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 مبرد تعویض نکات

 تعویض در صلیا مشکل .شود توجه باید نکاتی به تبرید سیستم در قدیمی مبرد با جدید مبرد کردن جایگزین جهت

 ی ماده به روغن شستن برای. بشوئید را روغن توانید نمی ازت گاز ژشار با. است مدار کل در موجود روغن مبرد،

 :ستا زیر شرح به مدار در باقیمانده روغن کردن تمیز برای استاندارد روش. دارید نیاز روغن حالل

 .دارید نگه هایی سیلندر در و کرده ( ریکاوری ) بازیافت را مدار در موجود مبرد -1

 .کنید تخلیه دارد امکان که آنجایی تا را کمپرسور کارتر در موجود روغن -2

 .بریزید کارتر درون را جدید مبرد با مناسب مصنوعى روغن -3

 .کنید وکیوم را سیستم -4

 .کنید شارژ را قدیمی مبرد -5

 .کنند گردش مدار در مصنوعی روغن و مبرد تا کنید روشن را سیستم -6

 و شده مخلوط باقیمانده روغن با جدید روغن مرور به. دارد شستشو قدرت است الکل دارای مصنوعی روغن چون 

 .آید می کارتر هب

 .کنید تخلیه را کارتر آلوده روغن -7

 .کنید تکرار بار چند را 7 تا 3 مراحل -8

 .دهند می نشان رنگ تغییر با را روغن آلودگی که هست بازار در هایی مایع -9

 1۰ مرحله به دندار آلودگی که صورتی در.دارد وضعیتی چه کارتر در روغن آخرین که کنید چک مواد این کمک با

 .کنید تکرار را باال مراحل صورت این غیر در.بروید

 .کنید بازیافت مدار از را قدیمی مبرد -1۰

 .کنید تعویض را انبساط شیر فیلتر -11

 .بریزید کمپرسور در جدید روغن-12

 .کنید وکیوم را سیستم -13

 .کنید شارژ را جدید مبرد -14

 .کنید روشن را سیستم -15
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 کار زمان.آورد می رکمپرسو به را باقیمانده معدنی های روغن و کند می کار مصنوعی روغن و قدیم مبرد با کمپرسور

 کم آلودگی است مصنوعی ها روغن اکثر چون دیگر طرف از.نزند صدمه آن به آلودگی تا باشد کوتاه باید کمپرسور

 هزینه و زمان کار این شد گفته چنانکه. شود می خارج مدار از عمال معدنی روغن تکرار بار چند از بعد و شده کمتر و

 سازگار باید کمپرسور و مبرد تعویض .شود عویضت باید حتما انبساط شیر و فیلتر. ندارد وجود دیگرى موثر راه و دارد

 .باشد سیستم ظرفیت با

 2۰ ظرفیت باید جدید کمپرسور.دارد وات کیلو 2۰ معادل برودتی ظرفیت ، کاری شرایط در قدیمی سیستم کنید فرض

 مایع برگشت احتمال باشد بزرکتر اگر و نیست کافی ظرفیت ، باشد کوچکتر اگر .باشد داشته جدیدمبرد  اب وات کیلو

 باید جدید مبرد با جدید کمپرسور که کنید دقت باید.بود خواهد کوچک کندانسور دیگر طرف از و دارد وجود

 .باشد سازگار جدید مبرد و سور کمپر ظرفیت با باید هم انبساط شیر .بدهد را قدیمی ظرفیت

 به روغن وعن تا کنید مراجعه سوررکمپ سازنده کاتالوگ به باید حتما برودتی کمپرسورهای روغن تعویض برای

  صنعتی های روغن با فقط R134a مبرد و R407C, R404, R410 مثل 4 سری های مبرد. شود انتخاب درستی

 می کار معدنی روغن با که سیستمی در اگر کنید دقت معدنی های روغن با R22 مبرد و هستند سازگار (استر پلی)

 .کند می وارد کمپرسور به جدی صدمات و شده موم به تبدیل روغن شود شارژ استر پلی روغن کند

 

 

 

 

 

 

 کن خنک برج و چیلر مجله:  منبع

 شرکت مهندسی و تولیدی اصفهان دما


