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 چکیده:
های برودتی يکی از پرکاربردترين تجهیزات مورد استفاده در سیستم

-باشند. يکی از مهمصنايع و همچنین کاربردهای خانگی و تجاری می

باشد. در اين فريزرها می-ترين موارد استفاده از اين تجهیزات، يخچال

یکل شود که اين ساز سیکل تبريد تراکمی استفاده میها عموما دستگاه

دو نوع يک تبخیرکننده با کانال هوا و همچنین سیکل با دو در 

ننده )تبخیرکباشد. در اين پژوهش، از دو تبخیرکنندهتبخیرکننده می

های يخچال و فريزر استفاده شده است که برای محفظه ای(دو مرحله

تم گردد. اين سیسمحفظه تنظیم می با سیستم کنترلی، دمای اين دو

 31711در اين پژوهش، در بستر آزمايشگاهی مطابق با استدارد

استاندارد ملی ايران، مورد تحلیل ترمودينامیکی قرار گرفته و با استفاده 

یرد. گاز نتايج آن، درنهايت سیکل تبريد مورد تحلیل اگزرژی قرار می

ين بررسی، جرم مبرد است که عامل موثر در تغییرات سیکل تبريد در ا

های ترمودينامکی مورد با تغییر آن تغییرات اگزرژی و ساير مولفه

ارزيابی قرار گرفته و سرانجام حالت بهینه عملکرد و راندمان برای آن 

دهد که حالت بهینه دمای گردد. نتايج اين پژوهش نشان میمعرفی می

شد که اختالف دمای آن ای باگونهها بايستی بهمبرد در تبخیرکننده

درجه سانتیگراد باشد.  2تا  3ها بیندر ورود و خروج تبخیرکننده

حالت بهینه عملکرد  تقال حرارت در کمپرسور درهمچنین میزان ان

براساس  باشد.میکل انتقال حرارت به محیط  %8تقريبا  ،سیکل تبريد

اپذيری ندست آمده، بیشترين میزان تولید آنتروپی و برگشتنتايج به

 ها است. در سیکل تبريد مربوط به تبخیرکننده

 های کلیدیواژه
 ای، اگزرژی، راندمانسیکل تبريد تراکمی، تبخیرکننده دو مرحله

 

 مقدمه

باشند که يخچال فريزرهای خانگی شامل دو محفظه جدا از هم می  

[. برای اين 3بايستی توسط سیکل تبريد به دمای مورد نیاز برسند]

دو روش عمده وجود دارد. در روش اول مبرد در يک  منظور

های مورد نظر توسط يک سیستم تبخیرکننده تبخیر شده و محفظه

شوند. در روش دوم، دو محفظه توسط توزيع هوا تنظیم دما می

 گردد.تبخیرکننده های مجزا تنظیم دما می

 

 استفاده از یک تبخیرکننده  1-1

ک تبخیرکننده از نوع جابجايی ي3در اين روش مطابق با شکل    

گردد. فن هوای گرم را از اجباری )با فن( در محفظه فريزر نصب می

های تبخیرکننده عبور داده و هوا با مبرد سرد عبوری از میان میان پره

گاه هوای خروجی فن، به دهد. آنتبخیرکننده انتقال حرارت انجام می

يان هوا وارد محفظه گردد. قسمتی از اين جردو قسمت تقسیم می

نمايد. قسمت ديگر هوای فريزر شده و دمای هوای فريزر را تنظیم می

نمايد. سرد وارد محفظه يخچال شده و دمای هوای يخچال را تنظیم می

سپس هوای گرم برگشتی از محفظه يخچال و فريزر مجددا در قسمت 

. با شودورودی فن با يکديگر جمع شده و وارد فضای تبخیرکننده می

سیال مبرد در  دمایتوجه به بازده تبخیرکننده و فن، در اين روش 

ردد. گتر از دمای مورد نیاز محفظه فريزر تنظیم میتبخیر کننده پايین

در اين روش با توجه به اينکه دمای دو محفظه تنها با يک فن تنظیم 

 . صورت جداگانه دشوار خواهد بودها بهگردد، کنترل دمای محفظهمی

 
 يخچال و فريزر با يک تبخیرکننده 3شکل

 

که  نمايدگیری از روش فوق مشکالتی در بازده و عملکرد ايجاد میبهره

 باشد.شامل موارد ذيل می

الف( جريان هوای سرد ورودی به يخچال، اختالف دمای زيادی با هوای 

داخل محفظه يخچال خواهد داشت. هرچه میزان اختالف دمای اين 

ناپذيری افزايش و در نهايت بازده کاهش ر باشد، میزان بازگشتدو بیشت

 يابد.می

که هوای گرم برگشتی از يخچال دارای رطوبت ب( با توجه به اين

باشد، ورود اين هوا به محفظه تبخیرکننده يخچال موجب ی میزياد

اين امر نیز باعث کاهش  شود کههای آن میايجاد برفک بر روی پره

 گردد.ايش مصرف انرژی میو افز بازده

گونه که قبال بیان گرديد دمای سطح تبخیرکننده بسیار کمتر ج( همان

شود باشد و اين امر باعث میاز دمای هوای داخل محفظه يخچال می

هوای سرد خروجی از تبخیرکننده رطوبت بسیار کمی داشته ياشد. با 

است، لذا ورود که محفظه يخچال دارای مواد غذايی تازه توجه به اين
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-اين جريان هوای خشک و سرد موجب کاهش کیفیت مواد غذايی می

 گردد. 

د( با توجه به نمودار سیکل تبريد، هرچه میزان فشار و دمای مبرد   

در تبخیرکننده کمتر باشد، میزان گرمای قابل جذب از محیط سرد 

محفظه يخچال دارای دمای باالتری که به علت اينشود. کمتر می

ه باشد، بنابراين پايین بودن فشار مبرد در تبخیرکنندسبت به فريزر مین

 گردد.يخچال موجب کاهش ظرفیت سرمايشی آن می

 
 نمودار سیکل تبريد2شکل

 

 استفاده از دو تبخیرکننده یکسان 1-2
در اين روش مبرد پس از خروج از شیر انبساط يا لوله مويین، وارد    

شود. باشد میتبخیرکننده اول که عموما در داخل محفظه فريزر می

سیال مبرد پس از تبادل حرارت با هوای داخل محفظه، از تبخیرکننده 

شود. در اين مرحله مبرد اول خارج شده و وارد تبخیرکننده دوم می

هوای محفظه دوم تبادل حرارت داشته و در نهايت وارد مکش  مجددا با

 گردد. کمپرسور می

مزيت اين روش نسب به روش قبلی در اين است که کنترل دمای دو   

پذير است. همچنین در اين روش نوع صورت مجزا امکانمحفظه به

 تواند جابجايی اجباری يا آزاد باشد. بنابراين استفاده ازتبخیرکننده می

اه تواند موجب افزايش راندمان دستگسیکل تبريد با دو تبخیرکننده می

 . [2]گرددمی

هايی که استفاده از دو تبخیرکننده نسبت به يک با توجه به مزيت   

تبخیرکننده دارد، در اين پژوهش تحلیل ترمودينامیکی برای سیکل 

 تبريد با دو تبخیرکننده مورد استفاده قرار گرفته است.

های انجام شده در زمینه تحلیل دامه به بیان برخی از پژوهشدر ا

 شود.های تبريد پرداخته میاگزرژی سیکل

[ به تحلیل اگزرژی يخچال فريزرهای خانگی 1و همکارانش] 3يوکی   

اند. تغییرات انجام شده در با تغییر مبرد مورد استفاده در آن پرداخته

ه کننده و چگالنده بوده است کاين بررسی مربوط به تغییر دمای تبخیر

در طی آن، راندمان قانون دوم ترمودينامیک و اگزرژی مورد بررسی 

 دهد که راندمانگرفته است. نتايج حاصل از اين تحقیق نشان می رقرا

                                                 
Ukey 1 

Talbi 2 
Gerlach 3 

نسبت به مبرد  R134aقانون دوم ترمودينامیک با استفاده از مبرد

R12.کاهش چشمگیری داشته است ، 

[ درپژوهشی، يک سیکل تبريد جذبی را مورد 4و همکارانش] 2تلبی

اند. در اين سیکل از لیتیوم برومايد و آب بررسی اگزرژی قرار داده

عنوان مبرد استفاده شده است. بررسی اگزرژی برای اين سیکل تبريد به

با محاسبه آنتروپی، آنتالپی، دما، دبی جرمی و انتقال حرارت در تمامی 

ه که نتايج حاصل از آن بیانگر اگزرژی اتالف اجزاء سیکل انجام پذيرفت

شده در تمام سیکل و همچنین هرکدام از اجزاء و همچنین راندمان 

باشد. با استفاده از نتايج تحلیل اگزرژی در ها میقانون دوم برای آن

اين سیکل، مجموعه چیلر جذبی بهبود يافته که درنهايت منجر به 

 شده است. %28ه میزانکاهش بار چگالنده و تبخیرکننده ب

-سازی و آزمون يخچال[ و همکارانش به شبیه9] 1گرالچ

د. در اين انفريزرهايی با دو تبخیرکننده با سطح فشار يکسان پرداخته

پژوهش عملکرد سیستم و میزان مصرف انرژی با تغییرات سرعت هوای 

ها مطالعه شده و میزان بهینه آن شناسايی وری بر روی تبخیرکنندهبع

-شده است. همچنین در اين بررسی میزان اثرگذاری حجم تبخیرکننده

ها بر مصرف انرژی نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اين اساس 

مشخص شده است میزان حجم تبخیرکننده يخجال تاثیر زيادی بر 

ضريب عملکرد کمپرسور نداشته اما بر ظرفیت سرمايشی سیستم بسیار 

 موثر خواهد بود.

 R290و R600با مبرد ترکیبی  R134aايند جايگزينی مبرد در فر

[ به تحلیل 6و همکاران] 4در يک يخچال فريزر خانگی، سالدوری

اند. در اين تحقیق تاثیر دمای اواپراتور بر اگزرژی اين سیکل پرداخته

ضريب عملکرد، اتالف اگزرژی و راندمان اگزرژی برای چهار جزء اصلی 

ب دهد که میزان ضرياست. نتايج نشان میسیکل تبريد بررسی شده 

نسبت به  %28عملکرد دستگاه با استفاده از اين گاز ترکیبی به میزان 

 افزايش يافته است. R134aمبرد

[ به تحلیل اگزرژی يک سیکل تبريد با 7وهمکارانش] 5کلوديک  

اند.  اين بررسی پرداخته R290و  R134a ،R12استفاده از مبردهای

که بیشترين میزان اتالف اگزرژی مبرد در سیکل تبريد،  دهدنشان می

 دهد.در کمپرسور و تبخیرکننده روی می

با  R12[ در يک سیکل تبريد، جايگزينی مبرد8و همکاران] 6پاديال

R134a را توسط روابط ترمودينامیکی مورد بررسی اگزرژی قرار داده-

دمای آن  اند. در اين سیکل تبريد يک تبخیرکننده وجود دارد که

بوده است. نتايج حاصل  c 41°و دمای چگالنده نیز برابر -c 39°حدود

از نظر عملکرد  R134aدهد که استفاده از مبرد از اين بررسی نشان می

 بوده است. R12تر از مبرداگزرژی مناسب
 

 سیکل تبرید مورد آزمون -3 

4 Selladurai 

5 Clodi 

6 Padilla 

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22V.+Selladurai%22
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در باشد. می 1ساختمان سیکل تبريد مورد نظر، منطبق بر شکل    

اين سیکل سیال مبرد پس از افزايش فشار در کمپرسور، وارد چگالنده 

دهد. مبرد در خروج شده و در آن از حالت بخار به مايع تغییر فاز می

گردد. در اين کن میاز چگالنده در ناحیه مايع متراکم، وارد خشک

های موجود در مرحله روغن و يا رطوبت موجود در سیال توسط جاذب

گردد. در اين کن جذب شده و سیال وارد لوله مويین میخشکمخزن 

مرحله سیال همزمان با افت فشار در لوله مويین، با سیال سرد موجود 

در لوله مکش انتقال حرارت انجام داده و سپس وارد تبخیرکننده فريزر 

 گردد. و پس از آن وارد تبخیرکننده يخچال می

 
 دستگاه مورد آزموننمايی از سیکل تبريد  1شکل

 کمپرسور -3

 چگالنده -2

 کنخشک -1

 لوله مويین -4

 تبخیرکننده فريزر -9

 لوله رابط -6

 تبخیرکننده يخچال -7

 لوله مکش کمپرسور -8

 

 روش انجام آزمون -4   
باشند. در اين های تبريد موثر میعوامل زيادی بر راندمان سیکل   

اشد. بآزمايش، عامل تغییرات در سیکل تبريد مورد نظر، جرم مبرد می

به نمونه مورد آزمون تزريق شده سپس  R134aگرم مبرد 91ابتدا 

میزان مصرف انرژی، دما و فشار مبرد در ورود و خروج از هر جزء ثبت 

 R134aگردد. سپس با استفاده از جداول ترمودينامیکی مبرد می

ده گاه با استفاگردد. آن[حالت ترمودينامیکی و خواص آن تعیین می9]

، میزان تغییرات اگزرژی، انتقال حرارت و تولید آنتروپی 6تا3از روابط

گرم مبرد به سیستم  31گردد. سپس در مرحله بعد، و... محاسبه می

ها تا زمانی يابد. اين  آزمايشاضافه شده و همان روند قبل ادامه می

يابد که سیر نزولی مصرف انرژی دستگاه با افزايش جرم مبرد، ادامه می

 و با افزايش مبرد مصرف انرژی نیز افزايش يابد.متوقف شده 

0
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بهره  6توان از رابطههمچنین برای محاسبه راندمان قانون دوم می

 [.7برد]

(6)                   rev

act

W

W
     

 گیرینتیجه-5

 مصرف انرژی 5-1
نتايج حاصل از تغییرات میزان مصرف انرژی براساس میزان جرم    

باشد. براساس می 4تزريق شده به دستگاه مورد آزمون، مطابق شکل

اين نمودار، با افزايش جرم مبرد میزان مصرف انرژی دستگاه کاهش 

يابد. با افزايش جرم گرم مبرد ادامه می 331يابد. اين روند تا مقدار می

گرم  میزان مصرف انرژی افزايش يافته. بنابراين  321به  331مبرد از 

 باشد. گرم می 331مقدار بهینه مبرد از نظر مصرف انرژی برابر 

 
 انرژی مصرفی دستگاه در يک شبانه روز 4شکل

 

به  توانبا بررسی نتايج حاصل از تحلیل اگزرژیِ نمونه مورد آزمون، می

مقدار  9تغییرات میزان مصرف انرژی دست يافت. با توجه به شکلعلل 

گرم بیشترين 331راندمان قانون دوم و ضريب عملکرد دستگاه در تست

 مقدار و درصدکار کمپرسور کمترين مقدار را دارد.

 

 
اثر جرم مبرد برراندمان قانون دوم، ضريب عملکرد و درصدکار  9شکل

 کمپرسور
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 ظرفیت سرمایشی 5-2

با بررسی نمودار میزان تغییرات ظرفیت سرمايشی واحد جرم     

شود هرچند با افزايش میزان جرم مبرد (، مشاهده می6مبرد)شکل

گردد؛ اما تغییر محسوسی در ظرفیت سرمايشی واحد جرم ايجاد نمی

با افزايش میزان دبی مبرد در نهايت مقدار ظرفیت سرمايشی کل 

 يابد.افزايش می

 
ر جرم مبرد بر تغییرات گرمای جذب شده بر واحد جرم در اث 6شکل

 ها و ظرفیت سرمايشیتبخیرکننده

ها و مقايسه زمان کار همچنین با بررسی دمای مبرد در تبخیرکننده

ود. ها را تعیین نمتوان دمای مناسب مبرد در تبخیرکنندهکمپرسور، می

برای سیکل با مقايسه دمای مبرد و زمان کار کمپرسور 7مطابق شکل

توان دريافت که دمای مناسب تبريد با تبخیرکننده جابجايی آزاد، می

بوده و فشار مبرد  -c22°ها، برای مبرد در اين نوع از تبخیرکننده

ای باشد که تغییر فاز در قسمت انتهايی تبخیرکننده گونهبايستی به

رد فشار مب در اين پژوهش، دست آمدهصورت پذيرد. بر اساس نتايج به

در تبخیرکننده بايستی به میزانی باشد که اختالف دمای مبرد در ورود 

 درجه سانتیگراد باشد. 2تا  3و خروج از تبخیرکننده بین 

 

 

 ها و زمان کار سیستممقايسه دمای مبرد در تبخیرکننده 7شکل 
 

 تحلیل آنتروپی و اگزرژی 5-3
توان مشاهده اثر تولید آنتروپی بر مصرف انرژی را می 8در شکل    

نمود. با افزايش جرم مبرد در هر مرحله از آزمايش، مقدار تولید آنتروپی 

-گرم مبرد به کمترين مقدار خود می331کاهش يافته تا در آزمايش

رسد. اين مقدار مبرد با توجه به نمودار مصرف انرژی کمترين مصرف 

ا داشته است. بنابراين يکی از عوامل کاهش مصرف انرژی را انرژی ر

 ها دانست. توان کاهش تولید آنتروپی در تبخیرکنندهمی

 

 
 ها و آنتروپی کلاثر جرم مبرد بر تولید آنتروپی تبخیرکننده 8شکل

 

توان در میزان اتالف اگزرژی سیال تاثیر عامل تولید آنتروپی را می     

که قدرمطلق تغییرات اگزرژی مبرد  8مطابق شکل نیز مشاهده نمود.

دهد، مقدار کاهش اگزرژی سیال در ها را نشان میدر تبخیرکننده

گرم مبرد صورت پذيرفته  331ها در آزمايش سوم که با تبخیرکننده

است، کمترين میزان را دارد. اين عامل تصديقی بر نمودار تولید 

باشد. بر طبق اين دو شکل، در ( می9ها) شکلآنتروپی در تبخیرکننده

آزمايشی که کمترين میزان مصرفی انرژی را داشته است، تولید 

آنتروپی و به تبع آن کاهش اگزرژی سیال کمترين مقدار را در بین 

 چهار آزمايش انجام شده داشته است.

 

 
 ها در چهار آزمايش تغییرات اگزرژی در تبخیرکننده 9شکل

 

میزان تغییرات اگزرژی سیال را در سیکل تبريد توان می 31در شکل   

مشاهده نمود. بر اساس نتايج آزمايشگاهی، تنها در کمپرسور میزان 

يابد که علت آن نیز ورود کار به سیکل است. اگزرژی سیال افزايش می

 دهد. اما نکتهاما در ساير اجزاء سیکل تبريد، کاهش اگزرژی روی می
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اشد. بهش شديد اگزرژی در تبخیرکننده میقابل تامل در اين نمودار کا

 روددر اين جزء با توجه به گرمای جذب شده از محفظه سرد، انتظار می

مقدار  اگزرژی سیال افزايش يابد. اما میزان تولید آنتروپی در 

قدر زياد است که اثر افزايش آنتالپی آن 33تبخیرکننده بر اساس شکل

-کاهش شديد اگزرژی مبرد میرا خنثی نموده و درنهايت منجر به 

 گردد.

 

 
 تغییرات اگزرژی سیال در اجزاء سیکل تبريد  31شکل

 
  نمودار تولید آنتروپی در اجزاء سیکل تبريد 33شکل

 

 انتقال حرارت توسط کمپرسور 5-4
نسبت میزان انتقال گرما به محیط در کمپرسور به 32در شکل   

توجه به اين شکل سهم کمپرسور توان مشاهده نمود. با چگالنده را می

باشد. علت ايجاد از انتقال گرما به محیط اطراف مقدار قابل توچهی می

مشاهده نمود. براساس 31توان در شکلاين گرما در کمپرسور را می

نتايج آزمايشگاهی، میزان تغییر سرعت سیال در ورود و خروج از 

ساس ت. بنابراين بر ادلیل اختالف زياد فشار، قابل توجه اسکمپرسور به

( اين تغییر زياد سرعت سیال موجب 9قانون اول ترمودينامیک)رابطه

تولید گرما در اين حجم کنترل شده که تاثیر زيادی بر راندمان آن 

 خواهد داشت.

 

 
 تغییرات سرعت سیال در کمپرسور       32شکل             

  

 
 نسبت انتقال حرارت در کمپرسور به چگالنده 31شکل

 

 گیرینتیجه -6
های عملی در فصل قبل، با بررسی نتايج حاصل از آزمون

توان به ارزيابی مناسبی در عملکرد هر کدام از اجزاء سیکل تبريد می

ها بر بازده و عملکرد کلی سیستم، دست يافت. و میزان تاثیرگذاری آن

د توانمطالعه عوامل موثر بر بازده سیستم، میاين ارزيابی عالوه بر 

ديدگاه خوبی برای تشخیص عواملی که اهمیت بسزايی در افزايش 

راندمان سیستم دارد به طراح سیکل تبريد ارائه نمايد. در اين پژوهش 

 باشد.نتايج حاصل از بررسی مورد نظر به شرح ذيل می
ده يخچال و فريزر، با توجه به میزان انتقال حرارت در تبخیرکنن -3

-فريزرها مشخص می-اهمیت استفاده از دو تبخیرکننده در يخچال

رف ها، برای کاهش مصشود که در اين دستگاهگردد. بنابراين توصیه می

 انرژی و بهبود کار سیستم از دو تبخیرکننده استفاده شود.

تغییرات انرژی جنبشی در کمپرسور عامل تاثیرگذاری در راندمان  -2

-باشد.اين عامل عالوه بر تاثیر بر توان مصرفی کمپرسور میل میسیک

های سرد و افزايش انرژی تواند موجب انتقال گرما به داخل محفظه

توان با کاهش سرعت سیال ورودی به مصرفی گردد. بنابراين می

 کمپرسور، از اين امر پیشگیری نمود. 

ای جذب شده با افزايش میزان جرم مبرد در سیستم اگرچه گرم -1

ها تغییر زيادی نخواهد داشت؛ اما بر واحد جرم مبرد در تبخیرکننده

دلیل اثر دبی جرمی بر آن با افزايش میزان توان سرمايشی سیکل به

 گیری خواهد داشت.جرم مبرد، افزايش چشم
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ها، ظرفیت سرمايش اگرچه با افزايش دمای مبرد در تبخیرکننده -4

که اختالف میان دمای مبرد و ا درصورتیسیکل بیشتر خواهد شد؛ ام

درجه  9تا  1ها از مقدار مناسب )بین دمای مورد نظر برای محفظه

سانتیگراد( کمتر باشد، زمان کار کمپرسور افزايش خواهد يافت که اين 

 شود.امر نیز موجب افزايش انرژی مصرفی می

 کهحالت بهینه برای تنظیم دمای مبرد در وضعیتی خواهد بود  -9

درجه  2تا  3اختالف دمای سیال در ورود و خروج از تبخیرکننده بین 

 تیگراد باشد.نسا
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