Sporlan n EMC tipi termostatik genleşme valfi
iki ağzl dizayna sahip
olup bir çok soğutma
sistemlerinde başaryla
kullanlmaktadır.
Süpermarket soğutma reyonlarnda; sistemin çalışmaya başladğ anda, defrostan sonra veya reyona yeni lk ürün
eklendiğinde evaporatördeki yük en üst
seviyededir. Sistem dizayn scaklğna ulaşana kadar operasyonuna devam eder.
Buna; aşağ çekme denir (pulldown). Dizayn
scaklğna erişildiği zaman evaporatördeki
yük, minumum seviyededir. Buna da sabit
yük denir (holding load). Soğutma sistemindeki tipik yük profilini şekil 1 de
görebilirsiniz.

Maksimum aşağ çekme yükü, sabit yükün 2
veya 3 kat fazla olabilir. Sonuç olarak TGV
seçilirken aşağ çekme yükü göz önünde
bulundurulmaldr. Bir çok soğutma reyonlarnda arzu edilen aşağ çekme zaman 1
saaten az bir süredir. Bu süreyi azaltmak
için TGV gereğinden büyük seçilmelidir ki
aşağ çekme süresinde istenilen akş
sağlayabilsin. Fakat gereğinden büyük valf
kullanmak, düşük yüklü koşullarda valfin
kabiliyetini azaltr, özellikle yoğunlaşma
basncnn değişken olduğu dönemlerde bu
handikap daha da öne çkar.

Sporlan EMC tipi valf bu problemi iki bağmsz kapasite sağlayarak çözer. Bunlar;
aşağ çekme yükü için geniş ağz, sabit yük
için küçük ağzdr. Şekil 2 ye baknz. Sabit
yüklü operasyon süresinde geniş kapasiteli
ağz kapal kalr ve valf küçük kapasiteli
ağz ile çalşr. Aşağ çekme süresinde ise
valfin diyafram açlma yönünde esneyerek
kayc pistona temas eder. Böylece geniş
kapasiteli ağz açlr ve kapasite ikiye
katlanmş olur. Bu dizayn EMC valfin sabit
yüke göre seçilmesini sağlar (halbuki
konvansiyonel valflerde seçim maksimum
yüke göre yaplr).

EMC valfi, kapanabilir szma (bleed) özelliği
ile de mevcuttur. Szma nn amac, valfin
daha düz akş oran ile çalışmasını sağlar.
Akş oran eğrisinin daha düz olmas, valfin
değişen süperhit e karş kontrolünü artrr.
Şekil 3 e baknz.
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Şekil 4 te görüldüğü gibi szma ağz valfin
operasyona başlamasyla açlr. Küçük
kapasiteli (sabit yük) ağzn açlmas szma
ağznn açlabileceği en son noktaya
geldikten sonra açlr. Bu noktada valfin
çalşmas herhangi bir konvansiyonel valfle
ayndr. Aşağ çekme süresinde ise üç ağz
birden açlr.
Szma, tüm orta scaklkta (evoparatör
scaklğ -17 C üzerinde) soğutma
uygulamalar için tavsiye edilir. Tabi ki
szma ağzndan geçen akş, sabit yükün
ihtiyac olan akşn yüzde 70 ini
geçmemesine dikkat edilmelidir. Buda valf
seçiminin önemini belirtir.
Düşük scaklktaki uygulamalarda (evaporatör scaklğ -17 C altnda) szma özelliği
valf performansn etkileyecek kadar önemli
değildir. Bundan dolay szma özelliği
olmayan valf tipi kullanlmaldr. Daha
fazla bilgi için, Sporlan Bulletin 10-10-4 e
bakabilirsiniz.

