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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 

Тема: Експериментальна оцінка параметрів парової компре-

сійної холодильної установки. 

Мета  роботи:  Ознайомитись зі схемою  парової компресійної 

холодильної машини та лабораторним устаткуванням для оцінки її пара-

метрів. Вивчити будову, принцип роботи і правила експлуатації холоди-

льної установки на базі холодильного агрегату ВСр 400, техніку безпеки 

при її роботі. Отримати навички теоретичних розрахунків та здійснити 

практичне визначення основних параметрів  парової компресійної холо-

дильної установки: холодильну потужність машини і холодильний кое-

фіцієнт. 

Час виконання роботи: 4 год. 

 

1 Порядок виконання роботи: 

- відповісти на питання викладача, одержати допуск до роботи 

(студенти повинні пройти інструктаж техніки безпеки з відповідним за-

писом у журналі інструктажу з техніки безпеки на робочому місці); 

- ознайомитись з принципом дії, будовою парової компресійної 

холодильної установки; 

- розглянути будову лабораторної установки для визначення 

основних характеристик  парової компресійної холодильної установки та 

відпрацювати методику замірів показників; 

- провести випробування парової компресійної холодильної 

установки на заданому режимі: відрегулювати її  і виконати потрібні  

заміри тисків усмоктування та нагнітання, температур на початку та піс-

ля охолодження і часу охолодження; 

-  записати показання вимірювальних пристроїв, значення па-

раметрів холодильного агенту у вузлових точках циклу, отримані за ре-

зультатами вимірів, та з  діаграми рh lg , побудувати цикл роботи хо-

лодильної машини; 

- виконати потрібні розрахунки та провести аналіз отриманих 

результатів; обробити експериментальні дані; 

- зробити висновки по роботі; 

- оформити звіт  роботи; 

- відповісти на контрольні запитання; 

- зарахувати лабораторну роботу у викладача. 
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2 Завдання для самостійної роботи: 

Під час підготовки до роботи за вказаною літературою вивчити 

призначення та область застосування холодильних машин. Вивчити ос-

новні технічні дані.  Вивчити будову і принцип роботи холодильної 

установки на базі холодильного агрегату ВСр 400. Вивчити правила тех-

ніки безпеки при її роботі. Вивчити будову і принцип роботи лаборатор-

ної установки. Запустити холодильну машину в роботу і зняти показання 

приладів. За результатами вимірів побудувати цикл парової компресій-

ної холодильної машини в ph lg  - діаграмі. Визначити основні техніч-

ні характеристики холодильної машини.  

Оформити звіт по роботі. 

2.1 Питання для самопідготовки: 

2.1.1За рекомендованою літературою позааудиторно вивчити 

теоретичні аспекти виробництва холоду. [1] с.199…205, [5] с.70…105. 

2.1.2 Розглянути термодинамічні основи циклів парової комп-

ресійної холодильної машини. [2] с.206…213. 

2.1.3 Розглянути властивості та T-s і рh lg  діаграми холоди-

льних агентів.[3] с.199-213. [1] с.199…205. 

2.1.4 За рекомендованою літературою позааудиторно вивчити 

розрахункові залежності і співвідношення основних технічних характе-

ристик холодильної машини [4]  с.100-102. 

 

3 Оснащення лабораторної роботи обладнанням для експе-

риментальних досліджень 

Для оцінки параметрів парової компресійної холодильної уста-

новки використовується виготовлений на кафедрі експериментальний стенд. 

Принципова схема установки для експериментальної оцінки параметрів 

парової компресійної холодильної установки наведена на рисунку 1. Фо-

тографія загального вигляду установки представлена на рисунку 2. 

Для вимірювання маси води використовуються електронні ваги, 

а для визначення часу охолодження до необхідної температури викорис-

товують електронний секундомір. 

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

поршнів – 2, частота обертання вала компресора 1100 обертів у хвилину.  

Для проведення досліджень крім основного обладнання задіяні 

наступні пристрої, посуд і матеріали: 

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

- секундомір електронний. 
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Рис. 1.  Принципова схема установки для експериментальної 

оцінки параметрів парової компресійної холодильної установки: 1-

вентиль мембранний з електромагнітним приводом; 2 - фільтр осушувач; 

3 - ресивер; 4 - конденсатор; 5 - датчик-реле тиску; 6 - компресор; 7 - да-

тчик-реле тиску; 8 - мановакуумметр; 9 - охолоджувач води; 10 -бак хо-

лодної води; 11 - датчик-реле температури; 12 - насос; 13 -випарник; 14 - 

терморегулюючий вентиль; 15 - вікно оглядове. 

 

 
 

Рис. 2.  Фотографія загального вигляду лабораторної установки 

для експериментальної оцінки параметрів парової компресійної холоди-

льної установки 

Інструкція з охорони праці 

Загальні вимоги 
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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 парової компресійної холодильної установки 

повністю вимкнути її з електромережі; 

-  не скупчуватись навколо робочого місця, дбати про вільні 

проходи до аптечки та інвентарю 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 за номером 101. 

Техніка безпеки при роботі парової компресійної холодиль-

ної установки: 

1. Кожна парова компресійна холодильна установка повинна 

бути обладнана запобіжними клапанами та контрольно-вимірювальною 

апаратурою. 

2. Запобіжні клапани та манометри встановлюються після реси-

вера. 

3. Обов'язковому контролю підлягає температура повітря перед 

кожним холодильником та за ним, а також кінцева температура фреону 

на виході з компресора. 

4. При значних відхиленнях тиску та температури від значень, 

що вказано в заводській інструкції, експлуатацію парової компресійної 

холодильної установки треба припинити, виявити недоліки та усунути 

їх. 

5. Парові компресійні холодильні установки, обладнані елект-

роприводом, повинні мати заземлення і надійну ізоляцію усіх елементів, 

по яких протікає струм. 

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

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

7. Шумові характеристики не повинні перевищувати 90 дБ. Ві-

брація на частотах від 2 до 63 Гц не повинна перевищувати 92 дБ. 
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8. Час присутності оператора біля працюючої парової компре-

сійної холодильної установки не більше 20-30 хв. за зміну. 

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

освітлені. 

Експлуатація холодильної машини повинна проводитися відпо-

відно до інструкції і «Правил техніки безпеки при роботі холодильних 

установок». 

До роботи з машиною повинні допускатися особи, що пройшли 

спеціальне навчання, інструктаж і атестацію, що мають посвідчення на 

право роботи з холодильними установками напругою до 1000 В. 

Конструкція машини забезпечує виконання таких вимог безпе-

ки:  корпус машини і щит керування мають заземлюючі пристрої (болти) 

для підключення до загального контуру, що заземлює;  електричний опір 

ізоляції усіх струмоведучих частин не менше 0,5 МОм; апарати машин 

виконані відповідно до  «Правил будови і безпеки експлуатації резерву-

арів, що працюють під тиском».  

У машині передбачені такі види автоматичних захистів: 

захист від зниження тиску усмоктування; захист від підвищен-

ня тиску нагнітання; тепловий захист електродвигунів; захист від стру-

мів короткого замикання. 

На ресивері передбачена плавка пробка для аварійного викиду 

холодильного агенту. Пробка має легкоплавкий сплав, що при підви-

щенні температури вище 65
o
С виплавляється і холодильний агент вики-

дається з ресивера. Щоб уникнути попадання холодильного агенту в 

приміщення при аварійному викиді, до плавкої пробки під'єднана труб-

ка, що виводиться за межі робочого приміщення. 

Для запобігання можливості випадкового попадання холодиль-

ного агенту на відкриті частини тіла або в очі необхідно застосовувати 

захисні окуляри і тканинні рукавиці. 

При попаданні холодильного агенту на шкіру й обморожуванні 

холодильним агентом необхідно обережно розтерти обморожену ділянку 

ватяним тампоном або марлевою серветкою до появи чутливості і поче-

рвоніння шкіри. 

При попаданні холодильного агенту в очі необхідно промити 

очі водою кімнатної температури і закапати в очі стерильну вазелінову 

олію. Якщо подразнення не пройде, очі варто промити слабким розчи-

ном борної кислоти, або стерильним розчином повареної солі з вмістом 

NaCl не вище 2%. 

При задусі, викликаній недостачею кисню в приміщенні, запов-

неному газоподібним холодильним агентом, негайно винести постраж-

далого на свіже повітря і, у випадку припинення дихання, робити штуч-

не дихання до приходу лікаря. 
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Забороняється загороджувати проходи біля машини предмета-

ми, що утрудняють доступ до машини. 

У приміщенні, де встановлена машина, забороняється курити і 

користуватися відкритим вогнем. 

На видних місцях повинні бути вивішені плакати з правилами 

надання допомоги при: ураженні електричним струмом, обморожуванні, 

задусі; попаданні холодильного агенту в очі. 

 

Випадки екстреної зупинки парової компресійної холодиль-

ної установки 

Холодильна установка повинна бути негайно зупинена у випад-

ках, коли: 

 з'явились різкі стуки та удари; 

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

 зупинилась подача охолоджуючого повітря; 

 пошкоджено ущільнення та має місце витік холодоагенту; 

 спрацював запобіжний електромагнітний клапан; 

  розплавилась встановлена на ресивері плавка пробка для викиду 

холодильного агенту у випадку аварійного підвищення темпера-

тури вище 66
o
С; 

 не працює будь-який манометр; 

 значно підвищились показники електроприводу. 

Однією з головних причин аварій компресорів холодильних 

машин є підвищення тиску, яке супроводжується підвищенням темпера-

тури холодоагенту та перегрівання обмоток електродвигуна. Іншою при-

чиною аварії холодильної машини може бути несправність фільтра-

осушувача, що призводить до потрапляння у циліндр твердих часток, 

або кристалізації води в ТРВ. Третьою причиною ушкодження компре-

сора холодильної машини (відривання головних циліндрів) може бути 

потрапляння вологої насиченої пари фреону в компресор, її конденсація 

та утворення гідроудару. 

Правила експлуатації холодильної машини на базі холоди-

льного агрегату ВСр 400 

Відчинити нагнітальний і усмоктувальний вентилі компресора 

(при експлуатації вони повинні бути постійно відкриті). 

Перевірити рівень мастила в компресорі (рівень повинний бути 

не нижче середини оглядового скла). 

Включити автоматичний вимикач на щиті керування: тумблери 

повинні бути в положенні «АВТ.» і «ОХОЛОДЖЕННЯ». При цьому за-

горяється сигнальна лампочка «КЕРУВАННЯ АВТ. ». Подальша робота 

машини здійснюється автоматично. 
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При досягненні по мановакуумметру на усмоктуванні тиску 0,3 

МПа (3 кгс/см
2
) плавно повернути проти годинникової стрілки усмокту-

вальний вентиль компресора до відказу і потім прикрити на 1...1,5 обер-

ти. Зробити попереднє настроювання терморегулюючого вентиля і при-

ладів автоматики і захисту на необхідний режим роботи. 

Для короткочасного припинення необхідно знеструмити маши-

ну, вимкнувши автоматичний вимикач. 

Зупинка машини на тривалий термін (більш місяця) проводить-

ся у такому порядку: 

1. перекрити вентиль на виході з ресивера; 

2. відсмоктати холодильний агент із випарника до тиску 

0,02...0…0,5 МПа (0,2...0…0,5 кгс/см
2
); 

3. знеструмити машину, вимкнувши автоматичний вимикач; 

4. відключити рубильник подачі загального живлення; 

5. перекрити всі запірні вентилі на машині, закрити усмоктува-

льні і нагнітальний вентилі компресора і навернути ковпаки 

на вентилі. 

Настроювання приладів автоматики. 

Прилади автоматики на заводі-виробнику настроюють на такі 

параметри: 

датчик-реле тиску здвоєний Д 220-11 (контролюючий роботу 

компресора); 

датчик високого тиску - на розмикання контактів при підви-

щенні тиску до 1,6 0,05 МПа (16  0,5 кгс/см
2
), диференціал нерегу-

льований; 

датчик низького тиску - на розмикання контактів при зниженні 

тиску до 0,14 0,02 МПа (1,4  0,2 кгс/см
2
), диференціал мінімальний; 

датчик-реле тиску здвоєний Д 220-12 – який вимикає один з 

електродвигунів вентилятора конденсатора - при зниженні тиску кон-

денсації, настроюється на спрацьовування при 0,5 0,1 МПа (5  

кгс/см
2
), диференціал 0,25 0,05 МПа (2,5 0,5 кгс/см

2
). Датчик високо-

го тиску не настроюється; 

датчик-реле температури настроюється на замикання контактів 

при зниженні температури води на виході з випарника до 1+1
0
С. Дифе-

ренціал мінімальний; 

терморегулюючий вентиль - настроюється на оптимальне запо-

внення випарної частини холодильним агентом. 

Попереднє настроювання провадиться на підприємстві-

виробнику. 

У процесі роботи машини, в міру зниження температури води, 

різниця між температурою теплоносія і температурою кипіння буде зме-

ншуватися. При досягненні температури води, близької до заданої, необ-
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хідно зробити остаточне настроювання, при цьому температура кипіння 

по мановакуумметру повинна бути на 4…6
o
C нижче необхідної темпера-

тури теплоносія. Регулювання вентилем здійснюється плавним обертан-

ням регулювального гвинта з витримкою через кожні півоберта для нор-

малізації режиму роботи. 

Ознаки нормальної роботи машини. 

Температура кипіння повинна бути на 4…6
o
C нижче темпера-

тури теплоносія, який виходить з випарника. Температура конденсації 

повинна бути сталою. Тиск мастила повинен бути вище тиску усмокту-

вання на величину не менше 0,05 МПа (0,5 кгс/см
2
). 

Датчик-реле температури повинний відключати машину при 

досягненні заданої температури і включати при підвищенні температури 

на заданий розмір диференціала. 

У картері компресора повинний бути рівень мастила не нижче 

середини оглядового скла. 

Робочий тиск нагнітання не повинен бути вище 1,5 МПа (15 

кгс/см
2
). 

Верхня частина циліндрів не повинна мати температуру вищу 

125
0
С, температура картера не вища 65

0
С. 

На щиті керування горить сигнальна лампа “КЕРУВАННЯ 

АВТ.”, і не горять сигнальні лампи “НЕСПРАВНО”.  

 

5 Методика проведення роботи 

Провести зовнішній огляд холодильної установки і усіх агрега-

тів для її випробування. Переконатися, що бак заповнено водою. Вико-

нати пуск компресора холодильної установки та переконатися у норма-

льній його роботі. Після стабілізації тиску на усмоктувальній і нагніта-

льній лініях компресора (через 5-10 хвилин) виміряти такі параметри: 

тиск парів холодильного агенту на вході в компресор Р1; тиск парів хо-

лодильного агенту після компресора Р2; температуру води в охолоднику 

на початку 
вt  і наприкінці досліду 

вt  ; час випробування  , с. Трива-

лість охолодження приблизно 10-15 хв. Занести результати вимірів у 

таблицю 1. 

 

Таблиця 1 – Результати вимірювань та обчислень основних те-

хнічних показників роботи холодильної машини. 

№ Величини, які треба вимірювати Позначення 
Чисельне 

значення 

1 Тиск усмоктування , кгс/см
2
, МПа Р1  

2 Тиск нагнітання , кгс/см
2
, МПа Р2  

3 Температура  води початкова, 
о
С t

'
води  
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№ Величини, які треба вимірювати Позначення 
Чисельне 

значення 

4 Температура  води кінцева, 
о
С t

''
води  

5 Час охолодження, с τ  

 

Провести розрахунки основних технічних характеристик холо-

дильної машини. 

 

6 Обробка результатів експерименту 

Алгоритм розрахунку основних технічних характеристик 

холодильної машини ВСр-400 

1. По h – lgP - діаграмі  (рис. 3) визначити необхідні для пода-

льшого розрахунку значення ентальпій 421 h,h,h  у відповідних вузлових 

точках циклу.  

 
а)    б) 

Рис. 3. Діаграма h – lgP холодильного агенту R12:  

а - схематичне зображення діаграми; б - зображення циклу хо-

лодильної машини. 

Точка 1 характеризує стан пари холодильного агенту на вході в 

компресор, визначається як точка перетину ізобари Р1 з верхньою грани-

чною кривою х = 1 (рис. 3,б). 

Точка 2 - характеризує стан пари холодильного агенту на вихо-

ді з компресора, визначається як точка перетину адіабати, яка проходить 

в точці 1 з ізобарою Р2 (рис. 3,б). 

Точка 3 - характеризує стан  холодильного агенту на виході  з 

конденсатора, визначається як точка перетину ізобари Р2 з нижньою гра-

ничною кривою х = 0 (рис. 3,б). 

Точка 4 - характеризує стан холодильного агенту на виході з 

терморегулюючого вентиля, визначається як точка перетину лінії пос-

тійної ентальпії h3 = h4 та ізобари Р1  (рис. 3,б). 
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2. Визначити питому холодопродуктивність холодильного аген-

ту, q0, кДж/кг 

,hhq 410      (1) 

3. Визначити питому роботу стиску пари холодильного агенту в 

компресорі, l, кДж/кг  

,hhl 12     (2) 

4. Визначити питоме теплове навантаження конденсатора, qk., 

кДж/кг 

,hhq 32k 
   

(3) 

5. Визначити холодильний коефіцієнт холодильної машини,   

,0

l

q      (4) 

6. Визначити масову витрату холодильного агенту, Мк, кг/с  

λ, ρVM 1kk     
(5) 

де 
kV  - теоретична подача компресора, м

3
/с; 

     - щільність парів холодильного агенту на вході в компре-

сор (питомий об'єм парів холодильного агенту визначається по h 

– lgP - діаграмі), кг/м
3
;
 

      - коефіцієнт подачі компресора, що враховує об'ємні втрати 

(приймається рівним 0,7 - 0 - 0,75). 

Теоретична подача компресора визначається за формулою 

,
4

2

nzS
D

Vк 


   (6) 

де  D - діаметр поршня, (D=17,5 мм);  

 S - хід поршня, (S=50мм); 

 z - число циліндрів, (z=2); 

 n - частота обертання, с
-1

 (n=16 с
-1

). 

7. Визначити холодильну потужність машини, кВт  

kMqQ 0 ,     (7) 

8. Визначити холодильну потужність машини за результатами 

вимірів температури води в охолоднику, кВт 

 


вввв ttCM

Q



,     (8) 

де  Мв -маса води в охолоднику,(Мв =40 кг ); 

 Св - теплоємність води, (Св = 4,19 кДж/кгК ); 

   - час випробування, с. 
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9. Зобразити цикл роботи машини в Ph ln  - діаграмі без су-

ворого дотримання масштабу, але з зазначенням значень параметрів хо-

лодильного агенту у вузлових точках циклу. 

 

7 Контрольні питання 

1. Принцип роботи і призначення холодильної машини на базі 

холодильного агрегату ВСр 400. 

2. Будова і призначення основних вузлів холодильної машини.  

3. Як здійснити пуск холодильної машини?  

4. Основні правила техніки безпеки при експлуатації холоди-

льної машини. 

5. Як визначити холодильну потужність машини?  

6. Як визначити холодильний коефіцієнт машини?  

7. Як визначити питому холодопродуктивність холодильного 

агенту? 

8. Як визначити питому роботу стискання парів холодильного 

агенту в компресорі? 

9. Як визначити питоме теплове навантаження конденсатора? 

10. Як визначити масову витрату холодильного агенту? 

11. Як визначити холодильну потужність машини за результа-

тами вимірів температури води в охолоднику? 

 

 

 

 

8 Тестові завдання 

1. Кількість теплоти, яка потрібна для перетворення 1 кг 

рідини в пару, називається: 

1. питомою теплотою кипіння; 

2. питомою теплотою пароутворення; 

3. питомою ентальпією; 

4. питомою ентропією. 

2. Холодильні машини працюють за термодинамічним: 

1. зворотним циклом; 

2. циклом Карно; 

3. прямим циклом; 

4. циклом Ренкіна. 

3. Величину, яка показує, скільки теплоти відбирається від 

холодного тіла в зворотному циклі на одиницю затраченої роботи, 

називають:  

1. холодильним к.к.д.; 

2. ефективним к.к.д.; 
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3. термічним к.к.д.; 

4. номінальним к.к.д. 

4.За допомогою якого із цих рівнянь визначається ефектив-

ність холодильних машин: 

1. ;
T

T
t

1

21  

2. ;
q

q
nt

1

21  

3. ;
l

q

k

21  

4. .
l

q

k

2  

5. Кипить при мінусовій температурі: 

1. вода. 

2. фреон. 

3. бензин. 

4. дизельне паливо. 

6. У парокомпресійній холодильній машині дроселювання  

холодоагенту здійснюється з метою: 

1. зниження тиску. 

2. підвищення температури. 

3. підвищення температури і тиску. 

4. підвищення тиску. 

 

9 Наочні посібники, що рекомендуються: 

 

1. Діюча холодильна машина на базі холодильного агрегату 

ВСр 400. 

2. Плакат «Схема експериментального стенду для випробуван-

ня холодильної машини на базі холодильного агрегату ВСр 

400». 

3. Плакат «Схема фільтра-осушувача». 

4. Плакат «Схема фреонового випарника типу ИТ із внутрішнім 

кипінням R12». 

5. Плакат «Схема терморегулюючого вентиля». 

6. Плакат «Діаграма холодильного агенту: а - схематичне зо-

браження; б - зображення циклу холодильної машини». 
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