تكٌٌؾ الهواء

طرٌقة عمل المكٌؾ.

النمطية وحدة تكييف الهواء المنزلية.

تكييف

الهواء:

ٌشٌر إلى تبرٌد وتجفٌؾ الهواء للراحة الحرارٌة .وفً أوسع
معانٌهٌ،مكن أن ٌشٌر المصطلح إلى أي شكل من أشكال التبرٌد،
التدفئة ،التهوٌة أوالتطهٌر التً تؽٌر حالة الجوو
مكيف

الهواء:

هو جهاز ،نظام ،أو آلٌة مصممة لتحقٌق االستقرار فً درجة
حرارة الجو والرطوبة داخل منطقة ( ٌستخدم فً التبرٌد
والتدفئة حسب صفة الهواء فً وقت معٌن) وعادة ما تستخدم
دورة التبرٌد ولكن فً بعض األحٌان ٌستخدام التبخر الشائع أكثر
فً التبرٌد المرٌح فً معظم المبانً والسٌارات .
من المعروؾ أن مفهوم تكٌٌؾ الهواء
طبق فً روما القدٌمة ،حٌث كان ٌتم تدوٌر المٌاه من خالل
جدران بعض المنازل لتبرٌدها .تقنٌات مماثلة فً إٌران فً
العصور الوسطى  ,تضمنت استخدام خزانات وأبراج رٌاح
لتبرٌد المبانً خالل الموسم الساخن  .تكٌٌفات الهواء الحدٌثة
ناتجة عن التقدم فً الكٌمٌاء خالل القرن التاسع عشر،
وأول تكٌٌؾ هواء كهربائً على نطاق واسع أخترعه فً عام
 (2991وٌلٌس هافٌالند كارٌر).

نبذة تارٌخٌة
فً حٌن أن انتقال الحرارة عن طرٌق آلٌة لتوفٌر تكٌٌؾ الهواء
هو اختراع حدٌث نسبٌا ،ولكن تبرٌد المبانً لٌس كذلك.أثرٌاء
الرومان القدماء أحاطوا الجدران بقنوات مٌاة بتٌرٌد منازلهم
الفاخرة .فً القرن الثانً أخترع الصٌنً )دٌنػ هوان ,من أسرة
هان (مروحة دوارة لتكٌٌؾ الهواء ،بسبع عجالتو
قطرها )3أمتار  29قدددم ()وتدددار ٌدددوٌا) ،فددً 747كددان
اإلمبراطدور شدوانزون ()761-721مدن أسدرة تدانػ997-
628ولدٌده القاعدة البداردة تٌدان لٌدان التدً بنٌدت فدً
القصر االمبراطورى ،كان ٌصفها تانػ ٌولٌن
بدددؤن بهدددا مروحدددة تعمدددل بالطاقدددة المائٌدددة لتكٌٌدددؾ
الهواء،باإلضدافة إلدى صدعود مدن الندوافٌر .الحقدا وخدالل
أسدرة )سدونػ ) ذكدرت مصدادر مكتوبدة ان مروحدة تكٌٌدؾ
الهواء الدوارة أستخدمت على نطاق
واسع.فً العصور الوسطى فً إٌران كانت المبانً تستخدم
أوعٌة وأبراج رٌاح لتبرٌد المبانً خالل الموسم الساخن
األوعية  :وهً أحواض كبٌرة مفتوحة فً وسط أفنٌة،
ولٌست خزانات تحت األرض تجمع مٌاه األمطار؛ وأبراج
الرٌاح لها نوافذ ٌمكنها ألتقاط الرٌاح ودورات الرٌاح الداخلٌة

وتوجه تدفق الهواء إلى داخل المبنى ،عادة فوق األوعٌة وخالل
برج تبرٌد
وٌتبخددر مدداء األوعٌددة ،وٌبددرد هددواء المبنددى .اخترعددت
التهوٌدة فدً مصدر فدً العصدور الوسدطى ،وكاندت تسدتخدم
علدى نطداق واسدع فدً العدٌدد مدن المندازل فدً جمٌدع أنحداء
القداهرة خدالل العصدور الوسدطى .وهدذه التهوٌدة وصدفها
بالتفصددٌل فددً وقددت الحددق موفددق الدددٌن عبددد اللطٌددؾ
البؽددادي فدً 2199والدذي أفداد أن كدل مندزل فدً القداهرة لده
جهداز تهوٌدة ،وٌتكلفدوا مدن  2إلدى  599دٌندار وٌتوقدؾ
ذلدك علدى أحجدامهم وأشدكالهم .معظدم أجهدزة التهوٌدة فدً
المدٌنة كانت توجه نحو القبلة ،كما كان فً المدٌنة بصفة
عامة.فً القرن السابع عشر ،أثبت المخترع األلمانً
(كورنٌلٌوس درٌبل( أظهرت" تحول الصٌؾ إلى شتاء"
لجٌمس األول من إنجلترا وذلك بإضافة الملح إلى
الماء .فً ، 2819اكتشؾ الباحث والمخترع البرٌطانً
ماٌكل فاراداي أن ضؽط وتسٌٌل ؼاز النشادر ٌمكن ان
ٌبرد الهواء عندما ٌسمح بتبخر األمونٌا المسالة .فً
 ،2841استخدم طبٌب والٌة فلورٌدا جون جوري
تكنولوجٌا لعمل الجلٌد ،استخدمها لتبرٌد الهواء
لمرضاه فً مستشفى فً أبالٌشٌكوال ،بفلورٌدا.
كان ٌؤمل فً نهاٌة المطاؾ إلى استخدام ماكٌنة عمل
الجلٌد لتنظٌم درجة حرارة المبانً .بل حتى تصور

تكٌٌؾ هواء مركزي بحٌث ٌمكن أن ٌبرد مدن
بؤكملها .وبالرؼم أن نماذجه سربت ونفذت بشكل
ؼٌر منتظم ،تم منح جوري براءة اختراع فً عام
 2852آللة صنع الثل  .اختفى أمله فً النجاح بعد فترة
وجٌزة عندما توفً مدٌره المالً الممول له ؛
ولم ٌحصل جوري على األموال الالزمة لتطوٌر
الجهاز .وفقا لكاتب سٌرته ،فٌفٌان م شٌرلوك ،الم
"ملك الجلٌد" ،تٌودور فرٌدرٌك ،لفشله ،واشتبه فً
أن تٌودور قد بدأ حملة تشوٌه ضد اختراعه .توفً
الدكتور جوري فقٌرا فً  2855وأختفت فكرة تكٌٌؾ الهواء
لمدة  59عاما .فً الوقت المبكر من التطبٌقات التجارٌة لتكٌٌؾ
الهواء كان ٌصنع لتبرٌد الهواء لعملٌات الصناعٌة بدال
من الراحة الشخصٌة .أخترع فً  2991أول تكٌٌؾ كهربائً
حدٌث من قبل وٌلٌس هافٌالند فً
سٌراقوس فً نٌوٌورك .صمم لتحسٌن عملٌة التحكم
فً تصنٌع وحدات الطبع ،واختراعه للتحكم لٌس
فقط فً درجة الحرارة وإنما أٌضا الرطوبة .انخفاض
الحرارة والرطوبة كانت تساعده فً الحفاظ على
مالئمة أبعاد الورقة وانحٌاز الحبر .فً وقت الحق
طبقت تكنولوجٌا كارٌٌر لزٌادة اإلنتاجٌة فً مكان العمل،
وشكلت شركة كارٌر لمكٌفات الهواء األمرٌكٌة
لتلبٌة الطلب المتزاٌد .وعلى مر الزمن استخدمت
مكٌفات الهواء فً تحسٌن وسائل الراحة فً المنازل

والسٌارات .وحدث توسع كبٌر فً المبٌعات السكنٌة
فً الخمسٌنات .فً عام ،2996استكشؾ )ستٌوارت دبلٌو
كرٌمر)
من مدٌنة شارلوت فً كارولٌنا الشمالٌة ،الوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة ،السبل الكفٌلة لتضٌؾ رطوبة إلى
الهواء فً مصنع النسٌ الذي ٌملكه .أصاغ كرٌمر
مصطلح" تكٌٌؾ الهواء" ،واستخدامه فً طلب
الحصول على براءة اختراع التً قدمها فً هذا العام
باعتبارها تناظرٌة إلى" تكٌٌؾ المٌاه" ،وبعد ذلك
كعملٌة معروفة فً صنع منسوجات أسهل فً
التنفٌذ .وأضاؾ الرطوبة والتهوٌة إلى" التكٌٌؾ"،
وؼٌر الهواء فً المصانع ،والتحكم فً الرطوبة
الضرورٌة فً مصانع النسٌ .واعتمد وٌلٌس كارٌر
المصطلح وإدمجه فً اسم شركته .وتبخر المٌاه فً
الهواء ،لتوفٌر تؤثٌر التبرٌدٌ ،عرؾ اآلن باسم التبرٌد
التبخٌري .أستخدمت أول مكٌفات الهواء والثالجات ؼازات
سامة أو قابلة لالشتعال مثل األمونٌا ،كلورٌد مٌثٌل،
والبروبان الذي ٌمكن أن ٌإدي إلى الحوادث القاتلة إذا
تسربوا .أنشؤ توماس مٌدجلى االب أول ؼاز
كلوروفلوروكربون ،ؼاز الفرٌون ،فً عام 2918كان
المبرد أكثر أمانا بالنسبة للبشر ولكن تبٌن فٌما بعد انه

مضر للؽالؾ الجوي واستنفاد طبقة األوزون فً
(الستراتوسفٌر (.وشملت اآلثار البٌولوجٌة الناتجة عنه
الزٌادة فً سرطان الجلد ،واألضرار التً لحقت
النباتات ،والنقص فً عوالق المحٌطات.

فريون:
هً عالمة تجارٌة لشركة )دو بونت ألي
كلوروفلوروكربون ،مهدرج مركبات الكربون الكلورٌة
فلورٌة )مركبات الكربون الهٌدروكلورٌة فلورٌة ،أو
مركبات الهٌدروفلوروكربون المبرد ،واسم كل من بٌنها
عدد ٌشٌر إلى التكوٌن الجزٌئً( ار ،22س ،21س234
التركٌبة األكثر استخداما فً التوسع المنزلً المباشر والتبرٌد
المرٌح هً
.الهٌدروكلوروفلوروكربون المعروفة باسم ار21
وستتوقؾ تدرٌجٌا فً المعدات الجدٌدة بحلول عام
1929وبالكامل بحلول عام 0202.هو آر21
التركٌب األكثر شٌوعا فً السٌارات المستخدمة فً
الوالٌات المتحدة حتى عام  2994عندما تحولت
الؽالبٌة إلى آر. 234Aآر22وآر 21لم ٌعودوا
ٌصنعنوا فً الوالٌات المتحدة لهذا النوع من
التطبٌق ،والمصدر الوحٌد لشراء أجهزة التكٌٌؾ هً
تنظٌؾ وتنقٌة الؽاز المؤخوذ من أنظمة تكٌٌؾ الهواء
األخرى .تم تطوٌر العدٌد من المبردات ال تستنفد

التً اخترعها R-429A ،لألوزون كبدائل ،منها
فً بافالو فً  (AlliedSignalهانٌوٌل( سابقا
Genetron (R) AZنٌوٌورك والتً تباع باسم19وكان كارٌٌر هو أول من ٌستخدمها تجارٌا تحت .Puron
االسم التجاري
ٌستمر االبتكار فً مجال التكنولوجٌات وتكٌٌؾ
الهواء ،مع التركٌز كبٌر اآلن على كفاءة الطاقة،
وتحسٌن نوعٌة الهواء الداخلً .الحد من آثار تؽٌر
المناخ هو أحد المجاالت الهامة لالبتكار ،ألنه باإلضافة
إلى انبعاثات ؼازات الدفٌئة المرتبطة باستخدام
الطاقة ،مركبات الكربون الكلورٌة فلورٌة ،ومركبات
الكربون الهٌدروكلورٌة فلورٌة ومركبات
الهٌدروفلوروكربون هما ؼازات دفٌئة قوٌة إذا تسربوا
إلى الؽالؾ الجوي .على سبٌل المثال ،أر11
المعروؾ أٌضا باسم الهٌدروكلوروفلوروكربون11
لدٌه إمكانٌة لالحترار العالمً نحو899 ، 2ثانً
الكربون( 1

] 29وكبدٌل للمبردات التقلٌدٌة ] ( ،أكسٌد
أقترحت البدائل الطبٌعٌة مثل أول أكسٌد الكربون1
.أر744

تطبٌقات تكٌٌؾ الهواء
تحتاج هذه المقالة أو المقطع إلى مصادر

إضافٌة لتحسٌن وثوقٌتها
بإضافة استشهادات من مصادر
موثوقة .المعلومات ؼٌر المنسوبة إلى مصدر ٌمكن
)التشكٌك بها وإزالتها( ٌ.ولٌو1998

جهاز لتكٌٌؾ الهواء

ٌقسم مهندسٌن تكٌٌؾ الهواء تطبٌقات تكٌٌؾ الهواء
إلى تطبٌقات راحة وأخرى عملٌة
”تطبٌقات الراحة“تهدف إلى توفٌر بٌئة فً المبانً
المؽلقة تبقً ثابتة نسبٌا فً معدل ٌفضله البشر
بالرؼم من التؽٌٌرات فً الجو الخارجً أو فً أحمال
الحرارة الداخلٌة.
تكٌٌؾ الهواء ٌجعل تخطٌط المبانً العمٌقة ممكنا،

وإال لكانوا تم بنائهم أضٌق خفٌفة اآلبار أو بعمل
ثقوب حتى تستقبل المساحات الداخلٌة الهواء
الخارجً من خالل التهوٌة الطبٌعٌة ٌ.سمح أٌضا
تكٌٌؾ الهواء أن تكون المبانً أطول حٌث ان سرعة
الرٌاح تزٌد مع االرتفاع ،مما ٌجعل التهوٌة الطبٌعٌة
ؼٌر عملٌة لتلك البناٌات الشاهقة .تطبٌقات الراحة
لمختلؾ أنواع المبانً مختلفة إلى حد كبٌر وٌمكن
تصنٌفها على النحو
المبانً السكنٌة منخفضة االرتفاع وتشمل ،منازل
العائلة الواحدة ،المبانً ذات الطابقٌن ،والمبانً
السكنٌة الصؽٌرة
المبانً التجارٌة التً ٌتم بناإها للتجارة ،وتشمل
المكاتب والمراكز التجارٌة ومراكز التسوق،
والمطاعم ،الخ.
المإسسات والمبانً ،التً تشمل المستشفٌات
الحكومٌة واألكادٌمٌة ،وما إلى ذلك.
المساحات الصناعٌة حٌث تنشد الراحة الحرارٌة
العاملٌن.
باإلضافة إلى المبانً ٌمكن استخدام تكٌٌؾ الهواء
فً العدٌد من أنواع وسائل النقل مثل السٌارات
وؼٌرها من المركبات والقطارات والسفن والطائرات

والمركبات الفضائٌة.
”تطبٌقات عملٌة“تهدف إلى توفٌر بٌئة مناسبة
للعملٌة التً تقام بصرؾ النظر عن الحرارة الداخلٌة
والرطوبة واألحوال الجوٌة الخارجٌة .بالرؼم من أن
البٌئة تكون فً مستوى الراحة ،ولكن تحدد الظروؾ
احتٌاجات العملٌة ولٌس تفضٌالت البشر .وتشمل
التطبٌقات العملٌة:
ؼرؾ عملٌات المستشفٌات ،وفٌها ٌنقى الهواء
لمستوٌات عالٌة للحد من مخاطر العدوى وٌتم
التحكم فً الرطوبة للحد من جفاؾ المرٌض .على
الرؼم من درجات الحرارة فً كثٌر من األحٌان
تكون فً مستوى الراحة ،إال أن بعض اإلجراءات
الخاصة مثل جراحة القلب المفتوح تتطلب درجات
حرارة منخفضة( حوالً  28درجة مئوٌة64،
فهرنهاٌت) ،ومثل األطفال الرضع الذٌن ٌحتاجوا
لدرجات الحرارة مرتفعة نسبٌا( حوالً  18درجة
مئوٌة ) 81فهرنهاٌت(.
ؼرؾ األبحاث التً تنت الدوائر المتكاملة،
واألدوٌة ،وما شابه ذلك ،حٌث مستوٌات عالٌة
جدا من نظافة الهواء والتحكم فً درجة الحرارة
والرطوبة الالزمة لنجاح العملٌة.

مرافق تربٌة الحٌوانات المختبرٌة .وبما أن العدٌد
من الحٌوانات تتكاثر عادة فً فصل الربٌع فقط،
ٌتم احتجازهم فً ؼرفة تشبه ظروفها فصل
الربٌع طوال السنة فٌمكن أن ٌتكاثروا على مدار السنة.
تكٌٌؾ هواء الطائرات .وإن كان شكلٌاٌ ،هدؾ إلى
توفٌر الراحة للمسافرٌن ومعدات التبرٌد ٌ,شكل
تكٌٌؾ الهواء الطائرات تحدٌا من نوع خاص
بسبب تؽٌٌر
ارتفاع الكثافة المرتبط بالتؽٌرات فً ارتفاع الرطوبة
ودرجة حرارة الهواء الخارجً
مراكز البٌانات
مصانع النسٌ
مرافق االختبار البدنً
النباتات الزراعٌة ومناطق الزراعة
المنشآت النووٌة
المختبرات الكٌمٌائٌة والبٌولوجٌة
المناجم
البٌئات الصناعٌة
طهً المواد الؽذائٌة ومناطق تصنٌعها
فً كال من تطبٌقات الراحة والعملٌة قد ٌكون الهدؾ
لٌس فقط التحكم فً درجة الحرارة ،ولكن أٌضا
الرطوبة ونوعٌة الهواء والحركة الجوٌة من مكان إلى

مكان.

التحكم فً

الرطوبة :

وحدات تكٌٌؾ الهواء خارج مبنى ٌضم فصوال دراسٌة فً جامعة
نورث كارولٌنا فً تشابل هٌل ،نورث كارولٌنا.

عادة ما تقلل معدات تبرٌد وتكٌٌؾ الهواء من رطوبة
الجو المعال بواسطة النظام .ملؾ المبخر البارد نسبٌا
(أقل من درجة تكثؾ( ٌكثؾ بخار الماء من الهواء
المعال ) ،مثل الثل والمشروبات الباردة التً تكثؾ
الماء على السطح الخارجً للزجاج) ،وترسل الماء إلى
مجرى وٌزٌل بخار الماء من المكان المبرد وٌقلل
الرطوبة النسبٌة .ألن البشر ٌفرزون العرق لتوفٌر
التبرٌد الطبٌعً فتبخر العرق من الجلد ٌحسن الهواء

الجاؾ إلى حد ما .تكٌٌؾ هواء الراحة ٌهدؾ لعمل
 ٪49إلى  ٪ 69من الرطوبة النسبٌة فً المكان فً
مإسسات تجارة التجزئة تعمل خزائن التبرٌد العمالقة
المفتوحة بدور فعال للؽاٌة كوحدات لتجفٌؾ الهواء.
وثمة نوع محدد من مكٌفات الهواء ٌستخدم فقط
فً التجفٌؾ ٌسمى مزٌل الرطوبة .وٌختلؾ مزٌل
الرطوبة عن تكٌٌؾ الهواء العادي فً أن كل من
المبخر وملفات المكثؾ موضوعٌن فً نفس المسار
الجوي ،والوحدة بؤكملها موضوعة فً البٌئة المراد
تكٌفها فً هذه الحالة تجفٌفها ،بدال من الحاجة
لملؾ مكثؾ ٌكون فً الهواء الطلق .وجود ملؾ
المكثؾ فً نفس المسار الجوي حٌث ٌنت ملؾ
المبخر الحرارة ،وٌجفؾ الهواء ٌ.وضع ملؾ المبخر
البارد أوال فً طرٌق الهواء ،لٌجفؾ الهواء كما تفعل
أجهزة تكٌٌؾ الهواء العادٌة ٌ.مر الهواء القادم حول
الملؾ المكثؾ لٌسخن الهواء المجفؾ اآلن .علما بؤن
مصطلحً " ملؾ المكثؾ "و"ملؾ المبخر " ال بشٌروا
إلى سلوك الماء فً الهواء ألنه ٌمر فوق كل ملؾ
وٌشٌروا بدال من هذا إلى مراحل دورة التبرٌد .وجود
ملؾ المكثؾ فً مسار الهواءالرئٌسً ولٌس فً مسار
خارجً منفصل ،كما فً أجهزة تكٌٌؾ الهواء

العادٌة ٌترتب علٌه نتٌجتٌن  -تسخٌن الهواء النات
بدال من تبرٌده ،وقدرة وضع الوحدة فً أي مكان فً
البٌئة لتكٌٌفه ،دون حاجة إلى أن ٌكون المكثؾ فً
الهواء الطلق.
على عكس تكٌٌؾ الهواء العادي ،مزٌل الرطوبة سوؾ
ٌسخن الؽرفة مثل السخانات الكهربائٌة التً تسحب
نفس الكمٌة من الطاقة )واط (مثل مزٌل الرطوبة.
تكٌٌؾ الهواء ٌنقل الطاق خارج الؽرفة بواسطة ملؾ
المكثؾ ،والذي تقع خارج الؽرفة) فً الهواء الطلق(.
هذا هو النظام الحرارٌة فٌها الؽرفة بمثابة نظام
الطاقة وتحوٌلها من النظام .على العكس مع مزٌل
الرطوبة ،أي نقل الطاقة الحرارٌة من نظام الؽرفة،
(ألن وحدة تكٌٌؾ الهواء )مزٌل الرطوبة تماما داخل
الؽرفة .ولذلك كل من الطاقة المستهلكة من قبل مزٌل
الرطوبة هً الطاقة التً هً مدخالت النظام
الحرارٌة( الؽرفة) ،وٌبقى فً القاعة( الحرارة.
وباإلضافة إلى ذلك ،إذا كانت مكثفة تمت إزالة المٌاه
من الؽرفة ،ومقدار الحرارة الالزمة لؽلً الماء التً
أضٌفت إلى القاعة .هذا هو عكس المٌاه مشٌرا إلى
الؽرفة مع برودة التبخر .مزٌالت الرطوبة وعادة ما ٌستخدم
فً البرد والرطوبة واالجواء لمنع العفن النمو داخل منازلهم،
وخصوصا فً الطوابق السفلٌة .ألنها تستخدم أحٌانا

فً حار رطب االجواء لراحة ألنها تقلل من الرطوبة
التً تسبب عدم الراحة كما منتظم أجهزة تكٌٌؾ
الهواء ،ولكن من دون تبرٌد الؽرفة.
الهندسة الفٌزٌائٌة والخواص الحرارٌة للؽاز بخار
المزائ اسم قٌاس الرطوبة.

اآلثار الصحٌة
هناك سوء فً صٌانة نظام تكٌٌؾ الهواء فً بعض
األحٌان ٌمكن تعزٌز نمو وانتشار الكائنات الدقٌقة،
مثل فٌلقٌة مستروحة  ،جراثٌم المسإولة عن
thermophilicالمرض  ،أوLegionnaires
ولكن ما دام ٌحتفظ مكٌؾactinomycetes
الهواء النظٌؾ هذه الصحٌة مخاطر ٌمكن تجنبها.
على العكس من ذلك ،تكٌٌؾ الهواء ،بما فً الترشٌح،
والترطٌب والتبرٌد والتطهٌر ،وما إلى ذلكٌ ،مكن
استخدامها لتوفٌر نظٌفة وآمنة hypoallergenic
االجواء فً المستشفى وؼرؾ العملٌات وؼٌرها من
البٌئات التً ٌكون فٌها المناخ المالئم أمر حٌوي
لسالمة المرضى ورفاههم .تكٌٌؾ الهواء ٌمكن أن
ٌكون له أثر إٌجابً على من ٌعانون من الحساسٌة
والربو .الخطٌر فً موجة الحر ق ،وتكٌٌؾ الهواء ،وٌمكن أن
ٌنقذ حٌاة المسنٌن .بعض السلطات المحلٌة حتى

العام إنشاء مركز للتبرٌد ق لصالح هذه بدون تكٌٌؾ
الهواء فً الداخل.

استخدام الطاقة
وتجدر اإلشارة إلى أن دٌنامٌكً حراري فً نظام
مؽلق ،أي الطاقة ومدخالت النظام الذي ٌجري
الحفاظ على درجة حرارة مجموعة الذي هو واسطة
لتشؽٌل مكٌفات الهواء الحدٌثة تشترط أن رفع سعر
الطاقة من أجهزة تكٌٌؾ الهواء الزٌادات .هذه الزٌادة
التً تفٌد بؤن لكل وحدة من وحدات الطاقة والمدخالت فً نظام
الحكم وٌقول مصباح كهربائً فً نظام مؽلق وهذا ٌتطلب
تكٌٌؾ الهواء إلزالة الطاقة .ولكً نفعل ذلك ٌجب تكٌٌؾ
الهواء وزٌادة استهالكها من قبل العكسٌة من كفاءتها مرات
مدخالت الطاقة .وكمثال على ذلك ،تفترض أن فً
داخل نظام مؽلق من  299واط تنشٌط المصباح
الكهربائً ،وأجهزة تكٌٌؾ الهواء لدٌه كفاءة ٪199
تكٌٌؾ الهواء استهالك الطاقة سٌزداد بنسبة  59واط للتعوٌض
عن ذلك ،مما ٌجعل دبلٌو  299مصباح

كهربائً استخدام ما مجموعه  259واط من الطاقة.
ومن المعتاد لتشؽٌل مكٌفات الهواء فً" الكفاءات"
ولكن تجدر ٪ lt;Q1 Q1≤39&19 .أكبر بكثٌر من299
اإلشارة إلى أن مساهمة( الكهرباء )والطاقة الحرارٌة
العالٌة الجودة من اإلنتاج الذي ٌعتمد أساسا على
الطاقة الحرارٌة( تبدٌد الحرارة ،انظر معامل األداء.

السٌارات ومكٌفات الهواء
مقالة مفصلة :تكٌٌؾ الهواء فً السٌارة

صممت نظم تكٌٌؾ الهواء لتسمح للسائق والركاب بالشعور
بالمزٌد من الراحة أثناء الرطوبة ؼٌر المرٌحة
أو الرحالت الساخنة فً سٌارة .السٌارات فً
المناخات الحارة ؼالبا تكون مزودة بتكٌٌؾ الهواء.
كان هناك الكثٌر من النقاش والجدال حول ما استخدام جهاز
لتكٌٌؾ الهواء ٌخفض كفاءة الوقود للسٌارة .العوامل مثل
مقاومة الرٌح والدٌنامٌكا الهوائٌة وقوة المحرك والوزن البد من
مراعاتها فً تقٌٌم استخدام نظام تكٌٌؾ الهواء فً السٌارة .
كما درست عوامل أخرى قد تإثر على محرك االحتراق
الداخلً وارتفاع درجة حرارة المحرك ٌمكن أن ٌكون

لها تؤثٌر على نظام تبرٌد السٌارة .فإن شركة باكارد السٌارات
هً أول مصنع لبناء السٌارات ومكٌفات الهواء فً السٌارات،
ابتداء من ومكٌفات الهواء وهذه هً أصال.عام2939
 .اختٌارٌة  ،وٌمكن تركٌبها بتكلفة إضافٌة نحو179
دوالر حوالً 959 ، 4دوالر فً عام1997
وقد عرضت شركة جنرال موتورز جهازا لتكٌٌؾ
فً نماذج  Vالهواء ابتداء من  2954مع بونتٌاك8
السٌارات ومكٌفات الهواء ولكن لم ٌصبح حقا شائعا
حتى السبعٌنات والثمانٌنات من القرن الماضً
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مكٌفات الهواء المتنقلة
تكٌٌؾ الهواء المحمول هو الذي له عجالت وٌمكن
نقله بسهولة داخل المنزل أو المكتب .وهم متاحٌن
حالٌا مع قدرات مع القدرات ما ٌقرب من999 ، 6إلى
999 ،69وحدة حرارٌة  /ساعة899 ، 2إلى
999 ،28واط ومع أو بدون سخانات المقاومة
الكهربائٌة .مكٌفات الهواء المحمولة تؤتً فً شكلٌن،
مبردات التً تسمى أحٌانا مكٌفات .hose ،وsplit
هً أٌضا المحمولة.
تبرٌد الهواء المحمولة مكٌفات الهواء ضاؼط على

أساس نظام التبرٌد التً تستخدم لتبادل وحرارة
الهواء ،وبنفس الطرٌقة التً سٌارة نموذجٌة أو
أجهزة تكٌٌؾ الهواء المنزلٌة .مع هذا النوع من النظام
جفؾ الهواء كما هو تبرٌد .وهً تجمع المٌاه المكثفة
من الهواء المبرد ،وٌنت هواء ساخن ٌجب تنفٌسه
خارج المنطقة المبردة ٌنقل الحرارة من الهواء فً
المنطقة المبرده إلى الهواء الذي ٌجب تنفٌسه.
وهناك انقسام نظام داخلً وحدة متصلة على عجالت
فً الهواء الطلق وحدة عبر أنابٌب مرنة ،مماثل
لتركٌب وحدة دائمة ثابتة.
نظم خرطوم ،والتً ٌمكن في الجو و Monoblock
لتنفٌس الهواء الخارجً عبر انابٌب "monoblock" .
صٌؽة تجمع المٌاه فً دلو أو علبة ،وعندما تتوقؾ
بالكامل .فإن الجو النسخة إعادة ٌتبخر الماء
والتصرٌؾ من خالل أنبوبً خرطوم ،وٌمكن تشؽٌلها
بصورة مستمرة.
أنبوب واحد وتوجه وحدة جوٌة خارج القاعة لتبرٌد
المكثؾ لها ،ثم الفتحات خارج .فً هذا الجو ٌحل
محله الهواء الساخن أو ؼٌره من خارج الؽرؾ ،مما
ٌقلل من كفاءتها .الحدٌث عن وحدات تشؽٌل ما
ٌقرب من  2إلى ، 3أي نسبة ،إلنتاج  3كٌلوواط
التبرٌد هذا سوؾ تستخدم  2كٌلوواط من الكهرباء.

ألؾ وحدة مزدوجة أنابٌب الهواء من الخارج وتوجه
الهواء لتبرٌد المكثؾ لها ،بدال من من داخل القاعة،
وبالتالً هً أكثر كفاءة من معظم أنابٌب الهواء
وحدة واحدة.
التبخر ومبردات الهواء ،وتسمى أحٌانا المستنقعات
ومكٌفات الهواء ،ولٌس لدٌها ضاؼط أو المكثؾ .تبخر
الماء السائل على زعانؾ التبرٌد وإطالق تبرٌد البخار
فً المنطقة .انحسار المٌاه تمتص كمٌة كبٌرة من
الحرارة ،والحرارة الكامنة التبخرة ،تبرٌد الهواء البشر
والحٌوانات األخرى استخدام نفس آلٌة لتهدئة
أنفسهم التعرق .العٌوب هً أنه ما لم المحٌطة
الرطوبة منخفضة جافة المناخ وٌقتصر التبرٌد
وتبرٌد الهواء الرطبة جدا وٌمكن أن ٌشعر ندي.
ومٌزتها أنها ال تحتاج إلى خراطٌم للتنفٌس تبرٌد
الحرارة خارج المنطقة ،مما ٌجعلها حقا المحمولة،
وأنها رخٌصة جدا لتركٌب واستخدام طاقة أقل مما
 . refrigerativeمكٌفات الهواء

مضخات الحرارة
مضخة الحرارة هو تعبٌر عن نوع من مكٌفات الهواء
التً التبرٌد دورة قادرة على عكسه ،وبدال من أن

تنت الحرارة الباردة فً البٌئة المؽلقة .وهً أٌضا
ٌشار إلٌها ،وتسوٌقها على النحو ،وعكس اتجاه دورة
تكٌٌؾ الهواء .جهاز لتكٌٌؾ الهواء التً تستخدم فً
هذه الطرٌقة إلنتاج الحرارة بشكل ملحوظ أكثر كفاءة
من المقاومة الكهربائٌة للتدفئة .بعض مالك المنازل
انتخاب لدٌنا نظام تركٌب المضخات الحرارٌة ،وهو
فً الواقع مجرد المركزٌة لتكٌٌؾ الهواء مع ضخ
الحرارة وظٌفة عكس دورة التبرٌد فً الشتاء.
عندما ضخ الحرارة تمكٌن ،ومفاتٌح البٌوت المبخر
الملؾ األدوار وٌصبح الملؾ  condensorتنت الحرارة
فً الهواء الطلق  condensor.حدة مفاتٌح
األدوار بمثابة المبخر ،وٌنت الهواء البارد أبرد من
الجو المحٌط فً الهواء الطلق.
مضخات الحرارة أكثر شٌوعا فً فصل الشتاء حٌث
اعتدال درجات الحرارة فً كثٌر من األحٌان فً
23درجة مئوٌة ،ومضخات - 55 °واو  4 -حدود49
الحرارة الن تصبح ؼٌر فعالة أكثر فً البرد القارس.
وٌرجع هذا إلى مشكلة فً الهواء الطلق الوحدة
الملؾ تشكٌل الجلٌد الذي ٌمنع تدفق الهواء فوق
الملؾ .للتعوٌض عن ذلكٌ ،جب على منظومة ضخ
الحرارة مإقتا التحول إلى طرٌقة منتظمة لتكٌٌؾ
الهواء فً الهواء الطلق المبخر تحوٌل الملؾ إلى كونه

الملؾ حتى ٌمكن أن تصل الحرارةcondensor
وإزالة الجلٌد .وهناك نظام ضخ الحرارة لذلك سٌكون
شكال من أشكال المقاومة الكهربائٌة للتدفئة فً
الهواء الطرٌق الذي ال ٌعمل إال فً هذا الوضع من
أجل تعوٌض مإقت لتكٌٌؾ الهواء ،األمر الذي من
شؤنه أن ٌولد خالؾ ذلك ؼٌر مرؼوب فٌه من الهواء
البارد فً فصل الشتاء .فإن المشكلة تصبح تثلٌ أكثر
انتشارا بكثٌر فً الهواء الطلق مع انخفاض درجات
الحرارة ،لذلك مضخات الحرارة عادة تثبٌت جنبا إلى
جنب مع أكثر تقلٌدٌة للتدفئة ،مثل الؽاز الطبٌعً أو
النفط فً الفرن ،الذي ٌستخدم بدال من ضخ الحرارة
خالل فصل الشتاء أقسى درجات الحرارة .فً هذه
الحالة ،وتستخدم مضخة الحرارة بكفاءة خالل
اعتدال درجات الحرارة ،وتحول إلى النظام التقلٌدي
مصدر الحرارة فً الهواء الطلق عند درجة حرارة
أقل.
بعض أؼلى نافذة وحدات تكٌٌؾ الهواء والحرارة
وظٌفة المضخة .بٌد أن وحدة نافذة لدٌها" حرارة"
اختٌار لٌس بالضرورة بسبب الحرارة ضخ استخدام
بعض الوحدات الكهربائٌة المقاومة للحرارة عند
التسخٌن هو المطلوب .وحدة الحرارة الحقٌقٌة التً
سٌتم ضخ الوظٌفٌة جاء فً األدب تعبٌر" ضخ

الحرارة".

الهٌئات المهنٌة
الجمعية األمريكية لمهندسي التكييف
والتبريد والتدفئة
 ASHRAEالجمعٌة األمرٌكٌة لمهندسً التكٌٌؾ
والتبرٌد والتدفئة وهً منظمة مكرسة للنهوض
بتكولوجٌا التحكم بالبٌئة المؽلقة فً التدفئة
فً عام  ASHRAEوالتهوٌة وتكٌٌؾ الهواء .تؤسست
2894لتكون بمثابة مصدر المعاٌٌر والمبادئ
التوجٌهٌة التقنٌة .ومنذ ذلك الوقت ،نمت فً مجتمع
دولً ووفرت معلومات تثقٌفٌة ودورات وحلقات
دراسٌة ،وتوجٌه مهنً ،ومنشورات .وتشجع المنظمة
أٌضا دستور لقواعد السلوك للعاملٌن فً مجاالت
التدفئة والتهوٌة والتبرٌد وتوفر االتصال مع الجمهور.
وٌقع مقرها فً أتالنتا ،بوالٌة جورجٌا.

المعهد األسترالي للتكييف والتبريد
والتدفئة
المعهد األسترالً للتكٌٌؾ والتبرٌد والتدفئة
تؤسس فً عام  2919وٌضم حالٌا حوالً)AIRAH
هو المسإول األسترالً999 ، AIRAH . 29عضو
أمانة المعهد الدولً للتبرٌد وتعاونا وثٌقا مع الجمعٌة

األمرٌكٌة للتدفئة والتبرٌد والتكٌٌؾ المهندسٌن
. ASHRAE

الميكانيكية وتكييف الهواء ونقابة
المقاولين من أستراليا
تكٌٌؾ الهواء والمٌكانٌكٌة نقابة المقاولٌن من
هً رابطة صناعة األمة واسعة ) AMCAأسترالٌا
مخصصة لتمثٌل وخدمة أجهزة تكٌٌؾ الهواء
والمٌكانٌكٌة وصناعة الخدمات فً أسترالٌا .أعضاء
تصمٌم وتركٌب وتقدٌم خدمة مستمرة فًAMCA
تكٌٌؾ الهواء وأنظمة التهوٌة المٌكانٌكٌة.

مقاولين تكييف الهواء في أمريكا
مقاولٌن تكٌٌؾ الهواء فً أمرٌكا هً منظمة كبٌرة
المهنٌٌن .لدٌهم أكثر من أربعة  HVACRاألمرٌكٌة
آالف من أعضاء والمواثٌق الفرد فً كل والٌة
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