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نام گذاری مبردها بر اساس استاندارد 

ASHRAE 34

سید مجتبی موسوی نائینیان

mousavi@kntu.ac.ir ،دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

واژه مبرد به معنای "سردکننده" و "خنک کننده" در صنعت حرارت 

ــت که در یک سیستم برودتی، هنگام  و برودت به مفهوم ماده ای اس

ــوال در اواپراتور)،  ــدن به علت گرفتن گرما از محیط (معم تبخیر ش

سرما ایجاد می کند. استاندارد ASHRAE34 1 بیش از صد مبرد را 

همراه با نامگذاری و طبقه بندی آن ها برشمرده است. در ادامه، نحوه 

ــتاندارد توضیح می دهیم. نام  ــاس این اس نامگذاری مبردها را براس

 Refrigerant برگرفته از ابتدای واژه R تمامی مبردها با حرف التین

(معادل التین واژه مبرد) آغاز می شود.

ــباع: این مبردها مشتق شده از متان، اتان  الف) هالوژن های اش

و پروپان (آلکان ها با فرمول CnH2n+2) هستند. فریون ها که از ترکیب 

فلوئورها و کلرورها با متان، اتان و پروپان به دست می آیند، جزو این 

ــته از مبردها هستند. در این نوع از مبردها، شماره مبرد، بیانگر  دس

ــته از مبردها با یک شماره  ــت. این دس ــیمیایی آن نیز اس ترکیب ش

سه رقمی به صورت Rxyz و به شرح زیر شماره گذاری می شوند:

x+1: تعداد اتم های کربن در یک مولکول

y-1: تعداد اتم های هیدروژن در یک مولکول

z: تعداد اتم های فلور در یک مولکول

به عنوان مثال:

C2H3F2C1≡R(2-1) (3+1) 2 ≡ R142

C3H8≡R(3-1) (8+1) ○ ≡ R290

تبصره 1: اگر تعداد اتم های کربن در مولکول شیمیایی برابر با یک 

باشد، شماره مبرد دو رقمی می شود.

CHF2Cl ≡ R(1-1) (1+1)2 ≡ R○22 ≡ R22  

ــای اتم کلر، اتم برماید  ــیمیایی به ج تبصره 2: اگر در فرمول ش

ــماره مبرد، حرف B به همراه یک عدد که بیانگر  ــیند، بعد از ش بنش

تعداد اتم های برماید است، آورده می شود.

CBrF3 ≡ R(1-1)(○+1) 3 ≡ R13B1

تبصره 3: ایزوتروپ های مختلف با یک فرمول شیمیایی، خواص 

ــن ایزوتروپ های مختلف، بعد از  مختلفی دارند. لذا جهت تمییز بی

شماره مبرد، حروف a، b و c ظاهر می شوند که هریک از این حروف، 

بیانگر ایزوتروپ خاصی است. 

CH2FCF3 ≡ R(2-1) (2+1)4 ≡R134a

ــده: هالوکربن های اشباع نشده که  ــباع نش ب) هالوژن های اش

ــباع هستند، با یک شماره چهار  دارای پیوندهای کربن-کربن غیر اش

رقمی به صورت Rnxyz شماره گذاری می شوند که در آن n بیانگر تعداد 

پیوندهای کربن-کربن اشباع نشده است و x، y و z مطابق بند فوق 

می باشند. به عنوان مثال:

CH3CH=CH2(propylene)≡R(1)(3-1)(6+1)(○)≡R1270

CH2 =CH2(Ethylene)≡R(1)(2-1)(4+1)(○)≡R1150

عالمت = در فرمول های شیمیایی فوق بیانگر پیوند دوگانه کربن- 

کربن (-C=C-) است.

ــده در  ــایر مواد آلی: مواد ارگانیک (به غیر از موارد ذکر ش ج) س

 R600 باال) که در صنعت به عنوان مبرد استفاده می شوند، با سری

شناخته می شوند. این مواد به ترتیب زمانی که در صنعت برودت به 
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ــماره 600 نامگذاری  ــده اند از ش عنوان مبرد، رایج و به کار گرفته ش

ــده اند. در این نوع از مبردها، از روی شماره مبرد نمی توان ترکیب  ش

شیمیایی آن به دست آورد. به عنوان مثال:

CH3CH2CH2CH3(bu tan e) ≡ R600
CH (CH3)2 CH3(isobu tan e) ≡ R600a
CH3CH2OCH2CH3(Ethyl Ether) ≡ R610
ــوع مبردها، مخلوطی از  ــا (مبرد چندجزئی): این ن د)مخلوط ه

چند ماده یا مبرد هستند. یک مبرد چندجزئی، با اجزای آن و درصد 

جرمی هر یک از جزء ها شناخته می شود. اجزای تشکیل دهنده مبرد، 

به ترتیب افزایش دمای جوش نرمال، آورده می شوند. به عنوان مثال، 

مبردی که از ترکیب 90 درصد (جرمی) فریون 22 و 10 درصد فریون 

ــورت R - 22 / 12( 90 / 10) نمایش  ــد، به ص ــده باش 12 ایجاد ش

ــود. مبردهای چندجزئی به دو دسته عمده آزئوتروپیک و  داده می ش

زئوتروپیک تقسیم می شوند.

ــتند که درصد فازهای  مبردهای آزئوتروپیک، مخلوط هایی هس

ــش و یا تبخیر در  ــزای مختلف آن، در هنگام چگال ــار و مایع اج بخ

ــان است. دمای جوش در مبردهای آزئوتروپ  یک فشار معین، یکس

ــت باقی می ماند. مبردهای  ــار ثابت و در حالت دو فازی، ثاب در فش

آزئوتروپ به ترتیب زمانی که در صنعت برودت به عنوان مبرد تجاری 

شده اند، از شماره 500 نامگذ اری شده اند. به عنوان مثال:

R - 22 / 12(75 / 25) = R501
ــه دمای جوش  ــتند ک ــای زئوتروپیک، مخلوط هایی هس مبرده

ــت. مبردهای  ــار ثابت و در حالت دوفازی، ثابت نیس ــا، در فش آن ه

زئوتروپ، به ترتیب زمانی که در صنعت برودت به عنوان مبرد تجاری 

شده اند، از شماره 400 نامگذاری شده اند. به عنوان مثال:

R - 32 / 125a(20/40/40) = R407 A
ــده با اجزای یکسان اما با  تبصره: مبردهای چندجزئی تجاری ش

ــناخته می شوند.  درصدهای جرمی مختلف، با حروف A، B و C ش

به عنوان مثال:

R - 32 / 125 / 143a (10 / 70 / 20) = R407B
R-32 / 125 / 143a (23 / 25 / 52) = R407C
ه) مواد طبیعی (غیر ارگانیک): مواد طبیعی نظیر آمونیاک، آب، 

ــوند که در آن M، جرم  ــوا و ... به صورت R700+m نام گذاری می ش ه

مولکولی ماده است. به عنوان مثال، آب (R718)، دی اکسیدکربن 

(R744) و آمونیاک (R717) است.

پی نوشت:
1. ANSI/ASHRAE Standard 34-2001, “Designation and safety 
classification of refrigerants”, 2010
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