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توسعه چرخه های تبرید تراکمی ساده با استفاده 

از مبردهای هیدروکربنی سازگار با محیط زیست 

مصطفی مافی۱، مرتضی شمالی۲

۱- استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین،

m.mafi@eng.ikiu.ac.ir

۲- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین،

mshomali47@gmail.com

چکیده

ــت محیطی مرتبط با گازهای گلخانه ای و تخریب الیه ی ازن سبب شده است  ــایل زیس در دهه اخیر، مس

ــترده ای به منظور یافتن جایگزین های مناسب برای مبردهای مصنوعی فعلی صورت پذیرد.  تا تالش های گس

ــت. در  ــت، مورد توجه محققین قرار گرفته اس ــازگار بودن با محیط زیس امروزه، مبردهای طبیعی به علت س

میان مواد طبیعی موجود، هیدروکربن ها به علت فراوانی، ارزان بودن و خواص مناسب ترموفیزیکی، بیش از 

سایر مواد طبیعی، شانس مطرح شدن در آینده صنعت تبرید را دارند. در این تحقیق، خواص ترمودینامیکی 

ــان)، R600a (ایزوبوتان) و R1270 (پروپیلن) و عملکرد  ــامل R290 (پروپ مبردهای هیدروکربنی متداول ش

آن ها دریک چرخه ی تبرید تراکمی ساده، مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج حاصله با خواص و عملکرد مبردهای 

مصنوعی رایج کنونی و همچنین مبرد طبیعی R717 (آمونیاک) مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهند که در 

یک چرخه ی تبرید تراکمی ساده که دمای تبخیر مبرد در اواپراتور آن بین صفر تا -30 درجه سانتی گراد است، 

ــبت به  ــت و دارای وضعیت بهتری نس مبرد R1270 بهترین عملکرد را در میان مبردهای هیدروکربنی داراس

ــت و در اولویت بعدی قرار  ــد. مبرد R290 تقریبا هم ردیف مبردهای مصنوعی اس مبردهای مصنوعی می باش

ــبی ندارد و به همین دلیل  ــتره دمایی تبخیر فوق، عملکرد مناس می گیرد. مبرد R600a (ایزوبوتان) در گس

استفاده از آن توصیه نمی گردد.

واژه گان کلیدی: مبرد هیدروکربنی، چرخه ی تبرید تراکمی ساده، عملکرد ترمودینامیکی، مبرد جایگزین

1. مقدمه
ــت محیطی مرتبط با انتشار گازهای  در دهه اخیر، مسائل زیس

ــعه ی  ــت که توس ــده اس ــبب ش ــه ای و تخریب الیه ی ازن س گلخان

ــازگار با محیط زیست،  ــتم های سرمازا با مبردهای طبیعی س سیس

ــال 1985 در قرارداد وین، نقش  مورد توجه ویژه ای قرار گیرند. در س

ــال  ــد. پس از آن در س ــای کلر در تخریب الیه ی ازن مطرح ش اتم ه

ــکل مونترال، تولید مبردهای مخرب الیه ی ازن را ممنوع  1987 پروت

کرد. در اواخر قرن گذشته نیز مطرح شدن مواد با پتانسیل گرمایش 

ــبب شد  جهانی1 باال و نقش آن ها در گرمایش روزافزون کره زمین س

تا کشورهای جهان طی قراردادی که بعدها به پروتکل کیوتو معروف 
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شد، ممنوعیت هایی را در استفاده از این مواد اعمال نمایند. 

ــواص  ــل خ ــه دلی ــای R12، R22 و R134a ب ــروزه مبرده ام

ترمودینامیکی مناسب و غیر قابل اشتعال بودن، کاربردهای بسیاری 

در صنایع برودتی، چیلرها و یخچال های خانگی دارند. متاسفانه این 

ــه ازن و گرمایش جهانی کره  ــا، نقش مهمی را در تخریب الی مبرده

ــد باید طبق یک زمان بندی مشخص،  دارند و طبق آنچه که گفته ش

ــود  در آینده ی نزدیک به تدریج از چرخه های صنایع برودتی خارج ش

ــوند. لذا در ابتدای قرن حاضر،  و مبردهای طبیعی جایگزین آن ها ش

ــتم های برودتی با مبردهای  ــیاری بر روی توسعه سیس تحقیقات بس

طبیعی نظیر هیدروکربن ها و آمونیاک متمرکز شده اند. 

ــه ی خواص ترمودینامیکی  گرانرید (Granryd) [1] ضمن مقایس

مبردهای هیدروکربنی با مبردهای R12 و R22 نتیجه گرفت که این 

مبردهای طبیعی از لحاظ بازدهی انرژی و سازگاری با محیط زیست 

می توانند جایگزین مناسبی برای مبردهای R12 و R22 در تجهیزات 

برودتی و پمپ های گرمایی باشند. در عین حال باید مباحث امنیتی 

در ارتباط با قابلیت اشتعال این مبردها نیز در نظر گرفته شود. 

ــی و امانی [2] با معرفی مبرد R600a (ایزوبوتان) به عنوان  توکل

ــه ی  ــی و مقایس ــن R134a در یخچال ها و فریزرها، به بررس جایگزی

ــان  ــن دو مبرد پرداختند. نتایج آزماش تجربی نش ترمودینامیکی ای

می داد که R600a به دلیل کاهش مصرف انرژی در چرخه ی سرمایش 

یخچال ها، می تواند جایگزین مناسبی برای R134a باشد. همچنین، 

ــتم های  ــک مطالعه ی تجربی بر روی عملکرد سیس Lee و Su [3] ی

برودتی با مبرد R600a انجام داده و نتایج را با R12 و R22 مقایسه 

 R600a کردند که حاصل آن، افزایش ظرفیت خنک کنندگی با مبرد

نسبت به مبردهای مصنوعی پیشین بود.

نقاش زادگان و همکاران [4] با مطالعه و مقایسه ی ترموفیزیکی و 

 R134a، R717، R600a، R507، R404a، ترمودینامیکی مبردهای

ــرد R407c را عنوان مبرد  R152a، R410a، R290 و R407c، مب

جایگزین مناسب برای R22 معرفی کردند.

غالب تحقیقات قبلی، بر روی عملکرد سیستم های تبرید با مبرد 

ــده اند و تحقیقی جامع بر یک پایه یکسان بر روی  R600a متمرکز ش

ــده است. در این  ــایر مواد هیدروکربنی نظیر پروپان یا پروپیلن نش س

تحقیق، مبردهای هیدروکربنی R1270، R290، R600a، همراه با 

ــاک) مورد مطالعه قرار گرفته و عملکرد ترمودینامیکی  R707 (آمونی

 R12، R22 ــاده با مبردهای ــا در یک چرخه ی تبرید تراکمی س آن ه

ــه  ــت تبرید کاربرد زیادی دارند، مورد مقایس ــه در صنع و R134a ک

ــه خاطر خواص  ــای R407c و R410a نیز ب ــرار گرفته اند. مبرده ق

ترمودینامیکی مناسب در این مقایسه لحاظ شده است. 

2. مشخصات چرخه ی تبرید تراکمی مورد مطالعه
ــاده درنظر گرفته  ــکل زیر، طرحواره چرخه ی تبرید تراکمی س ش

ــه عملکرد  ــق حاضر را برای مطالعه خواص مبردها و مقایس در تحقی

ترمودینامیکی  آن ها نشان می دهد.

شکل (1): طرحواره چرخه تبرید تراکمی ساده مورد مطالعه

مشخصات پایه چرخه ی تبرید فوق عبارت است از[5]:

-20°C :دمای تبخیر اواپراتور

8°C :میزان مافوق داغ شدن مبرد بعد از اواپراتور

bar 0.2 :افت فشار در اواپراتور

bar 0.1 :افت فشار در خط مکش

bar 0.2 :افت فشار در خط تخلیه

35°C :دمای تقطیر کندانسور

2°C :میزان مادون سرد شدن

bar 0.1 :افت فشار در کندانسور

bar 0.01 :افت فشار در خط مایع

بازده ایزونتروپیک کمپرسور: 0.7

تلفات حرارتی در کمپرسور: 15% توان مصرفی آن

 kW 100 :ظرفیت برودتی

این مشخصات، داده های واقعی یک چرخه موجود می باشند [5].

3. معرفی نرم افزار استفاده شده
در تحقیق حاضر، جهت مقایسه ی خواص ترموفیزیکی مبردهای 

مختلف از نرم افزار کول پک2 [6] استفاده شده است. نرم افزار کول پک 

ــال 1988 با حمایت دپارتمان انرژی دانمارک توسعه یافت. این  در س
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ــودمندی است که به کمک آن  ــامل مجموعه ابزارهای س نرم افزار ش

ــتم های برودتی را شبیه سازی و تحلیل کرد. همچنین  می توان سیس

ــب، قادر به  ــک اطالعاتی مناس ــا دارا بودن یک بان ــزار ب ــن نرم اف ای

محاسبه ی خواص ترمودینامیکی مبردهای مختلفی می باشد.

4. نتایج شبیه سازی و بحث
ــب دما برای  ــرات گرمای نهان تبخیر را برحس ــکل (2)، تغیی ش

ــن خاصیت ترموفیزیکی برابر با  ــان می دهد. ای مبردهای مختلف نش

ــد. همان طور که در این نمودار  تفاوت آنتالپی فاز مایع و بخار می باش

مشخص است، گرمانی نهان تبخیر مبرد R717 اختالف چشمگیری 

ــایر مبردها دارد و به همین علت است که در سیستم های تبرید  با س

ــتفاده  ــاال، اغلب از آمونیاک به عنوان مبرد اس ــی با ظرفیت ب صنعت

ــت.  ــود. مبرد R12 نیز پایین ترین گرمای نهان تبخیر را داراس می ش

ــه با مبردهای مصنوعی رایج  تمامی مبردهای هیدروکربنی در مقایس

از این حیث دارای برتری نسبی هستند. نزدیک ترین مبرد طبیعی به 

مبردهای مصنوعی، R600a می باشد.

شکل (2): تغییرات گرمای نهان تبخیر بر حسب دمای اواپراتور

ــکل (3)، تغییرات دبی جرمی مورد نیاز مبرد در سیکل تبرید  ش

ــب دماهای تبخیر مختلف، با هم  ــاده فوق الذکر را برحس تراکمی س

مقایسه می کند. دبی جرمی کمتر مبرد در چرخه یک امتیاز محسوب 

می شود که می تواند منجر به کاهش سطوح حرارتی شود. بیشترین و 

کمترین دبی جرمی به ترتیب متعلق به R410a و آمونیاک می باشد. 

 R12، مبردهای هیدروکربنی دبی جرمی کمتری نسبت به مبردهای

R22 و R134a دارند.

شکل (3): تغییرات دبی جرمی بر حسب دمای اواپراتور

ــکل (4) ظرفیت تبرید حجمی مبردهای مختلف را بر حسب  ش

 ،(VRE) ــی ــد. ظرفیت تبرید حجم ــان می ده ــای اواپراتور نش دم

ــرد ورودی به  ــی بر حجم مخصوص گاز مب ــیم ظرفیت برودت از تقس

کمپرسور به دست می آید. هر قدر مقدار این پارامتر بیشتر باشد، حجم 

جابه جایی موردنیاز کمپرسور برای ظرفیت برودت یکسان، کوچک تر 

ــد که امری مطلوب است. مبردهای R410A و R600a به  خواهد ش

ترتیب بیشترین و کمترین ظرفیت تبرید حجمی را دارا می باشند. مبرد 

R717 و سپس R1270 بالفاصله بعد از مبرد R22 قرار دارند. 

شکل (4): تغییرات ظرفیت تبرید حجمی بر حسب دمای 

تبخیرکننده

ــب  ــور بر حس ــان دهنده ی توان مصرفی کمپرس ــکل (5) نش ش

ــور یکی از پارامترهای اصلی و  ــد. توان کمپرس دمای اواپراتور می باش

تعیین کننده در سیستم های برودتی می باشد که کمتر بودن آن بیانگر 

مصرف کمتر انرژی در سیستم می باشد که بسیار مطلوب است. نتایج 

ــترین و کمترین کار مصرفی به  ــازی نشان می دهند که بیش شبیه س
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ــن یک امتیاز برای  ــت که ای ــب متعلق به R410a و R600a اس ترتی

ــد. R290 نیز پایین تر از مبردهای R22 و باالتر  مبرد R600a می باش

از مبردهای R12 و R134a قرار گرفته است.

شکل (5): تغییرات توان مصرفی کمپرسور بر حسب دمای اواپراتور

شکل (6) تغییرات ضریب عملکرد سیستم (COP) را بر حسب 

دمای اواپراتور نشان می دهد. ضریب عملکرد بیشتر به معنای تولید 

سرمای بیشتر به ازای مصرف کار یکسان کمپرسور است. همان طور 

که از این نمودار مشخص است، ضریب عملکرد مبردها بسیار به هم 

نزدیک می باشد و با کاهش دما کاهش می یابد. مبرد R717 بیشترین 

ــند. مبردهای  ــرد را دارا می باش ــب عملک ــن ضری و R410a کمتری

 R134a و R22، R12 هیدروکربنی ضریب عملکرد کمتری نسبت به

ــند. مبرد R290 بالفاصله پایین تر از مبردهای فوق قرار  دارا می باش

گرفته است.

شکل (6): تغییرات ضریب عملکرد بر حسب دمای اواپراتور

ــکل  ــکل (7) تغییرات ضریب عملکرد چرخه تبرید تراکمی ش ش

ــب میزان مافوق داغ شدن مبرد پس از اواپراتور نشان  (1) را بر حس

ــتفاده از مبردهای  ــورت اس ــان می دهند در ص ــد. نتایج نش می ده

ــزان مافوق داغ  ــرد چرخه با افزایش می ــی، ضریب عملک هیدروکربن

شدن، تغییر محسوسی نمی کند.

ــب میزان  ــکل (8) تغییرات ضریب عملکرد (COP) را بر حس ش

مادون سرد شدن مبرد نشان می دهد. با افزایش میزان مادون سرد، 

ــترین  ضریب عملکرد تمامی مبردها افزایش می یابد. مبرد R12 بیش

ــند. تغییرات ضریب  و R410a کمترین ضریب عملکرد را دارا می باش

عملکرد چرخه با مبردهای طبیعی با افزایش میزان مادون سرد شدن 

کمتر از R12 و R22 می باشد.

شکل (7): تغییرات ضریب عملکرد بر حسب میزان مافوق گرم شدن 

شکل (8): تغییرات ضریب عملکرد بر حسب میزان مادون سرد شدن 

5. نتیجه گیری و جمع بندی
در تحقیق حاضر، عملکرد ترمودینامیکی مبردهای هیدروکربنی 

ــه با سایر مبردهای مصنوعی در یک چرخه ی تبرید تراکمی  در مقایس
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ــیرهای نمودارهای  ــت. تفس ــورد مطالعه قرار گرف ــه ای م یک مرحل

ــتره  ــت که در گس ــن تحقیق بیانگر این مهم اس ــت آمده در ای به دس

 R1270 ــانتی گراد در اواپراتور، مبرد دمایی بین صفر تا -30 درجه س

(پروپیلن) در غالب موارد، تقریبا بهترین عملکرد را در میان مبردهای 

فوق دارا می باشد و بنابراین دارای وضعیت بهتری نسبت به مبردهای 

ــد. مبرد R290 (پروپان) تقریبا هم ردیف مبردهای  مصنوعی می باش

 R600a ــرد ــرار می گیرد. مب ــت و در اولویت بعدی ق ــی اس مصنوع

ــات فوق عملکرد خوبی ندارد و به این  (ایزوبوتان) از لحاظ خصوصی

ــرد. در نهایت با توجه به آنچه گفته  ــل در اولویت آخر قرار می گی دلی

شد، مبرد R1270 (پروپیلن) به خاطر خواص مناسب ترمودینامیکی 

به عنوان مبرد جایگزین مناسب مبردهای مصنوعی معرفی می گردد. 

فراوانی و در دسترس بودن مبردهای هیدروکربنی فوق الذکر در ایران 

به علت وجود واحدهای فعال اولفین در سراسر کشور، جایگاه ممتاز 

ــور بیش از پیش نمایان نموده و  ــن مبردها را در صنعت تبرید کش ای

لزوم تحقیقات بیشتر در این مورد را متذکر می گردد.

6. تشکر و قدردانی 
ــی خود را از معاونت محترم  ــکر و قدران نگارنده مقاله مراتب تش

ــی (ره) به علت  ــگاه بین المللی امام خمین ــش و فن آوری دانش پژوه

حمایت مالی از تحقیق حاضر را اعالم می دارد.
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