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  مقدمة:

حافظ على الشروط الداخلٌة )درجة حرارة ـ رطوبة ـ تإمن وتتكٌٌف الهواء انظمة إن 

سرعة هواء ـ نظافة الهواء ـ إزالة الروائح والغبار( فً األبنٌة العامة واألماكن الصناعٌة . إن 

تإمن معالجة الهواء المطلوب)تنظٌف الهواء ـ تسخٌنه ـ تبرٌده ـ مجموعة الوسائل التمنٌة التً 

ترطٌبه وتجفٌفه(ونمل وتوزٌع الهواء فً األماكن المراد تكٌٌفها وأجهزة تخمٌد الضجٌج الناتج 

عن المعدات ومصادر تزوٌد الحرارة والبرودة)مراجل ـ مبردات(وأجهزة التحكم والمٌادة 

نظام تكٌٌف الهواء  ٌسمى ، إن جمٌع هذه التجهٌزات تإلف ماباإلضافة إلى المعدات المساعدة 

 المركزي .

فوحدة معالجة الهواء تإمن الهواء بالمواصفات التً تجعل الجو مرٌحا ومناسبا لسٌر 

العملٌات التكنولوجٌة وتإمن تحمٌك الراحة للعاملٌن وبالتالً تإدي إلى زٌادة وتحسٌن ظروف 

ا ٌإدي إلى زٌادة نشاط الكادر وتخفٌض األمراض المهنٌة اإلنتاج فً المصانع والورش وهذ

 الناتجة عن ظروف العمل .

إن نفمات أنظمة تكٌٌف الهواء فً األماكن الصناعٌة ٌمكن أن تسترد خالل عدة سنوات 

 نتٌجة زٌادة اإلنتاجٌة . إن أنظمة تكٌٌف الهواء تمسم إلى نوعٌن بحسب الهدف منها :

 اسبة لراحة اإلنسان وصحته .آ ـ من أجل تؤمٌن ظروف من

 ب ـ من أجل تؤمٌن ظروف مناسبة للصناعة )تكٌٌف صناعً( .

فالمتطلبات التً ٌجب أن ٌإمنها النوع األول من أنظمة التكٌٌف هو المحافظة على درجة 

حرارة الهواء ورطوبته وسرعته ومستوى ضجٌج منخفض فً مكان الراحة أو العمل أما أنظمة 

الثانً فتإمن شروط الهواء المناسبة للعملٌات التكنولوجٌة المناسبة لكل نوع  التكٌٌف من النوع

من الصناعات وخاص صناعات األجهزة الدلٌمة واآلالت الحاسبة أجهزة المٌاس و البصرٌات 

ذكر سابما فإن تكٌٌف الهواء ضروري فً الزراعة فً أماكن تربٌة الحٌوانات  باإلضافة إلى ما

عات المحمٌة المتنوعة حٌث تتطلب درجة حرارة ورطوبة وتهوٌة مناسبة والدواجن وفً الزرا

 من أجل زٌادة اإلنتاج . 

 

 حداب حمل تبريد المكان :  - 2
Calculating Space Cooling Load 

ٌجبب معرفبة مجموعبة لتحدٌد استطاعة تجهٌزات التكٌٌف  عند حساب حمل التبرٌد للمكان

 الطمس وعموما ٌجب معرفة المعلومات التالٌة :من عناصر تصمٌم البناء وطبٌعة 

 أَظًت حكٍٍف انٕٓاء

Air - Conditioning 

Systems 
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مببواد البنباء المسببتخدمة لتحدٌبد معامببل انتمبال الحببرارة المخطببط المعمباري وـ معلومبات عبن  1

ونبوع النوافبذ والواجهبات ولبون السبطوا الخارجٌبة ونبوع ومعلومات عن شبكل  اإلجمالً

 .الزجاجٌة واألبواب وغٌره

 المجاورة . األبنٌةظلٌل الداخلً والخارجً والتظلٌل من ـ تحدٌد مولع البناء وجهته والت 2

 ـ معلومات عن الطمس السائد فً المنطمة والشروط التصمٌمٌة للهواء الخارجً . 3

 ـ معلومات عن شروط الهواء الداخلٌة التصمٌمٌة . 4

 .خلًالداخلٌة التً تإثر على الحمل الحراري الدا االنارة وتجهٌزات اإلضاءةـ معلومات عن  5

ومعرفببة الببدوام داخببل المبنببى كامببل الٌببوم أم جزئً)موسسببة ـ اختٌببار السبباعة التصببمٌمٌة ، 6

الولببت الٌببومً والشببهري لحسبباب حمببل  حكومٌببة الببدوام حتببى السبباعة الثالثببة بعببد الظهببر(

التبرٌد األعظمً .عادة ٌتم اختٌار عدة أولات ٌتولع أن ٌكون عندها حمبل التبرٌبد أعظمبً 

 وتر .استعمال الكمبٌو

 . كل مكان مراد تكٌٌفهعدد األشخاص المتواجدٌن فً  - 7

 

 األمثل لنظام ومعدات تكييف الهواء لألماكن المختلفة االختيارقواعد 

عند تصمٌم نظم تكٌٌف الهواء المركزي تكون هنان العدٌد من البدائل المطروحة أمام     

المصمم لتحمٌك المتطلبات الحرارٌة والمناخٌة والبٌئٌة والطالة والتحكم للمبنى وٌؤخذ 

 المصمم عند اختٌار النظم عدة معاٌٌر نلخص منها :

 الضوابط المعمارية:  -1

 انبُبء حصًٍى تانًؼًبسٌخفبصٍم ان. 

  ٌٕيؼذاث َظبو  نخخُبعب يغ انغقف كبفٍتيغبدت األسض ٔاسحفبػبث ٌجب أٌ حك 

 انٕٓاء. حٕصٌغ ٔأجٓضة ٔانخكٍٍف ٌتٔانخٕٓ انخذفئت            

 جًبنٍبث انبُبء. 

  فخذبث انٕٓاء ٔغٍشِ( بذٍث -انطشفٍت )انفبٌ كٌٕم األجٓضةدجى ٔيظٓش 

 حخُبعب يغ انذٌكٕس انذاخهً نهًكبٌ.          

  ٔدغبعبث انذشٌق ٔغٍشِ. أجٓضة اإلَبسة  انغقف يغفخذبث انٕٓاء فً حُبعق 

  يغخٌٕبث يقبٕنت نهضجٍج. 

  انًكبٌ انًكٍفضًٍ  يغبدت يخبدت نًؼذاث ػهى أٌ ٌُبعب يٕقؼٓب. 

  ٔيجبسي انٕٓاء انصبػذة  األَببٍب  نخشكٍب كبفٍت انًُبٔس فً انًبُىيغبدبث 

 ٔانُبصنت ٔغٍشْب.         

  ٔحظهٍم نهًبُى. انًُبر 

 ت ٍت ٔانخبسجٍانذاخهانخكٍٍف نًؼذاث  اخخٍبس يُبعب. 

  أٔ خبسجٓب.ضًٍ انًغبدت انًكٍفت انخكٍٍف يؼذاث  إيكبٍَت حشكٍب 

 فً كم   َظبو انخخهص يٍ انذخبٌ ٔاعخُذساث األخز بؼٍٍ االػخببس كٕداث 

 األيبكٍ.          

 انذٌكٕس انًغخخذو.  األخز بؼٍٍ االػخببس 

 .األخز بؼٍٍ االػخببس دبجبث قبطًُ انًبُى 
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 الضوابط المادية:  -2

 كهفت سأط انًبل 

  انخشغٍمكهفت 

 كهفت انصٍبَت 

  انخبذٌم قطغ حكبنٍف 

  هخكبنٍف األػهى نعقف 

 حكبنٍف فشم انًؼذاث 

 دساعت اقخصبدٌت  -ػًش انخجٍٓضاثحذهٍم دٔسة ٔ اعخشجبع انًبل انًٕظف

 نًؼذاث انخكٍٍف انًشكبت.

 تتميز أنظمة التكييف المركزية بالمواصفات التالية:

 ـ تحافظ على بارامترات الهواء المطلوبة فً المكان المكٌف بشكل دلٌك . 1

 ـ سهولة استخدام وصٌانة معدات أجهزة التكٌٌف المركزٌة .  2

 ـ تشغٌل هذه األجهزة حٌز للٌل الحجم فً مكان واحد أو عدة أمكنة . 3

 ـ ٌمكن التغلب على الضجٌج واالهتزاز الناتج عن عمل المعدات .  4

الحجم ـ مجال استخدام أنظمة التكٌٌف المركزٌة واسع وٌشمل األماكن العامة كبٌرة  5

 المنشآت الصناعٌة المختلفة وغٌرها.و

 

 األمثل لنظام ومعدات تكييف الهواء لألماكن المختلفة  االختيارقواعد 

عشددتصمرددسظمصتكددمصملظظدد صلمردديلتصلمسهندد اصملددينص شدددكصلماتمددتصةددمصلم ددتل  صلمسظه  دد ص ةدددمص
ملس شىص يأخذصلمسرسمصعشتصلمسرسمصمتحقظقصلمستظل دتصلمحهلري ص لمسشدخظ ص لم ظئظ ص لمظدق ص لمتحكمص

 لختظدرصلمشكمصعتةصةادمظهصتلخصصةشردص:

مل ظدددد صل تظداددددددتصلمسذددددده اصلمحهلريددددد صل ادادددددظ ص مدددددي ظهصقدددددترلتصل تظدطظددددد صةددددد صل متددددد لمصص–ص1
 متلظظ صلمريلتص لمت هيتص.صاهبيبدمسيلصفدتصلمادمسظ ص لمليدصلم

 صاريم صلمتذغظ ص لمتحكمص ل اتجدب صلمدهيا صمتغظهص  سدلصلمت هيت.صص–ص2
 صمهشظتصلمظدق ص لمسيلدصلمسدتختة ص.ص–ص3
 لمتشدظقصلملدة صة صلمتخرردتصلمساسدري ص لإلتذد ظ ص لملرهبد ظ ص.ص–ص4

   صمذغ صمهنظبصلمساتلتصلمسظكدتظكظ صةكدنصن ظهص خدص ص يصل ةدكمصلمتجدري .ص–ص5

صصلمتللف صل قترددي .ص–ص6
 لمسحد ك صعلىصلم ظئ ص ةدتيىصلمزجظجصةشخفضص لمهل  صلم رهي ص.ص–ص7

 تصنف أنظمة التكييف إلى عدة أنواع بحدب نوع معدات التكييف:
 )المكٌٌف العادي المدٌم ٌركب على الجدار(:                            شبان هواء تكٌٌف نظام -1

Window Air-Condition                                              

 ساخن:                                             -الممسمة )لطعتٌن( بارد  هواء تكٌٌف وجدات نظام -2

               Split Air-Condition-Heat Pump                                                      
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 الوحدة المجمعة مع مجاري هواء: تكٌٌف نظام -3

                                   Compact Package Air-Condition Units   

                 Central Air – Conditioning Systems أنظمة التكٌٌف المركزي: -4

 ساخن :                                            -المقسمة )قطعتين( بارد  هواء تكييف وحدات نظام -

علددىصص  ددتةصلمتلظظدد صةددمصقدددسظمص  ددتةصلقظادد بصدلخلظدد صمهنددبصدلخدد صلمسكدددنصلمسكظظدد متددأم ص
ل رضص  صمالقصعلىصلمدق ص يقصلمدق صلمسدتادرص يسكمصمهنظ ردص ديصلمسسدهلتص ديقصلمددق ص
لمسدتادرص  ص يص اصةكدنصةشداب.ص يدتمصمهنظدبصةجددراص ديلتصةدمصلمي دتةصلمتلخلظد صلمدىصةكددنص
ةكظظ ص ل تص  صعتةص ةدكملعتةصغهفبص يتمصميزي صلمريلتصةمصخاللص تحدتص يلتصمتشدابصة ص

رص لمددتيكيرصلمسدددتختم.متمصميصددظ صلمقظادد صلمتلخلظدد صةدد صلمخدراظدد صعددمصطهيددقصلمدددق صلمسدددتاد
  تدبظبصتحداظ .

 .Compact Package Unitsنظام الوحدة المجمعة مع مجاري هواء  -

 –ٌخكٌٕ ْزا انُظبو يٍ قطؼت ٔادذة ٔحكٌٕ جًٍغ أجضاء داسة انخبشٌذ )يشٔدت إسعبل انٕٓاء    

انًكثف يغ انًشأح ٔأجٓضة انخذكى ٔغٍشْب( يجًؼت بذاخهٓب فً يكبٌ ٔادذ  –انضبغظ –انًبخش

ٔحشكب ػهى عطخ انًبُى أٔ فً دٍض ضًٍ انذذٌقت ٌٔخى حٕصٌغ كبيم انٕٓاء انببسد أٔ انغبخٍ 

 إنى داخم  انًكبٌ انًكٍٍف. (Air Duct) يٍ انٕدذة ػٍ طشٌق يجبسي انٕٓاء

 انذبجت ألٌت اػًبل صٍبَت داخم انًبُى .ٌخًٍض َظبو انٕدذة انًجًؼت بؼذو 
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نظام التكييف المركزي من نوع الوحدة المقسمة يتألف من قطعة خارجية واحدة  -

(.أو ما يسمى Variable Split  Systemsومجموعة من القطع الداخلية  )

( Variable Refrigerant Volume-VRVنظام تدفق وسيط تبريد متغير )

 410Aلطاقة إلى المكان المكييف عن طريق وسيط التبريد ويعتمد على نقل ا

 صديق البيئة أو غيره من الفريونات. 

أَظًت انخكٍٍف  ٔبٍٍ كفبءة  Split Unit انًكٍٍف انؼبديف ٌجًغ بٍٍ عٕٓنت ٍْٕ َظبو حكٍ    

ف ٍَظبو حكٍ ىنإفكبس نهٕصٕل أػذة  ىنٓزا انُظبو حؼخًذ ػه تانؼبي ةفبنفكش انًشكضٌت انخقهٍذٌت

ٔراث عؼش اقخصبدي ٌٔشغم يغبدت  )َظبو يٕفش نهطبقت(قمأ تعخٓالك طبقبب ةكٍ انكبٍشبينأل

ٔدذاث  َٕعٍف ٍنٍت ػًهّ بُفظ َظبو انخكآفً  VRV ٌؼخًذ َظبو انًكٍٍفت.  يبكٍيٍ األصغٍشة 

ت يٍ ٔدذة خبسجٍ VRV ٌٔخكٌٕ َظبو  حطٕسا   أكثش ٔأفكبسكبش أٔنكٍ بشكم  ػبدي انغبهٍج

  تنهخكٍف يشببٓ تٔػذد يٍ انٕدذاث انذاخهٍنضبغظ ٔانًكثف ٔأجٓضة انخذكى احذخٕي ػهى 

ت. ٌخى انخٕصٍم بٍٍ انقطغ انذاخهٍت ٔدذِ داخه30ٍ يٍ  أكثش إنًانغبهٍج ٌصم ػذدْب نٕدذاث 

ٌمكن .300mٔانخبسجٍت ػٍ طشٌق أَببٍب َذبعٍت ًٌكٍ أٌ ٌصم يجًٕع أطٕانٓب إنى دٕانً 

للتدفئة والتبرٌد وٌستخدم بشكل واسع فً األبنٌة متعددة الطوابك وكثٌرة النظام  ٌستخدم هذاأن 

 الغرف وٌركب فً غرف الفنادق والموالت متعددة كثٌرة المحالت وفً المكاتب وغٌره. 
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 أنظمة تكييف الهواء المركزي:

CENTRAL AIR CONDITIONING  SYSTEMS 

 

ٌستخدم نظام التكٌٌف المركزي بشكل واسع فً األبنٌة المعمارٌة الكبٌرة العامة )المشافً 

والفنادق وغٌرها(وفً المإسسات التجارٌة والصناعٌة الكبٌرة )الموالت والمبانً والمصانع 

وغٌره(.ٌستخدم نوعٌن من التكٌٌف المركزي نظام وحدات معالجة الهواء أو وحدات مناولة 

- FCU-FAN COIL UNITSأو نظام فان كوٌل  AHU-AIR HANDLING UNITSالهواء 

تتمٌز أجهزة التكٌٌف المركزٌة بإمكانه  وحدة وشٌعة مروحة. وعادة ٌستخدم النظامٌن معاً.

 بشكل جٌد من درجة حرارة ورطوبة ونماوة.الهواء  بمواصفاتالتحكم 

 Central Air-handling Unitـ أجهزة تكييف الهواء المركزية : 

ً ومرجل ماء CHILLERٌتؤلف النظام من مبرد الماء )   ( لتؤمٌن الماء البارد صٌفا

 ( لتؤمٌن الماء الساخن شتاًء ومن وحدات معالجة الهواء.BOILERساخن)

ً عن  ٌتم تدوٌر الماء البارد من مبرد الماء الى وشٌعة التبرٌد فً وحدة معالجة الهواء صٌفا

 اً.طرٌك مضخات تدوٌر الماء صٌف

أما شتاًء فٌتم تدوٌر الماء الساخن من مرجل الماء الساخن الى وشٌعة التسخٌن ضمن وحدة 

 معالجة الهواء.

تركب وحدات معالجة الهواء خارج المبنى على السطح أو داخل المبنى فً غرف خاصة أو 

الماء  فوق السمف المستعار فً الحمامات العامة اذا كان حجمها صغٌر. وٌتم توصٌلها مع مبرد

 والمرجل من خالل أنابٌب فوالذٌة مع عزل حراري.

الهببواء )درجببة الحببرارة ـ  بمواصببفاتتتمٌببز أجهببزة التكٌٌببف المركزٌببة بإمكانببه الببتحكم 

نمبوذج  -المرفبك الرطوبة ـ النماوة( بشكل جٌد الحتوائها على األجزاء التالٌة كما هو فبً الشبكل

 لوحدة معالجة الهواء مإلفة من :

 (..MIX)مزجحجرة  .1

  (F)فلتر تنمٌة .2

 (.H.C)وشٌعة تسخٌن   .3

 (.C.C)وشٌعة تبرٌد   .4

 (.HUمرطبة هواء  ) غاسل هواء .5

 (S.FAN) مروحة ارسال الهواء  .6

 أجهزة تحكم وملحمات مساعدة  .7

فً النظام الشتوي ٌمرر لبل كل شًء ٌتم سحب الهواء وتنمٌته ضمن فالتر الهواء ومن ثم 

شٌعة التسبخٌن فترتفبع درجبة حرارتبه ثبم ٌمبرر علبى غاسبل الهبواء فٌرتفبع الهواء البارد على و

  .محتوى الهواء من الرطوبة فٌخرج برطوبة نسبة عالٌة 
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البى  درجة حرارتبه فتنخفض التبرٌدٌمرر الهواء البارد على وشٌعة  الصٌفًفً النظام و

كن المكٌٌفبة مبن خبالل الدرجة المطلوبة. وبعدها ٌتم دفع الهبواء عبن طرٌبك المروحبة البى األمبا

مكان بالهواء المطلوب وٌتم توزٌعبه ضبمن المكبان المكٌٌبف -مجاري الهواء التً تغذي كل حٌز

 من فتحات هواء متناسبة مع الدٌكور. 

هذا النظام ٌتطلبب مكبان لتركٌبب مجباري ارسبال الهبواء البى المكبان المكٌٌبف ومجباري 

ادةً تكون ابعادها مجاري الهواء كبٌبرة نسببٌاً الهواء الراجع الى وحدة المعالجة وع-سحب الهواء

تتناسببب مببع حجببم الهببواء المطلببوب ليمبباكن المكٌٌفببة، فٌجببب تببؤمٌن منبباور مناسبببة فببً المبنببى 

 لتركٌب المجاري الشالولٌة، وتركب المجاري األفمٌة فً الممرات وغٌره فوق السمف المستعار.

 

  FAN-COIL UNITSـ أجهزة تكييف الهواء المركزية : 

 

كما فً الحالة السابمة من مبرد الماء  (FAN-COIL UNIT SYSTEM)ٌتؤلف النظام   

(CHILLER(لتؤمٌن الماء البارد صٌفاً ومرجل ماء ساخن )BOILER لتؤمٌن الماء الساخن شتاًء )

 .  ومن وحدات فان كوٌل موزعة فً الغرف واألماكن المكٌٌفة 

ن مبرد الماء الى وحدات الفان كوٌل صٌفاً عن طرٌك مضخات تدوٌر ٌتم تدوٌر الماء البارد م

الماء صٌفاً. أما شتاًء فٌتم تدوٌر الماء الساخن من مرجل الماء الساخن الى وحدات الفان كوٌل 

 شتاًء.
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كما هو فً المكٌٌف المنزلً  -تركب وحدات الفان كوٌل داخل المبنى فً الغرف بشكل ظاهر 

ار فً الغرف المراد تكٌٌفها اذا كان حجمها صغٌر. وٌتم توصٌلها مع أو فوق السمف المستع

 مبرد الماء والمرجل من خالل أنابٌب فوالذٌة مع عزل حراري. 

ٌستخدم هذا النظام عندما ٌكون عدد الغرف كبٌراً كما هو فً الفنادق والمشافً وغٌره. ٌبٌن 

 تعار المركب فمط عند مدخل الغرفة. الشكل المرفك نموذج لتركٌب الفان كوٌل فوق السمف المس
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 مزاٌا نظام الفان كوٌل:  

 .للة التكلفة -1

 .ال ٌشغل حٌزاً كبٌراً الفان كوٌل  -2

 .سهولة التركٌب -3

 نظام الفان كوٌل مساوئ:  

 .لغرفةاال ٌوفر التحكم الجٌد برطوبة هواء  1

 .إجراء الصٌانة داخل األماكن المكٌفة 2

  الوحدةمزاٌا: 

 .بكل غرفة التحكم المنفصل فً درجة الحرارة الهواء -1

 .سرٌان مإكد للهواء خالل الغرف -2

 .التشغٌل االلتصادي -3

 .صغر أبعاد مجاري الهواء -4

 

 :أنظمة التكييف المركزي عيوب النظام

 .تكلفته االبتدائٌة عالٌة -1

 .المبنى وجود األنابٌب ٌشغل حٌزاً أسفل السمف مما ٌعٌك عملٌة إعادة تمسٌم  -2

تحت مجاري  واألماكن المكٌٌفة  ضرورة تركٌب أسمف مستعارة فً الممرات -3

 واألنابٌب.الهواء 
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