
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

 

Кафедра ОПХВ імені 

 професора Ф.Ю. Ялпачика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИВЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ КОНТРОЛЬНО-ВИМІРНИХ 

ПРИЛАДІВ ТА АВТОМАТИКИ ХОЛОДИЛЬНОЇ 

УСТАНОВКИ   

 

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи 

з дисципліни „Холодильне устаткування“ 

для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» 

зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мелітополь, 2018 



2 

 

  

Вивчення конструкції контрольно-вимірних приладів та 

автоматики холодильної установки. Методичні вказівки для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування» - Таврійський державний агротехнологічний 

університет, 2018 – 16 с. 

 

 

 

 

  Розробники:  к.т.н., доцент Стручаєв М.І. 

             д.т.н., професор Ялпачик В.Ф.  

                                    к.т.н., ст. викладач Тарасенко В.Г. 

  

  

 

 

Рецензент: д.т.н., професор кафедри МЕЗ               А.А.Волошина  

 

 

 

 

   Розглянуто і затверджено  на засіданні кафедри ОПХВ 

    «__» «_______» 2018 р., протокол № __. 

 

 

     Розглянуто та рекомендовано до друку  методичною Радою 

     факультету інженерії та комп’ютерних технологій 

      «__» «_______»  2018 р., протокол № __.    

 

 

 



3 

 

  

ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА 

Тема: Вивчення конструкції контрольно-вимірних приладів та 

автоматики холодильної установки 

Мета роботи:  вивчення конструкції терморегулюючого 

вентиля, реле тиску та реле температури, їх встановлення на об’єкти і 

налаштування на заданий режим.  

Час виконання роботи: 2 год. 

 

1 Порядок виконання роботи 

- відповісти на питання викладача, одержати допуск до роботи; 

- ознайомитись з принципом дії, будовою реле температури, 

реле тиску, реле температури, реле контролю змазки, реле рівня, 

терморегулюючого вентилю; 

- розглянути будову вищезазначених приладів автоматизації на 

лабораторному стенді і описати схеми приладів автоматики; 

- вивчити конструкції приладів автоматики для набуття навичок 

їхнього ремонту шляхом розбирання та збирання; 

- визначити місця встановлення приладів автоматики на 

холодильній установці та способів їх регулювання; 

- зробити висновки по роботі; 

- оформити звіт з лабораторної роботи; 

- відповісти на контрольні запитання і тестові завдання; 

- зарахувати лабораторну роботу у викладача. 

 

2 Завдання для самостійної роботи 

Під час підготовки до роботи за рекомендованою літературою 

вивчити класифікацію, призначення та область використання приладів 

автоматики. Вивчити будову і принцип роботи приладів автоматики 

холодильних машин. Опрацювати конспект лекцій. 

 

3 Загальні відомості 

 

Прилади автоматичного регулювання і контролю процесів, що 

відбуваються при роботі холодильної установки, призначені для 

забезпечення безпечної експлуатації установки та підвищення 

ефективності її роботи. Економічність експлуатації підвищується, 

головним чином, за рахунок зменшення витрат на обслуговування 

холодильної установки. 



4 

 

  

Реле температури 

 
 

Рис. 1. Принципова схема реле температури: 

1- пружина диференціала; 2-задавач диференціала; 3-шкала 

диференціала; 4-шкала установки; 5-задавач установки; 6-плече 

основного важеля; 7-рухомий контакт; 8-нерухомий контакт; 9-вісь 

основного важеля;  10-термобалончик; 11-капілярна трубка; 12-сильфон; 

13-корпус сильфона; 14-товкач сильфона; 15-основний важіль; 16-

основна пружина установки; 17-упор вилки диференціала; 18-вилка 

диференціала. 

 

Принцип дії приладу базується на зміні тиску парорідинної 

суміші холодильного агенту у термосистемі приладу залежно від зміни 

температури термобалону. При підвищенні температури термобалону 

тиск холодильного агенту зростає, взаємодіє через капілярну трубку на 

сильфон, стискає його. Товкач сильфона діє на основний важіль, 

намагаючись повернути його за часовою стрілкою. Цьому запобігає 

стиснута пружина установки, яка діє на важіль зверху. При повороті 

основного важеля за часовою стрілкою його плече діє на систему 

важелів контактної групи та замикає контакт для включення компресора 
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у роботу. Зусилля стиску пружини установки регулюється гвинтом-

задавачем. Налаштування приладу контролюється за положенням 

стрілки шкали установки. Чим сильніше стиснута пружина установки 

(стрілка встановлена у нижній частині шкали), тим більший тиск 

необхідний з боку сильфона для повороту основного важеля за часовою 

стрілкою. Таким чином, замикання контактів приладу буде відбуватися 

при більшій температурі об’єкта, що контролюється. 

 

Реле тиску 

Залежно від призначення виділяють реле низького тиску, 

високого тиску та двоблочне реле. 

Реле низького тиску 

 
Рис.2. Принципова схема реле низького тиску: 

1-корпус сильфона; 2-сильфон; 3-товкач; 4-вилка диференціала; 5-

пружина диференціала; 6-гвинт-задавач диференціала; 7-шкала 

диференціала; 8-шкала установки; 9-гвинт-задавач установки; 10-

основна пружина установки; 11-вузол перемикання контакту; 12-

плече основного важеля; 13-основний важіль; 14-пружина. 

 

Пряме спрацювання цього реле (розмикання контакту)  

відбувається при зниженні тиску, що контролюється до величини, що 

встановлена на шкалі установки. Зворотне спрацювання (замикання 

контакту) відбувається при підвищенні  тиску, що контролюється на 
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величину налаштування диференціала. 

Реле високого тиску 

Пряме спрацювання реле високого тиску (розмикання контакту)  

відбувається при збільшенні тиску, що контролюється, до величини, яка 

встановлена на шкалі установки. Зворотне спрацювання (замикання 

контакту) існує при зниженні тиску, що контролюється, на величину 

налаштування диференціала. 

 
Рис.3. Принципова схема реле високого тиску: 

1-корпус сильфона; 2-сильфон; 3-штовхач; 4-вилка диференціала; 5-

пружина диференціала; 6-гвинт-задавач диференціала; 7-шкала 

диференціала; 8-шкала установки; 9-гвинт-задавач установки; 10-

основна пружина установки; 11-вузол перемикання контакту; 12-плече 

основного важеля; 13-основний важіль; 14-пружина. 

 

Двоблочне реле тиску 

Прилад у своєму складі містить вузли низького та високого 

тиску. Вузол низького тиску устаткований та працює аналогічно до 

одноблочного реле низького тиску. Вузол високого тиску має 

нерегульований диференціал. При взаємодії на сильфон високого тиску 

двоплечовий важіль вузла високого тиску повертається проти часової 

стрілки і відсуває від кнопки мікроперемикача плече важеля низького 

тиску. Основний важіль вузла низького тиску може залишатися у 
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піднятому положенні, а його плече буде відсунуте від мікроперемикача 

пружиною заводського налаштування. При зниженні високого тиску 

двоплечовий   важіль переміщується за часовою стрілкою та припиняє 

запобігати замиканню контакту плечем вузла низького тиску. 

 

 
Рис.4. Принципова схема двоблочного реле тиску: 

1-сильфон низького тиску; 2-основний важіль низького тиску; 3- 

вилка диференціала; 4- пружина диференціала; 5-гвинт-задавач 

диференціала; 6- шкала диференціала; 7-шкала установки низького 

тиску; 8-пружина установки низького тиску; 9-гвинт-задавач 

установки низького тиску; 10- плече основного важеля вузла 

низького тиску; 11-мікроперемикач; 12- гвинт-задавач установки 

високого тиску; 13- пружина установки високого тиску; 14-шкала 

установки високого тиску; 15-двоплечовий важіль; 16- сильфон 

високого тиску; 17-гвинт заводського налаштування; 18-допоміжна 

пружина; О1 – О4 –осі обертання. 

 

Реле контролю змазки 

При рівності тисків на верхній та нижній сильфони основний 

важіль знаходиться у нижньому положенні, оскільки зверху на нього діє 

зусилля пружини установки. Плече основного важеля не діє на 

контактну групу. Основний контакт розімкнутий. Пуск компресора або 
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насоса можливий тільки при зовнішньому замиканні контактів, що, як 

правило, впроваджується за рахунок включення в електричну схему реле 

часу.  

Реле повинно розімкнути свої контакти через 45-60 секунд 

після пуску. При підвищенні різниці тисків середовища, що 

контролюється, тиск на нижній сильфон стає вище, ніж на верхній. Це 

призводить до стискання нижнього сильфона та розтягнення верхнього, 

оскільки вони жорстко пов’язані один з одним опорою та штоком. 

Основний важіль підіймається вгору, переборюючи опір пружини 

установки, і його плече, діючи на контактну групу, замикає основний 

контакт та розмикає додатковий контакт сигналізації. Якщо до часу 

розмикання зовнішніх контактів реле не пройде замикання основного 

контакту приладу, то компресор або насос, що працюють, зупиняться. 

 
Рис.5. Принципова схема реле контролю змазки  

1-корпус сильфона; 2-сильфони; 3-ножна опора; 4-пружина 

установки; 5-шкала різниці тисків; 6-задавач установки; 7-шток; 8-

вузол перемикання контактів; 9-плече основного важеля; 10-основний 
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важіль. 

 

У процесі роботи компресора або насоса різниця тисків, що 

контролюється, повинна підтримуватись постійно. При зниженні різниці 

тисків, які контролюються, до величини, встановленої на шкалі приладу, 

відбувається розмикання його контакту та зупинення механізму, що 

контролюється. 

Поплавкове реле рівня 

Реле складається з первинного перетворювача ППР (датчика) та 

електронного приладу ЕП (блока-підсилювача). Датчик являє собою 

поплавкову камеру з паровим та рідинним патрубками, за допомогою 

яких він приєднується до посудини П, у якій контролюється рівень 

рідини. У поплавковій камері знаходиться сферичний стальний 

поплавок, що має необхідну плавучість у середовищі, що 

контролюється. Положення поплавка точно відповідає рівню рідини в 

посудині. На зовнішньому боці поплавкової камери знаходяться 

котушки L1 та L2, індуктивність яких залежить від положення поплавка; 

при верхньому його положенні збільшується індуктивність котушки L1, 

а при нижньому – L2. Котушки індуктивності включені в 

чотириплечевий міст із резисторами R1 та R2, живлення яких 

здійснюється змінним струмом.  

 
Рис.6. Принципова схема поплавкового реле рівня типу ПРР-5 

 

У середньому положенні міст врівноважений, та вхідне 

напруження підсилювача УС дорівнює 0. При будь-якому відхиленні 
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поплавка від середнього положення до підсилювача підводиться напруга 

дисбалансу, що призводить до переключення вхідних контактів приладу, 

які використовуються для управління виконавчими та сигнальними 

пристроями. 

 

Терморегулюючий вентиль (ТРВ) та капілярна трубка 

Для зниження тиску після компресора та забезпечення тиску, 

при якому кипіння хладоагенту у випарнику буде відбуватися при 

низькій температурі, використовують терморегулюючий вентиль (ТРВ), 

або капілярну трубку. 

Перед тим, як описувати принцип роботи ТРВ, коротко 

скажемо про капілярну трубку. Капілярна трубка відноситься до 

розширювальних пристроїв, які мають регуляторні властивості. Це 

дросель постійного діаметра, який забезпечує охолодження 

холодоагенту. Це може бути латунний або мідний трубопровід з 

внутрішнім діаметром 0,66 мм и більше. Цей розширювальний пристрій 

не потребує налагодження та додаткових засобів регулювання, до того ж 

має низьку собівартість. Тому його використовують для холодильних 

установок малої потужності, таких як  кондиціонери повітря, побутові 

холодильники, малі теплові насоси, морозильники, холодильні шафи і 

прилавки.  

Приклад конструктивного виконання ТРВ показано на рис. 7. 
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Рис.7. Приклад конструктивного виконання ТРВ: 1 – гвинт 

регулювання перегріву; 2 – шток;3 – пружина; 4 – клапан; 5 – напрямна; 

6 – сідло клапана; 7 – корпус;  8 штуцер усмоктувального трубопроводу; 

9 – фільтр; 10 – мембрана; 11 - капілярна трубка; 12-корпус мембрани; 

13-вирівнювальна трубка; 14 - вихідний штуцер; 15-термобалончик 

приладу;  16-сальник; 17- захисна кришка. 

При зміні потужності системи кількість фреону, який пропускає 

капілярна трубка, не змінюється, тому що капіляр не може пропускати 

більше, ніж розраховано, через малий внутрішній діаметр. У таких 

випадках використовують ТРВ. 

Терморегулюючий вентиль призначений для автоматичної 

подачі у випарник такої кількості холодильного агенту, яка забезпечує 

оптимальну величину перегріву на усмоктуванні компресора. Плавне 

регулювання відкриття клапана ТРВ відбувається за рахунок зміни 

перегріву пари в усмоктувальному трубопроводі. 
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Принцип дії ТРВ (рис.8) полягає у тому, що холодильний агент 

подається з лінійного ресивера під клапан ТРВ, що знаходиться поблизу 

від випарника. Після дроселювання у клапані холодильний агент 

подається у випарник. Ступінь відкриття ТРВ залежить від величини 

перегріву пари в усмоктувальному трубопроводі. 

 
Рис.8. Принципова схема ТРВ: 1-капілярна трубка; 2-

мембрана; 3-вирівнювальна трубка; 4-термо-балончик; 5-

усмоктуючий трубопровід; 6-випарник; 7-клапан приладу; 8-гвинт 

регулювання перегріву; 9-пружина; 10-сальник; 11-шток. 

 

Температура перегрітої пари вище за температуру кипіння. 

Цю ж температуру має і термобалончик, що заповнений 

парорідинною сумішшю, а не перегрітим паром, тиск у ньому 

встановлюється вищим за тиск кипіння. Тиск діє на мембрану 

зверху. Клапан ТРВ відкривається тоді, коли є різниця тисків. У 

холодильних установках високої холодопродуктивності 

використовують ТРВ із зовнішнім вирівнюванням через 

вирівнювальну трубку. 

За відсутності перегріву, коли в усмоктувальному трубопроводі 

має місце волога пара, температура та тиск у випарнику, в 
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усмоктувальному трубопроводі та термобалончику приладу однакові. 

Тиск на мембрану зверху та знизу однакові. Клапан ТРВ закритий 

зусиллям пружини. 

При зменшенні подачі холодильного агенту у випарник пар в 

усмоктувальному трубопроводі перегрівається. При цьому його тиск 

залишається таким, що дорівнює тиску кипіння. Цей тиск передається у 

підмембранну порожнину ТРВ через вирівнювальну трубку. Тиск на 

мембрану зверху залежить від температури холодоагенту в 

термобалончику, що визначає ступінь відкриття ТРВ. 

Оскільки ТРВ є приладом плавного регулювання, відкриття 

його клапана при стаціонарному режимі роботи відбувається у 

конкретному положенні. При зупинці компресора клапан ТРВ 

закривається у зв’язку з тим, що перегрів пари при цьому відсутній. 

Після вивчення приладів автоматики визначити основні робочі 

параметри приладів автоматики (згідно з таблицею 1).  

 

Таблиця 1 – Основні робочі параметри приладів автоматики 

Тип приладу 
Будова 

приладу 

Робоче 

середовище 

Діапазон 

вимірювання 

 

4 Контрольні питання: 

1. Опишіть призначення пристроїв автоматики. 

2. У чому полягає принцип дії реле температури? 

3. У чому полягає принцип дії реле тиску? 

4. Принцип дії терморегулюючого вентиля? 

5. Які ви знаєте методи регулювання приборів автоматики;? 

6. Яка послідовність встановлення приладів на вимірювальний 

об’єкт? 

5.Тестові завдання: 

1.Захист від якого порушення роботи холодильної установки 

здійснює реле тиску?  

а) регулює тиск холодильного агенту; 

б) перевищення тиску;  

в) регулює рівень холодильного агенту у випарнику. 

2.Яку функцію виконує ТРВ? 

а) регулює тиск холодильного агенту; 

б) захищає компресор від гідравлічного удару;  

в) регулює рівень холодильного агенту у випарнику. 
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3. Де закріплюється термочутливий патрон ТРВ? 

а) на вихідній трубі випарника; 

б) на стіні холодильної камери;  

в) на випарнику. 

4.Фільтри встановлюються в... 

а) компресорі; 

б) усмоктувальній стороні компресора; 

в) між ресивером і ТРВ. 

5.Терморегулювальний вентиль (ТРВ) холодильної машини 

призначений для: 

а) дроселювання холодильного агенту; 

б) автоматичного регулювання заповнення випарника 

холодильним агентом, дроселювання холодильного агенту; 

в) відкриває й закриває прохід холодильного агенту у 

випарнику. 

6.Чим здійснюється автоматичний захист від надмірного 

підвищення тиску нагнітання? 

а) датчиком низького тиску; 

б) датчиком високого тиску; 

в) датчиком температури. 
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