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چکیده
تهویه مطبوع به طور دقیق عبارت است از فن آوری رساندن شرایط طرح داخل به شرایط استاندارد یا آسایش مطلوب ،که این شرایط
می تواند شامل کیفیت هوا ،دما ،رطوبت و فشار باشد .طراحی سیستم تهویه مطبوع را مهندس مکانیک با استفاده از اصول ترمودینامیک،
مکانیک سیاالت و اصول انتقال حرارت انجام می دهد .در برخی از مواقع لغت تبرید نیز به دنبال تهویه مطبوع می آید .در کابین
مسافر و راننده وسیله نقلیه ،تهویه مطبوع به معنای یک محیط کنترل شده و راحت در کابین مسافر است .کنترل دما (برای سرمایش یا
گرمایش) ،کنترل رطوبت (کاهش رطوبت درکابین مسافر) ،کنترل گردش هوا و تهویه (میزان جریان هوا و جذب هوای تازه در مقابل
جزئی گردش مجدد کامل یا گردش مجدد) ،یخ زدایی یا مه زدگی شیشه جلو و تمیز کردن هوا از بو ،آالیندهها ،گرد و غبار ،گرده گل
و غیره قبل از ورود به کابین مسافر از اهمیت زیادی برخوردار میباشد .در این مقاله در ابتدا مقدمه ای از سیستم تهیه مطبوع و نحوه
عملکرد آن و همچنین نوع گاز مورد استفاده و نحوه روغنکاری در سیستم تهویه مطبوع در خودرو شرح داده شده است .همچنین در
آخر اثراتی که گازهای مورد استفاده در سیستم تهویه مطبوع خودرو ،می توانند بر محیط زیست بر جای بگذارند ،آورده شده است.
کلمات کلیدی :ترمودینامیک ،سیستم تهویه ،خودرو ،برودتی
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مقدمه
طبق انجمن مهندسان گرمایشی  ،برودتی و تهویه مطبوع آمریکا ) ، (ASHRAEتهویه مطبوع ،علم کنترل دما ،رطوبت ،حرکت و پاکیزگی
هوا به هم مرتبط میباشند .در کابین مسافر و راننده وسیله نقلیه ،تهویه مطبوع به معنای یک محیط کنترل شده و راحت در کابین مسافر
است .کنترل دما (برای سرمایش یا گرمایش) ،کنترل رطوبت (کاهش رطوبت درکابین مسافر) ،کنترل گردش هوا و تهویه (میزان جریان
هوا و جذب هوای تازه در مقابل جزئی گردش مجدد کامل یا گردش مجدد) ،یخ زدایی یا مه زدگی شیشه جلو و تمیز کردن هوا از بو،
آالینده ها ،گرد و غبار ،گرده گل و غیره قبل از ورود به کابین مسافر از اهمیت زیادی برخوردار میباشد .همانطور که گفتیم تهویه
مطبوع خودور امری حیاطی در آسایش سرنشینان خودرو میباشد .دمای کابین خودرو یکی از فاکتورهای مهم در تصادفات میباشد.
با تحقیقی که توسط زالتوفر روی ده فاکتور اصلی تصادفات در ایاالت متحده انجام شده است ،دما به عنوان سومین عامل موثر در
تصادفات شناخته شده است .عالوه بر اینکه دمای کابین با تصادفات رابطه مستقیم دارد ،توجه به دمای داخل و تهویه مطبوع مناسب
در خودرو آسایش حرارتی را افزایش میدهد و موجب هوشیاری راننده ،افزایش کارایی رانندگی میشود .در نتیجه ایمنی سفر در
شرایط مختلف آب و هوایی افزایش مییابد.
به طور متوسط برای سرمایش کابین خودرو ،ساالنه در حدود 22بیلیون لیتر سوخت مصرف میشود .امروز با افزایش آگاهی از
محدودیت منابع انرژی و سوختهای فسیلی در دنیا ،مطالعات زیادی درخصوص بهینه سازی مصرف انرژی در دست انجام میباشد و
استفاده از منابع جدید انرژی وجلوگیری از هدر رفتن آن بسیار مورد توجه قرار گرفته است .مطالعات اخیر نشان میدهد که فاسد
شدن مواد مورد استفاده در سیستم تهویه مطبوع موجب افزایش موارد زیر میگردد:
 -1افزایش مصرف سوخت تا22درصد
 -2میزان خروج مونوکسید کربن به میزان11درصد
 -3میزان خروج اکسید نیتروژن به میزان21درصد
 -4میزان هیدروکربنهای متانی به مقدار33درصد
بدیهی است در چنین شرایطی که به کار گیری یک روش به صرفهتر ،به منظور ارائه تهویه مطبوع در خودرو ،میتواند در کاهش
مصرف انرژی ،جلوگیری از اتالف انرژی و باالبردن توان موتور ،حائز اهمیت باشد .به همین دلیل تاکنون تحقیقات بر روی انواع
سیستمهای تهویه مطبوع ،با هدف کارایی بیشتر تاثیر کمتر بر محیط زیست ،ادامه داشته است .یکی از این راهها جایگزین کردن سیکل
تبرید جذبی به جای کمپرسور میباشد.

سیستم تبرید جذبی
درسیستم تبرید جذبی بر خالف سیستمهای تراکم بخار متداول که یک کمپرسور مکانیکی را به کار میگیرند ،در این تکنولوژی از یک
بستر جذب ساکن که به وسیله حرارت به کار میافتد استفاده میکند .بنابراین میتواند به اندازه  03درصد از توان ورودی مورد
نیازی که به طور عادی برای کار کمپرسور مکانیکی نیاز است صرفهجویی کند .این سیستم از مزیت مواد خاصی از جمله کربن فعال
یا زغال چوب برای جذب مقادیر نسبتا زیادی از بخار ماده مبرد را در دما و فشار پایین استفاده میکند.
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عملکرد تهویه مطبوع جذبی
در شکل  1یک سیکل تبرید جذبی ساده نمایش داده شده است که سمت چپ خط چین عمودی همان اجزایی است در سیکل تبرید
تراکمی وجود دارد عبارتند از کندانسور ،شیرانبساط و اواپراتور .سمت راست آن به جای کمپرسور چهار جز دیگر جایگزین شده-
اند .که این چهار جز موارد زیر میباشند.
 -1ژنراتور  -2جذب کننده  -3پمپ  -4شیر انبساط
این سیکلها بر این اساس کار میکند که بعضی مایعات به عنوان جاذب این خاصیت را دارند که مایع یا بخار دیگر را در شرایط
مشخصی در خود جذب کنند .با اضافه شدن یک سیال گازی با خواص ویژه میتوان پمپ را حذف کرد .طرز کار این سیستم به این
صورت است :در این سیستم دو سیال به کار میرود که یک سیال جاذب و دیگری سیال مبرد میباشد .با حرارت دادن محلول در ژنراتور
بخار مبرد .از ماده جاذب جدا شده و به کندانسور میرود .بخار مبرد در کندانسور تقطیر شده و پس از عبور ازشیر انبساط وارد
اواپراتور میگردد .با تبخیر در اواپراتور گرما از محیط اطراف توسط مبرد دریافت شده و سرما تولید میشود .پس از آن مبرد وارد
جذب کننده میشود در آنجا توسط محلول جاذب که از ژنراتور توسط کاهش فشار به جذب کننده آمده است ،جذب میگردد .
حال محلول مبرد و جاذب ایجاد شده در جذب کننده دارای سیال مبرد زیادی میباشد توسط پمپ به ژنراتور فرستاده میشود و بدین
ترتیب سیکل جذبی تکمیل میگردد .در سیکل جذبی وقتی بخار مبرد به جذب کننده وارد شده و جذب میشود ،باعث باال رفتن دمای
جاذب می شود که این حرارت توسط یک کویل سرد از جذب کننده خارج میشود .تفاوت پمپهای استفاده شده در این سیستم با
پمپهای معمولی این است که این پمپها پرهای هستند ،زیرا اگر اینگونه نباشد سیال از قسمت پرفشار به قسمت کم فشار منتقل میگردد
و با کاربرد این پمپ امکان برگشت سیال به صفر میرسد .در سیستمهای جذبی تنها بخشی که نیاز به کار مکانیکی دارد ،پمپ میباشدکه
کار آن در مقایسه با کمپرسور بکار رفته در سیستمهای تراکمی بسیار کمتر است.

شکل .1دیاگرام ساده سیکل تبرید جذبی

دریک سیستم جذبی ،ترکیب پمپ و ژنراتور ،کار کمپرسور را انجام میدهند .چرا که عموما حجم زیادی از مبرد در یک حجم کم جاذب
جذب میشود ،سپس توسط پمپ ،فشار این محلول باالرفته و وارد ژنراتور میشود .پس از آنکه در ژنراتور این محلول را حرارت دادیم
مبرد جدا شده وحجم آن افزایش می یابد که با توجه به این افزایش حجم ،در نهایت فشار مبرد به قدرکافی باال میرود و خروجی
ژنراتور مثل خروجی کمپرسور میشود که در شرایط مورد نیاز کار در سیکل را دارد.
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گاز مبرد
مبرد یا سرمازا حالت سیال دارد و با جذب حرارت تغییر حالت داده و در سیکلهای تبریدی کاربرد گستردهای دارند .عموما سیستم
تهویه مطبوع دارای سیکل تبریدی جهت خنک کردن محیط هستند .در اسپلیتها گاز به عنوان مادهی مبرد استفاده میشود .در
تجهیزات سرمایشی مانند ،چیلرها آب نقش مبرد را به عهده دارد همچنین از دیگر مواد که در سیکل تبرید بکار میورند میتوان به
آمونیاک ،دی اکسیدکربن نیز اشاره نمود .مبردها در چرخه دائما در حال تغییر حالت پی در پی هستند و کار آنها انتقال و تراکم
مادهی سیال درون دستگاه میباشد .استفاده از گاز مبرد و انواع آن در سیستم تهویه مطبوع بسیار کاربردی و حائز اهمیت است .در
اواسط قرن نوزدهم زمانیکه کولر گازی اختراع و روانه بازار شد از اتر به عنوان مادهی مبرد در آن استفاده میشد .بعد از گذشت
چند سال از مواد دیگر مانند دی اکسید کربن و یا آمونیاک در کمپرسور پیشرفته استفاده میشد .با پیشرفت علم ،تولید تجهیزات
پیشرفتهتر و همچنین با توجه به محیط زیست و ایمنی استفاده از این مبردها به دلیل اینکه از نظر ایمنی خطرناک بودن و سمی و قابل
اشتعال بودن آنها ،استفاده از این نوع مبردها رفته رفته منسوخ شد .اولین مبرد کلروفلروکربن( )CFCدر سال 1926میالدی توسط
شخصی به نام  Thomas Midgelyبا نام تجاری  R22کشف شد .نسبت به مبردهایی که قبل از آن استفاده میشد راندمان باالتری
داشته همچنین غیرسمی و غیرقابل اشتعال میباشد .گاز مبرد  R22از سال  1031در سیستمهای تبریدی بکار برده شد .این گاز به عنوان
قدیمیترین گاز فریون بکار رفته در کمپرسور اسپلیت شناخته می شود .از دیگر گازهایی که جدیدا در تجهیزات سرمایشی استفاده
میشود گاز  R410میباشد.
جهت انتقال حرارت از یک محفظه یا اتاق به خارج از آن ،نیاز به یک سیال واسطه یا مبرد است .به طور کل مبرد مادهای است که با
دریافت حرارت از یک ماده دیگر ،به صورت عامل خنک کن عمل مینماید .در سیکلهای تبرید تراکمی تبخیری نظیر چیلرها یا
کولرهای گازی ،مبرد سیال عامل سیکل بوده و با تبخیر و تقطیر تناوبی ،به ترتیب حرارت را جذب و دفع مینماید .برای اینکه مبردی
برای استفاده در سیکل تراکمی تبخیری مناسب باشد بایستی دارای خواص شیمیایی ،فیزیکی و ترمودینامیکی ویژهای باشد که استفاده
از آن را مطمئن و اقتصادی سازد .باید توجه شود که مبرد ایده آل وجود ندارد و به دلیل اختالف فاحش شرایط و نیازهای کاربردهای
مختلف ،مبردی وجود ندارد که بتواند برای همة کاربردها مناسب باشد .بنابراین یک مبرد هنگامی ایده آل خواهد بود که بتواند شرایط
و نیازهای یک کاربرد بخصوص را تأمین نماید .در یک سیستم سرد کننده مکانیکی استاندارد ،عمل گرفتن حرارت با تبخیر مایعی در
دستگاه تبخیر ) (Evaporatorو پس دادن آن در دستگاه تقطیر ) (Condenserصورت میگیرد و این امر باعث تغییر حالت ماده سرمازا
از بخار به مایع میگردد .مایعاتی که بتوانند به سهولت از مایع به بخار و بالعکس تبدیل شوند به عنوان واسطه انتقال حرارت به کار
برده میشوند ،زیرا این تغییر حالت باعث تغییر حرارت نیز میگردد .برخی از این مواد سرمازا از مواد دیگر مناسبتر هستند .در اصل
ماده سرما به علت نقطه جوش منفی وقتی از طریق لولهها به محیط گرم میرسد از مایع به گاز تبدیل شده است و برای انجام این کار
نیاز دارد که گرمای محیط را جذب کند پس گرمای محیط را میگیرد به گاز تبدیل میشود و از طریق کمپرسور کشیده شده توسط
کندانسور به مایع تبدیل میشود و باز هم به محیط برگشت داده میشود و این سیکل همچنان ادامه دارد.

خصوصیات مواد سرمازا
سیالی که به عنوان ماده سرمازا(مبرد) مورد استفاده قرار میگیرد باید دارای کیفیات زیر باشد:
 -1سمی نباشد.
 -2قابل انفجار نباشد.
 -3اکسید کننده نباشد.
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 -4قابل اشتعال نباشد.
 -۵در صورت نشت به سهولت قابل تشخیص باشد.
 -2محل نشت آن قابل تعیین باشد.
 -1قادر به عمل کردن در فشار کم باشد (نقطه جوش پایین).
 -2از نوع گازهای پایدار باشد.
 -0قسمتهایی که در داخل مایع حرکت میکند به سهولت قابل روغنکاری باشند.
 -13تنفس کردن آن مضر نباشد.
 -11دارای گرمای نهان متعادلی برای مقدار تبخیر در واحد زمان باشد.
 -12جابجایی نسبی آن برای ایجاد مقدار معینی برودت کم باشد.
 -13دارای کمترین اختالف ،بین فشار تبخیر و تقطیر باشد.

 -14ماده سرمازا نباید خورنده باشد (ایجاد زنگ زدگی کند) تا ساختن تمام قطعات سیستم از فلزات معمولی با عمر خدمتی طوالنیتر
عملی گردد.
درجدول زیر برخی از خصوصیات و فرمول شیمیایی انواع گاز مبرد آورده شده است:
جدول .1برخی از خصوصیات و فرمول شیمیایی انواع گاز مبرد
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آنالیز ترمودینامیکی مبردهای  R134aبرای سیستم تهویه مطبوع خودرو بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.
مبرد  R134aاز خانواده کلروفلوئورکربنها در حال حاضر به عنوان مبرد در سیستم تهویه مطبوع خودرو استفاده میشود.
از مزیت استفاده از  R134aدر سیستم تهویه مطبوع خودرو به دلیل خواص ترمودینامیکی خوب ،سازگاری مواد ،غیر سمی بودن ،غیر
قابل اشتعال بودن و خاصیت اختالط خوب با روغن میباشد.
پتانسیل گرمایش جهانی1433، R134aمیباشد ،که تقریبا  1433برابر  CO2است.
اتحادیه اروپا محدودیت استفاده از  R134aدر سیستم های تهویه مطبوع خودرو را صادر کرده و استفاده از مبرد را که باید پتانسیل
گرمایش جهانی کمتر از  1۵3داشته باشد  ،توصیه کرده است.
در حال حاضر در صنعت تهویه مطبوع ،تغییر جهانی در یافتن و ارزیابی مبرد بالقوه جایگزین  R134aوجود دارد .این صنعت نگران
این است که مبرد مورد استفاده درسیستم تهویه خودرو باید پتانسیل گرمایش کمتر از  1۵3را داشته باشد و همچنین دارای مجموعه
مناسب ترمودینامیکی و سایر ویژگیهای عملیاتی باشد .مبرد ایده آل مبردی است که دارای خصوصیاتی ترمودینامکی وسایر
خصوصیات عملیاتی مانند  R134aباشد.
از آنجا که  ،R134aمبرد مورد استفاده در سیستم تهویه مطبوع خودرو ،دارای مقدار  (ODPیک مایع روغنی بی رنگ با بوی کم و از
ترکیبات آلی است) صفر است .معموال ما به دنبال مبردهایی هستیم که دارای  DOPصفر هستند.
در میان مبردهای مورد مطالعه R152a ،R134a ،و  R1234yfمبردهای تک جزئی هستند ،در حالی که بقیه مخلوط دو یا چند مبرد
هستند.
مبرد  R134aاکنون به عنوان ماده جایگزین گاز  R 12میباشد که به طور سنتی در تبرید خانگی به طور گسترده استفاده میشود.
هنگامی که این جایگزینی در ابتدا مورد بررسی قرار گرفت ،مجموعهای از خصوصیات ترموفیزیکی این ماده در بسیاری از آزمایشگاه-
ها در سراسر جهان انجام شد ،که هم خصوصیات تعادل و هم انتقال را پوشش میدهد.

روغن و روغنکاری در سیستم تبرید
روغنکاری در چیلرهای تراکمی و کولر گازی و به طور کلی در تمامی سیستمهای تبرید ،موجب محافظت از قطعات متحرک و گازبندی
قطعات در این دستگاهها میباشد ،و برای رسیدن به این منظور روغن مورد استفاده باید با مبرد و اجزای سیستم از نظر شیمیایی
سازگاری داشته و به خوبی به آن مخلوط شود ولی کمترین میزان حاللیت را داشته باشد.
در داخل سیلندر یک کمپرسور رفت برگشتی الیه روغن در قسمتهای مکش تحت تاثیر درجه حرارت پایین و در قسمتهای نزدیک
سرسیلندر تحت تاثیر درجه حرارتهای تقریبا باال قرار دارد .از آنجایی که گرانروی روغن با تغییر درجه حرارت تغییر میکند ،در
نتیجه در نزدیکی های قسمت مکش روغن دارای گرانروی بیشتری نسبت به قسمت نزدیک سرسیلندر میباشد .در هر حال روی کلیه
سطوحی که کار میکنند باید یک الیه نازک روغن پاشیده شود .این عمل به وسیلهی رینگهای پیستون صورت میگیرد.
در کمپرسورهایی که فاقد رینگ هستند این عمل به وسیله پیستون صورت میگیرد .روغن باید سریعا در تمام قسمتها پخش شود .برای
این منظور گرانروی روغن نباید خیلی زیاد باشد و از طرف دیگر اگر گرانروی خیلی پایین باشد نمیتواند الیه مناسبی را روی قطعات
مختلف تشکیل دهد در نتیجه نمیتواند سطوح قطعات را در برابر سایش حفاظت کند.
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خواص روغنهای تبرید
.1

روغن خیلی رقیق بین سطوح لغزنده باقی نمانده و فیلم روغن تشکیل نشده و سبب سایش قطعات میشود.

 .2روغن خیلی غلیظ بین سطوح متحرک به خوبی جریان نمییابد.
 .3نقطهی ریزش آن پایین باشد تا در تمام قسمتهای سیستم جریان یابد.
 .4روغن با اغلب مبردها مخلوط شده و رقیق میشود و میتواند به سادگی به همراه روغن سیکل تبرید را طی کرده و به
کمپرسور برگردد.
 .۵در دمای پایین موم کمتر از خود باقی بگذارد و تا حد امکان در هنگام تماس با سطوح سرد تولید موم نکند.
 .2تا حد امکان در هنگام تماس با سطوح داغ تولید کربن نکند .زیرا روغنهای معدنی به وسیلهی گرما تجزیه میشوند و یک
الیه کربن نرم و سبک باقی می گذارند و اگر چه اثر تخریبی ندارند ولی یک نوع آلودگی به حساب میآید که مطلوب
نمیباشد.
 .1روغن تبرید رطوبت نداشته باشد زیرا تماس رطوبت و روغن با سطح قسمت پر فشار کمپرسورسبب ایجاد لجن و اسید میشود.

روغنهای روان کننده مصنوعی در سیستمهای برودتی
روغنهای معدنی با مبردهای کلردار استفاده می شوند زیرا ترکیبات بسیار خوبی را با هم ایجاد میکنند .روغنهای معدنی به طور
کلی ترکیبی از :آلکانهای (فرمول کلی هیدروکربنها) خطی و شاخهای  ،آلکانهای حلقوی (نفتنها) و ترکیبات خوب دیگری حاوی
آلکانهای خطی و شاخهای هستند .این مخلوطها به گونهای فرموله شده اند که رابطه گرانروی و دمایی مورد نظر را داشته باشند.
ساختارهای شیمیایی معمولی آنها در شکل  2نشان داده شده است.

شکل .2ساختار شیمیایی روغن معدنی
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شکل .3ساختارهای شیمیایی برای روان کنندههای روغنهای مصنوعی که در سیستمهای مبرد استفاده میشوند

چهار نوع روغن اصلی مصنوعی وجود دارد که در سیستمهای مبرد جایگزین استفاده میشود .ساختارهای شیمیایی در شکل  3نشان
داده شده است.

بررسی فرمولهای شیمیایی در شکل فوق
روان کنندههای پلی آلکیلن گلیکول ) (PAGهنگام استفاده با هیدروفلوروکربن ها ) ،(HFCمزایایی نسبت به روغنهای معدنی دارند.
در فشارها و درجه حرارتهای باال ،حاللیت کمی در مبرد گازی دارند و روانکاری عالی را ایجاد میکنند.
آنها عمدتا در سیستمهای تهویه مطبوع خودرو استفاده میشوند زیرا با اکثر االستومرها سازگار هستند.
روان کنندههای پلی استر ) (POEبه دلیل مزایای زیست محیطی که دارند مطلوب هستند .آنها میتوانند از منابع تجدیدپذیر سنتز
شده و زیست تخریب پذیر باشند.
آنها عمدتا در سیستمهای مبرد خانگی و تجاری استفاده میشوند .آنها با روغنهای معدنی مخلوط میشوند ،بنابراین میتوانند
برای مقاوم سازی استفاده شوند .همچنین ،رطوبت کمتری نسبت به  PAGدارند.
هنگامی که در درجه حرارت باال در هنگام فشرده سازی مقدار قابل توجهی رطوبت جذب میکند ،میتواند استرهای (اسیدغیرعالی)
جزئی و اسیدها را تشکیل دهد و این محصوالت میتوانند باعث خرابی زودرس سیستم شوند.
روان کنندههای آلکیل بنزنها ) (ABروغنهای هیدروکربن خوش بو مصنوعی هستند .این روغنها به طور کلی دارای سازگاری خوب
و ویژگیهای عایق الکتریکی قابل مقایسه با روغنهای معدنی هستند.
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روان کنندههای پلی آلفا اولفین ( )PAOروغنهای مصنوعی هیدروکربن اشباع نشده هستند .اینها به دلیل عملکرد و پایداری برتر
عمدتا در کاربردهای هوافضا و نظامی مورد استفاده قرار میگیرند .این روغنها غیر میکروسکوپی هستند .این روان کنندهها به دلیل
سیالیت زیاد در دمای کاری بسیار پایین معموالً در سیستمهای آمونیاک استفاده میشوند.

تشخیص دادن روغن سالم
 بوی روغناگر از روغن داخل سیستم برودتی به هنگام باز شدن بوی نامطبوع به مشام برسد باید روغن تعویض گردد.

 رنگ روغننمونهای از روغن داخل سیستم را در ظرف شیشهای بی رنگ ریخته اگر رنگ روغن روشن متمایل به قهوهای باشد روغن سالم و اگر
رنگ آن تیره باشد روغن باید تعویض گردد.
مبردها در جایگاه خود میتواند برای محیط زیست خطراتی به همراه داشته باشند که مهمترین این خطرناک را ذکر خواهیم کرد:

 تخریب الیه اوزونالیه اوزون چیست ؟ الیه اوزون یک الیه گاز اوزون هست که درفاصله 23الی 33کیلومتری سطح کره زمین قرار میگیرد وحدودا
3الی  4میلیمتر ضخامت دارند .
این الیه پرتوهای فرابنفش خورشید را که برای انسان و جانداران بسیار مضر و خطرناک است که میتواند باعث مشکالتی در زندگی
آنها گردد ،را جذب کرده و به شکل پرتو فروسرخ که بیخطر است به زمین میفرستند.
اوزون از سه اتم اکسیژن تشکیل شده که ناپایدار است .ترکیبات  CFCدارای اتمهای کلر و برم هستند که آنها به راحتی میتواند با
اکسیژن پیوند میخورند ،اتمهای کلروبرم بتدریج باعث تخریب الیه اوزون میشوند .با برخورد نور خورشید به اوزون یک اتم اکسیژن
از آن جدا میشود که به سبب آن انرژی فرابنفش کاهش یافته و به فروسرخ تبدیل میشود .اما اگر در جو اتمهای مبرد نیز وجود
داشته باشد اتم کلر یا برم میتواند با آن یک اکسیژن آزاد پیوند شیمیایی برقرار کند و عمالً اوزون به اکسیژن تبدیل میشود که رفته
رفته با تکرار این واکنش الیه اوزون تخریب میشود و خاصیت جذب امواج فرابنفش را از دست میدهد .در ادامه جدولی را آوردیم
و درصد تخریب الیه اوزون بعضی از مبردها درآن ذکر گردیده است.
جدول .2درصد تخریب الیه اوزون بعضی از مبردها

درصد خرابی الیه اوزون

نوع مبردها

مبردها

0.05

HCFC

R-22

0.02

HCFC

R-123

0

HFC

R-134a

شایان ذکر است  HFCو  HCFCبه ترتیب هیدروفلوروکربن ها وهیدروکلروفلوروکربن ها میباشند.
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ایجاد اثر گلخانهای
اثر گلخانه ای همانطور که از اسمش مشخص است ،از گلخانه گیاهان سرچشمه گرفته است .در گلخانهها وقتی پرتو نور از پالستیک
گلخانه عبور میکند در محیط گلخانه میماند و دیگر نمیتواند به خارج محیط گلخانه برگردد و همین امر باعث گرم شدن محیط
گلخانه میشود و پرورش گیاهان کمک میکند.
اثر گلخانهای کره زمین نیز به همین شکل میباشد بدین ترتیب که وقتی پرتوی نور به جو زمین میرسد ،چون در جو زمین اتمهای گاز
مبرد که شمار کربن ،کرم  ،برم و ...که مهمترین آنها هستند مانند پالستیک گلخانه عمل میکنند و پرتوی نور خورشید را جذب میکنند
و از بازگشت گرما به خارج جو زمین جلوگیری میکنند و باعث گرم شدن محیط اطراف کره زمین میشوندکه میتواند مشکالت بسیار
جدی را ایجاد کنند مانند ذوب شدن یخهای قطبی بشوند که این امر باعث افزایش سطح آب دریاها شده و باعث ایجاد سیل وسونامی
میگردند.
و نیز همچنین میتواند با تغییرات اقلیمی باعث از بین رفت جانداران خاص هر اقلیم میشود و مشکالت دیگر که هرکدام درجایگاه
خود میتواند باعث خسارتهای جبران ناپذیری به کره زمین و جاندارن آن وارد کند.

نتیجهگیری
در حالت کلی دمای کابین با تصادفات رابطه مستیم دارد ،توجه به دمای داخل و تهویه مطبوع مناسب در خودرو آسایش حرارتی را
افزایش میدهد و موجب هوشیاری راننده ،افزایش کارایی رانندگی میشود .در نتیجه ایمنی سفر در شرایط مختلف آب و هوایی
افزایش مییابد .بدین منظور در سیستم تهویه خودرو جهت انتقال حرارت از یک محفظه یا اتاق به خارج از آن ،نیاز به یک سیال واسطه
یا مبرد است .به طور کل مبرد ماده ای است که با دریافت حرارت از یک ماده دیگر ،به صورت عامل خنک کن عمل می نماید .در
سیکل های تبرید تراکمی تبخیری نظیر چیلرها یا کولرهای گازی ،مبرد سیال عامل سیکل بوده و با تبخیر و تدطیر تناوبی ،به ترتیب
حرارت را جذب و دفع مینماید .برای اینکه مبردی برای ا ستفاده در سیکل تراکمی تبخیری مناسب باشد بایستی دارای خواص
شیمیایی ،فیزیکی و ترمودینامیکی ویژهای باشد که استفاده از آن را مطمئن و اقتصادی سازد .باید توجه شود که مبرد ایدهآل وجود
ندارد و به دلیل اختالف فاحش شرایط و نیازهای کاربردهای مختلف ،مبردی وجود ندارد که بتواند برای همة کاربردها مناسب باشد.
بطور کلی گازهای مبرد میتواند اثرات نامطلوبی بر محیط زیست بگذارند.
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