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 الخالصة

ة عامة تعمـل وفـق تقنية خزان اجريت دراسة عملية و نظرية لتصميم و تحليل اداء منظومة تكييف لبناي
لوجود عدة انماط من احمال التبريد فقد تم تصميم المنظومة لتعمل على  و.)ice storage system(الثلج 

و قد تم اختيار بناية و حددت ساعات اشغالها و ساعات . االنماط الثالثة و تلبي حاجات حمل التبريد للبناية
حن خزان الثلج اثناء فترة عدم االشغال و لحساب سمك الثلج المتكون عدم اشغالها حيث تم تشغيل منظومة ش

حول االنابيب استخدمت طريقة االنثالبي مع نظام مطابقة االحداثيات كما تم اختبار النتائج عمليا و ذلك ببناء 
مع اعطيت النتائج تطابقا جيدا . جهاز عملي مختبري لقياس سمك الثلج المتكون حول االنبوب مع الزمن 

الطرقة النظرية و ظهر بعض االنحراف في قيمة السمك و ليس في تصرف المخطط بسبب اهمال انتقال 
فقد تم ) ساعات اشغال البناية(د ساعات اشتغال منظومة التكييف اما عن. الحراة بالحمل في الحسابات النظرية

اختيارعدة  وتم) خطي و متخالفترتيب (وع ترتيب االنابيب داخل الخزان عمل عدة تصاميم و ذلك بتغيير ن
)(الخطوات الطولية" من النسب بين مراكز األنابيب انواع  LSو الخطوات العرضية )( TS"  . ثم تم تحليل

بينت الدراسة ان استخدام . كل نمط لمعرفة المتغيرات و افضل التصاميم لكل نوع من انماط حمل التبريد
كما ان زيادة .رتيب المتخالف لكل النسب يعطي حجم خزان اصغر نسبيا من الترتيب الخطي لالنابيبالت

و بينت . النسب تودي الى زيادة واضحة في حجم الخزان و ذلك الن هذه الزيادة تقلل معامل انتقال الحرارة
 .منظومة التكييفالدراسة ايضا ان نمط حمل التبريد له اثر كبير على حجم خزان الثلج الالزم ل

 
Numerical and Experimental Study of Ice Storage in Air Conditioning Systems 

Abstract 
      An experimental and numerical study done to design and analysis ice storage in air 
conditioning system on building with three types of cooling load. The design system was 
active to produced thermal comfort to the building. The non-operating hours of the building 
was defining and used to collect ice on the out surface of pipes in the ice storage system. To 
predict the radius of the formatted ice an enthalpy method used with B.F.C. system used and 
the results compared with the experimental results from measuring the radius of the ice 
formatted in a rig build and run with the same boundary conditions. The theoretical results 
shown good coincident and the small deviation in the magnitude and not the distribution of 
the results is because we canceled the convection effect. In the operating hours of the building 
many types of pipes arrangement was examined (parallel and staggered), and many ratios of 

)( LS and )( TS  in the ice storage. The study shows that the staggered arrangement is better for 
the three types of cooling load and always gives smaller volume of ice storage. In addition, 
the study shows that any increase in   )( LS and )( TS  cause increasing in the volume of ice 
storage. In addition, the study shows that the type of cooling load has great effect on the 
volume of ice storage.  

 


