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  الخ)صة
طبيقاتنا الصناعية تعاني من تقادم وحداتھا وبالتالي كثرة مطلقاتھ�ا الغازي�ة لما كانت اغلب ت

ولم��ا كان��ت اغل��ب الحل��ول  .الض��اره ذات ا,ث��ار التاكلي��ة الس��يئة عل��ى أج��زاء منظوم��ات التكيي��ف 
المطروحة للحد من ھذه ا,ثار ھي حلول تتعلق بط1ء أجزاء من منظوم�ات التكيي�ف بم�واد وط�رق 

من توافر دراسات تبح�ث ف�ي ت�أثير ھ�ذه الطريق�ة اي طريق�ة الط�1ء الكيمي�ائي ف�ي مختلفة كان 3بد 
ولھذا جاء ھذا البحث ليشتمل عل�ى دراس�ة عملي�ة متكامل�ة تب�ين ت�أثير ن�وع . أداء مكيفات الھواء ھذه

المس��تخدم لط��1ء رق��ائق ا<لمني��وم وأنابي��ب النح��اس ف��ي منظوم��ة تثل��يج  مح�دد م��ن الط��1ء الكيمي��ائي
في أداء ھ�ذا المكي�ف م�ن خ�1ل ) R-22-ضاغط ترددي -طن 2سعة (يف ھــــــواء شباكيجھاز تكي

حساب كل من س�عة التثل�يج وش�غل الض�اغط والح�رارة المطروح�ة ومعام�ل ا<داء قب�ل وبع�د عملي�ة 
وقد تبين ان ھذا النوع من الط1ء يس�بب نقص�ان ف�ي ك�ل .الط1ء الكيميائي ولظروف اشتغال مختلفة

ج وش��غل الض��اغط والح��رارة المطروح��ة ومعام��ل ا<داء ا3 ان��ه يح��افظ عل��ى أج��زاء م��ن س��عة التثل��ي
وقد تم أج�راء جمي�ع فق�رات الجان�ب العمل�ي الخ�اص . منظومة التثليج من التأكل ولوقت طويل جدا 

  .بالبحث في الشركة العامة للصناعات الكھربائية
  .ط1ء المعادن ,أنابيب النحاس, معامل ا<داء  ,التثليج ,  تكييف الھواء :الكلمات المرشدة

 
Performance Changes For Window Type Air-Conditioner 

Unit Chemically Treated To Work In An Industrial 
Petrochemical Environment 

                   Abstract 
       Since most of our industrial applications suffer from aging of units. and hence 
the penalty of gaseous harmful releases with bad corrosive influences on air-
conditioning components. However all the available solutions to diminish these 
influences are related to painting parts of the air-conditioning system with different 
substances and methods. The present study investigates the effect of chemical 
painting on the performance of these air-conditioning units. This research is a 
practical study which explores the influence of a specified kind of chemical 
painting used to paint Aluminum fins and copper pipes in the refrigeration system 
for window type air-conditioning units of (2tons capacity-reciprocating compressor 
-R-22) on it’s performance through calculating each of the capacity of 
refrigeration, compressor work, transmitted heat and coefficient of performance 
before and after the chemical painting process, and making comparison between 
the two in various operating conditions. It was found that the coating causes a 
decrease of the capacity of refrigeration, compressor work, transmitted heat and 
coefficient of performance. However it saves all parts in refrigeration system from 
corrosion for along time. The practical part were conducted in the state company 
for electrical industries. 

 
 
 


