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  اصول ديفراست با گاز داغ
  )شركت صنعتي تبادل كار(زاره انجرقلي : از 

  
تعريف ساده ديفراست يا برفك زدائي با گاز داغ را مي توان در يك جمله كوتاه بـه ايـن صـورت بيـان            

كمپرسور از داخل اواپراتور در حالي كه فن هـاي اواپراتـور     ) تخليه(عبور گاز فوق داغ خروجي      : كرد كه   
  در ايـن روش ديفراسـت  ،برخالف ديفراست الكتريكي كه به تدريج برفكها را آب ميكند       .  است خاموش

چون يكدفعه گاز فوق داغ وارد اواپراتور ميشود برفكها ترك خوده و به صورت تكه تكه از اواپراتور جدا          

ب خود جـدا  اين روش موثر در سيستمهاي يخ ساز مورد استفاده قرار ميگيرد كه يخ را از قال           . ميشوند
  .در اينجا اين روش براي اواپراتورهاي سردخانه مورد بحث قرار ميگيرد. ميكند

گاز داغ خروجي از كمپرسور وارد اواپراتور شده و حرارت خود را از دست ميدهد و لذا قسمتي از گـاز              
 از ،يكنـد  خروجي كمپرسـور بـه اواپراتـور هـدايت م         را از  انشعابي كه اين گاز داغ    . تقطير مي شود  مبرد  

 Tبراي ايـن انـشعاب از يـك اتـصال     . باالي لوله تخليه بايد گرفته شود كه احتمال گذر روغن را كم كند 
در مسير عبور گاز داغ يك شير برقي بايد قرار گيرد كـه   ).   ۱ در شكل    ۱نقطه  (مانند استفاده ميشود  

  ).۲ در شكل ۲نقطه (فقط در زمان ديفراست باز ميشود 
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يـك شـير يكطرفـه    راتور در زمان ديفراست نسبت به كاندنسر سردتر است لذا حتمـا         چون سطح اواپ  
  ).۳ در شكل ۳نقطه (بايد تعبيه شود كه مبرد از كاندنسر به اواپراتور تقطير نشود 

بايد بين شير انبساط لوله اين . فته شد بايد به ورودي اواپراتور وصل شود     گراز خط تخليه    انشعابي كه   
ترموسـتاتي كـه روي سـطح كويـل قـرار ميگيـرد       ). ۴ در شكل ۴نقطه  (وصل شودپراتور و پخش كن اوا  

  ).۵نقطه (پايان سيكل ديفراست را مشخص ميكند 
گاز فوق داغ كه وارد اواپراتور ميشود حرارت خود را از دست داده و قـسمتي از گـاز تقطيـر ميـشود و            

به همين دليل مخـزن  . به كمپرسور وجود دارد احتمال برگشت مايع ،چون فنهاي اواپراتور خاموش است 

در زمـان ديفراسـت   ). ۵ در شـكل  ۷نقطـه  ( در خط مكش الزامي است  Accumulatorمايع شكن يا    
احتمال جمع شدن و سرريز مايع در مايع شكن وجود دارد لذا پيشنهاد ميشود مايع شكن در يك مخـزن      

در دماي ) ۸نقطه (و  هيتر  ) ۹نقطه  (وستات  روغن قرار گيرد كه دماي روغن داخل آن نيز توسط ترم          
30°Cنگه داشته شود كه مايع مبرد داخل مخزن تبخير شده و به كمپرسور برود  .  

در اين سيستم ديفراست واضح است كه كمپرسور حتما بايد كار كند لذا اگر ترموستات اتاق كمپرسور 
  .شن كندرا قطع كرده باشد بايد سيستم ديفراست ابتدا كمپرسور را رو
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اين نوع ديفراست در سردخانه هاي بزرگي كه تعدادي اواپراتور بـه طـور مـوازي بـه يـك كاندنـسينگ         
يونيت وصل است بسيار مفيد است چون اواپراتورها به نوبـت ديفراسـت ميـشوند و در نتيجـه دمـاي        

  . محيط ثبات بيشتري خواهد داشت

نه فقط يـك اواپراتـور باشـد آيـا مـي تـوان از ايـن        حال اين سئوال مطرح ميشود كه اگر در يك سردخا         
  فاده كرد ؟تسيستم ديفراست اس

توضيح اين مطلب به اين صورت است كه در زمان ديفراسـت شـير برقـي خـط مـايع بـسته ميـشود و                 

چون كمپرسـور مكـش معمـولي خـود را انجـام      . اواپراتور فقط توسط گاز داغ از كمپرسور تغذيه ميشود   
ن ميرسد لذا فشار مكش كمپرسور به شـدت پـائين   آ حالت مقدار گاز مبرد كمي به ميدهد و در اين  

در اثر كاهش فشار مكش دماي مبرد داخل اواپراتور نيز كاهش مـي يابـد و اگـر ايـن دمـا بـه                 . ميرود
0°Cبرسد ديگر عمال ديفراستي انجام نمي گيرد  .  
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 در هر سيكل ديفراسـت فقـط يـك    ،به همين دليل در سردخانه هايي كه تعدادي اواپراتور موازي دارند         
چهارم و يا يك سوم كل اواپراتورهاي موجـود ديفراسـت مـي شـوند كـه فـشار مكـش كمپرسـور زيـاد              

در ضمن اگر سطح زيادي بايـد ديفراسـت شـود زمـان الزم بـراي كـاهش فـشار مكـش                . كاهش نيابد 
براي جلوگيري . رسور طوالني خواهد بود و كمپرسور ممكن است در اثر ازدياد بار قطع كند  توسط كمپ 

ايـن شـير   ). ۶ در شكل ۱۰نقطه  (از شير تنظيم فشار محفظه ميللنگ استفاده ميشود         از اين مطلب نيز     
  . معروف استCPRV (Crankcase Pressure Regulating Valve)به 

  .پيشنهاد ميشود" سيكل معكوس"ور دارد ديفراست به روش براي سيستمي كه فقط يك اواپرات
  

   Defrost by Cycle Inversion – ديفراست به روش سيكل معكوس
نقاط مختلـف ايـن سـيكل را بررسـي     .  سيكل معكوس به طور شماتيك نشان داده شده است۷در شكل  

  .ميكنيم

  
  

در نتيجـه  . ان مبـرد را عـوض مـي كنـد    شير معكوس كننده يا چهار طرفه در واقع مسير جريـ   : ۱نقطه  
مبدلي كه قبال اواپراتور بود حال حكم كاندنسر را پيدا ميكند و مبدلي كه قبال كاندنسر بود حال به جاي 

ال تبديل به كاندنسر شده و گاز داغ ازآن عبور حبنابراين اواپراتور سيستم تبريد . اواپراتور عمل ميكند
  .در اين حالت نيز فنهاي اواپراتور خاموش است. ن ذوب ميشودآميكند و در نتيجه برفكهاي روي 

  . ميشودPump-down بسته شدن خط و عمل شير برقي در خط مايع باعث : ۲نقطه 
 در زمان سيكل تبريد باز است و در زمان سيكل ديفراست بـسته مـي         ۳شير برقي در نقطه      : ۳نقطه  
ي ولتاژي به آن نرسد باز است و در اثر رسـيدن  اين شير برقي برخالف شير برقي خط مايع وقت     . شود

  .ولتاژ بسته مي شود
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شيرهاي يك طرفه باعث مي شوند كه مبرد مايع در زمـان سـيكل تبريـد وارد شـير انبـساط        : ۴نقطه  
  . شود) ۷نقطه (و در زمان ديفراست وارد شير انبساط ديگر ) ۶نقطه (اصلي شود 

يكل تبريد استفاده مي شود چون سـيكل ديفراسـت كوتـاه    خشك كن فقط در زمان س / فيلتر   : ۵نقطه  
  .است و لزومي ندارد كه مبرد از فيلتر عبور كند

زياد  در پخش كن و افت فشار   زيرا  شير انبساط با متعادل كننده خارجي بايد استفاده شود           : ۶نقطه  
  .اواپراتور باعث كاركرد نادرست شير انبساط معمولي خواهد شد

ر انبساط معموال از نوع اتوماتيك اسـت كـه معمـوال بـه شـير انبـساط بـا فـشار ثابـت          اين شي : ۷نقطه  
  .اين شير انبساط فقط در سيكل ديفراست استفاده مي شود. معروف است

 تنظيم مـي شـود كـه    C°10 و معموال روي حس مي كندترموستات كه دماي سطح كويل را      : ۸نقطه  
  .در اين دما سيكل ديفراست را قطع مي كند

 ديفراست به پايان رسيد حتي اگـر ترموسـتات اتـاق فرمـان روشـن شـدن كمپرسـور را        وقتي كه سيكل  
ب روي آتـا قطـرات   ) بدون اينكه فنهاي اواپراتور روشن شـود ( حتما بايد كمپرسور روشن شود      ،ندهد

  . در زمان روشن شدن فنها اين قطرات وارد اتاق نشودوسطح فينها يخ بزند 
 خط مكش از ورود احتمـالي مـايع بـه كمپرسـور جلـوگيري مـي         accumulatorيا  مايع شكن    : ۹نقطه  

  .كند
شير تنظيم فشار محفظه ميللنگ باعث مي شود كه فشار مكش در حـد تنظـيم شـده بـاقي             : ۱۰نقطه  

  .بماند و بعد از سيكل ديفراست كه فشار اواپراتور باال رفته است به كمپرسور فشار وارد نشود
  

  .را نشان مي دهد" سيكل معكوس" سيكل ديفراست به روش ۹د و شكل  سيكل تبري۸شكل 
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