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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 

Тема: Заправка холодоагентом парової компресійної 

холодильної машини.  

Мета роботи: Ознайомитись зі схемою устаткування для 

вакуумування і результати розрахунків співставити із 

результатами вимірів, тобто визначити якість заправки 

холодильного контура холодильної машини та лабораторної 

установки для оцінки її параметрів. Вивчити будову, принцип роботи 

установки і правила заправки холодильної машини, техніку безпеки 

при її роботі. Вивчити теоретичні аспекти заправки холодоагентом 

парової компресійної холодильної машини, р - τ діаграми характеру 

зміни тиску після заправки (тобто якості заправки) холодильного 

контура холодильної машини.  

Час виконання роботи: 4 год. 

 

1 Порядок виконання роботи 

Відповісти на питання викладача, одержати допуск до 

роботи (студенти повинні пройти інструктаж техніки безпеки з 

відповідним записом у журналі інструктажу з техніки безпеки на 

робочому місці); 

- ознайомитись з принципом дії, будовою установки для 

вакуумування і заправки парової компресійної холодильної машини; 

- розглянути схему лабораторної установки для 

вакуумування і заправки парової компресійної холодильної машини 

та відпрацювати методику замірів показників; 

- провести  заправку холодоагентом парової компресійної 

холодильної машини на заданому режимі:  виконати потрібні  

заміри тиску та електронних вагів і занести в таблицю 1; 

- записати показання вимірювальних пристроїв, за 

отриманими результатами вимірів побудувати  р - τ діаграму зміни 

тиску після заправки від часу; 

- виконати потрібні розрахунки та провести аналіз 

отриманих результатів; 

- зробити висновки про якість заправки; 

- оформити звіт  роботи;звіт повинен містити мету роботи, 

схему лабораторної установки, основні технічні характеристики,  

таблицю результатів вимірювання зміни тиску після заправки, р - τ 

діаграму за результатами вимірювання зміни тиску після заправки 
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від часу. Зробити висновок про якість заправки холодоагентом 

парової компресійної холодильної машини.  

- відповісти на контрольні запитання; 

- зарахувати лабораторну роботу у викладача. 

 

2 Завдання для самостійної роботи: 

Під час підготовки до роботи за вказаною літературою 

вивчити призначення та область застосування устаткування для 

вакуумування і заправки холодоагентом парової компресійної 

холодильної машини. Вивчити будову і принцип роботи 

портативної вакуумно-заправочної станциї. Вивчити правила 

техніки безпеки при її роботі. Вивчити будову і принцип роботи 

лабораторної установки. Під'єднати заправочний балон з 

холодоагентом до зправочного штуцера холодильної машини і 

зняти показання приладів. За результатами вимірів побудувати  Р - 

τ діаграму характеру зміни тиску після заправки холодоагентом 

парової компресійної холодильної машини та порівняти її зі 

стандартними р - τ діаграмами, тобто визначити якість заправки 

холодильного контура холодильної машини. Зробити висновок про 

якість заправки холодильної машини. Оформити звіт по роботі. 

2.1 Питання для самопідготовки 

2.1.1 За рекомендованою літературою позааудиторно 

вивчити теоретичні аспекти виробництва холоду. [1] с.199…205, [5] 

с.70…105. 

2.1.2 Розглянути термодинамічні основи  циклів парової 

компресійної холодильної машини. [2] с.206…213. 

2.1.3 За рекомендованою літературою позааудиторно 

вивчити теоретичні аспекти заправки холодоагентом парових 

компресійних холодильних машин. [1] с.199…205, [4] с.70…105. 

2.1.4 Розглянути термодинамічні основи заправки парових 

компресійних холодильних машин. [2] с.206…213. 

2.1.5 За рекомендованою літературою позааудиторно 

вивчити порядок визначення якості заправки холодильного контура 

холодильної машини [4]  с.100-102.  

2.1.6 За рекомендованою літературою позааудиторно 

вивчити розрахункові залежності і співвідношення основних 

технічних характеристик заправки холодильної машини [4]  с.100-

102. 
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3 Загальні відомості 

Заправка холодоагентом парової компресійної холодильної 

машини виконується через заправочні вентили. Це можуть бути 

вентили компресорів зі штуцером, або спеціальні вентили. 

Холодоагент заправляється в установку, як правило, в рідкому стані 

через штуцер. Проте, невеликі установки, в яких мало холодоагента, 

часто заправляють холодоагентом у газовій фазі через усмоктуючу 

магістраль. В установках, які працюють з перегрівом, заправочний 

вентиль найчастіше встановлено на рідинній магістралі між 

рідинним ресивером і терморегулючим вентилем, а саме, перед 

осушувачем, щоб затримати сліди вологи, які можуть знаходитися у 

холодоагенті.  

Заповнення холодильної установки холодоагентом може 

бути прямо з балона з холодоагентом, або за допомогою 

заправочного циліндра, який заповнюють холодоагентом у 

кількості, точно необхідній для заправки установки, величина 

заправки вказана на маркувальній табличці установки.  

На рис. 1 показано зовнішній вигляд вакуумно-заправочної 

станції. 

 
Рис. 1. Зовнішній вигляд вакуумно-заправочної станції. 

 

При заправці спочатку гибкий шланг від вентиля баллона 

або цилиндра під'єднують до заправочного вентиля. Потім з 

гнучкого шланга видаляють повітря. Для цього досить на мить 

відкрити вентиль балона. Якщо заправка холодоагентом 
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відбувається газовою фазою з балону з холодоагентом (для 

невеликих установок), балон треба перевернути догори дном. 

Великі установки заправляють холодоагентом у рідкому стані і 

балон стоїть дном донизу. Треба постійно контролювати масу 

холодоагента, щоб точно витримати масу холодоагента, яку вказано 

на маркувальній табличці холодильної установки. Для цього 

використовують спеціальні ваги (типа електронних). 

 

Порядок заправки холодильної машини (після 

вакуумування) холодильним агентом у рідкому або 

газоподібному стані з балона 

1. Перед заправкою холодоагента необхідно поставити 

балон на ваги контроля маси заправки холодильного агента.  

2. Перед заправкою вентилі A,B,C,D – закриті (рис.2); 

3. Заправочні шланги: 1,2,4 підключити, як показано на 

рис.2. 

4. Для заправки з балона на різьбовий штуцер 

наґвинчують заправний шланг від балона – 2 (рис. 2), інший кінець 

шланга приєднують до заправного колектора, але гайку до кінця не 

завинчують і ставлять балон з холодоагентом на ваги.  

5. Перед заправкою необхідно продути шланг від повітря, 

для цього відкривають на балоні вентиль, і повітря видавлюється 

холодильним агентом зі шланга, після цього гайку заґвинчують.  

6. Заправний шланг 3 підключити, як показано на рис.2, 

відповідно до заправних вентилів H, абоR на холодильній машині. 

7. Відкрити вентиль балона, а потім – вентиль балонаB на 

заправному колекторі. 

8. Відкрити вентиль Dназаправному колекторі, який 

використовують для заправки в рідкій фазі. 

9. Відкрити ветиль C назаправочнму колекторі, який 

використовують для заправки в газоподібній фазі. 

10. Запустити компресор холодильної машини. 

11. Відкрити (в середньому положенні) заправні вентили H, 

L,або R на холодильній установці, і по шлангу холодильний агент 

перетікає із балона в холодильну машину через заправний колектор. 

12.  Закінчити заправку. 

13. Закрити вентилі B,C,D. 

14. Перевірити тиск у системі. 
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15. Заправні вентили H і R на холодильній машині у 

відкритому положенні (сервісні порти при цьому відімкнені). 

16. Заправні вентили C і D на заправному колекторі у 

відкритому положенні. 

17. Вирівняти тиск. 

18.  Заправний вентиль L на холодильній машині у 

відкритому положенні (сервісні порти при цьому відімкнені).  

19. Заправні вентили C і D на заправному колекторі 

закрити. 

20. Для контроля маси холодильного агента, який 

заправили, використовують спеціальні ваги (типа електронних). 

 

Схему заправки показано на рис. 2. 

 

 
 

 

 

Рис. 2. Схема заправки парової компресійної холодильної 

машини: 1 - заправочний шлангдля заправки в рідкій фазі; 2 - 

заправний шланг від балона; 3 - заправний шланг для заправки в 

Заправка 

 холодоагента  
в газовій фазі 

Заправка 

 холодоагента  
в рідкій фазі 
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газоподібній фазі;  4 - шлангдля вакуумування; A – вентиль для 

вакуумування на заправному колекторі; B – вентиль балона на 

заправному колекторі; C - вентиль назаправному колекторі, який 

використовують для заправки в газоподібній фазі; D - вентиль на 

заправочному колекторі, який використовують для заправки в 

рідкій фазі; H - заправний вентиль на холодильній машині після 

компресора, який використовують для заправки в рідкій фазі; L – 

заправний вентиль на холодильній машині перед компресором, 

використовують для заправки в газоподібній фазі; R – заправний 

вентиль на холодильній машині на ресивері, який використовують 

для заправки в рідкій фазі. 

 

Контроль якості заправки холодоагента 

Як тільки необхідну кількість хладону заправлено, 

вмикають компресор і чекають виходу установки на сталий режим 

роботи. Після цього уважно спостерігають за показниками 

манометрів усмоктування і нагнітання, покажчиком рівня масла 

компресора і оглядовим склом, яке встановлено на рідинній 

магістралі.  

Якщо установка заправлена нормально, в оглядовому склі 

можна спостерігати потік рідкого холодоагенту без будь-яких 

порушень його суцільності, і тільки коли відкривається 

терморегулюючий вентиль, можна помітити проходження 

невеликих бульбашок, які дуже швидко зникають. І, навпаки, при 

недостатній кількості холодоагенту в оглядовому склі буде 

спостерігатися безперервне проходження бульбашок. У цьому 

випадку потрібно дозаправити установку, спочатку перекрити 

запірний вентиль, встановлений на конденсаторі або рідинному 

ресивері, а потім відкрити вентиль обслуговування балона з 

хладоном або заправного циліндра. Компресор при цьому 

продовжує усмоктувати  хладон з випарника і направляти його в 

рідинний ресивер.  

Протягом цієї операції не можна випускати з уваги ні 

нагнітальний манометр, ні покажчик рівня на рідинному ресивері. 

Для нормальної роботи установки потрібно, щоб її рідинний 

ресивер був заповнений у загальному випадку на одну третину 

рідким холодоагентом, причому заповнення випарника в цей 

момент повинно відповідати оптимальному, тобто, для 
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передбаченої температури випаровування температура 

усмоктувального трубопроводу на виході з випарника не повинна 

перевищувати значення, яке відповідає тиску випаровування, яке 

показує манометр низького тиску, з урахуванням величини 

перегріву (як правило, від 5 до 7 К).  

Всупереч поширеній думці, покриття інеєм 

всмоктувального трубопроводу не є показником (особливо для 

низькотемпературних установок), за яким можна безпомилково 

судити про достатність заправки установки. При уведенні в 

експлуатацію нової установки, до тих пір, поки вона не вийде на 

сталий температурний режим, не слід змінювати налаштування 

терморегулюючого вентиля, оскільки його налаштування на 

заданий перегрів виконано на заводі-виробнику в залежності від 

передбачуваної рівноважної температури випарника. Разом з тим, 

якщо після виходу системи на сталий режим роботи перегрів на 

усмоктуючій магістралі виявиться занадто високим або дуже 

низьким, (про що можна судити на підставі простого порівняння 

температури усмоктування з температурою, яка відповідає  

показникам манометра низького тиску), слід змінити налаштування 

терморегулюючого вентиля у потрібному напрямку. 

Інструкція з охорони праці 

1 Загальні вимоги 

До лабораторної роботи допускаються студенти, які 

пройшли інструктаж зтехніки безпеки, про що зроблений 

відповідний запис у реєстраційному журналі. 

2 При підготовці до лабораторної роботи: 

- до початку лабораторної роботи кожен студент 

зобов’язаний ознайомитися з правилами безпеки при виконанні 

роботи; 

- не починати виконання експериментальної частини 

роботи без відповідного розпорядження викладача або лаборанта. 

3 Під час виконання роботи: 

- не тримати на робочому місці сторонні предмети; 

- не переходити самовільно на інші робочі місця і не 

пересуватися без потреби по лабораторії; 

- при настроюванні парової компресійної холодильної 

установки повністю вимкнути її з електромережі; 

-  не скупчуватись навколо робочого місця, дбати про 
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вільні проходи до аптечки та інвентарю пожежогасіння; 

4 Після закінчення експериментальної частини роботи: 

- прибрати та здати робоче місце лаборанту або викладачу. 

5 У разі виникнення пожежі необхідно негайно 

проінформувати викладача або лаборанта, подзвонити за номером 

101. 

Техніка безпеки при заправці холодоагентом парової 

компресійної холодильної установки 

1. Кожна парова компресійна холодильна установка 

повинна бути обладнана запобіжними клапанами та контрольно-

вимірювальною апаратурою. 

2. Запобіжні клапани та манометри встановлюються після 

ресивера. 

3. Обов'язковому контролю підлягає температура повітря 

перед кожним холодильником та за ним, а також кінцева 

температура фреона на виході з компресора. 

4. При значних відхиленнях тиску та температури від 

значень, що вказано в заводській інструкції, експлуатацію парової 

компресійної холодильної установки треба припинити, виявити 

недоліки та усунути їх. 

5. Парові компресійні холодильні установки, обладнані 

електроприводом, повинні мати заземлення і надійну ізоляцію усіх 

елементів, по яких протікає струм. 

6. При любому способі приводу усі деталі, які обертаються 

(маховики, муфти і тому подібне) повинні мати огороджуючий 

кожух. 

7. Шумові характеристики не повинні перевищувати 90 дБ. 

8. Вібрація на частотах від 2 до 63 Гц не повинна 

перевищувати 92 дБ. 

9. Час присутності оператора біля працюючої парової 

компресійної холодильної установки не більше 20-30 хв. за зміну. 

10. Двигун та щит приборів у темну частину доби повинні 

бути освітлені. 

Експлуатація холодильної машини повинна провадитися 

відповідно до інструкції і «Правил техніки безпеки при роботі 

холодильних установок». 

До роботи з машиною повинні допускатися особи, що 

пройшли спеціальне навчання, інструктаж і атестацію, що мають 
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посвідчення на право роботи з холодильними установками 

напругою до 1000 В. 

Конструкція машини забезпечує виконання таких вимог 

безпеки:  корпус машини і щит керування мають заземлюючі 

пристрої (болти) для підключення до загального контуру, що 

заземлює;  електричний опір ізоляції усіх струмоведучих частин не 

менше 0,5 МОм; апарати машин виконані відповідно до  «Правил 

будови і безпеки експлуатації резервуарів, що працюють під 

тиском».  

У машині передбачені такі види автоматичних захистів: 

захист від зниження тиску усмоктування; захист від 

підвищення тиску нагнітання; тепловий захист електродвигунів; 

захист від струмів короткого замикання. 

На ресивері передбачена плавка пробка для аварійного 

викиду холодильного агента. Пробка має легкоплавкий сплав, що 

при підвищенні температури вище 65oС виплавляється і 

холодильний агент викидається з ресивера. Щоб уникнути 

попадання холодильного агента в приміщення при аварійному 

викиді, до плавкої пробки під'єднана трубка, що виводиться за межі 

робочого приміщення. 

Фреоном дихати неможна, тому, що цей газ розчиняє 

тканини легенів. При витіканні холодоагента необхідно добре 

провітрити приміщення. При контакті газоподібного холодоагента з 

вогнем утворюються токсичні речовини. 

Для запобігання можливості випадкового попадання 

холодильного агента на відкриті частини тіла або в очі необхідно 

застосовувати захисні окуляри і тканинні рукавиці. 

При попаданні холодильного агента на шкіру й 

обморожуванні холодильним агентом необхідно обережно розтерти 

обморожену ділянку ватяним тампоном або марлевою серветкою до 

появи чутливості і почервоніння шкіри. 

При попаданні холодильного агента в очі необхідно 

промити очі водою кімнатної температури і закапати в очі 

стерильну вазелінову олію. Якщо подразнення не пройде, очі варто 

промити слабким розчином борної кислоти, або стерильним 

розчином повареної солі з вмістом NaCl не вище 2%. 

При задусі, викликаній недостачею кисню у приміщенні, 

заповненому газоподібним холодильним агентом, негайно винести 
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постраждалого на свіже повітря і, у випадку припинення дихання, 

робити штучне дихання до приходу лікаря. 

Забороняється загороджувати проходи біля машини 

предметами, що утрудняють доступ до машини. 

У приміщенні, де встановлена машина, забороняється 

курити і користуватися відкритим вогнем. 

На видних місцях повинні бути вивішені плакати з 

правилами надання допомоги при: ураженні електричним струмом, 

обморожуванні, задусі; попаданні холодильного агента в очі. 

Випадки екстреної зупинки парової компресійної 

холодильної установки 

Холодильна установка повинна бути негайно зупинена у 

випадках, коли: 

 з'явились різкі стуки та удари; 

 тиск у будь-якому ступені значно зріс та продовжує 

рости; 

 зупинилась подача охолоджуючого повітря; 

 пошкоджено ущільнення та має місце витік 

холодоагенту; 

 спрацював запобіжний електромагнітний клапан; 

 розплавилась встановлена на ресивері плавка пробка 

для викиду холодильного агента у випадку аварійного підвищення 

температури вище 66oС; 

 не працює будь-який манометр; 

 значно підвищились показники електроприводу. 

 

4 Оснащення лабораторної роботи обладнанням для 

експериментальних досліджень 

Для оцінки параметрів заправки холодоагентом парової 

компресійної холодильної установки використовується 

виготовлений на кафедрі експериментальний стенд. Принципова 

схема установки для експериментальної оцінки параметрів 

заправки парової компресійної холодильної машини наведена на 

рис. 3.  
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Рис. 3. Принципова схема установки для 

експериментальної оцінки параметрів вакуумування парової 

компресійної холодильної машини: 1 – холодильна шафа; 2 – 

випаровувач; 3 – компресор;4 -  конденсатор; 5 – вентилятор з 

електроприводом; 6 – ТРВ (терморегулюючий вентиль); 7 – 

ресивер; 8 – фільтр-осушувач; 9 – датчик температури для ТРВ; 10 – 

ваги; 11 – стіл; 12 – заправний балон з хладоном; 13 - вентиль 

балона для заправки в газоподібній фазі; 14 - вакуумный насос; 15 – 

манометр; 16 – мановакуумметр; 17 – вентиль для вакуумування; 18 

– вентиль на заправочнму колекторі, який використовують для 

заправки в газоподібній фазі. 

Фотографія загального вигляду лабораторної установки 

представлена на рис. 4. 

Для вимірювання маси хладону використовуються 

електронні ваги, а для визначення тиску до необхідного значення 

використовують манометри. 

Об'єм заправочного балона 5 літрів (5*103 м3).  

Для проведення досліджень крім основного обладнання 

задіяні наступні пристрої, посуд і матеріали: 

- ваги лабораторні за ГОСТ 24104-80 з ціною далення 0,5 

мг;  

- манометр МП для СО2 з ціною поділки 0,5 МПа; 

- манометр для СО2 з ціною поділки 0,025 МПа. 
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Рис. 4.  Фотографія загального вигляду лабораторної 

установки для експериментальної оцінки параметрів парової 

компресійної холодильної машини. 

 

5 Методика проведення роботи 

1. Вивчити будову, принцип роботи вакуумно-заправної 

станції парової компресійної холодильної машини та лабораторної 

установки для оцінки їх параметрів, техніку безпеки при їх роботі. 

2. Зобразити пинципову схему установки для 

експериментальної оцінки параметрів вакуумування парової 

компресійної холодильної машини. 

3. Провести зовнішній огляд лабораторної установки для 

вакуумування и заправки парової компресійної холодильної 

машини. 

4. Пересвідчитись у відсутності тиску в паровій 

компресійній холодильній машині. 

5. Підключіть балон з холодоагентом (імітуємо СО2) до 

вентиля назаправному колекторі, який використовують для 

заправки в газоподібній фазі. 

6. Включіть вакуумний насос. 

7. Дайте вакуумному насосу попрацювати деякий час. 

(Слідкуйте за показниками вакуумметра. Коли вакуум у системі 



15 

 

досягне потрібного рівня, продовжуйте вакуумування ще 15-20 

хвилин). 

8. Після завершення вакуумування закрийте вентиль 

вакуумного насоса. 

9. Вимкніть вакуумний насос. 

10. Після вимкнення вакуумного насосу перед заправкою 

холодоагента необхідно поставити балон на ваги контроля маси 

заправки холодильного агента.  

11. Перед заправкою вентилі 13, 17, 18 – закриті (рис.3). 

12. Заправочні шланги підключити, як показано на рис.3. 

13. Для заправки з балона на різьбовий штуцер 

наґвинчують заправвний шланг від балона (рис. 3), інший кінець 

шланга приєднують до заправочного колектора, але гайку до кінця 

не заґвинчують і ставлять балон з холодоагентом на ваги.  

14. Перед заправкою необхідно продути шланг від повітря, 

для цього відкривають на балоні вентиль, і повітря видавлюється 

холодильним агентом зі шланга, після цього гайку заґвинчують.  

15. Заправочний шланг підключити, як показано на рис.3, 

до заправочного вентиля перед компресором на холодильній 

машині. 

16. Виміряти тиск в балоні до заправки за допомогою 

манометра МП для СО2 з ціною поділки 0,5 МПа. 

17. Виміряти масу балона до заправки (ваги лабораторні за 

ГОСТ 24104-80 з ціною поділки 0,5 мг). 

18. Відкрити вентиль балона, а потім – вентиль 

назаправному колекторі, який використовують для заправки в 

газоподібній фазі. 

19. Запустити компресор холодильної машини. 

20. Відкрити (в середньому положенні)заправні вентили на 

холодильній установці, і по шлангу холодильний агент перетікає із 

балона в холодильну машину через заправний колектор. 

21. Закінчити заправку. 

22. Закрити вентилі 13, 18. 

23. Перевірити тиск у системі. 

24. Виміряти тиск у балоні після заправки за допомогою 

манометра для СО2 з ціною поділки 0,025 МПа. 
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25. Виміряти масу балона до заправки. Для контроля маси 

холодильного агента, який заправили, використовують спеціальні 

ваги (типа електронних). 

26. Занести результати вимірів у таблицю 1. 

За результатами розрахунків знайти масу заправленого 

холодоагента та порівняти її із результатами вимірів, тобто 

визначити якість заправки холодильного контура холодильної 

машини. 

27. Зробити висновок про якість заправки холодильної 

машини. 

 

Таблиця 1 - Результати вимірювань показників заправки 

холодильного контура холодильної машини 

№ Величини, які треба вимірювати Позначення 
Чисельне 

значення 

1 Тиск у балоні до заправки, кгс/см2, МПа Pм1  

2 Маса балона до заправки, кг  М1  

3 Температура в балоні до заправки, оС t1  

4 Тиск у балоні після заправки, кгс/см2, МПа Pм2  

5 Маса балона після заправки, кг  М2  

6 Температура в балоні після заправки, оС t2  

 

6 Обробка результатів експерименту 

 

1.Визначимо абсолютний тиск СО2 в балоні перед 

початком заправки 

 

P1 =P0 +Pм1,    (1) 

 

де P1 - абсолютний тиск СО2 в балоні перед початком 

заправки, МПа; 

   P0 – атмосферний тиск, 0,1 МПа; 

   Pм1 – показання манометра перед початком заправки, 

МПа. 

 

2. Визначимо масу СО2 в балоні перед початком заправки 
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(2) 

де  V - ємність балона, (V=5 л, або 5*103 м3); 

     R - газова стала вуглекислого газу, (189 Дж/кгК); 

 

3.Визначимо абсолютний тиск СО2 в балоні після заправки 

P2 =P0 +Pм2,    (3) 

 

де  P2 - абсолютний тиск СО2 в балоні після заправки, 

МПа; 

     P0 – атмосферний тиск, 0,1 МПа; 

    Pм2 – показання манометра після заправки, МПа. 

 

4. Маса СО2 в балоні після заправки холодильного контура 

холодильної машини 

 

2

2

2

P V
M

R T





    (4) 

5. Зміна маси холодоагента в балоні. 

 

М=М2-М1 (5) 

Отримані значення за результатами розрахунків 

співставити із результатами вимірів, тобто визначити якість 

заправки холодильного контура холодильної машини. 

 

 

7. Контрольні питання 

1. Основна мета заправки холодильного контура 

холодильної машини? 

2. З яких основних елементів складається вакуумно-

заправна станція? 

3. Які роботи можна проводити за допомогою вакуумно-

заправної станції? 

4. Який прилад дозволяє виявити витікання холодоагента 

з системи? 
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5. Для чого необхідно вакуумувати заправний контур? 

6. Для чого потрібен манометр низького тиску? 

7. Чому необхідно вакуумувати систему холодильної 

машини перед заправкою її холодоагентом? 

8. У яких випадках проводять заправку холодильного 

контура холодильної машини перед компресором? 

9. У яких випадках проводять заправку холодильного 

контура холодильної машини в ресивер? 

10. Яка послідовність дій при заправці холодильного 

контура холодильної машини? 

11. Для чого перед заправкою необхідно продути 

заправний шланг від повітря? 

12.  Як виконують продувку заправного шланга від повітря 

перед заправкою холодильного контура холодильної 

машини? 

13. Як вимірюють масу балона до заправки? 

 

8 Тестові завдання: 

 

1. Холодильні машини працюють за термодинамічним: 

1. зворотним циклом; 

2. циклом Карно; 

3. прямим циклом; 

4. циклом Ренкіна. 

2. Кипить при мінусовій температурі: 

1. вода. 

2. фреон. 

3. бензин. 

4. дизельне паливо. 

3. При недостатній кількості холодоагенту в 

оглядовому склі буде спостерігатися: 

1. безперервне проходження бульбашок. 

2. швидке зникнення бульбашок. 

3. рівномірний потік холодоагенту. 

4. немає вірної відповіді. 

4. Який прилад призначений для відображення рівня 

холодоагенту? 

1. рідинний ресивер 
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2. манометр. 

3. реле. 

4. капілярна трубка. 

5. Який прилад призначений для відображення рівня 

холодоагенту? 

1. рідинний ресивер 

2. манометр. 

3. реле. 

4. капілярна трубка. 

6. Для чого проводиться вакуумування холодильного 

контуру? 

1. видалення з контура повітря та газів після опресування і 

для зниження вмісту вологи.; 

2. стискання холодильного агенту; 

3. регулювання подачі холодильного агенту; 

4. регулювання тиску. 
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