
 تعریف

 خوب مبردهاي. گيرد مي قرار استفاده مورد سرما توليد و حرارت دفع براي تبرید سيستم در كه است سيالي یا ماده مبرد

 توسط و كرده جذب را نظر مورد فضاي دماي پایين، فشار و دما در تبخير عمل یعني اواپراتور در مواد دماي جذب بوسيله

 .كند مي دفع باالتر فشار و دما در تقطير عمل

  

 خوب مبرد یک خواص

 باشد داشته باال حرارتي هدایت ضریب

 نباشد الکتریسيته هادي

 نشود شيميایي تركيب روغن با

 .باشد نداشته شيميایي اثر سيستم اجزاي روي بر

 باشدباشد مخلوط روغن با

 ( باشد دوست ازن)  نداشته تخریبي اثر زیست محيط بر

 ( شود مي تبدیل بخار به مایع از آن در مبرد كه دمایي)  باشد پایين آن جوش نقطه

 . شود ایجاد زیادي برودت مبرد كمي مقدار بجایي جا با

 . باشد زیاد آن تبخير نهان گرماي

 . نباشد اشتعال قابل

 . نباشد سمي

 . نکند آلوده را غذایي مواد ، نشت صورت در

 .باشد تشخيص قابل نشت صورت در

 . نباشد كننده اكسيد

  

 مبردها سازگاري

 یرز موارد شامل مبرد سازگاري. باشد سازگار سيستم با ماده نوع باید ، سرمایي سيستم یک براي زا سرما ي ماده انتخاب در

 : است

 .باشد اثر بي موتور پيچ سيم عایق بر مبرد ماده•

 واشرها مانند پالستيکي مواد بر سرمازا ماده تاثير عدم•



 . مس مانند است تماس در آن با كه فلزاتي بر مبرد تاثير عدم•

 مبرد با سيستم در استفاده مورد روغن سازگاري•

 مبردها بندي طبقه

 خالص

 :مصنوعي

 R22 مانند ید و بروم، فلور، كلر، اتمهاي داراي: كربنها هالو

 :طبيعي

 .. پان پرو متان، ، اتان مثل: هيدروكربنها یا آلي مواد

 ...كربن اكسي دي و آمونياک مثل: معدني مواد

 مخلوط

 از كدام هر با جدید ماده خواص و دهند مي تشکيل را واحد ماده یک اختالط از بعد كه مبرد چند یا دو مخلوط: ها آزئوتروپ

 مانند. است مساوي مایع و گاز حالتهاي در مبرد این دهنده تشکيل هاي هاي درصد. است متفاوت آن دهنده تشکيل مواد

R507 

 برابر مایع و گاز حالت در مواد دهنده تشکيل هاي درصد معين دماي و فشار در كه مبرد چند یا دو مخلوط: ها زئوتروپ

 R407 مانند.نيستند

  

 كربني هالو سرمازاي مواد

 وندش ها آن جایگزین دو هر یا فلور یا كلر و شوند برداشته متان یا اتان مولکولي ساختار از هيدروژن هاي اتم از تعدادي هرگاه

 . گویند هالوكربني سرمازاي مواد آنها به كه شود مي ایجاد جدید هاي مولکول

 : شوند مي تقسيم گروه سه به هالوكربني سرمازاي مواد

 دي CCI2F2.  شوند مي جایگزین دو هر یا فلور ;كلر هيدروژن هاي اتم تمام جاي به آن در:  ها CFC یا ها كلروفلوروكربن

 . فلورومتان كلرودي

 HCCF2 شود مي جایگزین دو هر یا فلور ، كلر هيدروژن هاي اتم از تعدادي جاي به:  ها HCFC یا ها هيدروكلروفلوروكربن

 فلورومنوكلرومتان دي

 اتان و تترافلورCH2FCF3.  شوند مي جایگزین فلور هيدروژن هاي اتم از تعدادي جاي به:  ها HFC یا ها فلوروكربن هيدرو

  

 ASHRAE 34 روش مطابق مبردها نامگذاري



 (:پروپان و اتان متان، مشتقات شامل CnH2n+2 فرمول با ها آلکان از شده مشتق)اشباع هالوژن مبردهاي

R xyz 

x+1 :كربن اتمهاي تعداد 

Y-1 :هيدروژن اتمهاي تعداد 

Z :فلوئور اتمهاي تعداد 

 :مثال

CClF2-CF3 

R115 

X=1 :2=كربن اتمهاي تعداد 

Y=1 :0=هيدروژن اتمهاي تعداد 

Z=5 :5:=فلوئور اتمهاي تعداد 

  

 تبصره

 شود مي رقمي 2 مبرد شماره شود، صفر برابر x اگر( 1تبصره

 :مثال

CHCLF2=R22 

 :شود استفاده برماید اتم كلر، اتمهاي جاي به اگر( 2 تبصره

CBrF3=R13B1 

 1=كربن اتمهاي تعداد

 0=هيدروژن اتمهاي تعداد

 3=فلوئور اتمهاي تعداد

 1=برماید اتمهاي تعداد

  

 آزئوتروپ و زئوتروپ هاي مخلوط

 زئوتروپ هاي مخلوط

R 4xx 



 :مثال

R410A  (R32/R125)  (50%,50%) 

R410B  (R32/R125)  (55%,55%) 

 :آزئوتروپ هاي مخلوط

R 5xx 

 :مثال

R500  (R12/R152a)  (83,7%,2.,2%) 

R501  (R22/R12)  (85%,25%) 

  

 مبردها نامگذاري در پایاني حروف

 : باشد مختلفي موارد بيانگر تواند مي مبردها نامگذاري در پایاني حرف

 00. مثال براي.  هستند مولکول ساختمان بيانگر كوچکتر حروف - R بوتان معرف

 و R600a فرمول داراي مثال این در تركيب دو هر.  باشد مي ایزوبوتان معرف

 دليل همين به است متفاوت آنها فضایي آرایش آما ، هستند مشابه شيميایي

 . است متفاوت هم با كمي دومبرد این خصوصيان

 مبرد ماده در موجود مختلف اجزاء اختالط هاي ویژگي دهنده نشان بزرگ حروف

 . است R134a, R125,R هاي مبرد تركيب R407A-E 32  مثال براي. باشد مي

  

 مبردها از كاربردهایي

 :مثال بطور گردد مي استفاده مبردها انواع از موجود شرایط و كاربرد نوع به بنا

 .گردد مي استفاده سانتریفيوژ كمپرسور با سيستمهایي براي R11 مبرد از( 1

 .شود مي استفاده كوچک هاي سردخانه و سردكن آب – فریزر - یخچال مثل سيستمهایي براي R12 مبرد از( 2

 .شود مي استفاده چيلرها و گازي كولر همچون هایي دستگاه براي R22 مبرد از( 3

 .گردد مي استفاده ها سردخانه براي R502 مبرد از( 5

 .گردد مي استفاده باشد صفر زیر نظر مورد دماي كه هایي محيط و بزرگ هاي سردخانه براي(  آمونياک)  R717 مبرد از( 5


