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 كمية االسراء الجامعة

 قسم هندسة تقنيات التبريد والتكيف

 النظام السنوي 
 أسبوع 33   

عدد 
الساعات 
 االسبوعية 

 عدد الوحدات   2 النظري 
 2 العممي      6      

 4 المجموع

 مفـردات مـادة الثالثـــة المـرحمـة
    2- التبريد والتكييف

  والعممي النظـري  الجــزء     

 الهــدف مـن المـادة

اللمام بتركيبيا وكيفية عمميا واختيار كافة االنابيب والممحقات افي التبريد و  المستخدموتعريف الطالب عمى المجموعات  
الخاصو وربطيا والتعرف عمى اجيزة السيطره الخاصو بتمك المجموعات ودراسة اجزاء دورة تكييف اليواء وتطبيقاتيا وتخمين 

  حرارية في مجال التكييف .االحمال ال
 2- التكييف مــادةمفــردات  األسبـوع

 المسح الموقعي لمحيز المكيف، العالقة بين الكسب الحراري و حمل التبريد، 1

الحرارة المفقودة من ) صيفا و شتاءا، حساب حمل التدفئة تعيين الظروف الداخمية و الخارجية المحمية، 2-4
رارة المفقودة من تراكيب البناية) الجدران، السقوف، االرضيات(، الحرارة المفقودة االبواب و الشبابيك، الح

من اسس االبنية، الحرارة المفقودة بالتيوية) طريقة تغير اليواء لكل ساعة، طريقة الحجم لمشخص الواحد، 
 (ل الحراري الكميطريقة الحجم لكل متر مربع(، الحرارة المفقودة بسبب ترشح اليواء) طريقة الشقوق(، الحم

الحرارة الناتجة بسبب مرور اشعة الشمس خالل الزجاج، الحرارة المنتقمة عبر الزجاج، الحرارة ) حمل التبريد 5
  (المنتقمة خالل الجدار، و السقوف، طريقة فرق درجات الحرارة المكافئ

عدالت االيضية لالشخاص، الحرارة الحرارة المنتقمة خالل القواطع، الحرارة المتولدة بسبب االسخاص، الم 6-7
المتولدة بسبب االنارة، الحرارة المتولدة بسبب المحركات الكيربائية و المعدات ، الحرارة المفقودة بسبب 

 التيوية، الحرارة المفقودة بسبب تسرب اليواء     

بي، استخراج درجة حرارة الحمل الحراري الكمي لمغرفة، الحمل الحراري الكمي لمبناية، معامل المرور الجان 8
 ممف التبريد

العمميات المصردية التطبيقية، التبريد و ازالة الرطوبة، التبريد و ازالة الرطوبة عند وجود حمل حراري كامن  9-11
 .عالي، التبريد و الترطيب،  التبريد التبخيري لالنظمة المنفصمة، التسخين و الترطيب برش الماء

الضغط في المجاري المستقيمة، خسائر الضغط في مجاري اليواء المستطبمة،  خسائر) مجاري اليواء 12
 (خسائر الضغط في تراكيب مجاري اليواء) التوسع المفاجئ، التقمص المفاجئ، الفروع و ماخذ اليواء(

تصميم مجاري اليواء، التعرف عمى طرق تصميم مجاري اليواء، االعتماد عمى طريقة ثبوت خسائر  13
 تزان منظومة مجاري اليواءالضغط، ا

، توزيع اليواء في (خصائص مراوح الطرد المركزي، قانون المراوح)انواع المراوح، اختيار المراوح،  المراوح 14-15
 الغرف، اختيار مخارج اليواء في الغرف، ناشرات اليواء، شبابيك اليواء، منافذ اليواء الراجع

تصميم انابيب الماء، خسائر الضغط في االنابيب المستقيمة، خسائر الضغط في وصالت انابيب الماء،  16-17
 انابيب وسيط التبريدن تصميم شبكة انابيب الماء

 اختيار المضخات، تصميم شبكة توزيع الماء، تصميم خزان التمددانواع المضخات، مواصفات المضخات،  18-19
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 ةالمخازن المبرد-التجميد 

الكثافة و  المواصفات الحرارية لمكونات الطعام، محتوى الماء، نقطو االنجماد االبتدائية، كسر الثمج، 23
 الحرارة النوعية

الطعام غير المنجمد، الطعام المنجمد، الموصمية الحرارية، طريقة التوازي، حرارة التنفس، معامل انتقال  21
 الحراره لمسطح

 لطعاموقت انجماد و تبريد ا 22
 تخمين وقت تبريد الطعام اعتمادا عمى معامل انتقال الحرارة البعدي، طريقة تخمين وقت االنجماد 23
 معادلة بالنك لتخمين وقت االنجماد 24

التجميد و  االمراض التي تصيب الطعام" مصدر االمراض البيولوجية، تمو المايكوربات، متطمبات النمو  25-26
 ،  HACCPالسيطرة عمى تمو الميكروبات الدقيقة، طريقة   الحرج ، لمميكروبات، 

 حمل التجميد 
حمل النقل، حمل ترشح اليواء، حمل المعدات المرافقة، معامل االمان، حمل التجميد الكمي، اسس تصميم  27-29

 اساس حساب الحجم، تصميم  بناء المخزن،  متطمبات الخزن الخاص، المخازن المجمدة
، تحديد الفضاء، معالجة تسرب اليواء و البخار من روابط االبنية، تركيب االرضية، تحضير طرق البناء 33

السطوح، السقوف الثانوية، سحب الماء من االرضية، انظمة التجميد، وحدة المروحة و الممف، اختيار 
 الصمامات، موقع الصمامات، تصميم االنظمة، المجمدات

 الجزء العممي
 لعمميامفـــردات  عسبو اال

 حساب االتزان الحراري ومعامل االداء لمضخو حرارية في حالتي التبريد والتدفئة . 1
 حساب سعو التبريد بالماء البارد مع دراسة حالو التبريد المحسوس . 2
 دورة تجميد توضيحية . 3
 وحدة تبريد تبخيرية . 4
 اداء برج تبريد . 5
 اداء وحدة تكييف . 6
 الفعمية . دورة التجميد  7
 الموازنة الحرارية لوحدة تكييف  . 8
 المضخو الكيروحرارية . 9
 دراسة الثالجو النفطيو المنزليو . 13
 االتزان الحراري لمحطو تبريد . 11
 اختبار اداء المرواح . 12
 اجراءاتتكييف اليواء . 13
 حساب اداء مكيفو ىواء جداريو لغرفو نموذجية . 14
 قد بالضغط الحاصل بسبب تراكيب مجاري اليواء .دراسة الف 15
 دراسة خصائص مضخو طارد مركزيو مع الكفاءة ورسم العالقو بين قوة الضخ ، القدرة وكميو الماء المدفوعو . 16
 ربط المضخات عمى التوازي وعمى التوالى وايجاد العالقو بين الفرق في الضغط وكمية المادة المدفوعة . 17
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