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ABSTRACT 

The research includes an applied study and description of the possibility of 
heat recovery from the superheated vapour in the discharge of compressor of a 
demostic refrigerator for a purpose of using it in heating food, i.e. operating as a 
heat pump. The modified design of refrigeration cycle in a order to as reverse the 
flow of the refrigerant  fluid in two way, the first includes a heat recovery coil & 
solenoid valves, and the second the addition of a heat Recovery coil and a three 
way reverse valve, and designing the electric cycles for both models. 

  The effect of this modification on the coefficient of performance in a partial 
and total load operation were obtained. There has been an improvement in the 
operation of cycle performance, while working as a heat pumps of (10%) more 
than its refrigeration cycle only. This addition comes from the increase of sub - 
cooling Liquid of refrigerant by (3 to up 6) Co. This has improved the extracted 
heat in evaporator coil. The temperature of the heat cabinet may reach 60 Co and 
it is a sufficient for heat the food. The effect of this modification on the rates of 
pressure drop in tubes was found to be of little amount, and its effect on the 
performance of the compressor may be negligible. 

 
 داة أسترداد حراريةالثالجة كأان امكانية عمل تطبيق عملي لبي

  الخالصة
البخار المغادر للضاغط تضمن البحث دراسة عملية لبيان إمكانية استرداد حرارة تحميص 

في دورة التبريد للثالجة المنزلية بهدف االستفادة منها في إعادة تسخين األطعمة وبالتالي عمل 
تعديل في تصميم دورة التبريد لعكس جريان  ، ولهذا الغرض تم أجراءالثالجة كمضخة حرارية

ين وصمامات مغناطيسية مائع التبريد بأسلوبين مقترحين يشمل األول إضافة ملف إلعادة التسخ
، مع تصميم الدوائر سخين وصمام عاكس ثالثي االتجاهاتوالثاني إضافة ملف إلعادة الت

  .لكال األسلوبين الكهربائية
غيل الجزئي في حالتي التش) C.O.P(تم حساب ثاثيرهذا التعديل على أداء دورة التبريد 

الدورة عند عملها كمضخة  ، حيث لوحظ التحسن في معامل أداءوالكلي للحمل الحراري
عن عملها كدورة تبريد فقط، وان هذه الزيادة ) 10(%  اكثر من   حرارية بنسبة تصل إلى

 إلى Co3في درجة سائل مائع التبريد المغادر للمكثف وبمقدار يتراوح من أنخفاض تعود إلى
Co 6  ن تصل درجة كذلك إمكانية أ.   المبخرمما حسن من مقدار الحرارة المسحوبة في ملف

وهي درجة كافية وعالية نسبياً إلعادة ) 0C60(حرارة هواء كابينة حافظة التسخين إلى 
  .تسخين األطعمة

كذلك تم دراسة تاثيرهذا التعديل على معدالت هبوط الضغط في أنابيب الدورة ولوحظ بأن    
  .وتأثيره معدوم على أداء الضاغط مقدار هبوط الضغط ثابت تقريباً
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