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  تاثير كاهش فشار تخليه در سيستم تبريد
  )شركت صنعتي تبادل كار (زاره انجرقلي: از 

  
يعنـي دمـاي   ( هوائي استفاده ميشود اخـتالف دمـاي كاندنـسر    هاي در سيستمهاي تبريد كه از كاندنسر 

ر مـثال اگـ  . تقريبا در دماهاي مختالف هوا ثابـت ميمانـد  ) كاندنسينگ منهاي دماي هواي ورودي به آن  
با تغييـر دمـاي محـيط      انتخاب شده است تقريبا اين اختالف        C°10كاندنسر هوائي براي اختالف دماي      

  .ثابت است
 در تابـستان انتخـاب شـده     C°30مثالي را بررسي ميكنيم كه كاندنسر هوائي سيستم با دمـاي محـيط              

 ايـن  .شـت  در فصل زمستان كه دماي محيط كاهش يافت كاندنسر افزايش ظرفيت خواهـد دا         . است
ستم در تمـام فـصول سـال      اگر سي . افزايش ظرفيت باعث كاهش شديد دما و فشار كاندنسر ميشود         

  .ند اين كاهش فشار كاندنسينگ باعث بروز مشكالت اساسي خواهد شدبايد كار ك
 در نظر بگيريم و  دماي محيط C°15اگر اختالف دماي كاندنسر را .  مثالي را بررسي ميكنيم   ۱در شكل   

30°C 45 پس دماي كاندنسينگ باشد°C در اين دما مبرد ( خواهد بودR22 16.3 فشاري معادل 
bar(g)  13اگر دماي محيط كاهش بيابد و مثال به         ).  خواهد داشت°C      برسد با فرض اينكـه اخـتالف 

در ايـن دمـا مبـرد    .  خواهـد رسـيد  C°28دماي كاندنسر تقريبا ثابت باشد لذا دماي كاندسينگ بـه          
R2210.3 معادل  فشاري bar(g)مالحظه ميشود كه با كاهش دماي محيط فشار كاندسـينگ  .  دارد

  .نيز كاهش مي يابد

 ۱شكل 



 ٢

اگر فشار مايع در شير انبساط پائين باشد مقدار مبرد كمتري از همان شير انبساط كه كامال باز باشـد            
 و دهشـ د تبخيـر  ر كـم شـده و در نتيجـه زو   در نتيجه مقدار مايع در اواپراتـو     ). ۲شكل(خواهد گذشت   

 به دليـل مقـدار كـم مبـرد در اواپراتـور ظرفيـت         .سوپر هيت گاز خروجي از اواپراتور افزايش مي يابد        
از طرف ديگر چون مقدار گاز توليد شده در اواپراتـور كـم اسـت و      . برودتي به شدت كاهش مي يابد     

اهش فشار مكش از اگر اين ك. كمپرسور قادر به مكش بيشتري است لذا فشار مكش كاهش مي يابد           
  .حد تنظيم كنترل فشار مكش پائينتر برود اين كنترل كمپرسور را قطع ميكند

  
در سيستمهائي كه در تمام فصول بايد كـار كننـد حتمـا روشـي بايـد در نظـر گرفتـه شـود كـه فـشار             

  . ساده ترين روش خاموش كردن فنهاي كاندنسر است. كاندنسينگ را در محدوده طراحي نگاه دارد
  

 ايـن عيـب سيـستم را بـا     نكته ديگري كه در اينجا قابل ذكر است اين است كه تعمير كاران كـم تجربـه       
وقتي كه مبرد كمي از شير انبساط عبور ميكند در . اشتباه ميگيرند" كمبود ظرفيت شير انبساط"عيب 

حال كاندنـسر  در اثر كاهش ظرفيت برودتي در اواپراتور . نتيجه در كاندنسر مقدار مبرد زياد ميشود 
حال عالئم سيـستم را  . ظرفيت بيشتري پيدا كرده و متعاقبا مقدار سابكولينگ در كاندنسر زياد ميشود  

  . خالصه ميكنيم
 تغيير دمـا در خـط مـايع    -۴ مقدار سابكولينگ زياد  -۳ مقدار سوپر هيت باال      -۲ كاهش فشار مكش     -۱

است امـا در اينجـا ايـن    " رفيت شير انبساطكمبود ظ"اين عالئم بيان كننده عيب . مشاهده نمي شود    
  .عالئم به دليل كاهش فشار كاندنسينگ پديد آمده است
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اگر دمـاي محـيط خيلـي كـاهش يابـد      . مشكل ديگري كه ايجاد ميشود در زمان استارت كمپرسور است  
ر فشار كاندنسينگ پائين آمـده و در زمـان اسـتارت مبـرد كمـي از طريـق شـير انبـساط وارد اواپراتـو                   

در نتيجه فشار مكش به شـدت كـاهش يافتـه و كمپرسـور توسـط كنتـرل فـشار پـائين قطـع                 . ميشود
يكي از راههائي كه از اين مشكل جلـوگيري كنـيم ايـن اسـت كـه ريـسيور سيـستم را در محـيط                    . ميشود

 اسـت كـه فـشار    C°6 مشاهده ميـشود كـه دمـاي محـيط     ۳در شگل . متري از كاندسر نصب كنيم  گر
اما ريـسيور در محلـي اسـت كـه دمـاي آن      .  ايجاد ميشودR22◌ٔ د براي مبرbar(g) 5   كاندنسينگ

21°C 8.4 است و فشار آن به bar(g)اين فشار باعث افزايش مايع در اواپراتـور ميـشود   .  ميرسد
كه خود باعث افزايش فشار مكش شده و در زمان اسارت كمپرسور كنتـرل فـشار ديگـر كمپرسـور را           

  .قطع نمي كند

  
 شود كه مبرد هميشه در مكان سرد تقطير ميشود براي همين دليل حتما يك شير يكطرفـه بـين             توجه

در زمـان خـاموش بـودن كمپرسـور ايـن شـير از تقطيـر مبـرد و          . ريسيور و كاندنسر بايد نصب شود     
اگر اين شير نصب نشود در زمان استارت ريـسيور از مبـرد   . برگشت آن به كاندنسر جلوگيري ميكند 

  .اهد بود و متغاقبا كمپرسور توسط كنترل فشار پائين قطع ميشودخالي خو
  
  

  انجرقليزاره 

 


