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 كمية االسراء الجامعة

 قسم ىندسة تقنيات التبريد والتكيف

 النظام السنوي 
 أسبوع 33   

عدد 
الساعات 

 االسبوعية 

 عدد الوحدات 3 النظري 
 2 العممي 8

 5 المجموع

 مفـردات مـادة ةالــرابعــةالمـرحمـ
  منظومات التجميد

 الجـزءالنظـري والعممــي

 اليــدف مـن المـادة

بأنضغاط البخار وتحميميا وكذلك دراسو االنواع االخرى لوحدات التبريد وكذلك دراسو  ريف الطالب عمى منظومات التجميدتع
  التجميد الفائق.
 الجزء النظري 

 مفــردات المــادة األسبـوع

وط الضغط  كمبادالت حرارية، معامل انتقال الحرارة الكمي، انتقال الحرارة و ىب و المبخرات: المكثفات 1-3
لممائع المار في االنابيب، انتقال الحرارة و خسائر الضغط لممائع المار خالل الغالف، االسطح الممتدة، 

 انتقال الحرارة و خسائر الضغط لميواء المار عبر الزعانف
المكثفات، تحديد سعة المكثف، معامل التكثيف، معامل االتساخ، سحب التحميص، تصميم المكثف،  4-5

 ولسون، اليواء و الغازات غير المتكثفةرسوم 

 المبخرات، الغميان في الغالف، الغميان في االنابيب، اداء المبخر، خسائر الضغط في االنابيب، االنجماد 6-7

وسائل التمددد: انواع وسائل التمدد و اليدف منيا، االنبوبة الشعرية، اختيار االنبوبة الشعرية،  8-13
سائر الضغط في االنبوبة الشعرية، حساب طول االنبوبة الشعرية عدديا، الجريان الحسابات الرياضية لخ

المختنق، طريقة اختيار االنبوبة الشعرية بمساعدة االشكال، صمام تمدد الضغط الثابت، التحكم بمقدار 
 التحميص في صمام تمدد اتمضغط العالي

ماثمة المنظومة، الضواغط الترددية، اداء تحميل دورة التبريد االنضغاطية: نقطة االتزان و م 11-13
المكثف،تحميل  وحدة التكثيف الثانوية، بواسطة المخططات، تحميل  وحدة التكثيف الثانوية رياضيا،اداء 
المبخر، اداء الدورة المتكاممة بواسطة المنحنيات، مماثمة الدورة متكاممة، رياضيا، بعض المالحظات 

 لتمدد، التحميل السريعالتصميمية حول االداء، وسائل ا
ابراج التبريد و المكثفات التبخيرية: الحرارة المطرودة الى الخارج، ابراج التبريد، تحميل برج التبريد ذو  14-15

الجريان المتعاكس، التكامل المتجزء، فحص القبول، تخمين ظروف الخروج من برج التبريد، حالة اليواء 
 .المكثفات التبخيرية خالل برج التبريد، المبخرات التبخيري، مدى استخدام برج التبريد و

منظومة التبريد االمتصاصية: عالقة الدورة االمتصاصية بالدورة االنضغاطية، دورة التبريد االمتصاصية،  16-18
مخطط درجة الحرارة، الضغط، التركيز لمحمول بروميد الميثيوم، حساب معدل سريان الكتمة في المنظومة 

يد الميثيوم، التحمبل الحراري لمدورة البسيطة، المنظومة االمتصاصية، المحتوى الحراري لمحمول بروم
 امونيا، -االمتصاصية و المبادالت الحرارية، التبمور، السيطرة عمى سعة المنظومة، منظومة الماء
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المنظومات االمتزازية: عالقة المنظومة االمتزازية بالمنظومة االمتصاصية و المنظومة االنضغاطية،  19-23
 نظومة االمتزازية، التحميل الرياضي لممنظومة االمتزازيةمل المعطريقة 

 التجميد بنفث البخار: مكونات الدورة، تحميل دورة نفث البخار، التحميل التقريبي، توازن التركيز 21

منظومة التجميد باليواء: مبداء عمل الدورة، االعتبارات التصميمية، درجة حرارة المحيط، الرطوبة و  22-23
ايجاد الحمل، التبريد، التدفئة، السيطرة عمى درجة الحرارة، التيوية، التحكم بضغط الحيز، انواع الضغط، 

 منظومات التبرد باليواء
 التبريد الكيروحراري، مبداء العمل، االنواع، التبريد الكيروصوتي، مبداء العمل ، االنواع 24

ثومبسون، اسالة اليواء بواسطة منظومة -، تاثير جولالتبريد الفائق و اسالة الغازات: التبريد الفائق 25-26
 ثومبسون (-ىوبسون)تمدد جول

 
االنتروبي لميواء، حساب الشغل الالزم لضغط الفاز، منظومة كالدي، منظومة -مخطط درجة الحرارة 27-28

يواء، الكاسكيد، االعتبارات العامة السالة الغازات، الييدروجين، منظومة التبريد المسبق السالة ال
 اليميوم، 

 .االنواعو العمل  أانبوب الدوامة، مبد  29
 .االنواعو العمل  أي، مبدر االنبوب الحرا 33

 
 الجزء العممي

 مفــردات المــاده االسبــوع
 مشاريع تصميمية لمنظومات تجميد مختمفة 1-33

 
 


