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 مقدمه

ــد  ــه از فرآین ــین مرحل عیــب یــابی سیســتم برودتــی ســردخانه بــه صــورت تخصصــی ،اول

تعمیر آن محسـوب مـی شـود زیـرا تـا زمـانی کـه مشـکل بـه وجـود آمـده بـرای سیسـتم 

امکــان تشــخیص ایــن کــه کــدام بخــش نیــاز بــه تعمیــرات دارد و یــا عیــب یــابی نشــود 

 کدام قطعه نیاز به تعویض دارد امکانپذیر نیست.

ازایــن رو مرحلــه عیــب یــابی از اهمیــت بــاالیی در تعمیــر سیســتمهای برودتــی ســردخانه 

برخــوردار اســت ، زیــرا در صــورت تغییــرات در سیســتم و تعــویض قطعــاتی کــه در واقــع 

ــوت خــود باقیســت ،  مشــکل سیســتم از ــه ق ــه مشــکل ب ــان ک ــوده ، همچن ــه نب آن ناحی

ــاقی خواهــد  ــروی دســت شــما ب ــرات قطعــه ســالم ب ــه خــاطر تعمی ــز ب ــی نی ــه گزاف هزین

ــه ی   ــرد بهین ــد  و عملک ــر مفی ــد مــدت ، عم ــن مســئله در بلن ــر ای گذاشــت. از جهــت دیگ

 تجهیزات شما را به دلیل تعمیرات نابجا کاهش خواهد داد.

کـه در بحـث رفـع عیـب سـردخانه هـا مطـرح اسـت ،بـه حـداقل رسـیدن نکته مهـم دیگر 

 زمان عیب یابی و تعمیرات می باشد. 

از آنجایی که عیب  سـردخانه زمـانی خـود را نشـان میدهـد کـه سیسـتم اسـتارت خـورده 

ومحصــول در آن قــرار گرفتــه و یــا قــرار اســت محصــول در آن قــرار داده شــود در نتیجــه 

ای محصـوالت در سـالن کـه نتیجـه عـدم رفـع عیـب سیسـتم فوت وقت و باال مانـدن دمـ

ــه  ــه از آن جمل ــت ک ــد داش ــی خواه ــذیری را در پ ــران ناپ ــارات جب ــت ،خس ــی اس برودت

میتــوان بــه خرابــی محصــوالت نگهــداری شــده ویــا عــدم اعتمــاد مشــتریان در نگهــداری 

 محصول توسط سردخانه اشاره کرد.

ایش میــزان رضــایت ســردخانه داران  و دانــش تــدبیر برنــا افتخــار دارد تــا در پرتــوی افــز

ــی  ــابی فن ــب ی ــد عی ــه ، فرآین ــین پرتجرب ــارگیری متخصص ــه  ک ــا ب ــی  ب ــان گرام کارفرمای

تجهیزات سردخانه شما را در کوتـاه تـرین زمـان ممکـن بـا حـداکثر دقـت بـر عهـده بگیـرد 
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و خاطر شما را بابـت تشـخیص دقیـق عیـب و ایـراد بوجـود آمـده و راه حـل رفـع آن هـا 

 گرداند. آسوده

ــوب مکــانیکی و الکتریکــی  ــد شــامل عی ــع عیــب یــک ســردخانه میتوان ــابی و رف عیــب ی

باشد که در ادامـه بـه بررسـی ایـن مشـکالت بـه صـورت مختصـر امـا طبقـه بنـدی شـده 

 می پردازیم.

در ادامــه  بــه آن خــواهیم پرداخــت میتوانــد کمکــی باشــد  کــه شــایان ذکراســت مطــالبی 

بــه دانشــجویان، کــارآموزان وهمکــارانی کــه بــه تــازگی بــه عرصــه صــنعت ســردخانه گــام 

 نهاده اند.

  سیستم اندازی درراه اشکال نوع عیب :

 

 : ۱علت 

  عمل کردن یا معیوب بودن ترموستات •

 تشخیص و رفع عیب :نحوه 

  .دمای سالن را چک کنید.ممکن است دمای سالن به دمای مطلوب رسیده باشد •

 با مولتی متر اتصال کنتاکت ترموستات را ، با باال و پايين بردن دمای تنظیمی چک کنید. •

 : ۲علت 

 High Pressure Controlعمل کردن  •

  نحوه تشخیص و رفع عیب :

 قطع پرشرسوييچ یک مرتبه آن را ریست کنید.برای اطمینان از • 
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 عملکرد صحیح پرشرسوييچ و فشار تنظیم شده روی آن را بررسی کنید. •

عوامل باال رفتن فشار دیس شارژ را بررسی کرده ورفع نماييد.(به قسمت فشار دیس شارژ  •

 باالست مراجعه کنید)

 : ۳علت 

 low Pressure Controlعمل کردن  •

 رفع عیب : نحوه تشخیص و

برای اطمینان از قطع لوپرشرسیستم را در حالت روشن قرار داده و منتظر شوید فشار  •

 لوپرشر باال آمده و سیستم روشن شود. 

 عملکرد صحیح پرشر سوييچ و فشار تنظیم شده روی آن را بررسی کنید.• 

ساکشن پايين عوامل افت  فشار ساکشن را بررسی کرده ورفع نماييد.(به قسمت فشار • 

 است مراجعه کنید)

 : ۴علت 

 oil Pressure Controlعمل کردن  •

 نحوه تشخیص و رفع عیب :

 برای اطمینان از قطع  اویل پرشر یک مرتبه آن را ریست کنید. •

 عملکرد صحیح اویل پرشر  را بررسی کنید. •

 کمبود روغن در کمپرسور را از طریق سایت گالس روغن بررسی کنید. •

ز کارکرد صحیح اویل پمپ مطمئن شوید. (میتوانید از مانومتر روغن ،فشار روغن را چک ا• 

 پی اس آی  بیشتر از فشار ساکشن است) ۴۰تا  ۳۰کنید معموال فشار روغن بین 

 فیلتر روغن را بررسی ودرصورت کثیف بودن،شستشو دهید. •
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 : ۵علت 

 عمل کردن ترمیستور کمپرسور •

 : نحوه تشخیص و رفع عیب

(اضافه جریان)  ۱۲به  ۱۱(نرمال)و  ۱۴به  ۱۱به وسیله مولتی متر  اتصال ترمیستور در حالت • 

 روی ترمیستور را چک کنید.

 ازاتصال درست ومحکم سرسیمهای سرکمپرسور ووجود برق درسیمها اطمینان حاصل کنید. •

 : ۶علت 

 سوختن کمپرسور •

 نحوه تشخیص و رفع عیب :

 اتصال بدنه کمپرسور را چک کنید.با مولتی متر  •

 مقاومت سرسیم های کلمپ کمپرسور را اندازه گیری کنید. •

در صورت سوختن کمپرسور  بعد از پیدا کردن عیب آنرا تعویض نماييد.(سوختن کمپرسور  •

 میتواند به دلیل آسیبهای مکانیکی مثل گیرپاژ و... باشد.

 : ۷علت 

 رقطع جریان برق ورودی به کمپرسو •

 نحوه تشخیص و رفع عیب :

 کلید های ایمنی مثل کنترل فاز ،فیوزها،رله های حرارتی و بی متال را چک کنید. •

قطع مدار توسط کلیدهای ایمنی میتواند ناشی از جام بودن کمپرسور و آسیب های • 

 مکانیکی باشد.
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کابل و زخمی بودن یا جریان برق از تابلو برق به کمپرسور را  بررسی کنید.(از عدم خرابی • 

 قطعی آن اطمینان حاصل کنید.)

 

 یونیت در زیاد وصدای لرزش نوع عیب :

 : ۱علت 

 

ممکن است شاسی ،  پایه های کمپرسور ،لرزه گیر ها و قطعات متحرک در جای خود محکم  •

 نباشند.

 نحوه تشخیص و رفع عیب :

 زیر کمپرسور را چک کنید. وجود لرزه گیر •

 پایه فن های کندانسور را چک کنید.  •

 قطعات جانبی را ازنظر شل بودن چک کنید. •

 : ۲علت 

 کمپرسور عیب مکانیکی پیدا کرده است یا مایع مبرد روی سرسیلندر نفوذ کرده •

 نحوه تشخیص و رفع عیب :

ات داخلی و روغن کاری صحیح کمپرسور را از نظر مکانیکی بررسی و از سالم بودن قطع •

 اطمینان حاصل کنید. 

 : ۳علت 

 عدم روغن کاری صحیح قطعات متحرک •
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 نحوه تشخیص و رفع عیب :

 اویل پمپ و عملکرد صحیح آن بررسی شود. •

 روغن کمپرسور چک شود.• 

 فیلتر روغن کارتل کمپرسور چک شود و در صورت کثیفی شستشو شود.• 

 دمای سالن باالست نوع عیب :

 : ۱علت 

 ترموستات خراب است یا دما باال تنظیم شده است •

 

 نحوه تشخیص و رفع عیب :

 دمای سالن را چک کنید.ممکن است دمای سالن باال تنظیم شده است. •

 عملکرد صحیح ترموستات را بررسی کنید •

 : ۲علت 

 تجهیزات درست انتخاب نشده استظرفیت سیستم و  •

 نحوه تشخیص و رفع عیب :

 ظرفیت برودتی سالن را محاسبه و با ظرفیت یونیت و تجهیزات مقایسه کنید •

 : ۳علت 

 اواپراتور برفک دارد یا گردش هوا در اواپراتور ضعیف است •
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 نحوه تشخیص و رفع عیب :

 کنید.محل نصب اواپراتور و گردش صحیح هوا را بررسی  •

 دیفراست و تایمر دیفراست را چک کنید ودر صورت فاصله زمانی زیاد آن را تنظیم کنید. •

 فن های اواپراتور را از نظر جهت گردش و سالم بودن چک کنید.• 

 : ۴علت 

 مبرد سیستم کم است  •

 نحوه تشخیص و رفع عیب :

 افه نماييد.سایت گالس را چک کنید ودر صورت کمبود مبرد به سیستم گاز اض •

 : ۵علت 

 وجود ناخالصی یا گازهای غیر قابل تقطیر در مبرد  •

 نحوه تشخیص و رفع عیب :

 آنالیز گاز و درصورت وجود ناخاصی ،ریکاوری وشارژ مبرد با خلوص باال •

 : ۶علت 

 ظرفیت پايين یاگرفتگی در شیر انبساط  •

 نحوه تشخیص و رفع عیب :

شده به اواپراتور کم باشد(سوپرهیت زیاد).شیر انبساط را چک ممکن است مقدار مبرد وارد  •

 یا تنظیم کنید.

 : ۷علت 

 کاهش بیش از حد فشار در خط مایع •
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 نحوه تشخیص و رفع عیب :

 دمای محیط محل نصب کندانسور را بررسی کنید. •

 از پرشرسوييچ جهت کنترل ظرفیت کندانسور  یا از فن های دور متغیر استفاده کنید.• 

 ازمسیر بای پاس کمپرسور به رسیور استفاده کنید.• 

 است زده برفک ساکشن خط نوع عیب :

 : ۱علت 

 سوپرهیت تنظیم نیست (کم است) •

 نحوه تشخیص و رفع عیب :

 سوزن شیر انبساط بزرگ انتخاب شده •

 مبرد از شیر انبساط)شیر انبساط تنظیم نیست(کم کردن دبی عبوری • 

 بالب شیر انبساط تحت تنش دمایی خارجی است.شیر انبساط و بالب آن باید عایق شود.• 

 نسبت به سایز لوله خروجی اواپراتور،بالب شیرانبساط در حالت مناسب نصب گردد.  •

 : ۲علت 

 گردش هوا در اواپراتورضعیف است •

 نحوه تشخیص و رفع عیب :

 و گردش صحیح هوا را بررسی کنید. محل نصب اواپراتور •

دیفراست و تایمر دیفراست را چک کنید ودر صورت فاصله زمانی زیاد ویا معیوب بودن   •

 آن را تنظیم کنید.

http://www.dtbco.com/


 

 ۹ 

 

 المنت های اواپراتور را چک کنید.  •

 فن های اواپراتور را از نظر جهت گردش و سالم بودن چک کنید.  •

 : ۳علت 

 تمشارژ اضافی مبرد به سیس •

 

 نحوه تشخیص و رفع عیب :

 درصورت امکان جمع آوری گاز اضافی شارژ شده ویا تخلیه گاز اضافی •

 

 مایع خط در برفک نوع عیب :

 :۱علت 

 گرفتکی و انسداد در خط مایع •

 نحوه تشخیص و رفع عیب :

 فیلتررا چک و در صورت نیاز آنرا تعویض نماييد.گرفتگی در فیلتر درایر یا کثیف بودن  •

 گرفتگی شیر برقی خط مایع و یا وجود نشتی در شیر، بررسی شود.  •

 باالست شارژ دیس فشار نوع عیب :

 : ۱علت 

 شارژ بیش از حد مبرد یاکوچک بودن رسیور •
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 نحوه تشخیص و رفع عیب :

 گاز اضافی از سیستم درصورت مازاد بودنتخلیه  •

 : ۲علت 

 وجود هوا و گازهای غیرقابل تقطیر درون سیستم •

 نحوه تشخیص و رفع عیب :

تست وجود گازهای غیرقابل تقطیر در کندانسور با اندازه گیری دمای اشباع در کندانسور  •

 وجودگازهای غیرقابل تقطیر)  dt>2ودمای هوای ورودی به کندانسور(

 در صورت امکان،ریکاوری وشارژ مجدد مبرد. •

 : ۳علت 

 کثیف بودن کندانسور و عدم گردش مناسب هوا در کندانسور •

 نحوه تشخیص و رفع عیب :

 فین های کندانسور را بررسی و در صورت کثیفی آنرا شستشو کنید. •

 محل نصب کندانسور را چک کنید که در معرض نورمستقیم خورشید نباشد.  •

 بررسی کنید که کندانسور در محل مناسب از نظر گردش هوا قرارگرفته است. •

 جهت گردش فن های کندانسور را بررسی کنید.  •

 عملکرد صحیح و سالم بودن فن های کندانسور را چک کنید. •

 : ۴علت 

 بار حرارتی باال بر روی اواپراتور •

 



 

 ۱۱ 

 

 نحوه تشخیص و رفع عیب :

در سالن فشار مکش افزایش و به دنبال آن فشار دیس شارژ به دلیل بارحرارتی زیاد  •

 افزایش می یابد.

 : ۵علت 

 ظرفیت کندانسور پايين است •

 نحوه تشخیص و رفع عیب :

 توان کندانسور را محاسبه و با توان سیستم مقایسه کنید •

 انسداد لوله ها در کندانسور را بررسی کنید.  •

 باشند. هوادهی فن ها در ظرفیت مناسبی  •

 : ۶علت 

 گرفتگی در مدار خط مایع (انسداد لوله یا بسته بودن شیر دیسشارژ) •

 نحوه تشخیص و رفع عیب :

 بازبودن شیراالت دیس شارژ کمپرسور و ریسیور را چک کنید. •

 درشیربرقی و فیلتر را با تست دما بادست یا تست با دماسنج لیزری بررسی کنید. گرفتگی  •

 بین شیربرقی را تست کنید.سالم بودن بو •

 است پايين شارژ دیس فشار نوع عیب :

 : ۱علت 

 کمبود مبرد در سیستم  •
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 نحوه تشخیص و رفع عیب :

 چک کردن سایت گالس مبرد و عدم وجود حباب در آن •

 نشت یابی در سیستم انجام و رفع گردد. •

 : ۲علت 

 سوپاپ مکششکستگی  •

 نحوه تشخیص و رفع عیب :

با استفاده از دماسنج دمای ساکشن و دیسشارژ سیلندرها را چک نماييد. (دمای باال در  •

 ساکشن سیلندرها نشان از خراب بودن سوپاپ مکش دارد.)

 سوپاپ های کمپرسور را در صورت خرابی تعمیر کنید.  •

 : ۳علت 

 است دمای هوای محل نصب کندانسور پايين •

 نحوه تشخیص و رفع عیب :

 دمای محیط محل نصب کندانسور را بررسی کنید. •

 از پرشرسوييچ جهت کنترل ظرفیت کندانسور  یا از فن های دور متغیر استفاده کنید.  •

 ازمسیر بای پاس کمپرسور به رسیور استفاده کنید.  •

 باالست ساکشن فشار نوع عیب :

 : ۱علت 

 شکستگی سوپاپ مکش •
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 ۱۳ 

 

 نحوه تشخیص و رفع عیب :

 با استفاده از دماسنج دمای ساکشن و دیسشارژ سیلندرها را چک نماييد.  •

به دلیل شکستن سوپاپ مکش ،گاز  در هنگام تخلیه به ساکشن برمیگردد و فشار باال   •

 میرود.

 سوپاپ های کمپرسور در صورت خرابی تعمیر گردند.  •

 : ۲علت 

 ظرفیت باال در شیر انبساط  •

 نحوه تشخیص و رفع عیب :

ممکن است مقدار مبرد وارد شده به اواپراتور زیاد باشد(سوپرهیت کم).شیر انبساط را چک  •

 یا تنظیم کنید.

 سوزن اکسپنشن مناسب را انتخاب نماييد.  •

 : ۳علت 

 حرارتی باال بر روی اواپراتور بار •

 نحوه تشخیص و رفع عیب :

 درصورت امکان از پیش سرد کن استفاده کنید. •

 است پايين ساکشن فشار نوع عیب :

 : ۱علت 

 کمبود مبرد در سیستم  •
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 ۱۴ 

 

 نحوه تشخیص و رفع عیب :

 حباب در آنچک کردن سایت گالس مبرد و عدم وجود  •

 نشت یابی در سیستم انجام و رفع گردد.  •

 : ۲علت 

 ظرفیت پايين یاگرفتگی در شیر انبساط  •

 نحوه تشخیص و رفع عیب :

ممکن است مقدار مبرد وارد شده به اواپراتور کم باشد(سوپرهیت زیاد).شیر انبساط را چک  •

 یا تنظیم کنید.

 است.شیر انبساط و بالب آن باید عایق شود.بالب شیر انبساط تحت تنش دمایی خارجی   •

 بررسی کنید محل نصب لوله متعادل کننده ی خارجی صحیح باشد.  •

 : ۳علت 

 گرفتگی در مدار خط مایع  •

 نحوه تشخیص و رفع عیب :

گرفتگی در شیربرقی مایع و فیلتر درایر را با تست دما بادست یا تست با دماسنج لیزری  •

 بررسی کنید.

 : ۴علت 

 گردش هوا در اواپراتورضعیف است •

 نحوه تشخیص و رفع عیب :

 محل نصب اواپراتور و گردش صحیح هوا را بررسی کنید. •



 

 ۱۵ 

 

دیفراست و تایمر دیفراست را چک کنید ودر صورت فاصله زمانی زیاد ویا معیوب بودن آن  •

 را تنظیم کنید.

 المنت های اواپراتور را چک کنید.  •

 ور را از نظر جهت گردش و سالم بودن چک کنید.فن های اواپرات  •

 

شویم که با شما مالقات کنیم و در بهبود کارتان کمکتان کنیم و از شما بیشتر  خوشحال می
 .یاد بگیریم و بر تجربه های خود بیفزاييم

 مشاهده نماييد تدبیر برناوبسایت دانش راه های ارتباطی با ما را در 

 موفق باشید
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