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Лабораторна робота  

Тема: Експериментальне дослідження виробництва льоду за 

допомогою льодогенератору. 
Мета: 1) вивчити пристрій і принцип роботи льодогенератору; 

2)експериментальним шляхом встановити 

продуктивність льодогенератора ЛТ-50 і розрахункове 

теплове навантаження на холодильну установку, термін 

заморозки та швидкість процесу;  

3) побудувати цикл роботи холодильної установки на 

діаграмі lgР–i; визначити розрахункову потужність 

компресору. 

Час:   4 год. 

 

1. 1 Порядок виконання роботи 

- вивчити загальні питання щодо процесу затвердіння та 

плавлення; 

- вивчити класифікацію льодогенераторів; 

- вивчити закономірності виробництва харчового льоду високої 

якості; 

- вивчити теоретичні основи процесів затвердіння та плавлення; 

- вивчити теоретичні основи процесу охолодження льодом; 

- вивчити пристрій та принцип дії льодогенератору ЛТ-50; 

- провести експериментальні дослідження виробництва льоду на 

льодогенераторі; 

- розрахувати основні параметри процесу виробництва льоду; 

- побудувати графік залежності продуктивності 

льодогенератору від температури води, що надходить. 

 

1.2 Завдання для самопідготовки 

У процесі підготовки до заняття студент повинен 

вивчити: 
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а)існуючі способи охолодження продукції сільського 

господарства; 

б)термодинамічні процеси в холодильних апаратах; 

в)конструктивні особливості холодильних машин; 

г)області використання льоду для охолодження харчової 

продукції. 

 

1.3 Загальні відомості 

У природі і техніці часто відбуваються процеси переходу 

речовин з рідкого стану в твердий або з твердого в рідкий. 

Затвердінням називається процес переходу речовини з 

рідкого стану в твердий, що йде з виділенням теплоти фазового 

переходу. Якщо тверда фаза, що утворилася при цьому, має 

кристалічну структуру, то процес називають кристалізацією. 

Перехід речовини з твердого стану в рідкий, що 

відбувається з поглинанням теплоти фазового переходу, 

називається плавленням. Часто процес затвердіння 

(кристалізації) чистої води або води, що міститься у вологих 

матеріалах, називають заморожуванням, а плавлення - 

відтаванням. Процеси затвердіння і плавлення знаходять 

широке застосування в хімічній і харчовій технології, ливарній 

справі, будівельній техніці і т. П. Виробництво харчового 

водного льоду, опріснення морської води і концентрування соків 

заморожуванням, заморожування і відтавання харчових 

продуктів, підмороження грунтів, для підвищення їх несучої 

здатності або відтавання вічної, мерзлоти, застосування 

поперемінного плавлення і затвердіння для акумуляції холоду 

або підтримки постійної температури в термостатах - такий 

далеко не повний перелік виробничих процесів, фізичним 

змістом яких є затвердіння або плавлення. 

Льдогенератор призначений для отримання харчового 

льоду або заморожених напоїв у вигляді гранул. Для отримання 

холоду в льодогенераторах використовують холодильні 

машини, в яких застосовують зворотний круговий 
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термодинамічний цикл, що складається з процесів стиснення 

газу, конденсації і випаровування. 

Згідно з другим законом термодинаміки охолодження до 

температур нижче температури навколишнього середовища, яке 

пов'язане з перенесенням теплоти з нижчого температурного 

рівня на вищий, можливо тільки при витраті енергії. Таке 

перенесення теплоти здійснюється по зворотному циклу Карно. 

Енергетичний баланс прямого циклу Карно виражається 

рівнянням 

Q=L+Q0,                          (1) 

згідно з яким при переході теплоти від більш високого 

температурного рівня Т на більш низький температурний рівень 

Т0 здійснюється робота L і на низькому температурному рівні 

зберігається теплота Q0. Робоче тіло (рисунок 1а) при підведенні 

до нього теплоти q розширюється по ізотермі 1-2, здійснюючи 

корисну роботу l при максимально можливому ККД. Подальше 

розширення робочого тіла відбувається за рахунок внутрішньої 

енергії по адіабаті 2-3. Збільшення обсягу робочого тіла 

викликає переміщення поршня зліва направо. Потім від 

робочого тіла відводиться теплота qо, що веде до зменшення 

обсягу в ізотермічному процесі 3-4. Далі тіло стискається в 

адіабатичному процесі 4-1. Зменшення обсягу робочого тіла 

викликає переміщення поршня справа наліво. 

Корисна питома робота, отримана в циклі в результаті 

затрати теплоти q, пропорційна площі криволінійного 

чотирикутника 1-2-3-4 і дорівнює 

l=q–qо                                            (2) 

Якщо теплоту qо підводити в ізотермічному процесі 

випаровування робочого тіла 4-3 (рисунок 1б), а теплоту q 

відводити в ізотермічному процесі конденсації 2-1, здійсниться 

зворотний цикл Карно. 

Холодильну машину можна розглядати як такий 

тепловий насос, що перекачує теплоту від джерела з низькою 

температурою до джерела з більш високою температурою. 
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Рисунок 1 – Цикл Карно 

 

На відміну від прямого циклу Карно, де була здійснена 

робота l за рахунок підведення теплоти q, в зворотному циклі 

все відбувається навпаки. Теплота q відводиться, якщо на це 

витрачається робота l в процесах стиснення 3-2 і 2-1: 

q=qо+l,                           (3) 

де qо - питома холодопродуктивність (кількість теплоти, що 

відбирається від охолоджуваного середовища 1 кг робочого 

тіла), Дж/кг. 

Будь-яка парова холодильна машина повинна мати 

чотири основні частини: випарник, що відбирає теплоту з 

охолоджуваного приміщення; конденсатор, який віддає теплоту 

в навколишнє середовище; компресор, що засмоктує пари 

холодоагенту і стискає їх; регулюючий вентиль, що забезпечує 

підтримку різниці тиску в конденсаторі і випарнику. 

Принципова схема і теоретичний цикл одноступінчастої 

парової холодильної машини в діаграмах s-T і lgР-i наведені на 

рисунку 2. На принциповій схемі машини (рисунок 2а) цифрами 

1, 2, 3, 3 ', 4 і 5 відзначені стану холодильного агенту, які 

відповідають точкам теоретичного циклу, побудованого в 

діаграмах, а буквами - умовні позначення обладнання, що 
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входить до складу машини. 

Для побудови циклу в діаграмі s-T або lgР-i необхідно 

знати температури в його характерних точках: кипіння tо, 

конденсації tк і перед регулюючим вентилем tр.в.. 
 

 

 

 

Рисунок 2 – Одноступінчата холодильна машина, що працює 

по теоретичному циклу 

а – принципова схема; б – побудова циклу в діаграмі s–Т;                 

в – побудова циклу в діаграмі lgp–i; И – випаровувач; 

ОЖ – відокремлювач рідини; КМ – компресор; КД – 

конденсатор; ПО – переохолоджувач; РВ – регулюючий вентиль 

 

1.4 Оснащення лабораторної роботи обладнанням для 

експериментальних досліджень 

1) Льодогенератор; 

2) Потенціометр з термопарами 
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3) Ваги. 

4) Штангенциркуль 

Лабораторна установка складається з власне 

льодогенератора, систем подачі водопровідної води і відведення 

її в каналізацію. 

Льодогенератор торговий марки ЛТ-50 являє собою 

автоматичний пристрій, призначений для отримання харчового 

льоду однакової форми. 

Конструкція льодогенератора (рис. 3) складається з 

декількох взаємопов'язаних вузлів, що забезпечують його 

функціональне призначення. Корпус складається з 

прямокутного металевого піддона 1, в чотирьох кутах якого 

розташовані регульовані по висоті ніжки 2. До піддону 

кріпляться дві зовнішні боковини 3, на яких кріпиться задня 

стінка 4. Зверху встановлена теплоізольована кришка 5. З 

передньої сторони розташовані теплоізольована кришка 6 

бункеру для зберігання льоду і легкознімна решітка 7, на якій є 

жалюзі. Боковини мають технологічні люки 8. Всередині 

корпусу, в нижній його частині, знаходиться машинне 

відділення, в якому розташовуються: холодильний агрегат 9, 

прикріплений до піддону і пульт управління. 

Зверху, над машинним відділенням, знаходиться 

льодоприготовульне відділення, яке складається з 

теплоізольованого бункера 10 для зберігання льоду, що 

представляє собою прямокутний короб, зварений із нержавіючої 

сталі. 

У верхній частині бункеру встановлений чутливий 

елемент терморегулятору заповнення бункера льодом. 

Над бункером розташована ванна 11 для зберігання 

запасу питної води, що йде на приготування льоду. В лівій 

частині ванни встановлений електронасос 12, всмоктувальний  

патрубок якого знаходиться в ванні з водою. 

Вище дна ванни по її поздовжній осі встановлений 

зрошувач, що представляє собою профільовану трубку з 

прорізами (форсунками) для створення фонтанів води; зрошувач 
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з'єднаний з нагнітальним патрубком електронасоса гумовою 

трубкою. 

 

 

Рисунок 3 – Конструкція льодогенератора  

1 - піддон; 2 - ніжки; 3 - боковини; 4 - стінка задня;           

5, 6 - кришка; 7 - решітка; 8 - люк; 9 - холодильний агрегат;       

10 - бункер; 11, 15 - ванна; 12 - електронасос; 13 - шторка; 14 - 

випарник; 16 - приймальна решітка 
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Для запобігання попадання струменів води від зрошувача 

в ванну збору льоду встановлена захисна шторка 13. 

Над зрошувачем встановлений випарник 14, який 

складається з полімерної пластини прямокутної форми, з одного 

боку якої знаходяться щільно вставлені в неї робочі органи 

випарника - порожнисті мідні пальці, звернені до зрошувача, а з 

іншого, зверху, знаходяться хладонові комунікації, що з'єднують 

торці цих пальців так , що холодоагент, циркулюючи в системі, 

послідовно проходить через усі 56 пальців. Усередині пальців 

встановлена вертикальна перегородка із забезпеченням проходу 

холодоагенту. 

Верхня частина випарника з чотирьох боків облямована 

бортиками таким чином, що утворюється ванна, в яку подається 

підігріта вода для нагріву пальців, в результаті чого відбувається 

відтавання льоду. У протилежному місці від подачі підігрітої 

води знаходиться отвір для зливу води, що остигнула в ванну. 

Під випарником встановлена приймальна решітка 16. 

У водяній комунікації, що підводить, розташованої поза 

межами льодогенератора, встановлений фільтр тонкого 

очищення води і водяний редуктор з манометром для 

регулювання тиску водопровідної води, яка подається в 

льодогенератор. 

Функціональна схема льодогенератора приведена на 

рисунку 4. 

Льодогенератор працює наступним чином. Натисканням 

на кнопку «Робота», розташовану на пульті управління, 

одночасно включається компресор 1 холодильного агрегату і 

водяний електронасос 3, в результаті чого у випарник 9 починає 

надходити холодоагент, а вода з труби 2 і форсунок зрошувача 

12 починає омивати робочі поверхні пальців випарника. 

Лід утворюється на пальцях випарника в результаті 

намерзання шарів води, що рухається рівномірним 

безперервним потоком. Вода, що не встигла намерзнути, стікає в 

ванну 13, а звідти знову подається електронасосом в зрошувач. 

В процесі роботи холодильного агрегату гарячі пари 
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холодоагенту нагрівають в спеціальному теплообміннику 15 

питну воду, що надходить з водопроводу. 

Термодатчик 6 пульта управління контролює в процесі 

наморожування льоду температуру в випарнику в точці Б. При 

досягненні заданої температури (від мінус 6 до мінус 12 ° С) 

вмикається реле часу, розташоване в пульті управління, яке 

через 13 хвилин вимикає холодильний агрегат і водяний насос і 

включає соленоїдний клапан 1. Клапан відкривається, і підігріта 

в теплообміннику вода по трубці витісняється новою порцією 

холодної води, що надходить під тиском з водопроводу в ванну 

випарника 7, де нагріває виступаючі торці пальців і за рахунок 

високої теплопровідності міді відбувається нагрів тіла пальців і 

відтавання намороженого льоду на кожному з пальців. Шматки 

льоду, що зійшли з пальців, падають на похилу решітку і 

зісковзують в бункер для збору і зберігання льоду. 

 

 
 

Рисунок 4 - Принципова схема льодогенератору 

1 - соленоїдний вентиль; 2 - зрошувальна трубка;3- насос; 
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4 - фільтр-осушувач; 5 - капілярна трубка; 6 - реле температури; 

7 - ванна випарника; 8 - відокремлювач; 9- випарник; 10 - 

похила решітка; 11 - реле температури;           12 - форсунки; 13 - 

ванна з водою; 14 - бункер; 15 - теплообмінник; 16 - компресор;             

17 - конденсатор; 18 – вентилятор 

 

Вода з ванни 7 стікає через калібрований дренажний 

отвір в ванну 13 з водою і використовується для поповнення 

втрат води, витраченої на утворення льоду. У вихідному 

положенні в ванну заливається близько 11,5 літрів питної води. 

Для запобігання переповнення ванни в ній встановлюється 

переливний патрубок. 

Після двохвилинного відтавання по команді пульта 

управління соленоїдний клапан закривається і знову 

автоматично включаються холодильний агрегат і водяний 

електронасос. Починається новий цикл роботи. 

Наповнення бункера льодом відбувається до тих пір, 

поки не відбудеться зіткнення льоду з чутливою частиною 

датчика-терморегулятора заповнення бункера. При зануренні 

чутливої частини датчика в лід льодогенератор автоматично 

вимикається, а при витрачанні частини льоду і звільнення від 

нього чутливої частини терморегулятора льодогенератор знову 

автоматично включається. 

Холодильна система льодогенератора забезпечує 

отримання необхідної кількості холоду при циркуляції в системі 

холодоагенту (хладон 12). У вихідному положенні, при 

відкритих всмоктуючих і нагнітальних штуцерах, система 

заповнюється парами і рідким холодоагентом. При включенні 

компресора 16 відбувається всмоктування і стиснення парів і 

виштовхування їх в нагнітальну магістраль. Нагріті від 

стиснення пари потрапляють в теплообмінник 15, де, 

пройшовши по змійовику, віддають частину свого тепла 

навколишнього воді. В результаті цього температура парів 

знижується, а температура води підвищується (в подальшому ця 

вода використовується для відтавання готового намороженого 
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льоду), потім пари надходять в конденсатор 17, де відбувається 

подальше охолодження пари до перетворення їх в рідкий стан. 

Рідкий холодоагент надходить в капілярну трубку 5, яка виконує 

роль дроселюючого пристрою, і, пройшовши її, потрапляє в 

розширювальну частину випарника 9, де кипить, проходячи 

послідовно по порожнистим пальцях, омиваним зовні водою. 

Пройшовши випарник, холодоагент докипає у 

вторинному випарнику і, повністю перейшовши в пароподібний 

стан по всмоктувальній трубці, потрапляє в компресор, і цикл 

знову повторюється. 

Під час роботи холодильної машини гаряча пара 

холодоагенту, стиснена компресором, підігріває воду в 

теплообміннику. Рідкий холодоагент відділяється в 

відокремлювачі 8. 

 

1.5 Методика проведення роботи 

 

1.Вивчіть будову та принцип роботи льодогенератора. 

Переконайтеся, що вилка льодогенератора вимкнена з 

мережі. 

2.Зніміть верхню кришку 5 (див. рис. 3). Визначте 

розміри ванни: довжину l (м), ширину b (м), висоту h 

(м). Підрахуйте кількість пальців випарника n, визначте 

їх діаметр d (м). 

3.Прикріпіть термопари потенціометра до поверхонь 

теплообмінних апаратів льодогенератора: першу - до 

трубопроводу підведення парів   фреону до компресора, 

другу - до трубопроводу відведення стиснених парів 

фреону від компресора, третю - до поверхні 

компресора, четверту - на трубопроводі перед 

теплорегулюючим вентилем, п'яту - після 

терморегулюючого вентиля, шосту - в ванні. Відкрийте 

вентиль подачі води з водопроводу. Увімкніть 

потенціометр і льодогенератор. Дані внесіть в таблицю 

1.1. 
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4.Відкрийте кришку льодогенератора і штангенциркулем 

виміряйте зовнішній діаметр гранули льоду dг (м). 

Закрийте кришку.  

5.Все гранули льоду, отримані за цикл, помістіть в піддон 

і визначте їх масу Gг (кг).  

6.Протягом циклу визначте за допомогою потенціометра 

температуру на поверхнях теплообмінних апаратів 

холодильного агрегату, початкову температуру води te 

(°С) і кінцеву середню температуру гранули льоду tг 

(°С). Заміри зробіть протягом 2-3 циклів. Результати 

внесіть в таблицю 1.2.  

7.Вимкніть льодогенератор і потенціометр, від'єднайте 

штепсельний роз'єм, закрийте вентиль подачі води. 

Ретельно приберіть робоче місце. 

 

1.6 Обробка результатів експерименту  

Таблиця 1.1 – Протокол вимірювань 

 

Довжина ванни, м l  

Ширина ванни, м b  

Висота ванни, м h  

Кількість пальців  n  

Середній діаметр пальців, м d  

Висота пальця, м hп  

 

Таблиця 1.2 – Протокол випробувань 

Час наморожування гранул, с τн  

Час відтавання гранул, с τо  

Час повного циклу, с Т  

Зовнішній діаметр гранули, м dг  

Маса гранул льоду, отримуваних за цикл, кг G1  

 G2  

Температури, 
°
С: 

– випарення фреону  

 

tо 

 

 



15 

 

– перед всмоктувальним вентилем t1  

– після компресора t2  

– конденсації tк  

– перед терморегулюючим вентилем tр.в  

– нагріву випарника при відтаванні гранул tот  

– води початкова tв  

– гранул середня tг  

 

Середня маса гранул льоду, отриманих за один цикл, кг: 

Gг= 1 2 3

3

г г гG G G 
,                       (4) 

де Gг1, Gг2, Gг3 - маси гранул льоду, одержуваних за 

цикли, кг. 

Фактична продуктивність льодогенератора, кг/год: 

П=
3600 гG

Т
                        (5) 

Теплове навантаження Q на холодильну установку 

льодогенератора, кВт: 

Q=Qв+Qм+Qо,                 (6) 

де Qв - теплопритоки від води при її охолодженні, 

заморожуванні і охолодженні гранул льоду до кінцевої 

температури, кВт;  

   Qм - теплопритоки від металоконструкцій, 

отеплюваним при відтаванні льоду і охолоджуваних при 

заморожуванні, кВт; 

  Qо - теплопритоки від навколишнього середовища через 

огороджувальні конструкції льодогенератора, кВт. 

Теплопритоки від води 

Qв= 
( )

τ

л в в л г

н

G с t r c t 
,                 (7) 

де св - питома теплоємність води, кДж/(кг·К)         

(св=4,186 кДж/(кг·К)); 

r - питома теплота фазового переходу, кДж/кг 

(r = 335,2кДж / кг); 

сл - питома теплоємність льоду, кДж / (кг • К) 
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(сл = 2,1 кДж / (кг • К)); 

tг -середня температура гранул льоду, 
о
С. 

Маса льоду Gл, одержуваного за цикл роботи 

льодогенератора: 

Gл=Gг(1+y),                           (8) 

де y - масова частка льоду, яка відтаяла при звільненні 

пальців: 

y=
2 2

2 2

( 2δ)

г

d d

d d

 


,                 (9) 

де δ - товщина підталого шару льоду, м (δ = 1·10
–3

м); 

 dг - зовнішній діаметр гранул льоду, м. 

Теплопритоки від металоконструкцій 

Qм=
( )

τ

м м от о

м

G с t t 
,                 (10) 

де Gм - маса металоконструкцій, які отеплюються при 

відтаванні льоду і охолоджуваних при заморожуванні, кг (Gм = 

0,6 кг); 

см - питома теплоємність матеріалу випарника, 

кДж/(кг·К) (см = 0,682 кДж / (кг·К); 

tот - температура нагріву випарника при 

розморожуванні, 
о
С. 

Теплопритоки від навколишнього середовища 

Qо=0,15Qв                        (11) 

За відомими значеннями температур tк, tр.в., tо, t1 

побудуйте цикл роботи холодильної установки на lgР-i діаграмі. 

Визначте тепловміст (кДж/кг) холодильного агенту в 

характерних точках i1, i2, i3, i4 і розрахуйте основні параметри 

циклу. 

Питома холодильна потужність qо, кДж/кг: 

qо= i1–i4                     (12) 

Питома робота компресора Ао, кДж/кг: 

Ао= i2–i1                                  (13) 

Питома теплота конденсації qк, кДж/кг: 

qк=i2–i3                                         (14) 
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Холодильний коефіцієнт ε 

ε= о

о

q

А
                              (15) 

         Маса холодильного агенту, що циркулює в системі, G, кг/с: 

G=
1,03

о

Q

q
                               (16) 

Теоретична потужність компресора NТ, кВт: 

NТ = GАо                                      (17) 

 

Розрахункова потужність компресора Nе, кВт: 

Nе =
η η

Т

i м

N
                    (18) 

де ηi - індикаторний коефіцієнт (ηi = 0,87); 

    ηм - механічний ККД (ηм = 0,9). 

Порівняйте розрахункову і фактичну потужності 

компресора, в разі розбіжності, зробіть висновки. 

 

1.7 Контрольні питання 

1. Які ще типи льодогенераторів ви знаєте, їх 

конструктивні особливості, принцип дії? 

2. З яких основних елементів складається холодильна 

система льодогенератора? Поясніть її роботу. 

3. Яка особливість термодинамічних циклів, що 

здійснюються в холодильних машинах? 

4. Яка роль регулюючого вентиля? 

 

1.8 Тестові завдання 

 

1. Процес переходу речовини з рідкого стану в твердий, що йде з 

виділенням теплоти фазового переходу називається 

а) охолодження; 

б) відтавання;; 

в) дефростації; 

г) затвердіння. 
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2. Перехід речовини з твердого стану в рідкий, що відбувається з 

поглинанням теплоти фазового переходу, називається 

а) плавлення; 

б) кристалізація; 

в) сублімація; 

г) заморожування. 

 

3. Процес переходу речовини з рідкого стану в твердий з 

утворенням при цьому твердої фази у вигляді кристалічної 

структури 

а) плалення; 

б) сублімація; 

в) кристалізація; 

г) дефростація. 

 

4. Холодильні машини працюють за термодинамічним: 

а) зворотним циклом; 

б) циклом Карно; 

в)прямим циклом; 

г) циклом Ренкіна. 

 

5. Парова холодильна машина повинна мати чотири основні 

частини: 

а) випарник, електронасос, конденсатор, реле; 

б) компресор, вентилятор, випарник, парогенератор; 

в) конденсатор, теплообмінник, електродвигун, насос; 

г) випарник,  конденсатор,  компресор,  регулюючий 

вентиль; 

 

6. У формулі енергетичного балансу прямого циклу Карно, який 

виражається рівнянням Q=L+Q0, літерою «L» позначається: 

а) теплота; 

б) холодопродуктивність; 

в) робота; 

г) температура. 
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