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Вступ 

    Холодильна техніка - це наукова дисципліна і галузь техніки, що охоплює методи 

отримання та використання низьких температур (холоду) для виробництва та 

зберігання харчових продуктів.  

Використання холодильної техніки дозволяє зберігати властивості харчових 

продуктів, а також одержувати харчові продукти з новими властивостями.  

Без холодильної техніки неможливо забезпечити зростаюче населення якісними 

харчовими продуктами. У процесі виробництва і збільшення обсягів реалізації 

харчових продуктів важлива роль холодильної техніки, яка дозволяє:  

 створювати запаси швидкопсувних харчових продуктів у широкому 

асортименті;  

 збільшувати тривалість зберігання заморожених харчових продуктів;  

 продавати харчові продукти сезонного виробництва рівномірно 

протягом року;  

 знижувати товарні втрати при зберіганні і транспортуванні 

продовольчих товарів;  

 впроваджувати прогресивні методи надання послуг населенню 

підприємствами торгівлі і громадського харчування.  

1.Основні види холодильних машин 

Холодильна машина - пристрій, що служить для відводу теплоти від 

охолоджуваного тіла при температурі нижчій, ніж температура навколишнього 

середовища. Процеси, що відбуваються в холодильних машинах, є окремим 

випадком термодинамічних процесів, тобто таких, в яких відбувається послідовна 

зміна параметрів стану робочого речовини: температури, тиску, питомої обсягу, 

ентальпії. Холодильні машини працюють за принципом теплового насоса - 

віднімають теплоту від охолоджуваного тіла і з витратою енергії (механічної, 



теплової і т. д.) передають її охолоджуючої середовищі (зазвичай воді або 

навколишньому повітрю), що має більш високу температуру, ніж охолоджуване 

тіло. Холодильні машини використовуються для отримання температур від 10 ° С до 

-150 ° С. Область нижчих температур відноситься до кріогенної техніки. Робота 

холодильної машини характеризується їх холодопродуктивністю.  

    Основні види холодильних машин, це: компресійні холодильні машини, 

абсорбційні холодильні машини,  пароежекторні холодильні машини, холодильні 

машини на вихрових охолоджувачах,  термоелектричні холодильні машини. 

      Перші холодильна машина з'явилися в середині XIX ст. Одна з найстаріших 

холодильних машин - абсорбційна. Її винахід і конструктивне оформлення пов'язано 

з іменами Дж. Леслі (Великобританія, 1810), Ф. Карре (Франція, 1850) і Ф. 

Віндхауза (Німеччина, 1878). Перша парокомпресійна машина, яка працювала на 

ефірі, побудована Дж. Перкінс (Великобританія, 1834). Пізніше були створені 

аналогічні машини з використанням в якості холодоагенту метилового ефіру і 

сірчистого ангідриду. У 1874 К. Лінде (Німеччина) побудував аміачну 

парокомпресійна холодильну машину, яка поклала початок холодильного 

машинобудування.  

2. Холодильний цикл 

      В основі роботи холодильників лежить холодильний цикл. Простий паровий 

цикл механічної холодильної машини реалізується за допомогою чотирьох 

елементів, що утворюють замкнутий холодильний контур, - компресора, 

конденсатора, дросельного вентиля і випарника або охолоджувача. Пара з 

випарника поступає в компресор і стискається, внаслідок чого його температура 

підвищується. Після виходу з компресора пар, що має високі температуру і тиск, 

надходить у конденсатор, де охолоджується і конденсується. У деяких 

конденсаторах використовується режим переохолодження, тобто подальше 

охолодження сконденсировавшейся рідини нижче її температури кипіння. З 

конденсатора рідина проходить через дросельний вентиль. Оскільки температура 

кипіння (насичення) для даного тиску виявляється нижче температури рідини, 

починається її інтенсивне кипіння; при цьому частина рідини випаровується, а 

температура решти опускається до рівноважної температури насичення (тепло 

рідини витрачається на її перетворення в пару). Процес дроселювання іноді 

називають внутрішнім охолодженням або самоохлажденіем, оскільки в цьому 

процесі температура рідкого хладагента знижується до потрібного рівня. Таким 

чином, з дросельного вентиля виходять насичена рідина і насичений пар. Насичена 

пара не може ефективно відводити тепло, тому він перепускается повз випарника і 

подається прямо на вхід компресора. Між дроселем і випарником встановлений 

сепаратор, в якому пар і рідина розділяються.  

3. Побутові холодильники 

Холодильник - апарат для зберігання, охолодження і заморожування харчових 

швидкопсувних продуктів. Сучасні побутові холодильники, які мають чудовий 

дизайн і комфорт, розраховані на будь-яке домашнє господарство. Вони забезпечені 

різними пристроями та пристосуваннями, які полегшують роботу господаркам. Так, 

холодильники обладнані системою «No Frost», яка не дозволяє утворитися інею, а, 

отже, виключає мороку з розморожуванням. Вентиляція передбачена не тільки в 

холодильнику, але і в морозильній камері. Контроль вологості і регулювання 

температури дозволяють створити оптимальні умови для зберігання овочів і 



фруктів. У більшості сучасних холодильників не використовуються фреони, що 

руйнують озоновий шар. Термін зберігання продуктів при відключенні енергії в цих 

холодильниках доходить до півтори доби.  

Основне функціональне властивість холодильника - здатність зберігати певну 

кількість охолоджених і заморожених продуктів протягом певного часу. Кількість 

зберігаються продуктів визначається загальним обсягом камери, обсягом випарника 

і коефіцієнтом використання цих обсягів.  

Компресійні холодильники мають камери ємністю від 120 до 350 дм 
3,
 ємністю 

випарників від 11 до 29 дм 
3;

 холодильники абсорбції - від 30 до 120 дм 
3,
 обсяг 

випарника не перевищує 7 дм 
3.
 Виняток становить двокамерний холодильник 

Кристал-9, ємність якого становить 200 дм 
3.
  

Кількість продуктів, що розміщуються в холодильниках, при однаковому 

обсязі камер може бути різна залежно від відстані між полицями, наявності знімних 

полиць, оформлення дверцят, наявності спеціальних посудин для зберігання 

(прямокутної форми).  

Терміни зберігання продуктів залежать від температури всередині 

холодильника. Нормується температура стінок випарника (в ° С): для компресійних 

-6; 12; -18; для абсорбційних -6, тобто в компресійних холодильниках можливо 

більш тривале зберігання продуктів. Важливо враховувати і час досягнення 

встановленої температури. У компресійних холодильниках вона становить кілька 

хвилин, в абсорбційних - кілька годин.  

Економічність - важлива властивість холодильника. Її можна характеризувати 

загальною витратою електроенергії в кВт • год / добу та питомою витратою на 1 дм 
3
 

об'єму камери.  

4. Ергономічні властивості холодильників 

До ергономічним властивостям холодильників відносять зручність 

експлуатації, гігієнічність, рівень шуму. Зручність експлуатації полягає в зручності 

установки холодильника, відкривання дверцят, закладки та вилучення продуктів, 

зручність догляду. Комфортність установки залежить від площі, займаної 

холодильником, кута відкривання дверцят, можливості перенавескі дверцят з правої 

сторони на ліву. Комфортність відкриття дверець залежить від форми ручки та 

конструкції запору. Дверцята з магнітними замками відкриваються з меншим 

зусиллям. Комфортність закладки та розміщення продуктів залежить від наявності 

освітлення, конструкції полиць (рухливі, переставні, малі), відстані між ними, 

глибини холодильної камери, оформлення внутрішній панелі дверцят. Наприклад, 

дверцята холодильника ЗІЛ-63 моделі K Ш-260 має не тільки полиці, а й відсіки що 

закриваються для масла, сиру та осередки для яєць. На дверцятах холодильника 

Ока-6 встановлені штофи для напоїв, які наливаються в стакан шляхом натискання 

кнопки в ніші, що знаходиться на зовнішній стороні дверцят. Догляд за 

холодильником спрощується, якщо є напівавтоматична або автоматична система 

відтавання. В останньому випадку тала вода віддаляється через отвір в задній стінці.  

Гігієнічність холодильника визначається відсутністю запаху (який видають 

деякі теплоізоляційні матеріали) і легкістю очищення стінок і дна камери. 

Переважно камери із сталевого емальованого листа.  

Рівень шуму за стандартом досить високий, але для більшості марок він не 

перевищує 30 дБА. Абсорбційні холодильники працюють безшумно.  



Естетичні властивості холодильників визначаються пропорціями корпусу, 

його обробкою і декоративними деталями. Візуально добре сприймаються шафи 

заввишки 140-160 см. Важливо оформлення ручки, виконання назви марки.  

Надійність холодильників характеризується безвідмовністю, 

ремонтопридатністю і довговічністю. Холодильники відносять до ремонтованих 

виробів. Безвідмовність залежить від якості технологічного виконання. Термін 

служби компресійних холодильників 15 років, абсорбційних - 25 років. 

Холодильники створюють великі зручності в побуті, тому виробництво їх  

 Володіючи передовими технологіями з виробництва оснащення компресорів, 

холодильників і морозильників, (ливарні форми, твердосплавні штампи, спеціальне 

технологічне обладнання тощо), проводячи велику роботу з підготовки виробництва 

електроплит та ливарних машин випускає 800 000 холодильників і морозильників , 

1,5 мільйона компресорів на рік, а також інші товари народного споживання. Завод 

випускає екологічно чисті, озонобезпечні однокамерні і двокамерні моделі 

холодильників і морозильників. Всі апарати виконані у фірмовому стилі, 

вирізняються м'якими і плавними формами, оригінальним колірним рішенням, 

економічністю і безшумністю при роботі, наявністю зручних полиць і судин для 

зберігання різних продуктів і т.п.  

Від маленького підприємства з виготовлення нескладних предметів 

домашнього побуту до найбільшого виробника побутової техніки та технологічного 

обладнання сучасного світового рівня, забезпечив випуск більш 16 мільйонів 

холодильників і морозильників 53 моделей - такий шлях пройдено ЗАТ «Атлант», 

продукція якого приносить радість людям більш ніж в 40 країнах світу.  

У міру задоволення попиту і зростання національного доходу країни 

технічний рівень вітчизняних холодильників буде постійно зростати. У зв'язку з цим 

необхідно покращувати підготовку і збільшувати кількість висококваліфікованих 

фахівців як з виробництва, так і з ремонту холодильників. 

5. Класифікація холодильних машин 
Побутові холодильні прилади служать головним чином для зберігання 

швидкопсувних харчових продуктів в охолодженому або замороженому стані і для 

отримання невеликої кількості харчового льоду. Основними ознаками класифікації 

побутових холодильних приладів є: призначення, спосіб отримання холоду, спосіб 

установки, число камер, здатність працювати при максимальних температурах 

навколишнього середовища, функціональні можливості, конструктивне виконання.  

За призначенням холодильні прилади поділяються на: холодильники, 

морозильники та холодильники-морозильники.  

За способом одержання холоду розрізняють компресійні, абсорбція і 

термоелектричні побутові холодильники. У маркуванні холодильників типи 

холодильних агрегатів позначаються першими великими літерами: К - компресійні, 

А - абсорбційні, Т - термоелектричні (зараз ЗАТ «Атлант» їх не випускає).  

За місцем установки розрізняють підлогові, настінні, настільні, блочно-

вбудовувані.  

По області застосування розрізняють стаціонарні (кухонні і кімнатні), 

пересувні (автомобільні) і переносні (термостати) побутові холодильники.  

За способом установки холодильні прилади поділяються на: підлогові типу 

шафа (Ш), покриття типу стіл (С) і підлогові типу скриня (Л).  



За кількістю камер холодильні прилади поділяються: з однією камерою, з 

двома камерами (Д), з трьома камерами (Т). Однокамерні холодильники зазвичай 

мають невелике морозильне відділення, утворене стінками коробчатого випарника. 

Температурні режими морозильного відділення і холодильної камери в 

однокамерних холодильниках взаємозалежні і регулюються однією ручкою 

терморегулятора.  

Двокамерні холодильники в одній шафі мають дві ізольовані один від одного 

камери: морозильну і холодильну. Кожна камера має двері і свій температурний 

режим, регульований терморегулятором. У спрощеному варіанті двокамерного 

холодильника морозильна камера відокремлюється від холодильної спеціальної 

знімною перегородкою - піддоном. Піддон використовується також для видалення 

води після відтавання сніжного покриву зі стінок випарника. У днище піддону 

робиться отвір, що закривається регульованою заслінкою. При цьому необхідний 

температурний режим холодильної камери при одному положенні ручки 

терморегулятора встановлюється заслінкою, яка регулює природну циркуляцію 

повітря і температуру всередині шафи.  

По здатності працювати при максимальних температурах навколишнього 

середовища холодильні прилади поділяються на класи: розширеного помірного - 

SN; помірного - N; субтропічного - ST; тропічного - T. Значення температури 

навколишнього середовища при експлуатації холодильного приладу зазначені в 

таблиці 1.  

Залежно від виконуваних функцій холодильники підрозділяють на шість груп 

складності, морозильники на дві (0 і 1). Групи складності холодильних приладів 

наведені у таблиці 2.  

За конструктивним виконанням холодильні прилади поділяються на такі типи:  

КШ - холодильники однокамерні у вигляді шафи;  

КС - холодильники однокамерні у вигляді столу;  

КШД - холодильники двокамерні у вигляді шафи;  

КШТ - холодильники трикамерні у вигляді шафи;  

МКШ - морозильники у вигляді шафи;  

КШМХ - холодильники-морозильники комбіновані у вигляді шафи.  

За міжнародними стандартами холодильники класифікуються:  

Холодильники * - відділення з низькою температурою, що застосовується для 

короткострокового  

Зберігання заморожених харчових продуктів (терміном близько тижня).  

Температура -6 ° С.  

Холодильники ** - відділення з низькою температурою, що застосовується 

для зберігання заморожених харчових продуктів строком середньої тривалості 

(близько одного місяця). Температура -12 ° С.  

Холодильники *** - відділення з низькою температурою, що застосовується 

для зберігання заморожених продуктів протягом тривалого терміну (близько трьох 

місяців), а також морозива та інших подібних продуктів.  

Температура -18 ° С.  

Холодильники **** - холодильник / морозильник **** - цей символ вказує на 

можливість зберігання заморожених продуктів при низькій температурі протягом 

тривалого часу, а також заморожувати свіжі продукти.  



Якщо морозильне відділення не має маркування зірочкою, то отримання 

зазначених температур не гарантується.  

Технічна характеристика визначає конструктивне якість, економічність 

холодильника і дозволяє правильно оцінити його технічні переваги і недоліки в 

порівнянні з іншими холодильниками. Технічна характеристика включає в себе 

температурні, конструктивні та енергетичні показники. До основних температурних 

показників побутових компресійних холодильників відносяться: середня 

температура в камері охолодження і середня температура у морозильній камері 

(відділенні).  

Середня температура в камері охолодження, як і решта температурні 

показники, лімітується залежно від кліматичних умов експлуатації холодильника.  

Середня температура в морозильній камері холодильника однокамерного, як і 

температура у морозильній камері двокамерного холодильника, з достатньою 

точністю може бути визначена значенням температури в геометричному центрі 

відділення або камери.  

До основних конструктивних показниками побутових холодильників 

відносяться: коефіцієнт використання об'єму шафи, коефіцієнт використання 

ємності холодильника, сумарна площа полиць, коефіцієнт використання займаної 

холодильником площі підлоги і приведений вагу.  

Коефіцієнт використання об'єму шафи До ш визначається відношенням 

ємності холодильника V до обсягу шафи V ш, що визначається його габаритними 

розмірами.  

Величина К ш залежить від компонування холодильника і товщини 

теплоізоляції. Зазвичай машинне відділення (холодильний агрегат) займає 15-30% 

об'єму шафи, в залежності від розташування мотор-компресора і ємності 

холодильника. При розташуванні мотор-компресора в ніші шафи з боку задньої 

стінки величина До ш збільшується, проте низьке розташування дна камери 

охолодження створює деяку незручність при користуванні холодильником. Обсяг, 

займаний стінками шафи, залежить від застосовуваного теплоізоляційного 

матеріалу. Якщо теплоізоляція виготовлена з мінерального повсті, то обсяг її займає 

до 40% обсягу шафи. Пінополіуретанова теплоізоляція займає лише до 15% обсягу 

шафи.  

Коефіцієнт використання місткості холодильника К х визначається ставленням 

його корисної ємності V п до повної місткості холодильної камери V, визначається її 

габаритними розмірами.  

Величина К х залежить від форми і розташування випарника, кількості і 

розмірів полиць, а також спеціальних судин. Коефіцієнт використання місткості 

холодильника складає 0,85-0,95.  

Сумарна площа полиць при однаковій ємності холодильників визначає 

можливу ступінь використання корисної ємності. У сумарну площу полиць 

включають площа дна камери і площі полиць дверної панелі, але не включають 

площі полиць, висота простору над якими менше 10 см в холодильній камері і 

менше 5 см в дверної панелі.  

6. Енергетичні показники  холодильників 

До енергетичних показників побутових холодильників відносяться: коефіцієнт 

робочого часу, середня споживана потужність, витрата електроенергії, питома 

холодопродуктивність і питомі теплоприпливи.  



Коефіцієнт робочого часу визначається ставленням робочого часу в циклі Т р 

до повного часу циклу Т ц, що включає роботу і простий холодильного агрегату. 

Тривалість (час) циклу при номінальному температурному режимі роботи в 

більшості холодильників складає 8-12 хв, тобто 5-8 циклів в годину. Така 

періодичність циклів встановлюється, виходячи із забезпечення необхідної 

надійності і довговічності побутових холодильників.  

Споживана потужність електродвигуном залежить від типу застосованого в 

холодильнику електродвигуна і компресора. При циклічній роботі холодильного 

агрегату споживана потужність змінюється протягом кожного робочого періоду 

циклу залежно від зміни навантаження на компресор, тобто від співвідношення 

тисків всмоктування Р вс і нагнітання Р н. співвідношенні тисків дещо знижується. 

Зниження це становить приблизно 10-20% залежно від тривалості робочого періоду 

циклу.  

Середня споживана потужність збільшується з підвищенням напруги 

живильної мережі. Вона також збільшується на 10-15% при повороті ручки 

терморегулятора з крайнього правого положення «Холод» в крайнє ліве положення 

«Вкл» при незмінній температурі зовнішнього повітря. Це суперечливе, на перший 

погляд, обставина пояснюється тим, що з підвищенням температури і інтенсивності 

кипіння хладагента у випарнику коефіцієнт подачі компресора (навантаження) 

збільшується.  

Витрата електроенергії є основним показником економічності роботи 

холодильника. У паспортних даних побутових холодильників зазвичай вказується 

величина номінальної витрати електроенергії при номінальному температурному 

режимі. З підвищенням температури зовнішнього повітря та зниженням 

температури в камері охолодження збільшується коефіцієнт робочого часу і 

відповідно витрата електроенергії.  

Основним показником надійності побутових холодильників є параметр потоку 

відмов. Для найбільш поширених компресійних холодильників параметр потоку 

відмов повинен становити не більше 0,05, тобто 5% за рік протягом гарантійного 

терміну. Ця висока цифра отримана шляхом статистичної обробки фактичних даних. 

Відмови компресійних холодильників, що працюють циклічно, викликаються 

найчастіше несправностями елементів автоматики (терморегуляторів і 

пускозахисною реле), оскільки вони мають велике число спрацьовувань (включень і 

виключенні). Так, при чотирьох циклах роботи компресора на годину 

терморегулятор і пусковий реле за 15 років роботи спрацьовують більше 500 000 

разів. Ця величина і визначає необхідну довговічність.  

Довговічність побутового холодильника визначається сумарним часом його 

роботи при нормальному режимі і умовах експлуатації без істотного зниження 

основних параметрів з урахуванням усіх економічно виправданих ремонтів. 

Основною робочою групою компресійних холодильників є холодильний агрегат, 

який з метою збільшення терміну служби холодильника працює циклічно. Тому 

довговічність холодильного агрегату при середньому значенні часу роботи в циклі 

0,4, виходячи з терміну служби холодильника 15 років, повинна бути не менше 50 

000 ч.  

Побутовий холодильник практично знаходиться в безперервному 

користуванні, тому і довговічність його визначається загальним часом експлуатації, 

тобто встановленим терміном служби 15-20 років.  



Основну роль у підвищенні надійності та довговічності побутових 

холодильників покликані відігравати конструктори і технологи виробництва, які 

повинні забезпечити раціональне конструктивне рішення швидкозношуваних 

елементів і якісне їх виготовлення.  

Обсяг і вартість ремонтних робіт характеризують витрати на ремонт 

холодильників протягом усього терміну служби. На побутові холодильники не 

поширюється система планово-попереджувального ремонту (як на обладнання 

підприємств), тому вони ремонтуються позапланово після кожного відмови в роботі. 

Кількість і ступінь тяжкості відмов залежать від типу холодильника (компресійний 

або абсорбційний), умов його експлуатації, якості виготовлення і проведеного 

ремонту. Ремонт компресійних холодильників дорожчий, ніж абсорбційних, 

оскільки вимагає застосування великої кількості різноманітного обладнання та 

високої кваліфікації майстрів-ремонтників.  

Безпека використання є важливою вимогою, що пред'являються до побутових 

холодильників. Так як в побутовому холодильнику зберігаються харчові продукти, 

то матеріали, з яких він виготовлений, і покриття, дотичні з продуктами, повинні 

бути стійкі до вологи, не токсичні, не повинні передавати запахи продуктам. Крім 

того, всі матеріали повинні бути дозволені для використання у виробництві 

Санітарно-епідеміологічною службою Міністерства охорони здоров'я. Конструкція 

камер і полиць холодильника повинна бути зручною для миття. Холодильна камера 

ємністю 100 л і більше повинна бути добре освітлена захищеною від можливих 

ударів електролампою. Двері холодильника повинна легко відкриватися поштовхом 

зсередини і замикатися так, щоб діти не могли її відкрити. Холодильні агрегати 

компресійних і особливо абсорбційних холодильників, заповнюваних шкідливим 

холодоагентом, повинні бути герметичними і не мати рознімних з'єднань.  

Побутові холодильники повинні бути електробезпечним. Всі струмоведучі 

частини повинні бути надійно захищені від випадкового дотику, ізоляція проводів 

повинна мати опір не менше 10 МОм і витримувати без пробою напруга 1500 В 

протягом 1 хв.  

Розвиток холодильної промисловості, яка є незамінною ланкою у сучасній 

ланцюга виробництва продуктів харчування (а також у багатьох інших галузях 

сучасної діяльності людини), було обумовлено винаходом і розробкою в 30-х роках 

безпечних рідких холодоагентів, що представляли собою галогенізовані вуглеці. У 

той час ці речовини були сприйняті з великим ентузіазмом як диво науки, оскільки 

вони хімічно інертні, не горючі (деякі з них використовуються навіть в якості 

засобів пожежогасіння) малотоксичні і ефективні як холодоагенти.  


