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  الخ0صة 

, يھدف البح�ث ال�ى دراس�ة ت�اثير الجري�ان ف�ي نظ�ام الس�حب عل�ى اداء ض�اغطة الھ�واء الترددي�ة     
ء ترددي��ة ذو اس��طوانتين وتعم��ل ب��ث5ث مراح��ل والتبري��د ب��ين الدراس��ة عل��ى ض��اغطة ھ��وا اجري��ت 

حيث ت�م بن�اء مودي�ل رياض�ي , ا<سطوانتين ھوائي مع استعمال ث5ث انابيب مختلفة بالطول والقطر 
وتم اعتماد امثل طريق�ة لح�ل منظوم�ة ) الكفاءة , الكتلة , الحجم , درجة الحرارة , الضغط ( لحساب 

 . Rung-Kuttaحليل العددي باستخدام طريقة المعاد<ت التفاضلية بالت
حيث اوضحت النتائج بان استخدام ضاغطة الھواء متعددة المراحل تعطي كفاءة عالي�ة بس�ب التبري�د 

ان ط��ول وقط��ر انب��وب الس��حب وس��رعة ض��اغطة الھ��واء لھ��ا ت��اثير عل��ى س��عة الموج��ات , الھ��وائي 
 . مما يسبب زيادة في الكفاءة الحجمية  الضغطية وعلى الضغط النھائي المتولد في حيز ا<نضغاط

 
Influence of The Air Flow In The Induction System On The 

Performance Of A Reciprocating Air Compressor  
  

  
Abstract                                                                                                        

 
The aim of this work is to study the effect of the flow in the induction system on 

the reciprocating air compressor performance. The study was carried out on the 
reciprocating air compressor with two cylinders and  three stages. The cooling 
between two cylinders occurs by the air and used three pipes with different length 
and diameter. A mathematical model is presented to calculate the pressure, 
temperature, volume, mass and volumetric efficiency. This model depends on the 
Runge-Kutla method to solve the differential equation system. The result show that 
when used the multi – stage air compressor increases as result of  efficiency  air 
cooling , the length and diameter of the induction pipe and velocity of compressor 
have a significant influence   on the compression wave capacity also the final 
pressure generated in compression space which caused to increase the volumetric 
efficiency . 

                               
  
  
  
  
  
  
  


