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 تبرید در اقتصاد جهانیصنعت نقش 
 

 بررسی آماری از دیدگاه انستیتو بین المللی تبرید
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 مقدمه

International Institute of Refrigeration (IIR) 

 

انستیتو بین المللی تبرید با انتشار مقاالت و گزارش های خاص در زمینه تبرید نقش مهمی را در تصمیم 

لذاآماری منتشر شده توسط انستیتو به  و سیستم های برودتی ایفا میکندیران ارشد حوزه انرژی دگیری م

میلیارد  3میزان زیادی دقیق و قابل استناد هستند ، برای مثال هم اکنون طبق تخمین این موسسه بیش از 

 7یعنی اگر جمعیت جهان را هویه مطبوع و پمپ حرارتی در سراسر جهان فعال است تدستگاه تبرید،

به ازای هر نفر میشود یعنی چیزی نزدیک به نصف جمعیت  0.42یریم سرانه دسترسی برابر میلیارد بگ

جهان دستگاه های حوزه برودت و گرمایش فعال هستند بنابراین سهم فوق العاده ای از بازار انرژی 

 میلیارد دالر در سال است. 300جهانی صرف این بخش میشود.به لحاظ مالی ارزش خالص این بارار 

درصد از برق جهان در  17میلیون نفر در این صنعت مشغول به فعالیت هستند و  12لحاظ تقریبی  به

 صنعت تبرید مصرف میشود.

داده های آماری بر رشد و افزایش اهمیت صنعت تبرید با توجه به نیازهای آینده و پدیده گرمایش جهانی 

 تاکید میکند

را نمیتوان یافت که به نوعی به صنعت تبرید احتیاج نداشته به طور قطع هیچ جنبه از فعالیت های انسانی 

بازار و مارکت صنایع تبرید و باشد از صنایع نفت و گاز گرفته تا صنایع غذایی و بهداشتی همگی 

 .سرمایش یا گرمایش محسوب میشوند

 

 آشنایی اجمالی با صنعت تبرید 
 

خچال فریزهای خانگی،یخسازها و یا نهایتا قفسه برای بسیاری از افراد تبرید و سرمایش تنها در مفهوم ی

های نگهداری محصوالت غذایی در فروشگاه ها خالصه میشود در حالیکه این موارد فقط گوشه کوچکی 

 از دنیای عظیم این صنعت هستند.

و در کشورهای در حال بزرگ است  در کشورهای توسعه یافته به لحاظ اقتصادی نقش صنعت تبرید

ن نقش رو به فزونی دارد،به لحاظ اهمیت راهبردی صنعت تبرید یک صنعت زیر ساختی توسعه نیز ای

است که دو بخش مهم از اقتصاد کشورها یعنی کشاورزی و دامپروری مدرن در مرحله عرضه 

 محصوالت به صورت ضروری نیازمند زیر ساخت های این صنعت هستند.

م که از زیر شاخه های صنعت تبرید محسوب در کنار تبرید صنعتی امروزه صنعت تهویه مطبوع ه

میشود ،نقش اساسی در زندگی بشر ایفا میکند و این موضوع به خصوص در توسعه اقتصادی و حتی 

 اجتماعی کشورهای گرم و خشک نقش اساسی ایفا میکند

 حتی یک لحظه نمیتوان نبود تجهیزات سرمایشی را در سیستم های حمل و نقل تصورکرد
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تی عمال بدون وجود زیر ساخت های تبریدی عمال هیچ کاری را نمیتوان پیش برد زیرا در بخش بهداش

مهم ترین فاکتور در این حوزه یعنی نگهداری دارو ها بدون سردخانه مدرن امکان پذیر نیست ،حتی در 

از تکنولوژی های مربوط  cryotherapyموارد جدید به طور مستقیم در برخی روش های درمانی مثل 

 سرمایش در دمای بسیار پایین استفاده میشود به 

در بسیاری از صنایع فرآیندی و تولیدی اعم از صنایع غذایی و نوشیدنی،شیمیایی،پالستیک و ..نقش 

 تبرید کلیدی است.

شکل میدهد که برای ذخیره انرژی در عالوه بر این تکنولوژی تبرید اساس کار پمپ های حرارتی را 

 زرگ ضروری استساختمان ها و مراکز ب

در صنعت نفت و گاز که اساس تولید انرژی بشر هستند تبرید نقش مهمی دارد،تمام پاالیشگاه ها دارای 

سیستم های تبرید خاص هستند فقط برای مثال در زمینه مایع کردن گاز نیازمند فناوری سرمایش عمیق یا 

به مسافت های بسیار دور برای مثال با کرایوژنیک هستیم تا بتوان گاز را مایع کرده و آنرا راحت تر 

 کشتی انتقال دهیم

اینها فقط باز بخشی از اهمیت صنعت تبرید در مواردی بود که بیشتر ما با آنها ملموس هستیم وگرنه 

زمینه های بسیار دیگری وجود دارد از خنک سازی نیروگاه های اتمی تا پروژه های تحقیقاتی بسیار 

ب دهنده هادرونی در سرن فرانسه که باز هم تبرید در آنها نقش کلیدی ایفا پیشرفته ای مثل مرکز شتا

  میکند.
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  اقتصاد صنعت تبرید .1

 

انستیتو بین المللی تبرید برای درک بهتر ابعاد مارکت تبرید یک تخمین جامع از تعداد دستگاه های 

 است ارایه شده 1تبریدی در جهان آماده کرده است که در جدول 

 

 

 

 

 

 هر برنامه کاربردی سیستم های تبرید در سراسر جهان بر اساستعداد :  1جدول 

 

 

 

 در انتهای مقاله پیوسست شده است 11تا  1منابع این جدول طبق لینک های 
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 کاربرد بخش تجهیزات تعداد

  تبرید خانگی یخچال ها و فریزها میلیارد  1.5

 

 

 

 

 غذا

 تبرید صنعتی د سردخانه ای و یکپارچهسیستم های تبری میلیون 90

ون ها و کامیون های سبک و سنگین  میلیون 4

 مجهز به سیستم تبرید 

 

 

 تبرید ترابری
 حامل های بزرگ اعم از کشتی و هواپیما میلیون 1.2

  ساختمان سیستم های هوا خنک میلیون 600

 

 تهویه مطبوع
 چیلر های آبی میلیون 2.8

وسایل نقلیه اعم از خودروهای شخصی و  میلیون  700

 عمومی 

 حمل و نقل

دستگاه های رزونانس مغناطیسی یا ام آر  25000

 آی

 بهداشت درمان

 انرژی گاز مایع ترمینال های دریافت 110

 قطارهای حمل گاز مایع 92

 کشتی های حمل گاز مایع 421

 پمپ های حرارتی ------ ------ میلیون 160

 تفریح و ورزش  دستگاه های برف مصنوعی 13500

 

 میلیون متر مکعب فضا وجود دارد 522در زمینه سردخانه ای به طور تخمینی 
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براساس همین جدول به طور تخمینی انستیتو بین المللی تبرید تعداد 
میلیارد عدد تخمین میزند  3تجهیزهای تبریدی در سراسر جهان را 

 و فریزهای خانگی هستندکه نیمی از آنها فقط یخچالها 
میلیارد دالر تخمین زده  300گردش مالی صنعت تبرید  جهانی 

 میشود
 
 
 .بازار کار جهانی صنعت تبرید2 
 

میلیون نفر تخمین میزند، یعنی از  12انستیتو بین المللی تبرید تعداد شاغالن صنعت تبرید را در جهان 

رداری و سرویس تجهیزات تبریدی در ارتباط شغل با ساخت،نصب ،بهره ب 4شغل در جهان  1000هر 

 (13)است

نفر در صنعت تبرید  183000این رقم در برخی کشورها نظیر استرالیا باالتر است مثال در این کشور 

 درصد شاغلین بازار کار کل کشور را شامل میشود 1.5مشغول به فعالیت هستند که 

 

ا توجه به افزایش نیازهای جهانی رو به افزایش است در این زمینه نیاز به نیروی مهندسی و تکنسینی ب

،هم چنین در برخی کاربردهای خاص تبرید نظیر مایع سازی گاز عمال حوزه فعالیت جدیدی در حال 

 بوجود آمدن است که نیازهای فنی خاصی را میطلبد

 HVAC 21برای مثال در آمریکا درصد مکانیک ها و تکنسین های نصب و سرویس سیستم های 

خیلی باالتر از رشد میانگین تمام شغل ها با میانگین  2019تا  2012درصد رشد داشته است از سال 

 درصد 11

 منبع :
 (14 )United States Department of Labor, Bureau of Labor 

Statistics, Occupational Outlook Handbook, 2014-15 
Edition, Heating, Air Conditioning, and Refrigeration 

Mechanics and Installers. Retrieved April 23, 2015 from 
http://www.bls.gov/ooh/installation-maintenance-and-

repair/ heating-air-conditioning-and-refrigeration-
mechanics-and-installers.htm 
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 تبرید و انرژی 1.3
 

ی سالهای اخیر چه در کشورهای توسعه یافته و چه در حال مصرف برق برای تبرید و تهویه مطبوع ط

درصد از مصرف برق جهانی را به خود اختصاص  17توسعه دچار افزایش شده است که در مجموع 

تخمین انستیو بین المللی تبرید بر اساس سهم بخش خای مختلف تبرید و تهویه مطبوع از    داده اند

 ز سراسر جهان انجام شده اسنتمصرف برق بر اساس داده های مختلف ا

سهم باالی مصرف برق در صنعت تبرید بحث اهمیت افزایش بازده را بیشتر مشخص میکند به خصوص 

 با شتابدهنده جهانی این صنعت که بحث افزایش تقاضای جهانی و گرمایش جهانی هستند

ای خنک سازی و تقاضای مصرف برق جهانی فقط بر 2030بر این اساس تخمین زده میشود در سال 

 (.15) .برابر تولید برق کنونی انگلستان خواهد بود 3تهویه مطبوع بیش از 
 

 
 

 1نمودار 

بخش اصلی کاربرد سیستم های تبرید و تهویه  3توزیع مصرف انرژی را در بین 

 مطبوع نشان میدهد

 

مسکونی
45%

صنعتی
15%

خذماتی
40%

توزیع مصرف انرژی در صنعت تبرید

مسکونی صنعتی خذماتی
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 2نمودار 

 مقایسه مصرف برق صنعت تبرید با سایر بخش ها 

 (  16) ستیتو بین المللی تبرید و آژانس بین المللی انرژیبر اساس داده های ان

 

17%

38%
21%

17%

2%2%3%

مقایسه مصرف برق صنعت تبرید و تهویه 
با سایر بخش ها

تبرید و تهویه صنعت مسکونی خدمات کشاورزی حمل و نقل سایر بخش ها
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بر اساس داده های سازمان جهانی کنترل تغییرات آب و هوایی ارایه  3نمودار 

 )IPCCشده

(17) 

 سرانه مصرف برق برای تبرید و تهویه در مناطق مختلف جهانی 

ق صرف تبرید و تهویه میشود که کیلووات بر 440به طور متوسط در جهان ساالنه به ازای هر نفر 

 76کیلووات در آمریکای شمالی تا  2667البته این مقذار با توجه به توسعه یافتگی و نوع آب و هوا از 

 کیلووات بر ساعت در آفریقا متغیر است

 

 

 

 

 

0
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سرانه مصرف برق برای صنعت تبرید و تهویه بر حسب کیلووات بر ساعت

سرانه مصرف برق برای تبرید و تهویه

آمریکای شمالی اقیانوسیه-شرق دور

اروپا کشورهای حوزه جماهیر شوروی سابق

خاورمیانه  امریکای التین

آسیای مرکزی و چین جنوب آسیا

آفریقا
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 تبرید و محیط زیست 1.4

تی فظ تنوع زیسسهم تبرید در توسعه پایدار محیط زیست بشری باید مشخص شود از جمله نقش آن در ح

 با نگهداری ژنوم ها در دمای پایین 

هم چنین امروزه با تکنولوژی های پیشرفته تبرید میتوان از دی اکسید کربن هوا با مایع کردن آن 

 تولیدی نیروگاه ها ومجتمع های CO2،میتوان با به کارگیری این تکنولوژی ها از حجم گاز کاست
 مایع در مخازن زیر زمینی استفاده کرد صنعتی برای ذخیره سازی به صورت گاز

 هر چند به مضرات محیط زیستی سیستم های تبرید کنونی نیز باید اشاره کرد

(ارتباط CFC,HFC,HCFCدرصد از گرمایش جهانی به نشت مستقیم فلوعوروکربن ها ) 20حدود 

 دارد.

 فسیلی استدرصد باقی مانده حاصل از اثرات زیست محیطی تولید برق با سوخت های  80

از این رو اقدامات مدیران ارشد مقابله با گرمایش جهانی در خصوص صنعت تبرید دو بخش خالصه 

 میشود :

کاستن هر چه بیشتر نشت مبرد های فریونی در محیط زیست از طریق توسعه استفاده مبرد های 

 هم میکنند و آموزشتوسعه تکنولوژی هایی که جایگزین های مناسب برای تراکم بخار مبرد فراطبیعی،

 هر چه بهتر تکنسین ها

 کاستن مصرف انرژی از طریق توسعه دستگاه های تبریدی با بازده باال.1

 .کاربرد تبرید در صنایع مختلف2
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 تبرید و صنعت غذا 2.1

 

 

تبرید برای صنایع غذایی بسیار مهم و ضروری است زیرا حفظ کیفیت و سالمت را برای مواد غذایی 

 تضمین میکند و محصولی سالم و امن را به مصرف کننده میرساندفاسد شدنی 

 هر چند هنوز هم زنجیره تامین سردخانه ای در کشورهای در حال توسعه ناکارآمد و ناکامل است

 

تولیذات اولیه غذایی اعم از محصوالت کشاورزی، گوشت و ماهی و لبنیات یک سوم از محصوالت فاسد 

 ارند را شامل میشوندشدنی که نیاز به سردخانه د

میلیون تن در  400میلیون تن میباشد که از این میزان فقط  6300میزان تولیدات اولیه غذایی در جهان 

درصد از کل تولیدات غذایی در  6سردخانه های صنعتی نگه داری میشوند یعنی چیزی در حدود 

زان برای کشورهای توسعه یافته سراسر جهان به طور میانگین البته وارد سردخانه ها میشود .این می
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خیلی باالتر است و همین نسبت است که وضعیت صنعت کشاورزی و دامی را برای کشورها به لحاظ 

 (.20( )19( )18) اقتصادی و کیفی مشخص میکند

درصد ماهی تولیدی شرایط زیر صفر را تجربه میکنند این در حالیست  4برای مثال در کشور هند فقط 

 (.21) درصداست 90رای انگلستان که این رقم ب

 این موضوع باعث تلفات زیادی در مواد غذایی و ضررهای اقتصادی فراوان میشود 

طبق تخمین انستیتو بین المللی تبرید نبود زنجیره نگهداری سردخانه ای مناسب در کشورها باعث میشود 

 (.20) درصد از تولیدات کشاورزی از دست برود 20در مجموع 

 درصد است  9ورهای توسعه یافته این مقدار برای کش

میلیارد انسان  2.3طبق تخمین سازمان خوار و بار جهانی برای تامین غذای 

درصد یعنی  70میزان تولیدات کشاورزی جهانی باید  2050جدید تا سال 

 (22) میلیون تن افزایش یابد. 4400

در مهم است به صورتی که با افزایش قطعا واضح است که نقش صنعت تبرید در تامین این نیاز چق

زنجیره نگهداری سردخانه ها در کشورهای در حال توسعه نه تنها نیاز به افزایش تولید به میزان زیاد 

 نیست بلکه با کاهش تلفات مواد غذایی میتوان به این هدف دست یافت

وسعه مشابه کشورهای فقط با کارآمد کردن زنجیره های نگهداری سردخانه ای در کشورهای در حال ت

 (.20) میلیون تن از تلفات مواد غذایی را در جهان کاهش داد 250توسعه یافته صنعتی میتوان به میزان 

میلیارد دستگاه یخچال و فریز در سراسر جهان وجود دارد که روی  1.5بیش از 

 درصد مصرف برق جهان را به خود اختصاص داده اند 4هم 

درصد انرژی مصرفی مجموع را نسبت  60سال اخیر به میزان  15در طی هر چند بازدهی یخچالها  

 (25) به قبل کاهش داده است
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مصرف کنندگان فقط بخش کوچکی از زنجیره صنعت تبرید را میبینند در حالیکه بخش اعظمی از آن از 

توزیع مجهز به توجه آنها پنهان است.کاربرد تبرید در فراوری مواد غذایی،سرد خانه ها،حمل و نقل و 

 سیستم های تبرید زنجیره تامین و زیر ساخت صنعت غذایی یک کشور را تشکیل میدهند

مبلیون تن مواد غذایی در کارخانه های فراوری مواد غذایی مجهز به سیستم های تبرید  24در فرانسه 

 درصد از کل تولیدات دامی و کشاورزی را شامل میشود 40فراوری میشود که 

ی آسیایی نیاز به سردخانه ها به شدت در حال افزایش است ،هند اخیرا ایاالت متحده را در در کشورها

میلیون متر مکعب فضای سردخانه ای باالترین  131ظرفیت سرد خانه ای پشت سر گذاشت و با 

 (.11) میلیون متر مکعبی سردخانه های جهان به خود اختصاص داده 552ظرفیت را از حجم 
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ژی های حوزه تبرید امکان رشد سریع بازارهای مواد غذایی منجمد را با توجه به پیشرفت تکنولو

 افزایش تقاضا فراهم کرده است

 

میلیون تن  30میلیون تن بود به عالوه  50مجموع تولید مواد غذایی منجمد در جهان  2010در سال 

 (28) میلیون تن گوشت ماهی 20بستنی و 

های توسعه یافته صنعتی نظیر امریکا،انگلیس،سوعد و آلمان مصرف سرانه گوشت منجمد در کشور

میلیارد دالر  225برابر  2012کیلوگرم در سال است که ارزش مالی این بازار در سال  50نزدیک به 

 میلیارد دالر رسیده است 294به  2019بود و در سال 

 

 تبرید و تهویه مطبوع 2.2

چه برای راحتی انسان و مرتبط با انسان مدرن است، تهویه مطبوع یکی از ضروریات هر نوع فعالیت

چه برای فعالیت های صنعتی نظیر فناوری اطالعات و بیوتکنولوژی امروزه ملزم به بهره گیری از 

 سیستم های تهویه مطبوع هستیم
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 انسانها در محدوه دما و رطوبت خاصی با توجه به جفرافیای محل زندگی احساس راحتی میکنندو نیاز به

 حجم مشخصی از هوای تازه برای تنفس راحت دارند

سال گذشته با بهره گیری از سیستم های تبرید و تهویه  60تا  50کشورهای گرم و خشک در طی 

توانستند به رشد اقتصادی قابل توجهی نسبت به دوران قبل از بهره گیری برسند مثال بارز کشورهای 

الر صرف مدرن ترین سیستم های تبرید و تهویه مطبوع حاشیه خلیج فارس که ساالنه میلیارد ها د

  .میکنند

برمی آید این مقوله با شرایط هوا در نواحی یا فضاهای مورد نظر در  تهویه مطبوع بطوری که از اسم 

ارتباط می باشد و نه تنها کنترل دما بلکه کنترل رطوبت و سرعت وزش هوا را نیز به همراه تصفیه و 

وع خانگی و صنعتی می باشد. سیستم تمیز کردن آن شامل می شود. کاربردهای تهویه مطبوع بر دو ن

هایی که وظیفه عمده آنها مطبوع کردن هوا برای راحتی انسان است تهویه مطبوع خانگی نامیده میشود. 

نمونه ای از این سیستم ها را می توان در منازل، مدارس، دفاتر، مساجد، هتل ها، سوپر مارکت 

مشاهده نمود. … های عمومی، کارخانجات، اتومبیل ها، اتوبوس ها، هواپیماها ، کشتی ها و ساختمان ها،

نامیده  تهویه صنعتی از طرف دیگر هرگونه مطبوع سازی هوا که هدف اصلی آن رفاه انسان ها نباشد،

با توجه به وظیفه اصلی شان نمی  سیستم های تهویه صنعتی می شود. این الزاما بدین معنی است که

  .توانند برای آسایش انسان ها مورد استفاده قرار گیرند

 

http://hvacmagazine.ir/fa/article/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9.html
http://www.buildmagazine.ir/
http://hvacmagazine.ir/fa/article/%D8%AA%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.html
http://hvacmagazine.ir/fa/article/%D8%AA%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.html
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اینفوگرافی باال یک مقایسه جامع بین وضع بازار کنونی و آینده سیستم های تبرید 

س ارایه میدهد ،نکته جالب اینجاست و تهویه در کشورهای حاشیه خلیج فار

شرکت ها از ارایه اطالعات ابعاد گردش مالی مارکت تبرید و تهویه خلیج 

حجم گردش مالی را مشخص نمیکنند خودداری میکنند و در اینفوگرافی ها نیز 

ولی با جستجوی فراوان به این نتیجه خواهید رسید که ارزش این مارکت بیش از 

 سال استمیلیارد دالر در  5
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مطالعات زیادی نشان داده است که دما و رطوبت هوای ذاخل محیط کار تاثیر مستقیمی روی بهره وری 

 (33( )32) کارکنان دارد

در یک کشور صنعتی مثل انگلستان که نرخ بهره وری اهمیت باالیی دارد تحقیقات نشان میدهند که 

 یلیارد یورو از طریق کاهش بهره وری به م 15.7شرایط نامطلوب تهویه برای کارکنان ساالنه 

 (34) اقتصاد این کشور آسیب میزند!

 

 

 5ضریب نفوذ بهره گیری از تهویه مطبوع هر ساله در جهان در حال افزایش است با میانگین ساالنه 

درصد است  14درصد از مصرف برق جهانی که البته در کشورهای توسعه یافته مثل امریکا این رقم 

 ن با ظهور پدیده های جدیدی نظیر مزارع بیت کویین این تقاضا رو به افزایش خواهد رفت.هم چنی

 

 2017میلیارد یورو بود که سال  72چیزی در حدود  2012ارزش باازار جهانی تهویه مطبوع در سال 

 (39 میلیارد یرو رسید. 80به 
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 تبرید و بهداشت  2.3

 

نسانها دارد عمال بدون تبرید و تهویه مطبوع این سیستم صنعت تبریداهمیت مهمی درربهبود سالمت ا

 عریض و طویل بهداشتی ذره ای ارزش ندارد 

در وهله اول نگهداری مواد غذایی در دمای زیر صفر از رشد و گسترش باکتری ها جلوگیری میکند که 

 خود نقش مهمی در جلوگیری از ابتالع به بیماری ها دارد.

تا کنون به دلیل بهره گیری از سیستم های تبرید برای  1930جهانی از سال طبق آمار سازمان بهداشت 

 (.41درصد کاهش یافته ) 90حفظ مواد غذایی سرطان معده بیش از 

درجه سانتیگراد  8تا  2بازار داروهای حساس به گرما که باید بین محدوده دمایی 

ی آن هر سال و گردش مال نگهداری شوند در سالهای اخیر رو به افزایش بوده

 درصد بیشتر میشود 20

 15درصد از بازار را تشکیل میدهند اما گردش مالی آنها  2این در حالیست که به لحاظ حجمی فقط 

درصد داروهای جدیدی که به بازار روانه شدند  50در حدود  2011درصد از کل بازار است .در سال 

 درجه نگهداری میشدند 8تا  2باید در محدوده دمایی 

 

 

 تبریدوصنعت 2.4

صنایع یک ضرورت است اعم از صنایع شیمیایی و  تبرید برای بسیاری از

پالستیک تا بیوتکنولوژی و هم چنین با گسترش فناوری اطالعات در خنک 

 کنندگی سیستم های الکترونیکی

بطور مثال وجود تبرید امکان ساخت سدهای بزرگ را که برای پروژه های تولید برق و آبیاری 

در ایجاد سدها  از اعمال سرد کردن بتون قبل از بتن ریزی یعنی کم  وری است، فراهم میسازد.ضر

کردن حجم مخصوص آن و در نتیجه فشردگی بیشتر ذرات در همدیگر وا ستحکام و مقاومت سد در 

مقابل فشار آب ول رزش و عوامل مخرب دیگر استفاده می شود تبرید ساخت جاده ها، تونل ها، چاهک 

وندانسیون و حفاری در زمین های سست را میسر میسازد. بوسیله تبرید امکان تولید پالستیک ها، ف
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الستیک های مصنوعی و بسیاری محصوالت و مواد مفید دیگر، امکان پذیر می گردد. تولیدکنندگان 

صول منسوجات وکاغذ می توانند با استفاده از تبرید سرعت دستگاه های خود را افزایش دهند و مح

بیشتری تولید نمایند. استفاده از تبرید روش های بهتری برای آبکاری فوالدهای مورد استفاده در دستگاه 

ها بوجود می آورد. این موارد تنها گوشه ای از صدها کاربرد تبرید مکانیکی است که امروزه مورد 

شود. تنها عاملی که سرعت رشد استفاده قرار می گیرد و همه ساله چندین کاربرد جدید به آنها افزوده می

 سیستم تبرید را کاهش می دهد عدم وجود افراد متخصص در این صنعت است

 

در مورد تجهیزات الکترونیکی با پدیده جالبی مواجهیم ،در حالیکه این تجهیزات  

درصد این مقدار را صرف  50درصد برق جهانی را مصرف میکنند  1.3فقط 

 (46) سیستم خنک سازی خود میکنند

 

، یمیاییتاسیسات ش قسمت وسیعی از کاربرد تبرید در صنایع شیمیایی است و متفاوت بودن

دقت کافی در این رشته مورد نیاز است. خدماتی که بوسیله تبرید، در عملیات مختلف صنایع 

 شیمیایی سرویس می شوند عبارتند از:

 

 

 کردن گازهاجدا  – ۱

http://www.hvacmagazine.ir/
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 تقطیر گازها – ۲

 رطوبت گیری هوا – ۳

 جدا سازیماده از محلول – ۴

 نگهداری مایع در فشار کم – ۵

 عملیات سرد کردن – ۶

 دفع حرارت در تحوالت شیمیایی – ۷

 کنترل تخمیر ترکیبات شیمیایی مصارف مخصوص – ۸

 

 

. 

 فرایند کرایوژنیک صنعتی

 

 

 این روش جداسازی در حالرید فرآیند کرایوژنیک صنعتی میباشد ،یکی از جنبه هاای مهمم صنععتی تب
کارامد ترین روش های تولید باالی اکسیژن، نیتروژن و گاز نجیب مایع  حاضر یکی از پرهزینه ترین و 

در صنعت می باشد. واحد های جداساز با استفاده از چند ستون تقطیر فرایند تولید گازهای مایع با 
ی فشرده را انجام می دهند. در این فن آوری نیتروژن خالص به عنوان یک محصول خلوص باال از هوا

با شیوه کرایوژنیک در سال های اخیر افزایش  اکسیژن فرعی تولید می شود. تحقیقات نشان می دهد تولید
تن در روز  5000ه به نیاز بازار پیش بینی شده در آینده ای نزدیک توانایی تولید به یافته است. با توج

 خواهد رسید.

 

واحد عملیات اصلی مورد نیاز جداسازی هوا و تولید محصوالت مفید را نشان می دهد.  5شکل زیر  
د بسیار پایین سر هوا از ابتدا برای حذف آالینده ها تصفیه شده و وارد کمپرسور می شود. سپس تا دمای

واند می ت مبدل حرارتی به فرم مقطر در آیند. تنظیمات متعددی از آرگون و نیتروژنمی شود تا اکسیژن ،
هوا را به محصوالت مورد نیاز مجزا سازد. نوع فرایند بر اساس مقدار خلوص و جریان محصول می 

http://www.packmangroup.com/content/?&id=1143
http://www.packmangroup.com/content/?&id=1138
http://www.packmangroup.com/content/?&id=1154
http://www.packmangroup.com/content/60/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%84+%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
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ی برودتی برای جداسازی هوا می تواند بستگی مستقیم به تواند متفاوت باشد. خواص انواع فرایندها
 میزان فشار در ورودی یا خروجی محصوالت داشته باشد.

 

 

از کاربرد های معمول که بگذریم تبرید نقش مهمی در آینده تکنولوژیک بشر 

 بازی میکند برای مثال در شتاب دهنده بزرگ هادرونی !
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بخش است. هر بخش یک  ۸از  بزرگ و قدرتمند متشکل برخورددهنده هادرونی بزرگ یک ماشین
ی بخش اتصال به دیگری وصل است. محدودهوسیلهحالت تونلی دارد که به  LHC  ۲۷حالت یک تونل 

متر زیر زمین هستند. دانشمندان و  ۱۰۰های برخورد دهنده و اتاقهای شتابکیلومتری دارد. لوله
ی محدودههای موجود در چندین نقطهها و راه پلهمهندسان ازطریق آسانسور  LHC  به تونل خدمات

آوری و تحلیل سازد تا دانشمندان درآنجا به جمعهایی روی زمین میماشین دسترسی دارند. سرن سازه
از آمدهدستهای بهداده  LHC بپردازند. 

LHC را  رعت نوردرصد س ۹۹.۹۹ های پروتون که سرعتی معادلرباهایی برای هدایت اشعهاز آهن
ها وزنی چند تنی دارند. چیزی حدود رباها بسیار بزرگ هستند و اکثر آنکند. این آهندارند، استفاده می

درجه  ۲۷۱درجه کلوین )منفی  ۱.۹رباها تا دمای وجود دارد. این آهن LHC ربا درآهن ۹۶۰۰

طریق  که از (49) .ستاز دمای خأل فضای بیرونی سردتر ا شوند. این دما حتیسلسیوس( خنک می
 دتبرید با هلیوم بدست می آی

 

چهارم هلیوم تولیدی -تبرید است. نزدیک به یک صنعت در هلیوم های مهمیکی از کاربرد
های رباسازی هلیوم به ویژه در خنک کردن آهنرود. ویژگی خنکدر این زمینه بکار می

 . های ام آر آی کاربرد دارداسکنرها به صورت تجاری در رباابررسانا مهم است. این آهن
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که از هلیوم برای خنک کنندگی استفاده میکنند را مشاهده  در تصویر باال چهار دستگاه

 میکنید

a-شتاب دهنده هادرونی 

b- مگاوات 5موتور ابررسانای دما باال   

c-راکتور گرماهسته ای همجوشی بین المللی 

d-دستگاه ام آی ار 

حرارتیتبرید و پمپ های  2.5  

پایه و اساس سیکل تبرید ترمودینامیک استفاده از پمپ حرارتی با کمک یک سیال و برق جهت  

استخراج انرژی حرارتی و گرما با دمای پایین به محل مصرف با دمای باال تبرید از منبع گرما می 

برای خنک کردن عبارتند از : هوا با کمک  گرمایش و سرمایش باشد. در حالت کلی منابع حرارتی برای

http://www.hvacmagazine.ir/bank/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4
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هوای موجود در فضاهای باز یا داخلی آب رودخانه ها دریاچه ها و آب دریا، حرارت زمین و انرژی 

 تلفتلف شده حرارتی در صنایع مخ

 

 

پمپ های حرارتی برای گرم کردن فوق العاده به صرفه هستند زیرا به ازای هر کیللوات برق که 

درصد!مقایسه کنید با  300کیلووات گرما به محیط پس میدهند یعنی بازدهی  4مصرف میککند 

 (51درصد! ) 70تا  60بویلرهای نفت و گاز با بازدهی 

 تبرید و یخ سازی 2.6

 

گر مصارف مخصوص تبرید در سالن های اسکی روی یخ می باشد که با عبور ماده سرمازا و از دی

ایجاد برودت از داخل لوله هایی که در کف سالن جاسازی شده اند به موجب موجود در کف سالن منجمد 

 می گردد

له مهمی شیرین کردن آب دریا که از ضروریات زندگی امروز انسان ها می باشد و در آینده نیز مسئ

برای ادامه زندگی بشر خواهد بود با استفاده از تبرید امکان پذیر است. به این ترتیب که با انجماد آب 

شور دریا و جدا شدن نمک از یخ و آب کردن مجدد یخ و تبدیل آن به آب شیرین یکی از روش های 
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ازل و صنایع، ساخت انواع شیرین کردن آب دریا می باشد. استفاده روز افزون یخ در رستوران ها و من

ماشین های یخ سازی را افزایش داده و در نتیجه تهیه یخ به اندازه و فرم های مختلف خود یکی از 

 .کاربردهای موثر تبرید به شمار می رود
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