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Ознаки
A

[m2]

– површина на кoндензаторот

cv

[kJ/kgК]

– специфична топлина на воздухот

cw

[kJ/kgК]

– специфична топлина на водата

m

[kg/s]

– масен проток

mv

[kg/s]

– масен проток на воздухот

mw

[kg/s]

– масен проток на водата

mI

[kg/s]

– масен проток на ладилниот флуид низ првиот компресор

mII

[kg/s]

– масен проток на ладилниот флуид низ вториот компресор

h

[kJ/kg]

– коефициент на пренос на топлина

hа

[kJ/kg]

– енталпија на воздухот на влез во ладилната кула

hb

[kJ/kg]

– енталпија на воздухот на излез од ладилната кула

h1

[kJ/kg]

– енталпија на сувозаситена пареа на температура на испарување

h2

[kJ/kg]

– енталпија на прегреаната пареа на крајот од првата комресијата

h5

[kJ/kg]

–енталпија на прегреанната пареа на крајот од втората комресијата

tc

[oC]

– температура на кондензација

td

[ oC]

– температура на точка на роса

tmax.v

[oC]

– максимална температура на воздухот

to

[oC]

– температура на испарување

tv1

[oC]

– температурa на воздухот на влез

tv2

[oC]

– температурa на воздухот на излез

tw

[oC]

– температура на влажен термометар

tw1

[oC]

– температура на водата на влез

tw2

[oC]

– температура на водата на излез

Pc

[bar]

– притисок на кoндензација

pd

[bar]

– притисок на заситување на водената пареа

Po

[bar]

– притисок на испарување
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PL.opt

[bar]

– меѓупритисок кај двостепена компресија

Qc

[kW]

– количество на топлина на кондензација

Qo

[kW]

– количество на топлина на испарување

WI

[kW]

– теоретска моќ на електромоторот на првиот комресор

WII

[kW]

– теоретска моќ на електромоторот на вториот комресор

[kg/kg]

– количина на пареа

Δtv

[oC]

– температурна разлика на воздухот

Δtw

[oC]

– температурна разлика на водата

φ

[%]

– релативна влажност

ρ

[kg/m3]

– густина

x

COP

– коефициент на корисно дејство
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Резиме
Отпадната топлина вратена од ладилната постројка е концепт кој има голем
потенцијал за имплементација во многу примени. Ако некој корисник истовремено има
паралелени потреби за ладење и за топла вода, користењето на системот за снабдување
со топла вода, како спореден производ на еден ладилниот циклус станува рационална и
оправдана мерка за заштеда на енергијата.
Проучувањето на начините и системите за регенерација на отпадната топлина кај
индустриските ладилни системи дава големи можности за развој на моќни мерки и
начини за заштеда на примарната енергија.
Посебно, во овај труд се разгледувани технолошко - технички решенија на
одведувањето на топлината од разладниот систем, што се одвива во кондензаторот
(ладење на кондензаторот) и подготовка на системот за ладење на различни начини (со
подземни води, реки, езера, воздух итн.
Вградувањето на водено ладен кондензатор овозможува користење на
топлинската енергија од ладилните медиуми. За избор на погодно решение, се врши
техничко – технолошка анализа на ладилниот систем. Анализирани се различни ладилни
шеми, при што се користат неколку типови на ладилни медиуми. Разгледани се шемите
на системи со едностепена и двостепена компресија од аспект на влијанието на
температурата на кондензацоија врз вредноста на COP, како показател на ефекасноста
на ладилните системи.
За постигнување на повисоки температури на топлата вода неопходно е
користење на систем со двостепена компресија и висока температура на кондензација.
Ваквиот систем се состои од ниско и високо притисни комресори, сепаратор, испарувачи
и кондензатори. Анализата на системите заради избор на погодна ладилна шема е
извршена на две постројки со следните карактеристики:
 Eдностепена амонијачна компресија, температура на испарување -6 0C и
температура на кондензација 45 0C.
 Двостепена амонијачна комресија, температура на испарување -6 oC и
температура на кондензација 70 0C.
Ефикасноста на овие два системи пресметана преку COP (за едностепена
изнесува 4,07 за двостепена 2,97) претставува фактор за избор на системот.
Клучни зборови: отпадна топлина, кондензатори, ладилни медиуми, ладилни
шеми.
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Abstract

Waste heat reversed from the refrigeration unit is a concept that has great potential for
implementation in a lot of applies. If a user has both parallel needs for cooling and for hot water
use of system for supply with hot water as a byproduct of a refrigeration cycle becomes rational
and justified measure for saving energy.
Study of methods and systems for regeneration of waste heat in industrial cooling
systems delivers great opportunities for development of powerful measures and methods of
saving primary energy.
In particular, in this paper are considered technological - technical solutions of heat
transfer from the refrigeration unit, which takes place in the condenser (cooling the condenser)
and preparation of the cooling system in different ways (with groundwater, rivers, lakes, air
and so on).
The integration of water-cooled condenser allows the use of thermal energy from the
cooling media. For selection of a suitable solution, technical - technological analysis of the
refrigeration system are performed. Analyzed are various cooling schemes, by use of several
types of refrigerants. Reviewed are schemes and systems with a one-two stage compression in
terms of the impact of condensation temperature, the value of COP, as an indicator of the
cooling systems efficiency.
To achieve higher temperatures of the hot water a system with two stage compression
and high condensation temperature is used. Such system is consisted of low and high pressure
compressor, separators, evaporators and condensers. Analysis of systems for suitable selection
of cooling scheme is performed in two plants by the following features:
 single- stage ammonia compression, evaporation temperature of -6 0C and
condensation temperature of 45 0C.
 two- stage ammonia compression, evaporation temperature of -6 0C and condensation
temperature of 70 0C.
The efficiency of these two systems via calculated COP (about a single- stage ammonia
compression is 4.07and for two- stage ammonia compression is 2.97) is a factor for selecting
of the system.
Keywords: waste heat, condensers, refrigerants, cooling scheme
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1 Вовед
1.1 Воведни разгледувања
Недостатокот на фосилните горива, последователните зголемувањa на цените и
намалувањето на резервите на овие горива се зеднички фактори кои влијаеа за да се
забрза развојот на алтернативните извори на енергија и мерките за заштеда на енергија.
Проучувањето на начините и системите за регенерација на отпадната топлина кај
индустриските ладилни системи дава големи можности за развој на моќни мерки и
начини за заштеда на примарната енергија.
Отпадната топлина вратена од ладилната постројка е концепт кој има голем
потенцијал за имплементација во многу примени. Ако некој корисник истовремено има
паралелени потреби за ладење и за топла вода, користењето на системот за снабдување
со топла вода, како спореден производ на еден ладилниот циклус станува рационална и
оправдана мерка на заштеда на енергијата.
Механичките ладилни процеси работат на тој начин, што, во еден дел од
термодинамичкиот циклус, во кој топлината се апсорбира од ладилниот простор и во
друг дел на тој циклус се исфрла во околината. Со конвенционалната опрема за ладење,
исфрлањето на топлината во околината се одвива преку користење на топлински апарат
– кондензатор во кој топлината се одзема на различни начини и со помош на различни
медиуми: амбиентален воздух или разладна вода.
Повратот на отпадната топлина од процесот на ладење, бара од традиционалниот
начин на исфрлање на топлината во атмосферата да биде заменет со систем за размена
на топлина. Отпадната топлина се пренесува на вода или на вода - гликол во
разменувачот на топлина. Во текот на топлинската размена, ладилниот гас се лади и
кондензира и како резултат на тоа водата се загрева до температура блиску до онаа на
ладилниот медиум, кој влегува во кондензаторот. Во некој прилагоден систем за ладење
оваа излезна температура на водата може да достигне до 50 °C.
Овој труд, истражува еден аспект на одржливост, во контекстот на
индустриските системи за ладење на тој начин што се истражуваат факторите кои
придонесуваат за зголемено користење на примарната енергија во текот на работата на
ладилната постројка. Посебно, овај труд ќе се осврни кон разгледување на технолошко технички решенија на одведувањето на топлината од разладниот систем, што се одвива
во кондензаторот (ладење на кондензаторот) и подготовка на системот за ладење на
различни начини (со подземни води, реки, езера, воздух итн.
Многу крајни корисници на индустриски систем за ладење се повеќе и повеќе се
фокусираат кон идентификување на оперативните принципи и технологии со кои може
ефикасно да се подобри ефикасноста и ефективноста на трошоците на нивната
корисничка инфраструктура. Оние крајни корисници кои активно бараат можности да се
подобри енергетската ефикасност на своето работење ќе имаат корист од подобрената
конкурентност, денес, но тие исто така ќе имаат поповолна положба со конкуренцијата
во иднина со цените на енергијата.
Бидејќи ладењето често е најголем потрошувач на енергија во производството и
складирањето на храна, системите за ладење во таа индустрија се посебно интересни за
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проучување на оваа проблематика. Потенцијални примени за користење на отпадната
топлина од системот на индустриско ладење вклучува загревање на просторот, греење
на топла вода, загревање на напојна вода во котелската постројка и за задоволување на
други топлински потреби во производниот процес.
Ладењето генерира значителни количини на топлина. Ако не се користи, оваа
енергија едноставно станува отпадната топлина. Користењето на отпадната топлина е
профитабилно каде се бара греење и ладење во исто време или кога отпадната топлина
може да се складира и тоа:







во системите за климатизација да подгревање на сувиот воздух
во кланиците, млекарници, хотели, итн, каде што, од една страна, ладените
простории за складирање се користат и каде што, од друга страна, постои секогаш
голема побарувачка за санитарна топла вода
во продавници, каде покрај ладење на храна, побарувачката на топлина, исто така,
се јавува; на пример, греење во трговските центри.
во ладилниците; за греење и топла вода,
во индустриски процеси (на пример, процеси на сушење)

1.2 Предмет и цели на магистерскиот труд
Во магистерскиот труд ќе биде истражуван потенцијалот за искористување на
отпадната топлинска енергија од индустриските системи за ладење. Користењето на оваа
топлина нуди потенцијал за намалување на директната примарна енергија која е
поврзана со работата на системот за ладење, како и потрошувачката на примарна
енергија која се користи за задоволување на толинските барања.
За целите на овој труд, ќе биде дефинирана повратна (вратена) топлина како
корисна топлинска енергија, која нормално, денес се исфрла од системот во
амбиенталната средина. На некои клучни прашања треба да се смета во проценување
на потенцијалот за производство на повратната топлина за одредена примена,
вклучувајќи ги следните основни параметри:
1.
2.
3.
4.

Потреби од топлинска енергија (kW/h);
Потребната моќност (kW);
"Квалитетот" на топлинските потреби (°C); и
Режим на користење на отпадната топлина со фактор на истовременост.

Теоретски, било која количина на топлина која може да се врати од индустриски
разладен систем, нуди потенцијал за подобрување на ефикасноста на системот.
Практично, количината на надоместената топлина, мора да биде доволно голема за
да се гарантира исплатливост на инвестициите во капитална опрема, како и на сите
дополнителни трошоци за одржување на системите.
"Квалитетот" на топлина е уште еден фактор што може да го ограничи степенот на
поврат на топлинска енергија од еден индустриски разладен систем.
Предмет на магистерскиот труд е начинот на поврат на отпадната топлина која што
се ослободува од кондензаторите кај ладилнита постројки во прехрамбената индустрија.
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Ова е неопходно заради добивање на топла вода за користење во самата фабрика, која
би се користела за греење и санитарни потреби.
Целите на магистерскиот труд се:





Дефинирање на температура на кондензација заради потребата од
постигнување на доволно високо ниво на загреаната вода,
Дефинирање на ладилна шема, со цел да се постигни бараната температура
на кондензација,
Одредување на компресори и кондензатори во согласност со ладилната
шема,
Прикажување на применливоста на конкретен пример.

1.3 Осврт на досегашните истружувања
Како релативно нова област на истражување, актуелна во последните десеттина
години, оваа тема има привлечено посебно внимание, воглавно во високо развиените
индустриски земји. Бидејки податоците кажуваат дека големи количини на електрична
енергија се користат за ладење, како пример може да се земе Велика Британија каде 15%
од електричната енергија произведена таму се користи во ладилните постројки. Токму
затоа, на оваа тема се правени одредени трудови од кои неколку се посочени во
продолжение:

На ова поле интензивно се работи во САД. Во текот на изминатите години,
концептите на одржливост добиле голем акцент во рамките на ASHRAE
(American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers). Така,
Douglas T. Reindl и Todd B. Jekel во трудот “Heat Recovery In Industrial
Refrigeration “, ја обработуваат оваа проблематика. Овај труд истражува еден
аспект на одржливоста во контекст на индустриски амонијачни системи за
ладење. Се истражуваат пристапите на зголемена употребата на примарна
енергија, трошена во текот на работа во разладниот систем. Поточно, пристапот
на прибирање и користење на топлина која во нормални услови се одзема од
ладилниот систем, се дискутира и оценува. [10]

Исто така, истражувања се прават и од страна на одредени компании кои
се во можност да инвестираат. Најдобар пример е SIEMENS, кој во документот
“Heat recovery in the refrigeration cycle“ дава неколку примери (предгревање на
надворешен воздух, рекуператори за сушари, продавници за храна со интегриран
систем за поврат на топлина, ниско температурно греење преку користење на
отпадната топлина итн.) каде се објснува овај концепт. Важно е да се нагласи дека
сите овие постојки се инсталирани и се во функција. [7]
Овие се само дел од опсежните истражувања кои се вршат денес.
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1.4 Методологија
Метода на анализа е применаета при:



Проучување на процесите во различни ладилни шеми со чија што анализа
се доаѓа до суштински резултати, од енергетски аспект
Проучување на можностите за искористување на отпадната топлина.

Метода за генерализација е применета при:



Дефинирање на генерализирана постапка за одредување на потребите за
одведување на топлината,
Дефинирање на генерализирана постапка во користење на различни
ладилни медиуми

Математичката метода е применета при:




Енергетската пресметка на циклусите
Пресметка на енергетската ефикасност
Одредување на изразите за биланс на топлините

Компаративна метода е применета при:




Компарација на COP кај ладилната постројка
Компарација на ладилната шема со различни ладилни медиуми
Компарација на температурите на кондензација, при истите температури
на испарување

1.5 Придонес на магистерскиот труд
Решавањето на проблемот на рекуперација на отпадната топлина во ладилните
системи, применети во разни области на индустријата, во својата основа вклучува
продлабочена анализа и проучување на следните дисципливи во современата техничка
наука:
-

Проучување на климатските услови на околината
Проучување на термофизичките карактеристики на ладилните медиуми
применети во овие системи и
Продлабочени анализи на термодинамичките шеми на системите за ладење во
индустриските погони, пред се во прехрамбената индустрија

Придонесот на овај труд е насочен кон проектирање и изведба на ладилни
системи за користење на повратната топлина од кондензаторите за одредени цели: во
технолошките процеси за подготовка на топла и санитарна вода.
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1.6 Структура на трудот
После воведното разгледување, даден е преглед на потребите од заштеда на
енергијата, посебно во прехрамбената индустрија.
Во втората глава дадени се основните концепти на ладилните постројки, начините
на ладење, поделба на постројките и примена на ладилната техника во индустријата.
Во третата глава се опишани кондензаторите, нивната функција, поделба со
краток опис, споредба меѓу различните кондензатори и влијателни фактори врз процесот
на кондензацијата
Во четвртата глава се опишани ладилните медиуми. Опфатена е поделбата,
карактеристиките и влијанието врз животната средина, како и потенцијалот за
оштетување на ознскиот слој и ефектот на стаклената градина, како два многу вазни
фактори.
Во петтата глава се опишани ладилните шеми. Прво е разработена ладилна шема
со суво всисување. Исто така анализа е направена и на двостепена ладилна шема со
меѓуладење. При овие анализи користени се различни ладилни медиуми: R134a, R 404a,
R407c, R410, R507a и R717.
Во шестата глава се анализирани енергетската ефикасност на системите преку
пресметка на ладилниот фактор на циклусот (COP) во однос на температурата на
кондензација и ладилниот медиум. Каде врз основа на резултатите од предходната глава
се прави споредба на резултатите. Па врз основа на тоа се избира најпогоден ладилен
медиум.
Во прилогот се дадени табелите за вредностите на термодинамичките големи за
точките од дијаграмите за секој ладилен медиум посебно.
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2 Ладилни постројки
Ладењето е процес на одземање на топлина од некое тело со цел да се намали
неговата температура, нејзиното одржување на бараното ниво или во бараниот опсег.
Ладењето може да биде :



Природно – со вода или воздух од околината
Вештачко – со ладилни медиуми.

Предмет на ладилната техника е изучување на ладилни машини со кои се овозможува
одземање на топлината од некое тело или средина по вештачки пат, на температура
пониска од таа на околината и нејзино предавање на самата околина. За остварување на
овој процес ладилната машина реализира ладилен циклус при што внесува во системот
работа, некој друг вид на организирана енергија или топлина на довилно високо
енергетско ниво.
Основни карактеристики на една ладилна постројка се толината на ладење Qo и
температура на ладење To.
Топлината на ладење на ладилниот циклус се мери во W или kW, според SI системот
за мерки. Топлината на ладење се изразува во 0C и K степени.
Според својот топлински капацитет и намена ладилните машини можат да се поделат
во три групи:
1. Мини – до 600 W, домакинства,
2. Средни – од 0,6 kW до 10 kW, комерцијални,
3. Големи – од 10K kW до неколку илјади kW, индустриски.
Развојот на ладилната техника проилегува од потребите на индустријата и
современата организација на живеење. Примената на ладењето била позната кај старите
народи неколку века п.н.е. преку користење на природен мраз и смеси за ладење. Првите
уреди за вештачко ладење датираат од средината на XIII век. Во XIX век решени се
основните теоретски и практични проблеми на ладилната техника. Меѓутоа вистинската
бурна и голема примена на ладилната техника се остваруваат во XX век, особено во
втората половина. Многу аспекти на современиот живот и многу индустрии не можат да
се замислат без примена на ладината техника
Примената на ладилните машини и технологии на ладење, денес преставуваат
потреба на млечната индустрија, индустријата за проиводство, чување и дистрибуција
на прехрамбени артикли е незаменлива техничка база.
Примената на ладилната техника може да се посели во четири групи :
1.
2.
3.
4.

Хемиска со процесна индустрија и металургија,
Производство, чување и дистрибуција на прехрамбени артикли,
Ладилни постројки за подобрување на животните и работните услови,
Парцијална примена на ладилната постројка.

Предмет на нашето разгледување се индустриските постројки за производство и
чување на прехранбени продукти, поточно млечната индустрија. [3]
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3 Кондензатори
3.1 Функција на кондензаторот
Кондензаторот е важен елемент во секој ладилен систем. Кондензаторите во
основа се топлински разменувачи во кои ладилниот медиум претрпува фазна промена
(преминува во течна состојба). Правилното димензионирање, проектирање и избор на
кондензатор е многу важно за задоволителен учинок во било кој ладилен систем. Во
кондензаторите пареата од ладилниот медиум кондензира со оддавање на топлина кон
надворешниот ладилен понор. Обично, надворешниот флуид не претрпува фазна
промена, освен во некои специфични сличаи.
Функцијата на кондензаторот во компресорската ладилна постројка е таа во него
од ладилниот флуид да се предаде топлината на кондензација на околниот воздух или
вода.
Процесот на топлопредавање во кондензаторот се одвива на приближно еднаков
притисок – притисок на кондензација Pc, со константна температура – температура на
кондензација TC.
Промената на состојбата на ладилниот мрдиум во кондензаторот е прикањана на
Сл. 3.1. [3]

Слика 3.1 Промена во температурите на ладилниот и надворешниот медиум

3.2 Ослободување на топлинската енергија од кондензаторот
Топлината апсорбирана во испарувачот Qo и компресорската работа W во форма
на топлина, мора да бидат ослободени во кондензаторот. Наместо дисипација на
топлината количина Qc во околината, со соодветни мерки може да се спроведат овај
значителен топлински проток, да се користи за греење, заради неговото температурно
ниво.
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Слика 3.2 Ладилен циклус во log p – h дијаграм
Кондензаторскиот излез Qc главно зависи од количината на ладилниот проток во
единица време и на енталписката разлика h3– h1 на дадениот притисок.
𝑄𝑐 = 𝑚(ℎ3 − ℎ1 ) = 𝑄0 + 𝑊

(3.1)

каде:
h1 [kJ/kg]–енталпија на крај од компресијата
h3[kJ/kg]– енталпија на крај од кондензацијата
Претворањето во течна фаза на топлата ладилна пареа, се одвива во неколку фази.
Во почетната фаза (I), топлината се одзема од топлиот компресиран гас (на пример 90
°C) од компресорот. Одземањето на топлина во оваа фаза изнесува 10 - 20% од вкупното
ослободување во кондензаторот. Во споредба со вистинската температура на
кондензација, оваа топлина има значително повисоко ниво (до 60 °C). Тоа е особено
погодно за поврат на топлината, ако е потребно загревање на средна температурата што
е повисока од температурата на кондензаторот, а одземента топлина сама може да ја
покрие побарувачката.
Вистинската кондензација се јавува, потоа, во втората фаза (II).
Температурата на повратната топлина, тука одговара на кондензационата
температура Tc.
Во завршната фаза (III) во кондензаторот доаѓа до подладување на сега веќе
кондензираниот ладилен медиум. Поради ниските температури и содржина на енергија,
оваа зона е тешко погодна за топлински поврат.
Температурата на кондензација и притисок варира со менување амбиенталите
условите на околината, особено во случај на воздушно ладени кондензатори. Затоа,
препорачливо е да се ограничи притисокот на кондензаторот на минимум.
Исто така, вреди да се проверува дали е вреди да се подига температурата на
кондензација во текот на грејната сезона.[7]
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3.3 Температура на кондензација
При топлинската пресметка на кондензаторите, односно притисокот на
кондензација се избира од условот на минимални вкупни трошоци. Се препорачува
приближно да се усвојува:
𝑡𝑐 = 𝑡𝑤2 + (2 ÷ 3)

(3.2)

каде:
tw2 [0C]- температура на водата на излез од кондензаторот
А температуната разлика на водата во кондензаторот е:
∆𝑡𝑤 = 𝑡𝑤2 − 𝑡𝑤1 = (5 ÷ 8)

(3.3)

каде:
tw1 [0C]- температура на водата на влез во кондензаторот
Во случај на затворени водени системи со ладилна кула, почетната температура:
𝑡𝑤1 = 𝑡𝑣𝑡 + (4 ÷ 6)

(3.4)

каде:
𝑡𝑣𝑡 [0C]- температура на влажен термометар за проектни услови.
Доколку се усвои повисока tc, односно tw2, се зголемува, а со тоа и
потрошувачката на енергија нa компресорот, меѓутоа се намалува потрошувачката на
кондензаторската вода. Од друга страна за поголемо Δtw се намалува површината на
топло предавањето на кондензаторот, но се покачува tc.
Оптиминирањето на tc, односно Δtw може да се врши во однос на погонските
трошици сврзани со цената на водата или енергијата за погон на компресорот или во
однос на комплексните трошоците во кои покрај цената на енергијата се зема предвид и
чинењето на инвестициите, одржувањето, личните доходи и придонесите сврзани со
експлоатацијата на ладилната постројка,
Кондензаторот е важна компонента на секој ладилен систем. Во еден типичен
кондензатор за ладење, медиумот за ладење влегува во кондензаторот во прегреана
состојба. Топлината на прегреаната пареа и топлината на кондензација потребно е да се
одведат од системот. Ладилниот медиум може да го напушти кондензаторот како
заситена или подладена течност, во зависност од температурата на надворешен медиум
и дизајнот на кондензаторот. Сл. 3.3 ја покажува промената на ладилниот циклус на T-s
дијаграм. На сликата, процесот на одземање на толината е прикажан со линијата 2-3'-34. Температурниот профил на надворешната течност, која што преставува пренос на
топлина што е прикажан со испрекината линија. Од тоа може да се види дека, процесот
2-3" кој е во прегреано подрачје, каде што ладилниот медиум се лади од температурата
Т2 до температура на заситување, која одговара на кондензниот притисок Т3. Процесот
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3-3' е процес на кондензација, при што температурата на ладилниот медиум останува
иста, но тоа претрпува промена на фазата во текот на процесот. Во реалните системи за
ладење конечениот пад на притисок во кондензаторот или во систем со користење на
зеотропна смеса за ладење, температурата на ладилниот медиум во текот на процесот на
кондензација се менува. Сепак, во моментов за поедноставување, се претпоставува дека
се користи за ладилен медиум кој е чист (азетропна смеса) и притисок во кондензаторот
останува константн во текот на кондензацијата. Процесот 3-4 преставува подладување,
при што температурата на ладење паѓа од Т3 на Т4. [12]

Слика 3.3 Ладилен циклус во T-s дијаграм

3.4 Количина на топлина
Количината на топлина може да се изрази како проивод од масениот проток на
ладиниот флуид, специфичната топлина и температурната разлика:
За воздух:
𝑄𝑐 = 𝑚 𝑣 𝑐𝑣 ∆𝑡𝑣

(3.5)

каде:
mv[kg/s] - проток на воздух
cv [kJ/kgK]– специфична топлина на воздухот
Δtm [oC] - температурна разлика
За вода:
𝑄𝑐 = 𝑚𝑤 𝑐𝑤 ∆𝑡𝑤

(3.6)

каде:
mw [kg/s] - проток на вода
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cw [kJ/kgK]– специфична топлина на водата,
Δtm [oC] - температурна разликата
Типичен проектантски проблем, чија крајна цел е да се најде протокот за да се
одведе бараната топлина, според зададените влезни и излезни температури. Од горната
равенка може да се види дека за да се најде протокот, кој може да ја одведе топлината,
покрај тоа треба да се знае количината на топлина во кондензаторот (Qc), специфичната
топлина на флуидот за ладење, треба да се знае и температурната разлика. Количеството
на топлина во кондензаторот зависи од капацитетот на ладење на системот и COP на
системот, во нашиот случај тоа е познато. Специфичната топлина зависи од видот на
флуидот (водата) и температурата на истиот. Разликата на температурата зависи пред се
од ситемот за греење, односно температурата на довод и одвон на топлата вода.

3.5 Поврат на топлината од прегреаното подрачје
Бидејки топлината од прегреаното подрачје е со највисок квалитет, топлината во
кондензаторот може да се користи на неколку начини.
Во овај дел се дискутира за методи за поврат на топлината на прегреаното
подрачје. Тие имаат неколку големи предности во однос на другите решенија.
Директната употреба на кондензната топлина, обично обезбедува повисока температура
и топлина што се добива од конвенционалните индиректни методи за размена на
топлина.
Покрај тоа, трикракиот вентил за пареа со помош на контролата овозможува
поедноставување на хидрауличната мрежа од страната на потрошувачите, особено во
случај на загревање на медиуми над температурата на кондензација (на пример, топла
вода за греење, системи со електрични бојлери). Трикраките вентили ја спречуваат
појавата на несакано високи притисоци во кондензаторот на високи температури, како
резултат на тоа, се зголемува оперативната безбедност со помали трошоци. [7]

3.5.1 Kондензатори поврзани во серија
Ако помошниот кондензатор е поврзан во иста насока од главниот кондензатор
со цел за враќање на топлината, се користи терминот сериски поврзани кондензатори.
Оваа конфигурација е избрана пособено, ако помошниот кондензаторот се
користи за загревање на санитарна топла вода, чија температура е повисока од
температурата на кондензација.
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Слика 3.4 Кондензатори поврзани во серија

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Компресор
Главен кондензатор
Експанзионен вентил
Испарувач
Вентил за одвојување на топол гас
Помошен кондензатор

Со ова се постигнува користење на одземената топлина. Постигнување на
температурата на водата, зависи од големината на помошниот кондензаторот и на
притисокот што преовладува во кондензаторот и тоа:





Доколку помошниот кондензаторот се користи за загревање на воздухот во
систем за климатизација за одвлажнување,
Ако кондензаторот за надоместување на топлината треба да имаат поголема
кондензна температурата во однос на главниот кондензаторот со помош на
дополнителна контрола на притисокот,
Ако постоечкиот систем со ON/OFF контрола е опремен со прегревачка
контролира со модулацискиот мод, како и помошниот кондензаторот со цел
да ја модулира растењето на температурата за снабдување на воздушниот
канал

Во случај на сериско поврзување, падот на притисокот во кондензаторските
цевки за ладење се акумулира. Затоа, губење на притисокот помеѓу компресор и
собирачот на ладилен медиум не треба да биде премногу голем, во спротивно
ефикасноста на системот опаѓа. [7]

3.5.2 Кондензатори врзани паралелно
Доколку помошниот кондензаторот е повзан заедно со главниот кондензатор да
истовремено да добива од истиот гас, ова се нарекува паралелно поврзување на
кондензатори. Ова се користи кога:
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Двата кондензатори имаат релативно голем пад на притисок, тоа се должи
на долгите цевки или заради голема загуба на притисок во самиот
кондензатор,
Повеќе кондензатори се користат за поврат на топлина, на пример, за
греење со топла вода за домашни потреби и загревање на воздухот во
области, како што се продавниците и кланиците.

Слика 3.5 Кондензатори врзани паралeлно
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Компресор
Главен кондензатор
Експанзионен вентил
Испарувач
Вентил за одвојување на топол гас
Помошен кондензатор

Во случај на паралелно поврзување, загубите на притисок се поделени меѓу
кондензаторите, слично на електричните отпорници кои се поврзани паралелно. Затоа,
таквите системи се особено ефикасни.
Кај сериското и паралелно поврзување, заедничко е тоа што кондензаторот кој е
затворен во секој случај делумно или целосно е исполнет со ладилен медиум, без оглед
на неговата контрола за снабдување.
Ова мора да се земи во предвид при изградбата или пренаменување на системот
за ладење. Количината на ладилен медиум што се бара, мора да ги исполни
кондензаторот за повратна топлина, според тоа, се става на располагање поголем
ладилен колектор. [7]

3.5.3 Комбиниран циклус
Ако излезот на кондензаторот е централно постапени, комбинации на сериски и
паралелно поврзани кондензатори се исто така можни. Таквите комбинации особено се
користат во случај кога повеќе, често различни топлински потрошувачи ја користат
кондензаторската топлина. [7]
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3.6 Класификација на кондензаторите
Во зависност од надворешниот флуид за ладење, кондензаторите можат да се
поделат на следноит начин:




воздушно ладени кондензатори
водено ладени кондензатори и
евапоративни кондензатори

3.6.1 Воздушно ладени кондензатори
Кај воздушно ладените кондензатори, воздухот е надворешен фруид, те.
ладилниот медиум ја ослободува топлината во воздухот кој струи во кондензаторот.
Воздушно ладените кондензатори, може понатаму да се класифицираат во типови со
природни конвекција и типови со принудна конвекција. Воздушните кондензатори со
природна циркулација се наменети за ладилници со мал капацитет (фризидери) и не се
цел на разгледување на оваа теза.

Слика 3.6 Воздушно ладен кондензатор

3.6.1.1 Воздушни кондензатори со принудно струење
Циркулацијата на воздухот преку површината на кондензаторот се изведува со
помош на вентилатор. Ребрата можат да бидат изведени во облик на плочи или кругови.
Вообичаено се користат кај прозорските кондензатори, ладилници за вода и компактни
климатизациони постројки.
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Обично брзината на воздухот се движи меѓу 2 – 3,5 m/s, со проток на воздух 12 –
20 m3/min. Затоа порастот на температурата на воздухот е 10 – 15 oC во споредба со 3 –
6 oC кај кондензаторите ладени со вода.

Слика 3.7 Кондензатор со природна конвекција со плочести ребра
Површината на кондензаторот гледана од надвор во правец на протокот на воздух
се нарекува челна површина. Челната брзина на струење е 2 до 3,5 m/s за да се намали
падот на протисок заради отпорите на триње. Ваквиот кондензатор може да има 2 до 8
редови низ кои струи ладилното средство. Ребрата обично се изработуваат од
алуминиум, а цевките од бакар. Спојувањето се изведува преку навлекување и
ескпанзија. Кај кондензаторите со амонијак се користи мек челик и за цевките и за
ребрата. Тука, ребрата се заваруваат или се применува галванизација за подобар
топлински контакт. На 1 cm должина се поставуваат 3 до 7 ребра, а површината која ја
формираат е 10 до 30 пати поголема од површината на голата цевка. Овие кондензатори
се компактни и многу полесни. [2]
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Слика 3.8 Систем со принудна циркулација на воздух

3.6.2 Водено ладени кондензатори
Кај водено ладените кондензатори ладилниот флуид е вода. Во зависност од
конструкцијата, водено ладените кондензатори може понатаму да се делат на:
1. Цевка во цевка
2. Цилиндричен со цевна намотка
3. Цилиндричен проточен кондензатор
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Слика 3.9 Цилиндричен воден кондензатор

3.6.2.1 Цевка во цевка
Двоцевните кондензатори вообичаено се користат до 10 тони капацитет на
ладилен медиум. Сл. 3.9 покажува шематски приказ на двоцевен кондензатор. Како што
е прикажано на сликата, во овие кондензатори ладилната вода тече низ внатрешна цевка,
додека ладилниот медиум тече меѓу цевките во спротивен тек. Приклучоците се
користат на двата краја од кондензаторот да се направи со што помала должината и
намалување на падот на притисокот. Течноста за разладување меѓу цевките оддава дел
од својата топлина на околината со слободна конвекција и зрачење. Коефициент на
пренос на топлина е обично мал, бидејќи на ефтините течни медуими за ладење
испаруваат, ако ладилните цевки се долги.
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Слика 3.10 Разменувач цевка во цевка

3.6.2.2 Цилиндричен со цевна намотка
Овие кондензатори се користат во системи до 50 тона капацитет на ладилен
медиум. Водата тече низ повеќе спирали, кога има потребра за да се зголеми
коефициентот на пренос на топлина. Медиумот за ладење тече низ цилиндерот. Во
кондензатори со помал капацитет, ладилниот медиум тече низ спиралата, додека водата
тече низ цилиндарот. Сл. 3.11 покажува тип на цилиндричен кондензатор со цевни
намотки. Кога водата ќе тече низ спиралата, чистењето е направено со циркулација на
соодветни хемикалии низ спиралата.

Слика 3.11 Цилиндричен со цевна намотка
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3.6.2.3 Цилиндричен проточен
Ова е најчест вид на кондензатор кои се користат во системи од 2 до неколку
илјади тони капацитет на ладилен медиум. Во овие кондензатори ладилниот медиум
тече низ цилиндарот, додека водата тече низ цевки во четири поминувања.
Кондензираниот ладилен медиум се собира на дното на цилиндарот. Најстудените вода
доаѓа во контакт со течноста од ладилниот медиум, така што може да се добие
подладување. Течноста од ладилниот медиум се собира на дното на собирникот. Може
да има отвор за поврзување со собирникот на кондензаторот за непречено одведување
на течноста за ладење. Цилиндарот, исто така, делува како соборник. Понатаму,
ладилниот медиум, ја оддава топлината на околината преку цилиндарот. Најчестиот вид
е хоризонталиот тип. Шематски дијаграм на хоризонтален вид цилиндричен проточен
кондензаторот е прикажано на Сл. 3.12.
Вертикални цилиндрични проточни кондензатори, обично се користат со
амонијачни системи со големи капацитет, така што чистењето на цевките е можно да се
врши од врвот, додека фабриката работи.[2]

Слика 3.12 Цилиндричен проточен кондензатор

3.6.3 Ладилни кули
Ладилните кули се уреди кај кои водата за разладување на кондензаторот се лади
со испарување при контакт со атмосферскиот воздух. Повеќето ладилни кули кои се
користат во ладилните системи кои служат за разладување на комерцијални згради, за
индустриски процеси, имаат принудна циркулација на водухот која се остварува со
вентилатори.
Според локацијата на вентилаторот, соодветно на полнењето и начинот на протк
на воздухот и водата, се разликуваат следните категории на ладилни кули:
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Со спротивен провев
Со вкрстен провев
Со спротинасочен принуден провев

Слика 3.13 Систем со ладилна кула
Повеќето системи за климатизација и индустриски процеси произведуваат
топлина, што мора да се отстрани и да се одведи. Водата, најчесто се користи како
медиум за топлински трансфер за отстранување на топлината од ладилните
кондензатори или разменувачите на топлина кај индустриски процеси. Во минатото, ова
беше постигнато со црпење од континуиран прилив на вода од системи за
водоснабдување или вода од околината, загревање кога поминe низ процесот, а потоа
испуштање на водата директно во канализација или се враќа назад во околината. Водата
купена од водоводната мрежа за оваа намена сега стана премногу скапа, поради
зголемување на трошоците за водоснабдување и отстранување. Слично на тоа, вода за
ладење од природните извори е релативно недостапна, поради еколошките нарушувања
предизвикани од зголемената температура при испуштање на водата, стана
неприфатливо.
Воздушно ладените кондензатори на топлина ја ладат водата со одведување на
топлината во атмосферата, но најпрво цената и потрошувачката на енергија на
вентилаторите, кои се уреди со високи цени и се планирани да работат во опсег за работа,
кој е релативно голем. Тие можат економично да ја ладат водата на влез од околу 12 °C
над амбиенталната температурата на сув термометар, што е премногу висока за вода за
ладење, потребна во повеќето системи за ладење и многу индустриски процеси.
Разладниte кули ги надминуваат повеќето од овие проблеми и затоа најчесто се користат
за одведување на топлината од ладилниците за вода, клима уредите и системи за
индустриски процеси. Вредноста на потрошувачката на вода на системот со ладилна
кула е само околу 5% од онаа што врви еднаш низ системот, што го прави поевтин систем
доколку се снабдува со купена вода. Покрај тоа, износот на загреана вода што се празни
(преку канализацијата) е многу мала, па еколошкиот ефект е значително намален. И на
крај, разладните кули може да се излади водата од 2 до 3 °C повисок од амбиенталната
температура на влажен термометар или околу 18 °C понискa отколку што може да се
постигне со воздушното ладење. Пониската температура ја подобрува ефикасноста на
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целокупниот систем, а со тоа намалување на потрошувачката на енергија и значително
зголемување на процесната ефикасност.

Слика 3.14 Ладилна кула
Ладилните кули ја ладат водата со комбинација на топлински и масен трансфер.
Водата за да се олади се дистрибуира во кулата со млазници за распркување,
распрскувачки ленти или различни типови на полнење, каде се изложува многу голема
површина на вода на атмосферски воздух. Атмосферски воздух циркулира преку
вентилаторите, конвективни струјници, природните ветерни струници или
индукциониот ефект од распркувањето. Дел од водата ја апсорбира топлина за да се
промени од течност во пареа на постојан притисок. Оваа топлина на испарување на
атмосферски притисок, се пренесува од водата останата во течна состојба во воздухниот
ток.
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Слика 3.15 Ладилна кула со спротинасочнo принудно струење
На Сл. 3.16 покажани се менувањата на температурите на водата и воздухот за
време на нивното против насочно струење во топлоизменувачот на ладилната кула.
Кривата A-B го позажува намалувањето на температурата на водата, а кривата CD го пожува загревањето на температурата на воздухот по влажниот термометар.
Температурната разлика на водата помеѓу влезот и излезот од топлоразменувачот се
нарекува опсег на ладење или кратко опсег.
Разликата помеѓу излезната температура на водата и влезната температура на
воздухот по влажен термометар се нарекува приближување до температурата на
влажен термометар или кратко приближување. Приближувањето е функција од
ладилната кула, така што поголема ладилна кула дава поголем однос на приближување
за дадено топлинско оптоварување, проток и влезни параметри на воздухот при иста
конструкција на топлоизменувачот. Така количеството на пренесен топлински ток од
ладилната кула кон атмосферата е секогаш еднакво на топлинското оптоварување на кое
е изложена ладилната кула, додека температурно ниво на кое се одвива процесот е
оределено со температурна способност на ладилната кула и влезната температура на
влазниот термометар.
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Слика 3.16 Менување на температурата на воздухот и водата
Топлинските карактеристики на ладилната кула главно зависат од температурата
на влажниот термометар со кој влегува воздухот. Температурата на воздухот на сув
термометар на влез и релативната влажност на воздухот земено независно, имаат
незначителено влијание врз термичките перформанси на ладилните кули, но влијае на
на испарувањето на водата во ладилнат кула. Психометриската анализа на воздухот кој
минува низ ладилната кула го покажува овај ефект на Сл. 3.16. Воздухот влегува од
околината со состојба во точката A, апсорбира топлина и маса (влага) од водата и
излегува во точка B во заситенa состојба (по многу мали товари, испуштањето на
воздухот не може да биде целосно заситен). Количеството на топлина пренесено од
водата на воздухот е пропорционален на разликата во енталпијата на воздух со влезни и
излезни состојби (hb - hа). Бидејќи линиите на константна енталпија се речиси исти со
линиите на константна температура на влажен термометар, промената на енталпијата на
воздухот може да се определи од промената на температурата влажниот термометар на
воздухот.
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Слика 3.17 Психометричка анализа на воздухот кој минува низ ладината кула
Загревањето на воздухот (вектор AB, Сл. 3.17) може да биде поделен на
компонентата AC, која претставува осетниот дел од топлината апсорбирана во воздухот
како што водата се лади и компонента CB, што претставува латентна дел. Ако влезните
параметри на воздухот се променат во точката D за иста температура влажен
термометар, но за повисока температура на сув термометар, вкупниот пренос на топлина
(вектор DB) останува ист, но осетната и латентната компонента се променуваат
значително. DE претставува осетно ладење на воздухот, додека EB претставува латентно
загреење, при што водата му предава топлина и маса на воздухот. Така, за еднакво
топлинско оптоварување на ладината кула, односот на латентниот и осетниот пренос на
топлина може да се разликуваат значително.
Односот латентна/осетна топлина е важен при анализирањето на искористеноста
на водата во разладната кула. Преносот на маса се појавува при латентниот пренос на
толина и пропорционален со промената на количината на влага. Бидејќи температурата
на сув термометар на влез на воздухот или релативната влажност влијаат врз односот на
латентна и осетна топлина, тие исто така влијаат и врз количината на испарената вода,
испарувањето во процесот AB, xb-xa е помало отколку во процесот DB, xb-xd бидејќи
латентниот пренос на топлина и маса е помал за процесот AB во однос на процесот DB.
Испарувањето при стандардни проектни услови е приближно 1% од протокот на
вода за секој 7 К од опсегот на ладење на водата. Сепак испарувањето во работна сезона
е помало од проектното, бидејќи осетната компонента од вкупниот пренос на топлина
се зголемува со намалување на на влезната температура ва воздухот.

3.6.4 Евапоративни кондензатори
Се користи и воздух и вода за одземање на топлината од ладилниот медиум. Овај
тип на конензатор ги комбинира ефектот на ладилната кула и кондензатор ладен со вода.
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Водата се прска во горниот дел врз цевките низ кои протекува ладилноте средство. А
воздушниот проток се движи од долу нагоре. Околу кондензаторските цевки има тенок
слој вода кој испарува одземајќи топлина од ладилното средство. Коефициентот на
топлински пренос е многу голем, па ладилниот систем може да работи со ниски
температури на кондензација. Улогата на воздухот е да го зголеми интезитеттот на
испарување, потребните протоци се движат од 350 до 500 m3/h.
Евапоративните кондензатори се користат за системи со среден и голем
капацитет. Обично се поефтини од кондензаторите ладени со вода кои имаат потреба од
ладилна кула. Се користат на места каде што нема вода на располагање. Бидејќи водата
се користи во затворен круг, само мал дел од неа се губи со испарувањето и таа постојано
се надополнува. Потрошувачката на вода е многу мала, околу 5% од во споредба со
кондензаторот ладен со вода и ладилна кула. Бидејќи ваквиот кондензатор се поставува
надвор, се јавува потреба од поголема должина на цевките низ кои струи ладилното
средство. Тоа пак, повлекува поголеми димензии и повисок пад на притосокот. За да се
спречи можно замрзнување на водата во резервоарот се поставуваат греачи. кога
надворешните температури се многу ниско, пумпата за вода може да се исклучи, па
работат само вентилаторите, со што работи како воздушен кондензатор.

Слика 3.18 Евапоративен кондензатор
Во евапоративните кондензатори, воздухот и водата се користи за да се извлече
топлината на кондензација од ладилниот медиум. Сл. 3.19 покажува шематски приказ на
евапоративен кондензатор. Евапоративните кондензатори ги комбинираат
карактеристиките на ладилната кула и водено ладените кондензатори во една целина. Во
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овие кондензатори водата се прска од горниот дел на снопот на цевки каде се носи
медиумот за ладње и воздух се насочува нагоре. Постои тенок воден филм на
кондензаторските цевки со чија помош се одвива испарување, те. ладењето. Коефициент
на пренос на топлина за евапоративното ладење е многу голем. Според тоа, системот за
ладење може да се работи на ниски температури на кондензација (околу 11 до 13 К над
температурата на влажни термометар на воздух). Водениот млаз со контраструењето за
протокот на воздух делува како ладилна кула. Улогата на воздухот е првенствено да се
зголеми вредноста на испарување на водата. Потребните вредности на протокот на
воздух се во опсег од 350 до 500 m3/h за тон на ладилен медиум на ладилниот капацитет.

Слика 3.19 Шена на евапоративен кондензатор
Друг тип на кондензатор кој се користел кај постарите верзии на ладилници е
атмосферскиот кондензатор. Принципот на работа е како кај евапоративниот
кондензатор, освен што протокот на воздух низ топлинскиот разменувач е по природен
пат. Системот на прскалки ја распскува водата преку кондензаторските цевки.
Топлинскиот пренос се одвива од надворешната страна на цевките преку остранување
на сензибилната и латентната топлина, како резултат, надворешниот коефициент на
топлински пренос е релативно голем. Конензаторските цевки се поголеми и можат да
бидат поставени хоризонтално или вертикално. Иако овие кондензатори се ефективни и
економични, биле заменети со други типови заради проблемите од создавање на агли на
цевките, непостојаност на циркулација на надворешниот воздух. итн.
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Слика 3.20 Температурна распределба кај евапоративен кондензатор

3.6.4.1 Влијание на температурата на влажен термометар на капацитетот на
евапоративните кондензатори
Температурата на влажниот термометар има значително влијание врз капацитетот
на евапоративниот кондензатор. Сл. 3.21 го покажува односот на капацитетите на
испарување на амонијачен кондензатор со промената на температурата на влажениот
термометар и температурита на кондензација. Капацитетите се за кондензатор што
работи со температура на кондензација од 35 °C и температура на влажен термометар од
25 °C. Кривите покажуваат, дека доаѓа до зголемувањето на капацитетот за дадена
температура на влажен термометар, доколку температурата на кондензација се
зголемува. Исто така, за дадена температура на кондензација се зголемува капацитетот,
со намалување на температурата на влажениот термометар.
Сл. 3.21 покажува дека температурната разликата помеѓу кондензираниот ладилен
медиум и влезната температура на влажен термометар, влијае на топлинскиот капацитет.
Топлинскиот капацитет кој се одведува не е пропорционален со температурната
разликата. Кај воздушно ладени кондензатори вредноста на топлинскиот трансфер е
пропорционален со температурата разлика, помеѓу температурата на кондензација на
ладилниот медиум и температурата на сувиот термометар на влезниот воздухот. За
водено ладени кондензатори, капацитет е пропорционален со температурата разлика
помеѓу, ладилниот медиум и влезната температура на вода. За евапоративниот
кондензаторот, како што е преставено на Сл. 3ноњ.21 нивото на температурите, како и
температурната разлика го контролира капацитет. Оваа насока укажува на тоа дека, ако
во евапоративниот кондензаторот се развива одреден топлински капацитет, кој се одзема
со температурна разлика, помеѓу температурата на кондензацијата на ладилниот медиум
и температурата на влажниот термометар од околината, на пример, од 40 °C до 25 °C,
капацитетот на кондензаторот ќе биде помал, ако истата температурна разликата постои
на пониско ниво, на пример, од 30 °C до 15 °C.
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Причината за таквото однесување, лежи во процесот на испарување на кој
евапоративниот кондензаторот работи. Главниот механизам на топлинскиот трансфер
во испарувањето кај кондензаторот се должи на испарување на водата од
кондензаторските цевки, вредноста на ова испарување е пропорционално со разликата
на притисокот на водената пареа и вода во течна состојба на цевките и притисок на
водената пареа во заситениот воздухот што ја опкружува цевката. Проучувањето на
психометрискиот дијаграм покажува дека ниското ниво на температурата, кривата на
заситување се отвара на надвор, така што за одредена разлика во температурата се
објаснува со малата разлика во притисокот на вода пареа.[6]

Слика 3.21 Релативeн топлински капацитет на исфрлање на амонијачен
кондензатор

3.7 Типови на кондензатори и температура на кондензација
1. Воздушни кондензатори:
𝑡𝑘 = 𝑡𝑣.𝑚𝑎𝑥 + 10 = 35 + 10 = 45 ℃
tv.max – максимална температура на воздухот.
Проектна температура на воздухот за подрачјето на Битола изнесува 35 ℃.
Загревање на воздухот е усвено:
∆𝑡𝑣 = 10 ℃
Температурата на воздухот во текот на годината се менува, а со тоа директно и
температурата на кондензација.
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2. Водено ладени кондензатори (проточни):
𝑡𝑐 = 𝑡𝑤1 + 2 + ∆𝑡𝑤 = 12 + 2 + 8 = 22℃
tw2 - температура на водата на влез во кондензаторот, за бунарска вода:
𝑡𝑤1 = 12℃
3. Евапоративни кондензатори:
Проектни услови (температура и влазност) на воздухот за подрачјето на Битола се :
𝑡𝑣.𝑚𝑎𝑥 = 35 ℃
𝜑 = 27 %
За овие услови воздухот ги има следните карактеристики:








Температура на влажен термометар:
tw=20.6 oC
Температура на точка на росење: td=13.2 oC
Притисок на заситување на водената пареа (влажен термометар): pd=5627.805 Pa
Притисок на заситување на водената пареа (точка на роса):
pw=5627.805 Pa
Енталпија: id=59.49 kJ/kg
Специфична влажност:
x=0,00947 kg/kg
Густина:
ρ=1.12982 kg/m3
𝑡𝑐 = 𝑡𝑤1 + 13
𝑡𝑐 = 20.6 + 13 = 33,6℃

Температурата на кондензација ја усвојуваме tc=35o C, исто како што е усвоена
кај постоечката псотројка.
4. Ладилна кула:
За проектни услови на воздухот за подрачјето на Битола кои се дадени во погоре
пример, се врши анализа со ладилна кула:
Температура на водата на излез од ладилната кула:
𝑡𝑤2 = 𝑡𝑤2 + 4 = 20,6 + 4 = 24,6℃
Температура на излез на водата од кондензаторот:
𝑡𝑤2 = 𝑡𝑤1 + ∆𝑡𝑤 == 24.6 + 6 = 30.6 ℃
Δtm – средна температурна разлика во кондензаторот
усвојуваме:
Δ𝑡𝑚 = 6 ℃
Температурата на кондензација :
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𝑡𝑐 = 𝑡𝑤2 + ∆𝑡𝑤 = 30.6 + 5 = 35.6 ℃
Се гледа дека за ладилна кула и за евапотивен кондензатор се добиваат речиси
исти резултати, односно иста температура на кондензација. Затоа понатаму во предвид
ќе се зема само евапоративниот, ладилната кула се изоставува бидејќи резултатите се
повторуваат.

3.8 Споредба на различните видови на кондензатори
3.8.1 Споредба на евапоративниот кондензатор со конвенционалните
разладни кули
Споредување на евапоративено ладилен кондензатор со ладилна кула или во
комбинација со цевен кондензатор, постојат неколку основни предности на
евапоративниот ладилен кондензатор. Прва од сите, пониски процесни температури се
достигнуваат со комбинирање на два чекори на пренос на топлина во еден, со што ќе се
користи најголемата можна температурна разлика, помеѓу температурата на процесот и
околната температурата на влажениот термометар.
На пример, во ладилната кула и цевниот парен кондензатор во комбинација со
ладилна кула ја лади водата, пониска од 4 до 7°C од околната температура на влажнниот
термометар. Ако температурата на влажен термометар е, да речеме 24°C, водата може
да се лади на околу 29 °C. Слично во кондензаторот, температурна разлика, мора да се
одржува со принудна циркулација, заради пренос на топлината. Со зголемување од 7°C
на температурата на водата за ладење во цилиндричниот цевен кондензатор,
минималната температура на кондензација ќе биде ограничени на околу 5°C над
температурата на излезната вода, во овој случај 40 °C. Со кондензаторот кој е
евапоративно ладен, температурата на кондензација може да биде најмалку 7°C над
температурата на влажениот термометар од околината или во овој случај е 35°C, за 7°C
пониска, отколку волата во ладилната кула и водено ладениот кондензатор.
Предностите кои ги нуди евапоративниот ладен кондензатор, зависат од
способноста на кондензатор да ја подигне температурата и влажноста на воздухот за
ладење на највисока можна точка во согласност со трошоците. Тоа ќе биде грешна
економија, за да се постигне последните неколку степени на зголемувањето на
температурата, за сметка на непропорционален пораст на цената на опремата и неговите
оперативен трошоци. Примерот, наведен тука е типичен ниско температурен процес кои
може да се постигне со евапоративно ладени кондензатори и се прави споредба со
ладилната кула и водено ладени кондензатори. Еднаш мора да се разгледа големината
на инсталацијата, како и други фактори за секој случај прецизно да се оцени основаноста
на секој систем.
Некои од другите причини се:





Пумпни трошоци на секој систем
Предности од вградување на готови модули
Просторни барања
Трошоците за цевководи на секој систем (процес и вода цевки)
40



Трошоци за инсталација

3.8.2 Споредба на евапоративен со воздушно ладен кондензатор
Воздушно ладените кондензатори на топлина добиа големо заначење во последно
време, поради потребата од заштеда на вода на некои индустриски локации.
Зголемување на вредноста на топлинскиот пренос на евапоративното ладење во
споредба со ладењето со воздух е значителен и ефикасноста е многу повисока. На
пример, зголемувањето на тежината на воздухот од температурата од 15°C до 32°C ќе ја
апсорбира речиси четири пати поголема количина на топлина, на евапоративниот процес
во однос во ваздушниот. Овој вредност на апсорпција на топлина се зголемува за
повисоки температурни вредности и ќе зависи од температурата на воздухот.

Слика 3.22 Споредување на евапоративен кондензатор со воздушно ладен
кондензатор

3.8.3 Споредба на воздушно со водено ладен кондензатор
Воздушно ладените кондензатори се поедноставни за изработка, бидејќи нема
потреба од цевки за воздух. Освен тоа, исфлањето на топол воздух не е проблем и тоа е
достапно неограничено. Загадувањето од кондензаторот е мало и трошоците за
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одржување се ниски. Сепак, со оглед на специфична топлина на воздухот, која е една
четвртина од онаа на водата и густината која е еден илјадити дел од оној на водата,
количеството на проток потребно за ладење е многу големо. Коефициентот на топлинска
спроводливост е мал, а со тоа и коефициент на пренос на топлина е многу мал. Воздухот
е достапен на температура на сув термометар, додека водата е достапна на пониска
температура, која е 2 до 3oC над температурата на влажен термометар. Зголемувањето
на температурата на воздухот е многу поголема од онаа на водата. Затоа кондензната
температура станува голема и COP се намалува. Неговата употреба е ограничена. Во
земјите на Средниот Исток, каде што има недостиг на свежа вода тие се користат за
големи ладилни постројки.
Воздушно ладените кондензатори се два до три пати поскапи од водено ладените
кондензатори. Водено ладените кондензатори бараат ладилна кула бидејќи водата е
дефицитарена во одредени области и треба да се рециклира. Водата од езерата и реките
не можат да бидат вратена назад во топла состојба, бидејќи тоа влијае негативно на
водениот животнски свет. Зголемувањето, прво на цената и трошоците за одржување на
ладилната кула ја анулира ценовната предност на водено ладените кондензатори.
Валкањето на површина за размена на топлината е голем проблем во користењето на
водата.

3.9 Оптимален кондензаторски притисок за најниска цена
Вкупните оперативни трошоци на системот за ладење се збир од трошоците за
електрична енергија за компресоритет и цената на водата. Трошоците на водата може да
бидат, цената на водата од водоводот или трошоците за ладилната кула. Електичната
енергија за компресорите се зголемува, со зголемување на температурата на
кондензација или зголемување на притисокот, при константна температурата на
испарување. Водата од ладилната кула што е обично на располагање е со константна
температура, еднаква на температурата на влажниот термометар на воздухот плус
приближувањето на ладилната кула. Температурата на кондензација ја зголемува
вкупната логаритемска диференцијална температурна разлика, се зголемува како
резултат на пониската вредност на масениот проток на водата за ладење која што е
потребна. Ова ја намалува цената на водата на повисоките температури на кондензација.
Сл. 3.24 ги покажува главните движења за вкупните трошоци за користење на системот
за ладење. Се забележува дека постои кондензаторски притисок на кој работните
трошоци се минимални и се препорачува дека системот треба да се работи на овој
притисок. Комлетната анализа на трошоците, всушност, треба да се изврши, при што
треба да се земат во предвид трошоците на целиот систем, корисноста од вложувањето,
амортизацијата, трошоците за персоналот за одржување итн Конечниот избор на
системот и оперативните услови на работа треба да бидат такви да цената е најниска во
текот на работниот век на системот. [12]
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Слика 3.23 Варијации на вкупните трошоци на користење на системот за ладење
со кондензениот притисок

3.10 Избор на кондензатор
Постојат неколку видови на кондензатори кои треба да се земат во предвид кога
се прави избор за инсталацијата. Тие се: воздушно ладени, водено ладени,школка и
цевка, школка и калем, цевка во цевка и испарувачки (евапоративни) кондензатори.
Секој тип на кондензаторот има своја особена примена. Некои одлучувачки
фактори ја опфаќаат:






големината и тежината на уредот,
временските услови,
локација (град или село),
достапност на електрична енергија и
достапноста на вода.

Постои голем избор на конфигурации на кондензатори кои се употребуваат во
процесната индустријата. Изборот на видот на кондензаторот не е лесен и зависи од
следните критериуми:





топлинскиот капацитет на кондензаторот,
кондензациона температура и притисок,
количината на проток медиумот за ладење и течноста за ладење,
проектна температура на водата и воздухот,
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работен период и
климатски услови.

Видот на изброт на кондензаторот голема мера зависи од следните фактори:





големината на ладилниот товар,
ладилниот медиум кој се користи за ладење,
квалитет и температурата на водата која е на располагање за ладење
(доколку ја има) и
количината на вода што може да циркулира, ако водата која се користие
прифатлива. [12]
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4 Ладилни медиуми
4.1 Класификација на ладилните медиуми
Овој дел се фокусира само на основните медиуми за ладење, кои може да се
класифицираат во следниве пет главни групи:






халојаглероди,
јаглеводороди (HCS),
неоргански соединенија,
азеотропни смеси,
неазеотропни смеси.

4.1.1 Халојаглероди
Халојаглеродите содржат еден или повеќе од три халогени елементи - хлор, флуор
и бром и се користат во ладењето и климатизација, како средства за ладење. Овие,
најчесто се познати по трговские имиња, како што се: фреон, арктон, гентрон, исотрон
и урон. На нивната нумеричката индикација му се дава предност во пракса.
Од оваа група на халокарбонати, која содржи хлор, флуор и јаглерод, беа најчесто
користени средства за ладење (т.н. хлорофлуорјаглеводороди, CFCs). CFC најчесто се
користи како ладилен медиум, растворувачи и за експандирање на пени. Најчестите CFC
се CFC-11 или R-11, CFC-12 или R-12, CFC-113 или R-113, CFC-114 или R-114 и CFC115 или R-115.
Иако, CFC како што се: R-11, R-12, R-22, R-113 и R-114 биле многу често
користени како ладилни медиуми во ладењето и климатизацијата, тие биле користени во
некои индустрии како аеросоли, експандирање на пени, растворувачи, итн. Нивната
употреба брзо се намали, заради нивното влијание врз животната средина. Во
изминатите децении постепено отстранување на CFC од ладењето станало и основно
политичко прашање, како и техничко, појавувајки се како се поголем и поголем проблем.
Покрај зголемувањето на озонската дупка, ладилната индустрија и климатизација се
соочија со уште еден проблем – зголемување на ефектот на стаклена градина.
Добро е познато дека CFC се без мирис, нетоксични и потешки од воздухот, како
и опасни, ако не се постапува правилно. Вдишување на високи концентрации не се
чуствува од човечките сетила и можат да се покажат фатални, поради истиснувањето на
кислород предизвикан од истекувања на CFC во затворен простор. Согорените продукти
на CFCs вклучуваат фозген, водород флуорид и хлороводород. Сите се многу отровни,
ако се вдишат. Иако, овие CFC не се идентични по карактеристики и состав, тие се дел
од иста основна фамилија на хемикалии.
Во ова семејство, постојат некои други компоненти како што: халони, јаглерод
терахлорид и перфлуорокарбонатите (PFCs). Халони се соединенија кои се состојат од
бром, флуор и јаглерод. Халони (односно, халон 1301 и халон 1211) се користат како
средства за гасење пожар, како во вградени системи, така и во рачни преносни
противпожарни апарати. Халоните придонесуваат за осиромашување на озонската
обвивка. Тие предизвикуваат осиромашување на озонската обвивка, бидејќи содржат
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бром. Бром е повеќе кратно деструктивен за уништување на озонот од хлорот. Јаглерод
тетрахлорид (CCl4) е соединение се состои од еден јаглероден атом и четири атоми на
хлор. Јаглерод тетрахлорид беше широко користен како суровина во многу индустриски
примени, вклучувајќи и производство на CFCs и како растворувач. Употребата како
растворувач завршила кога се откри дека се канцерогени. Се користи како катализатор
за добивање на хлорни јони во одредени процеси. PFC е соединение кое се состои од
јаглерод и флуор. PFC имаат исклучително високо влијание врз глобалните климатски
промени и има многу долг век на траење. Сепак, тие не го осиромашуваат
стратосферскиот озон, но постои загриженост за неговото влијание врз глобалното
затоплување.

4.1.2 Јаглеводороди
Јаглеводородите (HC) се соединенија кои главно се состојат од јаглерод и
водород. HC вклучуваат метан, етан пропан, циклопропан, бутан и циклопентан. Иако,
HC се лесно запаливи, тие можат да нудат предности како алтернативни средства за
ладење, бидејќи тие се евтини за производство и има нула уништување на озонот (ODP 1),
многу низок потенцијал на глобално затоплување (GWP2) и ниска токсичност. Постојат
неколку типови на фамилии на HC, и тоа:









Хидробромфлуоркарбонати (NBFCs) се соединенија што се состојат од водород,
бром, флуор и јаглерод.
HCFCs се соединенија што се состојат од водород, хлор, флуор и јаглерод. HCFCs
се една класа на хемикалии кои се користат за замена на CFCs. Така, тие содржат
хлор кој го оштетува стратосферскиот озон, но во многу помала мера отколку
CFC. ODP кај HCFC се движат од 0,01 до 0,1. Производство на HCFC со највисок
ODP ќе бидат отстранети во прва фаза, а потоа следат другите HCFC.
Хидрофлуорокарбонатите (HFCs) се соединенија што се состојат од водород,
флуор и јаглерод. Тоа се смета за една класа на замена за CFC. Поради фактот дека
тие не содржат хлор или бром и не ја осиромашуваат озонската обвивка. Сите
HFCs имаат ODP од 0. Некои HFCs имаат висок GWPs.
Метил бромид (CH3Br) е соединение кое со состои од јаглерод, водород и бром.
Тој е корисен како пестицид и се користи за прочистување на почвата и многу
земјоделски производи. Поради тоа што содржи бром, го осиромашува
стратосферскиот озон и има ODP од 0,6.
Метил хлороформ (CH3CCl3) е соединение кое со состои од јаглерод, водород и
хлор. Тоа е се користи како индустриски растворувач. Нејзините ODP е 0,11.

За ладилна примена, голем број на HCS како што се метан (R-50), етан (R-170),
пропан (R-290) н бутан (R-600) и изобутан (R-600a), кои се погодни како ладилни
медиуми што може да се користат за ладење.

1
2

ODR – Ozone Deplation Potential (Потенцијал на деградација на озонскиот слој)
GWP – Global Warming Potential (Потенцијал на глобално загревање)
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4.1.3 Неоргански соединенија
Без оглед дека беа пронајдени на почетокот многу неоргански соединенија, денес
се уште се користат во многу ладилни постројки, климатизација и топлински пумпи како
средства за ладење. Примери има со: амонијак (NH3), вода (H2O), воздух
(0.21O2+0.78N2+0.01Ar), јаглерод диоксид (CO2) и сулфур диоксид (SO2). Меѓу овие
соединенија, амонијакот доби најголемо внимание за практична примена, дури и денес
е од интерес.

4.1.3.1 Амонијак (R–717)
Овај е многу широко користен и е еден од класичните алтернативни средства за
ладење. Двете карактеристики на R-717, врската меѓу притисокот и температура на
заситување и волуменскиот проток по единица ладилен капацитет, се доста слични со
оние на R-22 и R-502. Од друга страна, R-717 има некои предности во однос на R-22 и
R-502, како што се понискаta цена, зголемување на ефикасноста на циклусот, повисок
коефициент на пренос на топлина, повисокa критична температура, поголема
прегледност во случај на протекување, пониски трошоци на цевките за транспорт на
течноста во рециркулационот систем, поголема толеранција од навлегување на вода,
повеќе поволности во однесување со маслата, нула ODP и GWP и помали ладилни цевки.
После, долгогодишно користење од околу 120 години, огромна количина на
практично искуство кое постои за овај ладилен медиум. Не постои сомнеж, околу
неговите одлични термодинамички и преносни особини, многу подобри во однос на
оние на хидрокарбонатните и неговите важни практични предности како што се:
отпорноста кон нормалните масла за подмачкување и ограниченото валкање со вода,
лесно откривање на протекување и ниска цена. Сите овие фактори придонесуваат за
негова постојана популарност и широка примена и покрај тоа што често се изразуваат
сомнежи за неговата безбедност.
Точно е дека амонијакот е отровен и може да согори со воздух, иако тоа е доста
тешко да се запалат и тешко ќе се одржи пламенот сам од себе. Ризикот значително се
намалува од фактот дека има исклучително силен мирис и дека тој е многу полесен од
воздухот. Течењето лесно се открива од мирисот во концентрација далеку под опасното
ниво и со нагло истекување на амонијакот брзо исчезнува нагоре во атмосферата. Затоа
несреќите се многу ретки.
Не е можно да се најде веродостојна статистика за ладилните несреќи. Сериозни
случаи се пријавени од време на време и тоа е впечаток дека тие се прилично рамномерно
поделен меѓу амонијачните и халокарбонатните постројки. Еден неодамнешн обид да се
истражи ситуацијата во Норвешка го заврти вниманието за голем број на инциденти,
некои од нив се многу сериозни. Во текот на 20 годишен период, вкупно четири лица
беа усмртени од ладилни медиуми, по двајца од амонијак и R-22. Еден починал во
камион за ладење на азот. Јасно е дека се потребни голема претпазливост и
професионалност во проектирање, изградба и работење на големите системи за ладење,
без оглед на кој ладилен медиум се користи.
Секогаш кога ќе има потреба да се избегне ризикот од амонијачниот мирис, тоа
лесно може да се среди со преградување на дел од постројката, користена како
47

херметичка просторија или заштита, апсорбирањето на гасовите би било со воден млаз
или вентилациски преку покривот низ сигурносениот излез. Помошниот ладилен
медиум (солената вода) потребна е да се користи за одведување надвор од комората. На
овој начин можно е да го користи овој одличен медиум безбедно во речиси сите
практични примени.
Амонијакот се користеше успешно за производство и ја покажа својата сигурност
и супериорени термодинамички и транспортни својства. Таа предност може да се
примени практично во однос на целата област на средни и големи системи за ладење.
Кога неопходните безбедносни барања за заштита се едноставни и очигледни.

4.1.4 Азеотропни смеси
Една азеотропна смеса за ладење се состои од две супстанции кои имаат различни
својства, но се однесуваат како единствена супстанција. Двете супстанции кои не можат
да бидат одделени со дестилација. Најчестите азеотропни ладилни медиуми се R-502,
која содржи 48,8% R-22 и 51,2% R-115. Коефициенто на корисно дејство на постројка
која работи со овој медиум е повисок од оној при примена на R-22 и неговата помала
токсичност, дава можност да се користи за разладување на храна во домашните системи
за ладење и ладилната индустрија. Некои други примери на азеотропни смеси се R-500
(R-12 73,8% + 26,2% R-152a), R-503 (59.9% R-13 + 40.1% R-23) и R-504 (48,2% R32 +
51,8% R-115).

4.1.5 Неазеотропни смеси
Неазеотропната смеса е флуид која се состои од повеќе компоненти со различни
притисоци на испарување, кога се користат во ладилните циклуси, чии состав се менува
во текот на испарувањето (вриењето) или кондензацијата. Во последно време,
неазеотропните смеси се наречени зеотропни смеси. Примената на неазеотропната
смеси како средства за ладење во системите за ладење, била на почетокот на XX век. А
голем дел од истражувањата на овие системи со неазеотропната смеси и за нивна
термофизички својства е направено во тоа време. Голем интерес се покажа за
неазеотропната смеси, особено за топлински пумпи, бидејќи неговиот адаптибилен
состав нуди нова димензија во распоредот и дизајнот на системи со парна компресија.
Многу работа е направено од првиот предлог за користење на овие течности во
топлински пумпи. Преку енергетските кризи во 1970 - тите, неазеотропните смеси
станале мошне атрактивени во истражувањето и развојот на напредни системи за парно
компресибилните топлински пумпи. Тие ги нудат следниве предности:




подобрување и заштеда на енергија,
контрола на капацитетот и
адаптација на хардверските компоненти и апликации за ограничување на
капацитетот.

Во минатото, студиите покажаа дека широко се користат ладилни медиуми како
што се R-11, R-12, R-22 и R-114, бидејки биле најраспространети компоненти на
неазинотронитe смеси. Иако, многу неазеотропни смеси (на пример, R-11 + R-12, R-12 +
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R-22, R-12 + R-114, R-131b + R-152a, R-22+R-114 и R-114 + R-152a, итн) се добро
познати. Децении наназад истражувањето и развојот главно се фокусирал на три смеси,
R-12+R-114, R-22+R-114 и R-13B1+R-152a). Тоа е јасно, дека феноменот на топлинскиот
трансфер за време на промена на фазата на неазинотрони смеси е покомплициран,
отколку со едно компонентните ладилни медиуми.

4.2 Алтернативни ладилни медиуми
Новите, алтернативни супстанции треба да ги заменат во целост халогенираните
ладилни средства, кои што се верува дека придонесенуваат кон осиромашување на
атмосферскиот озон. Во последната декада, многу истражувачки и развојни студии беа
спроведени за синтетизирање и карактеризација на алтернативни средствата за ладење
кои беа прифатени. Замена за забранетите ладилни медиуми со некои алтернативни,
може да вклучи, значителни промени во дизајнот на различни компоненти, како што е
изолација, подмачкување, разменувачи на топлина и мотори. Тестови треба да се
направат за да се оптимизирааат перформансите на системот и да се обезбеди сигурноста
и безбедноста на системот. Повеќе алтернативни ладилни средства се достапни на
пазарот. Неколку научници сугерираат користење на природни средства за ладење, тоа
се: амонијак, пропан и CO2. Но како најчеста алтернатива се користи мадиумот R-134a.

4.2.1 R-134a
R-134a е HFC ладилен медиум кој има температура на вриење од -26,2 оC при
атмосферски притисоки латентна топлина од 205 kJ/kg . Ова е незапалива и нетоксична
супстанција, замена за R-12. R-134a широко се користат во домашните фрижидери и во
автомобилските клима уреди, но се чини дека постои мала корист во нејзино користење
во конвенционалните клима уреди или ладење каде што може да се одреди рационална
температура на кондензација. R-134a е предложен како потенцијална замена за R-22 во
затворените системи. Сепак, волуменскиот проток на компресорот за R-134a мора да
биде околу 50% поголем од волуменскиот проток на компресорот за R-22 за ист
капацитет на ладење. Загубите на притисокот во ладилните цевки има значително
влијание врз COP на систем со R-134a, може да бидат потребни поголеми цевки, отколку
во системите со R-22.
R-134a е исто така, прифатен како замена за R-400 и R-114 во новите индустриски
процеси на климатизација. EPA препорачува R-134a да се користат само кога
амбиенталните температурите се пониски од 70 oC, поради многу високи притисоци,
Системите со R-134a, не придонесуваат за осиромашување на озонската обвивка. R-134a
има GWP и атмосферски живот е еднаков со оние на другите алтернативни медиуми кои
се прифатливи за оваа употреба. Додека R-134a е компатибилен со поголем дел од
климатизационата опрема и компоненети, тој не е компатибилен со минералните масла
за подмачкување кои се користат во моментов во таквите системи. Погодни
подмачкувачи кај системите со R-134a се оние кои се базираат на естер, полиалкилени и
на гликол.
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4.2.2 Неазеотропни (Зеотропни) смеси
Во Табела 4-1 се прикажани ладилните смеси од серијата 400 (зеотропни смеси).
Пресметани се нивните вредности на GWP врз основа на вредностите во табелата за
поединечните супстанции, тежината е базирана на односот помеѓу поединечните
супстанции.
R-401A и R-401B се појавија за да бидат прифатени како замена за R-400 и R-114
во современите индустриски процеси на климатизација. Имајки предвид, дека
различните температурни режими, може да влијаат на примената на горе наведените
супстанции за нивното користење за крајната намена.
R-404A е прифатен како замена за R-12 во новите фрижидери за домаќинство.
Оваа мешавина не содржи хлор, а со тоа и оваа комбинација не претставува закана за
озонот во стратосферата. Сепак, R-125 и R-143a имаат многу високи GWP. GWP на HFC134a е малку висок. Покрај тоа, се предложува R-410A да го замени R-22 во високo
притисните климатизациони уреди.
Табела 4-2 Некои основни зеотропни смеси од серијата 400
R број

Супстанции

GWP

R-401A
R-402A
R-403A
R-403B
R-404A
R-406A
R-407C
R-408A
R-409A
R-410A
R-412A
R-413A
R-414A
R-415A

HCFC-22/HFC-152a/HCFC-124
HCFC-22/HFC-125/HC-290
HCFC-22/PFC-218/HC-290
HCFC-22/PFC-218/HC-290
HFC-143a/HFC-125/HFC-134a
HCFC-22/HC-600a/HCFC-142b
HFC-32/HFC-125/HFC-134a
HCFC-22/HFC-143a/HFC-125
HCFC-22/HCFC-142b/HCFC-124
HFC-32/HFC-125
HCFC-22/HCFC-142b/PFC-218
HFC-134a/PFC-218/HC-600a
HCFC-22/HCFC-124/HCFC-142b/HC-600a
HCFC-22/HFC-23/HFC-152a

1082
2326
2675
3682
3260
1755
1526
2743
1440
1725
2040
1774
1329
1966

Концентрации
(тежина %)
53/13/34
38/60/2
75/20/5
56/39/5
52/44/4
55/4/41
23/25/52
47/46/7
60/15/25
50/50
70/25/5
88/9/3
51/28.5/16.5/4
80/5/15

4.2.3 Азеотропни смеси
Во текот на изминатите неколку години, биле предложени голем број на нови
смеси од азетропни ладилни медиуми како замена за штетните CFCs, на пример, R-22 во
системиte за климатизација и R-12, R-22 и R-502 во домашните и индустриските системи
за ладење. Во Табела 4-3 се прикажани некои основни азеотропни смеси за ладење од
серијата 500. Меѓу овие, R-507 е прифатенa како заменаза R-12 во новите фрижидери за
домаќинствата и R-502 во ладилните постројки. Тоа е азеотропна смеса по тежина од
53% R-125 и 47% R-134a при атмосферски притисок. На пониски температури,
азетропниот спектарот на смесата може да варира од 40 до 60% R-134a од тежината. Се
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забележува дека, ниту R-125, ниту пак R-134a содржи хлор и естер маслата можат да се
користат за подмачкување. Во поглед на компатибилноста со материјалните (т.е.
корозивност) со изградбата и металите, вклучувајќи ги бакарот и алуминиумот. R-507 е
споредлив со R-502 и осовременување на ладилни постројки од R-502 со R-507. Ниту
една единсиставна компонента на оваа мешавина не содржи хлор, а со тоа и со оваа
комбинација не претставува закана за озонот во стратосферата. Сепак, R-125 и R-143a
имаат многу високи GWP. Во многу земји, рециклирање и рекламирањето на оваа
комбинација силно се препорачува да се намали директното влијание на глобалното
затоплување. Иако R-143a е запалив, со смесата не е. Тестирањето за истекувањето
покажа дека нејзината состав никогаш не станува запаливи.
/
Табела 4-4 Некои основни aзеотропни смеси од серијата 500
R број

Супстанции

GWP

R-502
R-507
R-508A
R-508B
R-509A

CFC-115/HCFC-22
HFC-143a/HFC-125
HFC-23/PFC-116
HFC-23/PFC-116
HCFC-22/PFC-218

5,576
3,300
10,175
10,350
4,668

Концентрации
(тежина %)
51/49
50/50
39/61
46/54
44/56

Важно е да се спомене дека замена HFC ладилните медиуми и на CFC (или HCFC)
ладилни медиуми во домашните фрижидери и замрзнувачи, автоматските клими и
станбените системи за климатизација со компресори кои се наоѓаат под испарувачот и
немаат собирник за течност има голема веројатност да се успее, со постоечките
минерални или алкил бензен масла. Примената на HFC ладилни медиуми базирани
системи за ладење со собирник и системи со всисна вертикала имаат најголема
веројатноста за успех, каде намалена вискозност на алкил бензен или минерални масла
се користат заедно со ефектот на сепараторот за масло, со правење на всисна вертикала
за спроведување на ладилна пареа со соодветна брзина.

4.3 Влијателни фактори при избор на ладилен медиум
Во изборот на соодветен ладилен медиум за употреба во ладилни или системи со
топлинска пумпи, има многу критериуми кои треба да се земат предвид. Накратко, од
ладилните медиуми се очекува да ги исполнуваат следниве услови:









озонски и еколошки,
ниска температура на вриење,
низок волуменски проток по единица капацитет,
притисок на испарување понизок од атмосферскиот притисок,
висока топлина на испарување,
не запаливи и не експлозивни,
не корозивни и не се токсични,
не се реактивни и не растворливи во маслата за подмачкување на компресорот,
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не скиселува во случај на мешање со вода или воздух,
хемиски стабилен,
погодни топлински и физички својства (на пример, коефициент на топлинска
спроводливост, вискозитет),
комерцијално достапни,
лесно да се забележи во случај на истекување и
ниска цена.

При изборот на ладилниот медиум, за задоволувачките својства треба да се води
сметка. Да има пренос на топлина во рационални граници, температурната разлика од 5
до 10 оC треба да се одржува, помеѓу ладилниот медиум и медиумот со кој ја разменува
топлината. Ако ладилниот простор се одржува на 0 оC, на пример, температурата на
ладилниот медиум треба да остане на околу -10 оC, додека ја апсорбира топлина во
испарувачот. Најнизок притисок во ладилниот циклус е во испарувачот, а овој притисок
треба да биде над атмосферскиот притисок за да се спречи било какво навлегување на
воздух во системот за ладење. Затоа, ладењето треба има притисок на заситување од 1
atm или повисока на -10 ◦C, во конкретниов случај. Амонијакот и R134a се две такви
супстанции. Исто така, температурата (а со тоа и притисок) на ладилниот медиум на
кондензаторот, зависи од страната од медиумот кој ја одведува топлина. Пониски
температури во кондензаторот (на тој начин повисок COP) може да се одржи, ако
ладилниот медиум се лади со медиум со пониско температурено ниво, како што е водата.
[11]
Во пракса ладилните постројки кои се градат денес, се користат ладилни медиуми
кои ги задоволуваат горе наведените услови, пред се еколошките. Во овај труд се врши
анализа на ладилната постројка со користење на на следните ладилни мадиуми:





Фреон (R134а)
Неазеотропни смеси (R404A, R407C и R410)
Азеотропни смеси (R507A)
Амонијак (R717)

Анализите кои во овој труд ќе се извршат при изборот на ладилните шеми во
индустриските ладилни постројки имаат за цел да ја докажат оправданоста на
примената на соодветни ладилни медиуми во секој применет ладилен систем.
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5 Избор на ладилна шема
5.1 Критериуми за избор на ладилна шема
Постојат низа фактори кои влијаат врз изборот на ладилната шена, но
највлијателни се:
1. Температура на кондензација – таа е еден од пресудните фактори која влијае на
изборот на шемата, лимитирана од температурата на водата во циркулациониот
круг за искористувањето на топлината. Ограничување постои и од користениот
ладилен медиум. Покрај другото, директно влијае и на COP на системот.
2. Крајна температура на компресија – воедно преставува и максимална
температура на ладилниот медиум во системот. Оваа температура ја има
ладилнот гас во прегреаното подрачје. Како таква е доста значајна во постројки
каде има поставено паралелни кондензатори, од кои едниот е наменет за
одземање на топлината од ладилната пареа. Оваа температура, исто така не смее
да расте до мерка која ќе влијае на кратење на векот на компресорот и потреба од
користењето на специјални масла за подмачкување.
3. Топлина на кондензација - количината на топлина е во директна зависност од
температурата на кондензација и протокот на ладилниот медиум. Доколку е
барана одредена количина на топлина, може да се менува протокот на ладилниот
медиум или притисокот на кондензација. Зависно кој критерум е пресуден. COP
е критерим кој кажува колкава количина на енергија се вложува за да се постигни
ладилниот ефект. Директно е зависен од температурата на кондензација. Со
зголемувањето на температурата на кондензација, COP се намалува.
4. Ладилни медиуми – критичната температура е еден важен фактор кој влијае на
избор на ладилниот медиум. Така, одредени медиуми имаат пониски критични
температури, поради што не можат да се користат за одредени намени, каде што
се бара повисока температура на кондензација, истовремено се намалува COP на
системот. Загубите поради прегревањето и пригушувањето, многу зависат од
обликот на кривата на ладилниот медиум во T -s дијаграм. Обликот на кривите
на заситување зависи од природата на ладилниот медиум. Сл. 5.1 покажува Т-s
дијаграми за три различни типови на ладилни медиуми.
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Слика 5.1 T-s дијаграм за три типа на различни ладилни медиуми
Ладилните медиуми како амонијакот, јаглерод диоксид и вода одговараат на
типот 1. Тие ладилни медиуми имаат симетрични криви на заситување. Како
резултат на тоа, загубите од прегревањето и пригушување се значајни. Тоа значи
отстапувањето на циклусот може да биде значајно, кога овие ладилни медиуми
се користат како работни флуиди. Ладилните медиуми како CFC11, CFC12,
HFC134a припаѓаат на типот 2, овие медиуми имаат мали загуби на прегревање,
но големи загуби за пригушување. Високата молекуларна тежина на ладилните
медиуми како CFC113, CFC114, CFC115, изобутан кои припаѓаат тип 3, немаат
никакви загуби при прегревање, на пример, кога состојбата на влезот на
компресијата е заситена (точка 1), при што состојбата на излез ќе биде во
двофазното подрачје, како резултат на тоа, не е потребно прегревање на
ладилниот медиум. Сепак, овие средства за ладење имаат значителни загуби од
пригушувањето. Состојбата на компресорот на влез кај типот 3, ладилниот
медиум може да падне во двофазното подрачје, постои опасност од влажна
компресија што доведува до оштетување на компресорот. Оттука, кај овие
ладилни медиуми, состојбата на влезот во компресорот е избрана, така што,
состојбата на излезот да не падне во двофазното подрачје. Тоа значи дека
медиумот за ладење на влезот на компресорот треба да биде прегреан.

5.2 Едностепена компресија
5.2.1 Теоретски циклус со суво всисување
Влажната пареа како двофазна смеша од сувозаситена пареа и капки од течност,
неповолно се одразува врз работата на комресорот, заради опасноста од хидрауличен
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удар. Од вакви причини, се практикува работа со сувозаситена пареа. Реализацијата на
ваква постројка е со вградување на сепаратор, каде се врши сепарација на течната од
гасната фаза и на всис на комресорот се обезбедува суво заситена пареа. Од сепараторот
во испарувачот се испраќа течната фаза на ладилниот медиум, а гасната фаза во состојба
на сувозаситување во комресорот. Радвојувањето на фазите е овозможено со голема
промена на струјниот пресек и насоката на струењето во сепараторот.

Слика 5.2 Едностепена ладилна постројка со сув всис
Ладилниот циклус со сув всис ги има следните предности :



мирна работа на компресорот
нема потреба за зголемување на штетниот простор
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Слика 5.3 P-h дијаграм за едностепена комресија со сув всис

5.2.2 Анализа на парен компресионен ладилен систем
Анализата на ладилен систем може да се врши под следните претпоставки
1. Постојан проток
2. Занемарување на кинетичката и потенцијалната енергија низ секоја
компонента
3. Не постои топлински трансфер низ цевките за поврзување
Равенката за постојаниот на енергетскиот биланс се применува на секоја од
четирите компоненти.
Испарувач Вредноста на топлинскиот транфер или ладилниот капацитет. Qe е
даден со изразот:
𝑄𝑒 = 𝑚𝐼 (ℎ1 − ℎ4 )

(5.1)

каде:
mI [kg/s] – масен проток на ладилниот медиум
h1 [kJ/kg] – специфична енталпија на излез од испарувачот
h4 [kJ/kg] – специфична енталпија на влез од испарувачот
сосдветно
(h1-h4) [kJ/kg] – специфичен ладилен ефект или ладилен ефект
што е еднакво на топлинскиот трансфер во испарувачот по kg од ладилниот
медиум. Притисокот на испарување Pe, притисок на заситената течност кој одговара со
температурата на испарување Te, т.е.
𝑃𝑒 = 𝑃𝑧𝑎𝑠 (𝑇𝑒 )

(5.2)
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Компресор Влезната моќ во комресорот е дадена:
𝑊𝑐 = 𝑚𝐼 (ℎ2 − ℎ1 )

(5.3)

каде:
h1 [kJ/kg] – специфична енталпија на излез од комресорот
h2 [kJ/kg] – специфична енталпија на влез од комресорот
сосдветно
(h2- h4) [kJ/kg] – специфичен работа на комресија или работа на компресија
што е еднаква на влезната работа во комресорот по kg од ладилниот медиум.
Кондензатор Вредноста на топлинскиот транфер Qc е дадена со изразот:
𝑄𝑐 = 𝑚𝐼 (ℎ2 − ℎ3 )

(5.4)

каде:
h2 [kJ/kg] – специфична енталпија на излез од кондензаторот
h3 [kJ/kg] – специфична енталпија на влез од кондензаторот
Притисокот на кондензација Pc e притисок на заситената течност кој одговара со
температурата на кондензација Tc, т.е.
𝑃𝑐 = 𝑃𝑧𝑎𝑠 (𝑇𝑐 )

(5.5)

Експанзионен уред За изентропскиот експазионен процес, промената на
кинетичката енергина низ експанзиониот уред e значителна, ако се земи контролниот
волумен, низ уредот за експанзија, тогаш кинетичката енергија ќе се троши поради
вискозниот ефект и
ℎ3 = ℎ4

(5.6)

Излезната состојба на експанзиониот уред е во двофазното подрачје, така
применувајки ја дефиницијата за квалитет (или сува фракција), може да се напише:
ℎ4 = (1 − 𝑥4 )ℎ𝑓,𝑒 + 𝑥4 ℎ𝑔.𝑒 = ℎ𝑓 + 𝑥4 ℎ𝑓𝑔

(5.7)

каде:
x4 – влага на ладилниот медиум во точката 4
hf.e [kJ/kg] – специфична енталпија на заситена течност
hg.e [kJ/kg] – специфична енталпија на заситена пареа
hfg [kJ/kg] – латентна топлина на испарување
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COP на системот е даден со изразот:
𝐶𝑂𝑃 =

𝑄𝑒 𝑚𝑟 (ℎ1 − ℎ4 ) (ℎ1 − ℎ4 )
=
=
𝑊𝑐
𝑚𝑟 (ℎ2 − ℎ1 ) (ℎ2 − ℎ1 )

(5.8)

Во која било точка од циклусот, вредноста на масениот проток на ладилниот
медиум може да се напиши како однос од вредноста на волуменскиот проток и
спефичниот волумен во таа точка:
𝑚𝑟 =

𝑉
𝑣

(5.9)

Применувајки ја оваа равенка влезот во комресорот изнесува:
𝑚𝐼 =

𝑉1
𝑣1

(5.10)

каде:
V1[m3] –волуменски проток на влез во комресорот
v1 [m3/kg] - специфичен волумен на влез на комресорот
За дадена брзина на копресорот, V1 е индикатор за големината на комресорот.
Исто така, можеме да запишиме дека ладилниот капацитет во зависност од вредноста на
волуменскиот проток:
𝑄𝑒 = 𝑚𝐼 (ℎ1 − ℎ4 ) = 𝑉1 (

ℎ1 − ℎ4
)
𝑣1

(5.11)

каде:
(h1-h4)/v1 [kJ/m3] – волуменски ладилен ефект
Главно, типот на ладилниот медиум, бараниот ладилен капацитет, температурата
на испарување и температурата на кондензација се познати. А потоа, од температурата
на испарување и кондензација, можат да се пронајдат притисоците на испарување и
кондензација, на излез од испарувачот и кондензаторот (енталпија на заситената пареа
на испарувачкиот притисок и енталпија на заситената течност на кондензаторскиот
притисок). Од излезната состојбата на компресорот во прегреаното подрачје, две
независни особини се потребни за да се утврди состојбата на ладење во овој момент.
Еден од овие независни својства е притисокот во кондензаторот, кој е познат. Бидејќи
процесот на компресија е изентропски, ентропија на излезот на компресорот е исто како
и на ентропија на влез, s1 која е ентропија на заситената пареа на испарувачкиот
притисок (кој е познат). Така од познати притисок и ентропија, состојбата на излезот на
компресорот може да се определи, т.е.
ℎ2 = ℎ(𝑃𝑐, 𝑠2 ) = ℎ(𝑃𝑐, 𝑠1 )
𝑠1 = 𝑠2

(5.12)
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Квалитетот на ладилниот медиум на влез на испарувачот x4, може да се добие од
познатите вредности за h3, hf.e и hg.e.
Откако сите точки на состојба се познати, а потоа потребниот капацитет за
ладење и енталпиите може да се најде вредноста на мсениот проток. вредноста на
волуменскиот проток на влез на комресорот, COP, ефективноста на циклусот итн.
Количина на пареа:
𝑥1 =

ℎ4 − ℎ5
ℎ1 − ℎ5

(5.13)

Масен проток на водата за ладење, кое е значајно бидејќи, тоа истовремено е и
количината на вода која ќе се загрева :
𝑚𝑤 =

𝑄𝑘
𝑐𝑝𝑤 ∆𝑡

(5.14)

каде:
cpw [kJ/kgK] – специфична топлина на водата
Δt [k] – средна логаритамска температурна разлика на водата

5.3 Анализа на едностепената компресиона ладилна шема
Се анализира едностепена ладина постројка со сепаратор и сув всис на пареа во
комресорот. Ладилениот товар изнесува Qe=2500kW и температура на ладење t0 =-6 oC.
Се разгледуваат три варијанти со различни температури на кондензација tc, односно со
три разнични кондензатори:




tk =45oC – воздушно ладен кондензатор
tk =35oC – евапоративно ладен кондензатор
tk =22 oC – водено ладен кондензатор
Во оваа ладилна шема се користат различни ладилни медиуми:








Фреон R134а
Фреон R404a
Фреон R407c
Фреон R410
Фреон R507a
Амонијак R717

Податоците за фреоните се земани од табелите SOLKANE® - INFORMATION
SERVICE (Solkane® 134a, Solkane® 404A, Solkane® 407C, Solkane® 410, Solkane® 507),
додека за амонијакот од VDI (Verein Deutscher Ingenieure) Heat Atlas (D2.6. Table:
Properties of Ammonia).
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5.3.1 Анализа на едностепената компресиона ладилна шема со R134a
Се разгледува ладилна постројка со воздушно ладен кондензатор со користење
на различни медиуми. Во конкретниов случај се разгледува постројкакоја користи фреон
R134a. Во Табела 5-1 дадени се термодинамичките каректеристики за фреонот:
Табела 5-2 Особини на фреон R134а
Состојба
1
2
3
4
5

Температура Притисок Ентапија Ентропија
[oC]
[bar]
[kJ/kg]
[kJ/kgK]
-6
2.62
394.97
1.7285
50
11.60
427.35
1.7285
45
11.60
263.90
1.2132
-6
2.62
263.90
1.2392
-6
2.62
191.94
0.9705

Количество на пареа во ладилниот медиум после редуцирачкиот вентил:
𝑥1 =

ℎ4 − ℎ5 263.90 − 191.94
=
= 𝟎. 𝟑𝟓𝟒
ℎ1 − ℎ2 394.97 − 191.94

Масен проток на ладилен медиум:
𝑚𝐼 =

𝑄𝑒
2500
=
= 𝟐𝟗. 𝟓𝟑 𝒌𝒈/𝒔
(ℎ1 − ℎ4 )(1 − 𝑥1 ) (394.97 − 263.90)(1 − 0.354)

Влезна моќност на комресорот:
𝑊𝐼 = 𝑚𝐼 (ℎ1 − ℎ2 ) = 29.53(427.32 − 394.97) = 𝟗𝟓𝟓. 𝟑 𝒌𝑾
Топлина ослободена од кондензаторот:
𝑄𝑐 = 𝑚𝐼 (ℎ2 − ℎ3 ) = 29.53(427.35 − 263.90) = 𝟒𝟖𝟐𝟔. 𝟔𝟖 𝒌𝑾
COP на ладилниот циклус:
𝐶𝑂𝑃 =

𝑄𝑒 2500
=
= 𝟐. 𝟔𝟐
𝑊𝐼 955.3
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Табела 5-3 Споредба на циклусот со различни ладилни медиуми со воздушен
кондензатор
Разладни медиуми
Количина
на пареа
x
Моќ на
комресорот
P [kW]
Моќ на
кондензаторот
Qc [kW]
Проток на ладилен
медиум
m [kg/s]
Коефициент на
корисно дејство
COP

R134a

R404a

R407c

R410

R507a

R717

0.35

0.45

0.36

0.36

0.46

0.19

617.61

737.29

687.91

628.30

739.76

614.16

3117.61

3237.29

3187.91

3128.30

3239.76 3114.16

19.07

26.66

18.17

17.38

27.74

2.40

4.05

3.39

3.63

3.98

3.38

4.07

5.3.2 Анализа на едностепена компресиона ладилна шема со R404a
Се разгледува ладилна постројка со евапоративно ладен кондензатор со
користење на различни медиуми. Во конкретниов случај се разгледува постројкакоја
користи фреон R404a.
Табела 5-4 Особини на фреон 404a
Состојба
1
2
3
4
5

Температура Притисок Ентапија Ентропија
[oC]
[bar]
[kJ/kg]
[kJ/kgK]
-6
4.97
362.16
1.6092
40
16.09
385,81
1.6092
35
16.09
251.06
1.1747
-6
4.97
251.06
1.1938
-6
4.97
191.84
0.9692

Количество на пареа во ладилниот медиум после редуцирачкиот вентил:
𝑥1 =

ℎ4 − ℎ5 251.60 − 191.84
=
= 𝟎. 𝟑𝟓
ℎ1 − ℎ2 362.16 − 191.84

Масен проток на ладилен медиум:
𝑚𝐼 =

𝑄𝑒
2500
=
= 𝟐𝟐. 𝟔𝟏 𝒌𝒈/𝒔
(ℎ1 − ℎ5 )(1 − 𝑥1 ) (362.16 − 191.84) ∙ (1 − 0.35)
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Влезна моќност на комресорот:
𝑊𝐼 = 𝑚𝐼 (ℎ1 − ℎ2 ) = 22.61 ∙ (385,81 − 362.16) = 𝟓𝟑𝟒. 𝟕𝟖 𝒌𝑾
Топлина ослободена од кондензаторот:
𝑄𝑐 = 𝑚𝐼 (ℎ2 − ℎ3 ) = 22.61 ∙ (385,81 − 251.60) = 𝟑𝟎𝟑𝟒. 𝟕𝟖 𝒌𝑾
COP на ладилниот циклус:
𝐶𝑂𝑃 =

𝑄𝑒
2500
=
= 𝟒. 𝟔𝟕
𝑊𝐼 534.78

Табела 5-5 Споредбана циклусот со различни ладилни медиумисо евапоративен
кондензатор
Разладни медиуми
Количина
на пареа
x
Моќ на
комресорот
[kW]
Моќ на
кондензаторот
[kW]
Проток на ладилен
медиум
[kg/s]
Коефициент на
корисно дејство
COP

R134a

R404a

R407c

R410

R507a

R717

0.28

0.35

0.28

0.29

0.36

0.13

470.22

534.78

553.08

526.87

546.07

426.31

2970.22

3034.78

3053.08

3026.87

3046.07 2926.31

17.14

22.61

16.26

15.39

23.39

2.23

5.32

4.67

4.52

4.74

4.58

5.86

5.3.3 Анализа на едностепената компресиона ладилна шема со R507a
Се разгледува ладилна постројка со водено (проточно) ладен кондензатор со
користење на различни медиуми. Во конкретниов случај се разгледува постројка која
користи фреон R507a.
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Табела 5-6 Особини на фреон R507a
Состојба
1
2
3
4
5

Температура Притисок Ентапија Ентропија
[oC]
[bar]
[kJ/kg]
[kJ/kgK]
-6
5.189
358.37
1.5935
25
11.90
374.56
1.5935
22
11.90
231.48
1.1082
-6
5.189
231.48
1.1185
-6
5.189
191.90
0.9703

Количество на пареа во ладилниот медиум после редуцирачкиот вентил:
𝑥1 =

ℎ4 − ℎ5 231.48 − 191.90
=
= 𝟎. 𝟐𝟒
ℎ1 − ℎ2 358.37 − 191.90

Масен проток на ладилен медиум:
𝑚𝐼 =

𝑄𝑒
2500
=
= 𝟏𝟗. 𝟕 𝒌𝒈/𝒔
(ℎ1 − ℎ4 )(1 − 𝑥1 ) (358.37 − 191.90)(1 − 0.24)

Влезна моќност на комресорот:
𝑊𝐼 = 𝑚𝐼 (ℎ1 − ℎ2 ) = 19.7 ∙ (374,56 − 358.37) = 𝟑𝟏𝟖. 𝟗𝟖 𝒌𝑾
Топлина ослободена од кондензаторот:
𝑄𝑐 = 𝑚𝐼 (ℎ2 − ℎ3 ) = 19.7 ∙ (374,56 − 231.48) = 𝟐𝟕𝟖𝟑. 𝟏𝟑 𝒌𝑾
COP на ладилниот циклус:
𝐶𝑂𝑃 =

𝑄𝑒
2500
=
= 𝟖. 𝟖𝟑
𝑊𝐼 318.98

Масен проток на водата за ладење:
𝑚𝑤 =

𝑄𝑘
2783.13
=
= 𝟏𝟏𝟎, 𝟖𝟏 𝒌𝒈/𝒔
𝑐𝑝 ∆𝑡 4.186 ∙ 6
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Табела 5-7 Споредба на циклусот со различни ладилни медиуми со
евапоративен кондензатор
Разладни медиуми
Количина
на пареа
x
Моќ на
комресорот
[kW]
Моќ на
кондензаторот
[kW]
Проток на ладилен
медиум
[kg/s]
Коефициент на
корисно дејство
COP

R134a

R404a

R407c

R410

R507a

R717

0.19

0.23

0.19

0.19

0.24

0.10

283.48

313.53

316.06

305.96

318.98

283.13

2783.48

2813.53

2816.06

2805.96

2818.98 2783.13

15.19

19.14

14.40

13.56

19.70

2.17

8.82

7.97

7.91

8.17

7.84

8.83

Температура на
кондензација
tk

Табела 5-8 Споредба на циклусот со едностепена компресија за различни
ладилни медиуми и различни температури на кондензација

Моќ на
комресорот
P [kW]
Моќ на
кондензаторот
Qc[kW]
Проток на
ладилен медиум
m [kg/s]
Коефициент на
корисно дејство
COP

Ладилен медиум

tk

R 134а

R 404a

R 407c

22

283.48
470.22
617.61
2783.48
2970.22
3117.61
15.19
17.14

313.53
534.78
737.29
2813.53
3034.78
3237.29
19.14
22.61

316.06
553.08
687.91
2816.06
3053.08
3187.91
14.40
16.26

19.07
8.82
5.32
4.05

26.66
7.97
4.67
3.39

18.17
7.91
4.52
3.63

35
45
22
35
45
22
35
45
22
35
45

R 410

R 507a

305.96 318.98
526.87 546.07
628.30 739.76
2805.96 2818.98
3026.87 3046.07
3128.30 3239.76
13.56
19.70
15.39
23.39
17.38
8.17
4.74
3.98

27.74
7.84
4.58
3.38

R 717
283.13
426.31
614.16
2783.13
2926.31
3114.16
2.17
2.23
2.40
8.83
5.86
4.07
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Од Табела 5.7 која се однесува за едностепена ладилна постројка, може да се
забележи дека покарај самата ладилна шема уште два дуги фактори влијаат на COP:
1. Температурата на кондензација
2. Видот на ладилнот медиум
Тaка, најголем COP се постигнува со пониска температура на кондензација Tc,
во случајов кога кондензаторот е ладен со бунарска вода и кога се користи амонијак,
како ладилен медиум. Но, ова е тешко остварливо заради обезбедување на бунарската
вода за ладење на кондензаторот.

5.4 Двостепена компресија
5.4.1 Двостепена компресија со меѓуладење
Меѓуладењето на пареата може да се постигне со користење или на водено ладен
топлиски разменувач или со ладење во сепараторот. Сл.5.4 и Сл. 5.5 ги покажуваат овие
два системи. Меѓуладењето не може да биде секогаш можно со користење на водено
ладен разменувач на топлина, што зависи од достапноста на доволно ладна вода за
ладење во ниско притисниот компресор, која може да ја одведе топлината. Покрај тоа,
со воденото ладење, ладилниот медиум на влез на компресор на висок притисок може
да не биде заситен. Воденото ладење најчесто се користи во компресори за воздух.
Меѓуладењето не само што ја намалува работата на влез, исто така ја намалува
температурата на излез од компресор, што ќе доведе до подобро подмачкување и
подолго траење на компресорот.

Слика 5.4 Меѓуладење на течен ладилен медиум со употреба на сепаратор
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Слика 5.5 Меѓуладење со користење на водено ладен разменувач
Меѓуладењето го користи течниот ладилен медиум од кондензаторот во
сепараторот, при што може или не може да ја намали влезната моќност во системот, што
зависи од природата на ладење. Ова се должи на фактот, дека топлината одземена од
ладилниот медиум во текот на меѓуладењето генерира дополнителна количина на пареа
во сепараторот, која треба да се компресира со високопритисниот компресор. Масениот
проток на ладилниот медиум низ високопритисниот степен на компресија ќе биде
поголем од онај во нископритисниот степен на компресија. Дали вкупната влезна
моќност на системот се намалува или не зависи од тоа, дали ја зголемува
потрошувачката на енергија, поради помалиот масен проток, компензирана со
намалување на специфичната работа на компресијата или не. За амонијак, влезната моќ
обично се намалува со меѓуладењето на течниот ладилен медиум. Сепак, за ладилни
медиуми како што R12, R22, влезната моќ се зголемува, но незначително. Така
меѓуладењето со користење на ладилен медиум како R12 и R22 не е ефективно. Сепак,
како што е споменато единствена корист од меѓуладењето е намалување на
температурата на излез од компресорот, што води до подобро подмачкување и подолго
траење на компресорот.
Исто така, можно меѓуладење на ладилната пареа со комбинација на водено ладен
разменувач на топлина и течен ладилен медиум во сепараторот. Како резултат на
користење на воденото ладење и сепараторот, количеството на ладилна пареа која врви
низ високо притисниот компресорот, доведува до намалување на потрошувачка на
енергија. Сепак, можноста за тоа повторно, зависи од достапноста на вода за ладење на
потребната температура.
Едно од прашањата за изведба на повеќестепена компресија е изборот на
соодветни среден притисок. За воздушни компресори со меѓуладење до почетна
температура, теоретската работа на влез во системот ќе биде минимална, кога
притисоците се еднакви во сите степени. Ова резултира во еднакви температурн на излез
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од сите компресори. Така, за двастепени воздушен компресор со мегуладење,
оптималниот среден притисок, Pi.opt е:
𝑃𝑖.𝑜𝑝𝑡 = √𝑃𝐿𝑜𝑤 ∙ 𝑃𝐻𝑖𝑔ℎ

(5.13)

каде што:
PLow [bar] - притисок на влезот на ниско притисниот компресор
PHigh [bar] - притисок na излезот од високо притисниот компресор.
Горната равенка добро се однесува за идеални гасови. За ладилни медиуми се
предлагаат фактори на корекција на горната равенка, на пример, еден таков однос за
ладилните медиуми е дадена со изразот:
𝑃𝑖.𝑜𝑝𝑡 = √𝑃𝑒 ∙ 𝑃𝑐 ∙

𝑇𝑐
𝑇о

(5.14}

каде Pe и Pc притисоците во испарувачот и кондензаторот, Tc и Te се температури
во кондензаторот и испарувачот (во К).
Неколку комбинации на повеќе степени ладилни системи се користат во пракса.
Некои од нив се дадени во понатамошното излагање.

5.4.2 Двостепен систем со отстранување на ладилен гас и меѓуладење
Сл. 5.6 и Сл. 5.7 покажуваат двостепен компресионен парен ладен систем со
одвојување на ладилниот гас со користење на сепаратор, меѓуладење на ладилната пареа
со водено ладен разменувач на топлина и сепараторот. Прегреаната пареа од водено
ладениот разменувач на топлина, врие низ течноста од ладиниот медиум во сепараторот.
Се претпоставува дека во овој процес на ладење на прегреаната пареа се добива целосно
подладување и се појавува, како заситена пареа во состојба 4. Меѓутоа, во пракса не е
можно да има целосно подладување. Како што споменавме користење на комбинација
на воденото ладење со сепараторот за меѓуладење се намалува количеството на пареата
генерирана во сепараторот. Перформансите на овој систем, може да се добијат лесно со
примена на масените и енергетските равенки за биланс на поединечните компоненти. Се
претпоставува дека сепараторот е совршено изолиран и промените на потенцијалната и
кинетичката енергија на ладење низ секоја компонента се занемарливи.
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Слика 5.6 Двостепена парна компресиона ладилна постројка со отсранување на
ладилниот гас во сепараторот и меѓуладење

Слика 5.7 Двостепена парна компресиона ладилна постројка со отсранување на
ладилниот гас во сепараторот и меѓуладење во P-h дијаграм
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Од масениот и енергетскиот биланс на сепараторот:
𝑚7 + 𝑚3 = 𝑚8 + 𝑚4

(5.15)

𝑚7 ℎ7 + 𝑚3 ℎ3 = 𝑚8 ℎ8 + 𝑚4 ℎ4

(5.16)

Од масениот и енергетскиот биланс во експанзиониот вентил:
𝑚8 = 𝑚9 = 𝑚 𝐼

(5.17)

ℎ8 = ℎ9

(5.18)

Од масениот и енергетскиот биланс во испарувачот:
𝑚9 = 𝑚1 = 𝑚𝐼

(5.19)

𝑄𝑜 = 𝑚𝐼 (ℎ1 − ℎ9 )

(5.20)

Од масениот и енергетскиот биланс во нископритисниот компресор, компресорI:
𝑚1 = 𝑚9 = 𝑚𝐼

(5.21)

𝑊1 = 𝑚𝐼 (ℎ2 − ℎ1 )

(5.22)

каде што m1 е вредноста на масениот проток на ладилниот медиум во компресорот
I.
Од масениот и енергетскиот биланс во водено ладениот меѓуладилник:
𝑚2 = 𝑚3 = 𝑚 𝐼

(5.23)

𝑄𝐼 = 𝑚𝐼 (ℎ2 − ℎ3 )

(5.24)

каде QI е топлина транферирана од ладилниот медиум на водата за ладење во
меѓуладилникот.
Од масениот и енергетскиот биланс во високо притисниот компресор,
компресорот II:
𝑚4 = 𝑚5 = 𝑚𝐼𝐼

(5.25)

𝑊𝐼𝐼 = 𝑚𝐼𝐼 (ℎ5 − ℎ4 )

(5.26)

каде што m1I е вредност на масениот проток на медиумот за ладење со
компресорот II.
Конечно, од масениот и енергетскиот биланс во кондензаторот:
𝑚5 = 𝑚6 = 𝑚𝐼𝐼

(5.27)

𝑄𝐶 = 𝑚𝐼𝐼 (ℎ5 − ℎ6 )

(5.28)

Конечно, од масениот и енергетскиот биланс во пливачки вентил:
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𝑚6 = 𝑚7 = 𝑚𝐼𝐼

(5.29)

ℎ6 = ℎ7

(5.30)

Од погорните равенки, тоа може лесно да се покаже дека за сепараторот:
𝑚7 = 𝑚4 = 𝑚𝐼𝐼

(5.31)

𝑚3 = 𝑚8 = 𝑚 𝐼

(5.32)

𝑚𝐼𝐼 = 𝑚𝐼 [

ℎ3− ℎ8
]
ℎ4− ℎ7

(5.33)

Тоа може да се види од погорниот израз, каде што протокот на ладилниот медиум
низ високопритисниот степен m1I може да се намали со намалување на енталпијата на
ладилната пареа на влез во сепараторот, h7 од водено ладениот меѓуладилник.
Количината на пареа генерирани како резултат на подладувањето на ладилната
пареа од водено ладениот меѓуладилник е дадена со изразот:
𝑚𝑔𝑒𝑛 = 𝑚𝐼 [

ℎ3− ℎ4
]
ℎ4− ℎ8

(5.34)

Така за пареата генерирана ќе биде нула, ако ладената пареа е целосно подладена
сама во себе во водено ладениот меѓуладилник. Сепак, ова не може да биде можно во
пракса.
Масен проток на водата за ладење:
𝑚𝑤 =

𝑄𝑘
𝑐𝑝𝑤 ∆𝑡

(5.35)

За погорниот систем, COP е дадена со:
𝐶𝑂𝑃 =

𝑄𝑒
𝑚𝐼 (ℎ1 − ℎ9 )
=
𝑊𝐼 + 𝑊𝐼𝐼 𝑚𝐼 (ℎ2 − ℎ1 ) + 𝑚𝐼𝐼 (ℎ5 − ℎ4 )

(5.36)

Горе наведениот систем нуди неколку предности:
1. Квалитет на ладилниот медиум да влез во испарувачот се намалува со што
доведува до повисок ефект на ладење, го намалува падот на притисокот и подобар
пренос на топлина во испарувачот
2. Придушните загуби се намалени кај пареата која се создава при придужувањето
од PC на PI и е одвоена во сепараторот и се компресира со компресорот II.
3. Волуметриска ефикасност на компресорите ќе биди висока, поради намалување
на односите на притисокот,
4. Температурата на излез на компресорот е значително намалена.
Сепак, еден недостаток на погорниот системот, ладилниот медиум може да се засити
уште во сепараторот, заради тоа, постои можност за мрзнење на ладилната течност пред
експанзиониот вентил, поради загубата на притисок или пренос на топлина во
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цевководите за поврзување на сепараторот и експанзионот вентил. Понекогаш, овој
проблем се решава со користење на системот за подладување на ладилната течност. Како
што е прикажано на Сл. 5.8, во подладилникот, ладилниот медиум од кондензаторот се
подладува преку размена на топлина во сепараторот. Како резултат на тоа, мала
количина на ладилна пареа е генерирана во сепараторот, која треба да се компресира во
компресорот на високиот степен. Во споредба со претходниот систем, температурата на
ладилната течност по подладувањето ќе биде повисока од температурата на заситениот
ладилен медиум во сепараторот, поради индиректниот контакт за топлинскиот
трансфер. Сепак, со оглед на тоа дека ладилниот медиум на влез во експанзиониот
вентил е под висок притисок и се подладува, има помалку шанси за мрзнење на течноста
пред експанзиониот вентил.

Слика 5.8 Ладилен систем со течно подладување

5.4.3 Употреба на сепараторот за отстранување на ладилен гас
Меѓуладење на ладилната пареа со користење на водено ладен разменувач на
топлина е можно во системи со амонијак, поради високата температура на излез на
амонијакот. Сепак, не е можно користење на ладилни медиуми, како што се R12 или
R134a поради ниските температури на излез, во ваквите во системи. Во овие системи,
наместо да се донесува ладилна пареа од компресорот на низок притисок, преку
сепараторот, пареа од сепараторот се меша со пареа што доаѓа од компресорот на низок
притисок. Како резултат на тоа, состојбата на влезот на компресорот на високо
притисниот дел ќе биде малку прегреана. Систем за двостепена компресија со сепаратор
за отстранување на ладилен гас како што се R 134a е прикажано на Сл. 5.9 и Сл. 5.10 го
покажува соодветниот P-h дијаграм.
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Слика 5.9 Шематски приказ за двостепен комресионен систем со сепараторот за
отсранување на ладилниот гас

Слика 5.10 Циклус во P – h дијаграм за двостепен комресионен систем со
сепараторот за отсранување на ладилниот гас
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5.4.4 Употреба на сепараторот само за меѓуладење
Понекогаш сепараторот се користи за меѓуладење на ладилната пареа меѓу ниско
и висока притисниот компресор. Тоа не се користи за отстранување на ладилен гас. Сл.
5.10 (а) и (б) покажуваат ладилна шема и P-h дијаграм на системот за двостепена
компресија на кога се користи сепараторот за само меѓуладење.

Слика 5.11 Систем за двостепена копресија со сепараторот само за меѓуладење
(а) шематски приказ, (б) циклус во P–h дијаграм
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5.5 Анализа на избраната двостепена ладилна шема
Анализираме систем на двостепена ладилна постројка во која се вградени ниско
и високо притсни комресори. Кондензаторите се вградени во високо притсниот степен
од ситемот. Снагата на испарувачот e Qe=2500 кW и температура на ладење te=-6 OC.
Притисокот на кондензација се зема да биде Pc=40 bar, заради добивање на топла вода
со висок квалитет (температура) која ќе се користи во понатамошните цели (во
технолошкиот процес, за греење). Се разгледуваат неколку различни ладилни медиуми.

Слика 5.12 Двостепена ладилна компресија
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Слика 5.13 Шема на двостепена компресија со суво заситен всис
Анализираниот систем со двостепена ладилна постројка се состои од ниско
притисен и високо притисен компресор. Кондензаторот е од воден (проточен) тип.
Водата што циркулира низ него се користи за греење или за други, технилошки цели.
За оваа постројка се земаат предвид следните ладилни флуиди, бидејќи
критичната температура е повисока од температурите на кондензација кои се бараат за
загревање:
1. Амонијак R717 со Tk=132.2 OC
2. Фреон R134a co Tk=101.1 OC
3. Фреон R407c co Tk=86.7 OC
При што се гледа дека сите имаат висока критична точка, што ќе ги задоволи
критериумите зацртани преходно во однос на температурата на водата за ладење.
Во овај случај ја анализираме постројката која користи амонијак како разладен
медиум. За притисок на кондензација од Pc=40 bar температурата на кондензација
изнесува tc=78.4 oC.
Се користи шемата од Сл. 5.13
Оптимален меѓупритисок:
𝑃𝑖.𝑜𝑝𝑡 = √𝑃𝑐 ∙ 𝑃𝑒 = √3.4114 ∙ 40 = 𝟏𝟏. 𝟔𝟖 𝒃𝒂𝒓
Проверка на условот за двостепена комресија:
8 ∙ 𝑃𝑒 = 8 ∙ 3.41 = 27.28 𝑏𝑎𝑟
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12 + 𝑃𝑒 = 12 + 3.41 = 15.41 𝑏𝑎𝑟
Усвојуваме меѓупритисок: Pi=11.67 bar
Потребниот масен проток на ладилниот медиум низ испарувачот и ниско
притисниот компресор:
𝑚𝐼 =

𝑄𝑒
2500
=
= 𝟐. 𝟎𝟔𝟑 𝒌𝒈/𝒔
ℎ1 − ℎ9 1445.51 − 243.84

Влезната моќ на ниско притисниот компесорот Wc1:
𝑊𝑐1 = 𝑚𝐼 (ℎ2 − ℎ1 ) = 2.063(1602.82 − 1455.51) = 𝟑𝟎𝟑. 𝟕𝟑 𝒌𝑾

Табела 5-9 Особини на амонијак R717
Состојба
1
2
3
4
5
6
7
8

Температура Притисок Ентапија
[oC]
[bar]
[kJ/kg]
-6
3.4114
1455.51
70
11.67
1602.72
30
11.67
1486.17
130
40
1673.5
78,3
40
591.35
30
11.67
591.35
30
11.67
243.84
-6
3.41
243.84

Ентропија
[kJ/kgK]
5.7013
5.7013
5.2631
5.2631
2.2116
2.5441
1.4881
1.1657

Слика 5.14 Двостепена парна комресиона ладилна постројка со отсранување на
ладилниот гас во сепараторот и потполно меѓуладење во P-h дијаграм
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Масениот проток на ладилната пареа низ низ високо притисниот комресор (mr2)
eдобиена од енергетскиот биланс во мегуладилникот:
𝑚𝐼𝐼 = 𝑚𝐼 [

ℎ3− ℎ8
1486,17 − 591,35
] = 2,063 [
] = 𝟐, 𝟎𝟖𝟔 𝒌𝒈/𝒔
ℎ4− ℎ7
1486,17 − 243,84

Влезната моќ во високо притисниот компесорот Wc2:
𝑊𝑐1 = 𝑚𝐼𝐼 (ℎ5 − ℎ4 ) = 2,086 ∙ (1673.5 − 1486.17) = 𝟓𝟑𝟔, 𝟔𝟐 𝒌𝑾
Заради тоа вкупната влезна моќност на копресорите Wc е:
𝑊𝑐 = 𝑊𝑐1 + 𝑊𝑐2 = 303,73 + 536,62 = 𝟖𝟒𝟎, 𝟑𝟓 𝒌𝑾
Количество на топлина во меѓуладилникот:
𝑄𝐼 = 𝑚𝐼 (ℎ2 − ℎ3 ) = 2,063(1602,72 − 1486,17) = 𝟐𝟒𝟎, 𝟒𝟕 𝒌𝑾
Топлината ослободена од кондензаторот изнесува:
𝑄𝑐 = 𝑄𝑐 + 𝑊𝑐 − 𝑄𝐼 = 2500 + 582.1 − 240,47 = 𝟑𝟎𝟗𝟗. 𝟖𝟕 𝒌𝑾
COP на двостепениот систем е даден со изразот:
𝐶𝑂𝑃 =

𝑄𝑒
2500
=
= 𝟐. 𝟗𝟕
𝑊𝑐1 + 𝑊𝑐2 840.35

Масен проток на водата за ладење :
𝑚𝑤 =

𝑄𝑘
3099.87
=
= 𝟑𝟕. 𝟎𝟑 𝒌𝒈/𝒔
𝑐𝑝 ∆𝑡 4.186 ∙ 20
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Табела 5-10 Споредба на циклусот со двостепена компресија со различни
ладилни медиуми

Моќ на комресорот I
[kW]
Моќ на комресорот II
[kW]
Вкупна моќ на комресоресотите
[kW]
Моќ на кондензаторот
[kW]
Количина на топлина во
меѓуладилникот
[kW]
Проток на ладилен медиум во
нископритисниот степен
[kg/s]
Проток на ладилен медиум во
високопритисниот степен
[kg/s]
Проток на водаза ладење (топлење)
[kg/s]
Коефициент на корисно дејство
COP

R134a

Ладилен медиум
R407c

R717

406.65

463.67

303.73

1005.61

862.87

536.62

1412.26

1326.543

840.35

3912.26

3612.23

3099.88

84.73

214.32

240.47

16.32

15.78

2.06

29.40

33.07

2.86

46.73

43.15

37.03

1.77

1.88

2.97

За разлика од едностепената компресија, кај двостепената бројот на ладилни
медиуми е ограничен заради влијанието на критичната температура. Така, одредени
медиуми, кои имаат повисока критична точка, можат да го задоволат условот за
загревање на водата на доволно висока температура. И овде највлијателни фактори,
температура на кондензација и ладилен медиум се исти како за едностепената.
Најголем COP се постигнува со намалување на температура на кондензација и примена
на амонијакот. Заради зголемување на кондензационата температура, односно
притисок доаѓа до значително намалување на COP.
За понатамошно усовршување на примената на системот за искористување на
отподната топлина, која се одведува од ладилниот систем со кои се зголемува
температурата на конденззација, заради што драстично опаѓа ефикасноста изразено
преку COP.
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6 Анализа и споредба на варијантните решенија на ладилната
постројка
6.1 Анализа на COP во однос на температурата на кондензација
Најголема енергетска потрошувачка во една постројка за ладење, се јавува кај
компресорите. Потрошувачката на електрична енергија кај компресорите е главно
детерминиранa од ниво на температурата на кондензација, која има поголемо влијание
и температурата на испарување. Со цел да се пресмета енергетската потрошувачка,
неопходно е да се земат предвид, целокупниот период на температурата на околината и
температура на кондензирање, во текот една година. Температурата на кондензирање кај
евапоративните кондензаторите се намалува пропорционално со температурата на
влажениот термометар. Температурата на кондензација на воздушно ладените
кондензатори се намалува пропорционално со амбиенталната температура. Затоа, со
паѓање на надворешната температура, температурата на кондензација на воздушно
ладениот кондензатор се намалува побрзо од температурата на кондензација кај
евапоративниот кондензаторот.
Кога ќе се анализираат табелите за едностепена и двостепена компресија може да
се забележат следните карактеристики за кондензаторите:
1) Водено ладен кондензатор
Од Табела 5.9 се гледа дека најголем COP се добива за процеси, каде што
кондензаторот е ладен со проточна вода, било да е бунарска, езерска, речна итн. Според
следните показатели:
1. Поголем степенот на сувост на ладилната пареа после пригушниот вентил со
што се зголемува специфичното проиводсво на студ во испарувачот
2. Помала вложена работа во компресорот за остварување на процесот, односно за
постигнување на притосокот на кондензација,
3. Поголемо количество на топлина во кондензаторот, што повлекува вградување
на поголем кондензатор, воедно, зголемување на инвестициските вложувања.
Водата по користењето може да се врати назад во средината или да оди во некој
технолошки процес, за греење или на догревање.
Овај начин на ладење поретко се користи бидејки, треба дасе обесбеди постојан
довод на проточна вода и покрај тоа, водата треба механички и хемиски да се третира.
На многу места, ова не е остварливо, поради што ретко се наоѓаат вакви извори за ладење
на постројката.
Ваквиот тип на постројки ги имаат следните предности:





Поголем COP
Помала потрошувачка на електрична енергија
Помала арматурна инсталација
Константност во однос на надворешните влијанија
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и недостатоци:



Обезбедување на постојан довод на вода
Трошоци за довод на вода и одржување на инсталацијата – додатнаопрема за
довод на водата што ги зголемува трошоците, како: капитални (арматура,
пумпи, итн), така и тековните трошоци (електричнаенергија, одржување, итн).
2) Евапоративни кондензатори

Овие преставуваат воздушно – водено ладени кондензатори, значи ги имаат
карактеристиките и на едните и на другите кондензатори.
Кај нив има неопходност од вода за ладење, која треба да се обезбеди на некој начин
(од вововод, бунари, езеро, река итн.). Посебно во летниот период, кога има повисоки
надворешни температури.
Треба да се земат во предвод следните фактори, при користење на овие
кондензатори:




потребен е доволен и стабилен доток на вода,
неискористување на топлината која оди во атмосверата
цената на водата за ладење

Ваквиот начин на ладење се користи, иако има полоши карактеристики од воденото
ладење и директно зависи од надворешните услови, односно темперратурата на влазниот
термометар, многу често се користи.
3) Воздушни кондензатори
Најнеповолни резултати се добиваат со воздушно ладените кондензатори. Голема
предност кај овие кондензатори е воздухот кој го има во неограничени количини во
окoлинaта. Од тука, доага и најголемиот недостаток на овај тип на ладење, кој директно
зависи од температурата на околинта. Заради високите температури на кондензација и
потполното фрлање на отпадна топлина, од технички аспект овие кондензатори треба да
се избегнуваат, освен места каде што се незаменливи, од технолошки и економски
причини.
Во постројката неопходно е користење на водено ладен кондензаторот. Заради
основната цел, да се одведе топлината која понатаму се користи во различни цели: за
греење, за технолкиот процес итн.

6.2 Анализа на COP во однос на ладилниот медиум
Со анализа на Табела 5-7 и Табела 5-9 се забележува дека со амонијакот се
постигнуваат најдобрите резултати, односно процесите се со најголем COP, било да се
однесува за едностепена или двостепена ладилна постројка и за секоја температура на
кондензација. Што значи со помала вложена работа се добива ист ладилен ефект.
Амонијакот има многу повисока специфична енталпијата на испарување [kJ/kg] во
споредба со R407C и R134a. Ова резултира со ниска вредност на масениот проток [kg/s],
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со што се намалуваат потребните димензии на цевките и вентилите, обично од 30 до
50%.
Температурата на заситување/притисок на испарување и кондензација се важни
својства при изборот на работен флуид за циклусот. Поради релативно ниската точка на
вриење (NBP=-33,3 °C) и високата критична температура (Тc= 132.2 °С) амонијакот
опфаќа широк спектар на примена кај системите за ладење.
По амонијакот, следи фреонот R134a кој има најблиски перформанси до R717.
Единстено се разликуваат по количеството на проток на ладилниот медиум, кој кај
фреоните е далеку поголем.
Амонијак
Амонијакот е потврден и докажан ладилен медиум, кој е природен и има значително
примена во ладилната индустрија од самите почетоци и сега, наоѓа зголемено користење
во многу други примени, каде за негова примена порано не се сметаше.
Предности на амонијакот
Со цел да се споредат својствата, главно споредбата се прави со HCFC-22 како
ладилен медиум, кој се уште широко се користи во многу земји и во многу примени.
Табела 6-1 Вредности за факторите на осиромашување на озонот (ODP) и
потенцијалот на глобално затоплување (GWP)
Ладилен медиум
Амонијак R-717
R-22 (HCFC R-22)
R-134A
R-404A
R-410A

ODP
0
0.055
0
0
0

GWP
<1
1810
1430
3900
2100

1. Коефициент на полезно дејство COP
Коефициент на полезно дејство COP е бездимензионален број кој се користи за
да се дефинира ефикасноста (Коефициент на извршување или излез по единица влез) е
највисок за амонијак (5.86), во споредба со другите кои се користат за ладење, како што
се: R134a, R404A, R410A, R-22 и многу други.
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Табела 6-2 Вредности за COP кај двостепена комресија
Ладилен медиум
R 134a
R 404A
R 407A
R 410A
R 507C
R 717

Притисок на
испарување
[bar]
2,62
4.97
3.72
6.55
5.19
3.41

Притисок на
кондензација
[bar]
8,87
16.09
13.48
21.31
16.60
13.51

Комресионен
однос

Моќ
[kW]

COP

3.38
3.23
3.62
3.25
3.20
3.96

2970
3035
3053
3027
3046
3034.78

5.32
4.67
4.52
4.74
4.58
5.86

2. Ефикасност
Амонијачните системи главно се направени како поплавени. Контролата на
притисната глава вештачки се држи до високиот притисок на празнење за да се обезбеди
правилно функционирање на термостатскиот вентил за експанзија. Затоа не е потребно
во амонијачната постројка, температурата на кондензација да биде на најниско можно
ниво и со тоа ја зголемува ефикасноста на овој циклус, ја намалува и потрошувачка на
енергија, во споредба со HCFC/HFC. Тоа е добро познато, кај системите изведени со
најниска температура на кондензација ќе доведе од намалување на потрошувачката на
електрична енергија и оттука, амонијачните системи со притисок на празнење е
дозволено да се одржува во склад со промените на температурата во влажниот
термометар.
3. Латентна топлина.
Амонијакот како медиум за ладење има најголема латентна топлина во споредба
со другите медиуми, освен водата и затоа по килограм на ладење може апсорбира или
одземе најмногу топлина, кога трансформацијата на фазата се одвива во испарувачот и
кондензатор. Така, со многу ниски протоци се бара да постигни голем ладилен ефект.
Циркулациона пумпа за транспорт во системот на енергијата бара помала количина на
енергија, во споредба со други ладилни медиуми. Латентна топлина за 4-50Cза различни
ладилни медиуми е наведена во табелата.
Табела 6-3 Латентна топлина на ладилните медиуми
Ладилен медиум
Вода R 718
Амонијак R 717
R 401A
HCFC/CFC R 22
HCF 134a/ R134a
R 404A

Латентна топлина
[kJ/kg]
2489.04
1247.85
214.48
201.79
195.52
162.03
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4. Пренос на топлина
Повеќето термички својства кои влијаат на преносот на топлина се поволни за
амонијакот во споредба со HCF 22:






специфична топлина на течноста е речиси 4 пати поголема - 4 спрема 1
латентна топлина на испарување е - 6 спрема 1
коефициент на топлинска спроводливост на течноста е -5,5 спрема 1
вискозноста е помала - 0,8 до 1
густината на течноста е помала - 0,5 до 1.

Сите овие својства помагаат во подобрување на корелација за пренос на
топлината помеѓу амонијакот во однос на HCFC-22 во процесите на кондензација и
испарувањеза пренос на топлината.
Табелата подолу ги покажува вредностите за топлински пренос на амонијак во
споредба со R22.
Табела 6-4 Коефициент на пренос на толина
Кондензација од надворешна стана на цевките
[W/m2K]
Кондензација од внатрешната стана на цевките
[W/m2K]
Вриење од надворешната страна на цевите
[W/m2K]
Вриење од внатрешната страна на цевите
[W/m2K]

Амонијак

HCFC 22

7500-11000

1700-2800

4200-8500

1400-2000

2300-4500

1400-2000

3100-5000

1500-2800

Повисоките коефициенти на пренос на топлина придонесуваат за употреба на
помали испарувачи и кондензатори или да ги задржат истите површини за пренос на
топлина и да работат на повисоки температури на испарување и пониски температури
на кондензација. На тој начин се подобрува на ефикасноста на циклусот.
5. Густина
Густината на амонијакот е половина од онаа на HCFC 22. (582 kg/m3 густина за
амонијак во споредба со 1128,4 kg/m3 за HCFC 22). Така ладилниот медиум лебди на
маслениот слој кој има густина околу 886 kg/m3, дури и ако оди е во картерот има
можност за маслото се разредува со разладно средство и со тоа влијае негативно на
подмачкување, кое е многу помалку во споредба со HCFC 22.
6. Масен проток
Амонијакот е поефикасен. Неговата вредност на масен проток за даден ладилен
капацитет е 1/7 пати помал од HCFC-22, (0,00091 kg/s во споредба со амонијакот 0.00616
kg/s R-22 од 250 K за испарување и 303 K температура на кондензација). Што значи само
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1/7 течноста треба да се пумпа за постигнување на ладилниот капацитет. Така енергија
за механичко пумпање ќе биде многу помала во амонијачниот систем.
7. Природен ладилен медиум
Амонијакот е природен ладилен медиум присутен во атмосферата и достапен во
природата во изобилство. Во природата се проиведува со биолошки процеси и е
природно разградлив и влијае на глобалното затоплување.
8. Вкупно еквивалентно влијание врз затоплувањето
Новата терминологија го покрива ефект на директна и индиректна истекување на
ладилниот медиум, како и енергија во текот на ескплоатацијата на животниот циклус на
опремата TEWI (вкупното еквивалентно влијание врз затоплувањето) е исто така, многу
поволно за амонијакот, како медиум за ладење заради неговите високи термички
својства. Покрај својот речиси нула фактор на осиромашување на озонот и
карактеристиките за потенцијално глобално затоплување.
9. Откривање на протекување
Амонијакот има лут мирис, па дури и многу мало протекување, при 5 PPM се
забележува мирис, така што персоналот за одржувањето треба да го поправи. Речиси
сите луѓе може да го осетат на нивоа до 25 PPM, Малото и континуираното изложување
на нивоа до 50 PPM е дозволено во повеќето земји за 8 часа дневно во неделата.
Ладилниот медиум без мирис, како што е HCFC- 22 или HFC-134a и други, дури и ако
тие истечат од системот во голема количина, тоа нема да се забележува додека не ослеби
системот за ладење.
10. Запалиливист со воздухот
Амонијакот во форма на пареа е 1,7 пати полесен од воздухот, тој брзо се крева
во воздух во случај на истекување и не останува во фабричката хала. Критичната густина
на амонијакот е 225 kg/m3, за воздухот е 335,94 kg/m3, а за HCFC е 523,842 kg/m3, R134a
е 511,922 kg/m3. Во случај на протекување, бидејќи овие средства за ладење се потешки
од воздухот и заради нивната без мирисен карактер, тие го паѓаат долу во фабриката
хала. Кога би дошло до протекување без некој да го забележи и во вентилираната
машинска хала може да предизвика смртни случаи, што се покажало како резултат на
задушување од преголемата количина кислород кој бил истиснат од ладилниот медиум.
11. Загуби од истекување
Молекулската тежина на амонијакот е 17.03, а HCFC22 е 86,48, R134a е 102,03,
R404A е 7,604 и R410A е 72,585. На овај начин, ако постројката покажува истекување на
еднакви количини од две постројки, губењето на ладилен медиум со повисока густина
ќе биде поголемо, т.е. од амонијачната. Слично, во текот на прочистување, губитоците
на ладилниот медиум се помали во амонијачните постројки во споредба со други
средства за ладење.
12. Растворливост во вода
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Амонијачните системи се поотпорни на контаминација од вода во споредба со
HCFC/HFC системи. Мало истекување на влага во систем, кое не надминува
концентрацијата над 100 PPM, останува во растворот и не замрзнува однадвор. Оттука
малото загадување со вода, обично не ја попречува работата со амонијачниот системот.
13. Однесување со масло
HCFC - 22 и други HFC ладилни течности, кои најчесто користат масла за
подмачкување, меѓусебно се растворливи во различни степени во зависност од типот на
маслото, работната температура и притисок. Додека амонијакот и маслото практично се
нерастворливи. Оттука повратокот на маслото од различни делови на системот е полесно
и бара различен пристап за управување со масло. Проблемите за повраток на маслото не
постојат во амонијчните системи за разлика од HCFC 22 системи.
14. Големина на цевките
Големините на амонијачните цевни линии се помали или со други зборови, за иста
големина ќе носат 2 до 3 пати повеќе ладилен капацитет од HCFC22. Цената на цевковод
оте со тоа и помала. На пример, цевки со дијаметар од 10 cm има капацитет од 280 kW
на вшмукување, линија со HCFC 22 во пад на притисок еквивалентен со 10C по 30 m
должина. Каде што амонијачна иста линија ќе биде погодна за капацитет од 728 kW.
Табелата дадена подолу ќе ја покажува бараната големина на линијата за различни
ладилни медиуми под исти услови и базирани врз основа за челични цевки, според (Ref
ASHRAE volume–Refrigeration 20110).
Капацитет на ладење 200 kW, температура на испарувања 50C.
Табела 6-5 Надворешни дијаметри на цевките за различни медиуми
Ладилен медиум
Амонијак R 717
HCFC 22
HCFC 134a
R 404A
R 410A

Вшмукувачка
линија НД
[mm]
50
80
80
80
65

Потисна
линија НД
[mm]
40
65
80
65
50

Линија
за течност
[mm]
20
32
40
40
32

15. Критични температури
Од изнесеното може да се забележи, дека критичната температура е највисока кај
амонијакот, како ладилен медиум и на тој начин се подобро прилагодени за користење
на топлински пумпи. Има многу искуството дека во воздушното ладење со R-22, каде
има многу високи температури на околината се наидувана на тешкотии да се кондензира
течност, ако работи премногу блиску до критичната температура.
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Табела 6-6 Критични температури
Ладилен медиум Критична температура
Амонијак R 717
134,400C
HCFC 22
96.150C
HCFC 134a
101.060C
R 404A
72.050C
R 410A
71.360C
16. Сигурносна група
Претходно гасови беа групирани самово две категории, група I игрупа II.
ANSI стандард и ASHRAE ги прегрупираа овие за да се разликува нив, како група
A1, A2, A3 и B1, B2, B3. Амонијакот е класифицирана во B2 категорија. Категоријата
"А" е за токсичност и категоријата "B" е зазапаливост. "А3" е најтоксични и "B3" е
најзапалив категоризиран. ANSI/ASHRAE стандардот сега го класифицира амонијакот
како медиум за ладење со B2L што значи дека е помалку запалив од B2 со брзина на
горење помала од 10 sm/s.
Ограничувања и недостатоци
Беа опфатени најголемиот дел од предностите и позитивни карактеристики на
амонијакот, како разладно средсто, ние треба, исто така да погледнеме на неговите
недостатоци и ограничувања за неговата употреба во некои од главните примени.
Генерално главното согледување е дека амонијак е запаливи и отровн.
17. Запаливост
Амонијакот е исклучително тешко запалив (над 6500C) и тешко се гаси подолу од
4500C. Протекувањата се забележливи доколку се поголеми од 5 PPM. Затоа е
исклучително ретко да се сретнат такви високи температури во нормалната
климатизација и ладење. Заради тоа, нема причина за загриженост, дека било каква
изложеност на амонијак е опасна за здравјето. Запаливата граница по волумен во воздух
на атмосферски притисок е концентрација од 16% до 28%. Како што споменавме погоре
што е сега класифициран како B2L што е помалку запалив во споредба со многу
јаглеводороди и други горива кои се користат во секојдневниот живот. Неговата
енергија за палење е 50 пати повисока од онаа на природен гас. Амонијакот не може да
изгори без присуството и поддршка од пламен. Поради високиот афинитет на
амонијакот кон атмосферската влажност е оценет како тешко запаливи.
18. Токсичност
Лабораториските испитувања докажале дека континуираната изложеност на
нивоа до 24 PPM од 10 до 15 години нема негативно влијание на човекот. Изложеност
на 100 PPM предизвикува иритација, но нема опасност по здравјето. Изложеност за ½
час над 5000 PPM може да биде фатална. Лутиот мирис на амонијакот поголем од 5 PPM
е забележливо и служи како рано предупредување, никој не треба да остане во близина
на протекување на амонијак и да се оддалечи, ако протекување не е контролирано.
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Амонијакот има најповолни особини за оваа намена, пред се заради високата
критична температура, топлинските карактеристики од сите други разгледани
ладилни медиуми. Има најголем COP, нема загадување на животната средина и
оштетувања на озонскиот слој. Нема некои тошкотии во одржувањето и е сигурен за
експлоатација. Има релативно ниска цена.
Во магистерскиот труд извршена е анализа на погоден ладилен систем за
искористување на отпадната топлина, за ладилен систем во млекара за производство
на течни и тврди производи. Согледувањата кои се направени при тоа упатуваат на
на следното:
поставување на ладилна шема со двостепена компресија и температура на
кондензација од 70 oC
Евапоративните кондензатори да се заменат со цилиндричени водено ладени.
При ова добиени се следните резултати:
Добиена топлинска енергија во кондензаторот 3,1MW (во првобитната шема
оддадена топлина кон околината е 2,9 MW)
Вкупно инсталирана електрична моќ – 840 kW ( во однос на 425 kW инсталирана
електрична моќ во првобитната шема)
Значи со зголемување на инсталираната електрична моќ на компресите за
речиси два пати, во споредба со сегашните, се добива топлина која понатаму се
користи во технолошки цели, за разлика од сега, каде се исфрла во околината.
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7 Заклучок
Отпадната топлина вратена од ладилната постројка е концепт кој има голем
потенцијал за имплементација во многу примени. Ако некој корисник истовремено има
паралелени потреби за ладење и за топла вода, користењето на системот за снабдување
со топла вода како спореден производ на еден ладилниот циклус, станува рационална и
оправдана мерка на заштеда на енергијата.
За користење на отпадната топлина од ладилната постројка најсоодветно е
користење на водено ладен кондензатор. На тој начин топлината може да се користи за
загревање на топла вода.
Кај водено ладените кондензатори ладилниот флуид е вода. Разгледани се три
конструкции на водено ладени кондензатори: цевка во цевка, цилиндричен со цевна
намотка, цилиндричен проточен кондензатор. За концептот кој и предмет на поучување
на оваа магистерска теза се избира цилиндричнен проточен воден кондензатор кој
обично се користат со амојачни системи со големи капацитети.
Споредени се термодинамичките својства на различните ладилни медиуми, при
што се покажува дека амонијакот има најпогодни својства за ладилни постројки со
големи капацитети.
Амонијакот е многу широко користен и е еден од класичните средства за ладење.
Двете карактеристики на R-717, врската меѓу притисокот и температура на заситување
и волуменскиот проток по единица ладилен капацитет, се доста слични со оние на R-22
и R-502. Од друга страна, R-717 има некои предности во однос на R-22 и R-502, како
што се понискаta цена, зголемување на ефикасноста на циклусот, повисок коефициент
на пренос на топлина, повисокa критична температура, поголема прегледност во случај
на протекување, пониски трошоци на цевките за транспорт на течноста во
рециркулационот систем, повеќе толеранција од навлегување на водата, повеќе
поволности во однесување со маслата, нула ODP и GWP и помали ладилни цевки.
Извршена е споредбена анализа на работата на ладилните системи кои се избрани
за оваа намена со повеќе ладилни флуиди. Анализата покажа дека амонијакот е
најпогоден ладилен медиум за оваа намена со фреоните (R134a, R 507a). Амонијакот е
течност со потенцијал на уништување на озонскиот слој еднаква на нула како и
потенцијал на глобално затоплување, исто така, речиси нула, што значи дека од гледна
точка на еколошките барања е оправдано негово користење. Поради поволните
термофизички карактеристиките на амонијакот, наменет за ладење во комерцијалните
објекти се постигнува висока енергетска ефикасност.
Одредени медиуми, кои имаат повисока критична точка, можат да го задоволат
условот за загревање на водата на доволно висока температура. И овде највлијателни
фактори, температура на кондензација и ладилен медиум како за едностепената, така и
за двостепената. Најголем COP се постигнува со намалување на температура на
кондензација и примена на амонијакот. Заради зголемување на кондензационата
температура, односно притисок доаѓа до значително намалување на COP.
Разгледани се шемите на системи со едностепена и двостепена компресија од
аспект на влијанието на температурата на кондензацоија врз вредноста на COP како
показател на ефекасноста на ладилните системи.
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За постигнување на повисоки температури на топлата вода неопходно е
користење на систем со двостепена компресија и висока температура на кондензација.
Ваквиот систем се сосотои од ниско и високо притисни комресори, сепаратор,
испарувачи и кондензатори. Анализата на системите заради избор на погодна ладилна
шема е извршена на две постројки со следните карактеристики:



Двостепена амонијачна комресија, температура на испарување -6 oC и
температура на кондензација 70 oC.
Едностепена амонијачна комресија, температура на испарување -6 oC и
температура на кондензација 45 oC.

Ефикасноста на овие два системи пресметана преку COP (за едностепена изнесува
4,07 за двостепена 2,97), претставува фактор за избор на системот.
За конечен избор на шемата на ладилниот систем потрено е да се изврши техно –
економска анализа на параметрите на ладилната постројка и на системот за
искористување на топлата вода за технолошки потреби.
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Табели за точките во дијаграмите за ладилните шеми
Едностепена ладилна постројка
Температура на кондензација од 45 oC
Табела 1 Особини на фреон 134а
Состојба
1
2
3
4
5

Температура Притисок Ентапија Ентропија
[oC]
[bar]
[kJ/kg]
[kJ/kgK]
-6
2.62
394.97
1.7285
50
11.60
427.35
1.7285
45
11.60
263.90
1.2132
-6
2.62
263.90
1.2392
-6
2.62
191.94
0.9705
Табела 2 Особини на фреон R404a

Состојба
1
2
3
4
5

Температура Притисок Ентапија Ентропија
[oC]
[bar]
[kJ/kg]
[kJ/kgK]
-6
4.97
362.16
1.6092
50
20.47
389.82
1.6092
45
20.47
268.37
1.2275
-6
4.97
268.37
1.2573
-6
4.97
191.84
0.9702
Табела 3 Особини на фреон R407c

Состојба
1
2
3
4
5

Температура Притисок Ентапија Ентропија
[oC]
[bar]
[kJ/kg]
[kJ/kgK]
-6
3.72
405.75
1.7816
60
17.51
443.61
1.7816
45
17.51
268.16
1.2272
-6
3.72
268.16
1.2596
-6
3.72
191.62
0.9692
Табела 4 Особини на фреон R410

Состојба
1
2
3
4
5

Температура Притисок Ентапија Ентропија
[oC]
[bar]
[kJ/kg]
[kJ/kgK]
-6
6.55
418.92
1.8198
65
27.17
455.07
1.8198
45
27.17
275.08
1.2484
-6
6.55
275.08
1.2816
-6
6.55
191.13
0.9675
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Табела 5 Особини на фреон R507a
Состојба
1
2
3
4
5

Температура Притисок Ентапија Ентропија
[oC]
[bar]
[kJ/kg]
[kJ/kgK]
-6
5.189
358.37
1.5935
50
21.09
385.04
1.5935
45
21.09
268.24
1.2267
-6
5.189
268.24
0.6232
-6
5.189
191.90
0.9703
Tабела 6 Особини на амонијак R717

Состојба
1
2
3
4
5

Температура Притисок Ентапија Ентропија
[oC]
[bar]
[kJ/kg]
[kJ/kgK]
-6
3.41
1455.51
5.7013
120
17.83
1711.01
5.7013
45
17.83
415.48
1.7528
-6
3.41
415.48
1.8082
-6
3.41
172.34
0.8981
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Температура на кондензација од 35 oC
Табела 7 Особини на фреон 134а
Состојба
1
2
3
4
5

Температура Притисок Ентапија Ентропија
[oC]
[bar]
[kJ/kg]
[kJ/kgK]
-6
2.62
394.97
1.7285
40
8.87
422.41
1.7285
35
8.87
249.08
1.1663
-6
2.62
249.08
1.1838
-6
2.62
191.94
0.9705

Табела 8 Особини на фреон 404a
Состојба
1
2
3
4
5

Температура Притисок Ентапија Ентропија
[oC]
[bar]
[kJ/kg]
[kJ/kgK]
-6
4.97
362.16
1.6092
40
16.09
385,81
1.6092
35
16.09
251.06
1.1747
-6
4.97
251.06
1.1938
-6
4.97
191.84
0.9692

Табела 9 Особини на фреон 407c
Состојба
1
2
3
4
5

Температура Притисок Ентапија Ентропија
[oC]
[bar]
[kJ/kg]
[kJ/kgK]
-6
3.72
405.75
1.7816
50
13.48
439.76
1.7816
35
13.48
252.02
1.1763
-6
3.72
252.02
1.1984
-6
3.72
191.62
0.9692

Табела 10 Особини на фреон 410
Состојба
1
2
3
4
5

Температура Притисок Ентапија Ентропија
[oC]
[bar]
[kJ/kg]
[kJ/kgK]
-6
6.55
418.92
1.8198
55
21.31
453.15
1.8198
35
21.31
256.50
1.1901
-6
6.55
256.50
1.2121
-6
6.55
191.13
0.9675
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Табела 11 Особини на фреон 507a
Состојба
1
2
3
4
5

Температура Притисок Ентапија Ентропија
[oC]
[bar]
[kJ/kg]
[kJ/kgK]
-6
5.189
358.37
1.5935
40
16.60
381.72
1.5935
35
16.60
251.47
1.1738
-6
5.189
251.47
1.1933
-6
5.189
191.90
0.9703
Tабела 12 Особини на aмониак R717

Состојба
1
2
3
4
5

Температура Притисок Ентапија Ентропија
[oC]
[bar]
[kJ/kg]
[kJ/kgK]
-6
3.41
1455.51
5.7013
70
13.508
1596.20
5.7013
35
13.508
336.07
1.5672
-6
3.41
336.07
1.5110
-6
3.41
181,48
0.8981
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Температура на кондензација од 22 oC
Табела 13 Особини на фреон R134а
Состојба
1
2
3
4
5

Температура Притисок Ентапија Ентропија
[oC]
[bar]
[kJ/kg]
[kJ/kgK]
-6
2.62
394.97
1.7285
25
6.08
413,63
1.7285
22
6.08
230.41
1.1054
-6
2.62
230.41
1.1141
-6
2.62
191.94
0.9705

Табела 14 Особини на фреон R404a
Состојба
1
2
3
4
5

Температура Притисок Ентапија Ентропија
[oC]
[bar]
[kJ/kg]
[kJ/kgK]
-6
4.97
362.16
1.6092
25
11.50
378.54
1.6092
22
11.50
231.55
1.2275
-6
4.97
231.55
1.1192
-6
4.97
191.84
0.9702

Табела 15 Особини на фреон R407c
Состојба
1
2
3
4
5

Температура Притисок Ентапија Ентропија
[oC]
[bar]
[kJ/kg]
[kJ/kgK]
-6
3.72
405.75
1.7816
31
9.34
427.70
1.7816
22
9.34
232.13
1.1109
-6
3.72
232.13
1.1192
-6
3.72
191.62
0.9692

Табела 16 Особини на фреон R410
Состојба
1
2
3
4
6

Температура Притисок Ентапија Ентропија
[oC]
[bar]
[kJ/kg]
[kJ/kgK]
-6
6.55
418.92
1.8198
35
15.19
441.49
1.8198
22
15.19
234.50
1.1183
-6
6.55
234.50
1.1298
-6
6.55
191.13
0.9675
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Табела 17 Особини на фреон R507a
Состојба
1
2
3
4
5

Температура Притисок Ентапија Ентропија
[oC]
[bar]
[kJ/kg]
[kJ/kgK]
-6
5.189
358.37
1.5935
25
11.90
374.56
1.5935
22
11.90
231.48
1.1082
-6
5.189
231.48
1.1185
-6
5.189
191.90
0.9703

Tабела 18 Особини на aмониак R717
Состојба
1
2
3
4
5

Температура Притисок Ентапија Ентропија
[oC]
[bar]
[kJ/kg]
[kJ/kgK]
-6
3.41
1455.51
5.7013
59
9,136
1610,10
5.7013
22
9,136
303,31
1.7528
-6
3.41
303,31
1.8040
-6
3.41
181,48
1,3610
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Двостепена компресија
Табела 18 Особини на фреон R134а
Состојба
1
2
3
4
5
6
7
8

Температура Притисок Ентапија Ентропија
[oC]
[bar]
[kJ/kg]
[kJ/kgK]
-6
2.34
394.97
1.7304
35
7.7
419.88
1.7304
30
7.7
414.69
1.7141
90
25
448.9
1.7141
77.5
25
318.69
1.3715
30
7.7
318.69
1.2833
30
7.7
241.83
1.1429
-6
2.34
241.83
1.1640
Табела 19 Особини на фреон R407c

Состојба
1
2
3
4
5
6
7
8

Температура Притисок Ентапија Ентропија
[oC]
[bar]
[kJ/kg]
[kJ/kgK]
-6
3.72
405.75
1.7816
44
12.42
435.13
1.7816
32
12.42
421.55
1.7383
94
39.73
447.64
1.7383
80
39.73
338.42
1.4181
32
12.42
338.42
1.4629
32
12.42
247.34
1.1611
-6
3.72
247.34
1.1806
Табела 20 Особини на амонијак R717

Состојба
1
2
3
4
5
6
7
8

Температура Притисок Ентапија
[oC]
[bar]
[kJ/kg]
-6
3.4114
1455.51
70
11.67
1602.72
30
11.67
1486.17
130
40
1673.5
78,3
40
591.35
30
11.67
591.35
30
11.67
243.84
-6
3.41
243.84

Ентропија
[kJ/kgK]
5.7013
5.7013
5.2631
5.2631
2.2116
2.5441
1.4881
1.1657

97

Табела 21 Средни месечни вредностиза температурите и влажноста
Месец

I

II

III

IV

V

VI

VII

VII

tsr-mes

-0,8

1,9

6,3

11,1

15,7

19,5

21,7

21,1

φsr-mes

83,6 78,33 71,63 65,07 65,5 61,03 55,83 55,43

IX

X

17,2 11,4
65

XI

XII

6,2

1

73,7 79,93 84,37
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