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1.Принцип дії абсорбційних холодильних машин 
Робочим речовиною в абсорбційних холодильниках служать розчини двох 

компонентів з різними температурами кипіння при однаковому тиску. 

Компонент, киплячий при більш низькій температурі, виконує функцію 

хладагента; другий служить абсорбентом. В області температур від 0 до -45 ° С 

застосовуються машини, де робочою речовиною служить водний розчин аміаку 

(холодоагент - аміак). При температурах охолодження вище 0 ° С переважно 

використовують абсорбційні машини, що працюють на водному розчині 

броміду літію (холодоагент - вода).  

У абсорбційних системах зберігаються конденсатор, дросельний вентиль і 

випарник, але замість компресора використовуються чотири інших елемента: 

абсорбер, насос, парогенератор (кип'ятильник) і редукційний клапан. Пара з 

випарника потрапляє в абсорбер. Там він стикається з абсорбуючій рідиною, 

яка поглинає знаходиться в паровій фазі холодоагент; тиск в абсорбері при 

цьому знижується, що забезпечує безперервне надходження пара з випарника. 

У процесі абсорбції відбувається виділення тепла, отже, абсорбер повинен 

охолоджуватися, наприклад, за рахунок циркуляції води. Холодна суміш 

абсорбуючій рідини і хладагента надходить у насос, в якому її тиск 

підвищується. Оскільки підвищення тиску рідини супроводжується лише 

незначною зміною її обсягу, необхідна для цього робота мала. Після виходу з 

насоса холодна рідина високого тиску надходить в кип'ятильник, де до неї 

підводиться тепло, і велика частина холодильного агента випаровується. Цей 

помірно перегрітий пар високого тиску проходить через конденсатор і робить 

звичайний холодильний цикл, а абсорбент охолоджується і повертається в 



абсорбер (через редукційний клапан) для повторення циклу. Дійсний 

абсорбційний цикл відрізняється від ідеального тим, що частина абсорбенту 

випаровується в кип'ятильнику і несеться разом з парами хладагента. Якщо 

його не відокремити від хладагента до входу у випарник, то це призведе до 

підвищення температури у випарнику, або на практиці тиск у випарнику буде 

значно менше тиску насичення при тій температурі, яка повинна бути у 

випарнику. Відділення абсорбенту від хладагента частково відбувається в 

сепараторі, що розташований між конденсатором і кип'ятильником і служить 

для конденсації абсорбенту та повернення його в кип'ятильник разом з 

невеликою кількістю супутнього хладагента. Механічна робота абсорбційних 

холодильних установок значно менше, ніж компресійних, проте загальні 

витрати енергії значно вище. Енергія, яка підводиться до кип'ятильник, багато 

більше тієї, яка відводиться від абсорбера охолоджуючої водою. Там, де 

електроенергія дорога, а теплова енергія і охолоджуюча вода дешеві, 

абсорбційні установки більш вигідні, ніж компресійні. Застосування 

абсорбційних машин вельми вигідно на підприємствах, де є вторинні 

енергоресурси (відпрацьований пар, гаряча вода, гази, що відходять 

промислових печей і т.д.).  

Абсорбційні холодильні машини, як і компресійні, відносяться до 

парових, оскільки процес охолодження в них здійснюється за рахунок 

пароутворення хладагента при його кипінні у випарнику.  

У абсорбційних холодильниках на відміну від компресійних круговий 

процес здійснюється не одним робочим речовиною, а робочою сумішшю 

речовин (розчином). Одним компонентом розчину є хладагент, іншим - 

поглинач (абсорбент). Причому, ці компоненти при одному і тому ж тиску 

мають значну різницю в температурах кипіння. Міцний розчин хладагента в 

абсорбенті за рахунок якого-небудь джерела тепла випарюється. Концентровані 

пари хладагента конденсуються і подаються у випарник, а утворився після 

випарювання слабкий розчин надходить у абсорбер. Утворені в випарнику пари 

хладагента також надходять в абсорбер, де вони поглинаються (абсорбуються) 

слабким розчином. Утворився в абсорбері міцний розчин термонасосом 

подається в кип'ятильник. Таким чином, у малих абсорбційних холодильниках 

круговий процес здійснюється, як правило, за рахунок теплової енергії, а не 

механічною, як у компресійних. Розрізняють холодильники абсорбції 

періодичної і безперервної дії.  

У роботі холодильників абсорбції періодичної дії розрізняють два 

періоди: період зарядки і період розрядки (робочий). У ці два різні за 

тривалістю періоду відбуваються протилежні за характером процеси, які разом 

утворюють (замкнений) кругової холодильний цикл.  

У період зарядки холодильника до міцного розчину підводиться тепло Q 

в, під дією якого відбувається процес випаровування концентрованого 

хладагента. При цьому концентрований хладагент (пари розчину з дуже малим 

вмістом поглинача) утворюється за рахунок значної різниці в температурах 

кипіння хладагента і поглинача. Концентровані пари хладагента надходять в 

проміжний посудину, де вони охолоджуються холодною водою, налитої у 

внутрішній посудину, і конденсуються. Коли міцний розчин майже весь 

випарується, джерело тепла від нього відводиться, а коли концентровані пари 



хладагента сконденсуються в проміжному посудині, охолоджуюча вода з 

внутрішнього судини зливається. На цьому період зарядки абсорбційного 

холодильника закінчується. Внутрішній посудину наповнюється продуктами, 

що підлягають зберіганню в охолодженому стані, і з цього часу починається 

другий - робочий період. В робочий період концентрований рідкий хладагент 

поступово випаровується за рахунок тепла, що поглинається з внутрішнього 

судини. При цьому температура у внутрішньому посудині знижується до 

певного рівня, що залежить від кількості теплопритоков у внутрішній посудину 

і від температури кипіння концентрованого хладагента.  

Утворені в процесі поступового випаровування пари концентрованого 

хладагента надходять у зовнішній посудину, де вони поглинаються слабким 

розчином. Процес абсорбції продовжується до тих пір, поки весь рідкий 

хладагент випарується, а розчин знову стане міцним. За тривалістю робочий 

період (розрядка) абсорбційного холодильника триває в 8-10 разів більше 

періоду зарядки.  

Значно більшого поширення в побуті отримали холодильники абсорбції 

безперервної дії. Принцип роботи їх полягає в наступному.  

Міцний розчин постійно нагрівається до температури кипіння яких-

небудь джерелом тепла (електричних, газових та ін.) Так як температура 

кипіння хладагента значно нижче температури кипіння розчинника 

(абсорбенту), то в процесі випарювання міцного розчину з кип'ятильника 

виходять концентровані пари хладагента (з невеликою кількістю розчинника). 

На шляху руху до конденсатора концентровані пари хладагента проходять 

спеціальний теплообмінний апарат, званий дефлегматором. У дефлегматоре 

відбувається часткова конденсація концентрованих парів. При цьому утворився 

конденсат стікає в слабкий розчин, який із кип'ятильника, а чистіші від 

розчинника (більше концентровані) пари хладагента надходять в конденсатор. 

Висококонцентрований рідкий хладагент із конденсатора надходить у 

випарник, де він закипає при мінусовій температурі, відбираючи тепло з 

холодильної камери. Слабкий розчин з кип'ятильника надходить в абсорбер, де 

він охолоджується навколишнім середовищем до температури початку 

абсорбції. Вихідні з випарника пари хладагента також надходять в абсорбер, 

назустріч рухається охолодженого слабкому розчину. В абсорбері відбувається 

процес поглинання (абсорбції) парів хладагента слабким розчином. При цьому 

виділяється певна кількість теплоти абсорбції (змішання) в навколишнє 

середовище. Утворився в абсорбері міцний розчин за допомогою термонасоса 

подається в кип'ятильник.  

Така циркуляція розчину і хладагента здійснюється безперервно, поки 

працює кип'ятильник і термонасос, обігріваються одним джерелом тепла.  

Таким чином, в абсорбційному холодильному апараті безперервної дії 

роль всмоктуючої частини механічного компресора виконується абсорбером, а 

нагнетательной - термонасосом.  

Для підвищення ефективності холодильного циклу абсорбційної 

холодильної машини використовують також теплообмінники, рідинні і парові, 

які скорочують непродуктивні втрати тепла.  

Значення конструктивних показників абсорбційних холодильників трохи 

відрізняються від компресійних. Так, коефіцієнти використання шафи і 



корисної ємності камери у абсорбційних холодильників, за рахунок більшого 

обсягу холодильного апарату, трохи більше, ніж у компресійних. Питомі 

теплоприпливи, або теплопровідність шафи, що характеризує якість 

теплоізоляції, у абсорбційних холодильників зазвичай дещо менша, ніж у 

компресійних. Це пояснюється меншою холодопродуктивністю абсорбційних 

холодильників.  

Абсорбційні холодильники мають ряд незаперечних переваг у порівнянні 

з компресійними, до їх числа насамперед належать:  

 відсутність рухомих частин і, отже, більш висока надійність і 

довговічність;  

 відсутність в холодильному апараті різнорідних і дорогих матеріалів, а, 

отже, більш висока технологічність і менша вартість;  

 безшумність в роботі і можливість використання дешевих джерел 

теплової енергії замість електричної;  

 висока працездатність в умовах підвищеної температури зовнішнього 

повітря (в районах тропічного клімату) та ін  

Перераховані достоїнства і підвищені енергетичні показники абсорбційних 

холодильників говорять про те, що вони цілком можуть конкурувати з 

компресійними холодильниками   В холодильній машині абсорбції процес 

отримання холоду здійснюється за рахунок теплової енергії. Як холодильний 

агент в ній частіше за все використовується аміак (NH3, (R717), Ткип -33°С), а 

як абсорбент (поглинач) – вода, яка одночасно служить  носієм  

аміаку.Абсорбційна Х. м. складається з наступних основних частин: випарника, 

конденсатора, абсорбера, кип'ятильника-генератора, насоса, регулюючих 

вентилів. 

В генераторі знаходиться водоаміачний розчин, який кипить завдяки 

теплу, що підводиться до нього. В результаті випаровування пари аміаку тиск в 

генераторі підвищується до тиску конденсації. Пари аміаку з генератора 

поступають в конденсатор де охолоджуються і конденсуються. Після 

дроселювання в регулюючому вентилі рідкий аміак стікає у випарник, в якому 

кипить при низьких температурі і тиску за рахунок тепла, яке відбирається у 

охолоджуваного середовища. З випарника пари аміаку, що утворюються, через 

всмоктуючу трубку поступають в абсорбер, де розбризкується слабий 

водоаміачний розчин, що поступає з  генератора через регулюючий вентиль. 

Слабий водоаміачний розчин жадібно поглинає пари аміаку, внаслідок чого 

утворюється збагачений водоаміачний розчин, який перекачується насосом в 

генератор. 

До переваг абсорбційних х. м. можна віднести  

– невелику кількість деталей, що рухаються,  

– здатність машин працювати на дешевому джерелі тепла 

(відпрацьована пара, гази, гаряча вода і ін.,),  

– незначна зміна холодопродуктивності з пониженням температури 

кипіння. 

Недолік абсорбційних машин – збільшення їх маси в результаті заміни 

компресора тепловими апаратами. 

 



 
Рис. 1. Схема абсорбционной холодильной машины: 1 — випарник; 2 — 

абсорбер; 3 — насос; 4 — терморегулюючий вентиль; 5 — кип'ятильник-

генератора; 6 — конденсатор  
 

3. Будова і принцип дії абсорбційних холодильних машин. 

Абсорбційна холодильна машина ( також абсорбційна бромістолітіевая 

холодильна машина , абсорбційний чиллер або АБХМ ) - промислова 

холодильна установка , призначена для відбору і видалення надлишкового 

тепла і підтримки заданого оптимального температурного і теплового режимів 

при роботі різного роду виробничого обладнання. Абсорбційна холодильна 

машина по своєму пристрою значно відрізняється від компресійної. У ній 

відсутня компресор, а крім холодоагенту в її системі циркулює також рідина, 

звана абсорбентом. Абсорбентом є рідини, що володіють хорошою 

поглинаючою здатністю холодоагенту. 

 
Рис. 2.Абсорбционная холодильная машина на 14МВт. 

В якості абсорбенту в них використовується розчин броміду літію   

( LiBr ) у воді. До абсорбційним холодильним машинам ставляться так само 

аміачні холодильні установки абсорбційного принципу дії. Основні вузли 

абсорбційної машини: Генератор (кип'ятильник), конденсатор, випарник, 

абсорбер, два регулюючих вентиля, а також насос з'єднані між собою 

відповідними трубопроводами і утворюють замкнену систему. 

Принцип дії машини: 

На представленій схемі охолоджувач складається з двох камер. 

 Верхня - генератор ( AT) . Це гаряча камера з відносно високим тиском. 
 Нижня - випарник ( VD ) і абсорбер ( AB ) . Це холодна камера з дуже 

низьким тиском ( 2мБар ) . 



Під дією тепла ( HM ) в генераторі з розчину броміду літію виділяються 

пари води ( холодоагенту ) , які переносяться в конденсатор. Водяна пара 

конденсується , віддаючи тепло воді охолоджуючого контуру KüW . 

Охолоджена вода по лінії 5 надходить у випарник , де при низькому тиску 

закипає при температурі +6 ° C і забирає тепло від охолоджуваного контуру 

чиллер - фанкойл ( KW ) . Насос VD прокачує воду на форсунки , що сприяє 

інтенсивнішому теплообміну . В інших типах АБХМ охолоджуваний контур НЕ 

кропити , а занурюється у ванну холодоагенту.Що залишився концентрований 

розчин броміду літію по лінії 1-2 через розчинний теплообмінник / 

гідравлічний затвор WT1 переходить в абсорбер . Для поліпшення абсорбції 

розчин розбризкується форсунками і поглинає водяну пару з випарника . 

Процес абсорбції пов'язаний з виділенням теплоти , яка відводиться 

охолоджуючим контуром KüW в абсорбера АВ . Отриманий розчин води і 

броміду літію перекачується по лінії 3-4 на генератор через регулятор / 

теплообмінник WT1 , і цикл повторюється знову. 

 
 

 Рис. 3.Схема абсорбційної холодильної машини. 

Коефіцієнт теплоспоживання абсорбційної холодильної установки 

визначається співвідношенням 

ξ = q2/ qпг; 

де q2 - теплота, відведена з охолоджуваного обсягу, a qпг - теплота, що 

підводиться в генераторі аміачного пари. 

У порівнянні з компресійними холодильниками, АБХМ володіють 

наступними перевагами: 

 Мінімальне споживання електроенергії.  

 Електроенергія потрібно для роботи насосів і автоматики. 

 Мінімальний рівень шуму. 

 Екологічно безпечні. Холодоагентом є звичайна вода. 

 Утилізують теплову енергію скидається гарячої води, димових газів або 

виробничих процесів. 

 Тривалий термін служби (не менше 20 років). 

 Повну автоматизацію. 

 Пожежо-і вибухобезпечність. 



 Машини абсорбції не підвідомчі Ростехнадзору. 

Недоліки: Абсорбційні охолоджувачі , в порівнянні з компресійними 

охолоджувачами відрізняє : 

 Більш висока ціна устаткування , приблизно в 2 рази вище ніж ціна 
звичайного охолоджувача. 

 Необхідність наявності дешевого ( безкоштовного) джерела 

теплової енергії з досить високою температурою. 

 Відносно низька енергетична ефективність - ККД ( холодильний 

коефіцієнт) 65-80 % - для одноступінчатих машин, і 100-140 % - для 

двоступеневих машин. Істотно більшу вагу , ніж у звичайного 

охолоджувача. 

 Необхідність використовувати відкриті охолоджувачі - градирні , 

що збільшує водоспоживання системи . 

 

1.Принцип дії пароежекторних холодильних машин 
Спосіб отримання холоду без здійснення механічної роботи полягає в ежекції 

пара з випарника. У такій установці холодоагентом є вода, тому температура в 

холодильній камері не може бути нижче 0 ° С.  

Пароежекторние холодильник складається з ежектора, випарника, 

конденсатора, насоса і ТРВ. Холодоагентом служить вода, як джерело енергії 

використовується пар тиском 0,3-1 МН / м 
2,
 який надходить в сопло ежектора, 

де розширюється. У результаті в ежектор і, як наслідок, у випарнику машини 

створюється знижений тиск, якому відповідає температура кипіння води трохи 

вище 0 ° С (зазвичай близько 5 ° С). У випарнику за рахунок часткового 

випаровування відбувається охолодження подається споживачеві холоду води. 

Отсосала з випарника пар, а також робочий пар ежектора надходить у 

конденсатор, де переходить у рідкий стан, віддаючи теплоту охолоджуючої 

середовищі. Частина води з конденсатора подається у випарник для поповнення 

убутку охолоджувальної води.  

Пароежекторние установки знаходять застосування в промисловості, там, де є 

пара високого та середнього тиску і дешева вода для охолодження. Ці 

установки використовуються також на суднах, оскільки невелике число 

рухомих частин спрощує їхнє обслуговування і ремонт.  

2.Принцип дії холодильних машин на вихрових охолоджувачах 
Охолодження здійснюється за рахунок розширення попередньо стисненого 

компресором повітря в блоках спеціальних вихрових охолоджувачів.  

Поширення не одержав з-за великої гучності, необхідності підведення 

стисненого (до 10-20 Атм) повітря і дуже великої його витрати, низького ККД. 

Переваги - більша безпека використання, так як не використовується електрика 

і немає ні рухомих механічних частин, ні небезпечних хімічних сполук в 

конструкції; довговічність, надійність.  

Повітряно-розширювальні холодильні машини відносяться до класу 

холодильно-газових машин. Холодоагентом служить повітря. В області 

температур приблизно до -80 ° С економічна ефективність повітряних машин 

нижча, ніж парокомпресійна. Більш економічними є регенеративні повітряні 

холодильні машини, в яких повітря перед розширенням охолоджується або в 



протівоточном теплообміннику, або у теплообміннику-регенераторі. У 

залежності від тиску використовуваного стисненого повітря повітряні 

холодильні машини підрозділяються на машини високого та низького тиску. 

Розрізняють повітряні машини, що працюють по замкненому і розімкненим 

циклом.  

3.Принцип дії термоелектричних холодильних машин 
Термоелектричний холодильник будується на елементах Пельтье, безшумний, 

але великого розповсюдження не отримав через дорожнечу охолоджуючих 

термоелектричних елементів. Тим не менш, сумки-холодильники, невеликі 

автомобільні холодильники та кулери пітевой води часто робляться з 

охолодженням від елементів Пельтье. Термоелектричний холодильник працює 

на основі ефекту Пельтье, який полягає у виділенні або поглинанні теплоти при 

проходженні електричного струму через спай термопари. На рис. 2 схематично 

показано поперечний переріз такого холодильника об'ємом 65 дм3, здатного 

підтримувати температуру холодильної камери на 10 ° С нижче температури 

навколишнього середовища. У верхній частині розташовані 72 термоелемента, 

що забезпечують охолодження, які споживають велику частину з 135 Вт 

електроенергії, необхідної для роботи холодильника. У каналі обдування 

повітрям розташовані спеціальні ребра для кращого скидання тепла, а в камері 

встановлені пластини для збільшення поверхні теплообміну. Подібні 

холодильники на судах розраховані на зберігання шести тонн заморожених або 

охолоджених продуктів. Промисловість випускає й інші типи 

термохолодільніков, зокрема термостати для лабораторних потреб.  

 

 
Рис. 4. Термоелектричний холодильник (може бути зроблений портативним). 1 

- охолоджуючі ребра; 2 - вентилятор, 3 - жалюзі, 4 - термоелементи; 5 - теплова 

ізоляція; 6 - холодні пластини.  

 

4. Пароежекторна холодильна машина 

Конденсатор, регулюючий вентиль і випарник пароежекторної 



холодильної машини за призначенням і дії аналогічні цим же елементам 

парової компресійної і абсорбційної холодильної машини. 

Основна особливість пароежекторної холодильної машини полягає в 

тому, що для її роботи використовується кінетична енергія струменя робочої 

пари.На рис. 4 зображена схема пароежекторної х. м.  

У випарнику 1 за рахунок підведення тепла Q0 від охолоджуваного 

середовища кипить холодильний агент при низькому тиску Р0 і температурі t0. 

Пара відсмоктується з випарника завдяки  дії ежектора (Еже ктор — 

(фр. éjecteur, от éjecter — выбрасывать от лат. ejicio) . 

В ежекторі використовується робоча пара відносно високого тиску Р1, 

який утворюється в паровому котлі в результаті витрати тепла Q1. Пара з котла 

прямує в сопло ежектора, де розширюється. Тиск пари падає до тиску у 

випарнику, а швидкість, навпаки, зростає. Струмінь робочої пари захоплює 

пару з випарника і, змішуючись з ним, спрямовується в дифузор. 

 
 

Рис. 5. – Принципова   схема   пароежекторної  холодильної машини: 1 – 

випарник;   2 – ежектор; 3  — конденсатор 4 — регулюючий   вентиль;  5 –

живильний насос;  6 – паровий   котел;  7 –сопло;  8 – камера   змішування;   9 – 

дифузор. 

 

В частині дифузора, що розширюється, суміш стискається до тиску Р в 

конденсаторі за рахунок перетворення кінетичної енергії в роботу. 

Пара в конденсаторі 3 конденсується при температурі t, віддаючи 

охолоджуючій воді тепло конденсації Q. Рідина, що утворилася, ділиться на два 

потоки. Частина її дроселюється в регулюючому вентилі 4 до тиску Р0 і 

поступає у випарник, де здійснює холодильну дію. Інша частина повертається в 

паровий котел за допомогою живильного насоса 5, для чого затрачується  

робота  Lр. 

Конденсатор, регулюючий вентиль і випарник пароэжек-уторованої 

холодильної машини за призначенням і дії аналогічні цим же елементам 

парової компресійної холодильної машини. 

Основна особливість пароэжекторної холодильної машини полягає в тому, 

що для її роботи використовується кінетична енергія струменя робочої пари 

Таким чином, для роботи пароэжекторної холодильної машини 

затрачується енергія у формі тепла, яка перетворюється на механічну роботу 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


усередині кругового циклу. Можливість використовування енергії у формі 

тепла і відсутність в установці порівняно складного парового компресора є 

гідністю пароэжекторної машини. 

Особливістю пароэжекторних машин є здатність працювати при дуже 

низькому тиску у випарнику. Остання обставина дозволяє застосувати в 

пароэжекторных машинах як робоча речовина воду, що є нешкідливим і 

доступним холодильним агентом з великою теплотою паротворення. 

В практиці отримали розповсюдження тільки пароводяні эжекторні 

холодильні машини. Випарники в цих машинах не мають металевої 

теплообмінної поверхні і виконуються звичайно у вигляді горизонтального 

циліндра з приєднаними до нього ежекторами. Вода поступає у випарник через 

розбризкуюче пристрій. Охолоджування її відбувається за рахунок часткового 

випаровування. 

           Будова і принцип дії пароежекторних холодильних машин. 

Спосіб отримання холоду без здійснення механічної роботи полягає в 

ежекції пара з випарника. У такій установці холодоагентом є вода, тому 

температура в холодильній камері не може бути нижче 0 °С. 

Пароежекторний холодильник складається з ежектора, випарника, 

конденсатора, насоса і ТРВ. 

 

 
 

Рис 6. Пароежекторна холодильна машина 

 

 Холодоагентом є вода,як джерело енергії використовується пар тиском 

0,3-1мН/м
2
, який надходить в сопло ежектора, де розширюється. 

В пароежекторних холодильних установках для стиску холодильного 

агента використовується кінетична енергія потоку водяної пари. Такі установки 

знайшли широке застосування в промисловості для охолодження води, зокрема, 

в градирнях, бризгальних басейнах. 

В установці замість компресора для  стиску  холодоагента 

використовується ежектор - компактний пристрій, який не має рухомих частин 

і не потребує механічного приводу. Ефект стиску тут досягається за допомогою 

кінетичної енергії пари, яка подається з котла. Стисла в дифузорі ежектора 1" 

суміш з пари холодоагента, яка потрапляє до ежектора з випарника 4, і з пари, 

введеної з  котла 1',  направлена до конденсатора 2, де, охолоджуючись 

повністю, конденсується. При виході з  конденсатора рідина розгалуджується 



на два потоки. Один дроселюється в вентилі 3 до стану вологої пари з отупінню 

сухості до 10% (х=0,1) і подається потім в випарник 4, де відбирає тепло в 

охолоджуваному об'ємі. Другий потік конденсата спрямовується живильним 

насосом в котел 1', де за рахунок підведеної   теплоти знову перетворюються в 

пару. Розглянуті установки прості, компактні, безшумні, дозволяють 

використовувати пару низьких параметрів, але малоекономічні і дають 

невелике охолодження. Так, при використанні водяної пари охолодження 

можливо всього до                 
2

t  =  3…10С  при  
1

t  = 30…40С. 

 
 

Рис 7. Схема пароежекторної холодильної установки 

 

В циклі установки робота ззовні не підводиться, а замість неї підводиться 

теплота в котлі, то ефективність циклу такої установки характеризується 

коефіцієнтом теплоспоживання ξ, визначеним у вигляді: 
 

ξ = q2/ qка 
 

де q2 - теплота, відведена з охолоджуваного обсягу, a qка - теплота, що 

підводиться в котлі.  

Можна записати це співвідношення внаступному вигляді: 

 

ξ = h3 - h2/(hIV – hI)g 

де g - позначено відношення кількості пари з тиском рка, що подається в 

сопло ежектора з котла, до кількості пари, що надходить у камеру змішування 

ежектора з випарника. 

 Пароежекторні установки знаходять застосування в промисловості, там, 

де є пара високого та середнього тиску і дешева вода для охолодження. Ці 

установки використовуються також на суднах, оскільки невелике число 

рухомих частин спрощує їхнє обслуговування і ремонт. 

 

5. Будова і принцип дії холодильних машин на вихрових охолоджувачах. 



 Охолодження здійснюється за рахунок розширення попередньо 

стисненого компресором повітря в блоках спеціальних вихрових 

охолоджувачів.  

 
Рис 8. Холодильна машина на вихрових охолоджувачах 

 

Поширення не одержав з-за великої гучності, необхідності підведення 

стисненого (до 10-20 атм) повітря і дуже великої його витрати, низького ККД. 

Переваги - більша безпека використання, так як не використовується електрика 

і немає ні рухомих механічних частин, ні небезпечних хімічних сполук в 

конструкції; довговічність, надійність. 

Повітряно-розширювальні холодильні машини відносяться до класу 

холодильно-газових машин. Холодоагентом служить повітря. В області 

температур приблизно до -80 °С економічна ефективність повітряних машин 

нижча, ніж парокомпресійних. Більш економічними є регенеративні повітряні 

холодильні машини, в яких повітря перед розширенням охолоджується. 

Узалежності від тиску використаного стисненого повітря повітряні холодильні 

машини підрозділяються на машини високого та низького тиску. Розрізняють 

повітряні машини, що працюють по замкненому і розімкненому циклах. 

Висновки 

 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. 


