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الجــزء النظـري والعممي

تبريد وتكييف 1-

الهــدف مـن المـادة

ت عريف الطالب عمى العمميات االساسيه لمتبريد والتكييف وعمى ؤسائط التبريد المختمفه وكيفية استخدام الجداول
والمنحنيات الخاصه بها وعمى خواص الهواء والتعرف عمى اجراء الدورة االنضغاطية وممحقاتها

الجزء النظري:
األسبـوع
2-1

مفــردات المــادة

الخواص االساسية لخميط بخار الماء و الهواء :مكونات الهواء الجوي  ،المعادلة العامة لمغازات ،قانون دالتون
لمضغوط الجزئية ،ضغط البخار المشبع ،ضغط بخار الماء في الهواء الرطب ،الرطوبة النسبية ،طبقة

االوزون واالحتباس الحراري
3-2

محتوى الرطوبة ،و نسبة الرطوبة ،نسبة الترطيب ،نقطة الندى ،المحتوى الحراري ،المحتوى الحراري في
التطبيق ،درجة ح اررة البصمة الرطبة ،درجة ح اررة التشبع االديباتي،

4-3
5

المخطط السايكرومتري و عمميات التكييف :شرح عام لممخطط السايكرومتري و اساس بناءه ،خمط الهواء
اديباتيا ،التبريد المحسوس ،التسخين المحسوس ،سحب الرطوية

الترطيب بالطرق التالية (حقن الماء ،حقن البخار ،الترطيب االديباتي ،كفاءة الترطيب ،الترطيب بثبوت درجة
ح اررة البصمة الرطبة)

7-6

التبريد و ازالة الرطوبة مع اعادة التسخين ،معامل االمرار الجانبي ،معامل التماس ،،التسخين المسبق و
الترطيب مع اعادة التسخين ،خاط الهواء و الترطيب االديباتي مع اعادة التسخين ،دورة الصيف و دورة

الشتاء.
9-8

الراحة و الظروف الداخمية :عمميات االيض و راحة االنسان ،ميكانيكة الجسم في انتقال الح اررة و التظيم

الحراري ،معدل االيض ،المالبس ،تاثير المحيط عمى راحة االنسان ،العوامل االخرى المؤثرة عمى راحة
االنسان

13
13-11

معادلة فنجر لمراحة ،مقياس الراحة المركب،اجهزة القياس الخاصة ،نقاوة المحيط ،اختيارالظروف الداخمية

المناخ و الظروف الخارجية:المناخ ،الرياح ،الرياح المحمية ،تكون الندى ،الضباب و الرذاذ ،تغير درجات

الح اررة الموسمي ،تغير الرطوبة الموسمي ،قساسات االرصاد الجوية ،التغير الموسمي لحالة المحيط الخارجي

السايكرومترية ،اختيار الظروف الخارجية( الطرق الثالثة)
15-14

اختيار ظروف الهواء المجهز:ازالة الح اررة المحسوسة ،السعة الح اررية النوعية لمهواء الرطب ،ازالة الح اررة
الكامنة ،ميل خط نسية الح اررة المحسوسة ،الح اررة الناتجة من محركات المراوح ،اعادة التسخين الضائع،
اختيار ظروف تجهيز الهواء المناسب
مفردات مادة التثميج

17-16

وسائط التبريد ،انواع وسائط التبريد القديمة و الحديثة ،التاثيرات الجانبية لوسائط التبريد عمى طبقة االوزون و
االحتباس الحاري ،وسائط التبريد الثانوية
1

18

مفهوم التثميج :استخامات التثميج و طرق التثميج ،القانون الثاني لمديناميك الحراري ،المضخة الح اررية ،دورة
كارنوت المعكوسة ،دورة انضغاط البخار البسيطة ،اجزاء دورة انضغاط البخار البسيطة

19

التحميل الرياضي لدورة انضغاط البخار البسيطة ،العوامل المؤثرة عمى معامل اداء دورة انضغاط البخار(تاثير
درجة ح اررة السحب ،تاثير درجة ح اررة التكثيف ،تاثيراالفراط في تبريد السائل ،تاثير تحميص البخار ،تاثير
خسائر الصغط)

23

دورة انضغاط البخار النظرية و مقارنتها بالدورة الحقيقية ،تحسين دورة انضغاط البخار ،استخدام خزان
الوميض ،التبريد الفائق لسائل التبريد

23-21

االنضغاط متعدد المراحل :ازالة غاز الوميض ،المبرد البيني ،مبخر واحد و ضاغط واحد ،مبخرين و ضاغط

واحد ،ضاغطين و مبخر واحد ،ضاغطين و مبخرين ،االنضغاط متعدد المراحل بعدة انواع من التبريد
البينب( مبرد بيني بالماء ،تبريد بيني بسائل وسيط التبريد المتطاير ،التبريد البيني بالتطاير)

25-24

مكونات دةور التبريد االنضغاطية :الضواغط انواعها ،ضواغط االزاحة الموجبة ،الضواغط الترددية ،الكفاء
الحجمية ،الكفاءة الميكانيكة ،الضواغط الدورانية ،الضواغط المولبية ،الضواغط الحمزوني’ ضواغط الطرد

المركزي
28 -26

المكثفات و المبخرات ،و ابراج التبريد ،ادوات التمدد

33-29

ممحقات منظومة التبريد االنضغاطية.

الجزء العممي:
المـــادة

االسبوع
1

اجهزة قياس سرعة الهواء  -قياس سرعة الهواء بأستخدام انبوبة بيتوت والمانومتر .

2

تطبيقات عمى مخطط خارطة خواص الهواء (المخطط المصردي ).

3

التبريد والتسخين المحسوس

4

عممية ازالة الرطوبة

5

ترطيب الهواء بالحقن المباشر لقطرات الماء

6

عممية خمط الهواء

7

التبريد وازالة الرطوبة مع اعادة التسخين

8

الخمط والتشبع االديباتي مع اعادة التسخين

9

الحسابات النظرية الداء الضاغط

13

حسابات المكثف لمدورة االنضغاطية

11

حسابات السعة ومعامل االداء لمدورة االنضغاطية

12

حسابات معامل االداء لمدورة االنضغاطية الحقيقية
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