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 نوین سرمایشیهاي سیستم سازي تجاري و توسعه تحقیق، عنوان طرح:
 سرمایشی بارهاي مدیریت فناوري توسعه مرکز واحد اجرایی:

  18: اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

 تبیین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:
 مـورد  تهویـه مطبـوع  هـاي  جهت ایجاد سرمایش در چرخه سیسـتم که دارند ها موادي هستند که به واسطه خواص ترمودینامیکی مبرد

به خصوص در صـنعت   (RAC)د و و تهویه مطبوع در ایران و در چند سال اخیر رشد قابل توجهی در صنعتی تبریگیرند. می قراراستفاده 
 جهـت دسـتیابی بـه   هاي گازي ایجاد شده و به دلیل رشد جمعیت و گرمایش مداوم آب و هوا تقاضا نیز براي آن بیشتر شده است. کولر

ي را در نظر گرفت که انطباق با محیط زیست، ایمنی و پایدارهاي می بایستی مبردهایی با قابلیت ،جایگزینی براي مبردهاي حال حاضر
-باشند. در یک نگاه کلـی مبـرد  دار) میهالوژنها در درازمدت گزینه مناسبی براي جایگزینی با مبردهاي سنتی (در این بین هیدروکربن

ها به روش خاص شیمیایی تولیـد شـده، تحـت    . سنتزيکردتقسیم بندي سنتزي و طبیعی توان به دو دسته عمده می هاي جایگزین را
هـاي طبیعـی شـامل    مبـرد مقابـل  هاي آلمان و آمریکا در ایـن زمینـه پیشـرو هسـتند. در     گران قیمت هستند. کشورنسبتا ت بوده و پتن

باشند. به عنوان متیل اتر، سیکلو پروپان، میبوتان، و پروپن/پروپیلن، ديهاي خالص یا مخلوطی از آنها همچون پروپان، ایزوهیدروکربن
هـاي  گیرنـد. اگـر زیرسـاخت   مـی  رهاي سرمایشی صنعتی مورد استفاده قراهاي کوچک و آمونیاك در فرایندیخچالنمونه ایزوبوتان در 

صنعت نفت و پتروشیمی موجـود در  هاي توان به طور گسترده اي از آنها استفاده نمود. لذا با توجه به زیرساختمی توزیع آنها مهیا باشد
مـدت در  هاي مختلف در یک برنامه میاننوع هیدروکربنی از اهمیت باالیی برخوردار است. کشورهاي جایگزین از کشور ما انتخاب مبرد
موجود از اهمیـت  هاي در تالشند. افزایش کارایی انرژي و تولید آن در داخل کشور با توجه به بستر و زیرساختها جهت جایگزینی مبرد
 بسزایی برخوردار است

توسـط  (کشـور  است که در داخل ها مبرد جایگزینی از جنس هیدروکربن یا مخلوطی از هیدروکربنهدف از انجام این پژوهش معرفی  
شود. معرفی فرمولی که بتوان براي هر سیستم سرمایشی (خانگی یا صنعتی) مبـرد جـایگزین   می صنایع شیمیایی مثل پتروشیمی) تولید

ونه اي باشد که نیازي به بازطراحی یا تعویض اجزاء سیستم سرمایشی را معرفی نمود. با این شرط که از لحاظ خواص ترموفیزیکی به گ
 باشند:می نباشد. دستاوردهاي حاصل از انجام این پروژه بشرح زیر

ها خواص ترمودینامیکی جذابی دارند که منجـر بـه بـازدهی انـرژي بـاالتر و در نتیجـه       صرفه جویی در مصرف انرژي. هیدروکربن •
درصـدي در مصـرف انـرژي     15الی  10جویی ها، صرفهشوند. با طراحی اصولی بر مبناي این مبردمی جویی در مصرف انرژيصرفه
ـ متوري انرژي سیسپذیر است. افزایش بهرهامکان جـویی  تنهـا باعـث صـرفه   ه هاي سرمایشی و کاهش کل تقاضاي بار سرمایشی ن

گـذاري در  وري انرژي همچنین نیاز به سرمایهکند. بهرهمی اقتصادي براي مصرف کننده است بلکه از اتالف منابع انرژي جلوگیري
دهد. با توجه به کاهش میاست را ص براي شرایط اقتصادي ناهموار) وبخش زیرساختی انرژي که نیازمند اعتبارات مالی زیاد (بخص

مواجـه  شـدن مکـرر بـرق    کاسـتی و قطـع   بـا  کاهش میزان مصرف برق در سه ماه گرم سال، که بر هاي وزارت نیرو مبنی سیاست
در یـک  ایـن امـر   هاي گازي) منجر به جبـران  بخش بارهاي سرمایشی (بخصوص کولر از این دست درهایی گذاري، سرمایههستیم

 .شودمی برنامه میان مدت

سـنتی  هـاي  اشتغال زایی. با توجه به روند رو به رشد تولید و مصرف کولرهاي گازي در کشور الزم است در زمینه جـایگزینی مبـرد   •
ماهر یا آموزش دیده و واجد هاي جایگزین نیازمند تکنیسینهاي با استفاده از مبردها اقدام الزم صورت گیرد. اجراي صحیح سیستم

موجـب اشـتغالزایی   هـا  را داشته باشند. ارتقاي سـطح فنـی تکنیسـین   ها شرایط است که توانمندي، نصب و نگهداري از این سیستم
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 کند.می را به صورت ایمن و کارآمد مهیا RACه کارگیري تجهیزات شود و امکان بمی

و مشـارکت ایـران در    10با پتانسیل گرمایش جهانی کمتـر از  هایی اجتناب از انتشار مستقیم به واسطه مبرد اهداف زیست محیطی. •
 .(NDC)اهداف آب و هوایی 

 شرح خدمات پروژه عبارت است از:
مبـرد و  هـاي  مخلـوط انواع ترموفیزیکی ترمودینامیکی و خواص  ) شبیه سازي1انجام خواهد گرفت: (ی اصلمرحله چهار این تحقیق در 

ي رفتار سیکل تبرید جهت بررسی سـریع  پویاشبیه سازي پایا و ) 2، (اعتبارسنجی تجربی شبیه ساز جهت پیش بینی رفتار مخلوط مبرد
 بـه همـراه   خـانگی  یـک یخچـال  عملکـرد  کولر گازي در یـک اتـاق،   یک و دقیق عملکرد مخلوط مبرد طراحی شده در فرآیند واقعی (

) طراحی بهینه مبتنی بر مدل مبرد براي کاربردهـاي  3هاي داخل آن)، (الکا به همراهخانه صنعتی دیک سرعملکرد کاالهاي داخل آن، 
مثـل کـولر گـازي یـا     نمونـه  یشـی  در یک سیستم سرماعملکرد سیکل تبرید مجهز به مبرد طراحی شده ) تست 4( ، و در نهایتمذکور

 .  خانگی یخچال

 (خروجی مورد انتظار): مشخصات محصول نهایی
و همراه شناسنامه کامل با قابلیت تولید  جایگزین با کاربري در بخش خانگی، صنعتی و سیارهاي مبرداز آزمایشگاهی  چند نمونه •

 انبوه در ایران
 دانش فنی طراحی و ساخت مبرد •
 در کاربردهاي مختلف (ذکر شده در متن فوق) افزاري جهت معرفی مبرد جایگزین با خواص بهینهارائه بسته نرم  •
 ها.و تحلیلها ها، اعتبارسنجیسازي گزارش کامل شامل نتایج آزمایشگاهی و شبیه •
 الزامات شرکت در فراخوان: •
 (TDF03)دانشگاهی  محقق اجرایی و علمی سوابق ارائه تکمیل فرم •
 (TDW07)ها دانشگاه با قرارداد لعملمطالعه دستورا •

 ها دانشگاه واگذاري پروژه پیشنهاد تکمیل فرم(TDF08) 

 اطالعات تماس: •
•   :4624داخلی  88079400تلفن 
•   :تلفن مستقیم 

•   :آدرس پست الکترونیکیHVAC&R-Center@nri.ac.ir 
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