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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 

 

Тема: Експериментальна оцінка параметрів компресора 

об
’
ємної дії. 

Мета роботи: Ознайомитись зі схемою і будовою об
’
ємного ком-

пресора та лабораторної установки для оцінки параметрів компресора 

об
’
ємної дії. Одержати навички теоретичних розрахунків та практичного 

визначення  основних параметрів  компресора: теоретичної та дійсної 

подачі,  коефіцієнта  подачі,  теоретичної та споживаної потужності, 

ефективного ізотермічного ККД. 

Час виконання роботи: 2 год. 

 

1 Порядок виконання роботи 

- відповісти на питання викладача, одержати допуск до роботи; 

- ознайомитись з принципом дії, будовою об'ємних компресо-

рів; 

- розглянути будову лабораторної установки для визначення 

основних характеристик  компресора та відпрацювати методику замірів 

означених показників; 

- провести випробування компресора на заданому режимі: від-

регулювати компресор на заданий тиск і виконати потрібні  заміри тис-

ку, температури, часу та потужності електродвигуна; 

- виконати потрібні розрахунки та провести аналіз отриманих 

результатів; обробити експериментальні дані; 

- зробити висновки по роботі; 

- оформити звіт  роботи; 

- відповісти на контрольні запитання і тестові завдання; 

- зарахувати лабораторну роботу у викладача. 

 

2 Завдання для самостійної роботи 

Під час підготовки до роботи за вказаною літературою вивчи-

ти термодинамічні аспекти стискання газів у об'ємних компресорах. Ви-

вчити класифікацію, призначення та область використання компресорів. 

Вивчити будову і принцип роботи повітряного компресора. Вивчити бу-

дову і принцип роботи лабораторної установки для випробування комп-

ресора. 

- Скласти загальну класифікацію компресорів. 

- Розглянути термодинамічні основи стискання газів у об'ємних 

компресорах  [1] с.83-85, [4] с.298-305. 

- Розглянути обґрунтування необхідності багатосхідчастого 

стискання повітря [4]  с. 308-12. 
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- За рекомендованою літературою позааудиторно вивчити ос-

новні розрахункові характеристики і співвідношення поршневого комп-

ресора [1]  с.296-300. [4]   с. 384- 388. 

 

3 Оснащення лабораторної роботи обладнанням для експе-

риментальних досліджень 

Для оцінки параметрів компресора об
’
ємної дії використовується 

виготовлений на кафедрі експериментальний стенд. 

Принципова схема  установки для експериментальної оцінки 

параметрів компресора об
’
ємної дії наведена на рисунку 1, а фотографія 

загального вигляду на рисунку 2. 

 
 

Рис. 1. Принципова схема  установки для експериментальної 

оцінки параметрів компресора об
’
ємної дії: 1 - вимірювальний комплект 

К-50; 2 - повітряний фільтр; 3 - циліндр;  4 - нагнітальний трубопровід; 5 

- запобіжний клапан; 6 - ресивер; 7 - фільтр для очищення стиснутого 

повітря; 8 - регулятор тиску; 9-манометр; 10,11,12 - крани; 13 - балон; 14 

- електронні ваги. 

 

Приводом компресора об
’
ємної дії служить електродвигун. 

Компресор має  два циліндри -3, повітряний фільтр- 2, нагнітальний тру-

бопровід – 4, запобіжний клапан – 5, фільтр для очищення стиснутого 

повітря- 7, регулятор тиску – 8,  манометр -9, повітряні крани – 10, 11, 

12, балон для стиснутого повітря – 13 та вимірювальний комплект - К-

50; електронні ваги – 14. 
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Рис. 2. Фотографія загального вигляду лабораторної установки 

для експериментальної оцінки параметрів компресора об
’
ємної дії 

 

Для вимірювання маси повітря використовуються електронні 

ваги, а для визначення часу заповнення балона повітрям до необхідного 

тиску використовують електронний секундомір. 

Діаметр поршня компресора 60 мм, хід поршня 37 мм, число 

поршнів – 2, частота обертання валу компресора 670 обертів у хвилину.  

Для проведення досліджень крім основного обладнання задіяні 

наступні пристрої, посуд і матеріали: 

- ваги лабораторні за ГОСТ 24104-80 з ціною поділки 0,5 мг;  

- секундомір електронний. 

 

Інструкція з охорони праці 

Загальні вимоги 

До лабораторної роботи допускаються студенти, які пройшли 

інструктаж з техніки безпеки, про що зроблений відповідний запис у ре-

єстраційному журналі. 

При підготовці до лабораторної роботи: 

- до початку лабораторної роботи кожен студент зобов’язаний 

ознайомитися з правилами безпеки при виконанні роботи; 

- не починати виконання експериментальної частини роботи без 

відповідного розпорядження викладача або лаборанта. 

Під час виконання роботи: 

- не тримати на робочому місці сторонні предмети; 

- не переходити самовільно на інші робочі місця і не пересува-

тися без потреби по лабораторії; 

- при настроюванні компресора повністю вимкнути його з електро-

мережі; 
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-  не скупчуватись навколо робочого місця, дбати про вільні 

проходи до аптечки та інвентаря пожежогасіння; 

Після закінчення експериментальної частини роботи: 

- прибрати та здати робоче місце лаборанту або викладачу. 

У разі виникнення пожежі необхідно негайно проінформувати 

викладача або лаборанта, подзвонити по номеру 101. 

Техніка безпеки при роботі компресорів 

1. Кожна компресорна установка повинна бути обладнана запо-

біжними клапанами та контрольно-вимірювальною апаратурою. 

2. Запобіжні клапани та манометри встановлюються між ступе-

нями компресора та на ресивері. 

3. Обов'язковому контролю підлягає температура повітря перед 

кожним холодильником та за ним, а також кінцева температура повітря 

(газу) на виході з компресора. 

4. При значних відхиленнях тиску та температури від значень, 

що вказано в заводській інструкції, експлуатацію компресора треба при-

пинити, виявити недоліки та усунути їх. 

5. Компресорні установки, обладнані електроприводом, повинні 

мати заземлення і надійну ізоляцію усіх елементів, по яких протікає 

струм. 

6. Компресорні установки, обладнані ДВЗ, можуть експлуату-

ватися при умові справної роботи усіх систем двигуна. 

7. При любому способі приводу усі деталі, які обертаються (ма-

ховики, муфти і тому подібне) повинні мати огороджувальний кожух. 

8. Шумові характеристики не повинні перевищувати 90 дБ. 

9. Вібрація на частотах від 2 до 63 Гц не повинна перевищува-

ти 92 дБ. 

10. Час присутності оператора біля працюючого компресора не 

більше 20-30 хв. за зміну. 

11. Двигун та щит приборів у темну частину доби повинні бути 

освітлені. 

12. До експлуатації компресорних установок допускаються 

особи, які пройшли спеціальну підготовку та мають відповідні посвід-

чення. 

 

 

 

Випадки екстреної зупинки компресора 

Компресор повинен бути негайно зупинений у випадках, коли: 

 з'явились різкі стуки та удари; 

 тиск у будь-якому ступені значно зріс та продовжує рости; 

 зупинилась подача охолоджуючої води (рідини); 
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 пошкоджено ущільнення та має місце значний витік повітря; 

 спрацював запобіжний клапан першого або другого ступеня; 

 лопнула запобіжна мембрана в системі охолодження; 

 не працює будь-який манометр; 

 значно підвищились показники електроприводу. 

Однією з головних причин вибухів компресорів є підвищення 

тиску, яке супроводжується підвищенням температури стисненого пові-

тря та спалахуванням масла в циліндрах. Причиною вибуху компресора 

може бути несправність фільтра, що призводить до потрапляння у ци-

ліндр пилу та утворення вибухонебезпечних пилоповітряних сумішей. 

Третьою причиною ушкодження компресора (відривання головних цилі-

ндрів) може бути конденсація вологи та утворення гідроудару. 

 

4 Методика проведення роботи 

Провести зовнішній огляд компресора і всіх агрегатів для його 

випробування. Переконатися, що вентиль 10 закритий, а вентиль 11 від-

критий (рис. 8).Виконати пуск компресора та переконатися у нормальній 

його роботі. Під час роботи компресора за допомогою регулятора тиску 

8 встановити  надлишковий тиск у ресивері (3 кгс/см
2
 ) по манометру. 

Під час роботи компресора виконати одночасне закриття крана 11 та ві-

дкриття крана 10 для подачі усього повітря, що виходить з компресора, у 

балон 13.Після того, як надлишковий тиск у балоні буде РМ2 = 3 кгс/см
2
, 

кран 10 закрити, секундомір зупинити і вимкнути компресор. 

У процесі наповнення балону повітрям та за показниками ват-

метра вимірювального комплекту К-50 записати величину споживаної 

потужності для однієї фази. 

Занести результати вимірів у таблицю 1. 

Провести розрахунки основних технічних характеристик комп-

ресора. 
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Таблиця 1 - Результати вимірювань та обчислень основних тех-

нічних показників роботи компресора 

№ 

пп 

Величини, які треба вимірювати  

та обчислювати 

Поз-

начен-

ня 

Чисельне 

значення 

1 Показання барометра , кгс/см
2
, Па Ро  

2 Температура  навколишнього повітря, 
о
С to  

3 
Середня температура повітря  у процесі усмокту-

вання, 
о
С, (t2= t1 +10 

0
C) 

t1  

4 
Середня температура повітря у балоні в кінці його 

наповнення, 
о
С t2=t1+100C 

t2  

5 
Надлишковий тиск повітря у балоні в кінці його 

наповнення, кгс/см
2
,Па 

РМ2  

6 

Показники ватметра при заповненні балона повіт-

рям  (електрична потужність, що споживається ), 

кВт 

Nдв  

7 Час заповнення балона повітрям, с    

8 Основні конструктивні параметри    

 Діаметр поршня, мм  D 60 

 Хід поршня, мм S 37 

 Кількість циліндрів,  шт. z 2 

 
Частота обертання колінчастого вала компресора, 

хв
-1 n 670 

9 ККД електродвигуна дв 0,82 

10 ККД клиноремінної передачі пер 0,98 

11 
Приріст маси повітря у балоні за час його напов-

нення, кг М  

12 
Щільність повітря при середній температурі 

процесу усмоктування, кг/м
3
 

ρ1  

13 Дійсна об'ємна подача компресора, м
3
/с Vд  

14 Теоретична об'ємна подача компресора, м
3
/с Vт  

15 Коефіцієнт подачі компресора  v  

16 
Теоретична потужність, що споживається комп-

ресором, кВт 
Nт.вим  

17 
Ефективна потужність, яка витрачається на при-

вод компресора, кВт 
Nе  

18 Ефективний ізотермічний ККД компресора т.вим  
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5 Обробка результатів експерименту 

Алгоритм розрахунку основних технічних характеристик 

1. Маса повітря у балоні перед початком його наповнення 

0

0
1

RТ

VP
М      (1) 

де V - ємність балона, (V=45 л); 

R - газова стала повітря, (287 Дж/кг·К); 

2. Масу повітря в балоні після його наповнення 

М
Р V

RT2

2

2

     (2) 

де  P2 =P0 +Pм2 - абсолютний тиск повітря у балоні  

3. Приріст маси повітря у балоні. 

М = М2 – М1   (3) 

4. Щільність повітря при середній температурі усмоктування 


1

1

1


Р

RT

    (4) 

 де Р1 - абсолютний тиск повітря при усмоктуванні, Р1=Р0 

5. Дійсну об'ємну подачу компресора      

V
М

д



 
1

    (5) 

6. Теоретичну об'ємну подачу компресора 

240

2 znSD
VT





   (6) 

7. Коефіцієнт подачі компресора 

Т

д
v

V

V
     (7) 

8. Теоретичну потужність, яка споживається компресором, що 

відповідає ізотермічному процесу стискання. 

1

2
1т.вим

P

P
lnVP10N  

д

3
   (8) 

9. Ефективну потужність, яка витрачається на привод компре-

сора. 

перe ηηNN  двдв    (9) 

10. Ефективний ізотермічний ККД компресора. 
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e

вимТ
вимТ

N

N .
.                  (10) 

Отримані значення співставити із середнім значенням цього 

ККД для даного типу компресора з довідкових даних і зробити висновок 

про економічність роботи компресора в заданому режимі. 

 

6 Контрольні питання 

1. Які з термодинамічних процесів відповідають стисканню у 

компресорі? 

2. У якому процесі стискання газу потужність, що споживаєть-

ся на привод поршневого компресора, буде найменшою? 

3. Як визначити масу повітря у балоні перед початком його на-

повнення? 

4. Що називається теоретичною об’ємною подачею компресо-

рів та від яких факторів вона залежить? 

5. Що називається дійсною об’ємною подачею компресора? За 

рахунок яких факторів вона відрізняється від теоретичної подачі? 

6. Що характеризує коефіцієнт подачі компресора? 

7. Як визначити теоретичну потужність, яка споживається 

компресором, що відповідає ізотермічному процесу стискання? 

8. Що називається ефективною потужністю, яка витрачається 

на привод компресора? 

7 Тестові завдання 

1. Компресор холодильної машини призначений для:  

а) поділу рідкої й газоподібної фаз; 

б) стиску пар холодильного агенту від тиску кипіння до тиску 

конденсації; 

в) зниження тиску від тиску конденсації до тиску кипіння; 

г) кипіння холодильного агенту. 

2. Адіабатним називається процес, який: 

а) який протікає при постійній температурі; 

б) під час якого питома теплоємність газу залишається незмін-

ною; 

в) відбувається без теплообміну системи з навколишнім середо-

вищем; 

г) немає вірної відповіді. 

3. При роботі компресора виникає середня сила, яка дорівнює 

силі ударів молекул об поверхню, що обмежує об'єм газу за нормаллю 

до неї і діє на одиницю поверхні, це:  

а)Кінетична енергія; 

б)Абсолютний тиск; 
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в)Робота; 

г) Густина. 

4. Компресор повинен бути негайно зупинений у випадках: 

а) з'явились різкі стуки та удари; 

б) пошкоджено ущільнення та має місце значний витік повітря; 

в) не працює будь-який манометр; 

г) в будь-якому з перелічених випадків. 

5. Теоретична об’ємна подача компресору розраховується за 

формулою:  

а)
240

2 znSD
VT



  

б)
V

М
д



 
1

 

в)

1

2
1т.вим

P

P
lnVP10N  

д

3  

г) V = М2 – М1 

6. Речовина, яка бере участь у термодинамічних 

перетвореннях, це:  

а) робоче тіло;  

б)теплове джерело;  

в) термодинамічна субстанція; 

г) вода. 
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