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  ةالخالص
في المجتمـع ومـا     ) الفريونات(نظرا لشياع استخدام اجهزة التبريد العاملة بموائع التبريد القديمة          

 .لهذه الفريونات من أثر سيئ في حال تحررها على طبقة االوزون وظاهرة االحتباس الحـراري              
كان البد من توافر دراسات وبحوث وقواعد بيانات نظرية وعملية تصب فـي مجـال امكانيـة                 

بدال هذا النوع من موائع التبريد في اجهزة التبريد بموائع تبريد امينة علـى طبقـة األوزون                 است
 لذا تضمن البحث الحالي اجراء دراسة عمليـة         .وظاهرة االحتباس الحراري وبأقل الكلف الممكنة     

خضع لسلسلة من التغييرات التـصميمية الممكنـة   ) L/hr 10.5(    لتقييم اداء براد ماء صغير
جراء بأقل التكاليف والمرافقة لتغيير مائع التبريد فيه من مائع تبريد قديم ذو أثر سـيئ علـى                  اال

 فضالًعن تدعيم العمل    .)R134a(الى مائع تبريد امين على طبقة االوزون      ) R12(طبقة االوزون 
بأجراء مجموعة من االختبارات العملية على كل تغيير تم اجراءه على دورة تبريد بـراد المـاء                 

 وقد تم اعتماد درجة حرارة الماء المجهز للمستهلك ودرجة حرارة الضاغط            .صوالً ألدق النتائج  و
كمعيار لتقييم اداء براد الماء مع تسجيل جميع المتغييرات االخرى والتي يمكن ايضا المقارنة من               

  .خاللها في جداول النتائج
  الحراري غازات االحتباس,ف طبقةاالوزونلت,بدائل الفريونات ,)R134a(مائع التبريد:الكلمات المرشدة

  
Performance and design changes accompanying the replacing of an old 
cooling fluid(R12) with one which is safe on the Ozone layer ( R134a) in 

the cooling system of a small water cooler 
                     

Abstract 
Due to the spreading of cooling equipments that works with old cooling 
fluids(Freon) in the community,and because of the bad effects of these (Freon)in 
case of their spreading on the Ozone layer and the thermal enclosure 
phenomenon.It was necessary to provide theoretical and practical studies and 
researches on data bases dealing with the field of possibility to replace this kind of 
cooling fluids with those that is safe on the Ozone layer and thermal enclosure 
phenomenon with the least possible costs.this research included a practical study to 
appreciate the performance of a small water cooler(0.5 liter/hour)which submitted 
to a number of parameters of design changes that were possible with the least of 
costs , this were included by replacing the old cooling fluid that has  bad effect on 
the Ozone layer(R12)with one that is safe on the Ozone layer(R134a).In addition to 
assist the work by conducting several practical procedures on each change on the 
water cooling circulation in order to reach the most precise results. The 
temperature of the water that is supplied to the consumer was considered as well as 
temperature of the compressor as a criterion to appreciate the water cooler 
performance with recording all other changes that are possible to compare with in 
the results schedule. 
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