
Лекція 3 

                         ПАРОКОМПРЕСІЙНІ ХОЛОДИЛЬНІ МАШИНИ 

Вступ 

1. Принцип дії компресійних холодильних машин.  

2.  Багатоступеневі холодильні машини. 

3.  Герметичність холодильного агрегату. 

 

Література 

1. Мещеряков  Ф.Е.  Основы  холодильной  техники  и  холодильной  

технологии. - М.: Пищевая  промышленность, 1975. - 600 с. 

2. Главацкая В.И. Механическое и холодильное оборудование предприятий 

общественного питания: Учебник для технол. отд-ний техникумов сов. 

торговли и обществ. питания / В.И. Главацкая, И.Е. Киселева, Т.Н. 

Родникова. –3-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономика, 1982. – 408 с. 

3. Холодильні установки: Підручник / 6-е вид., перероблене і доповнене / І.Г. 

Чумак, В.П. Чепурненко, С.Ю. Лар’яновський та ін.; За ред. І.Г. Чумака. – 

Одеса: Рефпринтінфо, 2006. – 550 с. 

         Вступ 

      Компресійні холодильники - найбільш поширені та універсальні. 

Основними складовими частинами такого холодильника є:  

 компресор, який одержує енергію від електричної мережі;  

 конденсатор, що знаходиться зовні холодильника;  

 випарник, що знаходиться всередині холодильника;  

 терморегулюючий розширювальний вентиль, ТРВ, що є дросселирующим 

пристроєм;  

 холодоагент, що циркулює у системі речовина з певними фізичними 

характеристиками.  

До всіх елементів холодильної машини ставиться вимога високої 

герметичності. Залежно від виду холодильного компресора компресійні 

машини поділяються на поршневі, турбокомпресорним, ротаційні і гвинтові.  

 

1.Принцип дії компресійних холодильних машин 

     Парова   компресійна  холодильна машина  складається з компресора, 

конденсатора, регулюючого вентиля і випарника , сполучених трубопроводами 

(рис. 1). К о м п р е с о р  служить для відсмоктування з випарника пари 

холодильного агента, стиснення їх до тиску конденсації і нагнітання в 

конденсатор. 



К о н д е н с а т о р  — теплообмінний апарат, який служить для 

конденсації пари холодильного агента. Температура конденсації залежить від 

температури охолоджуючого середовища. Чим вище температура води або 

повітря, тим вище температура конденсації. 

В и п а р н и к  — теплообмінний апарат, призначений для 

охолоджування якого-небудь середовища. Холодильний агент у 

випарнику кипить за рахунок тепла, відбираного з навколишнього середовища 

(повітря камери, розсіл). Для підтримки у випарнику низької температури 

необхідно безперервно видаляти що утворюються при кипінні пари 

холодильного агента. 

 

Рис. 1. Схема   парокомпресійної   холодильної   установки 

Р е г у л ю ю ч и й  вентиль служить для регулювання подачі рідкого 

холодильного агента з конденсатора у випарник і для того, що дроселює 

рідкого холодильного агента з пониженням його тиску і температури. 

Принцип дії холодильної машини. У випарнику 4 при температурі tn і 

тиску Рп рідкий холодильний агент кипить за рахунок відведення тепла від 

охолоджуваного середовища. Холодні пари, що утворюються в результаті 

кипіння, відсисаються компресором /, стискаються в ньому до тиску 

конденсації Рк і нагнітаються в конденсатор 2. Тут пари охолоджуються до 

температури конденсації і конденсуються, віддаючи своє тепло воді або 

повітрю. З конденсатора рідкий холодильний агент поступає в регулюючий 

вентиль 3, в якому тиск знижується з Рк до ро, а температура з tK до /0, а потім 

у випарник, після чого цикл починається спочатку. 

На мал. 112 в S — Т-діаграмме зображений теоретичний цикл парової 

холодильної машини. 



Відрізку 4—1 відповідає процес кипіння холодильного агента у 

випарнику при температурі t0 і тиску ро, в результаті якого відбувається 

відведення тепла q0 від охолоджуваного середовища. 

Відрізок 1—2 характеризує адіабатичне стиснення пари, до тиску Рк. На 

цей процес затрачується робота L. 

Відрізок 2—3 характеризує відведення тепла q при постійному тиску Рк в 

конденсаторі: відрізку 2—2' відповідає охолоджування пари до температури 

конденсації; 2'—-3 — конденсація наров;. 3—3'— переохолодження до 

температури, визначуваною крапкою 3'. 

Відрізку 3'—4 відповідає той, що дроселює холодильного агента, тобто 

пониження тиску від Рп до ро і температури від tK до t0. Це відбувається без 

теплообміну з навколишнім середовищем, тому що виділилося при тому, що 

дроселює тепло викликає паротворення. Величина паротворення залежить від 

властивостей холодильного агента і різниці температур до і після   

регулюючого   вентиля. 

Завдяки паротворенню в регулюючому вентилі у випарник поступатиме 

рідина разом з парою. При цьому холодопроизводительность рідкого 

холодильного агента знизиться. 

Холодопронзводітел ь н про з т ь q0 в діаграмі зображається площею а—

1—4—с, а тепло, відведене від холодильного агента в конденсаторі ц, — 

площею а—2—3—б. 

Роботу L, що затрачує в компресорі на здійснення холодильного циклу, 

виражають площею    с—4—1—2—3'—б. 

Практичні розрахунки по холодильних машинах здійснюються за 

допомогою теплових діаграм в координатах Т—S, в яких підведене і відведене 

тепло при постійному тиску у випарнику і конденсаторі, а також робота 

компресора при адіабатичному стисненні визначаються по різниці 

теплосодержаний на початку і кінці процесу. 

Кількість тепла, підведеного до 1 кг холодильного агента у випарнику, або 

вагова холодопроизводительность агента в циклі, рівні 

<7о = h — 
1* 

кДж/кг. 

Кількість відведеного в конденсаторі тепла q = h — h кДж/кг. 

Що затрачує в компресорі робота 

I = ia _ i1 кДж/кг. 

В процесі того, що дроселює теплосодержание рідини не змінюється /3 
=
 'V 

 

 

      Холодоагент під тиском через дросселирующее отвір (капіляр або ТРВ) 

надходить у випарник, де за рахунок різкого зменшення тиску відбувається 

випаровування рідини і перетворення її в пару. При цьому холодоагент віднімає 



тепло у внутрішніх стінок випарника, за рахунок чого відбувається 

охолодження внутрішнього простору холодильника.  

Компресор засмоктує з випарника холодоагент у вигляді пари, стискає його, за 

рахунок чого температура холодоагенту підвищується й виштовхує в 

конденсатор.  

У конденсаторі, нагрітий у результаті стиску холодоагент остигає, віддаючи 

тепло в зовнішнє середовище, і конденсується, тобто перетворюється в рідину. 

Процес повторюється знову.  

Таким чином, у конденсаторі хладагент під впливом високого тиску 

конденсується і переходить в рідкий стан, виділяючи тепло, а в випарнику під 

впливом низького тиску скипає і переходить в газоподібний, поглинаючи 

тепло.  

Терморегулюючий вентиль (ТРВ) необхідний для створення необхідної різниці 

тисків між конденсатором і випарником, при якій відбувається цикл 

теплопередачі. Він дозволяє правильно (найбільш повно) заповнювати 

внутрішній обсяг випарника скипів холодоагентом. Пропускний перетин ТРВ 

змінюється в міру зниження теплового навантаження на випарник, при 

зниженні температури в камері кількість циркулюючого хладагента 

зменшується. Капіляр - це аналог ТРВ. Він не змінює своє розтин, а дроселює 

певну кількість хладагента, залежне від тиску на вході і виході капіляра, його 

діаметру і типу холодоагенту.  

Звичайно також присутній теплообмінник, що вирівнює температуру на виході 

з конденсатора і з випарника. У результаті до дроселя надходить уже 

охолоджений холодоагент, який потім ще сильніше охолоджується в 

випарнику, в той час як холодоагент, що надійшов з конденсатора 

підігрівається, перш ніж вступити в компресор і конденсатор. Це дозволяє 

збільшити ефективність холодильника.  

При досягненні необхідної температури температурний датчик розмикає 

електричний ланцюг і компресор зупиняється. При підвищенні температури (за 

рахунок зовнішніх факторів) датчик знову включає компресор.  

 

 

3. Багатоступеневі холодильні машини 

 

Для підвищення економічної ефективності холодильної машини (зниження 

витрат енергії на одиницю забраного від охолоджуваного тіла кількості 

теплоти) іноді перегрівають пар, усмоктуване компресором, і 

переохолоджувати рідина перед дроселюванням. З цієї ж причини для 

отримання температур нижче -30 ° С використовують багатоступеневі або 

каскадні холодильні машини.  



У багатоступеневих холодильних машин стиснення пара проводиться 

послідовно в декілька ступенів з охолодженням його між окремими ступенями. 

При цьому в двоступеневих холодильних машинах отримують температуру 

кипіння холодоагенту до -80 ° С.  

У каскадних холодильних машинах, що представляють собою кілька 

послідовно включених холодильних машин, які працюють на різних, найбільш 

придатних за своїми термодинамічним властивостям для заданих 

температурних умов холодоагентах, отримують температуру кипіння до -150 ° 

С.  

Перші компресійні холодильники були винайдені німецьким інженером 

Лінде в 1875 р. і використовувалися для технічних цілей. Перші побутові 

холодильники цього типу з'явилися у нас в країні наприкінці 30-х років. 

Невелика кількість їх під маркою ХТЗ-120 у вигляді підлогової шафи було 

випущено Харківським тракторним заводом імені Орджонікідзе. За 

конструктивним показниками холодильник був на рівні кращих зразків того 

часу. Однак налагодити масове виробництво холодильників перешкодила 

Велика Вітчизняна війна і післявоєнний період відновлення зруйнованого 

народного господарства. У 1950 р. виробництво компресійних холодильників 

освоїв Московський автомобільний завод імені І.А. Лихачова. З цього часу в 

країні почалося виробництво компресійних холодильників на багатьох 

машинобудівних заводах.  

Компресійні холодильні агрегати побутових холодильників з метою 

збільшення терміну служби та скорочення витрати електроенергії 

проектуються на холодопродуктивність, що значно перевищує суму всіх 

теплопритоків в холодильну камеру. Тому в нормальних умовах вони 

забезпечують необхідний рівень охолодження переривчастим режимом роботи. 

При цьому необхідна циклічність роботи холодильного агрегату забезпечується 

терморегулятором.  

У процесі роботи холодильника на стінках випарника збирається 

сконденсована волога у вигляді снігового покриву (снігової шуби). Для 

періодичного видалення (танення) снігової шуби побутові холодильники 

забезпечуються відповідними пристроями ручного, напівавтоматичної або 

автоматичної дії.  

Теплоізоляцією заповнюють весь вільний простір між стінками 

холодильної камери і корпусом, а також між внутрішньою облицювальної 

накладкою і обечайкой двері. При щільно зачинених дверей теплоізоляція 

значно обмежує теплоприпливи в холодильну камеру. Для забезпечення 

щільного і герметичного закривання дверей по всьому периметру внутрішньої 

облицювальної накладки встановлюється спеціальний еластичний ущільнювач 

у вигляді відкритого балона особливого профілю. Потрібна щільність 



прилягання ущільнювача по всьому периметру дверей забезпечується 

спеціальними механічними або магнітними затворами.  

Холодильні агрегати побутових холодильників виконують роль 

холодильних машин, тобто служать для відведення тепла з холодильної камери 

і передачі його в більш теплу навколишнє середовище. Агрегат може бути 

демонтований з шафи і замінений іншим, призначеним для холодильників 

даного типу. Конструкції окремих вузлів і деталей холодильних агрегатів 

різних холодильників з одного холодильною камерою і дверцятами можуть 

дещо відрізнятися один від одного.  

Холодильний процес здійснюється наступним чином. При роботі мотор-

компресора рідкий хладагент із конденсатора по капілярній трубці подається у 

випарник. При цьому тиск і температура рідкого хладагента знижуються за 

рахунок обмеженої пропускної спроможності капілярної трубки й охолодження 

холодними парами хладагента, що йдуть назустріч по всмоктуючої трубці з 

випарника. При температурі -10 ¸ -20 ° С і тиск 0 ¸ 1 ати рідкий хладагент в 

випарнику кипить, поглинаючи тепло з холодильної камери. Щоб забезпечити 

постійне кипіння хладагента у випарнику при певному тиску, холодні пари його 

відсмоктуються компресором через всмоктувальну трубку. При русі парів до 

компресора температура їх підвищується за рахунок теплообміну з теплим 

рідким холодоагентом, що рухаються по капілярній трубці, і навколишнім 

середовищем. При вході в кожух мотор-компресора температура парів 

дорівнює приблизно 15 ° С.  

Так як температура обмоток електродвигуна і циліндра компресора 

значно вище 15 ° С, то вони охолоджуються парами хладагента, що покращує 

умови роботи електродвигуна і компресора в герметичному кожусі. Підігріті 

пари хладагента нагнітаються компресором в конденсатор, що охолоджується 

повітрям навколишнього середовища. При цьому тиск парів підвищується до 8-

11 ати в залежності від температури навколишнього середовища. При такому 

тиску температура конденсації насичених парів хладагента стає вище 

температури навколишнього повітря, тому в останніх витках конденсатора пари 

хладагента перетворюються в рідину. Процес конденсації парів 

супроводжується виділенням тепла, яке віддається навколишньому повітрю. 

Рідкий хладагент, що має температуру на 10-15 ° С вище температури 

навколишнього середовища, проходить через фільтр, поєднаний з 

осушувальним патроном, і далі по капілярній трубці знову надходить у 

випарник. Описаний кругової холодильний процес роботи агрегату 

повторюється поки працює мотор-компресор.  

Широке поширення мають двокамерні холодильники з роздільним 

регулюванням температурних режимів холодильної та морозильної камер. У 

цих холодильниках іноді застосовують два автономних холодильних агрегату 

для обох камер. Однак частіше використовують один холодильний агрегат з 



одним загальним компресором, але з двома випарниками. Випарники можуть 

з'єднуватися послідовно і паралельно. Верхній випарник коробчатої форми 

призначається для охолодження морозильної камери, а нижній плоский - для 

холодильної. Принцип роботи такого холодильного агрегату нічим не 

відрізняється від вищеописаного.  

По розташуванню мотор-компресора в шафі холодильника розрізняють 

компресійні холодильні агрегати верхнього та нижнього розташування. 

Агрегати верхнього розташування конструктивно виконуються більш 

компактно, але з точки зору загальної компоновки в підлогових холодильниках 

вони незручні. Тому агрегати з верхнім розташуванням мотор-компресора 

застосовуються в настінних холодильниках.  

Агрегати з нижнім розташуванням мотор-компресора, хоча і 

поступаються першим по компактності, в підлогових холодильниках 

забезпечують зменшення габаритів шафи і зручнішу компонування 

холодильної камери.  

Умови тривалої експлуатації побутових холодильників і специфічні 

властивості хладагента накладають на конструкцію і виготовлення 

компресійного холодильного агрегату певні вимоги. Основними з цих вимог є: 

надійна герметичність, відсутність в системі агрегату повітря, води і 

механічних домішок (забруднень).  

 

3.Герметичність холодильного агрегату 

 

Необхідність надійної герметичності агрегату викликається тривалим 

терміном експлуатації холодильника, а також наступним обставиною. 

Компресійні холодильні агрегати побутових холодильників заповнюються 

порівняно невеликою кількістю (140 ¸ 400 г.) Фреону-12. Тому навіть 

незначний витік фреону істотно позначається на холодопродуктивності і 

економічності агрегату. Крім того, фреон-12 здатний проникати через дрібні 

пори в металі.  

Надійна герметичність холодильного агрегату забезпечується ретельним 

виготовленням окремих його деталей і вузлів, щільним нероз'ємним з'єднанням 

їх зварюванням або паянням твердої, а також ретельним контролем. Контроль 

герметичності холодильного агрегату при виготовленні або ремонті 

здійснюється багато разів і різними способами. Попередня перевірка 

герметичності окремих вузлів і зібраного агрегату здійснюється зазвичай 

методом опресування. У перевіряється вузол або агрегат нагнітають сухе 

повітря або азот під тиском 10 ¸ 18 ати. Потім вузол занурюють у ванну з водою 

і по вихідним бульбашок визначають місця нещільності, які найчастіше 

бувають у з'єднаннях. Остаточно герметичність холодильного агрегату 

перевіряють після заправки його маслом і фреоном. Для цього використовують 



спеціальний електронний течеіскател', який виявляє витік фреону до 0,5 г на 

рік.  

Наявність повітря в агрегаті різко погіршує його роботу. 

Неконденсіруемий повітря на виході конденсатора перед капілярною трубкою 

створює повітряну пробку, яка перешкоджає надходженню рідкого фреону в 

випарник. Внаслідок цього підвищується тиск в системі агрегату, що тягне за 

собою збільшення споживаної потужності і витрати електроенергії. Наявність 

повітря в агрегаті призводить також до небажаного окислення масла і корозії 

металевих частин.  

Наявність в холодильному агрегаті води навіть у малих кількостях (15-20 

мг) може серйозно порушити його роботу або вивести з ладу. Внаслідок поганої 

розчинності води під фреоні вона може замерзнути в капілярній трубці і 

припинити надходження фреону у випарник. Крім того, вода викликає 

псування масла, корозію деталей агрегату, особливо клапанів компресора, 

розкладання ізоляції обмоток електродвигуна, засмічення фільтру і т.п. Вологу 

з агрегату при виготовленні або ремонті видаляють шляхом ретельної сушки як 

масла і фреону, так і всього зібраного агрегату. Перед сушінням всі вузли 

агрегату знежирюють, так як залишився на поверхні деталей масло при 

температурі понад 100 ° С пригорає, утворюючи міцну плівку.  

Сушать холодильні агрегати в спеціальних сушильних шафах, 

продуваючи сухим повітрям. При цьому вода, що потрапила в агрегат, 

перетворюється на пару, яка потім видаляється сухим гарячим повітрям і 

вакуумированием.  

Механічні домішки, що потрапили в агрегат ззовні або що утворилися в 

ньому, можуть засмітити капілярну трубку і порушити тим самим нормальну 

циркуляцію хладагента. Шкідливий вплив потрапили в холодильний агрегат 

вологи і механічних домішок усувається осушувальним патроном і фільтром.  

Надійність і довговічність роботи компресійного холодильного агрегату 

багато в чому залежить від забезпечення зазначених вимог. Тому виготовлення 

компресійних холодильних агрегатів вимагає високої технічної культури 

виробництва.  


