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 بیمتال 

 ریبض اختالف پایه بر ها رله این کار اساس.شود می استفاده حرارتی های رله از بار اضافه مقابل در الکتریکی موتورهای از حفاظت رایب

 .است رفته کار به فلز دو طولی انبساط

 بیشتر فلزات از یکی طولی انبساط ضریب که جایی آن از. یابد می افزایش آنها طول و شوند می گرم فلز ،دو متال بی از جریان عبور اثر بر

 باز تهاکنتاک جریان عبور مسیر نتیجه در. شود می خم دارد کمتری طولی انبساط ضریب که فلزی سمت به هم با فلز دو.  است دیگری از

 . شود می قطع مدار و

 .کنید می مشاهده را بیمتال بهمراه کنتاکتور یک زیر تصویر در

 

 

 : بیمتال و حرارتی کلید تفاوت 

 رد دارد عهده به را(  برقی تجهیزات نمودن وصل و قطع)  کلید وظیفه ، بار اضافه حفاظت بر عالوه حرارتی های کلید است ذکر شایان

 . شود می متصل کنتاکتور به بار اضافه برابر در حفاظت منظور به تنها و جانبی تجهیز یک عنوان به متال بی صورتیکه

 باعث کنتاکتور چسبیده های تیغه و باشد نمی فاز سه جریان قطع به قادر بیمتال باشد چسبیده دلیلی هر به کنتاکتور تیغه اگر اینکه ضمن

 انجری حرارتی کلید.  ندارد وجود حرارتی کلید در مشکل این که درحالی. شود می آن سوختن موجب و شده الکتروموتور به فاز دو عبور

 کند می قطع را فاز سه هر



 

 

 کنتاکتور 

 سری یک و بسته را باز( کلید یا) کنتاکت سری یک میشود اعمال آن به نظر مورد ولتاژ وقتی که است مغناطیس کلید یک کنتاکتور ✅

 .کرد طراحی رو زیادی مدارهای میتوان مختلفی مدارهای خاصیت این از استفاده با که.میکند باز را بسته کنتاکت

 

 :کنتاکتور ساختمان 

 کیلدارد،تش قرار پیچ سیم یا بوبین یک ثابت هسته میان در و است متحرک دیگری و ثابت یکی که U یا E شکل به هسته دو از کلید این

 هسته به را قانیفو هسته و میکند خنثی را فنر کششی نیروی مغناطیسی، خاصیت از استفاده با میشود وصل برق به بوبین وقتی. است شده

 باعث یا و دمیشو متصل کلید خروجی و ورودی های ترمینال به یکدیگر از شده عایق کنتاکت تعدادی که میشود باعث کرده متصل تحتانی

 .گردد کنتاکتور بسته کنتاکتور بسته های کنتاکت شدن باز

 باز ولا حالت به دباره متحرک هسته دارد قرار کلید داخل که فنری نیروی اثر ،در شود قطع کنتاکتور بوبین تغذیه مدار که صورتی در

 .میگردد

 

 :کنتاکتور از استفاده مزایای 

 .شود می کنترل دور راه از تواند می کننده مصرف. 1

 .شود کنترل محل چند از میتواند کننده مصرف. 2

 .دارد وجود کننده مصرف کار مختلف مراحل برای اتوماتیک فرمان مدار طراحی امکان. 3

 .است کم آن استهالک و زیاد کلید وصل و قطع سرعت. 4

 .دارند تری کامل و تر مطمئن حفاظت و ترند مطمئن حفاظتی نظر از. 5

 .است بیشتر موثرشان عمر. 6

 لوج دستگاه ناگهانی وصل خطرات از نتیجه در میکند؛ پیدا مجدد استارت به و شود می قطع نیز کننده مصرف برق،مدار قطع هنگام. 7

 کند می گیری



 : کنتاکتور اجزای 

  است شده تشکیل حرارتی رله و کمکی تیغه ،  عایقی (Frame)محفظه بوبین، ، اصلی تیغه اصلی بخش پنج از کنتاکتور

 

o اصلیتیغه 

 تریکیاک جریان هدایت قدرت هایتیغه اصلی ٔ  وظیفه. فرمان هایتیغه و قدرت هایتیغه. شودمی تقسیم بخش دو به کنتاکتور هر هایتیغه

 کار هب فرمان مدار در استفاده برای است مشخص نامشان از که همانطور نیز فرمان هایتیغه. است خود از بوبین شدن تحریک بار هر از پس

 شدن حریکت بار هر از پس هاتیغه این. اندشده تعبیه کنتاکتور بدنه روی بر بسته نرمالی و باز نرمالی صورت دو به فرمان هایتیغه. رودمی

 .دهندمی وضعیت تغییر عکس حالت به و داده وضعیت تغییر بوبین

 

o بوبین 

 .سازدمی مفراه الکتریسته هادی کنتاکتهای فیزیکی اتصال برای را الزم نیروی که است شده پیچی سیم مغناطیسی هسته یک بوبین

 

o محفظه 

 جنس. ودرمی کار به دارند، کار و سر کنتاکتور با که کسانی جان حفظ و کنتاکتور خطرناک و هادی بخشهای کردن ایزوله برای بخش، این

 .است حرارت برابر در شونده سفت پالستیکهای و Bakelite، Nylonمانند الکتریسیته عایق مواد از معموالً محفظه

 

o کمکی تیغه 

 در آن هایدلم از بعضی در یا و کنتاکتور بدنه باالی که باشندمی بسته نرمالی و باز نرمالی( پایین آمپر) فرمان هایتیغه کمکی، هایتیغه

 .دهندمی وضعیت تغییر هاتیغه این کنتاکتور، بوبین شدن تحریک بار هر با ترتیب بدین و شوندمی نصب کنتاکتور بدنه کنار

 

o حرارتی رله 

 انواع زا برخی در هارله نوع این. شودمی استفاده متال بی یا حرارتی رله از شودمی بسته کنتاکتور به که بارهایی از حفاظت برای معموالً

 کنتاکتور به هشد بسته بار اگر. شوندمی بسته کنتاکتور روی بر اختیاری صورت به دیگر انواع در و اندشده تعبیه بدنه روی بر کنتاکتور

 تریکیالک بار به زدن صدمه از و کندمی عمل حرارتی بشودرله فاز دو فاز سه بجای ورودی ولتاژ یا بکشد شبکه از مجاز حد از بیش جریانی

 .نمایدمی جلوگیری



 

o ترمودیسک 

 به درجه 5 منفی در معموال و. گیرد می قرار مدار در دیفراست المنت هیتر با سری بصورت که است حرارتی ترموستات یک ، ترمودیسک

 اتالف مانع تا کند می قطع را المنت هیتر برق واقع در کردن اتومات با مثبت درجه5 در و دهد می را المنت هیتر به برق عبور اجازه پایین

 . شود انرژی

 . ندک می جلوگیری المنت خود سوختن و اواپراتور به زیاد حرارت از ناشی صدمات از و شود می نصب سردخانه اواپراتور داخل در وسیله این

 جریان یلیدل هر به دیفراست تایمر اگر یا و شود ذوب دیفراست تایمر توسط شده گرفته درنظر تایم از قبل اواپراتور های برفک اگر واقع در

 کند. می قطع را برق جریان ترمودیسک و رفته باال اواپراتور حرارت نکند قطع را برق



 

o فشار کنترل شیر 

 . کند می کنترل را خروجی آب مقدار و شود می نصب کندانسور آب خروجی مسیر در شیر این

 و شده ردهفش کنترلی شیر داخل فنر فشار رفتن باال با همراه. است نصب کمپرسور باالی فشار قسمت به که دارد وجود ای لوله شیر باالی

 فشار ات کند می کمک شیر این. شود می کمتر کندانسور آب گردش جریان فشار، آمدن پایین با و کند می تر باز را کندانسور آب مسیر

 .نگردد ایجاد اختالل انبساط شیر کار در و بماند ثابت تقریبا مایع خط

 



 

o تدریجی شیر 

 : دما تنطیم جهت تدریجی کنترل شیر

 1 شماره لوله از و کمپرسور خروجی از داغ گاز.  دارد خروجی دو و ورودی یک کنترلی شیر این کنید می مشاهده تصویر در که همانطور

 . کند می منتقل اواپراتور سمت به را داغ گاز نیز 3 شماره لوله.  شود می کندانسور وارد و شده خارج 2 شماره لوله از.  شود می وارد

 .  است ثابت بصورت اواپراتور دمای کنترل شیر این وظیفه

 ارک تبرید سیکل نظر مورد عدد روی بر ترموستات تنظیم از پس.  دهد می فرمان شیر این به دارد ولت 20 تا 0 خروجی که ترموستات یک

 می باز را 3 شماره مسیر کنترلی شیر برود تر پایین مدنظر عدد از دما هرگاه.  برسد مدنظر عدد به دما که زمانی تا میدهد انجام را خود

 لوله مسیر. شد خواهد اواپراتور دمای ماندن ثابت باعث کار این. برگردد نظر مد نقطه به دما و اواپراتورشود وارد داغ گاز مقداری تا کند

 .کند می هدایت کندانسور بسمت را کمپرسور دیسچارج گاز و بوده باز دائم نیز 2 شماره

 

 درایر فیلتر تعویض روش 

 اثر در ترفیل.شوداست می ایجاد کمپرسور کار از که تبرید سیکل در موجود ریز ذرات و احتمالی رطوبت گرفتن درایر فیلتر اصلی وظیفه

 لوله هک است این ها روش بهترین از یکی فیلتر تعویض زمان فهمیدن جهت. شود تعویض باید گیر رطوبت مواد شدن اشباع و گرفتگی

 در ماد اگر ولی نیست فیلتر تعویض به نیازی بود یکسان طرف دو هر در لوله دمای اگر کنیم لمس دست با را فیلتر خروجی و ورودی

 .شده ترفیل از خروج هنگام مبرد مایع شدن تر سرد باعث امر همین و شده ایجاد گرفتگی فیلتر در یعنی بود ورودی از کمتر فیلتر خروجی

 گیج درجه هنگام این در ، ببندیم را فیلتر از قبل مایع دستی شیر کار حال در و است روشن سیستم که هنگامی باید فیلتر تعویض جهت

 صفر روی رو آن یا کرد یکسره را آن باید ندهد قطع فرمان پایین فشار کنترل اینکه برای و کند می شدن کم به شروع کمپرسور مکش

 .کنیم می خاموش را دستگاه رسید صفر نزدیکی به مکش فشار که زمانی. کرد تنظیم



 بعد و نیدک تعویض دقت با و درستی به را درایر کر های هسته که کنید دقت.  کرد تعویض را فیلتر و کرده باز را پوسته درب میتوان حال

 از بعد سپس مکنی می یابی نشت کرده، باز را مایع خط شیر وکیوم از بعد. کنید وکیوم را آن و بسته را فیلتر پوسته درب فیلتر تعویض از

 چون گیرد رارق هوا معرض در خیلی نباید فیلتر که باشید داشته دقت.  کنیم می سیستم کردن روشن به اقدام فشار کننده کنترل تنظیم

 .دهد می دست از را خود رطوبت جاذب حالت

 

 دانفوس درایر_فیلتر# انواع به مربوط های کد

 

 ( ها بافل) ها کننده مغشوش 

 :دارند وظیفه دو حرارتی های مبدل در

 از ناشی ارتعاشات از و دارند می نگاه ثابت مناسب محل در آن، از برداری بهره و مجموعه کل در را ها لوله آنها اینکه، وظیفه مهمترین 

 متدادا در و کرده هدایت را پوسته سمت برگشتی جریان آنها وثانیاً کنند، می جلوگیری ها لوله روی جریان توسط آمده بوجود های گردابه

 .دهند می افزایش را حرارت انتقال ضریب و سرعت همچنین و رانند می پیش به ها لوله میدان



 نصف قلحدا باید شده بریده قسمت. است شده داده نشان شکل در که است قسمتی تک کننده مغشوش کننده، مغشوش نوع ترین متداول

 شارف کاهش رساندن حداقل به منظور به. شود حاصل اطمینان لوله ردیف یک حداقل مجاور های کننده مغشوش همپوشانی از تا باشد قطر

 درصد45تا40 برش کم، فشار با گاز های جریان برای است، متداول قطر درصد 25 تا 20 کننده مغشوش برش پوسته، در مایع جریان برای

 .اند شده داده نشان شکل در ای صفحه های کننده مغشوش انواع. است متداول

 و یوبت دسته وسط در و اینچ چهارم یک حداقل ضخامت به هستند صفحاتی طولی های بافل. باشند طولی ویا عرضی است ممکن ها بافل

 می افزایش حرارت انتقال راندمان و حرارت تبادل زمان نتیجه در که شده زیادتر پوسته در پاس تعداد که گیرند می قرار ها تیوب با موازی

 را وستهپ سمت در باال و نامطلوب فشار کاهش یک قسمتی تک کننده مغشوش شکل باال، سرعت با گاز جریانات از بسیاری برای   یابد

 یبضر موارد، برخی در متاسفانه و) فشار افت کاهش و قسمتی چند کننده مغشوش ساختمانی مزایای حفظ برای راه یک. گردد می موجب

 .است قسمتی دو کننده مغشوش از استفاده( حرارت انتقال

 فاکتور یک با فشار افت بنابراین و موضی سرعت کردن نصف آن اجمالی اثر اما گیرد، صورت بایستی حالت به حالت اساس بر دقیق مقایسه

 در و قسمتی سه قرارگرفتن ترتیب بزرگ، کافی اندازه به واحدهای برای. است اندازه همان با قسمتی تک واحد یک به نسبت1 به 4 حدود

 لوله همه که است این کرد حاصل اطمینان آن از همیشه باید که مهم نکته. است پذیر امکان ای میله و باریکه های کننده مغشوش نهایت

 .کنند مقاومت ارتعاشات و خمش از جلوگیری برای تناوبی فاصله در قطعا ها

 می یدهد بندرت امروزه اما شدند می استفاده گذشته در واریفیس باب دو و دیسک های کننده مغشوش مانند کننده، مغشوش دیگر اشکال

 زمال( ها لوله تعویض و) ها لوله کالف مجموعه کردن ثابت برای کننده مغشوش سوراخ قطر و لوله خارجی قطر بین کوچک فاصله. شوند

 ذیرپ امکان را کننده مغشوش طول در سیال نشت آن متعاقب و ارتعاشات و کرده کم خیلی را لوله نگهداری حاصل زیاد فاصله یک. است

 in  (mm8/0) قطری فاصله حاالت بسیاری درTEMA  رایج استانداردهای. سازد می مشکل را لوله تعویض کوچک خیلی فاصله. سازد می

 .کند می سفارش را in   (mm4/0) قطری فاصله خاص مالحظات تحت و

 ولهل تعویض حالت این. گردد حذف رفته هم روی فاصله تا یابد می توسعه تجمع از پس ها لوله مطبوع، تهویه خاص کاربردهای بعضی در 

 باید کننده مغشوش خارجی قطر مجاز، ای مجموعه برای.کند حل را ها لوله در ارتعاش مسائل برخی است ممکن اما سازد می مشکل را

 استاندارد دستگاه یک TEMA کننده، مغشوش تا پوسته نشتی جریان نرخ رساندن حداقل به برای اما. باشد پوسته داخلی قطر از کمتر

 .شده نورد های پوسته گردی خارجی اضافی فاصله احتساب به دارد، فاصله این برای

 

 



 بیتزر اسکرال# کمپرسورهای مصرفی روغن# نوع

 

 HSمدل  اسکرو کمپرسورهای در کن_جدا_روغن# و کن_خنک_روغن#

 

 

 :رطوبتی جاذبهای 

 یستمس رطوبتی و آب محتویات تا گیرد می قرار کننده سرد های سیستم مایع و مکش لوله خطوط های گیر رطوبت در,  گیر رطوبت مواد

 :                             از عبارتند معمول رطوبت جاذب و گیر رطوبت مواد از بعضی.کند جذب را

 شده فعال آلومینای   -1

 کلسیم سولفات   -2

 سیلیکاژل   -3

 آلومیناژل   -4

 مولکولی و ظریف بسیار(سرند)توری شبکه   -5



 رماس مایع حامل لوله مسیر در معموال ها گیر رطوبت.کند می جذب را زا سرما مواد های اسید و رسوبات,  رطوبت, گیرها رطوبت این بیشتر

 رماگ زیرا. گیرند قرار خنک جای در االمکان حتی باید وسایل و مواد این. گیرند می قرار زا سرما ماده جریان کنترل سوپاپ نزدیکی در و زا

 .  شود زا سرما ماده با آن شدن مخلوط و ها آن از رطوبت مجدد شدن جدا باعث تواند می

 انیزم تا گیرها رطوبت این.یابد جریان آن باالی به پایین از زا سرما ماده و شود سوار عمودی حالت در باید زا سرما مایع حامل گیر رطوبت

 . مانند می باقی مدار در اند نداده دست از را خود رطوبت جذب قدرت که

 می داده قرار کمپرسور به برگشت لوله مسیر در بزرگ گیر رطوبت واحد یک معموال موتور، های پیچ سیم سوختگی آمدن پیش از پس

 انآس آن از روغن عبور امکان تا است پایین به باال از ها آن در سرمازا مایع جریان و شده سوار عمودی ت بهبودن نیز گیرها رطوبت این.شود

 شده اعاشب های گیر رطوبت. کنند می خارج خط از, سیستم داخلی نظافت پایان از پس معموال را برگشت لوله های گیر رطوبت.  باشد تر

 . نمود فعال کردن گرم با نباید را

 طوبتر از عاری و تمیز زای سرما ماده و روغن فقط. دارد بستگی آن داخلی نظافت به زیادی حد تا تجارتی کننده سرد دستگاه یک راندمان

 ضرر و مزاحمت ایجاد که محلی در یا و گردیده جدا سرمازا ماده از باید آب رطوبت و خارجی ذرات تمام.باشد داشته جریان سیستم در باید

 . گردد جمع ننمایند دستگاه به

 در جداگانه صورت به است ممکن قطعات این. شود می استفاده آب جاذب مواد انواع و ها سیمی،فیلتر های طوری از منظور این برای

 .  شوند جمع مجموعه یک در همگی یا و گیرند قرار سیستم

 

 توانند یم باشند شده احیاء کامال و باشند داشته رطوبت محتوی حد کمترین و بیشترین جذب برای کافی ظرفیت رطوبت جاذب مواد اگر

( والدیبرنجی،مسی،ف) لوله یک از کند، می عبور آن از مستقیما مایع گاه معمولی، گیر رطوبت.دارند نگه تمیز و رطوبت از عاری را زا سرما ماده

 ست،مانندا شیمیایی تغییرات بدون و مستقیم رطوبت جذب عمل گیر رطوبت این در. است شده تشکیل رطوبت جاذب شیمیایی مواد از مملو

 . کلسیم سولفات مانند,است شیمیایی تغییرات کمی با همراه یا و سیلیکاژل یا شده احیاء آلومینای

 داولمت های گیر رطوبت از نوع یک. کاری لحیم یا و است ای الله یا  لوله اتصال و شود می نصب فیلتر یک معموال لوله انتهای دو هر در

 . گردد می تعویض آن شیمیایی ماده محفظه فقط و ماند می باقی مایع لوله مسیر در همیشه برای

 فراوانی به زمانی کلروکلسیم.  کلسیم سولفات و سیلیکاژل ,  F یا  H نوع شده احیاء آلومینای از عبارتند رطوبت جاذب مواد ترین متداول

 سرما ماده رطوبت.شوند می نصب مایع حامل خطوط در معموال ها گیر رطوبت.شود نمی مصرف زیاد مقادیر به امروزه ولی.بود مصرف مورد

 باال به زا سرما ماده قسمت میلیون یک در قسمت 25 تا  R-22 رطوبت و میلیون یک در رطوبت قسمت 15 حد تا باید R-12 زای

 احتمال,  باشد کمتر سرمازا ماده قسمت میلیون یک در رطوبت قسمت 25 از سیستم در رطوبت مقدار اگر که دهد می نشان تجربه.است

 و مهم ارک چهار کننده سرد سیستم یک کردن تمیز موقع در. برد می بین از کامل طور به تقریبا موتور سوختن و روغن تجزیه, زدگی زنگ

 :  شود انجام باید زیر اساسی و ضروری

   آب گرفتن-1

  اسید گرفتن-2

   جامد ذرات کردن خارج-3

   است شده تمام رطوبت جذب کار دهد نشان که ای وسیله داشتن-4

 



 روغن چون. است نیاز سنج رطوبت یک وجود به عملیات چهارم قسمت انجام برای و دهد می انجام را اول کار سه معموال ها گیر رطوبت

 ها گیر رطوبت.کند می رها زمان طول در رطوبت مقداری احتماال بسته های سیستم عایق و دهد می دست از آهستگی به را خود رطوبت

 .بمانند باقی سیستم در همیشه برای باید

 ماده بترطو توانست شود،نخواهد اشباع کامال که هنگامی,باشد کوچک اگر ولی کنند، می عمل اسفنج یک مانند گیر رطوبت های دستگاه

 هک هوا تهویه های دستگاه مورد در خصوص است،به وضعیت این از آگاهی امن راه تنها سنج رطوبت از استفاده.نماید جذب کامال را زا سرما

 . زنند نمی یخ

 صورت در و آمده در صورتی رنگ به,  خطرناک حد در سیستم بودن مرطوب صورت در آن نوع یک.دارند وجود مختلفی نماهای رطوبت

 گیر رطوبت برابر پنج تا سه باید R -22 سرمازای ماده های گیر رطوبت.آیند می در آبی رنگ به رطوبت مقدار نظر از سیستم بودن ایمن

 رطوبت, باشد بیشتر سرمازا ماده در آب حاللیت و جذب ظرفیت چه هر.باشند سرمازا ماده مساوی مقادیر برای R -12 ماده مخصوص های

 . بود خواهد نیاز مورد تری بزرگ گیر

 

 : دان پمپ 

 خاموشی هنگام در تا شود می باعث عمل این.شود می جمع رسیور و کندانسور درون اواپراتور در موجود مبرد کل دان پمپ هنگام در

 .  نشود کشیده کمپرسور درون به مایع مبرد بعدی استارت در یا و نکند مهاجرت روغن کارتر داخل به مبرد ، دستگاه

 . کند می آن برای صدماتی ایجاد و بوده خطرناک کمپرسور برای مایع مبرد برگشت

 ارک به همچنان کمپرسور و شود می بسته مایع مدار برقی شیر دستگاه کردن خاموش عمل انجام با که است اینصورت به دان پمپ روش

 اینکه ات یابد می ادامه برسد صفر نزدیکی تا ساکشن فشار که زمانی تا عمل این.  کند تخلیه را اواپراتور داخل مبرد تا دهد می ادامه خود

 . بدهد را کمپرسور خاموشی فرمان دستگاه پایین فشار کننده کنترل

 اندازی راه انفرم ، فشار کنترل کلید ساکشن قسمت فشار رفتن باال با و شود می باز مایع خط برقی شیر ابتدا ، سیستم مجدد استارت در

 .کند می صادر را کمپرسور

 

 :تبرید های روغن 

 باید استفاده مورد روغن  منظور این به رسیدن برای و باشد می قطعات گازبندی و متحرک  قطعات از محافظت خوب کاری روغن از هدف

 در.   دباش داشته را حاللیت میزان کمترین اما و شود مخلوط آن به خوبی به و داشته سازگاری شیمیایی نظر از سیستم اجزای و مبرد با

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

 نتیجه رد ، کند می تغییر حرارت درجه تغییر با روغن گرانروی که آنجایی از.  دارد قرار باال تقریبا های حرارت درجه تاثیر تحت سرسیلندر

 .باشد می سرسیلندر نزدیک قسمت به نسبت بیشتری گرانروی دارای روغن مکش قسمت های نزدیکی در

 ورتص  پیستون های رینگ ی وسیله به عمل این. شود پاشیده روغن نازک الیه یک باید کنند می کار که سطوحی کلیه روی حال هر در

 گیرد می

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

 قطعات روی ار  مناسبی الیه تواند نمی باشد پایین خیلی گرانروی اگر دیگر طرف از و باشد زیاد  خیلی نباید روغن گرانروی منظور این برای

 .کند حفاظت سایش برابر در را قطعات سطوح  تواند نمی نتیجه در دهد تشکیل مختلف



o تبرید های روغن خواص: 

 .شود می قطعات سایش سبب و نشده تشکیل روغن فیلم و نمانده باقی لغزنده سطوح بین رقیق خیلی روغن-1

 .یابد نمی جریان خوبی به متحرک سطوح بین غلیظ خیلی روغن-2

 .یابد جریان سیستم های قسمت تمام در تا باشد پایین آن ریزش ی نقطه-3

. رگرددب کمپرسور به و کرده طی را تبرید سیکل روغن همراه به سادگی به تواند می و شود می رقیق و شده مخلوط مبردها اغلب با روغن-4

 مبرد راههم تواند نمی  راحتی به و نیست رقیق کمپرسور از خروج در حتی و شود نمی مخلوط آمونیاک مانند مبردها از بعضی با روغن البته

 .شود می نصب روغن ی تله کمپرسور به روغن برگرداندن منظور  به کمپرسور از خروج در لذا و بازگردد کمپرسور به و کرده طی را سیکل

 .نکند موم تولید سرد سطوح با تماس هنگام در امکان حد تا و بگذارد باقی خود از کمتر موم پایین دمای در-5

 کربن یهال یک و شوند می تجزیه گرما ی وسیله به  معدنی های روغن زیرا. نکند کربن تولید داغ سطوح با تماس هنگام در  امکان حد تا -6

 .باشد نمی مطلوب که آید می حساب به آلودگی نوع یک ولی ندارند تخریبی اثر چه اگر و گذارند می باقی سبک و نرم

 که. ودش می اسید و لجن  ایجاد سبب کمپرسور فشار پر قسمت سطح با روغن و رطوبت تماس زیرا باشد نداشته رطوبت تبرید روغن -7

 آسیب موتور پیچ سیم نیزبه بسته کمپرسور در و بساید را داخلی سطوح اسید و کند مسدود را کمپرسور در روغن  مجرای تواند می لجن

 .برساند

 

 مخازن درب و دارد وجود ای بشکه و لیتری20لیتری،10لیتری،6لیتری4لیتری،1 سربسته  ظروف در تبرید روغن که است یادآوری به الزم

 .ندهست رطوبت شدید هاجاذب روغن نشوداین  سیستم در استفاده قابل غیر هوا رطوبت جذب با تا بماند باز وقت هیچ نباید مبرد روغن

 :شود می زیر توضیحات و موارد شامل سالم روغن تشخیص

 

o روغن بوی: 

 .گردد تعویض روغن باید برسد مشام به نامطبوع بوی شدن باز هنگام به برودتی سیستم داخل روغن از اگر

 

o روغن رنگ: 

 اگر و سالم روغن باشد  ای قهوه به متمایل روشن روغن رنگ اگر ریخته رنگ بی ای شیشه ظرف در را سیستم داخل روغن  از ای نمونه

 .گردد تعویض باید روغن باشد تیره آن رنگ

 .داد تشخیص و دید توان می را کمپرسور روغن که دارد وجود دید دریچه یاهمان گالس سایت ازکمپرسورها دربسیاری

 

 کریر کمپرسور روغن پمپ 

 از باالتر psi 18~12 بایستی روغن پمپ فشار. گیرد قرار باال به رو که شود دقت روغن پمپ روی بر top کلمه به بایستی نصب هنگام در

 .باشد (suction)مکش فشار



 نیومآلومی جنس از که است لنگ میل انتهای یاتاقان شامل روغن پمپ از قسمت یک -کریر کمپرسور لنگ میل سر یاتاقان و روغن پمپ

 (.رددگ تعویض روغن پمپ کل بایستی آن داشتن مشکل صورت در و باشد نمی تعویض قابل و است شده تراشکاری یاتاقان این) است

 در مپرسورهاک ترین پرفروش از یکی سردخانه و تراکمی چیلر سیستم بد شرایط با کارکرد در باال توان دلیل به کریر کمپرسور از مدل این

 .است بوده ایران

 پمپ ات گردد باز لنگ میل سر خور آلن های پیچ بایستی روغن پمپ کردن باز از قبل -کریر کمپرسور لنگ میل سر یاتاقان کردن جدا

 میزان میکرومتر با توان می آن، های سابیدگی کردن چک و یاتاقان مشاهده از وپس کند پیدا را لنگ میل از شدن جدا توانایی روغن

 ها لورانست میزان. گردد تعویض روغن پمپ بایستی لقی حداکثر از مقدار این بودن بیشتر صورت در. کرد گیری اندازه را یاتاقان تولرانس

 .است شده ذکر کمپرسور تعمیرات قسمت در

 

 (Oil in the Piping) کشی لوله در روغن 

 اما دباش برخوردار اهمیت دوم درجه  از کمپرسور به روغن دادن برگشت به مربوط تبرید کشی لوله دوم وظیفه که رسد می نظر به معموال

 و نیدورا,  پیستونی سیلندر کمپرسورهای انواع همچنین. است سیکل در مبرد ماده سیرکوله اهمیت معادل وظیفه این تجربه لحاظ به

 مقداری نیپیستو سیلندر نوع کمپرسور در مثال برای. کنند می استفاده فشار تحت روغن از خود گردنده قطعات کاری روان برای سانتریفوژ

 به که ددار وجود پیستون باالی به روغن شدن مکیده و مانده باقی سیلندر دیواره روی بر پیستون آمدن پایین طی در کارتر داخل روغن از

 . شود می خارج فشار و ضربه با رانش سوپاپ میان از شده متراکم گاز همراه

 رد روشی این وجود با. دارد آنها ساخت روش و طراحی به بستگی که فرستند می بیرون به را روغن کمتری مقدار کمپرسورها از تعدادی

 گردنده قطعات کاری روغن برای فقط کمپرسور داخل در موجود روغن.    نکند کشی لوله وارد روغن اصال که ندارد وجود کمپرسور طراحی

 مپرسورک گیرپاژ از دارندمانع همدیگر به نسبت که چرخشی سرعت و قطعات تلرانس به توجه با تا گیرد می قرار استفاده مورد کمپرسور

 دهش خارج روغن بایستی شدن گیرپاژ از کمپرسور حفاظت برای لذا بوده ناخواسته امر یک کمپرسور داخل از روغن خروج متاسفانه. گردد

 شکاه را ها مبدل ظرفیت تواند می(  کندانسر و اواپراتور)  حرارتی های مبدل داخل در روغن وجود ضمنا. نماید برگشت کمپرسور داخل به

 مالحظات بایستی بنابراین. رسد می %20 از بیش به حرارت تبادل کاهش باعث اواپراتور و کندانسر کویل داخل در روغن الیه وجود. دهد

 به شده رانده روغن باید ضمن در. شویم کشی لوله داخل در روغن وجود از مانع تا آوریم بعمل کشی لوله سیستم نصب هنگام به را الزم

 .نماییم برگشت کمپرسور داخل به کشی لوله صحیح نصب و مناسب طراحی با را سیستم داخل

 



 :  از تندعبار که گردد ذیل نتایج به منجر تواند می باشد نشده نصب یا انتخاب صحیح صورت به که تبریدی سیستم یک کشی لوله

 

 کاری روغن جهت کمپرسور به برگشتی روغن کمبود از ناشی کمپرسور سوختن.      1

 . روغن کمبود از ناشی کمپرسور خرابی.      2

 آن از روغن خروج و کمبود بابت از کمپرسور کردن کار سخت و بد.      3

 ورود حاظل به شدید ضربات یا و مبرد مایع بابت از شاتون دسته یا و ها پیستون, ها سوپاپ صفحه,  کمپرسور های سوپاپ شکستن.      4

 لقب روغن از مقداری تجزیه خاطر به ندارند روغن تله که باال راندمان نوع از کمپرسورهای در اخیر مورد مخصوصا. است کمپرسور به روغن

 برای نه دهگردی طراحی بخار کمپرس برای کمپرسور که باشید داشته خاطر به. کند می جلوه بیشتر شود سیلندر داخل فضای وارد اینکه از

 . مبرد مایع

 . بیشتر قطر با هایی لوله انتخاب لحاظ به باال ی هزینه تحمل.      5

 . قطر کم های لوله انتخاب بابت از ها لوله در فشار افت افزایش از ناشی سیستم ظرفیت کاهش.       6

 رفیتظ افت آن تبع به و یافته کاهش موثر سطح مقدار که گونه بدین,  اواپراتور از قسمتی شدن اشغال با سیستم ظرفیت کاهش.      7

 .شود می

 

 : است زیر قرار به و بوده ساده تبرید سیستم یک برای صحیح کشی لوله وریتئ

 لوله ضمن در.  دشو گیری جلو سیستم در اضافی فشار افت از تا باشند بزرگ کافی ی اندازه به باید تبرید سیستم یک در ارتباطی های لوله

 به عتممان استارت هنگام به کمپرسور در روغن کاهش از ، شده جلوگیری روغن افتادن تله به از تا باشند قطر کم امکان حد تا بایستی ها

 شود کمپرسور وارد مبرد مایع که نشود داده اجازه و آمده عمل

 

  تراکمی های سیستم در آن از ناشی صدمات و  مایع مبرد برگشت#

 اواپراتور در و کمپرسور مکش قسمت تا انبساط شیر بعد از که است تبخیر ی مرحله تبرید سیکل عمل چهار از یکی تبرید های سیستم در

 پرسورکم وارد دوباره تراکم جهت و شود می تبخیر اواپراتور در فشار افت و انبساط شیر از عبور با مایع مبرد مرحله این در. افتد می اتفاق

 .تاداف خواهد اتفاق مایع مبرد برگشت شود کمپرسور وارد مایع بصورت مبرد و نشود انجام مبرد تبخیر این دلیلی هر به اگر. شد خواهد

 :شوند می کمپرسور به مایع مبرد برگشت باعث که عواملی    -

 سیستم به اضافی مبرد شارژ    -1

 : سردخانه در    -2

 .اواپراتور فن افتادن کار از و اواپراتور زدایی برفک عدم 

 : ها چیلر در    -3

 (.سیلکوالتور پمپ کارنکردن بدلیل)  اواپراتور در آب گردش عدم

 : DX هواسازهای در    -4



 .اواپراتور فیلتر کثیفی(. تسمه پارگی یا بلور الکتروموتور سوختن بدلیل)  اواپراتور در هوا جریان چرخش عدم

 .شیرانبساط نادرست تنظیم یا انتخاب    -5

 .کندانسور حد از بیش شدن سرد    -6

 

 : کمپرسور به مایع مبرد برگشت از ناشی صدمات 

 تراکم قابل غیر بدلیل ، شود کمپرسور سیلندر وارد مایع مبرد اگر حال و است شده طراحی گاز تراکم جهت تبرید کمپرسورهای کار اساس

 .شود می لنگ میل حتی و شاتون ، پیستون ها، سوپاپ دیدن صدمه باعث که شود می وارد سیلندر به شدیدی فشار ، مایع بودن

 تروی شیشه از پدیده این که شود می روغن کردن کف باعث استارت هنگام مخصوصا کمپرسور روغن کارتر محفظه به مایع مبرد نفوذ

 را اهدستگ روغن کننده کنترل که جایی تا یابد می ادامه روغن سطح آمدن پایین تا عمل این موارد برخی در. است مشاهده قابل کمپرسور

 .کند می خاموش

 برگشت کل در ولی است باالتر پیستونی سیلندر کمپرسورهای به نسبت مایع مبرد برگشت مقابل در اسکرال و اسکرو کمپرسورهای مقاومت

 .شد خواهد کمپرسور به زیادی صدمات باعث برودتی کمپرسور نوع هر به مایع مبرد

 

 :مایع مبرد برگشت از پیشگیری های راه 

 .سیستم در مبرد دقیق و اندازه به شارژ    -1

 . Pump Down سیستم از استفاده    -2

 رسیور به ار اواپراتور در موجود مبرد تمام کمپرسور و بسته را مایع خط برقی شیر ابتدا شود می استفاده سیستم این از که هایی دستگاه در

 اواپراتور رد مبردی دیگر حالت این در. کند می قطع را کمپرسور فشار کننده کنترل کلید اواپراتور فشار آمدن پایین با. کند می منتقل

 .کند نفوذ کارتر قسمت به تا ندارد وجود

 .کمپرسور در کارتر هیتر از استفاده    -3

 .کند می جلوگیری روغن در مبرد نفوذ از و داشته نگه گرم را روغن محفظه در موجود روغن ، هیتر است خاموش کمپرسور که زمانی

  

 .کمپرسور ساکشن خط در شکن مایع از استفاده    -4

 اییه سیستم یا و دهند می انجام را دیفراست عمل داغ گاز با که هایی سیستم مانند دارد وجود مبرد برگشت احتمال که هایی دستگاه در

 مایع مبرد که است مخزن یک واقع در شکن مایع. است ضروری شکن مایع مخزن وجود کنند می استفاده گرمایش جهت پمپ هیت از که

 . شود می کمپرسور به مایع مبرد رسیدن مانع و کند می تبخیر و ذخیره خود در را اضافی

 .کندانسور فن تنظیم جهت فشار کلید و کن خنک برج فن ترموستات از استفاده    -5

 کاهش ار انبساط شیر پشت فشار امر این و شده کندانسور خروجی مایع اندازه از بیش سابکولینگ باعث کندانسور حد از بیش شدن سرد

 ارب که شب پایانی و صبح ابتدایی ساعات در. شود اواپراتور وارد حد از بیش مایع و شده ایجاد خلل آن کار در تا شود می باعث و دهد می

 .باشیم داشته مایع مبرد اواپراتور خروجی در که نماید وضعیتی ایجاد تواند می باشد می کم اواپراتور روی حرارتی



 کنترل جهت راینورت یا کننده کنترل های کلید با هوایی کندانسور های فن کارکرد کنترل و کننده خنک برج فن ترموستات بودن تنظیم با

 .کرد جلوگیری امر این از توان می فن دور

 سریع_انجماد

 

  IQF (individual quick freezing)   انجماد سریع

 

 صنایع در را مهمی جایگاه امروزه که است ایران در انجماد نوین هایروش از یکی هم، از مجزا و سریع صورت به محصوالت انجماد یعنی 

 .است داده اختصاص خود به کشور غذایی

 جهت در و گرادسانتی درجه -35 دمای با سرد هوای سیستم، در که است صورت این به IQF روش به غذایی محصوالت انجماد تکنولوژی

 .شودمی سیرکوله ثانیه بر متر 5 تا 2سرعت با محصوالت، و نوار بر عمود

 مدت در سرد هوای با تماس در غذایی ماده. شودمی تغذیه شده، پخش یکنواخت صورت به آن روی بر محصول که نواری توسط سیستم

 گردد.می بندی بسته و شده منجمد کوتاهی زمان

 

 

 :شود رعایت مبردها با کار هنگام باید که نکاتی 

 دستکش عینک از.باشد داشته دنبال به سوختگی تواند می که بدنتان پوست با مبرد مستقیم برخورد و ها چشم از محافظت جهت همیشه-1

 .کند یم پیدا بیشتری اهمیت باشید می سیستم تخلیه یا شارژ مشغول که هنگامی وسایل این از استفاده.کنید استفاده لباسکار و

 . باشد نشده پر حد از بیش سرویس سیلندر کنید دقت-2

 .ندهید قرار شود می تولید تجهیزات توسط که گرمایی یا گرمایی خورشید،رادیاتور مستقیم نور معرض در را سیلندر هیچگاه-3



 .نمایید دارند،اجتناب را شعله و احتراق تولید توانایی که دستگاههایی یا آتش های شعله نزدیکی در مبرد تخلیه از-4

 .کنید باشد،اجتناب اسیدی بسیار تواند می ،که(موتور سوخته های روغن) سیستم های روغن/مبرد مستقیم تماس از-5

 .یابید کنید،اطمینان می شارژ سیستم به که مبردی نوع بودن صحیح از تا نمایید بررسی را مصرف مورد مبرد همیشه-6

 .شود جلوگیری کمپرسور های سوپاپ در احتمالی های خرابی بروز از تا نمایید شارژ سیستم پایین فشار سمت از را بخار همیشه-7

 گونه ای تنفسی ماسک که باشید داشته کنید،اطمینان می کار امونیاک با چنانچه.باشد داشته وجود هوا مناسب تهویه حتما کار محل در-8

 .دارد وجود دسترسی در تنفسی وسایل از دیگر های

 

 تبرید_سیکل در فشارها و دما 

 خنک هوا کندانسور , R 134a مبرد با صفری باالی سردخانه

 

 

 

  تبرید سیستم در رطوبت# اثر 

 رکیباتت تشکیل باعث و شده ترکیب، شوند می برده بکار عموما که مبردهایی اکثر با مختلف درصدهای با رطوبت که است مبرهن و واضح

 عمل این. دهد می انجام واکنش فلزات جمله از سیستم در موجود مواد سایر و روغن با بطوریکه شود می(  اسیدها معموال)  خورنده بسیار

 طوحس سایر و سیلندرها دیواره,  ها یاتاقان محور سر,  ها نمد کاسه,  ها سوپاپ در دیگر های آسیب و شدن دار حفره سبب غالبا شیمیایی

 شدن رفتهگ باعث که شود چیزهایی سایر یا فلزی روکش و لجن تشکیل و روغن رفتن بین از سبب است ممکن همچنین. شود می صیقلی

 همچنین. کنند می کوتاه را تجهیزات عمر دیگر عبارت به و اندازند می خط را ها یاتاقان سطوح و شوند می روغن مجراهای و ها سوپاپ



 سیم عایق رفتن بین از باعث غالبا بسته نیمه و بسته کمپرسورهای موتور در و کند می کمک ها سوپاپ نابودی به رطوبت از ناشی خوردگی

 .انجامد می موتور پیچ سیم بدنه اتصال یا شدن کوتاه اتصال به که شود می پیچی

 از اریع کامال تبرید سیستم وجود طرفی از و. گردد تبرید سیستم نابودی و خرابی باعث تواند می باشد که میزان هر به آب بخار وجود

 مخرب آثار که باشد سطحی از تر پایین سیستم رطوبت محتوی که کند می ایجاب تبرید سیستم مطلوب عملکرد لذا. ندارد امکان رطوبت

 .کند می ایجاد تجهیزات در

 هب ای مالحظه قابل بطور و است نشده تعریف روشنی به آورد خواهد وجود به مضر آثار تبرید سیستم یک در که رطوبت سطح حداقل

 .دارد بستگی کمپرسور از خروجی مبرد دمای به مخصوصا ، سیستم کارکرد دمای و روغن مقدار,  مبرد ماده ماهیت

 سیستم یک در که وقتی. باشد داشته وجود مبرد با محلول یا ( free water)  آزاد آب صورت به است ممکن تبرید سیستم در رطوبت

 شود می یخ به تبدیل شده منجمد اواپراتور در یا و(  انبساط شیر)  مبرد مایع کننده کنترل در دارد حضور آزاد آب صورت به رطوبت تبرید

 عبور از عمان انبساط شیر محل در آب بستن یخ طبعا. باشد شده داشته نگه آب انجماد دمای از تر پایین در اواپراتور دمای اینکه به مشروط

 واردیم چنین این در شود گرفته سر از مبرد جریان و شده ذوب یخ که زمانی تا افتد می کار از سیستم لذا شود می اواپراتور داخل به مبرد

 قطع ساطانب شیر اروفیس محل در یخ شدن ذوب و انجماد با اواپراتور به مبرد مایع جریان زیرا کند می کار متناوب صورت به تبرید سیستم

 .  شود می وصل و

 زتجاو بدارد نگه تواند می محلول صورت به مبرد که مقداری از سیستم رطوبت مقدار که دارد وجود وقتی فقط سیستم در آزاد آب چون

 می ایجاد خوردگی که است سطحی حداقل از باالتر سیستم رطوبت محتوی که است آن نشانه همیشه تقریبا انبساط شیر بستن یخ. کند

 از کمتر االزام سیستم رطوبت محتوی که باشد معنی این به تواند نمی یخ نبودن,  تنها دیگر طرف از(  شود می ایجاد خوردگی پس.)  کند

 .شود می خوردگی سبب که است سطحی

 که داشت خاطر به بایستی همچنین. دهد می رخ آزاد آب تشکیل سطح از تر پایین سطحی در خوردگی,  مبردها از بعضی در که چون

 این به. افتد نمی اتفاق است آب انجماد دمای از باالتر اواپراتور دمای که تبریدی سیستم هر در یا مطبوع تهویه های سیستم در انجماد

. تر ایینپ دمای با های سیستم تا هستند رطوبت از ناشی خوردگی صدمات معرض در بیشتر غالبا باالتر دمای با تبرید های سیستم دلیل

 .باشد شده وارد هایی سیستم چنین در طوالنی زمانی های دوره برای دقت و توجه بدون تواند می رطوبت زیاد نسبتا مقادیر زیرا

 در هک رسیم می نتیجه به لذا شود می کم,  دما کاهش با فرد به منحصر مبرد یک در محلول صورت به رطوبت نگهداری توانایی که چون

 ، ور این از. شود داشته نگه دهد روی انجماد که مقداری از تر پایین خیلی سطحی یک در بایستی رطوبت محتوی دما کم های سیستم

 .است حداقل در هایی سیستم چنین در رطوبت از ناشی خوردگی معموال

 :  دارند فرق هم با خیلی نظر دو از مختلف های مبرد

 یلقب از هایی هیدروکربن:   مثال برای. دارد آنها روی رطوبت که اثری و بدارند نگه خود در توانند می محلول صورت به که رطوبتی مقدار

 صورت به ( کربنی هالو های مبرد)  هایی سیستم چنین در رطوبتی هر بنابراین. کنند می جذب رطوبت کمی مقدار...  و اتان و بوتان پروپان

 فورا رطوبت این باید سیستم مطلوب کارکرد برای. شد خواهد معلوم انبساط شیر محل در انجماد با رطوبت وجود و بود خواهد آزاد آب

 دیگر طرف از. بود نخواهد مسئله رطوبت از ناشی خوردگی معموال کند می کار ها مبرد نوع این با تبریدی سیستم که وقتی. شود گرفته

,  یاکآمون و آب ترکیب. هستند آزاد صورت به رطوبت زیاد مقدار جذب به قادر آمونیاکی های سیستم لذا و دارد وابستگی آب به آمونیاک

 در کمی ثرا ولی کند می حمله برنج و مس قبیل از آهنی غیر فلزات به و بوده قوی قلیایی یک که کند می تولید(  آبکی)  رقیق آمونیاک

 وقتی یحت کنند کار بخشی رضایت بطور توانند می آمونیاکی های سیستم دلیل همین به. دارد سیستم در دیگر ماده هر یا فوالد یا آهن

 باشد. داشته وجود سیستم در رطوبت زیاد نسبتا مقادیر که

 



 :برودتی های کمپرسور روغن_تعویض 

 مشخص سازنده که مناسب روغن نوع و شود مراجعه کمپرسور سازنده کاتالوگ به باید حتما برودتی کمپرسورهای روغن تعویض جهت 

 شود استفاده کرده

 صافی رفتگیگ بدلیل فشار افت و پیچ سیم سوختگی اثر بر شدن آلوده یا مدار کثیفی بدلیل یکبار وقت چند هر برودتی کمپرسورهای روغن

 :داد انجام ترتیب به را زیر مراحل باید کار این جهت شود عوض باید روغن

 .بیایید صفر نزدیک تا کمپرسور ساکشن تا ببندید را مایع خط شیر کار این برای.کنید دان پمپ را سیستم ابتدا -1

 .کنیم می تخلیه را کمپرسور داخل گاز و بسته را کمپرسور رانش و مکش شیر - 2

 .نسوزد هیتر ، روغن تخلیه هنگام تا کرده قطع را روغن کن گرم هیتر برق -3

 ظرف یک در را معیوب روغن و کرده باز دارد قرار کمپرسور قسمت ترین پایین در که را روغن تخلیه درب گاز، کامل تخلیه از پس - 4

 .کنیم می تخلیه

 رفتهگ باد)شود خشک کمال و شده شستشو محلول یک با حتما باید که دارد وجود فلزی توری فیلتر  یک روغن تخلیه درب مقابل در -5

 .شود نمی انجام خوبی به کمپرسور کاری روغن و کند می افت روغن فشار فیلتر این بودن کثبف صورت در( . شود

 .کنیم یم باز را باشد می روغن تزریق مخصوصه که پیچی و بندیم می کردیم باز که گونه همان ترتیب به را تخلیه درب و فلزی توری - 6

 ستا نمایشگر شیشه سوم دو که استاندارد اندازه تا مخصوص قیف توسط را روغن و بست روغن تزریق قسمت به مغزی یک توان می - 7

 نیاز مورد روغن سطح برچسب این. شده متصل شیشه این کنار کند می مشخص را روغن اندازه که برچسب یک معموال. ) ریزیم می

 ( دهد می نشان را کار درحال کمپرسور

 .دکن تر سریع را روغن مکش کمپرسور داخل خالء تا کرد وکیوم را کمپرسور همزمان ساکشن قسمت از توان می روغن شارژ تسریع جهت

 . کنیم وکیوم را کمپرسور و بسته را کردیم باز که هایی مغزی تمام باید حال - 8

 . اشدب می شدن روشن آماده سیستم کردیم باز که هایی پوش درب تست از پس و کنیم می باز را مایع خط شیر و کمپرسور های شیر- 9

 .باشد ارتباط در هوا با خیلی نباید و است رطوبت شدید جاذب برودتی های روغن کنید دقت

 

 تراکمی تبرید سیکل یک دهنده تشکیل اجزاء معرفی



 

 



 

 

 

 

 

 :سوپرهیت 

 .است شده تشکیل بازکننده سوپرهیت و استاتیک سوپرهیت قسمت دو از سوپرهیت

 5شیر یکاستات سوپرهیت اگر مثال. است شدن حرکت آماده و نشیمنگاه از سوزن شدن بلند برای الزم سوپرهیت مقدار استاتیک سوپرهیت

 دیگر درجه چند به احتیاج شدن باز برای و شده بلند خود جای از سوزن اواپراتور، انتهای در سوپرهیت درجه5 وجود صورت در باشد درجه

 .گویند می opening) ) کننده باز سوپرهیت آن به که است سوپرهیت

 است عملکرد سوپرهیت یا کل سوپرهیت بازکننده، و استاتیک سوپرهیت مجموع

 است کل سوپرهیت کنیم، می گیری اندازه ما که سوپرهیتی مقدار واقع در

 درجه 11 کل سوپرهیت یعنی باشد درجه 6بازکنند سوپرهیت و سانتیگراد درجه 5استاتیک سوپرهیت دارای شیرانبساطی کنید فرض

 بلند خود جای از شیر سوزن درجه،5 به سوپرهیت رسیدن با. میدهد نشان را سوپرهیت مقدار مقابل در شیر ظرفیت که فوق نمودار مطابق

 .میشود شدن باز آماده و

 شدن باز صورت در چون نکند باز شیرانبساط تبرید، سیکل خاموشی زمان در که است این سازنده توسط استاتیک سوپرهیت ایجاد دلیل

 شود می کمپرسور وارد استارت زمان در و شده جمع اواپراتور در مبرد مایع کمپرسور، خاموشی در شیر



 بازکشاختا سوپرهیت) درجه5 از بیش به سوپرهیت افزایش با

 میکند اواپراتور به مبرد مایع تزریق و گرفتن ظرفیت و شدن باز به شروع شیرانبساط ،

 است (rated capacity) خود نامی ظرفیت در شیرانبساط رسید( کل سوپرهیت)درجه11 به سوپرهیت زمانیکه

 (شده داده شیرنشان عملکرد منحنی در که همانطور)باشد داشته رزرو ظرفیت مقداری که کند می طراحی طوری را شیر سازنده

 و باشد 20 آن rated capacity که کنیم انتخاب را شیری باید کیلووات 5 ظرفیت با شیر انتخاب برای مثال شیرابساط انتاب هنگام

 شود گرفته نظر در نباید رزرو ظرفیت

 نیست مطلوب این که یابد می کاهش کویل موثر سطح و یافته افزایش سوپرهیت کند عمل full capacity در شیر اگر

 

 

 : سوپرهیت گیری اندازه 

 هتج در را پیچ که زمانی واقع در دبای می کاهش بالعکس و افزایش سوپرهیت ساعت، جهت در سوپرهیت تنظیم پیچ چرخاندن با معموال

 شود وارد تریبیش فشار باید بالب طرف از شیر شدن باز برای نتیجه در شودمی زیاد دیافراگم زیر بر فنر از وارد فشار بچرخانیم ساعت عقربه

 دیافراگم بر البب فشار و یابد افزایش بیشتر بالب دمای و شده ایجاد اواپراتور انتهای در باید بیشتری سوپرهیت که است این معنای به این و

 .یابدمی کاهش سوپرهیت مقدار و شده کم فنر فشار بچرخانیم ساعت عقربه خالف در را پیچ اگر همچنین. شود بیشتر

 شیرها، نای تنظیم هنگام دلیل همین به کندمی تغییر بیشتر سوپرهیت پیچ، چرخاندن در هر با کوچک شیرهای در و هایشکل با مطابق

 .بچرخانیم کامل دور یک بار هر توانیممی است کمتر دور هر ازای به تغییر که بزرگتر شیرهای در و چرخانیممی را پیچ دور 1/4 بار هر



 

 

 :سوپرهیت گیری اندازه 

 ویر بر است ممکن عوامل از بعضی ولی دارد مناسب عملکرد کارخانه تنظیم معموال و شوندمی تنظیم سازنده توسط  انبساط شیرهای

 عملکرد بر گذار اثیرت عوامل. باشد داشته سوپرهیت تنظیم به نیاز شده انتخاب شیرانبساط و بگذارند تاثیر شده نصب سیستم در شیر کارکرد

 :است ذیل قرار به سازد ضروری را سوپرهیت تنظیم است ممکن که شیرانبساط

 ( آب)هوا و اواپراتور داخل مبرد بین کم دمای اختالف.1

 بالب نصب محل.2

 شیرانبساط ظرفیت به برودتی بار نسبت.3

 شودمی تقطیر فشار تغییر باعث که دما فصلی تغییرات و کندانسور ظرفیت.4

 دارد تغییر را یرش کنترلی سوپرهیت مقدار استاتیک، سوپرهیت مقدار تغییر و شیر فنر تنظیم با باید سوپرهیت، تنظیم به احتیاج صورت در

 نچرخاند دور هر ازای به را سوپرهیت در تغییر مقدار سازنده که شودمی مالحظه شده، نصب شیرانبساط مدل همان کاتالوگ به مراجعه با

 است کرده ذکر سوپرهیت تنظیم پیچ



 

 

 :سوپرهیت تنظیم مراحل 

 .بچرخانید بزرگ بدنه شیرهای برای دور یک حداکثر و کوچک بدنه شیرهای برای دور 1/4را تنظیم پیچ ابتدا.1

 دقیقه 30 تا باشد الزم است ممکن. شود ثابت تبخیر دمای و فشار و رسیده تعادل به سیستم و داده پاسخ تغییرات به شیر تا کنید صبر.2

 (نکنید عجله.)بمانید رسیدن تعادل به منتظر هم بیشتر یا

 به اجاحتی اگر ولی هیچ که بود مناسب سوپرهیت میزان اگر کنیممی گیری اندازه را سوپرهیت دوباره سیستم رسیدن تعادل به از بعد.

. مکنیمی گیری اندازه را سوپرهیت دوباره و برسد تعادل به سیستم تا کنیممی صبر و چرخانده دور1/4 دوباره بود سوپرهیت مجدد تنظیم

 ینع در و داشته وجود اواپراتور انتهای در مناسب سوپرهیت مقدار سیستم، رسیدن تعادل به از بعد تا میدهیم انجام را کار این قدری به

 .نباشد ظرفیت کمبود دچار سیستم و بدهد را نظر مورد ظرفیت اواپراتور حال



 

 :جوشی اتصاالت با انبساط شیر نصب 

 

 ورتص در. آید عمل به شیر بدنه حد از بیش شدن گرم از جلوگیری جهت الزم هایمراقبت جوشی، اتصال با انبساط شیرهای نصب هنگام

 به ایعم برگشت امکان فنر نکردن عمل درست و دیدن آسیب صورت در که برسد آسیب سوپرهیت فنر به است ممکن شیر بدنه شدن داغ

 .دارد وجود کمپرسور

 شیر بدنه سمت به جوشکاری شعله که شود گرفته قرار اتصال روی طوری جوشکاری مشعل  اوال شیر بدنه شدن داغ از جلوگیری جهت به

 دور یسخ دستمال یک پیچیدن با شیرانبساط جوشکاری هنگام توانمی همچنین. شود جلوگیری شیر بدنه به شعله برخورد از و نباشد

 .کرد جلوگیری آن شدن داغ از شیر بدنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :بع و مراجعامن

 کانال تلگرامی شاختا

 

 

 


