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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 

Тема: Дослідження системи розподілу повітря приміщень, які 

охолоджуються. 

Мета роботи: вивчення основних систем розподілу повітря; 

вивчення основ розрахунку параметрів повітря, що рухається за 

закономірностями вільних струменів. 

Час виконання роботи: 2 год. 

 

1 Порядок виконання роботи 

1) Вивчити поняття вільного і стиснутого повітряного 

струменя. 

2) Ознайомитись з основами розрахунку параметрів повітря, що 

рухається, за закономірностями стиснених струменів. 

3) Виконати розрахунок повітряної завіси для дверей 

холодильної камери. 

 

2 Завдання для самостійної роботи 

Під час підготовки до роботи за рекомендованою літературою 

вивчити призначення та область застосування системи розподілу повітря 

приміщень, які охолоджуються. Вивчити основні технічні дані.  Вивчити 

будову і принцип роботи повітряної завіси. Вивчити правила техніки 

безпеки при її роботі. Вивчити будову і принцип роботи лабораторної 

установки. Визначити основні технічні характеристики систем 

охолодження приміщень. Оформити звіт по роботі. 

 

3 Загальні відомості 
Для організації руху повітря у приміщеннях, які 

охолоджуються, їх оснащують спеціальним устаткуванням чи 

пристроями, що представляють собою систему розподілу повітря. 

У холодильних камерах застосовують: 

1) тунельну систему розподілу повітря;  

2) хибну стелю;  

3) систему повітряного душування;  

4) повітропроводи з подовжніми чи поперечними 

(радіальними) соплами; 

5) двоканальну, одноканальну і безканальну системи. 

Параметри повітряних струменів, які формуються системами 

розподілу повітря, залежать від їхнього виду (вільні і стиснуті струмені). 

Системи розподілу повітря, які формують вільні струмені, 

отримали широке розповсюдження у камерах, призначених для 
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холодильної обробки м'яса в тушах і напівтушах. У цих камерах слід 

створювати направлений обдув стегнових частин, товщина яких 

визначає тривалість холодильної обробки напівтуші. 

Системи розподілу повітря оцінюються і порівнюються за 

технологічними, економічними і експлуатаційними показниками. 

До технологічних показників відносять: рівномірність параметрів 

повітряного середовища (температура, вологість, швидкість) у вантажному 

об'ємі камер зберігання або у поверхні охолоджуваних (заморожуваних) 

продуктів у камерах холодильної обробки; постійність цих параметрів у 

часі, усушка продуктів і інтенсивність охолодження (заморожування); до 

економічних – питомі капітальні і експлуатаційні витрати, а до 

експлуатаційних – зручність монтажу, експлуатації і ремонту, а також 

можливість регулювання системи при зміні умов роботи охолоджуваного 

приміщення. 

 

3.1 Системи розподілу повітря у камерах холодильної 

обробки харчових продуктів 

Тунельна система 

Тунельна система складається з тунелю, у якому знаходиться 

харчовий продукт, що піддається холодильній обробці, і перегородок, 

організуючих рух повітряного потоку в системі. Повітря може 

переміщатися уздовж короткої (поперечний рух) і довгої (подовжній 

рух) сторін приміщення або ж у вертикальній площині тунелю (рис.1). 

 
Рис. 1.  Тунельна система розподілу повітря з рухом повітря у 

вертикальній площині: 1 – повітроохолоджувач; 2 – перегородки; 3 – 

тунель. Стрілками показано напрям руху повітря. 
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Охолоджене у повітроохолоджувачі повітря вентиляторами 

направляється у тунель, де воно омиває продукт, який може 

розташовуватися на підвісних шляхах, етажерках, а також 

знаходитися у формах, ящиках або в коробках. 

Тунелі з поперечним рухом повітря через значний живий 

перетин оснащуються декількома осьовими вентиляторами, а тунелі з 

подовжнім рухом – відцентровими. Для тунелів з подовжнім рухом 

повітря характерний значний аеродинамічний опір у циркуляційному 

кільці і менша, в порівнянні з тунелями з поперечним рухом, витрата 

повітря. 

Тунельну систему розподілу повітря застосовують у камерах 

холодильної обробки продуктів. 

Хибна стеля 

Хибну стелю виготовляють з азбошиферних або з 

пластикових листів, встановлених у вигляді щитів між балками 

підвісних шляхів. У щитах, укладених  над рейками підвісних шляхів, 

передбачаються щілини шириною 30 - 40 мм. 

Висота простору, що утворюється між хибною стелею і 

перекриттям, у багатоповерхових холодильниках складає 800 мм; висота 

цього простору в одноповерхових холодильниках визначається 

величиною нахилу покрівлі. 

Елемент конструкції камери, обладнаної хибною стелею, 

представлений на рис.2.  

 

 
Рис. 2. Елемент конструкції камери, обладнаної  хибною 

стелею:1 – хибна стеля; 2 – підвісний шлях, 3 – напівтуша м'яса. 
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Ширина щілин хибної стелі 30-40 мм, а довжина 300-700 мм 

при відстані між щілинами 200-300 мм. При вказаних конструктивних 

розмірах щілин хибної стелі система розподілу повітря забезпечує 

розрахункові швидкості руху повітря. 

 

Система повітряного душування 

Система повітряного душування складається з металевих 

повітропроводів прямокутного або фасонного перетину, що знаходяться 

над підвісними шляхами. У повітропроводи вмонтовані циліндрові 

сопла діаметром 50 мм, розташовані в шаховому порядку (5-6 сопел на 1 

м довжини повітропроводу). 

При повітряному душуванні напівтуш м'яса стегнові частини 

обдуваються повітряними струменями, що виходять з сопел.  

Елемент конструкції камери, обладнаної системою 

повітряного душування, показаний на рис. 3; характер розвитку 

повітряних струменів у напівтуш м'яса – на рис. 4.  

 
1 – повітропровід; 2 – сопло, 3 – підвісний шлях, 4 – напівтуша 

м'яса. 

 

Виходячи із сопел і розширяючись за рахунок ежекції 

навколишнього повітря, струмені повітря зливаються і рухаються 

одним потоком, обдуваючи спочатку з найбільшою швидкістю 

стегнові частини напівтуш, а потім з меншою – лопаткові. При русі 

струменів їх суміжні шари складаються, внаслідок чого середня 

Рис. 3. Елемент конструкції 

камери, обладнаної системою 

повітряного душування 

Рис. 4. Характер розвитку 

повітряних струменів у напівтуш 

м’яса  
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швидкість руху повітря у зоні стегна напівтуш стає вищою за 

середню швидкість струменя, що виходить з окремого сопла. 

 

Повітропроводи з подовжніми або з поперечними щілинами 

Система розподілу повітря складається з повітропроводів, 

розташованих між підвісними шляхами (рис. 5). Холодне повітря, 

що виходить з сопел, обдуває товсті стегнові частини напівтуш. На 

відміну від системи повітряного душування виготовлення 

повітропроводів з щілинами значно простіше і дешевше. 

 
а – з подовжніми щілинами, б – з поперечними щілинами 

1 – напівтуша м'яса; 2 – сопло; 3 – підвісний шлях; 4 – 

повітропровід. 

Рис. 5. Елемент конструкції камери, обладнаної 

повітропроводами: 

 

При подачі повітря у камеру через подовжні щілини з 

оптимальною швидкістю обдувається лише частина поверхні 

стегнової частини напівтуші, що призводить до зростання 

тривалості холодильної обробки м'яса. 

Більш досконалою є система подачі повітря через поперечні 

щілини повітропроводів, які доцільно розміщувати між підвісними 

шляхами (це дозволяє наблизити повітропровід до продукту і значно 

знизити швидкість виходу повітря з сопла). Для нормального 

обдуву стегнових частин напівтуш необхідно передбачити вісім щілин 

на 1 м повітропроводу. 
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3.2 Системи розподілу повітря у камерах зберігання 

харчових продуктів. 

Двоканальна система 

У камерах зберігання рух повітря доцільно організувати за 

допомогою систем розподілу повітря так, щоб створити рівномірні поля 

(температурне і вологісне) у вантажному об'ємі камери; екранувати 

зовнішні огорожі охолоджуваних приміщень повітряними струменями. 

Двоканальна система розподілу повітря (рис. 6) складається зі 

всмоктуючого і нагнітального каналів з вікнами, вентилятора і 

повітроохолоджувача. 

 
Рис. 6. Двоканальна система розподілу повітря: 

1 – усмоктувальний канал, 2 – вентилятор, 3 – охолоджувач;    4 – 

нагнітаючий канал.  

 

З приміщення повітря засмоктується через усмоктувальний 

канал і вентилятором подається у повітроохолоджувач, у якому повітря 

охолоджується і осушується. Після повітроохолоджувача холодне 

повітря прямує нагнітальним каналом у приміщення, де воно 

нагрівається і зволожується. Рівномірність розподілу повітря 

досягається установкою великої кількості вікон (два-три на 

шестиметровий проліт), з яких повітря подається в охолоджуване 

приміщення із швидкістю 1-2 м/с. 

Для часткового екранування теплового потоку через зовнішні 

огорожі нагнітальні канали розташовують ближче до стелі, а вікна для 

подачі повітря – на нижній поверхні каналу. У цьому випадку холодне 

повітря, що виходить з вікон, створює повітряну завісу біля 

зовнішніх стін. 

При двоканальній системі спостерігається помітна швидкість 

руху повітря тільки поблизу вікон нагнітальних каналів. Оскільки 
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частину приміщення займають канали, зменшується його вантажний 

об'єм. 

 

Одноканальна система 

При одноканальній системі в охолоджуваному приміщенні 

розташовуються тільки нагнітальні канали. Одноканальна система 

розподілу повітря (рис. 7) виконується з ежекторною подачею повітря і 

подачею його через вікна. 

При ежекторній подачі холодне повітря прямує у приміщення 

через сопла різної конструкції, вмонтовані у повітропроводи. 

У камерах схову харчових продуктів повітропроводи 

розміщуються у верхній зоні камери над вантажним проходом. 

 
Рис. 7. Одноканальна система  розподілу повітря: 

1 – нагнітальний  канал; 2 – штабель вантажу. 

 

В одноканальній системі з подачею повітря через вікна 

холодне повітря прямує у камеру схову продуктів через отвори з 

невеликою швидкістю. Температура холодного повітря на 2-3°С нижча 

за температуру повітря приміщення. 

Рівномірна швидкість руху повітря у вантажному об'ємі камер 

схову з одноканальною системою розподілу повітря досягається 

розміщенням розгалуженої системи повітропроводів з великою 

кількістю вікон. 

Спеціальні автоматичні заслінки вікон регулюють кількість 

повітря, що подається. 
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Безканальна система 

При безканальній системі холодне повітря подається у 

приміщення через циліндричні, конічні або прямокутні сопла (насадки). 

Повітря звичайно охолоджується у постаментних 

повітроохолоджувачах (рис. 8, а), які витісняються підвісними. Такі 

повітроохолоджувачі не займають будівельну площу охолоджуваних 

приміщень і розташовуються на відстані 3-6 м один від одного. 

 
а б 

а – з постаментними 

повітроохолоджувачами:  

1 – постаментний 

повітроохолоджувач;  

2 – усмоктуюче вікно;  

3 – охолоджуючі секції;  

4 – відцентровий вентилятор; 

5– сопло. 

б – з підвісними 

повітроохолоджувачами:  

1 – підвісний 

повітроохолоджувач;  

2 – піддон повітроохолоджувача; 

3 – вентилятор; 4 – 

направляючий апарат . 

Рис. 8. Безканальна система розподілу повітря 

 

Повітря, охолоджене в підвісному повітроохолоджувачі (рис. 

8, б), подається у камеру за допомогою направляючого апарата. 

Конструктивне оформлення направляючого апарата, що 

забезпечує раціональний рух холодного повітря, залежить від 

призначення охолоджуваного приміщення. 
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3.3 Вивчення основ розрахунку параметрів повітря, що 

рухається, за закономірностями 

 

Приклад розрахунку повітряної завіси для дверей 

холодильної камери 

 

У камері зберігання морожених продуктів температура дорівнює 

t = – 20 °С (при такій температурі густина повітря ρк=1,35 кг/м
3
), у 

коридорі tн = 6 °С (ρн=1,29 кг/м
3
). Розміри перерізу дверей 

В×Н=1,7х2,2м. Повітря для завіси забирається з коридора. Визначити 

розміри повітряної завіси, швидкість руху повітря, що виходить з 

щілинного сопла, теплоприплив до камери, час дії повітряної завіси, а 

також за її відсутності. 

Повітряна завіса є додатковим опором надходженню повітря 

крізь переріз  дверей холодильної камери. Цей опір характеризується 

коефіцієнтом опору ξ або коефіцієнтом витрати повітря . 

Коефіцієнт витрати повітря крізь двері при дії повітряної завіси 

знаходять за формулою: 

,

   (1) 

де μ – коефіцієнт витрати повітря крізь двері при дії повітряної 

завіси; 

      μ0 – коефіцієнт витрати повітря при відсутності повітряної 

завіси (для дверей холодильних камер μ0=0,8); 

     q – відношення кількості повітря, що подається у повітряну 

завісу, до кількості повітря, яке проходить крізь двері холодильної 

камери, ( ); 

    D – безрозмірний комплекс. 

Безрозмірний комплекс D визначаємо за залежністю: 

 

 

де Fдв – площа перерізу дверей, м
2
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.
 

При визначенні кількості повітря Vпр, яке буде проходити крізь 

двері за умов дії завіси, можливо припустити, що висота нейтральної 

зони Нн.з. (перехідна межа між повітрям, яке входить до камери і 

повітрям, яке виходить з камери ) – дорівнює висоті перерізу дверей Н: 

 

 

 

 

 

4 Контрольні питання 

1) Що таке вільний повітряний струмінь? 

2) Що таке стиснутий повітряний струмінь? 

3) Що собою являє система розподілу повітря, що формує 

вільні струмені? 

4) Що собою являє система розподілу повітря, що формує 

стиснуті струмені? 

5) Перелічіть параметри повітря, що рухається за 

закономірностями вільних струменів. 

6) Перелічіть параметри повітря, що рухається за 

закономірностями стиснутих струменів. 

7) Надайте схему розвитку вільного струменя. 

8) Надайте схему розвитку стиснутого струменя. 

9) Для чого призначена повітряна завіса? 

10) Яка методика розрахунку повітряної завіси? 

 

 

5 Тестові завдання: 

1. Для організації руху повітря у приміщеннях, які 

охолоджуються застосовують:  

1. тунельну систему розподілу повітря, хибну стелю; 

2. систему повітряного душування; 

3. двоканальну, одноканальну і безканальну системи; 

4. всі перелічені. 
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2. У якому напрямку переміщується повітря в тунельній 

системі? 

1. у поперечному напрямку. 

2.у подовжньому напрямку. 

3. у вертикальній площині тунелю. 

4.у будь-якому з перелічених. 

3. Вологість повітря вимірюють за допомогою: 

1термопари. 

2.пірометра. 

3. психрометра. 

4.планіметра. 

4. Висота простору, що утворюється між хибною 

стелею і перекриттям, становить: 

1. 800 мм; 

2. 1500 мм; 

3. 20 мм; 

4. 100 мм. 

5. Для чого служить повітряна завіса дверей холодильної 

камери? 

1. для додаткового опору надходженню повітря крізь переріз  

дверей холодильної камери.; 

2. для охолодження повітря; 

3. для нагрівання повітря; 

4. для кондиціювання повітря. 

6. Течія, у якій рідина або газ рухаються хаотично, постійно 

змінюючи напрям руху відносно поверхні стінки, називається  

1. турбулентною; 

2. ламінарною; 

3. змішаною; 

4. хаотичною. 
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