مصنع في الباقي استخدم وقد. الكوك افران لتسخين المنتج الكوك أفران غاز نصف استهالك تم  

.الباقي صدرو الصهر، فرانأل كمدخل المنتج الكوك الفران الكوك فحم من طن ٠١١،١١١ استخدم وقد  

 ما استهالك ويتم. للحرارة مصنع قبل من طن  ٬١١،١١ و للطاقة؛ محطة قبل من اآلخر الحجري الفحم من طن  ٠١١،١١١ ستخدمي

.القطارات قبل من اآلخر الحجري الفحم من تبقى  

 ويستخدم. األلومنيوم صناعة في منها طن  ٠١١،١١١ استهالك يتم و القاري، شبه الفحم من طن  ٠،٠١١،١١١ أيضا البالد وتستورد

.الحكومية المخزونات لبناء الباقي  

 التمرين3.3:

Coal_Exercise_3.3.xls. الملف افتح  

:و الصفراء الخاليا ،أمأل٠ و ٠ الجدولين في الواردة البيانات باستخدام  

.الكوك فحم فرن كفاءة احسب  

.٪44 كفاءة لديه أنه افتراض على الصهر نفر ناتج احسب  

.٪33 كفاءة افتراض على اآلخر الحجري الفحم من الكهرباء من المتوقع اإلنتاج احسب  

.الحجري اآلخر الفحم مدخالت الحسبان في األخذ مع الحرارية المحطة كفاءة احسب  

    

   الغاز نسبة اإلجمالي على الصافي

0.9    غاز وحدات إنتاج الغاز

0.9    غاز أفران الكوك

1.0    غاز أفران الصهر

1.0    األكسجين الصلب - فرن الغاز


