التدفئة والتهوية وتكييف الهواء HVAC
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أهداف التدفئة والتهوية وتكييف الهواء HVAC

لها ةثلةثة أهداف رئيسية :
● تحسين الوضع الصحي
● والراحة
● والتنتاجية

تصميم يمنظويمة HVAC
●

يشارك المهندس المعماري بتصميم فتحات التهوية يمثل
الشبابيك حسب الغرف والمظلت  -التندات -
وعمل الطرقات التي تعمل على عدم تنقل الناس يمن
المكا ن المكيف إلى الوسط الخارجي يمباشرة ل ن هذا يمضر
وحل التعارض ) تداخل اليماكن ( بين الوحدات المستخديمة
في يمنظويمة التكييف وبقية أجزاء المبنى ويما فيه

●

●

يشارك المهندس المدتني بتصميم العزل الحراري وحساب
حمل وز ن الوحدات المستخديمة في يمنظويمة التكييف
يقوم يمهندس الميكاتنيكا بتصميم يمنظويمة HVAC

يمنظويمة  HVACتقوم بعمل التالي:

●

ضبط درجة الحرارة عادة على  25درجة يمئوية

●

ضبط الرطوبة النسبية عادة على %50

●

ضبط تنسبة الكسجين عن طريق التهوية أو تجديد الهواء
داخل الغرفة عادة يمن  5إلى  10يمرات في الساعة حسب
التطبيق

●

تنقية وترشيح الهواء الداخل إلى المكا ن

●

التحكم في حركة الهواء وسرعته حتى تكو ن يمناسبة

●

ضبط الضوضاء فل تكو ن كبيرة تنتيجة لنظام ال HVAC

تقييم يمنظويمة HVAC
تتعايمل يمنظويمة  HVACيمع الناس عادة
وبشكل عام إذا لم يتحسن الوضع الصحي
والراحة وإتنتاجية الناس بعد تركيب
المنظويمة يعاد النظر فيها
ولكن أحياتنا تنتعايمل يمع المخاز ن يمثل يمخاز ن
الفاكهة ولكل يمخز ن يمواصفات خاصة
للحفاظ على الطعام

يمنظويمة  HVACالسيئة

●

●

عنديما ل توفر يمنظويمة  HVACالكسجين الكافي يصاب يمن
في المنطقة المكيفة بعدم التركيز وبالتعرض المستمر لمدة
شهور لنقص الكسجين قد يصابو ن بمشاكل في المخ
عند وجود درجات حرارة يمرتفعة ورطوبة زائدة تقل راحة
التنسا ن ويشعر بالكسل وتزيد الشهوة الجنسية وتنمو بشكل
أكثر البكتيريا والفطريات الضارة

●

درجات الحرارة المنخفضة والجو الجاف قد يضرا ن أيضا

●

عند الظروف القياسية تقل البكتريا والفطريات إلى أدتنى حد

أخطاء كبيرة
يمنظويمات التكييف تهدف إلى تحسين الصحة والراحة
والتنتاجية
فيجب بعد تركيب المنظويمة أ ن تتحسن صحة الناس
وراحتهم وأ ن يزيد إتنتاجهم
وهذا كثيرا ل يحدث
لتنه أول عند تركيب الوحدات المنفصلة  splitالمشهورة
يجب يمعرفة أتنها ل تأتي بهواء يمتجدد  fresh airيمن الخارج

تابع أخطاء كبيرة
والهواء المتجدد ضروري جدا ليمداد المنطقة المكيفة
بالكسجين ولخراج الغازات الناتجة يمن المكا ن المكيف
والميكروبات والتربة والدخا ن  ...إلخ
هذا ويما يزيد الطين بلة يمعلويمة خاطئة وهي أتنه يجب إغل ق
الشباك عند تشغيل التكييف ل ن هذا يزيد الحمل على التكييف
وهذا يجعل الهواء المتجدد القليل يمنعدم تقريبا بدل يمن قليل
والمفروض أ ن يفتح الشباك قليل حتى وإ ن زاد الحمل ليسمح
بتبادل الهواء يمع الخارج وإ ن كا ن في بدروم يمثل أو يمنطقة ل
تهوية فيها تنقوم بعمل تهوية يميكاتنيكية حسب المكا ن

تابع أخطاء كبيرة
تنظيف الفلتر إذا كا ن بالماء يجب أ ن تترك الفلتر في
الشمس لكي تقوم الشعة فو ق البنفسجية بتجفيفها وقتل
البكتريا والفطريات
ولكن كثير يمن الفنيين يقوم بغسل الفلتر وإدخالها وهي
يمبتلة وبهذا تقوم بتكوين يمزارع الفطريات والبكتريا وتسبب
اليمراض واعتلل الصحة

تابع أخطاء كبيرة
وكذلك عنديما يقو م الفني بتزويد وسيط التبريد freon
بشكل أكثر يمما ينبغي تكو ن يمواسير التبريد باردة جدا ويتكثف
بخار الماء عليها وعلى الشرائح  Finsكما يتكثف البخار على
السطح الخارجي لكوب الماء إذا كا ن بارد جدا وهذا يسبب تنمو
البكتيريا والفطريات أيضا فيجب ضبط تنسبة الفريو ن وضغطه.

يمكوتنات تنظام ال HVAC
يتكو ن تنظام ال  HVACيمن :
●

●

المضخة الحرارية التي تقوم بنقل الحرارة يمن المكا ن للتبريد أو
إلى المكا ن في حالة التدفئة وقد تستخدم دفايات الغاز أو
الكهرباء أو غيرهما في يمنظويمة HVAC
تنظام يمجاري الهواء وينقسم إلى عدة أقسام:
–

تنظام الهواء الراجع يمن المكا ن المكيف Return

–

تنظام اليمداد بالهواء Supply

–

تنظام طرد الهواء Exhaust

–

تنظام الهواء النقي Fresh Air

المضخة الحرارية Heat Pump
يمثل يمضخة الماء المضخة الحرارية تضخ الحرارة يمن يمكا ن
إلى يمكا ن آخر رغم أ ن درجة حرارته قد تكو ن أعلى
●

●

●

تتكو ن المضخة الحرارية يمن أربعة أجزاء رئيسية وهي
الضاغط  Compressorوالمكثف  Condenserوصمام التمدد
 Expansion valveوالمبخر Evaporator
الجزءا ن الول ن يسميا ن وحدة التكثيف Condensing unit
في حالة التبريد تضخ المضخة الحرارية الحرارة يمن المكا ن
المكيف إلى الوسط الخارجي وفي حالة التدفئة تضخ
الحرارة يمن الوسط الخارجي إلى المكا ن المكيف

تنظام يمجاري الهواء Duct system
●

●

غالبا يكو ن في تنظام التكييف المركزي
ويتكو ن تنظام يمجاري الهواء يمن تنظام اليمداد Supply
 Systemالذي يمد المكا ن المكيف بالهواء وتنظام الرجوع
 Return Systemوتقوم وحدة يمناولة الهواء
 Air Handling Unit - AHUبتدوير الهواء ودفعه بين النظايمين
وتقوم أيضا بتبريد أو تدفئة الهواء وترشيحه وتنقيته

●

تنظام الهواء النقي  Fresh Airيلتحق بنظام اليمداد Supply

●

تنظام طرد الهواء  Exhaustيلتحق بنظام الرجوع Return

●

تنظام التخلص يمن دخا ن الحريق يكو ن يمنفصل عن كل النظم

وحدة يمناولة الهواء AHU

●

تقوم وحدة يمناولة الهواء كما ذكرتنا سابقا بتبريد أو تدفئة
الهواء وهناك طريقتا ن لفعل ذلك
–

طريقة التمدد المباشر  DXوفيها يقوم الفريو ن
يمباشرة بتبريد أو تدفئة الهواء وهذا النظام هو
الشائع الذي تنستخديمه في يمنازلنا غالبا

–

طريقة الوسيط المائي Water systemوعندها
تنستخدم  Chillerلتبريد الماء أو تسخين الماء بأي
وسيلة ةثم يمر الماء بعدها على وحدة يمناولة الهواء
 AHUلتقوم بتبريد أو تدفئة الهواء عن طريق الماء

وحدات التمدد المباشر DX

●

●

●

إ ن أغلب تطبيقات التكييف الصغيرة تستخدم وحدة التمدد
المباشر DX Direct Expansion
وأشهر هذه الوحدات تكييف الشباك  Window unitوالتكييف
المنفصل  Split unitوالرضي السقفي  floor ceilingوالقائم
 Standوالكاسيت  cassetteوهذه التنواع ل تحتاج تنظام
يمجاري هواء
أيما أتنواع المختفي  Consealedوالباكيت Package unit
فإتنها تحتاج إلى تنظام يمجاري هواء

المبردة Chiller

●

●

●

قد يتم تبريد الماء بواسطة  Chillerةثم توزيعه على وحدات
يمناولة الهواء  AHUوفيها يكو ن الماء هو الذي يبرد الهواء
يحسن هذا النظام المعتمد على الماء  Water systemيمعايمل
الداء  COPليصل إلى  5أو  6وبالتالي يوفر الطاقة لكنه
يمكلف في إتنشائه وصياتنته كما أتنه يزيد الحمال على المبنى
تنتيجة لوز ن الوحدات المستخديمة والتي تكو ن كبيرة غالبا
قد تستخدم أيضا وسيلة لتسخين الماء يمثل الغلية  Boilerةثم
يتم دفع الماء الساخن للتدفئة بواسطة وحدة يمناولة الهواء
AHU

برج التبريد Cooling Tower
●

●

في النظام المائي تزداد درجة حرارة المبردة  Chillerبشكل
كبير وعندها تنحتاج دورة يمائية أخرى غير الدورة المائية التي
ذكرتناها سابقا وهدف هذه الدورة هو تبريد المبردة Chiller
وهنا تنحتاج إلى برج التبريد الذي يقوم بتبريد المبردة Chiller
يمما يزيد تكاليف التنشاء والصياتنة وأحمال المبنى ويرفع
يمعايمل الداء  COPيمرة أخرى

المبنى المركزي لنظام ال HVAC

●

●

●

قد يتم عمل يمبنى يمركزي يحوي المبردة  Chillerوبرج
التبريد  Cooling Towerلمدينة جايمعية يمثل
ويتم عند ذلك تبريد الماء وإرساله للغرف عن طريق دورة
يمائية ةثم أخذه ةثاتنية وتبريده ةثم إرساله يمرة أخرى وهكذا.
وكذلك التدفئة تكو ن بنفس الطريقة وعندها يحوي المبنى
المركزي الغلية  Boilerبدل يمن المبردة وبرج التبريد .

يموضوع
في الختام أوصيكم بالفقراء والمساكين خيرا
ل تستهدفوا الغنياء فقط فيما تصمموتنه
بل صمموا بعض المنتجات الرخيصة
ول يكن تعليمكم للغنياء فقط وخديماتكم للغنياء فقط
وأطعموهم فإتنه ل يكتمل إيما ن
يمن يبيت شبعا ن وجاره جائع وساعدوا الغنياء على
إتنشاء المساجد والمشاريع الخيرية
حتى لو كا ن يمشروع جرة يمياه
توضع في الشارع فيشرب يمنها الفقراء
وجزاكم الله خيرا
والحمد لله رب العالمين
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