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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 

 
Тема: Вивчення конструкції компресорів парової компресійної 

холодильної машини. 

 

Мета роботи: Засвоєння студентами класифікації, будови та 

принципу дії компресорів. 

Час виконання роботи:  4 год. 

 

1 Порядок виконання роботи 

1) Вивчити призначення компресора в паровій компресійній 

машині та ознайомитися з класифікацією компресорів. 

2) Вивчити, з яких основних вузлів складається холодильний 

поршневий компресор. 

3) Ознайомитися зі складовими елементами герметичного 

компресора; 

4) Ознайомитися із принципом дії кривошипно-кулісного 

механізму; 

5) Ознайомитися із принципом дії клапанної системи та 

зробити її ескіз із нанесенням основних розмірів складових 

частин; 

6) Визначити переваги і недоліки вивчених типів компресорів. 

7) Виконати неповне розбирання і збирання компресора (зняти 

кришку клапанів, клапанну дошку, усмоктувальний та 

нагнітальний клапани, поршень, поршневий палець, 

верхню та нижню головки шатуна); 

8) Виконати ескізи із нанесенням основних розмірів таких 

деталей: клапанна дошка, усмоктувальний та нагнітальний 

клапани, поршень, поршневі кільця, поршневий палець, 

шатун). 

2 Завдання для самостійної роботи 

У процесі підготовки до заняття студент в обов’язковому 

порядку повинен виконати наступні завдання: 

а) вивчити конспект лекцій; 

б) опрацювати рекомендовану літературу. 

 

3 Загальні відомості 

Компресор є одним з головних вузлів холодильної машини. Він 

виконує три основні функції: 

- відсмоктує пари холодильного агенту із випарника; 
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- стискає їх в циліндрі до тиску конденсації; 

- нагнітає у конденсатор і підтримує високий тиск 

холодильного агенту у вузлах машини до терморегулюючого 

(дроселюючого) вентиля. 

У підприємствах переробних і харчових виробництв 

використовуються, головним чином, компресори двох типів: поршневі і 

ротаційні. 

За ступенем герметичності компресори можуть бути 

відкритими (сальниковими), напівгерметичними (безсальниковими), 

герметичними. 

В умовних позначеннях вказується: 

- використовуваний холодильний агент; 

- розташування циліндрів; 

- число циліндрів; 

- холодопродуктивність компресора. 

Наприклад, марка компресора ФВ-6 означає: 

Ф - фреоновий; 

В - вертикальне розташування циліндрів, 2-хциліндровий; 

6 - холодопродуктивність компресора 6 кВт. 

Усі поршневі відкриті (сальникові) компресори мають наступні 

вузли та деталі: 

- картер - конструктивна основа компресора, яка об’єднує 

окремі вузли та деталі; 

- циліндр або блок циліндрів - вузол, у який усмоктується, 

стискається і виштовхується у конденсатор пара холодильного агенту; 

- поршні - вузол, за допомогою якого здійснюється 

усмоктування та стискання пари холодильного агенту в циліндрі; 

- кривошипно-шатунний механізм, який складається з шатуна, 

з’єднаного одним кінцем з поршнем, іншим - з колінчастим валом, і 

колінчастого вала, вмонтованого в картер. За допомогою кривошипно-

шатунного механізму здійснюється перетворення обертового руху 

колінчастого вала у зворотньо-поступовий рух поршня; 

- клапанна дошка і змонтовані на ній усмоктуючий і 

нагнітаючий клапани. Ця дошка з клапанами виконує роль 

розподільного механізму; 

- кришка блоку циліндрів - розділяє компресор на усмоктуючу 

і нагнітаючу сторони; 

- сальник - вузол, який ущільнює колінчастий вал на виході 

його з картера. 
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Аналогічні деталі (за виключенням сальника) мають усі 

поршневі компресори, у тому числі і герметичні. 

 

Компресором називається машина для стискання і переміщення 

газів. 

На стискання та переміщення газу витрачається робота 
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На індикаторній діаграмі (рис. 1а) ця робота зображується 

площею 1,2,3,4. 

Індикаторна діаграма одноступеневого поршневого компресора 

має вигляд. 

 
Рис.1. Індикаторна діаграма поршневого компресора:  

а- ідеального, б - реального; 4 - 1 - усмоктування газу при тиску 

Р1; 1 - 2 - стиснення газу від тиску Р1 до тиску Р2; 2 - 3 - виштовхування 

газу при тиску Р2; 3-4 – відкриття усмоктувального клапана. 

Основний процес, який відбувається  у компресорах всіх типів 

– процес стискання. Він може бути (рис. 2.2): 

1 – ізотермним 1-2из. (повністю охолоджувані компресори); 

2 – адіабатним 1-2ад (повністю неохолоджувані компресори); 

3 – політропним 1 -2пол (частково охолоджувані компресори). 

Стискання за ізотермою обумовлює найменшу роботу, отже, 

використання ізотермічного стискання є енергетично  найбільш 

вигідним. 

Щоб приблизити процес стискання до ізотермічного, необхідно 

відводити від газу, який стискається в компресорі, теплоту. Це 
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досягається шляхом охолодження зовнішньої поверхні циліндра водою. 

Однак практично стискання газу здійснюється по політропі з 

показником n=1,18…2. 

 

 
 

Рис. 2. Графіки процесів стискання газу в компресорі: 

а) в P-V – координатах; б) в T-S – координатах. 

 

Теоретична потужність приводу компресора дорівнює 
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де m –  витрати газу, кг/с. 

 

Багатоступеневе стискання 

Для отримання газу високого тиску  використовують 

багатоступеневі компресори, в яких процеси стискання здійснюються в 

декількох циліндрах з проміжним охолодженням газу після кожного 

стискання (рис.3). 

Індикаторна діаграма двоступеневого компресора та 

зображення процесу стискання в Т-S і P-V– діаграмах показані на рис. 4. 

У циліндрі першого ступеня компресора (рис. 3) газ стискається 

по політропі 1-2 до тиску Р2 (рис. 4, а), охолоджується в холодильнику 

до первісної температури Т1 (ізобарний процес 2-3). Після холодильника 

газ надходить в циліндр другого ступеня (рис. 3). 
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Рис.3. Схема багатоступеневого компресора 
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Рис.4. Багатоступеневе стискання у РV та ТS координатах 

а) у P-V - координатах; б) уT-S - координатах. 

1-2, 3-4 –адіабатне стискання в ступенях компресора. 

2-3, 4-5 – ізобарне охолодження газу в проміжних 

холодильниках. 

 

Призначення, класифікація й область застосування 

компресорів 

За призначенням компресори поділяються на повітряні і 

газові. Найбільше поширення одержали повітряні компресори. Ці 

машини виробляють стиснене повітря тиском до 5,0 МПа, що широко 
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застосовується в промисловості і сільському господарстві. 

Наприклад, стиснене повітря використовується для дуття у 

топки котельних установок, камери згоряння двигунів внутрішнього 

згоряння і газотурбінних установок. Стиснене повітря застосовується 

для сушіння сільськогосподарських продуктів (зерна, сіна тощо), для 

їхнього транспортування по трубопроводах, для перемішування, 

сепарації пилу й інших домішок зерна. Стиснене повітря як енергоносій 

використовується для привода різноманітних пневмомеханізмів 

(молотів, трамбовок, вібраторів тощо).   

Розвиток мережі газопроводів природного газу і збільшення 

їхньої довжини сприяли розвитку газових компресорів на високі (до 40 

МПа) тиски. Для транспортування газу по трубах через кожні 100...150 

км установлюють компресорні станції.  

Компресори використовуються також для стиску парів 

холодоагенту в холодильних машинах.  

За принципом дії розрізняють об'ємні компресори і динамічні.  

З об'ємних компресорів найбільше поширення одержали 

поршневі. У цих компресорах підвищення тиску відбувається внаслідок 

зменшення обсягу робочої порожнини, в якій знаходиться газ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Схема поршневого компресора: 1-циліндр; 2-поршень; 3-

всмоктувальний клапан; 4-нагнітальний клапан; 5-система охолодження; 

6-шатун. 

 

У турбокомпресорах стискання відбувається внаслідок 

використання сил інерції потоку газу.  

За напрямком руху потоку газу розрізняють відцентрові й 

осьові компресори. У відцентрових машинах потік рухається радіально 

(від центру до периферії обертового робочого колеса), а в осьових 

машинах потік паралельний осі обертання робочого колеса.  
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Рис.6.  Схема ротаційного компресора: 

1-корпус; 2-пластини; 3-ротор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.  Схема відцентрового компресора:  

1-корпус; 2-робоче колесо; 3-робочі лопатки; 4-дифузор. 
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Параметри компресорної машини 

До основних параметрів відносяться подача, кінцевий тиск, 

потужність на валі і ККД.  

Подачею називається кількість газу, що подається компресором 

в одиницю часу. Розрізняють масову m кг/с, і об'ємну V0 м
3
/с, подачу. У 

характеристиках машини зазвичай вказується об'ємна подача, віднесена 

до умов усмоктування або нормальних умов за ДЕРЖСТАНДАРТ 2939-

63 (tН = 20
0
C, PН =101,325 кПа).  

 

Конструкції компресорів 

Відкриті (сальникові) поршневі компресори. До порівняно 

недавнього часу відкриті поршневі компресори були широко поширені, 

проте з появою безсальникових і герметичних компресорів їх стали 

застосовувати значно рідше. 

Конструкція вертикального двоциліндрового фреонового 

компресора ФВ6 з приводом від ремінної передачі представлена на 

рисунку 2.8. 

Компресор призначений для роботи у складі стаціонарних 

компресорно-конденсаторних агрегатів, транспортних установок і 

систем кондиціонування повітря. Компресор складається з картера, 

блоку циліндрів, колінчастого валу, шатунно-поршневої групи, 

клапанної дошки, усмоктуючого і нагнітального вентилів. Картер 

представляє собою закриту раму, на якій кріпиться уся решта вузлів 

компресора. Блок циліндрів складається з двох циліндрів, у яких 

рухаються поршні. Він має загальні порожнини і канали усмоктування і 

нагнітання. Оребрена зовнішня поверхня блоку збільшує поверхню 

тепловіддачі. Поршні виготовлені з алюмінієвого сплаву і обладнані 

двома ущільнювачами і одним мастилознімним кільцем. 

У верхній частині блоку циліндрів є клапанна дошка, на якій 

закріплені клапани компресора. Всмоктувальні клапани – смугові, 

самопружинячі, нагнітальні – п’ятачкові, з пружинами. 

Сталевий колінчастий вал обертається в двох підшипниках 

кочення (кульковому і роликовому). Вільний кінець валу в місці посадки 

маховика – консольний. 

Шатуни компресора – сталеві, штамповані, двотаврового 

профілю. Вони служать для з'єднання поршня з колінчастим валом. 

Графіто-сталевий пружинний сальник компресора виключає 

витік холодоагенту в місці виходу колінчастого валу з картера. 

Мащення частин компресора, що рухаються, здійснюється 

розбризкуванням масла нижніми головками шатунів при обертанні 
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колінчастого валу. Мащення шатунних шийок валу проводиться через 

просвердлені у верхній частині нижньої головки шатуна похилі канали. 

Верхні головки шатунів змащуються мастилом через спеціальні отвори. 

 
Рис.8. Відкритий непрямоточний фреоновий компресор ФВ6: 1 

- картер; 2 - блок циліндрів; 3 - шатун з поршнем; 4 - клапанна дошка; 5 - 

кришка циліндрів; 6– колінчастий вал; 7 - задній підшипник; 8 - передній 

підшипник; 9 - корпус підшипника; 10 - передня кришка; 11 - сальник 

 

Безсальникові компресори. Безсальникові (напівгерметичні) 

компресори разом з герметичними є в даний час домінуючими в класі 

малих і середніх холодильних компресорів. Це пояснюється цілою 

низкою їх переваг перед відкритими компресорами, що раніш широко 

застосовувалися. 

Ці компресори мають умовне позначення ФВБС і відрізняються 

від відкритих тим, що не мають сальника, а також тим, що 

електродвигун розміщений всередині картера. 

Безсальникові компресори більш надійні в експлуатації: можуть 

працювати при підвищеній частоті обертання валу; мають більш високу 

номінальну потужність, оскільки електродвигун ефективно 

охолоджується парами холодоагенту; мають кращі віброакустичні 
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характеристики, менші габарити (приблизно в 1,5 рази) і масу 

(приблизно на 40 %), ніж відкриті компресори; вартість їх монтажу і 

обслуговування також нижче. 

Проте необхідно мати на увазі, що безсальникові компресори 

призначені для роботи на холодоагентух, які не руйнують мідну обмотку 

статора електродвигуна. Крім того, при роботі компресора в режимах з 

малою продуктивністю може підвищуватися температура обмоток 

двигуна (до 125 °С) протягом довгого часу, що пред'являє підвищені 

вимоги до ізоляції. 

 

Компресор разом з електродвигуном замкнений в загальний 

кожух, а ротор електродвигуна закріплений консольно, безпосередньо на 

валу компресора, що полегшує монтаж і демонтаж. В компресорі 

відсутній сальник, який є джерелом витоків мастила і холодоагенту. Для 

доступу до електродвигуна і механізму компресора корпус 

безсальникового агрегату має знімні кришки. 

Безсальникові компресори виконують непрямоточними 

(всмоктувальний і нагнітальний клапани розташовані в кришці циліндра, 

і холодоагент змінює напрям руху, слідуючи за поршнем), з 

алюмінієвими або чавунними корпусами і мінімальною кількістю 

роз'ємів, з числом циліндрів 2, 3, 4, 6, 8. Вали компресора (колінчасті або 

ексцентрикові) виконують двохопорними, їх встановлюють 

горизонтально на підшипниках ковзання або кочення; при цьому, як 

правило, один підшипник розташований на кінцевій шийці валу, а інший 

– між кривошипно-шатунним механізмом і електродвигуном. Поршні 

компресора алюмінієві, з ущільнювачами і мастилознімними кільцями. 

Шатуни штамповані, з нероз'ємною верхньою і роз'ємною нижньою 

головками. 

В малих непрямоточних компресорах всмоктувальні 

нагнітальні клапани звичайно розміщують на одній плиті, що покриває 

циліндри. Всмоктувальні клапани, як правило, пелюсткові або стрічкові, 

самопружинячі, а нагнітальні – пластинчаті, п’ятачкові, навантажені 

пружинами. Всмоктувальний патрубок встановлюють на корпусі 

статора. Пара холодоагенту проходить через електродвигун і тільки тоді 

в циліндр, внаслідок чого охолоджуються обмотки електродвигуна і 

зменшується його номінальна потужність. 

Компресори  2ФУБС9 застосовуються в стаціонарних і 

транспортних холодильниках і кондиціонерах. Ці компресори 

односхідчасті безкрейцкопфні, V-образні.  
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Компресор складається з блок-картера; колінчастого валу; 

шатунно-поршневої групи, електродвигуна, масляного насоса, 

клапанних дошок з усмоктувальними і нагнітальними клапанами, 

газового фільтра, масляного фільтра, всмоктувального і нагнітального 

вентилів (рис. 9).  

Блок - картер компресора являє собою чавунний виливок, що 

об'єднує: 

 два блоки циліндрів з усмоктувальною і нагнітальною 

порожнинами, розташованими всередині їх; 

 картер компресора;  

 корпус умонтованого електродвигуна. 

Усмоктувальна порожнина блоків циліндрів об'єднана з 

корпусом електродвигуна, що дозволяє охолоджувати всмоктуваними 

парами холодоагенту вмонтований у компресор електродвигун. Картер 

компресора має дві опори для підшипників колінчастого валу, а корпус 

електродвигуна - розточку для посадки статора.  

 
Рис.9. Схема компресора 2ФУБС9: 1 - фільтр масляний; 2 - 

насос масляний; 3 - шестерні; 4 - клапан перепускний; 5 - підшипник 

фальшивий; 6 - кришка; 7 - блок-картер; 8 - вентиль нагнітальний; 9 - 

шатунно-поршнева група; 10 - нагнітальні клапани; 11 - усмоктувальні 

клапани; 12 - кришка циліндрів; 13 - вентиль усмоктувальний; 14 - 

фільтр газовий; 15 - електродвигун; 16 - вал колінчастий. 
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Рис. 10. Фотографія загального вигляду компресора 2ФУБС9 

 

У блоки циліндрів встановлено чавунні гільзи. Бічні вікна блок-

картера закриваються бічними кришками з оглядовими стеклами для 

контролю рівня масла в компресорі. На передній стінці блок-картера є 

пробка для зливу масла з картера компресора. До переднього фланця 

кріпиться кришка, що закриває привід масляного насоса, масляний насос 

і фальшивий підшипник.  

До верхніх фланців блоків циліндрів кріпляться клапанні дошки 

і кришки циліндрів, через які здійснюється доступ до клапанів.  

До фланців усмоктувальної і нагнітальної порожнин кріпляться 

відповідно усмоктувальні і нагнітальний вентилі, за допомогою яких 

компресор може бути відключений від системи.  

Механізм руху складається з колінчастого вала, шатунно-

поршневої групи, електродвигуна і масляного насоса. 

Колінчастий вал сталевий, двохопірний, двоколінний. Вал має 

консольний привідний кінець, на який насаджено ротор електродвигуна. 

На інший кінець валу на сегментній шпонці насаджена косозуба 

шестерня приводу масляного насоса. Для подачі масла від насоса до 

шатунних шийок у колінчастому валі зроблені отвори, що утворюють 

масляну магістраль. 

Електродвигун компресора асинхронний, короткозамкнений. 

Ротор електродвигуна насаджено на кінець колінчастого валу і 

закріплений на ньому за допомогою опорної шайби і болтів зі 

стопорною шайбою. Статор електродвигуна насаджено у розточку блок-

картера. 

Клапанна дошка встановлюється у верхній частині компресора 

між блок-картером і кришкою циліндрів. Усмоктувальні клапани 
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самодіючі, стрічкові, смугові. Сідлом для усмоктувальних клапанів 

служать сталеві накладні планки з двома подовжніми щілинами. Щілини 

сідла закриваються клапанними пластинами. Пари проходять у циліндр 

крізь щілини в сідлі й отвори в клапанній плиті. 

 

Таблиця 1 - Технічна характеристика компресора 2ФУБС9 

 

Нагнітальні клапани п'ятачкові, пластинчасті, навантажені 

пружинами. Порожнина, існуюча між кришкою циліндрів і клапанною 

дошкою, розділяється внутрішньою перегородкою кришки циліндрів на 

всмоктувальну і нагнітальну. Між блок-картером і всмоктувальним 

вентилем установлюється газовий фільтр.  

Система змащування. Система змащування в компресорі 

комбінована: примусова - шатунних шийок; розбризкуванням - дзеркала 

циліндрів поршнів, поршневих пальців і підшипників качання. У 

систему змащування входить шестеренний насос, фальшивий підшипник 

і перепускний клапан.  

Герметичні компресори. За принципом дії герметичні 

компресори підрозділяють на поршневі з поворотно-поступальним 

Найменування  Значення  

Холодопродуктивність на Хладоні 12, на 

стандартному режимі, кВт  

 10,7 

Подача, м
3
/год  41,4 

Потужність електродвигуна, кВт  5,0 

Номінальна частота обертання, с
-1

  16 

Холодильний агент 

Хладон 12, 

Хладон 22, 

Хладон 142 

Застосовуване масло при роботі на 

Хладонах 12 і 142 
 ХФ22С-16 

Кількість масла, що заправляється в 

компресор, кг 
 5,5 

Діаметр циліндра, мм  67,5 

Хід поршня, мм  50 

Число циліндрів, шт  4 

Напруга, В  220/ 380 
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рухом робочого органу (поршня), ротаційні з обертальним рухом 

робочого органу (ротора) і спіральні з коливальним, плоскопаралельним 

рухом робочого органу (рухомої спіралі). 

Герметичні компресори мають значні переваги перед 

відкритими машинами. В герметичному компресорі відсутній сальник, 

який є найуразливішим місцем машини: через нього можливі витоки 

холодоагенту в процесі експлуатації. Ця обставина, а також те, що ротор 

електродвигуна герметичного компресора насаджений безпосередньо на 

вал, дозволяє зробити компресор швидкохідним, тобто збільшити 

швидкість обертання валу, що, у свою чергу, дає можливість зменшити 

діаметр циліндрів і, отже, понизити масу і габарити компресора при тій 

же продуктивності. 

Герметичний компресор є найважливішим елементом 

герметичної холодильної машини. В герметичних машинах зменшується 

кількість холодоагенту в системі, оскільки не потрібно мати запасу для 

компенсації природних витоків; значно знижується витрата 

холодоагенту при експлуатації, оскільки відпадає необхідність 

періодичної дозарядки машин; є можливість охолоджувати обмотку 

електродвигуна потоком всмоктуваних парів холодоагенту, що дозволяє 

підвищити навантаження на електродвигун, зменшити його масу і 

габарити. 

Герметичні машини майже безшумні в роботі, а їх малі 

габарити дозволяють збільшити корисну ємність холодильного 

устаткування, зменшити розміри торгових автоматів і застосовувати ці 

машини для кондиціонування повітря. 

До недоліків герметичного агрегату можна віднести те, що у 

разі виникнення несправностей він, як правило, не підлягає ремонту. 

Поршневі герметичні компресори. Поршневі герметичні 

компресори застосовують в агрегатах торгового холодильного 

устаткування, домашніх холодильниках, кондиціонерах. Вони працюють 

від мережі однофазного струму напругою 220 В або трифазного 

перемінного струму напругою 380 В і мають частоту обертання валу 50 

с-1 (3000 об/хв). 

Компресори різного призначення мають в основному ідентичну 

конструкцію (рис. 11).  

Вал компресора одночасно служить і відцентровим масляним 

насосом: масло поступає у вертикальний отвір, зміщений щодо осі, і під 

дією відцентрової сили подається у спіральні канавки на поверхні 

корінної шийки кривошипа. 

Ротор електродвигуна насаджений на вал компресора, а статор 
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кріпиться гвинтами до його корпусу. У різних конструкціях 

електродвигун може мати верхнє або нижнє розташування. 

Поршні компресора не мають поршневих кілець. Ущільнення 

досягається зменшенням зазору між поршнем і стінками циліндра до 

0,01 мм і наявністю кільцевих канавок на бічній поверхні поршня, 

заповнюваних маслом. Зменшення зазора в герметичних компресорах 

стало можливим, оскільки деталі шатунно-поршневої групи ефективно 

охолоджуються парами холодоагенту, внаслідок чого термічне 

розширення під дією сил тертя невелике. 

 
Рис.11. Компресор ФГ 1,1-3:  

1 – кожух; 2 – усмоктувальний вентиль; 3 – ексцентриковий 

вал; 4 – ротор; 5– статор; 6– усмоктувальна трубка; 7 – клемна коробка з 

реле температури; 8 – шатун; 9 – палець; 10 – масляний фільтр; 11 – 

поршень; 12 – клапанна дошка з усмоктувальним нагнітальним 

клапаном; 13– кришка циліндра; 14 – опори для установки на 

амортизатори; 15 – пружинна підвіска. 

 

У герметичних компресорах є глушники шуму усмоктування і 

нагнітання. Для зменшення вібрацій при роботі, пусках, зупинках і 

транспортуванні компресорів служать віброізолятори (амортизатори) у 

вигляді внутрішніх пружин підвіски і зовнішніх гумових опор.  

Герметичний компресор ФГ–0,1 (рис. 12) з вертикальним валом 

і горизонтальним циліндром. Частота обертання 3000 об/хв. Діаметр 

циліндра 22мм, хід поршня 12мм. Холодопродуктивність при t0=-20
0
C, 

tK=55
0
Cстановить 116 Вт.  
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Механізм руху кривошипно-кулісний: всередині куліси 7 

переміщується повзун  8 за допомогою кривошипа 6. Поршень 5 

припаяний до куліси 7. Як масляний насос використовується вал 11, у 

якому виконано вертикальний отвір, зміщений відносно осі. Масло під 

дією відцентрової сили подається у спіральні канавки на поверхні 

корінної і шатунної шийок валу. Клапани пружні консольні. 

Усмоктувальний і нагнітальний глушники відлиті разом з корпусом 3. 

Циліндр 4 і статор 2 приєднані до корпусу 3 болтами.  Віброізолятори 13 

внутрішні, пружинні, нагнітальна трубка 9 пружна, тому вібрації 

компресора передаються на корпус послабленими. Кришка 10 зварного 

кожуха 1 обмежує пересування корпусу вгору в місцях встановлення 

штифтів віброізоляторів 12.  

 
 

Рис.12. Схема і фотографія герметичного компресора ФГ–0,1  

 

Гвинтові компресори. Гвинтові компресори почали активно 

застосовуватися в холодильних установках порівняно недавно, їх 

широке використання у холодильному машинобудуванні почалося у 60-

х роках XX ст. 

Робочим органом гвинтових компресорів (рис. 13) служить 

ротор з профілями, що сполучаються, виготовленими у формі спіралей 

(черв'яків). Гвинтові компресори можуть бути одно-, дво- і 

трироторними. Найпоширенішими є двороторні конструкції. 

Один з роторів (ведучий) з опуклими широкими зубами 
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сполучений з двигуном. Ведений ротор з увігнутими тонкими зубами 

приводиться в обертання тиском пари, що стискається. Вали роторів при 

обертанні не стикаються між собою. 

При повороті роторів холодоагент поступає через усмоктуюче 

вікно і заповнює порожнину між виступом на провідному роторі і 

западиною на веденому роторі. Холодоагент у цій порожнині рухається 

в осьовому і радіальному напрямах і стискається за рахунок зменшення 

замкнутого об'єму порожнини. Стискання продовжується до тих пір, 

поки порожнина між виступом і западиною не досягне нагнітального 

вікна в циліндрі. 

Залежно від способу ущільнення порожнини стискання 

розрізняють сухі і маслозаповнені гвинтові компресори. У холодильній 

техніці в основному застосовують маслозаповнені компресори. 

Уприскування охолодженого масла в корпус компресора забезпечує 

внутрішнє охолодження і запобігає перегріву компресора, причому 

масло, крім того, ущільнює робочі зазори між роторами. Охолоджування 

маслом дозволяє відмовитися від водяного охолоджування корпусу 

компресора і при цьому підтримувати температуру нагнітання нижче 

100 °С незалежно від ступеня стискання. 

 
Рис.13. Гвинтовий безсальниковий компресор: 1 – вбудований 

електродвигун; 2 – підшипники; 3 – ведучий ротор; 4 – пристрій 

регулювання продуктивності (розвантажений старт); 5 – ведений ротор; 

6 – клемна коробка; 7 – пристрій захисту електродвигуна. 

 

Важливою перевагою гвинтових компресорів є можливість 

регулювання їх продуктивності в широкому діапазоні: від 15 до 100 %. 

Продуктивність регулюється за допомогою золотникового регулятора, 

розташованого в корпусі компресора під роторами. 
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Гвинтові компресори мають низку переваг перед іншими 

компресорами, зокрема, поршневими: мають менші габарити і масу, 

більшу врівноваженість, оскільки відсутні деталі, що чинять зворотньо-

поступальний рух; високу надійність і моторесурс; малі втрати 

унаслідок відсутності клапанів; можливість роботи на будь-яких 

холодоагенту; практично виключений гідравлічний удар; плавне і 

економічне регулювання холодопродуктивності. До недоліків 

гвинтових компресорів можна віднести дещо гіршу енергетичну 

ефективність у порівнянні з поршневими компресорами через 

відносно великі зворотні перетікання пари через щілини усередині 

компресора; достатньо високий рівень шуму; досить громіздку 

систему змащення. 

4 Контрольні питання 

1 Призначення компресора в паровій компресійній 

холодильній машині. 

2 Як класифікуються компресори? Як вони позначаються? 

3 Які основні вузли та деталі входять у компресор? 

4 Переваги та недоліки відкритих (сальникових) компресорів. 

5 Як розрахувати об’єм, що описує поршень у компресорі? 

6 Як розрахувати холодопродуктивність компресора? 

7 У чому полягають відмінності напівгерметичних 

(безсальникових) компресорів від відкритих? 

8 У чому полягають відмінності герметичних компресорів? 

9 Принцип дії кривошипно-кулісного механізму; 

10 Принцип дії клапанного механізму. 

11 Принцип роботи компресійної парової холодильної 

установки.  

5 Тестові завдання 

1. При роботі компресора виникає середня сила, яка дорівнює 

силі ударів молекул об поверхню, що обмежує об'єм газу за нормаллю 

до неї і діє на одиницю поверхні, це:  

1.Кінетична енергія; 

2.Абсолютний тиск; 

3.Робота; 

4. Густина. 

2. Основна одиниця вимірювання тиску в системі SI, 

Паскаль це: 
1.кг/сек; 

2.Дж/м
3
; 

3. Н/м
2;
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4.Н/м. 

3. Рівнянням адіабатного процесу є: 

1. ;сonstvp kk   

2.
;сonstpv   

3.
;сonstpvn   

4. .сonstpvk   

4. Робота в політропному процесі визначається:  

1.
)

2
T

1
(T

1n

R





;

 

2.
)

1
V

2
p(V 

;
 

3. 0 ; 

4. 1V

2
V

nRT  . 

5.Питому роботу стискання парів холодильного агенту в 

компресорі визначають за формулою: 

1. l = h2 –h1; 

2. l = h3 –h4; 

3. l = h4 –h5; 

4. l = h4 –h1. 

6. Речовина, яка бере участь у термодинамічних 

перетвореннях, це:  

1. робоче тіло;  

2.теплове джерело;  

3. термодинамічна субстанція; 

4. вода. 
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