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Вступ 

Автоматизація - це оснащення холодильних машин і агрегатів 

приладами, які дозволяють проводити технологічні процеси охолодження, 

заморожування і зберігання харчових продуктів без участі людини. 

Автоматизація забезпечує: 

- зниження експлуатаційних витрат; 

- збільшення продуктивності праці; 

- підтримання необхідного температурного режиму в 

охолоджуваних камерах; 

- безпечність і безаварійність роботи холодильних установок. 

В холодильному обладнанні прилади автоматики розподіляються на 4 

групи: 

- прилади автоматичного регулювання, до яких відносяться: 

автоматичні регулятори температури (АРТ), терморегулюючі вентилі 

(ТРВ), реле тиску - пресостат (РД), водорегулюючі вентилі; 

- прилади автоматичного захисту, до яких відносяться: реле тиску - 

маноконтролер (РД), соленоїдні вентилі (СВ) та ін.; 

- прилади автоматичного контролю, до яких відносяться: 

поплавкові рівнеміри, таймери, соленоїдні вентилі (СВ) та ін.; 
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- прилади сигналізації - дзвінки, світлові лампи та ін. 

В схему автоматизації холодильних машин можуть включатися 

соленоїдні вентилі, реле контролю змащування компресора, прилади для 

автоматичного відтаювання снігової “шуби” з поверхні випарника, прилади 

захисту електродвигуна від перенавантажень та короткого замикання та ін. 

Теплорегулюючі вентилі (ТРВ) регулюють надходження рідкого 

холодильного агента у відновлювач. Підтримання в випарнику холодильного 

агента на заданому рівні в автоматизованих холодильних установках 

здійснює теплорегулюючий вентиль. Найбільше використання знайшли 

мембранні теплорегулюючі вентилі. Вони складаються із: фільтра; корпуса; 

мембрани; кришки; трубки капілярної; термобалону; толкачу; сідла; клапана; 

пружини; щитка; штуцера. 

Реле тиску (РД) цей прилад перетворюючий зміну тиску тільки в 

засмоктуючій лінії (випарнику) або нагнітальній (конденсаторі) замиканні та 

розмиканні контактів електричного кола керування котушкою магнітного 

пускача, через який здійснюється живлення електродвигуна компресора. В 

холодильних машинах з відкритими компресорами використовуються реле 

тиску типу РД-1 та РД-1-01. 

Реле температури (АРТ-2) призначене для регулювання температури в 

холодильних машинах з герметичним компресором. Регулювання 

температури в охолоджуючих об’ємах проводиться шляхом пуски та зупинки 

компресора. Контакти прилада включені послідовно в електромережу, 

живлячу електродвигун компресора. 

В побутових холодильниках режим роботи машини встановлюють 

поворотом ручки приладу. В інших видах холодильного обладнання настрій 

реле температури провіряють термометром. 

1. ТЕРМОРЕГУЛЮЧІ ВЕНТИЛІ (ТРВ). 

В малих холодильних машинах (з холодопродуктивністю до 10 кВт) 

використовуються мембранні ТРВ наступних типів: ТРВ-0,5М, ТРВ-1М, 

ТРВ-2М, ТРВ-4М та ін., які відрізняються розміром отворів у сідлі і 

холодопродуктивністю. 

Термосистема ТРВ (термопатрон і капілярна трубка) можуть 

заповнюватись холодильним агентом  R-12  (при діапазоні температур 

кипіння –30...10
о
С), або холодильним агентом  R-22  для режиму кипіння –

50...-10
о
С. 

Основні дані за ТРВ зведені в таблиці 1. 
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Таблиця 1Технічна характеристика терморегулюючих мембранних вентилів 

Тип 

ТРВ 

Холодиль- 

ний агент 

Продуктив- 

ність при 

стандартних 

умовах, 

кКал/год 

Діапазон 

температури 

кипіння, 
о
С 

Діапазон 

регульованого 

перегріву, 
о
С 

Довжина 

капілярної 

трубки, 

м 

Маса 

прилада, 

кг 

ТРВ-

0,5М 
R-12 0,5 -30...10 2...10 1,5 0,45 

ТРВ-

1М 

R-12 1,0 -30...10 2...10 1,5 0,45 

ТРВ-

2М 

R-12 2,0 -30...10 2...10 1,5 0,45 

ТРВ-

4М 

R-12 4,0 -30...10 2...10 1,5 0,45 

ТРВ-0,6 R-22 0,6 -50...-10 2...8 1,5 0,55 

ТРВ-1 R-22 1,0 -50...-10 2...8 1,5 0,55 

ТРВ-1,6 R-22 1,6 -50...-10 2...8 1,5 0,55 

 

 
Рис. 1. Терморегулюючі вентилі ТРВ-2М і ТРВ-7: а - ТРВ-2М: 1 - 

ковпачкова гайка; 2 - сальник регулюючого гвинта; 3 - ходова гайка; 4 - 

регулюючий гвинт; 5 - пружина; 6 - голка клапана; 7 - сідло клапана; 8,11 - 

накидні гайки; 9 - фільтр; 10 -мембрана; 12 - капілярна трубка; 13 - товкачі; 

14 - голкотримач; 15 -корпус; 16 -термобалон;б - ТРВ-7: 1 - капілярна трубка; 

2 - мембрана; 3 - жорсткий центр; 4 - корпус; 5 - сальник штока клапана; 6 - 

вихідний штуцер; 7 - термобалон; 8 - седло клапана; 9 - клапан; 10 - пружина; 

11 - регулюючий гвинт; 12 - ковпачкова гайка; 13 - сальник регулюючого 

гвинта; 14 - фільтр; 15 - вхідний штуцер; 16 - штуцер зрівнювальної лінії 
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. Рис. 2. Принцип функціонування терморегулюючого вентиля (ТРВ) з 

внутрішнім вирівнюванням тиску 

 

 
. Рис. 3. Принцип функціонування терморегулюючого вентиля (ТРВ) з 

зовнішнім вирівнюванням тиску 
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. Рис.3. Правильне розміщення ТРВ: Підтвод канала вирівнювання 

розташовано перед датчиком клапана. 

 

 

 

 

 

 

. Рис. 4. Проходження холодильного агента крізь ТРВ: рідина швидко 

випаровується, зліва пара, яка при цьому утворилася 
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2. РЕЛЕ ТИСКУ 

Реле тиску перетворює зміну тиску в усмоктуючій або нагнітаючій 

магістралях холодильної машини в електричний сигнал, який керує роботою 

компресора. 

Реле тиску РД-1 або РД-3-01 монтується біля компресора і складається з 

реле низького тиску - пресостата, та реле високого тиску - маноконтролера, 

які вмонтовані в один корпус. 

Пресостат підключається імпульсною трубкою до всмоктуючого боку 

компресора, а маноконтролер - до нагнітаючого. 

На діючих машинах прослідкувати схему підключення цього приладу. 

Пресостат забезпечує регулювання тиску у випарнику (таким чином 

регулює температуру кипіння) шляхом включення або відключення 

компресора. 

Маноконтролер виконує функцію захисту нагнітаючої сторони машини 

(конденсатора) від надмірного тиску (більше 1,1 МПа). У тому випадку, коли 

тиск нагнітання перевищує допустимий тиск, він відключає компресор. А 

такий випадок може настати тоді, коли вода або повітря перестане 

подаватись на конденсатор. 

Оглядаючи пресостат в зібраному приладі і на рисунках в літературі, рис. 3, 

знайти контакт, куди підводиться струм, струмонесучу пластину і контакт, 

від якого відводиться струм. Прослідкувати переміщення системи важелів і 

пружин при збільшенні тиску у випарнику. Зробити ескіз цієї системи 

важелів з вказанням позицій. 

Ріжковим ключем (викруткою) прокрутити гвинт на 4...5 обертів, який 

регулює пружність пружини пресостата. Уяснити, до чого це приводе. Дати 

висновок в лабораторному звіті, до чого приводить обертання регулюючого 

гвинта за годинною стрілкою та проти неї. 

Прослідкувати, які важелі і пружини переміщуються у маноконтролері при 

підвищеному тиску у нагнітаючій стороні компресора і до чого це 

призводить. Знайти регулюючий гвинт (коронну гайку) і дати висновок про 
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результати обертання цієї гайки за годинною стрілкою та проти неї. 

Висновок записати в звіт. 

 
Рис. 5. Реле тиску: а - РД-1: 1, 14 - кожухи сильфонів; 2, 15 - сильфони; 3 - 

пружина сильфона; 4, 16 - штоки; 5 - важіль; 6 - тяга; 7, 18 - пружини; 8 - 

рамка диференціала; 9 - пластина диференціала; 10 - пружина струмонесучої 

пластини; 11 - струмонесуча пластина; 12 - контакти; 13 - постійний магніт; 

17 - важіль; 19 - ударник; 20 - перекидна пружина; П і Д - регулюючі гвинти; 

М регулююча гайка;б - РД-3-01: 1, 14 - кожухи сильфонів; 2, 15 - сильфони; 

3, 13 - штоки; 4, 5, 7 - важелі; 6 -упор; 8, 9, 11 - пружини; 10 - 

мікроперемикач; 12 - важіль;в - РД-1-01: 1 - корпус; 2, 6 - регулюючі гвинти; 

3, 7 - гайки; 4 - шкала; 5 - фіксатор; 8, 23 - пружини; 9, 17 - важелі; 10 - 

фіксатор; 11, 16 - установчі гвинти; 12 - перекидна пружина; 13 - перемикач; 

14, 15 - контакти; 18 - пружина; 19 - шток; 20 - сильфон; 21 - пружина 

сильфона; 22 - важіль 

 

 

 



 8 

3. РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРИ (АРТ) 

Для домашніх холодильників, торгового холодильного обладнання, малих 

холодильних машин для охолодження 1...4 холодильних камер 

використовуються автоматичні реле температури - АРТ. Їх призначення - 

підтримка необхідної температури повітря в охолоджуваній камері шляхом: 

- включення та відключення компресора в тому випадку, коли машина 

охолоджує одну камеру; 

- подачі або відключення напруги на котушку соленоїдного вентиля, який 

вмонтовано на рідинному трубопроводі і по якому подається 

холодильний агент до ТРВ; 

- включення та відключення електродвигуна з вентилятором, 

встановленого перед випарником (коли машина охолоджує кілька камер). 

 

 
Рис.6. Автоматичний регулятор температури АРТ-2:1 - корпус; 2 - сильфон; 

3 - ковпачок; 4 - капілярна трубка; 5, 6 -  важелі; 7 - пружина; 8 - перекидна 

пружина; 9 - пластина; 10 - контакти; 11 - гвинт; 12 - регулююча рукоятка; 13 

- гвинт настройки диференціала; 14 - упорна шайба; 15 - крепіжна скоба 

Оглядаючи АРТ в напіврозібраному стані, рисунки в літературі і рис. 4 

знайти капілярну трубку, яка заповнена парорідинною сумішшю фреону, 

сильфон, систему важелів і пружин, контакти, регулюючі гвинти. Уяснити, 

як замикаються контакти, до чого призведе обертання основного 

регулюючого гвинта, додаткового гвинта і гвинта диференціала. Висновки 

занести в звіт. 
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4. СОЛЕНОЇДНІ ВЕНТИЛІ 

Це виконавчий прилад, яким може керувати АРТ, таймер, поплавковий 

рівнемір, пресостат реле тиску або інший прилад, який здатен замикати, 

розмикати контакти і подавати напругу на котушку соленоїдного вентиля. 

Встановлюється він в холодильних машинах на рідинних і парових 

трубопроводах. Він може подавати рідкий холодильний агент, пару до 

випарника, або не подавати, в залежності від того, який прилад керує цим 

вентилем. 

 

 

 

      Рис.7. Соленоїдний вентиль СВФ-40: 1 - кожух електромагніта; 2 - сідло 

основного клапана; 3 - сальник; 4 - гвинт ручного відкриття; 5 - ковпачкова 

гайка; 6 - сідло розвантажувального клапана; 7, 9 - гумові вкладиші; 8 - 

основний клапан; 10 - штифт; 11 - сервоклапан; 12 - втулка; 13 - корпус; 14 - 

корончаста гайка; 15 - осередник; 16 - котушка електромагніта; 17 - 

діамагнітна трубка 


