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   انبساط ترموستاتيكيعيوب متداول در شير
   شركت صنعتي تبادل كار–زاره انجرقلي : از 

  
. براي تشخيص عيبهاي مربوط به شير انبساط در سيستم تبريد تراكمي اول بايد نحوه كار شير را به دقـت درك كـرد                

  . شودقبل از ارائه مشكالت مربوط به شير انبساط خالصه اي از كاركرد آن توضيح داده مي
بـر روي  . در شير انبساط يك ديافراگم قابل ارتجاع وجود دارد كه محور اصلي شير توسط اين ديافراگم حركت مي كند           

 دقـت  ۱بـه شـكل   . ديافراگم سه فشار اصلي اعمال مي شود و شير در اثر برآيند اين سه فشار باز يا بـسته مـي شـود                 
فشار ورودي اواپراتور در شيرهاي بـدون اكـواليزر و فـشار     (P2تور فشار اواپراو  P3در زير ديافراگم فشار فنر      . كنيد

اگـر  .   اعمال مي شـود P1بر باالي ديافراگم فشار حباب حرارتي     . تاثير دارند )  خروجي اواپراتور در شيرهاي با اكواليزر     
 در نتيجه شـير در حـال   جمع فشار فنر و فشار اواپراتور برابر با فشار حباب حرارتي باشد ، ديافراگم حركت نمي كند و      

 فشار فنر و اواپراتور باشد در نتيجه ديافراگم عاگر فشار حباب حرارتي بيشتر از جم. P1= P2+P3. تعادل خواهد بود
 بيشتر از فـشار حبـاب حرارتـي    P2 , P3 دو فشار عبر عكس اگر جم. به سمت پائين حركت كرده و شير باز مي شود

  .ر بسته مي شودباشد ديافراگم به باال رفته و شي
ن ديافراگم بـر اثـر اخـتالف دو فـشار فنـر و      آوقتي كه شير تنظيم شد فشار فنر يك مقدار ثابتي خواهد بود و بعد از               

  . فشار فنر در واقع مقدار سوپرهيت خروجي از اواپراتور را كنترل مي كند.  العمل نشان مي دهدساواپراتور عك
  .ي پردازيمحال به عمده ترين مشكالت شير انبساط م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   شير انبساط به اندازه كافي مبرد به اواپراتور نمي رساند
اگـر پـيچ   يعنـي  . هر سازنده اي شير انبساط را معموال در حد وسـط تنظـيم مـي كنـد    : تنظيم شير را چك كنيد    - ۱

لذا شـير  . م مي كند دور باز تنظي۳ دور مي چرخد ، كارخانه آنرا روي ۶تنظيم شير از حالت بسته تا باز كامل     
را تا انتها بسته و تعداد دورهاي چرخش تا حالت باز كامل را شمارش كنيد و پيچ تنظيم را بر روي نصف تعداد 

 

 ۱شكل 



 ٢

 دقيقه زمان داده ۱۵ دور باز كرده و براي هر تنظيم ۲/۱ تا ۴/۱براي تنظيم هر دفعه  . شمارش شده قرار دهيد   
 .يدآ بگيريد تا مقدار مورد نياز بدست و سوپر هيت خروجي از اواپراتور را اندازه

 
تما روي خط مكش افقي نزديك به اواپراتور نصب ححباب حرارتي بايد : محل نصب حباب حرارتي را چك كنيد       -۲

حباب حرارتي بايد محكم روي لوله مكش بسته شود و كامال عايق شـده تـا دمـاي محـيط روي آن تـاثير              . شود
 .)۲شكل (داريد حتما حباب حرارتي را قبل از آن نصب كنيداگر تله روغن روي خط مكش . نگذارد

  
  
  
  
  
  
  
  

  
اگر قطر لوله كوچك باشد . )۳شكل ( ببنديد۸ يا ۴ باشد حباب را روي ساعت   ۸/۷"اگر قطر لوله مكش بيشتر از       

  .بجز در زير لوله در تمام محيط لوله مي توان حباب را بست
  .زماني كه شير مبرد اضافي به اواپراتور مي رساند نيز الزم استاين چك در 

 
از .   شير انبساط مي شود در كاركردرطوبت آب باعث اختالل شديد: رطوبت موجود در سيستم را چك كنيد  -۳

آنجائي كه شير اولين نقطه در سيستم است كه دماي آن كاهش مي يابد لذا رطوبت موجود در شير منجمد        
خشك كن از حد كاركرد آن خيلي باال رود ، /توجه كنيد كه اگر دماي فيلتر. ختل مي كندم آنرا شده و كاركرد

همچنين عيوبي كه باعث باال رفتن دماي خط . رطوبت جذب شده در فيلتر آزاد مي شود و وارد شير مي شود
ب گرم يك ليوان آ.  فيلتر مي شوند مثل كاندنسر آلوده يا قطع فن كاندنسر      نمايع شود نيز باعث گرم شد     

 .برد به گوش مي رسدماگر رطوبت منجمد شده باشد ذوب شده و صداي جريان . روي بدنه شير بريزيد

 

 

 ۲شكل 

 ۳شكل 



 ٣

  .اين چك در زماني كه شير مبرد اضافي به اواپراتور مي رساند نيز الزم است
 

آلودگي ايجـاد شـده در سيـستم ماننـد ذرات اكـسيد مـس كـه در        : د آلودگي در بدنه شير را چك كنيد    وجو -۴
-Pumpسيـستم را  . هنگام جوشكاري ايجاد مي شود مـي توانـد وارد شـير شـده و كـاركرد آنـرا مختـل كنـد           

down          ذرات پيـشنهاد مـي شـود كـه در صـورت مـشاهده       .  كنيد و شير را باز كرده و داخل آنرا تميز كنيـد
 .خشك كن را تعويض كنيد/ فيلتر،آلوده

شايد ذرات مانع از بسته شدن شـير  . اين چك در زماني كه شير مبرد اضافي به اواپراتور مي رساند نيز الزم است           
  .مي شوند

 
اگر قبل از شير شيشه روئيت داريد مايعي كـه بـه شـير    : مل را در پشت شير انبساط چك كنيد        وجود مايع كا   - ۵

اگر گاز و مـايع بـه شـير مـي رسـد چـك       . بايد شيشه روئيت مايع كامل را نشان دهد       . ي كنيد مي رسد بررس  
اين اشكال از گرفتگي فيلتر، قطر نادرست خط مايع ، خط مايع عمودي به سمت باال      . كنيد كه علت اين چيست    

ش نصب كنيد اگر اشكال از خط عمودي مايع باشد يك مبدل خط مك. با طول زياد حركت كرده ايجاد مي شود
 .سابكول شده و بعد به شير برسدتا مايع به انداره كافي 

 
ظرفيت شير انبساط به اختالف فشار دو طـرف آن بـستگي   :  طراحي در دو طرف شير را چك كنيد        افت فشار  -۶

سعي كنيد افت فشار در ورودي . هر چقدر اين اختالف فشار بيشتر باشد شير ظرفيت بيشتري مي دهد. دارد
اگـر فـشار ورودي بـه شـير در اثـر كـاهش فـشار        . م كرده و يا فشار را بعد از شـير افـزايش دهيـد    شير را ك  

 .حتما سيستم تنظيم فشار كاندنسر نصب كنيد) در اثر كاهش دماي محيط(كاندنسينگ كاهش يافته است 
  
بـساط بـا   شـيرهاي ان : روي ديافراگم آن تقطيـر نـشده باشـد    چك كنيد كه مبرد موجود در حباب حرارتي در        -۷

MOP اگر سر شـير از حبـاب حرارتـي سـردتر شـود گـاز       .  مقدار محدودي مبرد مايع در حباب حرارتي دارند
 سر شير را با روشي كه به آن صدمه وارد نشود .شير مي بنددموجود در حباب روي ديافراگم تقطير شده و     

يم شده برگشت يعني مبرد داخل گرم كرده و سوپر هيت خروجي را اندازه بگيريد اگر سوپر هيت به حد تنظ
 .حباب روي ديافراگم تقطير شده است

  
  

   كمپرسور بر مي گردد شير انبساط مايع زيادي به اواپراتور مي رساند و مايع به
 بيش از اين حد اگر شير انبساط.  ظرفيت طراحي خود مي تواند تنظيم شود%30 تا 25شير انبساط معموال در حدود 

  .بيش از اندازه به اواپراتور مي رسد و در نتيجه مايع به كمپرسور بر مي گرددمبرد انتخاب شود ، 
  

 ).۱مانند مرحله  (تنظيم شير را چك كنيد -۸
 
باشـد و فـشار   شـده  بساط بيش از اندازه باز ناگر شير ا: مل را در پشت شير انبساط چك كنيد      وجود مايع كا   - ۹

ايع در كاندنسر سابكول شده و مايع اضافه به شير كاندنسينگ در اثر كاهش دماي محيط كاهش يابد مبرد م
 .انبساط مي رسد



 ۴

 
اگر سرعت هوا روي اواپراتور بنا به داليلي كاهش يابد : چك كنيد  را  در اواپراتور   بار حرارتي هوا    نحوه تقسيم    -۱۰

 . )۴شكل  (باعث كاهش انتقال حرارت شده و احتمال برگشت مايع به كمپرسور زياد مي شود
 

. در مدارهاي اواپراتور به صورت مساوي تقـسيم شـود    مبرد بايد   : ور نحوه پخش مبرد را چك كنيد        پراتدر اوا  - ۱۱
اگر مبرد توسط پخش كن تقسيم مي شود بايد قطر و طول لوله هاي پخش كن دقيقا برابر باشد كه تقـسيم                

ع از آن مدار شـده  اگر در يك مدار مبرد بيشتر جريان يابد باعث خروج ماي. مبرد به طور مساوي انجام شود    
دمـاي خروجـي هـر مـسير از     . و شير انبساط بسته مي شود در حالي كـه مـدارهاي ديگـر مبـرد كـافي ندارنـد           

ي مبـرد در مـسيرهاي     دماهاي مختلف نشان دهنده تقسيم نامـساو      . اندازه بگيريد ) قبل از كلكتور  (اواپراتور را   
 ).۵شكل (اواپراتور است 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 انجرقليزاره 

 ۴شكل 

 

 ۵شكل 


