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    چکیده
 ، R134a مبردهاي روي بر مطالعه اساس بر تحقیق این. است داده قرار بررسی مورد را بخار تراکمی تبرید سیستم عملکرد بر مبرد تاثیر ايمقایسه تحلیل و تجزیه تحقیق این

R12،R22  و R600a و عملکرد ضریب در کردن سرد مادون دماي و تبخیر دماي اثرات بررسی براي اکسرژي تحلیل و تجزیه اساس بر محاسباتی مدل است و یک شده انجام  
مجهز به مبدل حرارتی است. با توجه روابط بدست آمده براي سیستم، کارکرد آن با  سیستم مورد آزمایش یک سیکل تبرید تراکمی بخار. است فریزر و یخچال از اکسرژي وريبهره

قرار گرفتند و برده در شرایط دماهاي تبخیر مختلف در اواپراتور و همچنین در مقادیر مختلف مادون سرد شدن مبرد در مبدل حرارتی مورد مقایسه و بررسی هریک از مبردهاي نام
  معرفی کرد. R134aرا به عنوان مبرد جایگزین  R600aبر اساس نتایج بدست آمده می توان  .شود پیشنهاد محیط براي ضرر بدون و جایگزین مبردي تاتالش شده است 

   انواژگ دکلی
   مادون سرد ،اکسرژي بازده ،عملکرد ضریب ،مبرد

 
 

  قدمه م -1

به دلیل داشتن پتانسیل  HFCو  CFC  ،HCFCبا توجه به این که مبردهاي 
مشکالت  )GWPو پتانسیل گرمایش جهانی ( )ODPتخریب الیه اوزون (

ها در نظر گرفته از این رو مبرد جایگزین براي آنپی دارند، زیست محیطی در
-می است شده ذکر مشکالت فاقد که هیدروکربنی هايمبرد. ]1[ شده است

  .باشد تبرید صنعت در جایگزینی جهت مناسبی گزینه تواند
 و سازيبهینه طراحی، در قدرتمند ابزار یک اکسرژي تحلیل و تجزیه

 با معموال اکسرژي تحلیل و تجزیه .است انرژي هايسیستم عملکرد ارزیابی
 اکسرژي کشتار هايسایت شناسایی و سیستم عملکرد حداکثر تعیین هدف

 صورت به تواندمی پیچیده سیستم یک از تحلیل و تجزیه. صورت می گیرد
  .شود انجام جداگانه طور به سیستم اجزاي اکسرژي تحلیل و تجزیه

  سابقه و پیشینه تحقیق -1- 1
 بر جایگزین و زیست محیط با سازگار مبرد عملکرد در متعدد مطالعات 
  .موجود است تبرید هاي سیستم از اکسرژي و انرژي تحلیل و تجزیه اساس

 عنوان به R123، R12، R11، R134a نظري عملکرد 1اسماعیل و سعید
 از مشخصی مقدار یک براي که شد مشخص. کردند ارزیابی را مبرد ماده

 R123 :میابد افزایش ترتیب این به سازيمتراکم کار نظر، مورد اکسرژي
←R134a ←R11 ←R12 .کم بسیار هاتفاوت باال تبخیر حرارت درجه در 
  .]2[ نبودند مستثنی امر این از  R134a و R123 همچنین و بود

را ) زئوتروپیک ترکیب یک( R407c و R22 بین عملکرد  2گرکو و آپرا
 براي جایگزینی در کننده امیدوار يگزینه یک را R407c و کردند مقایسه

R22 3[ کردند پیشنهاد[.  
 مطالعه مورد را تجاري بخار تراکمی تبرید واحد عملکرد 3رنونا و آپرا
 و R22 از استفاده غذایی، مواد نگهداري براي کلی طور به و دادند قرار تجربی
 گزارش نتیجه. شد تایید عامل سیال عنوان به) R417A( آن جایگزینی گزینه

                                                             
1 Said, S.A.M.; and Ismail, B. (1994) 
2 Aprea, C.; and Greco, A. (2002) 
3 Aprea C, Mastrullo R and Renno C (2004) 

 بدون و آزئوتروپیک غیر مخلوطی) R417A( جایگزین مبرد که داد نشان
 مدت براي R22 جایگزین عنوان به تواندمی که است نوزوا الیه براي زیان

  .]4[ شود گرفته خدمت به طوالنی
، R410A ،R407cو مخلوط جایگزین  R22آنالیز عملکرد  4خالد
R417A  بر اساس قانون اول انجام داد. مشخص شد که بازدهR417A 12 %
 R22% نسبت به 5بازده  R407cو   R410Aاست، اما براي  R22باالتر از 

هاي وان بدون هرگونه اصالح در سیستمترا می R417Aکاهش داشت و 
  .]5[ موجود استفاده کرد

  ، R12از استفاده با تبرید هايسیستم اکسرژي دهباز تحقیق این در
R22 ، R134a و R600a می قرار مقایسه و مطالعه مورد نظري لحاظ از -
  .گیرد

  سیستم شرح -2
 مورد عددي روش به و است ايمرحله یک بخار تراکمی تبرید سیستم یک
 مکانیکی کمپرسور یک از سیستم این. گیردمی قرار بررسی و مطالعه

 شده تشکیل 1 شکلمطابق  حرارتی مبدل و اختناق شیر کنداسور، پیستونی،
 با حرارت انتقال که کشیلوله طریق از بسته حلقه یک در اجزا يهمه .است

     دهد.سیستم را نشان می P-hنمودار  2شکل  .اندشده متصل ،دارد محیط
  :داریم را زیر فرضیات بخار تراکمی تبرید سیستم عملکرد آنالیز براي

در نظر می گیریم.  75/0برابر  را	휂بازده مکانیکی تک انتروپی کمپرسور 
جه در -50درجه سلسیوس تا  - 1محدوده تغییرات دماي اواپراتور از 

و نرخ جریان است درجه سلسیوس  35برابر  سیسلیوس است. دماي کندانسور
اجزا  يهمه اند. همچنینلوگرم بر ثانیه در نظر گرفته شدهکی 1جرمی مبرد 

شار وجود ندارد در نظر در حالت پایا و در شرایطی که در خطوط لوله افت ف
  اند.گرفته شده

  
  

                                                             
4 Khalid, M.A. (2006) 
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  هاي ریاضی حاکمروابط و فرمول -3
 نظر از بخار تراکمی تبرید سیستم در اول، قانون در انرژي آنالیز اساس

 به شده تولید خالص برودت اثر نرخ صورت به که ،)COP( عملکرد ضریب
 به را می توان شودمی انجام کمپرسور با که شده صرف کار به یخچال وسیله
  .[6] کرد بیان زیر صورت

)1(  cop =
Q
W =

ℎ − ℎ
ℎ − ℎ  

 بخار تراکمی تبرید سیستم عملکرد گیرياندازه براي اکسرژي آنالیز
 کاهش همیشه که رساندمی را اکسرژي مفهوم آنالیز این. شودمی استفاده

 که مفید کار ماکزیمم اکسرژي. است ترمودینامیکی ناپذیريبرگشت از ناشی
 حجم یک براي اکسرژي تعادل .است آیدمی دست به محیط خاص حالت در

  .[7] شود می بیان زیر صورت به پایا حالت فرآیند تحت کنترل
  
  
)2(  

퐸 = 퐼̇ . . = (푚푒 ) − (푚푒 )  

+[ 푄 1 −
푇
푇 − (푄 1 −

푇
푇 ± 푊 

  

  

  

 سیستم اجزاي در اکسرژي تخریب - 3-1
  .شود می محاسبه زیر صورت به چرخه جزء هر در اکسرژي تخریب    
  :]7[ اواپراتور در اکسرژي تخریب    

  
  
)3(  

퐸 = 퐸 +푄 1−
푇
푇 − 퐸  

= 푚 (ℎ − 푇 푠 ) + 푄 1 −
푇
푇 −푚 (ℎ − 푇 푠 ) 

  :]7[ کمپرسور در اکسرژي تخریب
  
)4(  

퐸 = 퐸 +푤 −퐸  

= 푚 (ℎ − 푇 푠 ) +
푤

휂 − 푚 (ℎ − 푇 푠 ) 
  

  :]7[ کندانسور در اکسرژي تخریب
  
)5(  

퐸 = 퐸 − 퐸 = 푚 (ℎ − 푇 푠 )− 푚 (ℎ − 푇 푠 )

− 푄 (1−
푇
푇 ) 

  

  :]7[ اختناق شیر در اکسرژي تخریب
)6(  퐸 = 퐸 − 퐸 = 푚 (ℎ − 푇 푠 ) −푚 (ℎ − 푇 푠 ) 

  
  :]8[ حرارتی مبدل در اکسرژي تخریب

  
)7(  

퐸 = 퐸 − 퐸 + 퐸 − 퐸
= 푚 (ℎ − ℎ + ℎ − ℎ ) − 푇 (푠
− 푠 + 푠 − 푠 ) 

  

  :]8[ کلی اکسرژي تخریب
)8(  퐸 =퐸 + 퐸 + 퐸 + 퐸 + 퐸  

  

  :]8[ شود می داده زیر رابطه توسط کلی اکسرژي تخریب اکنون
)9(  퐸퐹 = 퐸푃 + 퐸  

  

ناشی از جذب گرما از محیط  تولید شده براي سیستم تبرید، اکسرژي
  . ]7[ است 푇سرد شونده توسط اواپراتور در دماي 

)10(  퐸푃 = 푄 1 −
푇
푇  

  

  :]8[ اکسرژي بازده
  
)11(  휂 =

اکسرژي	حاصل	شده
اکسرژي	مصرف	شده

=
퐸푃
퐸퐹 

  

از این رو بازده اکسرژي  است، wکار واقعی کمپرسور  مصرفیاکسرژي 
  :]8[ آید بابدست می

  
)12(  휂 =

푄 (1− )

푤  
  

تخریب اکسرژي کل در سیستم به  )،EDRنرخ تخریب اکسرژي (
  .]8[ آیداست و به صورت زیر به دست می حاصل شدهاکسرژي 

)13(  퐸퐷푅 =
퐸퐷
퐸푃  

  

  :]8[ و بازده اکسرژي به صورت زیر است EDRارتباط      
)14(  퐸퐷푅 =

1
휂 − 1 

  

  .]9[ استفاده شده است EESبراي انجام محاسبات از نرم افزار 
  
  
  

  

  دیاگرام سیستم  1شکل 

  

  P-h نمودار  2شکل 
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  نتایج -4
  cop بر اواپراتور دماي تاثیر  -1- 4

 این امر باعثو  ابدیمی کاهش کمپرسور در فشار تبخیر، دماي افزایش با     
 به کنندگیخنک ظرفیت افزایش و کمپرسور توسط شده انجام کار کاهش

 cop افزایش عامل دو این ترکیب اثر رو،این از. شودمی تبرید اثر افزایش دلیل
 دماهاي در آزمایش، مورد هايمبرد میان در. است بخار تراکمی تبرید سیستم

 ، R22 و R134a باال دماهاي در اما شودنمی مشاهده چندان تفاوت پایین
cop  از بیشتر R12  همچنین در دماهاي باال  .است دارا راR600a  نسبت به

به میزان  R600aبازده  -C°1سه مبرد دیگر بیشترین بازده را دارد. در دماي 
  )3(شکل  بیشتر است. R134aدرصد از  18

  اکسرژي بازده بر اواپراتور دماي تاثیر - 2- 4
با افزایش دماي اواپراتور بازده اکسرژي تا دماي بهینه اواپراتـور افـزایش     
ابد. اواپراتـور  یابد و در باالتر از این دماي بهینه بازده اکسرژي کاهش مییمی

آید اواپراتوري است که در دمایی که ماکزیمم بازده اکسرژي بدست میبهینه 
کار کند. فراز و فرود بازده اکسرژي به دو عامـل بسـتگی دارد، اولـین عامـل     

푄اکسرژي اثرات سرد شدن است، بـراي مثـال    1 ، بـا افـزایش در    −
1در حـالی کـه جملـه (    ،ابـد یافزایش می 푄دماي اواپراتور  − ) کـاهش  	

ابد. پارامتر دوم کار مورد نیاز کمپرسور است. با افزایش دمـاي اواپراتـور   ی می
تاثیر مثبت بر افـزایش   Wو  푄ابد. هر دو ترم یکمپرسور کاهش می Wکار 

1بازده اکسرژي دارد و عامل ( ) تاثیر منفی بر افـزایش بـازده اکسـرژي    −
امتر، افزایش بـازده اکسـرژي تـا دمـاي بهینـه      دارد. ترکیب اثرات این دو پار

 R12مبـرد   4مطـابق شـکل    اواپراتور و کاهش آن بعد از دماي بهینه اسـت. 
است که این امر هم در دماهاي  R22داراي بازده اکسرژي بیشتري نسبت به 

باال و هم در دماهاي پایین برقرار اسـت. در دماهـاي پـایین بـازده اکسـرژي      
R134a ز بازده اکسـرژي  اندکی بیشتر اR600a      اسـت امـا در دماهـاي بـاال
R600a  بازده اکسرژي بیشتري نسبت بهR134a    13/1دارد که ایـن مقـدار 

بـازده اکسـرژي    R12توان گفت در دماهـاي پـایین   درصد است.  در کل می
  بازده اکسرژي بهتري دارد. R600aبهتر و در دماهاي باال 

  
  سیستم بازده بر مبرد کردن سرد مادون دماي مقدار تاثیر -4- 4

 افزایش دلیل به را کردن سرد ظرفیت سرد، مادون درجه میزان افزایش
. ندارد وجود کمپرسور کار در تغییري هیچ و دهدمی افزایش برودتی، اثر

 با. است برقرار مبرد رچها هر براي گفته این. ابدیمی افزایش cop بنابراین
 دما مقدار در و بهتر بازده R12 کم سرد مادون دما مقدار در 5 شکل به توجه

 بازده. دهندمی نشان خود از را بهتري بازده R600a بیشتر سرد مادون
R134a و است کمتر شده ذکر مبرد دو از R22 دماهاي در را بازده کمترین 

  .دارد مختلف سرد مادون

  اکسرژي بازده بر کردن سرد مادون دماي مقدار تاثیر - 5- 4
 دلیل به و یافته افزایش سیستم بازده کردن، سرد مادون درجه افزایش با
 میزان انرژي، رفت هدر از جلوگیري و سیستم در دما اختالف شدن کمتر

 نیز اکسرژي بازده آن دنبال به یافته کاهش سیستم در هاناپذیريبرگشت
 را اکسرژي بازده بیشترین R12 گفت توانمی 6مطابق شکل  .ابدیمی افزایش

 نزدیک آن به R600a بیشتر دماهاي در و دارد شده داده نشان دماي بازه در
 مادون دماهاي در و  R134a کمتر سرد مادون دماهاي در همچنین. شودمی

  .دارد را اکسرژي بازده کمترین R22 بیشتر سرد
  

  بحث و نتیجه گیري-5
آنالیز سیستم با استفاده از قانون اول و  با توجه به نتایج بدست آمده از
توان ه به فرضیات در نظر گرفته شده میدوم ترمودینامیک و همچنین با توج

نشان  گفته این ،دارد R134aنسبت به  عملکرد قابل قبولی R600aگفت 
را به عنوان  R600aتوان این امر است که با تقریب خوبی می يدهنده

  .معرفی کرد R134a جایگزین
  

 

  

  اواپراتور دماي حسب بر cop تغییرات منحنی  3شکل 

 

  

  اواپراتور دماي حسب بر اکسرژي بازده تغییرات منحنی  4شکل 
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  فهرست عالیم  -6
푃  فشار)Pa(  
ℎ انتالپی )kJ/kgK(  
푐표푝 ضریب عملکرد  
푇  دما)K(  
푄 گرما )kJ(  
푊 کار )kJ(  
퐸   )kJ( اکسرژيتخریب  
퐼̇ برگشت ناپذیري )kJ(  
퐶. 푣. حجم کنترل  
푚  ی (جرمدبیkg/s(  
e   )kJ/kg( اکسرژي 
푠 انتروپی )kJ/kg(  
퐸퐹 اکسرژي مصرفی )kJ(  
퐸푃 اکسرژي تولید شده )kJ(  
η بازده  

    ویسنزیر
푟 مبرد  
표 بیرون  
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