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 چکیده

شرایط طرح داخل به شرایط استاندارد یا آسایش مطلوب، که این شرایط  رساندن آوری فن  تهویه مطبوع به طور دقیق عبارت است از

می تواند شامل کیفیت هوا، دما، رطوبت و فشار باشد. طراحی سیستم تهویه مطبوع را مهندس مکانیک با استفاده از اصول ترمودینامیک، 

در کابین  .رید نیز به دنبال تهویه مطبوع می آیدمکانیک سیاالت و اصول انتقال حرارت انجام می دهد. در برخی از مواقع لغت تب

و راننده وسیله نقلیه، تهویه مطبوع به معنای یک محیط کنترل شده و راحت در کابین مسافر است. کنترل دما )برای سرمایش یا  مسافر

 جذب هوای تازه در مقابل کابین مسافر(، کنترل گردش هوا و تهویه )میزان جریان هوا ودرگرمایش(، کنترل رطوبت )کاهش رطوبت 

 ها، گرد و غبار، گرده گلجزئی گردش مجدد کامل یا گردش مجدد(، یخ زدایی یا مه زدگی شیشه جلو و تمیز کردن هوا از بو، آالینده

وع و نحوه طبدر این مقاله در ابتدا مقدمه ای از سیستم تهیه م باشد.می اهمیت زیادی برخوردار از و غیره قبل از ورود به کابین مسافر

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.

 ترمودینامیک، سیستم تهویه، خودرو، برودتی کلمات کلیدی:
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 مقدمه

رطوبت، حرکت و پاکیزگی  علم کنترل دما،  ،، تهویه مطبوع (ASHRAE) طبق انجمن مهندسان گرمایشی ، برودتی و تهویه مطبوع آمریکا

و راننده وسیله نقلیه، تهویه مطبوع به معنای یک محیط کنترل شده و راحت در کابین مسافر  در کابین مسافر باشند.به هم مرتبط میهوا 

کابین مسافر(، کنترل گردش هوا و تهویه )میزان جریان دراست. کنترل دما )برای سرمایش یا گرمایش(، کنترل رطوبت )کاهش رطوبت 

مجدد(، یخ زدایی یا مه زدگی شیشه جلو و تمیز کردن هوا از بو، هوا و جذب هوای تازه در مقابل جزئی گردش مجدد کامل یا گردش 

هویه تباشد. همانطور که گفتیم می اهمیت زیادی برخوردار از ها، گرد و غبار، گرده گل و غیره قبل از ورود به کابین مسافرآالینده

اشد. بی از فاکتورهای مهم در تصادفات میدمای کابین خودرو یکباشد. مطبوع خودور امری حیاطی در آسایش سرنشینان خودرو می

 در وثرم عامل سومین عنوان به دما است، شده انجام متحده ایاالت در تصادفات اصلی فاکتور ده روی زالتوفر توسط که تحقیقی با

 مناسب بوعمط تهویه و داخل دمای به توجه دارد، مستقیم رابطه تصادفات با کابین دمای اینکه بر عالوه  .است شده شناخته تصادفات

 در سفر ایمنی نتیجه در. شودمی رانندگی کارایی راننده، افزایش هوشیاری موجب و  دهدمی افزایش را حرارتی آسایش خودرو در

  یابد.می افزایش هوایی و آب مختلف شرایط

شود. امروز با افزایش آگاهی از بیلیون لیتر سوخت مصرف می22به طور متوسط برای سرمایش کابین خودرو، ساالنه در حدود 

و  شدبادرخصوص بهینه سازی مصرف انرژی در دست انجام می یهای فسیلی در دنیا، مطالعات زیادسوخت و انرژی منابع  محدودیت

فاسد  که دهدمی نشان  وجلوگیری از هدر رفتن آن بسیار مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات اخیر استفاده از منابع جدید انرژی

 گردد:زیر می واردموجب افزایش مشدن مواد مورد استفاده در سیستم تهویه مطبوع 

 درصد22افزایش مصرف سوخت تا -1

 درصد11میزان خروج مونوکسید کربن به میزان -2

 درصد21میزان خروج اکسید نیتروژن به میزان -3

 درصد33مقدار به  های متانیمیزان هیدروکربن -4

 اهشک در تواندمی  خودرو، در مطبوع تهویه ارائه منظور به تر،صرفه به روش یک گیری کار به که  شرایطی چنین در است بدیهی 

 نواعا روی بر تحقیقات تاکنون دلیل همین به ت باشد.حائز اهمی موتور، توان باالبردن و انرژی اتالف از جلوگیری انرژی، مصرف

 سیکل کردن ینجایگز هاراه این از یکی. است داشته زیست، ادامه محیط کمتر بر تاثیر بیشتر کارایی هدف با  مطبوع، تهویه هایسیستم

 .باشدمی کمپرسور جای به  جذبی تبرید

 سیستم تبرید جذبی

 یک از تکنولوژی  گیرند،  در اینمی کار به را مکانیکی کمپرسورهای تراکم بخار متداول که یک سیستم خالف بر درسیستم تبرید جذبی

 مورد ورودی توان از درصد  03اندازه  به تواندمی بنابراین. کندمی استفاده افتدمی کار به حرارت وسیله به که ساکن جذب  بستر

 فعال ربنک جمله از  خاصی مواد مزیت از سیستم این. کند جوییصرفه است نیاز ر مکانیکیکمپرسو کار برای عادی طور به که نیازی

  .کندمی استفاده پایین فشار و دما در را مبرد ماده بخار از زیادی نسبتا مقادیر جذب برای چوب زغال یا
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 عملکرد تهویه مطبوع جذبی

 دتبری سیکل در  یک سیکل تبرید جذبی ساده نمایش داده شده است که سمت چپ خط چین عمودی همان اجزایی است 1 شکل در 

-دهجایگزین شجز دیگر  چهار کمپرسور جای به آن  و اواپراتور. سمت راست شیرانبساط، رمی وجود دارد عبارتند از کندانسوتراک

 باشند.که این چهار جز موارد زیر می اند.

 شیر انبساط -4  پمپ -3 جذب کننده  -2ژنراتور  -1

 شرایط در را دیگر بخار یا مایع که دارند را خاصیت این  جاذب  عنوان به  مایعات بعضی که کندمی کار اساس این بر  هاسیکل  ینا

 این به سیستم این کار طرز. کرد حذف را پمپ  توانمی ویژه خواص با گازی سیال یک شدن اضافه با. کنند جذب خود در مشخصی

نراتور ژباشد. با حرارت دادن محلول در رود که یک سیال جاذب و دیگری سیال مبرد میدر این سیستم دو سیال به کار می: صورت است

 اردو انبساط ازشیر عبور از پس و شده تقطیر کندانسور در مبرد بخار. رودمی کندانسور به و شده  جدا  جاذب  ماده از .بخار مبرد

 رد واردمب آن از پس  .شودمی تولید  سرما و  شده دریافت مبرد توسط اطراف محیط از گرما. با تبخیر در اواپراتور گرددمی اواپراتور

 . گرددمی است، جذب آمده کننده جذب به فشار کاهش توسط ژنراتور از که جاذب محلول توسط آنجا در شودمی کننده جذب

دین شود و بباشد توسط پمپ به ژنراتور فرستاده میحال محلول مبرد و جاذب ایجاد شده در جذب کننده دارای سیال مبرد زیادی می

ن دمای شود، باعث باال رفتسیکل جذبی وقتی بخار مبرد به جذب کننده وارد شده و جذب میگردد. در ترتیب سیکل جذبی تکمیل می

های استفاده شده در این سیستم با شود. تفاوت پمپشود که این حرارت توسط یک کویل سرد از جذب کننده خارج میجاذب می

ردد گنه نباشد سیال از قسمت پرفشار به قسمت کم فشار منتقل میای هستند، زیرا اگر اینگوها پرههای معمولی این است که این پمپپمپ

اشدکه بهای جذبی تنها بخشی که نیاز به کار مکانیکی دارد، پمپ میرسد. در سیستمو با کاربرد این پمپ امکان برگشت سیال به صفر می

 های تراکمی بسیار کمتر است.کار آن در مقایسه با کمپرسور بکار رفته در سیستم

 

 . دیاگرام ساده سیکل تبرید جذبی1شکل

دهند. چرا که عموما حجم زیادی از مبرد در یک حجم کم جاذب دریک سیستم جذبی، ترکیب پمپ و ژنراتور، کار کمپرسور را انجام می

یم محلول را حرارت دادشود. پس از آنکه در ژنراتور این شود، سپس توسط پمپ، فشار این محلول باالرفته و وارد ژنراتور میجذب می

رود و خروجی یابد که با توجه به این افزایش حجم، در نهایت فشار مبرد به قدرکافی باال میمبرد جدا شده وحجم آن افزایش می

 دارد. سیکل را شود که در شرایط مورد نیاز کار درژنراتور مثل خروجی کمپرسور می
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  گاز مبرد

م ای دارند. عموما سیستهای تبریدی کاربرد گستردهبا جذب حرارت تغییر حالت داده و در سیکلمبرد یا سرمازا حالت سیال دارد و 

. در شودی مبرد استفاده میها گاز به عنوان مادهتهویه مطبوع دارای سیکل تبریدی جهت خنک کردن محیط هستند. در اسپلیت

وان به تورند میهمچنین از دیگر مواد که در سیکل تبرید بکار می ها آب نقش مبرد را به عهده داردچیلر ،تجهیزات سرمایشی مانند

م ها انتقال و تراکآمونیاک، دی اکسیدکربن نیز اشاره نمود. مبردها در چرخه دائما در حال تغییر حالت پی در پی هستند و کار آن

ویه مطبوع بسیار کاربردی و حائز اهمیت است. در باشد. استفاده از گاز مبرد و انواع آن در سیستم تهی سیال درون دستگاه میماده

 بعد از گذشتشد. میی مبرد در آن استفاده اواسط قرن نوزدهم زمانیکه کولر گازی اختراع و روانه بازار شد از اتر به عنوان ماده

پیشرفت علم، تولید تجهیزات  باشد. استفاده می پیشرفته دیگر مانند دی اکسید کربن و یا آمونیاک در کمپرسور مواد چند سال از

 قابل و سمی و نبود خطرناک ایمنی نظر از اینکه دلیل به مبردها این از استفادهتوجه به محیط زیست و ایمنی  با تر و همچنینپیشرفته

میالدی توسط  1926در سال (CFC )کلروفلروکربن مبرد اولین. شد منسوخ رفته رفته هامبرد نوع این از استفاده ها،آن بودن اشتعال

شد راندمان باالتری نسبت به مبردهایی که قبل از آن استفاده می شد.کشف  R22 با نام تجاری Thomas Midgely شخصی به نام

های تبریدی بکار برده شد. این گاز به عنوان در سیستم 1031از سال  R22 باشد. گاز مبردداشته همچنین غیرسمی و غیرقابل اشتعال می

شود. از دیگر گازهایی که جدیدا در تجهیزات سرمایشی استفاده گاز فریون بکار رفته در کمپرسور اسپلیت شناخته می ترینقدیمی

 باشد. می  R410 شود گازمی

ا ای است که بنیاز به یک سیال واسطه یا مبرد است. به طور کل مبرد ماده ،جهت انتقال حرارت از یک محفظه یا اتاق به خارج از آن

تبخیری نظیر چیلرها یا  تبرید تراکمیهای نماید. در سیکلدریافت حرارت از یک ماده دیگر، به صورت عامل خنک کن عمل می

که مبردی نماید. برای اینتیب حرارت را جذب و دفع میکولرهای گازی، مبرد سیال عامل سیکل بوده و با تبخیر و تقطیر تناوبی، به تر

ی باشد که استفاده ابرای استفاده در سیکل تراکمی تبخیری مناسب باشد بایستی دارای خواص شیمیایی، فیزیکی و ترمودینامیکی ویژه

ف فاحش شرایط و نیازهای کاربردهای از آن را مطمئن و اقتصادی سازد. باید توجه شود که مبرد ایده آل وجود ندارد و به دلیل اختال

مختلف، مبردی وجود ندارد که بتواند برای همة کاربردها مناسب باشد. بنابراین یک مبرد هنگامی ایده آل خواهد بود که بتواند شرایط 

خیر مایعی در تب عمل گرفتن حرارت با ،و نیازهای یک کاربرد بخصوص را تأمین نماید. در یک سیستم سرد کننده مکانیکی استاندارد

گیرد و این امر باعث تغییر حالت ماده سرمازا صورت می (Condenser) و پس دادن آن در دستگاه تقطیر  (Evaporator) دستگاه تبخیر

ر امایعاتی که بتوانند به سهولت از مایع به بخار و بالعکس تبدیل شوند به عنوان واسطه انتقال حرارت به ک. گردداز بخار به مایع می

د. در اصل تر هستنبرخی از این مواد سرمازا از مواد دیگر مناسب. گرددزیرا این تغییر حالت باعث تغییر حرارت نیز می ،شوندبرده می

رسد از مایع به گاز تبدیل شده است و برای انجام این کار ها به محیط گرم میماده سرما به علت نقطه جوش منفی وقتی از طریق لوله

شود و از طریق کمپرسور کشیده شده توسط گیرد به گاز تبدیل مید که گرمای محیط را جذب کند پس گرمای محیط را مینیاز دار

 شود و این سیکل همچنان ادامه دارد.شود و باز هم به محیط برگشت داده میکندانسور به مایع تبدیل می

 خصوصیات مواد سرمازا

 گیرد باید دارای کیفیات زیر باشد:مورد استفاده قرار می )مبرد(ماده سرمازا سیالی که به عنوان

 سمی نباشد. -1

 .قابل انفجار نباشد -2

 .اکسید کننده نباشد -3
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 کند به سهولت قابل روغنکاری باشند.هایی که در داخل مایع حرکت میقسمت -0

 .تنفس کردن آن مضر نباشد -13

 .دارای گرمای نهان متعادلی برای مقدار تبخیر در واحد زمان باشد -11

 .جابجایی نسبی آن برای ایجاد مقدار معینی برودت کم باشد -12

 .بین فشار تبخیر و تقطیر باشد، دارای کمترین اختالف -13

ر تماده سرمازا نباید خورنده باشد )ایجاد زنگ زدگی کند( تا ساختن تمام قطعات سیستم از فلزات معمولی با عمر خدمتی طوالنی -14

 .عملی گردد

 است:درجدول زیر برخی از خصوصیات و فرمول شیمیایی انواع گاز مبرد آورده شده 

 . برخی از خصوصیات و فرمول شیمیایی انواع گاز مبرد1جدول
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 گیرد.بیشتر مورد استفاده قرار می مطبوع خودرو هیتهو ستمیس یبرا R134a یمبردها یکینامیترمود زیآنال

 شود.استفاده میها در حال حاضر به عنوان مبرد در سیستم تهویه مطبوع خودرو از خانواده کلروفلوئورکربن R134a مبرد

در سیستم تهویه مطبوع خودرو به دلیل خواص ترمودینامیکی خوب، سازگاری مواد، غیر سمی بودن، غیر  R134a مزیت استفاده از از

 .باشدقابل اشتعال بودن و خاصیت اختالط خوب با روغن می

 است. CO2برابر  1433باشد، که تقریبا میR134a،1433 پتانسیل گرمایش جهانی

های تهویه مطبوع خودرو را صادر کرده و استفاده از مبرد را که باید پتانسیل در سیستم R134a حادیه اروپا محدودیت استفاده ازات

 .داشته باشد ، توصیه کرده است 1۵3گرمایش جهانی کمتر از 

وجود دارد. این صنعت نگران  R134a در حال حاضر در صنعت تهویه مطبوع، تغییر جهانی در یافتن و ارزیابی مبرد بالقوه جایگزین

را داشته باشد و همچنین دارای مجموعه  1۵3باید پتانسیل گرمایش کمتر از  خودرواین است که مبرد مورد استفاده درسیستم تهویه 

ر مبرد ایده آل مبردی است که دارای خصوصیاتی ترمودینامکی وسای .های عملیاتی باشدمناسب ترمودینامیکی و سایر ویژگی

 باشد. R134aخصوصیات عملیاتی مانند 

) یک مایع روغنی بی رنگ با بوی کم و از ODPسیستم تهویه مطبوع خودرو، دارای مقدار  ، مبرد مورد استفاده درR134aاز آنجا که 

 هستند.  صفر DOPترکیبات آلی است( صفر است. معموال ما به دنبال مبردهایی هستیم که دارای 

مبردهای تک جزئی هستند، در حالی که بقیه مخلوط دو یا چند مبرد  R1234yfو  R134a  ،R152aدر میان مبردهای مورد مطالعه، 

 هستند.

 شود.یبه طور گسترده استفاده م یخانگ دیدر تبر یکه به طور سنت باشدیم R 12 گاز نیگزیاکنون به عنوان ماده جا R134a مبرد

-شگاهیزمااز آ یاریماده در بس نیا یکیزیترموف اتیاز خصوص یاقرار گرفت، مجموعه یدر ابتدا مورد بررس ینیگزیجا نیکه ا یهنگام

 .دهدیتعادل و هم انتقال را پوشش م اتیدر سراسر جهان انجام شد، که هم خصوص ها

 روغن و روغنکاری در سیستم تبرید

های تبرید، موجب محافظت از قطعات متحرک و گازبندی در تمامی سیستمگازی و به طور کلی  روغنکاری در چیلرهای تراکمی و کولر

مورد استفاده باید با مبرد و اجزای سیستم از نظر شیمیایی  باشد، و برای رسیدن به این منظور روغنها میقطعات در این دستگاه

 شد.سازگاری داشته و به خوبی به آن مخلوط شود ولی کمترین میزان حاللیت را داشته با

زدیک های نهای مکش تحت تاثیر درجه حرارت پایین و در قسمتدر داخل سیلندر یک کمپرسور رفت برگشتی الیه روغن در قسمت

در  ند،کبا تغییر درجه حرارت تغییر می گرانروی روغناز آنجایی که  های تقریبا باال قرار دارد.سرسیلندر تحت تاثیر درجه حرارت

هر حال روی کلیه  در .باشدهای قسمت مکش روغن دارای گرانروی بیشتری نسبت به قسمت نزدیک سرسیلندر مینتیجه در نزدیکی

 گیرد.های پیستون صورت میی رینگاین عمل به وسیله کنند باید یک الیه نازک روغن پاشیده شود.سطوحی که کار می

خش شود. برای ها پتمام قسمت روغن باید سریعا در گیرد.در کمپرسورهایی که فاقد رینگ هستند این عمل به وسیله پیستون صورت می

قطعات  تواند الیه مناسبی را رویو از طرف دیگر اگر گرانروی خیلی پایین باشد نمی ی روغن نباید خیلی زیاد باشداین منظور گرانرو

 .سطوح قطعات را در برابر سایش حفاظت کند توانددر نتیجه نمی مختلف تشکیل دهد
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 های تبریدخواص روغن

 .شودتشکیل نشده و سبب سایش قطعات میروغن خیلی رقیق بین سطوح لغزنده باقی نمانده و فیلم روغن  .1

 .یابدروغن خیلی غلیظ بین سطوح متحرک به خوبی جریان نمی .2

 .های سیستم جریان یابدی ریزش آن پایین باشد تا در تمام قسمتنقطه .3

 بهتواند به سادگی به همراه روغن سیکل تبرید را طی کرده و شود و میروغن با اغلب مبردها مخلوط شده و رقیق می .4

 کمپرسور برگردد. 

 .در دمای پایین موم کمتر از خود باقی بگذارد و تا حد امکان در هنگام تماس با سطوح سرد تولید موم نکند .۵

د و یک شونی گرما تجزیه میهای معدنی به وسیلهتا حد امکان در هنگام تماس با سطوح داغ تولید کربن نکند. زیرا روغن .2

 آید که مطلوبگذارند و اگر چه اثر تخریبی ندارند ولی یک نوع آلودگی به حساب میالیه کربن نرم و سبک باقی می

 .باشدنمی

 ود.شروغن تبرید رطوبت نداشته باشد زیرا تماس رطوبت و روغن با سطح قسمت پر فشار کمپرسورسبب ایجاد لجن و اسید می .1

 های برودتیهای روان کننده مصنوعی در سیستمروغن

ور های معدنی به طکنند. روغنشوند زیرا ترکیبات بسیار خوبی را با هم ایجاد میبا مبردهای کلردار استفاده میهای معدنی روغن

 ها( و ترکیبات خوب دیگری حاویهای حلقوی )نفتنای ، آلکان( خطی و شاخههافرمول کلی هیدروکربن) هایکلی ترکیبی از: آلکان

 .اند که رابطه گرانروی و دمایی مورد نظر را داشته باشندای فرموله شدهها به گونهمخلوطای هستند. این های خطی و شاخهآلکان

 .نشان داده شده است 2ل ها در شکساختارهای شیمیایی معمولی آن

 

 

 . ساختار شیمیایی روغن معدنی2شکل
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 شوندهای مبرد استفاده میهای مصنوعی که در سیستمهای روغن. ساختارهای شیمیایی برای روان کننده3شکل

نشان  3 شود. ساختارهای شیمیایی در شکلهای مبرد جایگزین استفاده میچهار نوع روغن اصلی مصنوعی وجود دارد که در سیستم

 .داده شده است

 های شیمیایی در شکل فوقبررسی فرمول

 .های معدنی دارند، مزایایی نسبت به روغن (HFC)هیدروفلوروکربن هاهنگام استفاده با  (PAG) های پلی آلکیلن گلیکولروان کننده

 .کنندهای باال، حاللیت کمی در مبرد گازی دارند و روانکاری عالی را ایجاد میدر فشارها و درجه حرارت

 .شوند زیرا با اکثر االستومرها سازگار هستندهای تهویه مطبوع خودرو استفاده میها عمدتا در سیستمآن

توانند از منابع تجدیدپذیر سنتز ها میبه دلیل مزایای زیست محیطی که دارند مطلوب هستند. آن (POE) های پلی استرروان کننده

 .شده و زیست تخریب پذیر باشند

انند تومی شوند، بنابراینهای معدنی مخلوط میها با روغنشوند. آنهای مبرد خانگی و تجاری استفاده میها عمدتا در سیستمآن

 .دارند PAG برای مقاوم سازی استفاده شوند. همچنین، رطوبت کمتری نسبت به

( )اسیدغیرعالی تواند  استرهایمی ،کندهنگامی که در درجه حرارت باال در هنگام فشرده سازی مقدار قابل توجهی رطوبت جذب می

 .ی زودرس سیستم شوندتوانند باعث خرابجزئی و اسیدها را تشکیل دهد و این محصوالت می

خوب  یسازگار یدارا یها به طور کلروغن نیا .هستند یخوش بو مصنوع دروکربنیه یهاروغن (AB) هابنزن لیآلک یهاروان کننده

 .هستند یمعدن یهابا روغن سهیقابل مقا یکیالکتر قیعا یهایژگیو و
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ر برت یداریعملکرد و پا لیبه دل هانیا. اشباع نشده هستند دروکربنیه یمصنوع یها( روغنPAO) نیآلفا اولف یپل یهاروان کننده

 لیا به دلهروان کننده نیهستند. ا یکروسکوپیم ریها غروغن نیا. رندیگیمورد استفاده قرار م یهوافضا و نظام یعمدتا در کاربردها

 .شوندیاستفاده م اکیآمون یهاستمیمعموالً در س نییپا اریبس یکار یدر دما ادیز تیالیس

 تشخیص دادن روغن سالم

 بوی روغن -

 گردد. ضیروغن تعو دینامطبوع به مشام برسد با یبه هنگام باز شدن بو یبرودت ستمیاگر از روغن داخل س

 رنگ روغن -

 باشد روغن سالم و اگر ایبه قهوه لیاگر رنگ روغن روشن متما ختهیرنگ ر یب ایشهیرا در ظرف ش ستمیاز  روغن داخل س اینمونه

 گردد. ضیتعو دیباشد روغن با رهیرنگ آن ت

 ترین این خطرناک را ذکر خواهیم کرد:تواند برای محیط زیست خطراتی به همراه داشته باشند که مهممبردها در جایگاه خود می

 اوزون هیال بیتخر -

وحدودا  ردیگیقرار م نیسطح کره زم یلومتریک33 یال23گاز اوزون هست که درفاصله  هیال کیاوزون  هی؟ ال ستیاوزون چ هیال

  .ضخامت دارند متریلیم 4 یال3

 یدر زندگ یباعث مشکالت تواندیمضر و خطرناک  است که م اریانسان و جانداران بس یرا که برا دیفرابنفش خورش یپرتوها هیال نیا

 .فرستندیم نیاست به زم خطریپرتو فروسرخ که ب ها گردد، را جذب کرده و به شکلآن

با  تواندیم یها به راحتکلر و برم هستند که آن یهااتم یدارا CFC باتیاست. ترک داریشده که ناپا لیتشک ژنیاز سه اتم اکس اوزون

 ژنیاتم اکس کیبه اوزون  دینور خورش. با برخورد شوندیاوزون م هیال بیباعث تخر جیکلروبرم بتدر یهااتم خورند،یم وندیپ ژنیاکس

جود و زیمبرد ن یها. اما اگر در جو اتمشودیم لیو به فروسرخ تبد افتهیفرابنفش کاهش  یشود که به سبب آن انرژیاز آن جدا م

که رفته  شودیم لیتبد ژنیبرقرار کند و عمالً اوزون به اکس ییایمیش وندیآزاد پ ژنیاکس کیبا آن  تواندیبرم م ایداشته باشد اتم کلر 

 میرا آورد ی. در ادامه جدولدهدیجذب امواج فرابنفش را از دست م تیو خاص شودیم بیاوزون تخر هیواکنش ال نیرفته با تکرار ا

 .است دهیاز مبردها درآن ذکر گرد یاوزون بعض هیال بیو درصد تخر

 . درصد تخریب الیه اوزون بعضی از مبردها2جدول

 درصد خرابی الیه اوزون هامبردنوع  مبردها

R-22 HCFC 0.05 

R-123 HCFC 0.02 

R-134a HFC 0 

 

 باشند.به ترتیب هیدروفلوروکربن ها وهیدروکلروفلوروکربن ها میHCFC و  HFCشایان ذکر است 
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 ایایجاد اثر گلخانه

ک ها وقتی پرتو نور از پالستیگرفته است. در گلخانهای همانطور که از اسمش مشخص است، از گلخانه گیاهان سرچشمه اثر گلخانه

همین امر باعث گرم شدن محیط  تواند به خارج محیط گلخانه برگردد ودیگر نمی ماند وکند در محیط گلخانه میگلخانه عبور می

 کند.پرورش گیاهان کمک می شود وگلخانه می

های گاز اتم جو زمین رسد، چون دربه جو زمین می ترتیب که وقتی پرتوی نور باشد بدینای کره زمین نیز به همین شکل میاثر گلخانه

 کنندمی پرتوی نور خورشید را جذب کنند وها هستند مانند پالستیک گلخانه عمل میآنترین کربن، کرم ، برم و... که مهم رمبرد که شما

بسیار  تواند مشکالتشوندکه میمحیط اطراف کره زمین می شدنباعث گرم  کنند وو از بازگشت گرما به خارج جو زمین جلوگیری می

می باعث ایجاد سیل وسونا شده وها سطح آب دریا باعث افزایش های قطبی بشوند که این امرجدی را ایجاد کنند مانند ذوب شدن یخ

 گردند. می

 و مشکالت دیگر که هرکدام درجایگاه شوداقلیم میتغییرات اقلیمی باعث از بین رفت جانداران خاص هر  تواند بانیز همچنین می و

 کند. جاندارن آن وارد های جبران ناپذیری به کره زمین وتواند باعث خسارتخود می

 گیرینتیجه

دارد، توجه به دمای داخل و تهویه مطبوع مناسب در خودرو آسایش حرارتی را  دمای کابین با تصادفات رابطه مستیمدر حالت کلی  

مختلف آب و هوایی  شود. در نتیجه ایمنی سفر در شرایطو موجب هوشیاری راننده، افزایش کارایی رانندگی می دهدمی افزایش

از یک محفظه یا اتاق به خارج از آن، نیاز به یک سیال واسطه  حرارتانتقال جهت . بدین منظور در سیستم تهویه خودرو یابدافزایش می

نماید. در  خنک کن عمل می ای است که با دریافت حرارت از یک ماده دیگر، به صورت عاملمادهاست. به طور کل مبرد  یا مبرد

ب مبرد سیال عامل سیکل بوده و با تبخیر و تدطیر تناوبی، به ترتی های تبرید تراکمی تبخیری نظیر چیلرها یا کولرهای گازی،سیکل

ص دارای خوا ستفاده در سیکل تراکمی تبخیری مناسب باشد بایستینماید. برای اینکه مبردی برای امی حرارت را جذب و دفع

ل وجود آاقتصادی سازد. باید توجه شود که مبرد ایده ای باشد که استفاده از آن را مطمئن وشیمیایی، فیزیکی و ترمودینامیکی ویژه

 .که بتواند برای همة کاربردها مناسب باشد و نیازهای کاربردهای مختلف، مبردی وجود ندارد ندارد و به دلیل اختالف فاحش شرایط

 تواند اثرات نامطلوبی بر محیط زیست بگذارند.بطور کلی گازهای مبرد می

 منابع

بررسی سیستم های ایمنی و رفاهی خودرو، موسسه آموزشی  محمودی، رضا؛  جعفری پور، فرزاد؛  حسینی علی آباد، سید محمدرضا؛ 

 تهران.، 1300تالیفی ارشدان، چاپ اول 
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