شير هاي انبساط با شارژ همگاني براي بيشتر سيستم هاي برودتي كه محدوديت فشار ندارند مورد استفاده
قرار مي گيرند .در اين نوع شير حباب ح رارتي آن را مي توان در جاي گرم تر از معمول بدون توجه به نسبت دماي
باالي اوپراتور به فشار اوپراتور نصب كرد .شارژ همگاني يعني مايع مبرد كه در داخل حباب حرارتي تزريق شده
به مقداري است كه هميشه مقداري مايع مبرد در داخل حباب باقي مي ماند بدون توجه به سردي و يا گرمي
لوله اي كه حباب بر روي آن نصب گرديده است.شارژ ) MOPحداکثر فشار کار کرد(  MOPاختصار Maximum
 operating pressureاست كه به معناي بيشترين فشار كاركرد مي باشد  ،كه معموال در كارخانه سازنده تنظيم
و سپس به بازار ارائه مي گردد.
تمام شير هاي انبساط  MOPداراي ش ارژ مبرد کمی در داخل حباب حرارتي خود هستند .اين بدين معنا است
كه براي عملكرد صحيح شير انبساط  ،دماي لوله اي كه بر روي آن حباب حرارتي نصب شده بايد كمتر از حباب
باشد .در صورت عدم رعايت اين امر شاهد برگشت مايع مبرد به حباب خواهيم بود .شارژ داخل حباب زماني
شروع به تبخير شدن مي كند  ،كه دما آن نزديك به  MOPبرسد .با افزايش تدريجي فشار مكش شير انبساط
شروع به بسته شدن مسير مايع مبرد به داخل اوپراتور مي كند .شروع اين بسته شدن تدريجي تقريبا بين 0.3-
 0.4barكمتر از مقدار تنظيم شده است و با رسيدن به فشار  MOPكامال بسته مي شود MOP .همچنين به
محافظ بار زیاد موتور  Motor overload protectionنيز معروف مي باشد .اين نوع شير معموال در سيستم هاي
برودتي و تهويه حمل و نقل مورد استفاده قرار مي گيرد .شارژ  MOPبا ترازگر شير هاي انبساط  MOPبا ترازگر
بيشتر در سيستم هاي برودتي فشار باال همچون سيستم هاي تهويه و مبدل هاي حرارتي با انتقال حرارت باال
مورد استفاده قرار مي گيرند .با شير هاي  MOPبا ترازگر تا )  k (c 2-4مقدار سوپر هيت كمتري نسبت به ديگر
نوع شيرهاي انبساط مي توان بدست آورد.حباب حرارتي
اين نوع شير داراي کی توری لوله اي شكل با سطحی بزرگتر نسبت به وزن خود و روزنه هاي درشت مي
باشند.اين نوع شيرها داراي يك سيستم كاهند و ت نظيم مي باشد ،كه با افزايش دماي حباب مسير ورود مايع
مبرد به اواپرتور به آهستگي باز و با كاهش دما سريع بسته ميشود.
انتخاب شيرهاي انبساط
شير هاي ترموستاتيك بر اساس فاكتور هاي زير انتخاب مي شود :
 1نوع مبرد 2ظرفيت اواپراتور 3فشار اواپراتور 4فشار كندانس 5ساب كول 6افت فشار در شير 7-متعادل كننده داخلي و يا خارجي

نصب
شير هاي انبساط مي بايست در خط مايع ورودي به اواپراتور و حباب حرارتي آن در خط مكش هر چه نزديكتر به
اواپراتور نصب گردد.در صورت داشتن متعادل كننده خارجي لوله آن مي بايست در خط مكش بعد از حباب حرارتي
نصب گردد.

نكات مهم در نصب حباب حرارتي
 ح باب حرارتي هرگز نبايد در قسمت زير لوله مكش نصب گردد چرا كه وجود و جمع شدن روغن در قسمتپایين لوله باعث ارسال سيگنال غلط به حباب مي گردد.
 حباب حرارتي مي بايست دماي سوپر هيت گاز مبرد را صحيح حس كند  ،ل ذا پيشنهاد مي شود در مجاورتهواي گرم و يا سرد قرار نگيرد و در صورت نياز مي توان آن را عايق كرد.
 حباب حرارتي را هرگز بعد از مبدل حرارتي  Heat exchangerنبايد نصب كرد ،چرا كه اين امر نيز باعث ارسالسيگنال غلط به حباب مي شود.
 حباب حرارتي نمي بايست در نزديك ي شير آالت سنگين نصب گردد  ،چرا كه اين امر باعث ارسال سيگنال غلطبه شير انبساط و حباب مي گردد.
 -حباب حرارتي نمي بايست در قسمت جمع آوري و يا رايزر روغن و يا هر نوع مانع جريان مبرد نصب گردد.

تنظيم
شيرهاي انبساط معموال در كارخانه براي بيشترين كاربرد ها تنظيم شده اند  ،ولي در صورت نياز مي توان با پيچ
تنظيم  Spindle valveآن را تغيير داد .چرخاندن پيچ در جهت عقربه ساعت باعث افزايش و مخالف عقربه ساعت
باعث كاهش مقدار سوپر هيت مي شودصيد)هانتينگ( ) Huntingا فزايش و كمبود مايع مبرد در داخل اواپراتور(
را مي توان با روش زير تنظيم كرد .پيچ تنظيم شير انبساط را در جهت عقربه ساعت بچرخانيد تا اينكه نوسان

فشار در گيج فشار مكش متوقف شود  ،سپس با چرخاندن مرحله به مرحله در جهت مخالف عقربه ساعت ادامه
دهيد تا اولين نوسان د ر فشار مكش را مشاهده كنيد .از اين مرحله به بعد در هر مرحله پيچ تنظيم را فقط 1 /4
دور بچرخانيد و اجازه دهيد حداقل  15دقيقه فن اواپراتور كار كنند تا به سوپر هيت مورد نياز برسيد .با تنظيم سوپر
هيت ديگر نمي بايست شاهد نوسان فشار مكش باشيد .البته قابل ذكر است ت غيير دماي سوپر هيت بين 0 /5
 +و  -0 /5در عملكرد دستگاه چندان مهم نيست.

