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Bu yaznn amac supermarket uygulamalarnda
oldukça sk görülen problemleri ve Termostatik
Genleşme Valflerinin tamir prosedürlerini anlatmaktr.
Öncelikle TGV in basitçe çalşma prensibine bakalm.
Diyafram TGV ini harekete geçiren önemli bir
parçasdr. Diyaframa etki eden temel üç basnçlar ise
B1- hissedici elemandaki (bulb) basnç, B2- dş
dengeleme basnc ve B3- yay basnc dır. Emme
hattndaki scaklk değişimi hissedici eleman
basncnn diyaframn üst tarafna etki ederek TGV
nin açlmasn sağlar. Dş dengeleme ve yay basnçlar
diyaframn alt tarafndan etki ederek valfin kapanmas sağlarlar. Normal operasyon şartlarnda hissedici elemann basnc, dş dengeleme basnc ile yay
basncnn toplamna eşittir. Yani B1 = B2 + B3.

Önemli bir noktay belirtmek istersek; valf
ayarlandktan sonra yay basnc sabittir. Bundan dolay,
TGV aslnda hissedici ile dş dengeleme basnç farkn
kontrol eder bu da zaten yay basnc miktar kadardr.
Yay basnc valfin emme hattnda kontrol ettiği süperhit
(kızgın buhar) değerini gösterir. Ksa bir TGV çalşma
prensibi açklamasndan sonra, süpermarket ekipmanlarnn servislerinde yüksek oranlarda görülen TGV
poblemlerine göz atalm. Aşağdaki örneklerdeki termostatik genleşme valfi daha önce doğru süperhit
ayarnda çalştğn kabul ediyoruz.

Valf yeterince soğutkan evaporatöre
göndermiyor
#1 — TGV ayarna baknz: Sporlan TGV in fabrika
ayar ayar çubuğunun ortasdr. En başndan sonuna
kadar çubuğu çeviriniz ve toplam dönmeyi saynz.
Sonra tekrar başa gelerek saydğnz dönmelerin
yars kadar ayar çubuğunu dönderiniz. Bu size valfin
fabrika ayarn verir.
Ayarlama çubuğu doğru süperhit değerine
ulaşılıncaya kadar, saat yönünün tersine her
15 dakika da bir, yarım veya tam tur döndürülmelidir.
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#2 — Hissedici Elemannn (Bulb) yerine baknz:
Hissedici eleman emme hattnn düz ve temiz
yerine skca bir şekilde bağlanmaldr. Hissedici
eleman dş hava scaklğndan etkilenmemesi gerekir.
Bağlandğ yer evaporatörün çkş ve yatay emme
hattnda olmaldr. 7/8 inçlik ve yukar çaptaki emme
borular için saat 4 yada 8 i gösterir biçimde yatay
hatta monte edilmelidir. Küçük emme hatlarnda
hissedici eleman en alt ksm hariç (borunun alt
ksmnda yağ birikebilir ve doğru scaklk ölçümünü
etkiler) herhangi bir noktada boruya bağlanabilir.
Birden fazla evaporatörlü sistemlerde bir valfin
hissedici eleman başka bir valfin hissedici elemann
etkilememesine dikkat edilmelidir. Dş dengeleme
bağlants hissedici elemandan biraz aşağ tarafna
monte edilmelidir.
Hissedici elemann doğru monte edildiğini tetkik ediniz.
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Likid ve Yağ,
hissedici
elemandan
uzakta olmalıdır

Hissedici eleman, evaporatörün çıkışındaki yatay emme
hattındaki temiz bir yere sıkıca bağlanmalıdır.

Not: Bu olasılık, valfin evaporatöre gereğinden fazla
soğutkan göndermesi için de geçerlidir.
#3 — Neme baknz: Su veya su-yağ karşmlar valfin
ağz ksmnda donarak normal operasyonunu
zorlaştrr. Sistemde ilk soğuk yer valf olduğundan
dolay nem donarak akş engeller. Sistemin hiç servis
yaplmadğ için nemin olmayacağn varsaymak
yanlştr. Likid hattnn normal operasyon scaklğnn
ötesinde bir artştan dolay filitreden (zaten maksimum

Not: Bu olasılık, valfin evaporatöre gereğinden fazla
soğutkan göndermesi için de geçerlidir. Valfin ağzı en
açık pozisyonda donabilir.
#4 — Valfin gövdesindeki yabanc maddelere
baknz: Kirli ve yabanc maddeler (bakr oksitli
parçalar, metal çipleri, yağ parçalanmas, çamurumsu
tortu, vs.) konvansiyonel filitrelerden geçerek valfin
ağzna taklabilir ve dolaysyla çalşmasn engellerler.
Sistemin soğutkanını boşalttktan sonra valfi hattan
çkarp, parçalarna ayrdktan sonra temizleyiniz.
Eğer sistemin likid hattı filitre drayer  ile TGV
arasnda bir kirlenmeden şüpheleniliyorsa, bu araya
ekstra Catch-All filitre drayer yerleştirilebilir. Eğer
kirlilik mevcut değilse, valfin önüne gözetleme cam
monte ediniz ve bir sonraki adıma bakınız.
Not: Bu olasılık, valfin evaporatöre gereğinden fazla
soğutkan göndermesi için de geçerlidir. Yabancı
maddeler valfin kapanmasını engelleyebilirler.
#5 — TGV in girişindeki soğutkann tamamnn
likid halinde olduğuna baknz: Eğer kabarckl gaz
gözetleme camndan görünüyorsa, likid hattnda bir
kstlama veya basnç düşmesi olup olmadığına
bakınız. Yanlış boru çapı normalden fazla basınç
düşmesine neden olabilir.
Basnç düşmesini düzeltin. Eğer basnç düşmesi
borunun uzunluğundan ise s değiştirici (heat
exchanger) monte edilerek soğutkan soğutunuz
(subcooling), böylelikle kabarckl gaz ortadan
kaldrlmş olur.
#6 — TGV kapasitesi için gerekli olan dizayn
basnç düşmesine baknz: Termostatik genleşme
valfinin kapasitesi, valfin giriş ve çkşndaki basnç
farkna bağldr. Basnç düşmesi fark yükseldikçe
valfin kapasitesi artar.

7/8 inç ve daha büyük çaplı emme hattları için; hissedici
eleman yatay emme hattına saat in 4 yada 8 pozisyonunda
bağlanmalıdır.

kapasitesinde su tutmuştur) sisteme tekrar nem
dönüşü olabilir. Likid hattnn scaklğ; yavaş soğutkan
kaçağ, kirli konderser ve bozuk konderser fan
motorundan dolay yükselebilir.
Küçük bir kaptaki scak suyu şüpheli valfe dökünüz,
böylece içeride oluşan buzlanmay önlemiş
olursunuz. Hemen yeni bir Sporlan Catch-All filitre
drayer n sisteme taknz.

Girişteki basnç düşmesine veya çkştaki basnç
yükselmesine sebep olan kaynağ belirleyiniz ve
kaldrnz. Eğer giriş basncnn alçaklğ düşük
yoğunlaşma basncndan ise, uygun bir kondensör
basnç kontrol valfini sisteme taknz. En son
yaplacak iş daha büyük kapasiteli TGV ini, sistemin
üzerindeki ile değiştirmektir.
#7 — Elemandaki Şarjn taşnp-taşnmadğna
(migration) baknz: P, VGA ve G tipi şarjlar basnç
snrlayc elemanlardr. Bu şarjların içinde sınırlı
hacimlerde maddeler bulunur. Hissedici uç scaklğ
termostatik elemann scaklğndan düşük olmak
zorundadr. Olmazsa, hissedici ucun içindeki
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maddeler daha soğuk olan yere, yani elemana
taşnarak valfin kapanmasına neden olurlar.
Eleman strak (scak suya batrlmş bir bez parças
olabilir) süperhit değerinin normal seviyesine dönmesini sağlaynz. Valfin yerini değiştiriniz.
Bulduğunuz yeni yer, hissedici uçtan daha scak bir
scaklkta olduğuna dikkat ediniz.
Not: Sporlan Termostatik genleşme valflerinin
hepsinde termostatik eleman değişebilir.

Valf sürekli veya periyodik olarak soğutkan
evaporatöre gereğinden fazlasn gönderiyor
(flooding)
TGV i modulasyon tipi valftir. Sistemin en üst dizayn
kapasitesine göre seçilmesine rağmen daha az kapasitelerde de soğutkan akş orann modüle eder. Gereğinden
büyük valf kullanlmas süperhit salntsn (swing)
artrr. Süperhit salnts demek; TGV modüle ederken
evaporatörün çkşndaki süperhitin bir yüksek, bir
düşük değer çkarak sürekli değişmesidir . Ayn zamanda buna avlanma da (hunting) denir.
Konvensiyonel dengelenmiş ağzl olmayan TGV leri,
maksimum yükün % 30 una kadar inebilir ve module
edebilirler. Bu noktada Valf avlanmas en üst seviyede
olup, valf ağzn kapatamadan sv soğutkan
hissedici ucun gerisine sçratabilir. Dengelenmiş ağzl
TGV leri ise yaklaşk olarak maksimum yükün
% 25 ine kadar inerek emme hattna sv sçratmadan
modüle edebilirler. (Giriş basncndan etkilenmemesinden dolay dengelenmiş ağzl valfler de
yükü karşlama oran daha düşüktür) Örnek verecek
olursak; 100 Kw lk bir sistemde 106 kw (30 ton)
nominal kapasiteli O valfi kullanldğn düşünelim ve
sistemin toplam yükünün 25 kw a kadar düştüğünü
(sistemin % 25 i) varsayalm. İşte bu koşulda O valfi
106 kw lk nominal kapasitesine rağmen sistemdeki 25
kw lk yükü modüle edebilir.
Not: Dizayn koşullarnn ötesinde valfin giriş
ve çkştaki basnç farknn düşmesinin artmas
veya giren likid scaklğnn azalmas TGV inin
kapasitesini arttrr.
#8 — TGV ayarna baknz: Sporlan TGV in fabrika
ayar ayar çubuğunun ortasdr. En başndan sonuna
kadar çubuğu çeviriniz ve toplam dönmeyi saynz.
Sonra tekrar başa gelerek saydğnz dönmelerin yars
kadar ayar çubuğunu dönderiniz. Bu size valfin
fabrika ayarn verir.

Ayarlama çubuğu doğru süperhit değerine
ulaşılıncaya kadar, saat yönünde her 15 dakika da bir,
yarım veya tam tur döndürülmelidir.
#9 — TGV in girişindeki soğutkann tamamnn
likid halinde olduğuna baknz: Baz uygulamalarda
valf ayar yaplrken ayar çubuğu gereğinden fazla
açlmş olabilir. Bu ayar esnasnda valfin girişindeki
soğutkan, gaz-likid karşmndadr (gaz halindeki
soğutkan, hacim olarak likid haldeki soğutkandan çok
daha fazla yer kaplar). Yoğunlaşma scaklğ düştüğü
zamanlarda; soğutkan, likid hattnda tamamen gazsz
yani tamamen likid halinde valfe gelir. Valf daha önceki karşma göre ayarlandğ için ağz gerektiğinden
fazla açktr. Bu koşulda evaporatöre gereğinden fazla
likid soğutkan girer (Flooding). Ayrca, evaporatörün
düşük yükte çalşmasda TGV e soğutkann tamamen
likid halde girmesine neden olur ki buda evaporatörün daha önce olmadğ bir şekilde taşrabilir.
Likid hattnda TGV in önüne gözetleme cam
yerleştiriniz. Valfin ayarlanmas esnasnda, valfin
girişindeki soğutkann %100 likid durumunda
olduğunu gözetleme camna bakarak kontrol ediniz.

Düzenli Soğutkan Dağılımının Etkisi ile
Düzensiz Devre Yüklenmesi

Bu resimler, düzensiz devre yüklenmesi (üstte) veya
düzensiz soğutkan dağılımından (altta) dolayı ısı transferi
kayıbının olacağını göstermektedir.

Düzensiz Soğutkan Dağılımının Etkisi ile
Düzenli Devre Yüklenmesi
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#10—Periyodik olarak evaporatöre gereğinden fazla
likid gelmesinin zaman çalşmas: Avlanma derecesi
yüksek bir genleşme valfinde, valfin ağz kapanmadan
süperhit değeri 0 dereceye düşer. Fazlasyla gelen
likid soğutkann evaporatörde kaynamas zaman alabilir (0 derece süperhit değerinde). Bir kaç dakika
sonra, periyod başlamadan, buna ters olarak süperhit
değeri 6 veya daha fazla derece yükselebilir.
Bu gibi koşullarda TGV yavaşça AÇIK konumuna
ayarlanmaldr. Böylelikle yüksek süperhit değeri
düşürülmüş ve 0 dereceye tekabül eden valf salnts
yükseltilerek süperhit değeri arttrlmş olur.
Bir çok uygulamalarda yay basncnn azaltlmas,
soğutkan hacminin artmasına ve evaporatörün daha
düzenli beslenmesine sebep olur.
#11 — Hava ksmndaki s yükü için evaporatöre
baknz: Soğutma reyonundaki hava dönüş says veya
hava akş miktar düşürülmemelidir. Kirlilik, buzlanma ve yanlş ürün seviyesi hava hareketinin azalmasna,
dolaysyla s transferinin düşmesine; bu da TGV nin
avlanmasına neden olur. Eğer evaporatördeki yük çok
düşerse, termostatik genleşma valfi gereğinden fazla
besleyebilir (flooding).

Dizayn koşullarnda hava haraketine baknz.
#12 — Düzensiz devre yüklenmesi için evaporatöre
baknz: Birden çok devreli evaporatörler ve paralel
evaporatörler tek bir soğutkan distiribütörüne
bağlandklar durumda, toplam s yükünü her bir
devrenin eşit oranda paylaşmak zorundadrlar. Eğer
her bir devre eşit s yükünü karşlamyorsa, az yüklü
devre likid haldeki soğutkan veya düşük scaklktaki
soğutkan gazn emme hattna geçmesine ve dolaysyla
termostatik genleşme valfinin kslmasna neden olur.
Bu durum, normal yüklü devrelerin kendi paylarna
düşen soğutkan miktarndan da yoksun kalmalarna
sebep olur. Sonuç olarak, evaporatör yüzeyinde
soğutma kayb oluşmuş ve valfin gereğinden büyük
kapasiteli hale gelmesi sağlanmş olur.
Her bir devrenin emme çkşndaki [emme başlğna
(suction header) bağlanmadan önceki] scaklklara
baknz. Bu noktalarda birbirinden farkl olan
scaklklar, düzensiz yüklenmenin sonucudur. Eğer
soğutkan dağlmnn yanlş olduğuna karar
verirseniz, doğru soğutkan distribütörü ve memesi
(nozzle) için üretici firmaya başvurunuz.

