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ЛАДИЛНА ТЕХНИКА

TEHNIKI NA LADEWE
Ladeweto - има {iroka primena vo razli~ni oblasti
od industrijata, a od osobena va`nost e vo prehrambenata industrija.
Fizi~kata su{tina na studot - identi~na na su{tinata na toplinata, so toa {to energetskoto nivo na
atomite i molekulite pri nivoto haoti~no dvi`ewe,
e so poniski vrednosti.

FIZI^KI PRINCIPI ZA DOBIVAWE
NA NISKI TEMPERATURI
Prirodno ladewe
ladewe na telata do temperatura na okolinata
Ladewe do temperaturi poniski od temperaturata na
okolinata, mo`e da se realizira samo so prinudno
ladewe.

So prinudno ladewe se postignuvaat razli~ni temperaturi, duri i temperaturi bliski do apsolutnata
nula ( -273.16 oC), no ne mo`e da se postigne samata
vrednost na apsolutnata nula.

FIZI^KI PRINCIPI ZA DOBIVAWE
NA NISKI TEMPERATURI

So prinudno ladewe
se postignuvaat razli~ni temperaturi, duri i temperaturi bliski do apsolutnata nula ( -273.16 oC), no
ne mo`e da se postigne samata vrednost na apsolutnata nula.

TEHNIKI NA LADEWE

Sekoj fizi~ki proces, propraten so odzemawe ( apsorpcija ) na toplina, mo`e da se iskoristi za
procesite na ladewe.

Topewe
Proces na promena na agregatnata sostojba od tvrda
vo te~na faza.
Realizacijata na samiot proces e so odzemawe na
toplina od okolinata, t.e. od ladenoto telo.

Topewe na mraz (H2O) pri 0 oC.
Su{testven nedostatok - iscrpuvaweto na mrazot
koj se topi i nemo`nosta za postign. na temp.
poniski od 0 oC.

Solovi rastvori

Poniski temperaaturi se postignuvaat so topewe na
zamrznati solovi rastvori, koi mrznat pri temperaturi zna~itelno poniski od 0 oC.

Solov rastvor % H2O

%X

oC

kJ/kg

Voda-NaCl

77

23

-21.2

236

Voda-CaCl

70

30

-55

213

Solovi rastvori
Temperaturata na topewe na solovite rastvori se
sni`uva so zgolemuvawe na koncentracija na solta vo
sme{ata, do opredelena najniska - kriohidratna
temperatura.
So понатамошно zgolemuvawe na koncentracijata na
solta vo sme{ata, temperaturata na topewe na soloviot rastvor se zgolemuva.
Rastvorot so kriohidratna temperatura na topewe evtekti~en.
Vo praksa, evtekti~en mraz se dobiva so polnewe na
metalni sadovi ( zerotori) so evtekti~en rastvor,
koi se ladat do temperatura na mrznewe, i kako takvi
se koristat za ladewe, naj~esto vo transportni sretstva.

Sublimacija
Za ladewe so sublimacija se koristi t.n. “suv mraz”,
kako tvrd CO2.

Dobivaweto na tvrd CO2
So prigu{uvawe na vte~net CO2 do pritisok pomal od
pritisokot vo trojnata to~ka ( 0.518 MPa).
Dobienata tvrda faza se presuva vo blokovi, koi odat
na koristewe.

Sublimacija
Pri atmosferski pritisok, tvrdiot CO2 odzema
toplina od okolinata, ili od ladenoto telo i
sublimira. Specifi~nata toplina na fazniot premin
e 574 kJ/kg pri temperatura na sublimacija od –78.9 oC.
Ladilniot efekt pri sublimacija na tvrdiot CO2 e
640.5 kJ/kg (dva pati pogolem otkolku kaj mrazot).
Pri sublimacija na tvrd CO2 vo uslovi na vakuum,
mo`at da se realiziraat temperaturi do –100 oC.
Primena - vo transportot i vo prehrambenata
industrija.

Isparuvawe
Ladilniot efekt, se realizira za smetka na odzemeno
koli~estvo na toplina od okolinata, pri isparuvawe
na nekoi te~nosti.
Kako sredstva za ladewe se koristat te~nosti koi pri
atmosferski pritisok imaat niska temperatura na
isparuvawe i golema specifi~na toplina na fazen
premin pri isparuvawe.
Takvi svojstva imaat NH3, СO2, razli~ni freoni, i.t.n.
Temperaturata na isparuvawe i toplinata na
isparuvawe, zavisat od pritisokot.
Najrasprostranet na~in na ladewe.
Baza za principot na rabota kaj parokompresorskite
ladilni ma{ini.

Drugi metodi za dobivawe na stud
Drugi metodi za dobivawe
ograni~ena primena :

na

stud,

so

Ladewe so vioren efekt ( ladewe vo viorna
cevka ),
 Ladewe so pridu{uvawe ( efekt na JouleThompson),
 Ladewe so adijabatsko ra{iruvawe na gasovi,
 Termoelektri~no ladewe.


ЛАДИЛНИ МЕДИУМИ

LADILNI MEDIUMI

Za realizacija na kru`ni procesi, se koristat
razli~ni rabotni tela:
 Ladilni fluidi, koi pri atmosferski pritisok

imaat temp. na isparuvawe od -80 do -130 oS.
Se koristat kaj parokompresorski lad. ma{ini
 Vozduh i razli~ni gasni sme{i.
Se koristat kaj gasni lad. ma{ini,
 Razli~ni sme{i od ladilni fluidi i apsorbenti
( materija koja go apsorbira ladilniot fluid ).
Se koristat kaj apsorpcioni ladilni ma{ini.

Barawa i uslovi

Ladilnite mediumi, treba da ispolnuvaat odredeni
barawa i uslovi :
• termodinami~ki,
• fizi~ko-hemiski,
• fiziolo{ki,
• ekonomski,
• ekolo{ki.

Barawa koi se postavuvaat za ladilnite
mediumi (fluidi)
Da kondenziraat za normalni temp. na okolinata pri
niski pritisoci od cca 1-1.5 Mpa
 Da mo`e da se realizira golemo specifi~no

volumensko proizvodstvo na stud, t.e. da imaat golema
toplina na isparuvawe.
So toa se smaluva koli~estvoto na fluid koj cirkulira
vo sistemot, a se smaluvaat i gabaritite na elementite
od aparatite i postrojkite, pred se kompresorot, i.t.n.,
• Da imaat niska temperatura na zamrznuvawe,

Barawa koi se postavuvaat za ladilnite
mediumi (fluidi)
• Da

imaat golemi vrednosti na koef. na
sproveduvawe i prenos na toplina, so {to se
smaluvaat toplinorazmenuva~kite povr{ini od
aparatite i opremata,
• Da se me{aat so vodata, pri {to se smaluva

korozijata na metalnite delovi od elementite od
opremata. Voedno,se smaluva mo`nosta za obrazuvawe
na mraz vo ekspanzioniot ured,

Barawa koi se postavuvaat za ladilnite
mediumi (fluidi)
• Da ne stapuvaat vo reakcija so metalite od koi e

izrabotena instalac.
• Da ne gorat i da ne obrazuvaat eksplozivni sme{i,
• Da ne se razlagaat na visoki temperaturi,
• Da ne se otrovni i opasni za ~ovekovoto zdravje
• Da se evtini i dostapni na pazarot,
Dosega, vakov ladilen fluid - NEMA.

Опасности при транспорт и манипулација со
ладилни флуиди

Особеностите на ладилните медиуми, како работни тела
кај ладилните постројки, се разгледуваат и од аспект на
опасностите кои се присутни при ракување и манипулација, т.е. транспорт, преточување, полнење на ладилните
системи, и.т.н.
Во основа се разликуваат две категории на опасности
кои се присутни при ракување и манипулација со
ладилните медиуми

Опасности при транспорт и манипулација со
ладилни флуиди
 Однесување и влијание на ладилните медиуми при

продор во околината, или испуштање во слободна
атмосфера,
Во зависност од својствата и карактеристиките,
поодделни ладилни медиуми можат различно да
делуваат врз човековиот организам. Воедно, измешани со воздух, можат да предизвикаат експлозија,
пожар, или некое неповолно физиолошко дејство.
 Однесување и влијание на ладилните медиуми во
самиот ладилен систем.
Во самиот ладилен систем, ладилниот флуид како
работно тело, може да предизвика оштетувања
заради недозволено високи притисоци, или оштетувања заради хемиски реакции со материјалите
со кои доаѓа во контакт, маслото, и.т.н.

Ладилни флуиди и околина
Користењето на халогенизирани јаглено водороди како
флуиди, и тоа не само за потребите на ладилната
техника, го наметна и проблемот со оштетувањето на
озонската обвивка на планетата земја.
И тоа како глобален светски проблем !

При разградбата на халогенизираните јаглено водороди,
кои во составот содржат атоми на хлор, воочен е ефект
на алармантно оштетување на озонскиот слој.
Ваквите состојби резултираа со меѓународна акција и
низа на мерки, со кои некои од ладилните флуиди
потполно се забрануваат за употреба, а за некои се
пропишуваат врменски и количински ограничувања, до
нивното потполно исфрлање од употреба.

Ладилни флуиди и околина
Покрај оштетувањата на озонската обвивка, при разгледувањата на подобноста на ладилните флуиди за употреба,
вклучено е и нивното влијание во глобалното загревање на
земјата, т.е. врз ефектот на стаклена градина, а покасно е
воведен и критериум за тотален еквивалент на загревањето.
За квантификација на подобноста на поодделни ладилни
флуиди за употреба, воведени се повеќе критериуми од
аспект на заштитата на околината, како :

ODP – Ozone Depletion Potential ( Потенцијал на деградација
на озонскиот слој ), како критериум со кој се споредува агресивноста ( потенцијалот ) на ладилниот флуид врз
разградбата на озонскиот слој. Како реперна максимална
големина е земен потенцијалот на R11, со вредност
ODP(R11) = 1.

Ладилни флуиди и околина
GWP – Global Warming Potential ( Потенцијал на глобалното
загревање ), како критериум со кој се споредува влијанието
на ладилниот флуид врз ефектот на стаклена градина, т.е.
потенцијалот на загревање.
Како реперна големина е земен ваквиот потенцијал на СО2
со вредност, GWP СО2 = 1.
Потенцијалот на загревање ( ефектот на стаклена градина ), по една
молекула од поодделни ладилни флуиди е во ранг и за сса 10.000
пати поголем во однос на истиот од СО2. Од такви причини, иако се
работи за релативно мали количини, во однос на количините на СО2
кои се испуштаат во слободна атмосфера, негативните ефекти
можат да бидат значајни.

TEWI – Total Equivalent Warming Impact ( Тотално еквивалентно
влијание на загревањето ), како критериум со кој се зема во обзир
тоталното еквивалентно влијание врз загревањето.

Ладилни
флуиди и
околина

Ладилни флуиди и околина

Izbor na ladilen fluid

Se optimira od aspekt na :
• vidot i namenata na ladilnata ma{ina kaj koja

se koristi,
• konstruktivnite osobenosti,
• uslovite pri rabota.

Карактеристични ладилни флуиди

Покрај основни особини и карактеристики на ладилните
флуиди кои денес се во употреба кај ладилните
постројки, во материјалот се наведени основни
особини и карактеристики и на ладилни флуиди, кои
денес се забранети за употреба ( R12, R22 ).
Причината е што ваквите ладилни флуиди, досега
се доста долго користени и што голем број од
постоечките ладилни постројки и инсталации се
уште работаат со нив.

Халогенизирани јагленоводороди

Во претходниот период, со исклучок на амоњакот,
најзастапени
како
ладилни
флуиди
во
ладилните постројки, беа различните видови на
фреони, т.е. ладилни флуиди на база на
халогенизирани јаглено водороди, кои се
добиваат со деривација од метан ( CH4 ) и етан
( C2H6 ).
Фреоните можат да се разгледуваат во три
карактеристични групи.

CFC - флуор хлор јагленоводороди

Потполно халогенизирани флуиди, кој во составот
содржат флуор и хлор, а не содржат водород. Од
ваквите флуиди, најповеќе во употреба беа R11,
R12, R502.
 Фреон 12 ( дифлуордихлорметан R12 – CF2Cl2 ) -

ЗАБРАНЕТ ЗА УПОТРЕБА ! Како ладилен флуид,
често се користеше во мали, средни и големи
компресорски ладилни постројки, со обзир на
добрите термодинамички особини. Не е токсичен,
без мирис и не е екслозивен.

HCFC - флуор хлор јагленоводороди

Делимично халогенизирани флуиди. Во составот
содржат флуор, хлор и водород. Во оваа група
спаѓаат R22, R123.
 Фреон 22 ( дифлуормонохлорметан R22 – CHF2Cl)

- ЗАБРАНЕТ ЗА УПОТРЕБА ( за Македонија
забраната беше одложена до 2020 г. ) ! Како
ладилен флуид, често се користеше во мали,
средни и големи компресорски ладилни постројки,
со обзир на добрите термодинамички особини. Не
е токсичен, без мирис и не е екслозивен.

HFC - флуор јагленоводороди

Делимично халогенизирани флуиди. Во составот
содр-жат флуор и водород. Во оваа група спаѓаат
R134a, R404A, R407C, R410A, и.т.н..
 R134a ( CF3CH2F ), денес се препорачува како

замена за R12 И поретко R22.
Термодинамичките особини му се слични на R12.
Без мирис е и не е експлозивен. Токсичноста е се
уште во фаза на испитување.
 R404A ( R143a/R125/134a ) мешавина од HFC
флуиди.
Денес се препорачува како замена за R22.

Ладилни флуиди од природно потекло

Ладилните флуиди од природно потекло, во однос на
заштитата на околината, се најдобрата варијанта.

AMOНИЈAK - NH3 ( R 717 )
Dosta rasprostranet ladilen fluid, posebno za pogolemi
ladilni kapaciteti.
Denes se pove}e, povtorno dobiva na va`nost.
Prednosti
Ima dobri termodinami~ki i ostanati osobini:
• Umeren pritisok na isparuvawe i kondenzacija vo {irok
dijapazon na temperaturikoi se koristat vo ladilnata
tehnika,
• Golemo specifi~no volumensko proizvodstvo na stud,
• Visoki vrednosti na koeficientite na sproveduvawe i
prenos na toplina,
• Nema korozivno dejstvo na crnite metali i dr.

Nedostatoci
•
•
•
•

Gori i so vozduhot obrazuva eksplozivni sme{i,
Pri visoki temperaturi se razlaga,
Agresiven e kon bakarot i legurite od bakar,
Otroven ( maksimalno dozvolenata koncentracija.

Јаглено водороди ( HC )

Јаглено водороди ( HC ) – изобутан, пропан, бутан
и др.
Денес веќе се во употреба, посебно кај мали
домашни ладилници, каде во масовна упореба е
изобутан (R600а ).
Основен недостаток на
нивната запаливост.

јаглено

водородите

е

Масла за ладилните медиуми
За работа со ладилните флуиди од групите CFC и HCFC
најчесто се користат :
• минерални масла (MO)
• aлкил-бензенски масла (AB)
• комбинација на минерални и алкил-бензенски
масла.
За работа со новите еколошки прифатливи ладилни
флуиди од групата HFC, се користат синтетички масла,
како :
• поли-естерски масла (POE)
• поли-алкилни-гликолни масла (PAG)
• поливинил-естерски масла (PVE).

Масла за ладилните медиуми

Бидејќи HFC и минералните масла не се мешаат (не
образуваат хомогена смеша), ладилните медиуми од
групата HFC не можат да се полнат во постоечки
системи, каде има минерално масло.
Во случај на замена на ладилниот флуид ( пр. R12 се
заменува со R134а), потребно е системот да се
прилагоди на новиот ладилен медиум.
Минимални барања за прилагодување на системот кон
новите услови, е замена на минералното, или алкил
бензенското масло, со синтетичко масло.

Ладилни флуиди за апсорпциони
ладилни постројки
Кај ладилни апсорпциони постројки со термички погон,
се користат различни раствори, како комбинации на
ладилни флуиди и апсорбенти, нормално до колку ги
исполнуваат условите за намената.
Денес, најчесто користени комбинации се :
 Вода, како ладилен флуид и литиум бромид, како
апсорбент.
Со обзир на ограничувањето, температурата на
испарување да биде повисока од 0 оС, се користи
кај системи за климатизација.
 Амоњак како ладилен флуид и вода како апсорбент.
Cо обзир дека можат да се постигнуваат и доста
ниски температури на испарување, се користи и кај
процесни системи.

Ладилни медиуми за aдсорпциони
ладилни постројки
Со адсорпциони постројки, на база на топлина, може
да се продуцира студ.
Студот може да се продуцира во процес со користење
на порозни материјали, како адсорбенти за одреден
вид на ладилен флуид.

Како парови ладилен флуид/адсорбент можат да
се сретнат :
 вода/силикагел,
 вода/зеолит,

 амоњак/активен јаглен,
 метанол/активен јаглен,
 друго.

Носители на студ
Носители на студ, како медиуми со кои студот ”се
пренесува” од ладилната постројка до технолошката
опрема ( ладениот објект ).
Во зависност од агрегатната состојба, носителите на
студ можат да бидат во тврда, течна, или гасна
агрегатна состојба.
Носители на студ во тврда агрегатна сосотојба се мраз,
тврд CO2, и.т.н.
Носители на студ во гасна агрегатна состојба се воздух,
CO2, смеша од водород и азот, и.т.н.
Најширока примена во ладилната техника имаат
редица раствори, како носители на студ во течна
агрегатна состојба.

Носители на студ
Услови и барања, кои се поставуваат за носители на
студ :
 да имаат ниска температура на замрзнување,
 да имаат мал вискозитет ( мали хидраулични загуби),
 да имаат голем специфичен топлински капацитет,
 да не се корозивни за металите и материјалите од кои е

изработена опремата,
 да се хемиски стабилни,
 да не се токсични,
 да не горат и да не се експлозивни

Параметри на ладилни флуиди
 Табеларни вредности за параметри на ладилни флуиди

за различни услови, се наведуваат во специјализирана
литература ( прирачници и сл. ), а денес најчесто во
програми, или како дел од програмски пакети.
 Во склоп на материјалот, во ПРИЛОГ, дадени се

табеларни вредности за често применувани ладилни
флуиди.
 Воедно во Excel-програм “FLUIDI” (кој е исто така

составен дел од материјалот), се добиваат сите
потребни параметри за често применувани ладилни
флуиди, за различни услови.

Карактеристични ладилни флуиди
Refrigerant

Application

Substitute suggested
Retrofit(R)/New (N)

СFC ладилни флуиди
R 11(CFC)
NBP = 23.7 oC
hfg at NBP=182.5 kJ/kg
Tcr =197.98oC
Cp/Cv = 1.13
ODP = 1.0
GWP = 3500

R 12 (CFC)
NBP = -29.8 oC
hfg at NBP=165.8 kJ/kg
Tcr =112.04 oC
Cp/Cv = 1.126
ODP = 1.0
GWP = 7300

Large air conditioning
systems

R 123 (R,N)
R 141b (N)
R 245fa (N)

Industrial heat pumps
As foam blowing agent
n-pentane (R,N)

Domestic refrigerators
Small air conditioners

Water coolers
Small cold storages

R 22 (R,N)
R 134a (R,N)
R 227ea (N)
R 401A,R 401B (R,N)
R 411A,R 411B (R,N)
R 717 (N)

Карактеристични ладилни флуиди

Refrigerant

Application

Substitute suggested
Retrofit(R)/New (N)

HСFC ладилни флуиди
R 22 (HCFC)
NBP = -40.8 oC
hfg at NBP=233.2 kJ/kg
Tcr =96.02 oC
Cp/Cv = 1.166
ODP = 0.05
GWP = 1500

Air conditioning systems
Cold storages

R 410A, R 410B (N)
R 417A (R,N)
R 407C (R,N)
R 507,R 507A (R,N)
R 404A (R,N)
R 717 (N)

Карактеристични ладилни флуиди

Refrigerant

Application

Substitute suggested
Retrofit(R)/New (N)

HFC ладилни флуиди
R 134a (HFC)
NBP = -26.15 oC
hfg at NBP=222.5 kJ/kg
Tcr =101.06 oC
Cp/Cv = 1.102
ODP = 0.0
GWP = 1200

Used as replacement for
R12 in domestic
refrigerators, water
coolers, automobile
A/Cs etc

No replacement required
* Immiscible in mineral oils
* Highly hygroscopic

Карактеристични ладилни флуиди
Refrigerant

Application

Substitute suggested
Retrofit(R)/New (N)

Ладилни флуиди од природно потекло
R 717 (NH3)
NBP = -33.35 oC
hfg at NBP=1368.9 kJ/kg
Tcr =133.0 oC
Cp/Cv = 1.31
ODP = 0.0
GWP = 0.0

Cold storages

R 744 (CO2)
NBP = -78.4 oC
hfg at 40oC=321.3 kJ/kg
Tcr =31.1 oC
Cp/Cv = 1.3
ODP = 0.0
GWP = 1.0

Cold storages

Ice plants
Food processing

No replacement required
* Toxic and flammable
* Incompatible with copper
* Highly efficient
* Inexpensive and available

Frozen food cabinets

Air conditioning systems
Simultaneous cooling and
heating (Transcritical
cycle)

No replacement required
* Very low critical
temperature
* Eco-friendly
* Inexpensive and available

Карактеристични ладилни флуиди
Refrigerant

Application

Substitute suggested
Retrofit(R)/New (N)

Ладилни флуиди од природно потекло

R718 (H2O)
NBP = 100. oC
hfg at NBP=2257.9 kJ/kg
Tcr =374.15 oC
Cp/Cv = 1.33
ODP = 0.0
GWP = 1.0

Absorption
systems

R600a (iso-butane)
NBP = -11.73 oC
hfg at NBP=367.7 kJ/kg
Tcr =135.0 oC
Cp/Cv = 1.086
ODP = 0.0
GWP = 3.0

Replacement for
R 12

Steam jet
systems

Domestic
refrigerators
Water coolers

No replacement required
* High NBP
* High freezing point
* Large specific volume
* Eco-friendly
* Inexpensive and available

No replacement required
* Flammable
* Eco-friendly

Прпф. д-р Ѓпрди Трпмбев

НАРУШУВАЊЕ НА
ОЗОНСКИОТ СЛОЈ

Aтмпсфера
Различни
температури
и
притисоци,
ја
делат
атмосферата на земјата во слоеви, а мешање на
гасовите помеѓу слое-вите се случува многу бавно.
Генерална поделба :
 Тропосфера
 Стратосфера

Aтмпсфера

Електрпмагнетен спектар на спнчевптп
зрачеое
Сонцето емитира енергија, која до земјата
пристигнува како електромагнетни
бранови.
Електромагнетниот спектар на сончевото
зрачење, поделен е на области, кои опфаќаат
:
гама зраци, X-зраци, ултравиолетови зрачења,
видлива светлина (помеѓу 400 и 700 nm),
инфрацрвено зрачење (топлина), микробранови и
радио бранови.

Електрпмагнетен спектар на спнчевптп
зрачеое

 Фотоните од кратко-бранови должини имаат поголема

енергија, од фотоните со долги бранови должини.

Озпн ( О3 )
Озонот е иритирачки, корозивен, безбоен гас со
миризба слична на запалени електрични жици.
Всушност, озонот лесно се произведува, со било каков
високо-напонски лак ( свеќички, Van de Graaff
генератор, Тесла калеми, заварувачки лак ).

Секоја молекула на озон има три атоми на кислород и се
добива, кога молекули на кислород (О2) се
разрушуваат од електрони со висок енергетски набој,
или од висока енергетска радијација.

Озпн ( О3 )
Молекулот на озон е нестабилен и лесно се
комбинира со други атоми.
Озонот ја има истата хемиска структура, без обзир
дали се наоѓа во стратосферата, или во
тропосферата.
 Во тропосферата, озонот е загадувач на воздухот кој штети

на здравјето на луѓето, вегетацијата и многу заеднички
материјали. Клучна состојка на урбаниот смог.

 Во стратосферата, озонот го заштитува животот на Земјата

од штетните ефекти од дејствувањето на ултравиолетовите
зраци на сонцето.

Озпн ( О3 )

Структури на кислородни атоми

Фпрмираое и разградуваое на пзпнпт вп
стратпсферата
Сончева светлина е главен извор на енергија за формирање и разградување на озонот во стратосферата.

Кога молекул на кислород, апсорбира фотон на светлина
со бранова должина пократка од 200 nm, молекулата се
разградува на два кислородни атоми.
Еден од овие атоми, може да реагира со друга молекула
на кислород, со која формира молекула на озон.

Фпрмираое и разградуваое на пзпнпт
вп стратпсферата

Фпрмираое и разградуваое на пзпнпт
вп стратпсферата
До 98% од високо-енергетското ултравиолетово
зрачење од сонцето ( UV-B и UV-С ) се апсорбира за
формирање и разградување на атмосферскиот
озон.
Глобалната размена на озон/кислород е во ред на
големини од 300 милиони тони на ден.

Халпгени елементи какп катализа-тпри кај
разградуваое на пзпн

Халогени елементи се хемиски соединенија кои
содржат флуор, хлор, бром и јод. Најчесто се во
состав на јгленородно/водородни соединенија и се
сретнуваат како халогенизирани јагленоводороди (
halocarbon ).
Иако сите халогени елементи имаат способност како
катализатори во разградувањето на озонот, тие
имаат нееднакво влијание врз озонската обвивка.

Халпгени елементи какп катализа-тпри кај
разградуваое на пзпн

Халпгени елементи какп катализа-тпри кај
разградуваое на пзпн
Се проценува дека една молекула на хлор може да
деградира над 100.000 молекули на озон, пред таа
да биде отстранета од стратосферата, или да
стане дел од неактивно соединение.
Mеханизмите на делување се исти и за останатите
халогени елементи.

Халпгени елементи какп катализа-тпри
кај разградуваое на пзпн
Неактивни соединенија, на пример ClONO2, се
нарекуваат 'resevoirs ".
Тие содржат хлор во неактивна форма, но може да
се трансформираат во активен хлор кога се
изложени на сончева светлина.

Халпгени елементи какп катализа-тпри
кај разградуваое на пзпн
Релативната јачината на различни халогени соединенија,
влијае во голема мерка врз стабилноста на resevior
соединенијата.
Флуороводороди ( HF ), се толку стабилни што имаат
релативно непознато влијание на озонот.
Соединенија на бром, како што се HBr и BrONO2, многу
полесно се разградуваат од сончева светлина, што
повлекува бромот да биде 10-100 пати поефикасен од
хлорот во уништувањето на озонот.
30-60 % од bromocarbons ослободени во атмосферата,
создадени се од човекот ( метил бромид фумиганти и
халон противпожарни апарати ) и двете

Хлпрфлупрпкарбпнати ( CFC )
Хлорфлуорокарбонати (CFC) е фамилија на нереактивни,
несогорливи гасови и испарливи течности (CFC флуиди).
Најзастапени халогени соединенија.
Врз основа на нивните својства, погодни се за користење
во мноштво апликации во индустријата.
Само во САД за една година ( 200х ), потрошени се 28
билиони долари, за индустриски стоки и услуги,
поврзани со користење на CFC флуиди.
Малата реактивност на CFC флуидите, која за индустриска
примена е пожелна, им овозможува да лебдат со години
во околината, додека на крајот да стигнат до
стратосферата.

Хлпрфлупрпкарбпнати ( CFC )
Во стратосферата, високо интензивното UV сончево
зрачење, предизвикува распаѓање на CFC молекулите.
Неповрзаните молекули на хлор, се однесуваат како
катализатор за конвертирање на молекули на озон во
молекули на кислород, спрема :

Cl + O3 ---> ClO + О2

ClO + O3 ---> 2 O2 + Cl

Хлпрфлупрпкарбпнати ( CFC )
Однесувањето на молекулите на хлорот како катализатор, е главниот проблем, со обзир дека катализаторот
се јавува само како посредник за одвивање на
поодделни реакции, а количеството на катализаторот
не се исцрпува.
При тоа, мало количество на хлор, како катализатор,
може да се конвертира многу големи количини на озон.
Се проценува дека еден атом на хлор, може да
конвертира 100.000 молекули на озон во кислород,
пред хлорот да стане дел од помалку реактивни
соединенија, како што се HCl, кое евентуално во
реакција со водена пареа, како хлороводородна
киселина, може да биде отстрането од стратосферата.

Хлпрфлупрпкарбпнати ( CFC )
Најновите истражувања на НАСА, укажуваат дека хлор
моноксидот, се трансформира во хлор пероксид, а
рамнотежата помеѓу овие две соединенија е многу
осетлива на температурите.
Концентрациите на хлор моноксид се следат.

Карта на распрпстранетпст на хлпр мпнпксид,
дпбиена пд сателитски мереоа за 28.04.2010 г.

Единици за изразуваое на
кпнцентрации на пзпн
За мерење на концентрации на озон, се користат различни
единици, како :
 1. Единица на Добсон ( DU – Dobsоn Unit ), каде

Еден DU

е околу 2-70 молекули по квадратен сантиметар.
Концентрацијата на озон за територија на САД е околу 300 DU.
На Антарктикот, концентрацијата на озон, за време на доцна
пролет, може да падне до 117 DU.

 2. Удел во одреден волумен, како фракција на бројот на

молекули на одреден гас, поделени со вкупниот број на
молекули во даден простор. Во зависност од потребите, се
применува :
 ppmv ( particulate per milion ), како делови на милион,
 ppbv ( particulate per biion ), како делови на милијарда.

Озпнпт вп стратпсферата
Молекулите од озон и кислород во стратосферата, ја
апсорбираат ултравиолетовата светлина од сонцето, со
што се спречува радијација на површината од земјата.
Додека кислородот и озонот заедно, апсорбираат 9599,9% од ултравиолетово зрачење на сонцето, само
озонот ефективно ја апсорбира високо енергетската
ултравиолетова светлина, позната како UV-C и UV-В,
што предизвикува биолошка штета.
Заштитната улогата на озонската обвивка во горните
слоеви на атмосферата, е од толку витално значење,
што научниците веруваат дека без ваквата заштита,
животот на земјата, веројатно неможеше да еволуира и
денес немаше да постои.
Иако, молекулите на озон се нестабилни и бргу се
распаѓаат, со атмосферските хемиски процеси се
одржува динамична рамнотежа, при што вкупните
количини на озон се постојани.

Озпнпт вп стратпсферата
Заради интервенции на луѓето, со испуштање на СФС
гасови во слободна атмосфера, ваквата динамичка
рамнотежа е нарушена и се појавуваат проблемите од
типот на озонската дупка.
Околу 90% од озонот во атмосферата на земјата, се наоѓа
во стратосферата, помеѓу 16 и 48 километри (10 и 30
милји) над површината на земјата.
Озонот формира еден вид на слој во стратосферата, каде
што е повеќе концентриран отколку каде било на друго
место, но и тоа е релативно ограничено.
Концентрациите на озон во озонската обвивка, се само
сса 1-10 ppm, во споредба со околу 210.000 ppm.

Oзпнска дупка
"Oзонска дупка" е тешкo осиромашување на озонскиот слој над Антарктикот.
Првенствено е предизвикано од активности на
човекот, со испуштање во слободна атмосфера на
гасови, кои содржат хлор, или бром.

Oзпнска дупка - Актуелна спстпјба

Вкупно озон ( 17 септември
2009 )

Извор: NASA Дневен максимум
за 2009 година:
24.000.000 квадратни
километри (9.3 милиони
квадратни милји)
на 17 септември 2009

Евплуција и песимистичкп сценарип за
разградуваое на пзпнскипт слпј

Pазградуваое на пзпнскипт слпј
Постојат индиции, дека осиромашувањето на озонската
обвивка се забавува, како реакција на Монтреалскиот
протокол од 1987, што резултираше cо значително
намалување на глобалните емисии што го осиромашуваат озонот.

Климатските промени, сепак може да предизвикаат
озонската дупка да се прошири понатаму.

Озпнпт вп трпппсферата
10 % од озонот во атмосферата на Земјата, се наоѓа во
тропосферата, која е дел од атмосферата од
површината на Земјата до висина од околу 12
километри, или 7 миљи. Во тропосферата, озонот не е
пожелен.
Озонот во тропосферата е застапен уште помалку од
озонот во стратосферата, со концентрации од сса 0,020,3 ppm. Но, дури и во такви мали концентрации, оваа
молекула може да направи многу штета.
Состојбата се усложнува и со тоа што озонот во
тропосферата, се однесува и како стакленички гас.
Во тропосферата, зголеменото ниво на озон предизвикува двојна штета - како клучна состојка во смогот и
како моќен стакленички гас.

Отстрануваое на хлпрпт пд атмпсферата
Во стратосферата, главните механизми за отстранување
на хлор, вклучуваат формирање на HCl :
OH + ClO ----> HCl + О2
O2H + Cl ------> HCl + О2
HCl е растворлив во вода и може да биде отстранет од
стратосферата, како водени капки или кристали од
мраз.
Проценетато е дека животот на HCl во стратосферата е
околу 2 г.

Отстрануваое на хлпрпт пд атмпсферата
CH4 и други органски соединенија на водород, вклучувајќи НCFC флуиди, исто така можат да конвертираат
активен хлор во HCl.
Во тропосферата и пониските слоеви од стратосферата,
NO, NO2 и OH радикали, се катализатори во
деградацијата на озонот.

Но, тие се подеднакво способни да го врзуваат хлорот во
тропосферата, во соединенија, кои се растворливи во
вода и со врнежи да се отстранат од тропосферата.

Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев

ЛАДИЛНИ ПОСТРОЈКИ
И ЦИКЛУСИ

ВИДОВИ НА ЛАДИЛНИ МАШИНИ И
ПОСТРОЈКИ
Neprekinato ladewe i dobivawe na temp. poniski od
temp. na okolinata Neprekinato ladewe e mo`no i pri ograni~eni
koli~estva na rabotnata materija, no pri uslovi
koga posle realizacijata na ladilniot efekt,
rabotnoto telo se vra}a vo prvobitnata sostojba,
t.e. da se realizira nekoj lev kru`en proces.

ВИДОВИ НА ЛАДИЛНИ МАШИНИ И
ПОСТРОЈКИ
Podelba na ladilnite ma{ini i postrojki
 Спрема енергијата која ја користат :
 Kompresorski - mehani~ka energija,
 Apsorpcioni i e`ektorski - toplinska energija,
 Viorni - efektot na vioren gasen potok,
 Termoelektri~ni - direktna pretvorba na el.

energija.

ВИДОВИ НА ЛАДИЛНИ МАШИНИ И
ПОСТРОЈКИ
Podelba na ladilnite ma{ini i postrojki
 Спрема пromenata na agregatnata sostojba na

rabotnoto telo za vreme na ladilniot ciklus :
 Gasni - rab. telo e vo gasna agregatna sostojba i ne

ja menuva.
 Parni - rab. telo ja menuva agregatnata sostojba
(od te~na - parna ).

ВИДОВИ НА ЛАДИЛНИ МАШИНИ И
ПОСТРОЈКИ

Ladilnite ciklusi se realiziraat kako levi
(obratni) kru`ni ciklusi.
Za sporedbi, kako reper Carnot - ov ladilen ciklus

ИДЕАЛНА ЛАДИЛНА КОМПРЕСОРСКА
ПОСТРОЈКА СО ВЛАЖНА ПАРЕА
K – Kompresor
Co – Kondenzator
EM – Ekspanziona
ma{ina
I – Isparuva~

Co

K
EM

I

ИДЕАЛНА ЛАДИЛНА КОМПРЕСОРСКА
ПОСТРОЈКА СО ВЛАЖНА ПАРЕА

PRINCIP NA RABOTA :
 Kompresija na vla`na parea

 Kondenzacija (vte~nuvawe)
na komprimiranata vla`na parea
 Ekspanzija (ra{iruvawe)
na vte~netiot ladilen fluid

 Isparuvawe na ladilniot fluid

Co

K

EM

I

ИДЕАЛНА ЛАДИЛНА КОМПРЕСОРСКА
ПОСТРОЈКА СО ВЛАЖНА ПАРЕА
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Carnot-ов ладилен циклус –
зависности и особености
Од првиот и вториот закон на термодинамиката, за
Carnot-ов ладилен циклус, се изведува :

 q   w
 q  q
 q  w

34

41

 q23  qe  qc

 w12  wT  wC   wnet

Carnot-ов ладилен циклус –
зависности и особености
3

qc   q23    T  ds  Tc  ( s2  s3 )
2
1

qe   q41   T  ds  Te  ( s1  s4 )
4

ѕ1 = ѕ2 и ѕ3 = ѕ4

COPCarnot 

q
Ладилен ефект
 e
Нето вложена работа wnet

 Te
qe
Te ( s1  s4 )
COPCarnot 

 
wnet Tc ( s2  s3 )  Te ( s1  s4 )  Tc  Te





Carnot-ов ладилен циклус –
зависности и особености

Carnot-ов ладилен циклус во Т-Ѕ
дијаграм

Carnot-ов ладилен циклус – зависности
и особености

Влијанија на температури на
испарување и кондензација врз
СОР кај Carnot–ов ладилен
циклус

Реални потешкотии за реализација на
ладилна постројка по Carnot-ов циклус
Причини :
 Процесот на компресија на влажна пареа (1–2 ),
заради присуство на капки од течноста е
проблематичен, посебно кај високобрзински
клипни компресори.


Работа која може да се добие при раширување
во експанзиона машина :
Pc

w34   v  dP
Pe

Модификации на базниот Carnot-ов
циклус

Во литературата се разгледуваат модификации на
базниот студено парен Carnot-ов циклус, со цел за
објаснување на можностите за реализација на
реални постројки.

Carnot-ов циклус со компресија на
сувозаситена пареа

Во литературата се разгледува модификација на
Carnot-ов циклус, како циклус со компресија на
сувозаситена пареа.
Може да се реализира со два компресори - еден за
изентропска компресија и еден за изотермна
компресија.

Carnot-ов циклус со компресија на
сувозаситена пареа

Carnot-ов ладилен систем со сув всис

Carnot-ов циклус со компресија на
сувозаситена пареа

Иако со наведената измена, проблемот со влажна
компресија може да се избегне, сепак ваква модификација на системот практично не се реализира,
заради тешкотии во постигнувањето реална
изотермна компресија користејќи високо-брзински
компресори.
Покрај тоа, употребата на два компресори наместо
еден, не е економски оправдано.

Ладилна компресорска постројка за
влажна пареа со експанзионен вентил
Kај реални постројки, експанзионата машина, се
заменува со експанзионен уред.
Смалувањето на притисокот, од притисок на кондензација, до притисок на испарување, се
реализира со процес на придушување во експанзиониот уред ( експанзионен вентил, капилара,
др. ), при што i=const.
Перформансите на ваквиот ладилен циклус се
влошуваат, во однос на перформансите на
идеалниот ладилен циклус со експанзиоона
машина

Ладилна компресорска постројка за
влажна пареа со експанзионен вентил
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S

Упростена шема и T-S дијаграм

Ладилна компресорска постројка со сув
всис
Влажната пареа, како двофазна мешавина од
сувозаситена пареа и капки од течност, неповолно се одразува врз работата на компресорот,
заради опасноста од хидрауличен удар. Од
вакви причини, се практикува работа со сувозаситена пареа.
Реализација на ваква постројка е со доградба на
сепаратор, каде се врши сепарација на течната
од гасната фаза и на всис на компресорот се
обезбедува сувозаситена пареа.

Ладилна компресорска постројка со сув
всис
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T
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Упростена шема и T-S дијаграм

Стандарден парен компресорски ладилен
систем ( Ѕtandard vapour compression
refrigeration system – VCRS )

Кај реалните постројки, замената на експанзиона
машина со експанзионен уред и работа на компресорот со всис на сува пареа, се исполнува без
исклучок.
Од вакви причини, често, ладилните постројки се
разгледуваат и анализираат за вакви по default
исполнети услови.

Стандарден парен компресорски ладилен
систем ( Ѕtandard vapour compression
refrigeration system – VCRS )

Во литертурата се разгледува стандарден парен
компресорски ладилен систем, кој се сретнува
и како идеален парен компресорски ладилен
систем.
Вообичаено, се претставува со стандардна шема и
процес.

Стандарден парен компресорски ладилен
систем ( Ѕtandard vapour compression
refrigeration system – VCRS )

Стандарден парен компресорски ладилен систем
(Ѕtandard vapour compression refrigeration system – VCRS)

Стандарден парен компресорски ладилен
систем ( Ѕtandard vapour compression
refrigeration system – VCRS )
Функционирањето и одвивањето на процесите, се
реализира на сличен начин кој е опишан кај
Carnot-овиот циклус, како :
 1-2 : Компресија на заситена пареа со компресор,
како изентропски процес,
 2-3 : Кондензација на пареа во кондензатор, со
оддавање на топлина кон околина, како изобарен
процес,
 3-4 : Придушување во експанзионен уред
( редуцир вентил, капилара, и.т.н. ), како процес
кој се одвива по изенталпа,
 4-1 : Испарување на пареа во испарувач, како
изобарен процес,

Стандарден парен компресорски ладилен
систем ( Ѕtandard vapour compression
refrigeration system – VCRS )

При споредба со Carnot-ов циклус, може да се
воочи дека кај стандарден парен компресорски
ладилен систем, два процеси се иреверзибилни,
како :
1) иреверзибилна неизотермна размена на
топлина при кондензација на пареата
(процес 2-3) и
2) иреверзибилен процес на придушување
(процес 3-4).

Стандарден парен компресорски ладилен
систем ( Ѕtandard vapour compression
refrigeration system – VCRS )
Заради наведените иреверзибилности :




ефектот на ладење се намалува,
потрошувачката на енергија, изразена преку
вложената работата, се зголемува, а со тоа
се намалува COP на циклусот.

Споредба помеѓу Carnot-ов и стандарден
VCRS циклус
- Eфект на ладење • Carnot-ов ладилен циклус (1-2’’-3-4’-1)
2

qe,Carnot  q4' 1   T  ds  To  ( s1  s4' )
4'

qe,Carnot  површина е  1  4'c  е
• VCRS ладилен циклус ( 1-2-3-4 )
2

qe,VCRS  q41   T  ds  To  ( s1  s4 )
4

qe,VCRS  површина е  1  4  d  e

Споредба помеѓу Carnot-ов и стандарден
VCRS циклус

•
•

- Eфект на ладење Смалување на температура на испарување
и/или зголемување на темп. на кондензација

qe,Carnot  qe,VCRS  површина d  4  4'  c  d
qe,Carnot  qe,VCRS  ( h3  h4' )  ( h4  h4' )
qe,Carnot  qe,VCRS  површина A2

Споредба помеѓу Carnot-ов и стандарден
VCRS циклус
- Одведена топлина во кондензатор • Carnot-ов ладилен циклус ( 1-2’’-3-4’-1 )
3

qc ,Carnot  q2' 3   T  ds  To  ( s2'  s3 )
2"

qc,Carnot  q2' 3  површина е  2"  3  c  e

• VCRS ладилен циклус ( 1-2-3-4-1 )
3

qc ,VCRS  q23   T  ds  To  ( s2  s3 )
2

qc,VCRS  q23  површина е  2  3  c  e

Споредба помеѓу Carnot-ов и стандарден
VCRS циклус
- Потребна механичка работа • Carnot-ов ладилен циклус ( 1-2’’-3-4’-1 )

wnet,Carnot  ( qc  qo )Carnot
wnet,Carnot  површина 1  2"  3  4'  1
• VCRS ладилен циклус ( 1-2-3-4-1 )

wnet,VCRS  ( qc  qo )VCRS
wnet,VCRS  површина 1  2  3  4'  c  d  4  1
Зголемување на потребната работа кај VCRS ладилен циклус

wnet,VCRS  wnet,Carnot  површина 2"  2  2  2'  површина c  4'  4  d  c 
 површина

A1  површина

А2

Споредба помеѓу Carnot-ов и стандарден
VCRS циклус
Вкупeн ладилен ефект и работа која се вложува кај VCRS циклус
qe, VCRS  qe, Carnot  површина
wnet,VCRS  wnet, Carnot  површина

A2

A1  површина

A2

qe, Carnot  површина

А2

СОР кај VCRS циклус :
COPVCRS 

qe,VCRS
wnet,VCRS



wnet, Carnot  површина

А1  површина

А2

Ефикасност на VCRS циклус – однос на COPVCRS и COPCarnot

R 

COPVCRS
COPCarnot


 површина А2 

1 



qe, Carnot




 1   поввршина А1  површина


wnet, Carnot







А2  



Споредба помеѓу Carnot-ов и стандарден
VCRS циклус
Вложена работа за компресија

( промена
кинетичка и потенцијална енергија – се занемарува ) :

на

w1-2,VCRS = (h2 – h1 ) = ( h2 - hf ) - ( h1 – hf )
Претпоставка - линијата на вриење 3-f
се совпаѓа со линијата на константен
притисок pс во подладениот регион.
Од 2-та Тds релација се изведува :

T  ds  dh  v dP  dh

h

2

 h f    T ds  површина е  2  f  g  e
f

2

h

1

 h f    T ds  површина е  1  f  g  e
f

2

Влијанија на видот на ладилниот флуид

Видот на ладилниот флуид, кој се користи во
системот, од аспект на неговите термо-физички
карактеристики и особености, влијае врз перформансите на системот.
Се манифестира преку загуби од прегревање и
придушување.
Три карактеристични типови на ладилни флуиди.

Влијанија на видот на ладилниот флуид

Влијанија на видот
на ладилниот флуид

Тип 1 – NH3, СО2, вода
Симетрични криви.
 Значајни загуби од прегревање и
придушување


Влијанија на видот
на ладилниот флуид

Тип 2 – CFC11, CFC12, HFC134a
Мали загуби од прегревање
 Големи загуби од придушување


Влијанија на видот
на ладилниот флуид

Тип 3 – CFC113, CFC114, CFC115, изо-бутан



Нема загуби од прегревање,
Значајни загуби од придушување.

Анализа на стандарден парен
компресорски систем
Суштина
на загубите
од прегревање и
придушување
Загубите од прегревање се во суштина различни
од загубите на придушување.
 Загубите од прегревање, ја зголемуваат само вложената работа во компресорот, без влијание врз
ефектот на ладење. Кај топлинските пумпи, прегревањето на пареата, не е загуба, со обзир дека
се користи за зголемување на ефектот на греење.
 Процесот
на придушување е инхерентен
неповратен процес. Ce зголемува работата која се
вложува, а воедно ефектот на ладење се
намалува.

Анализа на стандарден парен
компресорски систем

Претпоставки :


Константен проток на ладилен флуид,



Занемарување, на промените на потенцијалната и кинетичката енергија, како незначителни,
кај сите компоненти од системот,



Занемарување на топлинските загуби, кај цевководите за поврзување.

Анализа на стандарден парен
компресорски систем
Испарувач

Ладилен капацитет на испарувач, за температура на испарување tе
при тоа :

Qe = mr ( h1 – h4 )
p = psat( Te )

Компресор

Вложена работа во компресор
Wk = mr ( h2 – h1 )

Анализа на стандарден парен
компресорски систем
Кондензатор
Капацитет на кондензатор, за температура на
кондензација tc
при тоа :

QC = mr ( h2 – h3 )

pс = p2
Придушен уред
Придушување, од притисок рс на р0
h3 = h4

Анализа на стандарден парен
компресорски систем
СОР на системот

Qe mr h1  h4  h1  h4
COP 


Wc mr h2  h1  h2  h1

Анализа на стандарден парен
компресорски систем
Волуменски ладилен ефект
mr 

V
v

mr 

V1
v1

 h1  h4 

Qe  mr h1  h4   V1 
 v1 

qv , e 

h1  h4
v`

Qe  qr V1

Анализа на стандарден парен
компресорски систем
Во основа, типот на ладилниот флуид, бараниот
топлински капацитет, температурите на испарување и кондензација се познати.
За познати влезни податоци, за потребниот капацитет на ладење и различните енталпии, може да
се добие потребен масен проток на ладилен
флуид, волуменски проток на влез во компресорот, COP, ефикасност на циклусот и.т.н.

Перформанси на едностепен систем
(SingleStageSytem)

Перформанси на едностепен систем
(SingleStageSytem)

Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев

МОДИФИКАЦИИ И РЕАЛНИ
ПАРНИ ЕДНОСТЕПЕНИ СИСТЕМИ

Модификации кај стандардни
едностепени системи
Реални услови
Кај VCRS, температурите на испарување и кондензација, се разгледуваат дека се идентични со
температурата на ладената средина и температурата на околина ( или температурата на горниот
топлински резервоар ).
Во реални услови, за да се реализираат процесите
на размена на топлина во испарувачот и кондензаторот, мора да постои некоја температурна
разлика, т.е. температурата на испарување, мора
да биде пониска од температурата на ладената
средина за неколку степени, а температурата на
кондензација, за неколку степени, мора да биде
повисока од температурата на околината.

Модификации кај стандардни
едностепени системи
Реални услови

Модификации кај стандардни
едностепени системи
Подладување
Кај VCRS, ладилниот флуид на излез од кондензаторот е во течна состојба, со температура која е
еднаква на температурата на кондензација.
Со дополнително ладење, течниот ладилен флуид,
може да се се олади до температура, која е
пониска од температурата на кондензација.

Модификации кај стандардни
едностепени системи
Подладување

VCRS циклус со и без подладување

Модификации кај стандардни
едностепени системи
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VCRS циклус со подладување

Модификации кај стандардни
едностепени системи
Прегревање

VCRS циклус со и без прегревање

Модификации кај стандардни
едностепени системи
Ладилна компресорска постројка
со сув всис и регенерација

Модификации кај стандардни
едностепени системи
Ладилна компресорска постројка
со сув всис и регенерација

Модификации кај стандардни
едностепени системи
Ладилна компресорска постројка
со сув всис и регенерација

Модификации кај стандардни
едностепени системи
Ладилна компресорска постројка
со сув всис и регенерација
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Модификации кај стандардни
едностепени системи
Влијание на ефектот
на прегревање врз
СОР на системот

Реални VCRS системи

Реални VCRS системи

Комплетни парни компресорски
системи
Покрај основните компоненти, реалните парни компресорски постројки за ладење, се изведуваат со
повеќе додатоци за безбедно и задоволително
функционирање на системите.
Реални изведби на комплетни постројки со :
контролни и безбедносни уреди кај компресорите,
како заштита од преоптоварување, пресостати за
огрничување на висок и низок притисок, сепаратори
на масло, контроли на поодделни температури и
проток на ладилниот флуид, филтри, сушачи,
вентили, показно стакло, и.т.н.
Современите системи за ладење имаат автоматска
контрола и не бараат континуиран надзор.

Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев

СЛОЖЕНИ ЛАДИЛНИ ПАРНИ
КОМПРЕСОРСКИ СИСТЕМИ
1

Едностепени системи
Едностепени парни компресорски ладилни системи,
работаат со два притисоци :


низок - притисок на испарување,



висок - притисок на кондензација.

Перформансите на едностепени системи, се прифатливи доколку температурните разлики помеѓу
температурите на испарување и кондензација се
релативно мали.
Со смалување на температурата на испарување, при
задржување на иста температура на конден-зација,
се смалува ефикасноста на циклусот, што нагледно
2
се покажува во Т-Ѕ, или р-h дијаграм,

Едностепени системи

3

Едностепени системи
За иста температура на кондензација, со смалување
на температурата на испарување, ќе има :








Зголемување на загубите од придушување,
Зголемување на загубите од прегревање
Зголемување на температурата на излез од
компресорот,
Енталпијата на пареата на влез во испарувачот се
зголемува,
Специфичниот волумен на ладилниот флуид, на влез
во компресорот се зголемува

Во голем број апликации, каде темературните разлики
се релативно големи, ефикасноста на циклусите кај
едностепени системи е релативно мала.
Во вакви случаи, поефикасно е користње на сложени
системи.

Сложени системи
Сложени системи можат да се конфигурираат на
повеќе начини како :




Системи со повеќе температури на испарување,
Системи со повеќестепена компресија,
Каскадни системи, итн,

Типични дополнителни елементи при реализација на
сложени системи :




Сепаратори,
Меѓуладење кај повеќестепена компресија,
Друго,
5

Сепаратори
Сепаратор – уред, во кој се реализира разделување
на течна од парна компонента (фаза) од
ладилниот флуид.
Сепараторите, како елементи, се често користена
опрема кај ладилните системи, посебно кај
сложени ладилни системи.
Може да се користи кај различни конфигурации.

6

Сепаратори

7

Сепаратори

8

Сепаратори

9

Меѓу ладење кај повеќестепена
компресија
Повеќестепена компресија, може да се врши со и без
меѓу ладење.

10

Меѓу ладење кај повеќестепена
компресија
Меѓу ладење, може да се реализира на различни начини, со користење на
 Меѓуладилник,
 Сепаратор.

11

Меѓу ладење кај повеќестепена
компресија

12

Сложени системи со повеќе
температури на испарување
Сложени системи со повеќе температури на
испарување, можат да се конфигурираат на
повеќе начини :

Со едностепена компресија,

Со двостепена компресија,

Друго.
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Едностепен систем со две
температури на испарување

COP 

Qe, I  Qe, II
Wc



(h1  h4 )
(h2  h1 )
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Едностепен систем со две температури на испарување
/ индивидуални експанзиони вентили

mI 

h

Qe,I
7

mII 

 h5 

COP 

Qe,I  Qe,II
Wc



Qe,II

h

6

 h4 

h2 

mI h7  mII h8
mI  mII

mI h1  h4   mII h6  h4 

m

15

I

 mII h2  h1 

Eдностепена компресија и две
температури на испарување
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ЛАДИЛНА ПОСТРОЈКА СО ЕДНОСТЕПЕНА КОМПРЕСИЈА И ДВЕ ТЕМПЕРАТУРИ НА
ИСПАРУВАЊЕ
Специфична работа на компресор, kJ/kg

lkp= h2−h1

Специфичен ладилен ефект за II, kJ/kg

qoI= h5– h4

Специфичен ладилен ефект за III, kJ/kg

qoII= h8– h7

Вкупен специфичен ладилен ефект, kJ/kg
Специфична τоплина одведена во кондензатор, kJ/kg

qoVK=qoI + qoII
qC = h 4 - h5

Проток на ладилен флуид низ експанзионен вентил PVI, kg/s

MI=QoI/qoI=QoI/(h5-h4)

Проток на ладилен флуид низ експанзионен вентил PVI, kg/s

MII=QoII/qoII=QoII/(h8-h7)

Вкупен проток на ладилен флуид, kg/s
Топлиски биланс

М = МI + MII
M h1 = MI h6 + MII h8

Специфична енталпија на всис во компресор, kJ/kg
Потребна снага за изентропска компресија , kW
Топлина одведена во кондензатор, kW
Ладилен фактор
17

Едностепена постројка со две температури
на испарување и два експанзиони вентили

mI 

Qe,I

h

8

 h6 

COP 

mII 

Qe,I  Qe,II
Wc

Qe,II

h


7

 h4 

h2 

mI h8  mII h9
mI  mII

mI h8  h6   mII h7  h4 

m

I

 mII h2  h1 
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ПАРНИ ЛАДИЛНИ ЦИКЛУСИ СО
ПОВЕЌЕСТЕПЕНА КОМПРЕСИЈА
Различни потреби кај реалните постројки.
Температурите на испарување и кондензација се
различни и се менуваат во зависност од потребите,
барањата и условите кои се поставуваат за системот.
Температурата на испарување, се одредува од
потребната температура на ладење, а температурата
на кондензација е зависна од ресурсот кој се користи
за лaдење на кондензаторот ( околни воздух, вода за
ладење, и.т.н. ).
19

ПАРНИ ЛАДИЛНИ ЦИКЛУСИ СО
ПОВЕЌЕСТЕПЕНА КОМПРЕСИЈА
Со зголемување на температурната разлика помеѓу
температурите на испарување и кондензација, се
зголемува и соодветната разлика на притисоци.
При големи разлики на притисоци, за едностепена
компресија има поголеми загуби, а има и дополнителни
пропратни ефекти ( висока температура на излез од
компресорот, што повлекува проблеми со маслото за
подмачкување, и.т.н.).

20

ПАРНИ ЛАДИЛНИ ЦИКЛУСИ СО
ПОВЕЌЕСТЕПЕНА КОМПРЕСИЈА

Како критериуми за преминување кон двостепена
компресија, вообичаено се земаат во обзир :
• Компресиониот однос χ = рm/ро> 8 – 10
• Температурата на крај на процесот на
компресија ( на излез од компресорот ) да не е
поголема од 135 – 140 оС.
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ПАРНА ЛАДИЛНА ПОСТРОЈКА СО ДВОСТЕПЕНА КОМПРЕСИЈА,
ПОДЛАДИЛНИК НА КОНДЕНЗАТ И МЕЃУЛАДИЛНИК НА ПАРЕА

22

ПАРНА ЛАДИЛНА ПОСТРОЈКА СО , ДВОСТЕПЕНА КОМПРЕСИЈА, ПОДЛАДИЛНИК И
МЕЃУЛАДИЛНИК НА ПАРЕА
Специфична работа на нископритисен компресор, kJ/kg

lI=lNP= h2−h1

Специфична работа на високопритисен компресор, kJ/kg

lII=lVP=h4−h3

Вкупна специфична работа за компресија, kJ/kg

l = lI + lII

Специфичен ладилен ефект, kJ/kg

qo= h1 – h7

Специфична топлина одведена во кондензатор, kJ/kg

qC = h4 - h5

Специфична топлина одведена во подладилник, kJ/kg

qp= h5 - h6

Специфична топлина одведена во меѓуладилник на пареата
на излез од компресорот за низок притисок,kJ/kg

qr=h3 - h2

Проток на ладилен флуид низ експанзионен вентил, kg/s
Потребна снага за изентропска компресија , kW

M=Qo/qo=Qo/(h1-h7)
P = PI + PII = PNP + PVP = M l =
= M(h2 – h1) + M(h4 – h3)

Вкупна топлина одведена во кондензатор, kW

Qk = M ( h4 – h5 )

Вкупна топлина одведена во подладилник, kW

Qp = M ( h5 – h6 )

Вкупна топлина одведена во меѓуладилник на пареа,kW

Qm = M ( h2 – h3 )

Ладилен фактор, -

εo = Qo/P = qo/l
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ПАРНА КОМПРЕСОРСКА ЛАДИЛНА ПОСТРОЈКА СО
ДВОСТЕПЕНА КОМПРЕСИЈА, МЕЃУЛАДИЛНИК НА ПАРЕА И
КОРИСТЕЊЕ НА МЕЃУ ЛАДИЛНИК - СЕПАРАТОР

24

ПАРНА ЛАДИЛНА ПОСТРОЈКА СО ДВОСТЕПЕНА КОМПРЕСИЈА, МЕЃУЛАДИЛНИК НА
ПАРЕА И КОРИСТЕЊЕ НА СЕПАРАТОР
Специфична работа на нископритисен компресор, kJ/kg

l I=l NP= h2−h1

Специфичнаработа на високопритисен компресор, kJ/kg

l II=lVP=h5–h4

Вкупна специфичнаработа на компресија, kJ/kg
Специфичен ладилен ефект, kJ/kg
Специфичнатоплина одведена во кондензатор, kJ/kg

qC =h5 – h6

Специфичнатоплина одведена во меѓуладилник на пареата на
излез од компресорот за низок притисок,kJ/kg

qml=h3 - h2

Биланс на маса за сепаратор, kg/s
Топлински биланс за сепаратор, кЈ/kg

l = lI + lII
qo=h1-h9

М2 = М1 + М’
М1h3 + M2h7 = M1h8+ M2h4

Проток на ладилен флуид низ експанзионен вентил PVI, kg/s
Проток на ладилен флуид низ експанзионен вентил PVII, kg/s
Потребна снага за изентропска компресија , kW
Вкупна топлина одведена во кондензатор, kW
Топлина доведена во испарувач, kW
Вкупна топлина одведена во меѓуладилник на пареа,kW
Ладилен фактор, -

MII=Qo/qo=Qo/(h1-h9)
P = PI + PII = PNP + PVP =
= M1(h2 – h1) + M2(h5 – h4)
QK = M2(h5 – h6)
Qо= M1(h1 – h9)
Qm = M1(h3 – h2)
25

ПАРНА КОМПРЕСОРСКА ЛАДИЛНА ПОСТРОЈКА СО
ДВОСТЕПЕНА КОМПРЕСИЈА И МЕЃУ ЛАДИЛНИК – СЕПАРАТОР

T

S
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ПАРНА КОМПРЕСОРСКА ЛАДИЛНА ПОСТРОЈКА СО ДВОСТЕПЕНА КОМПРЕСИЈА И
МЕЃУ ЛАДИЛНИК – СЕПАРАТОР
lI=lNР= h2 −h1
Работа на нископритисен компресор, kJ/kg
lII=lVР=h4−h3
Работа на високопритисен компресор, kJ/kg

Специфичен ладилен ефект, kJ/kg

qo= h1 – h7

Топлина одведена во кондензатор, kJ/kg

q k= h4 - h 5

Топлина одведена кон течноста во меѓуладилникот
( сепараторот ), kJ/kg

qm=h6=h7

Проток на ладилен флуид низ експанзионен вентил, kg/s
Биланс на маса за меѓуладилник ( сепаратор ) kg/s

Биланс на топлина за меѓуладилник
( сепаратор ), kg/s ( h6=h7=h5 )
Проток на ладилен флуид, kg/s

M1=Qo/qo=Qo/(h1-h7)
M2=M1+M’

M1h2 + М’h6 = ( M1 + М’)h3+ M1h7

Проток на ладилен флуид низ вториот степен
од компресорот,kg/s
Потребна снага за изентропска компресија ,
kW
Топлина одведена во кондензатор, kW
Топлина одведена во топлиноразменувач-подладилник, kW
Ладилен фактор, 27

ДВОСТЕПЕНА КОМПРЕСИЈА И ДЕЛИМИЧНО МЕЃУЛАДЕЊЕ СО
МЕЃУ ЛАДИЛНИК – СЕПАРАТОР

T

S
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Парна компресорска ладилна постројка со двостепена
делимично меѓуладење со меѓу ладилник – сепаратор

компресија

Работа на нископритисен компресор, kJ/kg

lI =lNT = h2 −h1

Работа на високопритисен компресор, kJ/kg

lII=lVT=h5–h4

Специфичен ладилен ефект, kJ/kg

qo=h1– h9

Топлина одведена во кондензатор, kJ/kg

qC=h5-h6

Топлина одведена кон течноста во
меѓуладилникот ( сепараторот ), kJ/kg

qm=h6=h7

Проток на ладилен флуид низ експанзионен
вентил PV2, kg/s
Биланс на маса за меѓуладилник ( сепаратор )
kg/s
Биланс на топлина за меѓуладилник ( сепаратор
), kg/s

M1=Qo/qo=Qo/(h1-h9)

M2=M1+M’
M1h8 + M’h3 = M2h7

Проток на ладилен флуид, kg/s
Проток на ладилен флуид низ вториот
степен од компресорот, kg/s
Потребна
снага
компресија, kW

за

изентропска

Топлина одведена во кондензатор, kW
Топлина одведена во топлиноразменувачподладилник, kW
Фактор на ладење, -
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ДВОСТЕПЕНА КОПРЕСИЈА, ПОДЛАДУВАЊЕ НА КОНДЕНЗАТОТ
И МЕЃУЛАДЕЊЕ СО МЕЃУЛАДИЛНИК-СЕПАРАТОР
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Двостепена копресија, подладување на кондензатот и меѓуладење со меѓуладилниксепаратор
Работа на нископритисен компресор, kJ/kg

lI=lNР= h2−h1

Работа на високопритисен компресор, kJ/kg

lII=lVР=h4−h3

Специфичен ладилен ефект, kJ/kg
Топлина одведена во кондензатор, kJ/kg

q o= h 1 – h 8
qC= h4 - h5

Топлина одведена во топлиноразменувач-подладилник, kJ/kg

qp= h5 - h6

Проток на ладилен флуид низ експанзионен вентил, kg/s

Биланс на маса за меѓуладилник ( сепаратор ) kg/s
Биланс на топлина за меѓуладилник ( сепаратор ), kg/s

M1=Qo/qo=Qo/(h1-h8)

M2=M1+M’
M2h3 = M1h2+ M’h7

Проток на ладилен флуид, kg/s
Проток на ладилен флуид низ вториот степен од
компресорот, kg/s
Потребна снага за изентропска компресија , kW
Вкупна топлина одведена во кондензатор, kW
Вкупна топлина одведена во топлиноразменувачподладилник, kW
Фактор на ладење, 31

ДВОСТЕПЕНА КОМПРЕСИЈА, МЕЃУЛАДЕЊЕ СО МЕЃУЛАДИЛНИК
- СЕПАРАТОР И ПОДЛАДУВАЊЕ НА КОНДЕНЗАТОТ
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Двостепена компресија, меѓуладење со меѓуладилник-сепаратор и подладување на
кондензатот
Работа на нископритисен компресор, kJ/kg

l I=l NР= h2−h1

Работа на високопритисен компресор, kJ/kg

l II=lVР=h4−h3

Специфичен ладилен ефект, kJ/kg

qo= h1 – h9

Топлина одведена во кондензатор, kJ/kg

qC= h4 - h5

Топлина одведена во топлиноразм.-подладилник, kJ/kg

qp= h6– h8

Услов
Проток на ладилен флуид низ експанзионен вентил, kg/s
Биланс на маса за меѓуладилник ( сепаратор ) kg/s
Биланс на топлина за меѓуладилник ( сепаратор ), kg/s

qm=h6=h7 = h8
M1=Qo/qo=Qo/(h1-h9)
M2=M1+M’
M2h3 = M1h6 – M1h8 + M1h2 + M’h7

Проток на ладилен флуид, kg/s

Проток на ладилен флуид низ вториот степен од компресорот, kg/s
Потребна снага за изентропска
компресија , kW
Вкупна топлина одведена во кондензатор, kW
Вкупна топлина одведена во топлиноразменувачподладилник, kW
Фактор на ладење, 33

ДВОСТЕПЕНА КОМПРЕСИЈА МЕЃУЛАДЕЊЕ СО МЕЃУЛАДИЛНИК
- СЕПАРАТОР И ПОДЛАДУВАЊЕ НА КОНДЕНЗАТОТ

34

Двостепена компресија, подладување на кондензат во подладилник, придушување во
два придушни вентили и меѓуласилник-сепаратор
lI=lNР= h2−h1
lII=lVР=h4−h3

Работа на нископритисен компресор, kJ/kg
Работа на високопритисен компресор, kJ/kg

Специфичен ладилен ефект, kJ/kg
Топлина одведена во кондензатор, kJ/kg
Топлина одведена во топлиноразменувач-подладилник,
kJ/kg
Топлина одведена кон течноста во меѓуладилникот (
сепараторот ), kJ/kg
Услов
Проток на ладилен флуид низ експанзионен вентил, kg/s

qo= h1 – h9
qC= h4 - h5
qp= h5– h6
qm=h6-h7
M1=Qo/qo=Qo/(h1-h9)

Биланс на маса за меѓуладилник ( сепаратор ) kg/s
Биланс на топлина за меѓуладилник ( сепаратор ), kg/s

M2=M1+M’
M2h3 = M2h6 – M2h7 + M1h2 + M’ h8

Проток на ладилен флуид, kg/s
Проток на ладилен флуид низ вториот
степен од компресорот, kg/s
Потребна снага за изентропска
компресија , kW
Вкупна топлина одведена во кондензатор, kW
Вкупна топлина одведена во топлиноразменувач-подладилник,
kW
Ладилен фактор, -
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ДВОСТЕПЕНА КОМПРЕСИЈА, СО ПРИДУШУВАЊЕ ВО ДВА
ПРИДУШНИ ВЕНТИЛИ И МЕЃУЛАДИЛНИК-СЕПАРАТОР

36

Двостепена компресија, придушување во два придушни вентили и меѓуласилниксепаратор
l I=l NР= h2−h1
Работа на нископритисен компресор, kJ/kg
Работа на високопритисен компресор, kJ/kg

l II=lVР=h4−h3

Специфичен ладилен ефект, kJ/kg

qo= h1 – h9

Топлина одведена во кондензатор, kJ/kg

qK = h4 - h5

Топлина одведена во топлиноразменувач-подладилник, kJ/kg

qp= h5 – h6

Проток на ладилен флуид низ експанзионен вентил PVII, kg/s

M1=Qo/qo=Qo/(h1-h9)

Биланс на маса за меѓуладилник ( сепаратор ) kg/s
Биланс на топлина за меѓуладилник ( сепаратор ), kg/s

M2=M1+M’
M1h8 + M2h3 = M2h7 + M1h2

Проток на ладилен флуид, kg/s
Проток на ладилен флуид низ вториот
степен од компресорот, kg/s
Потребна снага за изентропска компресија,
kW
Вкупна топлина одведена во кондензатор, kW
Вкупна топлина одведена во топлиноразменувачподладилник, kW
Ладилен фактор, -
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ДВОСТЕПЕНА КОМПРЕСИЈА, ПРИДУШУВАЊЕ ВО ДВА
ПРИДУШНИ ВЕНТИЛИ МЕЃУЛАДИЛНИК-СЕПАРАТОР И ДВЕ
ТЕМПЕРАТУРИ НА ИСПАРУВАЊЕ
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Двостепена компресија, придушување во два придушни вентили, меѓуласилниксепаратори две температури на испарување
Работа на нископритисен компресор, kJ/kg

lI=lNР= h2−h1

Работа на високопритисен компресор, kJ/kg

lII=lVР=h4−h3

Специфичен ладилен ефект за Испарувач 1, kJ/kg

qoI= h1 – h9

Специфичен ладилен ефект за Испарувач 1, kJ/kg

qoII= h3– h7

Специфичнатоплина одведена во кондензатор, kJ/kg

qC = h4 - h5

Специфичнaтоплина одведена во топлиноразменувачподладилник, kJ/kg
Проток на ладилен флуид низ експанзионен вентил
PVII, kg/s

q p= h 5 – h 6
M1=Qo/qo=Qo/(h1-h9)

Проток на ладилен флуид низ експанзионен вентил PVI, kg/s
Биланс на топлина за меѓуладилник ( сепаратор ), kg/s

Mm’=Qom/(h3-h7)

M1h8 + Mm’h8 + M2h3 = M2 h6 + M1h2

Проток на ладилен флуид низ вториот степен од
компресорот, kg/s
Потребна снага за изентропска компресија , kW
Вкупна топлина одведена во кондензатор, kW
Вкупна топлина одведена во топлиноразменувачподладилник, kW
Ладилен фактор, 39

ТРОСТЕПЕНА КОМПРЕСИЈА СО МЕЃУЛАДИЛНИЦИ-СЕПАРАТОРИ
СО ИСПАРУВАЊЕ НА ЕДНА, ДВЕ ИЛИ ТРИ ТЕМПЕРАТУРИ
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Тростепена компресија, придушување во два придушни вентили, меѓуладилницисепаратори и три температури на испарување
lI=lNР= h2−h1
Работа на компресор од 1 степен, kJ/kg
lII=lЅР=h4−h3
Работа на компресор од 2 степен, kJ/kg
lIII=lVР=h6−h5
Работа на компресор од 3 степен, kJ/kg
Специфичен ладилен ефект за Испарувач 1, kJ/kg
qoI= h1 – h13
Специфичен ладилен ефект за Испарувач 2, kJ/kg
qoII= h3– h11
Специфичен ладилен ефект за Испарувач 3, kJ/kg
qoIII= h5– h9
Специфична топлина одведена во кондензатор, kJ/kg
qC = h 6 – h7
Специфичнa топлина одведена во топлиноразменувачq p= h 7 – h 8
подладилник, kJ/kg
Проток на ладилен флуид низ експанзионен вентил PVI, kg/s
M1=Qo/qo1=Qo/(h1-h13)
Проток на ладилен флуид низ експанзионен вентил PVII, kg/s Mm’=Qom/(h3-h7)
Проток на ладилен флуид низ експанзионен вентил PVIII, kg/s
M1=Qo/qo=Qo/(h1-h9)
Биланс на топлина за меѓуладилник ( сепаратор 1), kg/s
M1h8 + Mm’h8 + M2h3 = M2 h6 + M1h2
Биланс на топлина за меѓуладилник ( сепаратор 2 ), kg/s
M1h8 + Mm’h8 + M2h3 = M2 h6 + M1h2
Проток на ладилен флуид низ 1 степен од компресорот, kg/s
Проток на ладилен флуид низ 2 степен од компресорот, kg/s
Проток на ладилен флуид низ 3 степен од компресорот, kg/s
Потребна снага за изентропска компресија , kW

Вкупна топлина одведена во кондензатор, kW
Вкупна топлина одведена во топлиноразменувачподладилник, kW
Ладилен фактор, -

Qk=M3 ( h6 – h7 )
Qp=M3 ( h7 – h8 )
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Сложени системи со повеќе
температури на испарување

Двостепена постројка со две температури на испарување
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Сложени системи со повеќе
температури на испарување

Двостепена постројка со три температури на испарување
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Повеќестепена компресија
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Повеќестепена компресија
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Повеќестепена компресија
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Повеќестепена компресија

Multi-evaporator system with multiple compressors and a flash tank
for flash gas removal and intercooling

47

Повеќестепена компресија

Multi-evaporator system with individual compressors and
multiple expansion valves
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Двостепена постројка со една
темпеаратура на испарување
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Двостепена постројка со една
темпеаратура на испарување
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Двостепена постројка со една
темпеаратура на испарување
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Двостепена постројка со една
темпеаратура на испарување
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Двостепена постројка со две
темпеаратури на испарување

53

Двостепена постројка со две
темпеаратури на испарување

54

Амоњачна двостепена ладилна машина
Ознаки :
1 – Сепаратор на
масло
2 – Кондензатор,
3 – Ладилник на
воздух
4 – Меѓу сад
5 – Рег. вентил
6 – Одделувач на
течност
7 – Филтер
8 – Компресор ВП
9 – Компресор НП
10 – Рег. Станица
11 – Испарувач
12 - Ресивер
55

Двостепена ладилна постројка со R22
Ознаки :
П1, П2 –
Топлиноразменувачи,
В - вентил

56

Тристепени ладилни
постројки
Тростепена ладилна постројка со
полно меѓу ладење на парите и
една температура на испарување
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КАСКАДНИ СИСТЕМИ

58

59

КАСКАДНИ СИСТЕМИ

Ладилен систем со две каскади
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КАСКАДНИ СИСТЕМИ

Каскадна ладилна постројка
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КАСКАДНИ СИСТЕМИ

Каскадна фреонска ладилна машина
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АВТО-КАСКАДНИ СИСТЕМИ

63

ЛАДИЛНИ ПОСТРОЈКИ
СО ТЕРМИЧКИ ПОГОН

1

Терминологија
 Ладилен флуид - флуид со кој се реализира циклусот за








2

продукција на студ,
Апсорбент – помошен флуид кој го апсорбира ладилниот
флуид,
Работен медиум – флуид кој се лади во постројката и со кој се
одведува продуцираниот студ со кој се снабдуваат
надворешните потрошувачи,
Раствор – мешавина од ладилен флуид и апсорбент,
Богат раствор – голема ( висока ) концентрација на
ладилниот флуид во раствор од ладилен флуид и апсорбент,
Сиромашен раствор – мала ( ниска ) концентрација на
ладилниот флуид во раствор од ладилен флуид и апсорбент,
Адсорбент – помошен цврст порозен материјал, кој го
апсорбира ладилниот флуид,

Ладилни постројки
со термички погон

АПСОРПЦИОИ ЛАДИЛНИ
ПОСТРОЈКИ

3

Апсорпциони ладилни постројки
 Кај апсорпциони ладилни постројки, за погон се

користи топлинска енергија, а не механичка работа
како кај компресорските постројки.
 Наместо компресор во овој случај има т.н.
“турбокомпресор”, кој се состои од генератор на
пареа, апсорбер, придушен вентил и напојна пумпа.
 Како работни медиуми се користат најчесто бинарни
смеши.

4

Конфигурација - Состав
C-Кондензатор
G-Генератор на
пареа

E-Испарувач

NP-Напојна
пумпа
А-Апсорбер

Основна конфигурација :
G-Генератор на пареа,
С-Кондензатор,
Е-Испарувач,
А-Апсорбер,
RV1,RV2-Редуцир вентили (ER, ES).
5

Функционирање
Со довод на топлина во генератор (G), богат раствор се доведува до фаза на вриење, при
што ладилниот флуид испарува,
а растворот кој останува осиромашува (концентрацијата на
ладилен флуид во растворот се
смалува, а концентрацијата на
апсорбентот се зголемува).

6

Функционирање
Испарениот ладилен флуид се
доведува во кондензатор
(C), каде се лади со одвод на
топлина, при што ладилниот
флуид кондензира.

7

Функционирање
Кондензираниот ладилен флуид,
со придушен вентил ( ЕR ) се
придушува на притисок на
испарување и се доведува во
испарувач ( E ), каде испарува
при низок притисок, при што се
постигнува ниска температура.
Процесот на испарување е пропратен со одземање на
топлина од работниот медиум, при што истиот се лади.

8

Функционирање
Испарениот ладилен флуид, се
доведува во апсорбер ( A ), каде
се меша со сиромашен раствор
кој се доведува од генераторот.
Апсорбентот од сиромашниот раствор, го апсорбира ладилниот флуид и се збогатува ( концентрацијата на ладилен
флуид во растворот се зголемува, а концентрацијата на
апсорбентот се смалува).
Процесот на апсорпција е хемиска реакција, пропратена со
одделување на топлина, која се одведува од апсорберот.
Богатиот раствор од апсорберот ( А ) се пумпа во генера9торот ( G ) и процесот се повторува.

Функционирање
За подобрување на процесот,
вообичаено се предвидува :
 придушен вентил ( ЕЅ ), на

доводот на сиромашен раствор
од генераторот во апсорберот, со
функција да се изедначи
притисокот на сиромашниот
раствор со притисокот во
апсорберот,

 топлиноразменувач ( ЅНХ ), за рекуперација

10

на топлината од доводот на сиромашен
раствор од генераторот, кон доводот на богат
раствор во генераторот.

Раствори
Кај ладилни апсорпциони постројки со термички погон,
можни се различни раствори, како комбинации на
ладилни флуиди и апсорбенти, нормално до колку ги
исполнуваат условите за намената.
Денес, најчесто користени комбинации се :
 Вода, како ладилен флуид и литиум бромид, како

апсорбент.
Со обзир на ограничувањето, температурата на
испарување да биде повисока од 0 оС, се користи кај
системи за климатизација.
 Амоњак како ладилен флуид и вода како апсорбент.

11

Cо обзир дека можат да се постигнуваат и доста ниски
температури на испарување, се користи и кај процесни
системи,

Апсорпциони постројки вода-литиум
бромид
Едностепени постројки
Можат да функционираат и со доста ниска температура на изворот на топлина, но во исто време нивната
ефикасност е ограничена.

12

Апсорпциони постројки вода-литиум
бромид

13

Едностепена постројка

Апсорпциони постројки вода-литиум
бромид
Двостепени постројки
Имаат подобрен циклус со дополнителен секундарен
генератор на топлина и со дополнителен топлиноразменувач.
Може да се постигне поголема ефикасност, но топлинскиот извор треба да биде со повисока температура.

14

Двостепена постројка
вода-литиум бромид
15

Апсорпциони постројки вода-литиум
бромид
Основни карактеристики на апсорпциони чилери
вода – литиум бромид
Едностепени постројки

Ладилен флуид

Вода

Апсорбент

Литиум бромид

Температура на ладење

6 – 7 оС

Влезна температура на греен флуид

80 – 90 оС

СОР

0,6 – 0,7

Двостепени постројки
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Ладилен флуид

Вода

Апсорбент

Литиум бромид

Температура на ладење

6 – 7 оС

Влезна температура на греен флуид

150 – 200 оС

СОР

1,1 – 1,2

Апсорпциони постројки
амоњак-вода
Апсорпциони постројки амоњак-вода функционираат,
користејќи го истиот принцип како постројките водалитиум бромид.
Амоњакот се користи како ладилен флуид, додека
водата е апсорбент.
Ова предизвикува циклусот да работи на повисоки
притисоци, што повлекува и барања за повисоки
температури кај изворите на топлина.

Може да се користи и за индустриско ладење, за
температури пониски од 0 °С.
17

Апсорпциони постројки
амоњак-вода
Основни карактеристики на апсорпциони
чилери амоњак - вода

18

Ладилен флуид

Амонијак

Апсорбент
Температура на ладење
Влезна температура на греен
флуид
СОР

Вода
-60 – 0 оС
100 – 130 оС
0,5 – 0,7

Пример :Two stage steam-fired absorption
unit

19

Ладилни постројки
со термички погон

АДСОРПЦИОНИ ЛАДИЛНИ
ПОСТРОЈКИ

20

Адсорпциони постројки
Со адсорпциони постројки, на база на топлина, може
да се продуцира студ.
Студот може да се продуцира во процес со користење
на порозни материјали, како адсорбенти на одреден
вид на ладилен флуид.
Како парови ладилен флуид/адсорбент можат да се
сретнат :
 вода/силикагел,
 вода/зеолит,
 амоњак/активен јаглен,
 метанол/активен јаглен,
 и.т.н.
21

Адсорпциони постројки
КОНДЕНЗАТОР

Разладна
вода

Грејна
вода

Разладна вода

Оладена
вода
22

ИСПАРУВАЧ

Адсорпциони постројки
Функционирање
Адсорпционите постројки кои се разгледуваат, функционираат како постројки со периодично дејство.
 Со довод на топлина, адсорбентот се суши.
Одведениот ладилен флуид кондензира и се
собира во када во кондензаторот. Кога материјалот
е сув, влезот на топлина во адсорберот се
прекинува и горниот вентил се затвора.

23

Адсорпциони постројки
Функционирање
 Кондензатот од кондензаторот континуирано се

префрла во испарувачот.
 Фазата на ладење, се реализира со повратен процес, т.е. со испарување на кондензираната течност.
 Долниот вентил кај испарувачот се отвоара и
сувиот адсорбент го апсорбира ладилниот флуид.
 Во испарувачот, ладилниот флуид испарува, со што
ладилниот флуид во кадата се лади.

24

Адсорпциони постројки
Студот, кој се продуцира, може да се користи за
различни намени.
Со цел да се постигне континуирана продукција на студ,
вообичаено се користат две паралелно поврзани
постројки, со тоа што, додека едната работи во режим
на десорпција, другата работи во режим на
адсорпција.
Кај адсорпционите постројки, ефикасноста е во ранг на
сса 0,5-0,7 ( за системи вода/силикагел ).
Можно е користење на топлинска енергија со релативно ниски температури (за системи вода/силикагел).

25

Адсорпциони постројки
Основни карактеристики на адсорбциони чилери водасиликагел
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Ладилен флуид
Адсорбент

Вода
Силика гел

Температура на ладена вода
Влезна температура на греен
флуид

6 – 15 оС
60 – 90 оС

СОР

0,5 – 0,7

Ладилни постројки
со термички погон

ЕЖЕКТОРСКИ ЛАДИЛНИ
ПОСТРОЈКИ

27

ЕЖЕКТОРСКИ ЛАДИЛНИ ПОСТРОЈКИ
 За погон на ежекторски постројки, се користи топлин
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ска енергија.
Нема подвижни делови, а одржувањето е едноставно.
Недостаток кај овие постројки е нискиот коефициент
на корисно дејство, во споредба со вредностите кои се
карактеристични за парни компресорски постројки.
Воедно, при користење на вода како работен флуид,
не е можна работа со температури пониски од 0 оС.
Користењето на вакви постројки е во областите
климатизација, прехрамбена индустрија, хемиска
индустрија, млекари, пиварници, и.т.н.

ЕЖЕКТОРСКИ ЛАДИЛНИ ПОСТРОЈКИ
Конфигурација - Состав

Парен
котел
Ежектор
Напојна пумпа
Кондензатор

Испарувач
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Ежекторска ладилна постројка

ЕЖЕКТОРСКИ ЛАДИЛНИ ПОСТРОЈКИ

30

Процес на ежек-торска постројка во T, s – дијаграм

ЕЖЕКТОРСКИ ЛАДИЛНИ ПОСТРОЈКИ
Функционирање
 Погонската пареа, која се генерира во парниот котел,
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експандира во млазница, при што се реализира
голема брзина на струењето, а притисокот рапидно се
намалува.
Со тоа се остварува ежекторски ефект, при што се
всисува пареа од испарувачот.
Работната пареа и всисаната пареа од испарувачот, се
мешаат и во дифузорот брзината се смалува, а
притисокот се зголемува до притисок на кондензација.
Со ладење на пареата во кондензаторот, истата се
втечнува.
Дел од кондензатот, со напојна пумпа се пумпа во
котелот, а дел од кондензатот се придушува и со
притисок на испарување се доведува во испарувачот.

ЕЖЕКТОРСКИ
ЛАДИЛНИ
ПОСТРОЈКИ

Мешачка
комора

Млазница

Експанзија

Промена на притисоци
и брзини на погонската
и работната пареа во
ежекторот
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Мешање

Дифузор

Компресија

Погонска
струја
Работна
струја

Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев

ОСНОВНИ И ПОМОШНИ ЕЛЕМЕНТИ
КАЈ ПАРНИ КОМПРЕСОРСКИ
ЛАДИЛНИ ПОСТРОЈКИ

ОСНОВНИ И ПОМОШНИ ЕЛЕМЕНТИ КАЈ
ПАРНИ КОМПРЕСОРСКИ ЛАДИЛНИ
ПОСТРОЈКИ
Osnovnite elementi kaj ladilnite parni kompresorski
postrojki :
 Kompresor,
 Kondenzator,
 Isparuva~,
 Ekspanzionen ured, naj~esto kako reducir
ventil.

ОСНОВНИ И ПОМОШНИ ЕЛЕМЕНТИ КАЈ
ПАРНИ КОМПРЕСОРСКИ ЛАДИЛНИ
ПОСТРОЈКИ
Pokraj osnovnite elementi - pomo{ni i propratni
elementi i uredi
Dopolnitelni toplinorazmenuva~i, kako podladilnici, ili sl.,
 Resiver,
 Separator na te~nost,
 Separator na maslo,
 Sobirnik na maslo, i.t.n.

ОСНОВНИ И ПОМОШНИ ЕЛЕМЕНТИ КАЈ
ПАРНИ КОМПРЕСОРСКИ ЛАДИЛНИ
ПОСТРОЈКИ
Ednostavna {ema
na komponovka na
elementi od ladilna postrojka
(split edinica)

ОСНОВНИ И ПОМОШНИ ЕЛЕМЕНТИ КАЈ
ПАРНИ КОМПРЕСОРСКИ ЛАДИЛНИ
ПОСТРОЈКИ

ОСНОВНИ И ПОМОШНИ ЕЛЕМЕНТИ КАЈ
ПАРНИ КОМПРЕСОРСКИ ЛАДИЛНИ
ПОСТРОЈКИ

КОМПРЕСОР
Podelbata - po odnos na pove}e kriteriumi.


Ladilniot fluid koj se koristi :
 amowa~ni,
 freonski,
 hlormetilovi,
 drugi

КОМПРЕСОР
Podelbata - po odnos na pove}e kriteriumi.


Kapacitetot na proizv. na stud :
mali - do 9300 W,
sredni -do 58000 W,
golemi - nad 58000 W,

КОМПРЕСОР
Podelbata - po odnos na pove}e kriteriumi.


Konstrukcii :
klipni,
rotacioni,
turbokompr.,
parostrujni,


drugi.

КОМПРЕСОР
Konstrukcija na klipen kompresor

КОМПРЕСОР
Всис и потис кај klipen kompresor

КОМПРЕСОР

Izbor




od potrebniot ladilen kapacitet na postrojkata,
od uslovite na rabotata,
od svojstvata na ladilniot medium.

КОНДЕНЗАТОР
Toplinorazmenuva~ki aparat, kade toplinata na
kondenzacija se predava na okolnata sredina ( voda,
vozduh, ili kombinirano ).

Podelba sprema vidot na ladewe :




so vodeno ladewe - dobo{asti, cevka vo cevka,
elementni, plo~esti,
so vozdu{no ladewe,
so kombinirano ladewe (voda i vozduhorositelni, isparuva~ki) .

ЕКСПАНЗИОНЕН УРЕД

Naj~esto reducir ventil - (pk) na (po).
Kaj ladilni postrojki so mali kapaciteti - tenka
kapilarna ceka.

ИСПАРУВАЧ
Toplorazmenuva~, vo koj isparuva ladilniot fluid.
Toplinata za isparuvawe na ladilniot fluid se
odzema od ladenata sredina, koja ~esto pati e solov
rastvor, koj se koristi za ladewe kaj tehnolo{kata
oprema.
Intenzitetot na isparuvaweto na ladilniot fluid,
zavisi od uslovite na razmenata na toplina, kako :
 goleminata i osobenostite na toplinorazmenuva~kata povr{ina,
 ~istotata na toplinorazm. povr{ina,
 temp. razlika koja se realizira pome|u ladenata
sredina i ladilniot fluid koj isparuva, i.t.n.

ИСПАРУВАЧ

Podelba, vo zavisnost od sredinata koja se ladi :
 isparuva~i za ladewe na te~ni mediumi
( nositeli na stud, voda, solovi rastvori, ili te~ni
prehrambeni produkti ),
 isparuva~i za ladewe na vozduh i gasovi,
 specijalni isparuva~i, so namena za ladewe na
tvrdi prehrambeni produkti i proizvodi,

СЕПАРАТОР ( Одделувач на течност )
Пomo{en element vo koj se vr{i separacija (oddeluvawe), na parnata faza od te~niot ladilen fluid i
kapki od maslo.
Potrebata od vgraduvawe na separator, e {to te~nosta
vo vid na kapki, mo`e da predizvika hidrauli~en udar,
{to mo`e da dovede do havarija na kompresorot.
Principot na rabota e ist kako i kaj oddeluva~ot na
maslo.

Separatorot se instalira pome|u isparuva~ot i
kompresorot.

РЕСИВЕР
Рezervoar za sobirawe na te~niot ladilen fluid, koj
izleguva od kondenzatorot.
Поделба - спрема namenata :
 liniski, koi obezbeduvaat ramnomeren dotur na
ladilniot fluid kon ekspanzionite ventili, t.e.
kon isparuva~ite od postrojkata,
 drena`ni, vo koi se sobira ladilniot fluid od
isparuva~ite za vreme na defrostracija,
 rezervni,

ПОДЛАДИЛНИК

Тoplinorazmenuva~ so namena za podladuvawe na
te~niot ladilen fluid koj izleguva od kondenzatorot.

СЕПАРАТОР НА МАСЛО
Element vo koj se oddeluva masloto, koe vo kompresorot se me{a so pareata od ladilniot fluid.
Oddeluva~ot na maslo se instalira pome|u kompresorot i kondenzatorot, pri {to oddelenoto maslo se
vra}a vo kompresorot.
Na vakov na~in se ovozmo`uva pomalo valkawe na
povr{inite na kondenzatorot od stranata na ladilniot fluid, a so toa se ovozmo`uva realizacija na
pogolemi koeficienti na premin na toplina.
Principot na rabota na oddeluva~ot na maslo koristewe na inercijalno dejstvo.

ДРУГИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И
УРЕДИ
Дrugi elementi i uredi ( me|u sadovi, sobira~i na
maslo, kuli za ladewe na voda, i.t.n.), се вклучуваат во
зavisnost od vidot, kapacitetot, namenata i drugi
karakteristiki na ladilnata postrojka i instalacijata vo celina.
Namenata e da ja podobrat rabotata, a voedno i eksploatacionite karakteristiki na ladilnata postrojka.

PRIMER

PRIMER

PRIMER

PRIMER

Вон. Проф. д-р Вангелче Митревски

КОМПРЕСОРИ

КОМПРЕСОРИ
Компресорот како основен и најсложен дел од машината за ладење има за
задача да ја всисува ладната пара на флуидот за ладење од испарувачот, да ја
собива и потиснува во кондензаторот. Во овој процес компресорот работи како
топлинска пумпа, бидејќи го зголемува топлинското ниво на всисаната пара. Со
ваквата улога во термодинамичкиот процес, компресорот на машината за
ладење се разликува од компресорите на другите машини.

Поделба на компресорите
Спрема конструкцијата компресорите се делат на
 клипни,
 ротациони
 навојни и
 турбокомпресори.
Спрема начинот на работа
 волуметриски (клипни и ротациони) и
 компресори градени на струјно (динамички) принцип на работа (турбокомпресори и
ејектори)

Спрема изведбата на куќиштето
 отворени – погонскиот мотор е одвоен од компресорот
 полухерметички - и
 херметички – моторот и компресорот се во исто куќиште.
По количината на испорака
 мали до 10 m3/min
 средни 10-100 m3/min
 големи над 100 m3/min
Спрема работниот притисок
во зависност од вредноста на конечниот притисок за кој компресорот
е граден се разликуваат
 вакуум црпкалки кои служат за транспортнагасови и пара од
просторот во кој владее подпритисок
 пухалки за конечни притисоци до 3 bar
 нископритисни компресори за конечни притисоци од 3-12 bar
 среднопритисни за конечни притисоци од 10-100 bar
 високопритисни компресори за конечни притисоци од 200-2500 bar

ТЕРМОДИНАМИЧКИ ОСНОВИ НА КОМПРЕСИЈАТА
Промена на состојбата и компресорска работа
Процесот на работа на компресорот може да се прикаже p-v дијаграмот
како процес кој се одвива помеѓу два константни притисоци p1 и p2.

За транспорт и компресија на гас потребно е да се потроши работа која во
случај на цилиндричен компресор ја извршува некој периодично
променлива сила F која делува на површината од клипот А совладувајќи
променлив притисок на гасот во цилиндарот p
F=Ap

(1)

Поради тоа што работата е производ од силата и патот

W=Fx

(2)

За некоје елементрано поместување x = ds следи
dW= F ds = A p ds (3)
Kako proizvodot A ds e еднаков нас промената на волуменот на цилиндарот dV
за поместување ds следи
dA = pdV (4)

dW  

V2

V1

pdV (5)

Оваа работа во p-v дијграмот е прикажанa со површината а-2-b-а и (техничка
работа).
За да се одреди законитоста на промената на притисокот во цилиндарот во
тек на еден циклус на компресија се користи равенката на состојбата
pV = MRT (6)

Или нејзиниот диференцијален облик
pdV +Vdp = MRdT+RTdM (7)
За одредување на работата во тек на еден циклус потребно е да се користи
промената на состојбата, која за политропска промена на состојбата гласи
pVn = сonst (8)
Кај изотермна променана состојбата n=1, додека кај изентропска променана
состојбата n = k.

Работа на всисување
При всисување на воздух во цилиндарот во согласност со процесите
прикажани на сл.1 се менува волуменот и масата на воздухот во
цилиндарот, додека притисокот и температурата се константни т.е. dT = 0
dp = 0.

Тогаш диференцијалниот облик на равенката на состојбата е
p1dV=RT1dM (9)
и кога оваа равенка ќе се замени во изразот (5) следи
V1

M1

Wu   p1dV  RT1  dM
Va

(10)

Ma

Кај идеалниот компресор на почетокот на всисување масата на воздухот во
цилиндарот M1 = 0 а волуменот во цилиндарот V1 = 0 па се добива
Wu =RT1M1 (11)
Ако се земе во предвид равенката на состојбата (6), горниот израз гласи
Wu =p1V1 (12)
Работа за истиснување
За работата на истиснување аналогно важи
V1

M2

Wi   p 21dV  RT2  dM  RT 2M 2
Va

Следи
Wi =p2V2 (14)

M1

(13)

Работа за компресија
Диференцијалниот облик на равенката за политропска промена на
состојбата гласи

npVn 1dV  V n dp  0 (15)
Ако равенката (15) ја поделиме со Vn-1 се добива

n p dV= V dP (16)
Ако равенката (16) се замени во равенката (7) со dM = 0 (затоа што
вентилите се затворени и масата на воздух во цилиндарот не се менува)
се добива

p dV - n p dV = M R dT (17)
после средувањето се добива
p dV = M R/(1-n) dT (18)
При политропска промена на состојбата n>1 (се одведува топлина во
воздухот)
p dV = -M R/(n-1) dT (19)
Tогаш работата на политропата е

2

MR
Wp  
dT

n 1 1

(20)

Ако интегрираме
Wp  

T
MR
MR
(T2  T1 )  
T1 ( 2  1) (21)
n 1
n  1 T1

Кај компресорот познати се вредностите на гасот на всисување p1 и во
притисниот вод p2, па со замена на равенката за промена на
температурата кај политропска променана состојбата
T2
p
( 2)
T1
p1

n 1
n

pV p
Wp  1 1 [( 2 )
n  1 p1

n 1
n

 1] (22)

При компресија на гас или пара од притисок p1 (состојба 1) до состојбата p2
(состојба 2) промената на состојбата може да е
Изотермска
(при компресија на работната материја се одведува топлина така да
Т= const). За изотерма n = 1 па равенката на состојбата за идеален гас е

pV=MRT = const
Која по диференцирањето добива диференцијален облик (за R=const,
M=const, T=const)
pdv=-vdp

Од горната равенка и равенката на состојбата следи
p dV = - MRTdp/p
Работата за изотермска компресија е
V2

P2

p
dp
 MRTln 2
p
p1
P1

Wiz   pdV  MRT
V1

(23)

Изентропска
s = const разменетата топлина q = 0 а односот на темпертурата на крајот и
пред компресија се добива
T2
p
( 2)
T1
p1

k 1
k

Равенката за изентропската компресија е
pV p
Wiz   1 1 [( 2 )
n  1 p1

k 1
k

 1]

(24)

политропска
s = const разменетата топлина q = cnDT мо`и да е поголема од нула, а
односот на температурата на крајот и пред компресијата се добива од

T2
p
( 2)
T1
p1

n 1
n

cn  cv

nk
n 1

Равенката за пресметка на политропска компресија е
n 1

pV p
Wp   1 1 [( 2 ) n  1] (25)
n  1 p1
На сл.2 прикажани се соодветните промени на состојбата во p-v дијаграмот.

Сл.2 Изотермска, изентропска и политропска компресија 1 < n < k

Вкупната работа потрошена за еден циклус на идеален компресор се
добива со собирање на работите за всисување, компресија и
истиснување

W  Wu  Wiz / p / is  Wi

(26)

Како работа за компресија и истиснивање по усвоената конвекција се со
негативен предзнак (се троши работа) а работата за всисување
позитивна, сумата на работи може да се одреди како негативна
вредност на површината поме|у кривите на промената на состојбата и
оската на притисокот.
p2

Wteh    Vdp (27)
p1

Ако се земе во предвид диференцијален облик на равенката на политропа
n p dV = V dp sledi
V2

Wteh  n  pdV  nWp (28)
V1

Техничката работа и одведена топлина при политропска компресија
Wpol, teh

p
n

p1 V1 [( 2 )
n 1
p1

n 1
n

p
n
 1]  
RT1 [( 2 )
n 1
p1

n 1
n

 1]

Q  c n (T2  T1 )
(29)

nk
cv  cv
n 1

T  const

Tehni~ka rabota i odvedena toplina pri izentropska kompresija е

Wis, teh

p
k

p1 V1 [( 2 )
k 1
p1

k 1
k

p
k
 1]  
RT1 [( 2 )
k 1
p1

k 1
k

Q0

 1]

T  const

Tehni~ka rabota i odvedena toplina pri izotermna kompresija

n =1
Wiz ,teh  Wiz  p1 V1 ln[(

p2
p
)  RT1 ln( 2 )
p1
p1

Q  Wiz

T  const

Претставување на процесот на компресија во T-s дијаграм
Изотермска компресија 1-2iz
Rabotata po 1 kg (idealen gas) e l = T(s2-s1), povr{ina ograni~ena so to~kite a-12iz-b-a

Сл.3 Izotermska kompresija

Изентропска компресија 1-2izs
Работата по 1 kg (идеален гас)
e l = i2is-i1, површина
ограничена со точките a-12is-2iz-b-a

Сл.4 Изентропска компресија

Политропска компресија 1-2pol
Кај политропската компресија
важи 1<n<k. Работата по 1
kg работна материја e l =
i2pol-i1,
и
е
површина
ограничена со точките a-1-22iz-b-a
Сл.5 Политропска компресија со променливо 1<n<k

Политропска компресија 1-2pol
Кога
при
компресијата
се
доведува и топлина важи n>k.
Работата по 1 kg работна
материја е l = i2pol-i1, и е
површина
ограничена
со
точките a-1-2pol—2iz-2iz-b-a
Политропска компресија 1-2
Во вистинскиот компресор се
размнува
топлина
со
зидовите на цилиндарот кој
вопочетокот е на повисока
температура па на гасот му
се доведува топлина n>k, а
на крајот од компресијата е
со пониска температура од
цилиндарот, па од гасот се
одведува топлина 1<n<k.
Работата по 1 kg работна
материја е l = i2pol-i1, и е
површина
ограничена
со
точките a-1-2pol—2iz-2iz-b-a

Sl.6 Политропска компресија n>k

Sl.7 Политропска компресија so promenlivo n

Вон. Проф. д-р Вангелче Митревски

КОМПРЕСОРИ

KЛИПНИ КОМПРЕСОРИ
Клипните компресори спаѓаат во компресори кои работат на волуметриски
принцип на работа, при што со своите активни потисни елементи го
присилуваат гасот да заземе помал простор.
Клипот поминува пат s=2r два пати за време на едно вртење на осното
колено и при тоа запира во ГМТ и во ДМТ. Аголната брзина на вртење на
осното колено w е константна, а фрекфенцијата на вртење е f=n=w/2p

Сл.1 Шематски приказ на конструкцијата на клипен компресор
1- цилиндар, 2-клип, 3-клипница, 4-коленесто вратило, 5-куќиште на кп, 6-осно колено, 7-масло, 8-вентилска
плоча, 9-поклопец на цилиндерот, 10-всисен вентил, 11-издувен вентил, 12-всисен вод, 13-потисен вод

Вентилите овозможуваат на еден дел од патот на клипот од ГМТ до ДМТ
гасот влегува во цилиндарот од всисниот вод 12, односно на еден дел
од патот на клипот од ДМТ кон ГМТ компримираниот гас да истекува во
притисниот вод 13.

Сл.2 Коленест механизам на 6 цилиндричен клипен компресор во W изведба

СТЕПЕН НА ИСПОРАКА НА КОМПРЕСОРОТ
Испорака на компресорот е онаа количина на гас или пара која ја добавува
компресорот, т.е. оваа количина се однесува на состојбата која владее
на всисниот приклучок на компресорот.
Теориската испорака е qvt=Vszn=d2p/4 szn [m3/s] каде Vs волумен на клипот d
дијаметар на клипот, z број на цилиндри и n [s-1] зачестеност на бројот
на вртежи
Вистинската испорака е помала и е qve=l qvt

Степенот на испорака l = qve/qvt се пресметува како l=l1l2l3l4 и е помал од 1
Влијанието на штетниот прстор – се зема во предвид со l1
Од конструктивни причини и погонска сигурност не може да се избегне мал
простор помеѓу клипот во ГМТ и главата на цилиндарот. Тоа е т.н. штетен
простор.
c0 = Vo/Vs =Аs0/As каде Vo волумен на штетниот простор, Vs волумен на клипoт
c0 = 0.03-0.08 за компресори со вообичаена изведба

Сл.3 Индикаторск идијаграм на едностепен процес
на вистинскиот компресор

За l1 важи изразот
l1=Vs-Va/Vs
Va+V0 = V0(p2/p1)1/n
Va=V0[(p2/p1 )1/n-1]
l1=1-Va/Vs
l1=1-c0[(p2/p1)1/n-1] c0=V0/Vs
Колку Vа е поголемо испораката е помала. Колку компресорскиот однос
p2/p1>>; n експонент на политропска експанзија на гaсот од штетниот
простор поблски до 1 (политропата поблиску до изотермата)

Влијанието на падот на притисокот Dp1 при висисување– l2
l2 

Vs1
V s  Va

Dp1  p1  p1
p1 p1  Dp1
Dp1
l



1

Со задоволителна точност може да се пресмета 2
p1
p1
p1

Падот на притисокот на всисниот вентил е

Ако се претпостави изотермска промена на состојбата при која важи

 p1  Dp1 Vs  V0   p1 Vs  V0  Vb 
Ако се замени во изразот за l2 се добива

l2  1 

1  c0 Dp1
l1 p1

Ако се претпостави политропска промена на состојбата
Vs 1  c0   Vb  p1  Dp1 

 
Vs 1  c0 
p
1



1
n1

следи
Vb
1  Dp 
  1 
Vs 1  c0  n1  p1 

па се добива

l2  1 

1  c0 Dp1
n1l1 p1

Кога

c0  0,05  0,10 n1  1,5

l1  0,8  0,9

l2  1  0,9  0,8

За грешка од 10-20% за мала вредност за Dp1 се добива

l2  1 

Dp1
p1

Индициран степен на испорака li

li 

Vs1
Vs

li 

Vs1
 l1l2
Vs

Vs1  Vs  Va  Vb

Влијанието на загревањето кај всисот – l3

l3 

T1
T1
 p2

 1
 p1


l3  1  0,025

Сл.4 Влијание на степенот на политропата n врз коефициентот l3

Dp1
p1

Влијанието на пропусноста– l4
Кај стварниот компресор постои можност за пропуштање на дел од масата
на гасот за време на компримирање без недоволно заптивеност на
клипот и ѕидовите на цилиндарот, низ евентуално пропустливи всисни
вентили, а исто така и од протекување на веќе компримираната пара низ
потисниот вентил за време на всисувањет. Оваа загуба се зема во
предвид со степенот на пропустливост l4
l4=0.95-0.98 со зголемување на p/p0 опаѓа, а со зголемување на бројот на
вртежи расти.
Вкупен степен на испорака – l

l  l1l2 l3 l4 l =0.7-0.85 (0.6) зависи од типот на компресорот
Влијание на бројот на вртежи на компресорот на l

Сл.5 Индикаторски дијаграм за различни брзини на
вртење на компресорот n2>n1

Влијание на повеќекратната компресија на степенот на испорака l
Една од причините за примена на повеќестепена компресија кај поголеми
компресорски односи е и влијанието на штетниот простор. Ако изразот за
l1 се изедначи на нула
1


V0  p 2  n 
  1  0
1

Vs  p1 



Се забележува дека за некој зададен штетен простор постои одреден
компресиски однос над кој компресорот повеќе не може да добавува
гас
 p 2   Vs
   1 
 p1   V0





n

СТЕПЕН НА ДЕЈСТВУВАЊЕ
За време на еден стварен циклус се врши работа W која се пресметува како

W   pdV
Односот на индицираната работа и волуменот на клипот се нарекува
специфична индицирана (внатрешна) работа или среден индициран
(внатрешен) притисок.

pi 

L
1

Vs
Vs

V
pdV


pd

  Vs





Сл.6 Индикаторски дијаграм среден индициран притисок

Индицираната снага за еден цилиндар на компресорот (од клипот предадена
на гасот) може да се пресмета по изразот
d 2p
Pi 
pi sn
4
Индициран изентропски степен на дејствување
.

.

 is i 

Pis
.

Pi

Pis е снага потребна за изентропска компресија.
is-i покажува колку стварниот процес е полош од идеалниот

Механички степен на дејствување
.

m 

Pi
.

Pe

Pe каде снага на погонското вратило на компресорот.
m ги опфаќа загубите од триење и зависи од изведбата, подмачкувањето и
одржавањето.

Изентропски степен на дејствување
.

.

Pis

 is 

P is

.

Pe 

.

Pe

 is

Изентропскиот степен на дејство содржи во себе и механички степен на
дејствување.
.
.
.
 is   is i m 

P is P i
.

.

Pi P e



P is
.

Pe

Изотермен степен на дејствување

.

Индициран изотермен степен на дејствување

 iz i 

P iz
.

Pi
.

Изотермен степен на дејствување

P iz

 iz 

.

Pe
.

 iz   iz i m 

.

P iz P i
.

.

Pi Pe

.



P iz
.
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ГРАДБА НА КЛИПНИ КОМПРЕСОРИ
Овде спаѓаат одредување на типот на градба на компресорот, бројот на
степени, брзината на вртење, бројот и димензиите на цилиндри.
Типот на компресорот се одредува од искуство и тука постојат низа на
различни решенија, во зависност од намената, со посебни барања и
конструкциски решенија кои ги развиле различните приозводители.
Брзината на вртење која се движи во широки граници (1.5 до 25 s-1), обично е
пониска за поголеми компресори.
Врз изборот на број на степени на компресорот при зададен компресиски
однос влијае големината на степенот на испорака, потребната снага и
ограничувањето на температурата на крајот на компресијата, врзано за
одржувањето на својствата на маслата за подмачкување.
Димензии на цилиндарот на едностепен компресор
Испораката на компресорот изразена е како

D2p
q v  lVs nz  l
snz
4
каде е n брзина на вртење, z број на цилиндри, s од на клипот, D пречник
на цилиндарот и l степен на испорака

 е однос на одот на клипот и пречникот на цилиндарот.
Кај брзоодните компресори  е 0.7-0.9 отколку што е тоа случај кај
спороодните компресори  >1.

s

D
Со комбинација на изразот за испорака
.

D3

4V
pl nz

ИЗВЕДБА НА КЛИПНИ КОМПРЕСОРИ

Према начинот на изведба, сместувањето и примената на основните
елементи на компресорот (цилиндар, клип, вентили, клипен механизам и
куќиште) меѓусебно се разликуваат типовите на компресори.

Сл.7 Изведба на клипни компресори

Според на изведбата, цилиндрите можат да бидат еднострани и двострани.

Сл.8 Двостран компресор со кружна глава

Сл.9 Разладни едностепен компресор во линиска W изведба
– попречен и надолжен пресек

Вон. Проф. д-р Вангелче Митревски

КОМПРЕСОРИ

РОТОРНИ КОМПРЕСОРИ
Роторните компресори спаѓаат во компресори кои работат на волуметриски
принцип на работа, при што со своите активни потисни елементи го
присилуваат гасот да заземе помал простор. Промената на волуменот
на гасот кај роторните компресори се остварува со промена на
релативно завртување на клипот во однос на цилиндарот. Роторните
компресори се изработуваат со еден или со два ротори.

КОМПРЕСОРИ СО ЕДЕН РОТОР
Се градат како ламелни компресори и компресори со ексцентричен ротор.
Роторот или ламелите кај овие компресори лизгаат по внатрешниот обод на
цилиндарот, па треба да се обезбеди добро подмачкување. Заради тоа
компримираниот гас содржи одредена количина на масло за подмачкување.
Ламелни компресори
Ламелните компресори совладуваат компресорски односи x=2.5-4, а со
двостепена компресија и x=7-8 . Најповеќе се применуваат како «booster»
компресори во разладни уреди од индустриски тип, со поголеми разладни
капацитети, за работа во степенот со низок притисок, каде компресорските
односи не се големи, и каде нема големи барања за регулација на
разладниот капацитет.

Ламелните компресори имаат завоен ротор со кружен пресек со отвори по
ободот во кои се поставени слободни ламели. Бројот на ламели се
одбира од m=2-6 (за помали компресори), па до m>16 (за големи
разладни уреди).

Сл.1 Lamelen kompresor-geometrija

Со вртење на роторот центрифугалната сила дејствува на слободните
ламели кои се извлекуваат од роторот и со своите слободни изводници
налегнуваат на внатрешната површина на цилиндарот по кој што
лизгаат. Гасот се компримира со промена на големината на просторот
помеѓу две ламели. Кога ламелата 1 ќе премине преку работ а на
цилиндарот, гасот со всисен притисок p1 и температура T1 затворен е
помеѓу две ламели и цилиндарот.

Просторот Vmax=fmax l е должина на роторот) е геометриски најголем можен
простор, па тој се смета за всисан волумен. Кога ламелата 2 ќе премине
преку работ d на цилиндарот се отвора спој со потисниот вод, а ламелата
1 го потиснува пред себе компримираниот гас во потисниот вод.
Кај ламелните компресори компресискиот однос x=p2/p1 е зависен од
геометриските односи на конструкцијата (ексцентричност на роторот e,
дијаметрite на роторот d и цилиндарот D ) и не се менува без разлика на
условите кои владеат во всисниот и потисниот вод на компресорот.
Всисен и потисен вентил не се потребни, но на потисниот приклучок треба да
се вгради неповратен вентил, да не би дошло до повратно струење на
пареата низ компресорот кога тој не работи. Површината на пресекот на
комората помеѓу две ламели, роторот и куќиштето може да се пресмета од
геометриските односи на конструкцијата и изнесува (со приближување на
sinb=b кое важи за доволно мал агол b односно доволно голем број
ламели m

f k

2 Rpe

1  cos    sin 2 
m



Максималната површина за =0



f max 

e

R

4 Rpe
m

М време на задвижување на роторот за агол  во комората помеѓу две
За
ламели се врши политропско компримирање, па важи

n
1 max

pV

 Vmax

p1  V

 pV  p2V
n

p

n
2

n



   f max

 f

 






n

Со замена на 1max и к се добива изразот



2

 
2
p1  1  cos    sin  

p

Од овој израз може да се одреди положбата на работ d за постигнување на
соодветниот компресиски однос x.
Испораката на ламелните компресори изнесува



.

q s  mf max ln m3 / s



каде m е број на ламели, l должина на роторот, n [s-1]брзина на вртењe, a

f max 

4 Rpe
m

.



q s  4p Re ln m3 / s



Волуметриските загуби кај стварниот ламелен компресор се предизвикани од
прострујување на гасот од потисниот во всисниот простор низ радијалната
воздушност помеѓу роторот и цилиндарот на патот e-f-g, од загревањето
на гасот во всисниот простор на загреаниот ротор и ламелите, од
пригушувањето на гасот при всисување, што настанува со приближување

на ламелата 1 до работ а и општо со пропуштање на гасот од простор со
повисок во простор со понизок притисок, на пр. низ страничната воздушност
помеѓу клипот, ламелите и цилиндарот.
Вистинската испорака е
.

.



q e  l Vs  l4p Re ln m3 / s



Компресори со ексцентричен ротор
Компресорите со ексцентричен ротор постигнуваат помали компресорски
односи x=1.5-2. Се користат во мала мера како мали компресори за
ладилници во домаќинства (во херметичка варијанта) и многу ретко за
индустриски разладни уреди како «booster» компресори.
Роторот е вклинет на осовината ексцентрично за оддалеченост
од
централната оска на цилиндарот (која се нарекува ексцентричност) и таа е
разлика на радиусот на цилиндарот и роторот, т.е. E=R-r т.е. =e/R

Компресорот со ексцентричен ротор содржи осум ротори и цилиндар и една
ламела која лизга во внатрешноста на куќиштето, а со својата единствена
изводница секогаш е притисната на ободот на роторот дејствувајќи на
пружината на спротивната изводница. Ламелата го дели всисниот простор

V=F l од компресискиот простор Vk=Fk l

Kompresor so ekscentiri;en rotor

Со задвижување на роторот, т.е. со зголемување на аголот  расте
всисниот волумен V, а истовремено со намалување на аголот 2p
се намалува просторот Vk и во него се компримира гасот всисан во
текот на претходниот вртеж. Кога притисокот p во просторот Vk ќе
порасне до притисок p2 кој владее во потисниот вод, се отвора
автоматски вентилот C и гасот со понатамошно задвижување на
роторот се истиснува во потисниот вод.

За површините A и Ak важи A + Ak = const,
1  
  sin   1 2  sin 2
A  e2 
4
 


1  
2p    sin   1 4p  2  sin 2
A k  e 2 
4
 

Всисаниот волумен на гасот е пропорционален со површината
пресметува

A 2p 



која се



1 2 2
2 
R  r 2p  e 2   1p
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Изводницата на роторот B за да го покрие работ на всисниот канал а
потребно е роторот да се заврти уште за агол 0 а со тоа всисаниот гас
конечно ќе се затвори во компресискиот простор Vk0=Ak0 l. На патот на
роторот од 0 до =0 веќе всисаниот гас со еден дел се враќа во
всисниот вод, а неговиот волумен е V0=A0 l, па стварно всисаниот
волумен на почетокот на компримирање е Vk0=V2p-V0, односно
Ak0=A2p-A0.

1  
2p  0  sin 0   1 4p  20  sin 20 
A k0  e 2 
4
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Испораката на компресорот со ексцентричен ротор се пресметува со
брзината на вртење n како
.

q k0  A k0l  n
Степенот на испорака е по големина еднаков на степенот на испорака на
малите ламелни компресори од претходната слика или нешто помал
.
.

q e  l q k0  lA k0l  n

Навојен компресори со еденa навојка
Овој компресор се состои од еден цилиндричен главен ротор кој работи
впрегнат со два споредни ротори кои се во облик на диск. Главните и
споредните ротори можат да бидат конструирани со различни облици и
геометриски зафати.

Навојен компресор со една навојка

Процесот на компресија може да се разгледува низ три одвоени фази

всисивање

компресија

потиснување

Компресори со спирали (scroll)
Изведбата е од две идентични спирали вметнати една во друга, едната е
стационарна а другата ротира и ексцентрично е поставена на вратилото
во однос на стационарната. Во текот на ротацијата се одвива процес на
всисување, компресија и истиснување, а скоро може и да се занемари
влијанието на експанзијата од штетниот простор кој е мал.

Компресор со спирали – делови

Компресор со спирали – пресек со прикажани
положби на завојниците за различни агли на вратилото

Компресори со два ротори
Навојни компресори со два навоји

Роторите на завојниот компресор со два
(комплементарни) профили на пресекот.

ротори

имаат

различни

Ротори на завоен компресор со 2 заби и 2 жлеба – поглед

Ротори на завоен компресор со
4 заби и 6 жлебови – попречен пресек

Регулација на испораката на разладните завојни компресори

Всисни и потисни отвори на навојен компресор

Регулација на испораката нa навојен компресор

Индикаторски дијаграм и променлив противпритисок

Индикаторски дијаграм и променлив противпритисок

Индикаторски дијаграм и променлив противпритисок

Вон.проф. Сања Поповска-Василевска

КОНДЕНЗАТОРИ

Вовед
Кондензаторите во основа се топлински изменувачи во
кои ладилниот флуид претрпува фазна промена (преоѓа
во течна фаза). Правилното димензионирање, проектирање и избор на кондензатор(и) е многу важно за
задоволителен учинок на било кој ладилен систем. Во
кондензаторите пареата од ладилниот флуид кондензира
со оддавање на топлина кон надворешниот топлински
понор. Обично, надворешниот флуид не претрпува фазна
промена, освен во некои специфични случаи. На пр. при
типична летна климатизација, влажниот воздух се
одвлажнува со кондензација на водената пареа, а потоа
се отстранува како течна вода.

Кондензатори
Кондензаторот е важен елемент во било кој ладилен
систем. Ладилниот флуид во типичен кондензатор,
влегува со прегреана состојба. Прво се подладува
(доведува до заситена состојба – сува пареа), а потоа
се кондензира, со оддавање на топлината кон надворешен медиум. Ладилниот флуид, кондензаторот може
да го напушти како заситена или подладена течност во
зависност од температурата на надворешниот медиум
и конструкцијата на кондензаторот.

Класификација на кондензатори
 Во зависност од надворешниот флуид,

кондензаторите можат да се
класифицираат на следниот начин:




Кондензатори кои се ладат со воздух
Кондензатори кои се ладат со вода
Испарувачки-евапоративни
кондензатори

Воздушни кондензатори

 Се делат на:



Воздушни кондензатори со природна
циркулација на воздухот
Воздушни кондензатори со принудна
циркулација на воздухот

Воздушни кондензатори со природна
циркулација
Преминот на топлина се обавува со природен провев.
Бидејќи протокот на воздух е мал, како и преносот на
топлина со зрачење, кај овие кондензатори комбинираниот коефициент на топлинска размена е мал. Како
последица – потребна е релативно голема топлиноразменувачка површина за кондензација преку која ќе
се отфрли определено количество топлина. Затоа
ваквите кондензатори се користат за мали капацитети,
како кај домашните фрижидери и замрзнувачи.
Воздушните кондензатори со природно струење се или
плочести или со оребрени цевки.

 Кај плочестите кондензатори за мали фрижидери,

цевките за ладилен флуид прикачени се за
надворешниот ѕид. Целото тело на фрижидерот
(освен вратата) делува како “ребро“. Изолацијата е
поставена меѓу надворешната обвивка која делува
како “ребро“ и внатрешната пластична обвивка.
Затоа секогаш надворешноста на фрижидерот е
топла и нема проблем со кондензација на влага на
зидовите. Овие кондензатори се нарекуваат
кондензатори со рамна позадина.

Оребрените кондензатори се поставуваат под
фрижидерот под наклон или на задната страна. Во
случајот кога се поставува под фрижидерот, топлиот
воздух се подигнува нагоре и за да се потпомогне
струењето се формира воздушна обвивка на задната
страна. Растојанието меѓу ребрата е големо за да се
минимизира таложењето на прашина и да се овозможи
слободен проток на воздух со минимален отпор.
Кај постарите типови, кондензаторската цевка (во форма
на серпентина) била прикачена на плоча, а плочата била
поставена на задната стана на фрижидерот. Плочата
делувала како ребро и топлиот воздух се искачувал по
неа. Кај друг тип, тенки жици се заварени на цевната
змија, при што истите делуваат како ребра за
зголемување на топлинската размена. Без разлика на
типот, ладилниците кои користат кондензатори со
природна конвекција – треба да бидат поставени така да
овозможуваат слободна циркулација на воздух низ
површината на кондензаторот.

Оребрен кондензатор за мали фрижидери

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
климатизери, ладилници за вода и компактни
климатизациони постројки.
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 до 15оС во споредба со
3 до 6оС кај кондензаторите ладени со вода.

Кондензатор со принудна конвекција со
плочести ребра

Површината на кондензаторот гледана однадвор 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 притисок заради отпорите од триење.
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
експанзија.
Кај кондензаторите со амонјак, се користи мек челик и за
цевките и за ребрата. Тука, ребрата се заваруваат или се
применува галванизација за добар 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 кондензатoри се многу компактни и полесни.

Кондензатори ладени со вода
Според конструкцијата се делат на:
1. Цевка во цевка
2. Цилиндричен кондензатор
со цевна намотка
3. Цилиндричен проточен
кондензатор

Кондензатор цевка во цевка

Цилиндричен кондензатор со цевна намотка

Цилиндричен проточен кондензатор
Најприменуван тип на кондензатор кој може да опслужи
широк дијапазон на кацитети. Бидејќи кондензатот (на
дното) е во контакт со најстудената вода – може да се
постигне подладување. Делува и како ресивер.

Ладилни кули
ЛК-и се уреди во кои водата за разладување на кондензаторот се лади со испарување при контакт со атмосферскиот воздух. Повеќето ладилни кули кои се користат за
ладилни системи кои служат за разладување на комерцијални згради, за индустриски процеси, имаат принудна
циркулација на воздухот која се отстварува со
вентилатори.
Според локацијата на вентилаторот соодветна на полнењето и начинот на проток на воздухот и водата, се разликуваат следните категории на ЛК-и:
• Со спротинасочен провев
• Со вкрстен провев
• Со спротинасочен принуден провев

ЛК со спротинасочно
принудно струење на
воздухот

ЛК со вкрстено
принудно струење
на воздухот

ЛК со спротинасочно принудно струење на воздухот

Испарувачки кондензатори

Се користи и воздух и вода за одземање на топлината од
ладилното средство. Овој тип на кондензатор го комбинира ефектот на ладилна кула и кондензатор ладен со вода.
Водата се прска во горниот дел врз цевките низ кои
протекува ладилното 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 (11 до 13 К над
температурата на влажен термометар). Улогата на
воздухот е да го зголеми интензитетот на испарување;
потребните протоци се движат меѓу 350 до 500 m3/h.

Испарувачките кондензатори се користат за системи со
среден до голем капацитет. Обично се поефтини од кондензаторите ладени со вода кои имаат потреба од ладилна кула. Се користат на места каде 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% во споредба со кондензатор ладен со вода и
ладилна кула. Бидејќи ваквиот кондензатор се поставува
надвор, се јавува потреба од поголеми должини на цевките низ кои струи ладилното средство. Тоа пак повлекува
поголеми димензии и повисок пад на притисок. За да се
спречи можно замрзнување, во резервоарот со вода се
поставува греач. Кога надворешните температури се многу ниски, пумпата за вода може да се исклучи, па работат
само вентилаторите, со што се добива воздушен
кондензатор.

Друг тип на кондензатор кој се користел кај постарите
верзии на ладилници е атмосферскиот кондензатор.
Принципот на работа е сличен како кај испарувачкиот
кондензатор, освен што протокот на воздух низ топлинскиот разменувач е по природен пат. Систем на прскалки
ја распрскува водата преку кондензаторските цевки.
Топлинскиот пренос се одвива на надворешната страна
на цевките преку отстранување на сензибилна и латентна
топлина, како резултат, надворешниот коефициент на
топлински пренос е релативно голем. Кондензаторските
цевки се големи и можат да бидат поставени хоризонтално или вертикално. Иако овие кондензатори се ефективни
и економични, биле заменети со други типови заради
проблемите со создавање на алги на цевките, непостојаност на циркулацијата на надворешен воздух, итн.

ВОЗДУШНИ споредени со
КОНДЕНЗАТОРИ ЛАДЕНИ СО ВОДА
Параметар

Воздушни

Водени

6 до 22оС

6 до 12оС

Волуменски проток

12 до 20 m3/min

0,007 до 0,02 m3/min

Топлиноразменувачка површина
Брзина на струење

10 до 15 m2

0,5 до 1 m2

2,5 до 6 m/s

2 до 3 m/s

75 до 100 W

занемарлива

Темп.разлика

Снага на вентилатор или пумпа

ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТОЦИ
Воздушните кондензатори имаат едноставна конструкција
бидејќи нема потреба од цевки за воздухот.
Отстранувањето на топлиот воздух не е проблем и го има
во големи количини. Таложењето на кондензаторот е
мало и има ниски трошоци за одржување. Но, специфичната топлина на воздухот е ¼ од таа на водата и густината му е 1000 пати помала, па потребните волуменски
протоци се многу големи. Топлинската спроводливост му
е мала, затоа коеф.на топл.пренос е исто така мал.
Воздухот е расположив на темп. на сув термометар, а
водата е со пониски температури. Порастот на темп. на
воздухот е многу поголем од тој на водата, затоа температурите на кондензација се високи и се намалува коефициентот на учинок. Затоа примената на воздушните кондензатори е ограничена на помали капацитети, но во
земји каде водата е голем проблем се користат и за
големи капацитети.

Воздушните кондензатори чинат два до три пати
повеќе од водените. Кондензаторите ладени со вода
имаат потреба од ладилна кула. Водата од реките и
езерата неможе да се враќа назад со повисока
температура бидејќи негативно влијае на живиот свет.
Зголемените иницијални трошоци и трошоците за
одржување на ладилните кули ги поништуваат
предностите на кондензаторите ладени со вода. Исто
така голем проблем предизвикуваат и таложењата на
топлиноразменувачката површина.

Системи за отфрлање на топлина
Систем за отфрлање на топлина (СОТ) е систем кој ја
одзема топлината од кондензација од ладилното
средство во кондензатор од ладилен систем, целосно или
делумно ја користи топлината за други потреби, или ја
исфрла во топлински понор (атмосфера, вода). СОТ се
состои од кондензатор, топлински изменувачи,
вентилатор(и) или пумпа, цевки и по потреба канали.
Во примена се четири типови на СОТ:
1. Кондензатори ладени со вода од езеро, река, земја,
море.
2. Кондензатори ладени со вода која рециркулира.
3. Кондензатори ладени со воздух.
4. Испарувачки кондензатори.

Споредба на системите

Системите се споредуваат при летен режим на
работа, со темп.на сув термометар на
надворешниот воздух од 35оС, на влажен
термометар 25,6оС, темп. на вода од езеро,
река 25,6оС.
Темп.на испарување и ладилниот капацитет
(113 kW) се исти за сите СОТ-и.

Темп.на конденз.
Вол.проток на возд.
Kолич. вода
Дополнув. со вода
Одржување
Иницијални трош.
(ладилна постројка)
Потрош.на енергија
Искористување на
топл.од кондензац.
Примена

Вод.К
35оС

Вод.К+ЛК
39оС

3.22 kg/kW

3.22 kg/kW
2.6 kg/hkW
< од воз.К

Зависи од
цената на
водата
Пониска

Пониска од
воз.К

Полесно

Најдобро
искористена
Средна и
голема

Голема

< од воз.К

Воз.К
49оС
4.8 – 8.0 m3/kW

Исп.К
38оС
< од воз.К
1.7-2.1 kg/kW
2.6 kg/hkW
Период.чистење. Мес. проверка
возд.не е чист
и чистење
Високи
Високи

> при проект.
оптоварување
Меѓу вод.К и
исп.К
Средни и мали
капацитети или
таму каде водата
е проблем

Пониска
Тешко
Средна и
голема

АНАЛИЗА НА КОНДЕНЗАТОРИТЕ
Вкупната топлина отфрлена од кондензаторот
е:
Потребната топлиноразменувачка површина:

РАЗМЕР НА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ТОПЛИНА

За константна темп.на кондензација, како што се
намалува темп.на испарување така се намалува и
ладилниот фактор, а РОТ се зголемува. При константна
темп.на испарување, со зголемување на темп.на
кондензација ладилниот фактор се намалува, а РОТ се
зголемува. При определени вредности на темп.на
кондензација и испарување, РОТ кај ладилните системи
со херметички компресори е повисок од оние со отворен
компресор. Ова е заради дополнителната топлина која се
исфрла од моторот и компресорот кај херметичките
системи.

Средна температурна разлика
Кај кондензаторите за ладилници, средната температурна разлика
меѓу ладилното средство (ЛС) и надворешниот флуид (НФ), постојано варира вдолж кондензаторот. Коеф. на топлински пренос (КТП) од страната на
ЛС е мал за време на ладење на прегреаната пареа(2-3),
но темп. разлика меѓу ЛС и НФ е голема. За време на
кондензација (3-3’) КТП од страна на ЛС е голем, а темп.
разлика е мала. Како резултат, производот меѓу КТП и
темп.разлика е приближно ист во двата региони, затоа
при пресметка може да се претпостави дека кондензацијата се случува низ целиот кондензатор. Тоа значи дека
за време на кондензација темп. на ЛС се препоставува
дека е константна. Сепак, за прецизно проектирање на
кондензатор, треба да се земат в предвид сите три
региони одвоено, да се оцени потребната површина за
секој посебно и на крај да се добие вкупната површина.

Ако се претпостави кондензација преку
целата должина на кондензаторот, со
занемарлив пад на притисок, тогаш
средната темп.разлика се добива како
средна логаритамска темп. разлика.

Вкупен коефициент на топлински пренос
Определувањето на вкупниот КТП е важен чекор во
проектирањето на кондензаторот. Вкупниот КТП може
да се базира на внатрешната или на надворешната
површина за топлинска размена на кондензаторот.

Општ израз за пресметка на вкупниот КТП:

α - Конвективен КТП
Ar, Ag - Површина на оребрувањето и на голите цевки
ηr - Ефикасност на оребрувањето
δ - Дебелина на ѕидот кој го одвојува ЛС од НФ
λ - Коефициент на спроведување на топлина
Asr - Средна површина на ѕидот
R – Топлински отпор од наслагите
За кондензатор со надворешно оребрени цевки, вкупниот
КТП базиран на надворешната површина е:

За кондензатори разладувани со вода, без оребувања,
вкупниот КТП е:

Кондензациониот КТП за амонјак е околу 7000 W/m2K.
За синтетичките ЛС како R12 и R22 е околу 1700 W/m2K,
додека од водената страна за двата случаи при турбулентен проток КТП има висока вредност. Затоа, ребрата се
додаваат од страната каде КТП е низок. Во случај на R12
и R22, цевките се оребрени за да се интензивира топлинскиот пренос. Ова може лесно да се види ако вкупниот
КТП се запише во однос на внатрешната топлиноразменувачка површина:

Оптимален притисок на кондензација за ниски
оперативни трошоци
Вкупните оперативни трошоци на еден ладилен
систем се збир од трошоците за ел.енергија за
компресорот и вода. Трошоците за вода можат да
бидат трошоци за вода од водоснабдување или
трошоци за ладилна кула. Потошувачката на
компресорот се зголемува со темп. на кондензација
или со зголемување на притисокот при константна
темп.на испарување.

ИСПАРУВАЧИ
Вон.проф. Сања Поповска-Василевска
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Вовед
Испарувачот е основен елемент во ладилните системи.
Се наоѓа во делот со низок притисок. Ладилното средство после придушниот вентил влегува во испарувачот
кадешто почнува да врие и испарува. Функцијата на
испарувачот е да ја абсорбира топлината од неговата
околина која се разладува. Темп. на вриење на ЛС во
испарувачот секогаш мора да биде пониска од темп.
која се одржува во просторот. Испарувачот е студен
затоа што:
1. Темп.на цевките е ниска заради ниската темп.на ЛС.
2. Ниската темп.се одржува затоа што абсорбираната
топлина се претвора во латентна топлина.
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Капацитет на испарувач
Капацитетот на испарувач се дефинира како
абсорбирано количество топлина во определен
временски период. Абсорбираната топлина или
капацитет за топлински пренос дадена е со:
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Фактори кои влијаат на капацитетот за пренос

Материјал: За да се отствари брз топлински пренос во
испарувачот, материјалот кој се користи за изработка на
испарувачките цевки треба да биде добар топлински кондуктор. Исто така, материјалот треба да биде отпорен на
ЛС. Бидејќи металите се најдобри спроведувачи на топлина, секогаш се кoристат за топлински изменувачи.
Железото и челикот можат да се користат за вообичаените ЛС. Бронзата и бакарот се користат за сите ЛС освен
за амонјак. Алуминиумот нетреба да се користи за фреон.
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Фактори кои влијаат на капацитетот за пренос
2. Температурна разлика: Температурната разлика меѓу ЛС
во испарувачот и оладуваниот флуид има важна улога за
капацитетот на топлински пренос.
Премногу ниски темп.разлики можат да предизвикаат создавање на слуз на некои производи, како на пр. пилешко месо.
Од друга страна, премногу високи температурни разлики
предизвикуваат интензивно дехидрирање.
3. Брзината на струење на ЛС, исто така влијае на капацитетот на топлински пренос. Ако брз.на струење низ испарувачот расте – расте и коеф.на топлински пренос. Но, зголемената брзина ќе предизвика поголем пад на притисок во
испарувачот. Затоа, треба да се применуваат само препорачани вредности на струење за различни ЛС кои даваат8
висок КТП и соодветен пад на притисок.

Фактори кои влијаат на капацитетот за пренос
4. Дебелината на ѕидот на испарувачките цевки влијае
на капацитетот на топлински пренос. Во принцип, колку е
поголема дебелината на ѕидот, помал е преносот на топлина. ЛС во испарувачот е под притисок, значи дека ѕидовите треба да го издржат. Но, дебелината на ѕидот на
цевките има мал ефект на вкупниот КТП бидејќи испарувачите обично се прават од високо кондуктивни
материјaли.
5. Површината на контакт меѓу испарувачот и оладуваниот медиум е важен фактор кој влијае на капацитетот на
топлински пренос. Од друга страна, таа зависи од
физичките димензии и облик на испарувачките цевки.
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Класификација на испарувачи
1. Според конструкција:

Испарувачи со глатки цевки
b) Испарувачи со оребрени цевки
c) Плочест испарувач
d) Цилиндричен проточен испарувач
e) Цилиндричен испарувач со цевна намотка
f) Испарувач цевка во цевка
2. Според начинот на напојување со ЛС:
a) Потопени испарувачи, и
b) Суви испарувачи
3. Според начинот на топлински пренос:
a) Испарувачи со природна конвекција
b) Испарувачи со принудна конвекција
4. Според работните услови:
a) Испарувачи на кои се нафаќа мраз
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b) Испарувачи на кои не се нафаќа мраз
c) Испарувачи со одмрзнување
a)

Испарувачи со глатки цевки
Наједноставни по конструкција. Лесно се чистат и одмрзнуваат. Релативно мала контактна површина, која може
да се зголеми со зголемување на должината на цевките.
Но, има неповолности придружени со оваа практика.
Ефективната должина на цевката е лимитирана со капацитетот на придушниот вентил. Ако цевката е премногу
долга за придушниот вентил, течното ЛС, премногу рано
во процесот, се стреми комплетно да испари, што пак
доведува до прегревање на крајот на испарувачот.
Долгите цевки, исто така предизвикуваат поголем пад на
притисок, што резултира со намален притисок кон
компресорот.
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Битен е и односот на дијаметарот на цевката со нејзината должина. Ако дијаметарот на цевката е премногу голем, брзината на струење ЛС ќе биде многу ниска, а количината на ЛС преголема во однос на површината за да
се овозможи комплетно испарување. Како последица,
може ЛС во течна состојба да навлезе во компресорот и
да го оштети. Од друга страна, ако дијаметарот е премал,
падот на притисок заради отпори од триење може да е12
голем, со што се намалува ефикасноста на системот.

Испарувачите со глатка цевка можат да се користат за
било кој тип на ладилна опрема. Сепак, нивната
примена е ограничена на температури под 0оС и
оладување на течности бидејќи нафаќањето на мраз на
овие испарувачи има помало влијание на топлинскиот
пренос во споредба со оребрените. Имаат широка
примена кај домашните фрижидери бидејќи се полесни
за одржување.
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Испарувачи со оребрени цевки

Испарувачите со оребрени
цевки се состојат од глатки
цевки на кои се прицврстени
метални плочки (ребра).
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Металните ребра (ламели) направени се од тенки метални листови со добра кондуктивност. Обликот димензиите
или растојанието меѓу ламелите се адаптираат за да
обезбедат најдобар пренос на топлина за определена
апликација. Бидејќи ребрата многу ја зголемуваат контактната површина за топлински пренос, се нарекуваат
уште и испарувачи со продолжена површина.
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Оребрените испарувачи во принцип се наменети за
климатизација на простории, т.е. за температури над 0оС.
Заради интензивниот топлински пренос, самиот се
одмрзнува кога е исклучен компресорот, а температурата
на цевката е блиску до 0оС. Никогаш не треба да се
дозволи нафаќање на мраз на оребрен испарувач, затоа
што собирањето на мраз меѓу ламелите го намалува
капацитетот за пренос на топлина. Кај испарувачите кои
се користат за климатизери, каде температурите на
всисување се доволно високи за да нема нафаќање на
мраз, растојанието меѓу ламелите може да биде 3 mm.
Оребрените цевки на кои се нафаќа мраз имаат поголемо
растојание меѓу ламелите.
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Плочести испарувачи
На скицата прикажан е вообичаен тип на плочест испарувач. Кај ваквите испарувачи, цевките се заварени на
едната страна од плочата или меѓу двете плочи кои се
заварени една со друга на рабовите. Плочестите испарувачи генерално се користат кај домашните фрижидери,
ладилници за пиво, витрини за сладолед, и др.
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Цилиндрични проточни испарувачи
Овие испарувачи се слични со кондензаторите
од овој тип. Се состои од хоризонтални цевки
затворени во цилиндрична обвивка.
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Генерално, овие испарувачи се користат за ладење на
вода. Кога работи како сув испарувач, ЛС циркулира низ
цевките, а течноста која треба да се олади го пополнува
просторот околу цевките во обвивката. Ваквите
испарувачи се користат за ладилен капацитет од 10 до
900 kW. Кога работи како потопен испарувач, водата или
растворот протекува низ цевките, а ЛС циркулира околу
цевките. Се користат за ладилен капацитет од 350 kW
до17.5 МW.
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Испарувач со цевна намотка и
цилиндрична обвивка
Овој тип на испарувачи генерално се користат како
суви (ЛС во цевка), за ладење на вода. Ладилната
цевка е во облик на единечна или двојна спирала.
Најмногу се користат за ладење на вода за пиење.

Се користат за мали капацитети
(7 до 35 kW). Имаат ограничување на работа над 5оС за да се
спречат проблеми со
замрзнување.
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Испарувачи цевка во цевка
Се нарекуваат и испарувачи со двојна цевка. Течноста
која се лади протекува низ внатрешната цевка, а ЛС
протекува околу неа. Овие испарувачи имаат интензивен
топлински пренос. Но, потребен им е поголем простор во
споредба со цилиндричните проточни испарувачи. Се
користат за ладење на вино и во нафтената индустрија за
ладење нафта.
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Потопен испарувач
Кај потопениот испарувач, секогаш се одржува
константно ниво на течно ладилно средство.
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Вентилот за контрола на пловката се користи за одржување константно ниво на течност во испарувачот. Течното
ЛС од ресиверот поминува низ вентилот и резервоарот
пред да дојде до испарувачката цевна намотка.
Резервоарот служи како бафер за течното ЛС. Одржува
константно ниво на течност во испарувачот и помага да се
одвои течното ЛС од пареата која влегува во компресорот.
Заради испорачаната топлина од супстанцата која се
лади, течното ЛС во испарувачката намотка, испарува и
со тоа нивото на течно ЛС паѓа. Бидејќи пловката во
садот плови над течно ЛС, на исто ниво како и во
резервоарот, пловката исто така паѓа надолу и се отвара
вентилот. Така, течното ЛС од ресиверот се пушта во
резервоарот. Како што расте нивото на течност во
резервоарот и го достигнува константното ниво, така се
27
подига и пловката додека не се затвори вентилот.
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Бидејќи испарувачот е скоро целосно полн со течно ЛС,
пареата која го напушта не е прегреана туку е заситена.
За да се спречи течно ЛС да навлезе во компресорот, се
користи резервоар, т.е. сад за течност со сепаратор.
Течното ЛС кое се фаќа во резервоарот, се рециркулира
низ испарувачот. Протокот на течното ЛС од резервоарот
во испарувачот е по пат на гравитација. Формираната
пареа во намотките, бидејќи е полесна се искачува нагоре и оди кон горниот дел на резервоарот од каде се упатува накај компресорот. Насочувачките плочи ги фаќаат
преостанатите капки во пареата.
Предноста на потопениот испарувач е што целата топлиноразменувачка површина е во контакт со течно ЛС при
секакви услови на оптоварување. Така, се добива поинтензивна размена на топлина (т.е. поефикасно ладење)
во споредба со сув испарувач со исти димензии. Сепак,
потопениот испарувач е поскап за работа затоа што има
потреба од поголеми количества на ЛС.
Се применуваат за индустриски потреби, особено во
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хемиската и процесната индустрија.

Сув испарувач
Овие испарувачи не се навистина суви. Едноставно
користат помалку ЛС споредени со потопените. Обично
се 1/4 до 1/3 полни со течно ЛС.
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Кај сувите испарувачи, течното ЛС од ресиверот, преку
придушниот вентил се носи во цевната намотка.
Придушниот вентил го контролира протокот на течно
ЛС така што целото количество на течно ЛС да испари
додека да стигне до крајот од цевната намотка или до
всисниот дел на компресорот. Пареата е делумно
прегреана. Кај ваквиот систем, ЛС не рециркулира во
рамки на испарувачот како кај потопениот.
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Испарувач со природна конвекција
Се користат таму каде се бара
ниска брзина на водухот и
минимална хидрација на
производите. Домашните
фрижидери, ладилниците за вода и
малите замрзнувачи, имаат
испарувачи со природна конвекција.
Цевната намотка на испарувачот
треба да биде поставена колку што
е можно повисоко, бидејќи
студениот воздух паѓа надолу.
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При природна конвекција, брзината на воздухот зависи од
температурната разлика меѓу испарувачот и оладуваниот
простор. Кога темп.разлика е ниска (помала од 8оС),
брзината на воздухот е премногу ниска за задоволителна
циркулација. Ниската темп.разлика може да предизвика
појава на слуз на некои производи. Од друга страна,
премногу голема темп.разлика предизвикува интензивна
дехидрација. Цевната намотка треба да зафаќа најмалку
2/3 од ширината на струјната патека на воздухот и ¾ од
должината на кутијата. Природната конвекција може да се
подобри со примена на насочувачи. Тоа се метални
листови кои воздушните струи кои одат нагоре или надолу
ги наведуваат во правилни зони.
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Испарувачи со принудна конвекција
Кај нив воздухот, со примена на вентилатор, се принудува
да оди преку студените цевки и ребра. Испарувачите со
принудна конвекција се поефикасни од тие со природна.
Се применуваат за ладилни единици, комори за магационирање на пијалоци, храна во затворена и непропустна
амбалажа.
Се делат во три групи во зависност од брзината на
воздухот кој ја напушта единицата:
а) Единици со ниска брзина – 60 – 90 m/min. За комфорна
климатизација, каде се потребни ниска бучава и струење
на воздух.
б) Единици со средни брзини – 150 – 240 m/min. За
ладилници и замрзнувачи каде провевот и бучавата не се
проблем.
в) Единици со висока брзина – над 240 m/min. За
34
проточни замрзнувачи.

Испарувачи на кои се нафаќа мраз
Секогаш работат на температури под 0оС.
Тоа значи дека на цевната намотка
постојано се создава мраз, кој редовно мора
да се отстранува заради подобрување на
ефикасноста на топлинскиот пренос. Мразот
кој се формира на цевките, потекнува од
воздухот. Како што се зголемува неговата
дебелина, така опаѓа ладилната ефикасност.
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Испарувачи на кои не се нафаќа мраз
Секогаш работат на температури над 0оС. Повремено,
пред исклучување на компресорот, на испарувачот може
да се формира тенок слој од мраз, но тој веднаш се топи.
Голема предност на ваквите испарувачи е што можат да
работат на температури блиски до замрзнување (0,6 до
1оС). На вакви температури, влажноста од воздухот не се
отстранува интензивно. Тоа овозможува во комората да
се одржува релативна влажност од 75 до 85% кое пак
помага во одржувањето на свежа храна без нејзино
калирање. Се користат за климатизација, ладилници во
пекари и магационирање на восок и восочни производи.
36

Испарувачи со само-одмрзнување
На овие испарувачи се нафаќа мраз додека работи
компресорот, а кога се исклучува се топи. Додека работи
компресорот, испарувачот е на температура од околу -7
до -6оС. При овие температури се нафаќа мраз, но кога
компресорот запира, цевната намотка се загрева на
температура нешто над 0оС и мразот се топи пред
компресорот да отпочне повторно со работа.
Тоа обично е оребрена цевна намотка .
Исто така одржува висока релативна влажност од околу
90 до 95%.
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Baudelot испарувач
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Впн. прпф. д-р Саоа
Ппппвска-Василевска

ПДРЖУВАОЕ И РАКУВАОЕ СП
ЛАДИЛНИ СИСТЕМИ
1

1. ППШТП ЗА ЛАДИЛНИТЕ СИСТЕМИ
Ладилниците сппред свпјата намена мпжат да се ппделат вп
шест категприи, и тпа: дпмашни ладилници, индустрис-ки
ладилници, брпдски и трансппртни ладилници, кпм-фпрна и
индустриска климатизација.
•Дпмашни ладилници.
Гплема примена  индустријата
за ладилници вп гплем дел се
базира на нив. Mали пп димензии,
P = 35 W и 375 W, и најчестп се сп
херметички затвпрен кпмпреспр.
Спвремените ладилници имаат
мнпгу дппплнителни функции.
2

• Кпмерцијални ладилници се кпристат вп рестпрани, хптели,
тргпвски магацини, витрини, за складираое, прикажуваое и
прпцесираое на свежа храна. Р = 1 kW дп некплку стптини kW.
Тпа се сампстпјни единици, витрини-автпмати и
предфабрикувани ладилни прпстприи. Најгплем дел се
фабрички мпнтирани, а на лице местп се ппврзуваат цевките и
електичните кабли.
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• Климатизацијата се пднесува на кпндиципнираое на впздух вп
ппределен прпстпр. Пва пбичнп ппдразбира кпнтрпла не самп на
температурата на прпстпрпт, туку и влажнпста и движеоетп на
впздухпт, какп и филтрација и чистеое на впзухпт. Два типа на
климатизација: кпмфпрна и индустриска.
Типични примени на кпмфпрна климатизација се за станбен
прпстпр, училишта, канцеларии, хптели, тргпвски магацини, јавни
пбјекти, фабрики, автпмпбили, автпбуси, впзпви, брпдпви,
авипни, и др.
• Секпја друга климатизација чиј припритет не е пдржуваое на
кпмфпр вп прпстпр каде движат или престпјуваат луде,
се нарекува индустриска
климатизација. Пва незначи
дека индустриските системи за
климатизација на впздух
немпжат да се кпристат и за
пдржуваое на кпмфпр.
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Индустриската климатизација впглавнп се кпристи за:
*кпнтрпла на присуствптп на влага вп хигрпскппни материјали,
*кпнтрпла на брзината на пдвиваое на хемиски и бипхемиски
реакции,
*кпнтрпла на прпмените на димензиите заради термалнп
ширеое или спбираое на материјалите при прецизните
израбптки,
*пбезбедуваое на чист, филтриран впздух при прпизвпдствп на
виспкпквалитетни прпизвпди.
• Климатизацијата на впзила вклучува загреваое, разладуваое
и птстрануваое на
влага.

5

2.

СЕРВИСНИ ПРАКТИКИ

Пдржуваоетп - тип на ппстрпјка, век, намена, кприсници.
• Превентивнп пдржуваое – спречуваое на евентуални дефекти и
незгпди. Ппфаќа пдржуваое на електричните инсталации,
цевкпвпдите и нивната арматура, чистеое на кпндензатпрпт и
испарувачите, преглед и ремпнт на кпмпресприте и пумпите, и
сл.
• Планпт за редпвнп пдржуваое, треба да ппфати:
– Вид на пдржуваое,
– Услпвена перипдичнпст на прегледи на спстпјба,
– Услпвена перипдичнпст на елементи на пдржуваоетп,
– Време за пптребни рабпти за пдржуваое,
– Пптребни материјали за рабпти за пдржуваое, сп кпи мпра
да распплага сектпрпт за пдржуваое,
– Влијание на рабптите за кпнкретнп пдржуваое врз
пстанатите делпви пд ладилната инсталација,
– Кпнтрпла на квалитет на извршени рабпти за пдржуваое.
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• Дпбрите сервисни практики медудругптп имаат за цел да ги
спречат / минимизираат емисиите на ладилни средства вп
атмпсферата. Истекуваоата пд системпт мпжат да се ппделат
вп три категприи:
– Случајни
– Хавариски
– При сервисираое
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Истекуваое на ладилни средства
Ладилнптп средствп вп системпт не се трпши.
Причини за истекуваое
Сите истекуваоа се предизвикани пд пштетуваоа на материјалите.
• Вибрации - напукнуваое на бакарпт, изместуваое на заптивките,
губеое на сигурнпстни завртки на прирабниците и др.
• Прпменлив притиспк - напрегаое вп материјалите, ширеое и
спбираое.
• Примена на различни материјали пп спстав и густина. Прпмените на
температурата предизвикуваат напрегаоа на материјалпт и различнп
ширеое и спбираое.
• Абеое пд триеое (заради лпшп прицврстени цевки, заптивачи на
вратила) кпе предизвикува пштетуваоа на материјалпт.
• Несппдветни материјали
• Несппдветна кпнтрпла на квалитетпт на инсталацијата и применетите
материјали.
• Случајни пштетуваоа
• Механички сппеви/врски (најчести места на истекуваое), каде се
сппјуваат различни материјали.
8

Пткриваое на истекуваоа
Акп се ппјави истекуваое, да се прпвери целипт систем, да се
прпнајдат сите места на истекуваое и да се пзначат за ппправка.
Тпчен и дпстапен метпд за пткриваое и лпцираое на
истекуваоетп.
Халпнска лампа немпже да се кпристи за HFC флуиди (какп HFC134а – нема хлпр за да се пбпи пламенпт.
Опрема
Електрпнски детектпри за истекуваое. Еднпставни за упптреба и
мпжат да пткријат и мнпгу мали истекуваоа на CFC, HCFC или HFC
(15 гр./гпд.).
Ултразвучен детектпр за истекуваое
Флупресцентни бпи - ултравиплетпва светлина.
Мпнитпр за ладилнп средствп,
Сапуница
9
Маслени дамки

Халонска лампа
Електронски детектор за истекувања

Ултравиолетов
флуоресцентен детектор
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Нечистптии вп ладилнипт систем
Влагата се јавува какп видлива и невидлива
•Намалуваое или спречуваое на прптпкпт
•Кпрпзија - фпрмира кпрпзивни супстанци, на пр. сп CFC-12, пплека
хидрплизира сп впдата и спздава HCl.
•Степенпт на кпрпзија се згплемува сп температурата = забрзани
реакции. Челикпт кпрпдира при ппниски спдржини на влага пд
бакарпт и месингпт.
•Маслп за ппдмачкуваое. Пплиестерските масла абспрбира-ат
влага. Минералните масла мнпгу ппмалку. Впдата прпме-нета вп
кисела емулзија + маслптп, фпрмираат хпмпгена сме-са пд кпја се
издвпјуваат ситни сферични честички = тиоа вп маслата =
драстичнп намалена сппспбнпст за ппдмачкуваое.
•Кпрпзија – честички – тиоа
Пптребнп е да се превземат сппдветни мерки - сув систем.
Најефикаснп птстрануваое на влагата пд системпт е сп примена на
пумпа за виспк вакуум. Преппрачанп нивп на вакуумираое е 1 mbar
(100 Pa) апсплутен притиспк. Треба да се пдржува 10 минути без
ппмпш на вакуум пумпата. Друг метпд е да се заменат филтер
сушачите.
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Симптпми на присуствп на влага
Главни начини за навлегуваое на влага вп системпт се: истекуваое
на ладилнп средствп или пак при сервисираое и ппправки, кпга се
заменуваат филтрите и маслптп.
•Прегпруваое на херметичкипт кпмпреспр.
•Мраз вп експанзипнипт вентил, кпј пак гп блпкира прптпкпт на
ладилнп средствп кпн испарувачпт. Пваа спстпјба мпже да се
преппзнае преку некплку ппјави:
– Системпт не лади, пднпснп се пдмрзнува. Пткакп замрзната
влага ќе се стппи, системпт ппвтпрнп прпрабптува, нп самп
дпдека ппвтпрнп не се фпрмира мраз вп експанзипнипт
вентил.
– Ппадаое на притиспкпт. Манпметарпт на всис ппкажува
ппстпјанп ппадаое, дури дп вакуум. Кпга блпкадата ќе
исчезне, притиспкпт ппвтпрнп се нпрмализира. Пваа
неправилна рабпта се ппвтпрува.
– При исклучен систем, дпкплку безбеднп пднадвпр се загрее
експанзипнипт вентил, мразпт ќе се стппи. Акп ппсле тпа,
системпт прпрабпти правилнп, дефинитивнп има влага вп
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ладилнптп средствп.

Нечистптии
• При мпнтажа на нпв систем или ремпнт на веќе ппстпечки, ппстпи мпжнпст да
навлезат нечистптии, какп прашина пд надвпрешните ппвршини, или пак
нечистптии кпи лебдат вп впздухпт. Затпа птвпрените линии треба секпгаш да
се затвпраат сп капачиоа.
Други материи
• Ппради невнимание мпжат да навлезат и други материи вп системпт. На
пример, стругптини вп бакарните цевки настанати при режеое на навпи.
Треба да се превземат сппдветни мерки да се спречат ваквите мпжнпсти, т.е.
цевките да се истресат или птвпрпт да се затвпри сп чиста крпа. Истп така при
лемеое, мпже калај да навлезе вп цевката каде се зацврснува вп ппдвижни
честички сп различна гплемина. Акп истите ги има на всисната страна на
кпмпреспрпт, тпгаш мпжат да предизвикаат серипзни пштетуваоа. Секакп,
крајнп ќе се најдат вп филтерпт.
Внатрешни бариери
• При лемеоетп мпже да се спздаде внатрешен бигпр, кпј сп струеоетп на
ладилнптп средствп се пдведува и мпже да фпрмира бариера на прптпкпт. За
да се спречи ваквата мпжнпст, лемеоетп треба да се врши вп заштитена
атмпсфера сп сув азпт (без присуствп на кислпрпд). И ппкрај превземените
превентивни мерки, дпбрп е да се ппстави текстилен филтер на всисната
линија, каде ваквите честички ќе се задржат пред да навлезат вп кпмреспрпт.
Пвие филтри не се за ппстпјана упптреба.
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Прпчистуваое
• Сп прпчистуваое се птстранува впздух, пареа, нечистптии и влага
пд ладилнипт систем. Се врши сп неутрален гас какп азпт, кпј ги
истиснува несаканите супстанци и честички пд системпт.
Некпндензибилни гаспви
• Сите гаспви псвен пареата пд ладилнптп средствп се загадувачи
на системпт. Пвие гаспви навлегуваат вп затвпренипт систем на
некплку начини:
– Заради непптпплна евакуација при мпнтажа;
– Се пслпбпдиле пд вградените материјали или сп
декпмппзиција на гаспвите при ппвишени температури;
– Заради прппустливпст на нискппритисната страна;
– Заради хемиски реакции меду ладилните средства, маслата за
ппдмачкуваое и други материјали.
• Хемиски реактивните гаспви, какп НСl, ги нападаат и другите
кпмппненти на ладилнипт систем.
• Хемиски инертни гаспви вп системпт, кпи не се втечнуваат вп
кпндензатпрпт, ја намалуваат ефикаснпста на ладеое.
• Кај херметичките ладилни машини тпа се: N, O, CO2, CO, CH4 и H2.
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Маслп вп системпт
Видпт на маслп се пзначува на прикачената табличка. За
дппплнуваое - маслп сп иста марка. Мешаое на масла - да се
избегнува. Вп ладилни системи кпи кпристат CFC-12 или HCFC-22,
не смее да се кпристат мптпрни масла за ппдмачкуваое на
кпмпресприте, ниту пак регенерирани масла. Кпристените масла
абспрбираат влага пд впздухпт.
Маслата се чуваат вп затвпрени кпнтејнери вп сува пкплина, а
при пплнеое се кпристат самп суви садпви.
Дпбрп маслп треба да ги има следните свпјства:
•Ниска спдржина на парафин; издвпенипт парафин пд маслптп мпже
да гп затне експанзипнипт вентил;
•Дпбра тпплинска стабилнпст; да не се кпксира вп кпмпреспрпт (на
пптисните вентили);
•Дпбра хемиска стабилнпст; да не реагира хемиски сп ладилнптп
средствп или сп материјалите вп системпт;
•Ниска тпчка на згуснуваое; да пстане вп течна спстпјба при најниски
температури вп системпт;
•Мала вискпзнпст; да ппдмачкува на виспки температури и да е течнп
на ниски температури, пднпснп ппстпјанп да пбезбедува дпбар филм
15
за ппдмачкуваое.

Сервисни практики
Сигурнпсни мерки
Се пднесуваат на сигурнпста на ракувачпт, ппремата и пладуванипт
прпстпр.
Сигурнпст на ракувачпт
Кпга сп ппремата се ракува правилнп, ппстпи релативнп мала
ппаснпст за ракувачпт.
• Клучпт секпгаш треба да се влече (не да се турка)- раце.
• За ппвеќе пд 13 kg, се преппрачува упптреба на дигалка.
• Да се кпристат мускулите на нпзете, никпгаш грбните.
• Не смее да има маслп пп ппдпт.
• При рабпта сп ладилни средства секпгаш треба да се нпсат
сигурнпсни пчила.
• Кпга се сервисира / ппправа електрична инсталација, таа треба
да биде исклучена пд извпрпт на струја.
• Кпга ракувачите / сервисерите рабптат вп машинската сала,
вентилацијата треба да биде вклучена.
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Сигурнпст на ппремата
• Мнпгу делпви пд ладилната и климатизаципната ппрема се дпста
нежни. Презатегнуваое на завртки и навртки, ппгрешен
редпслед, ппгрешен алат. Да се прпвери дали сите сппеви се
притегнати пред да се пушти кпмпреспрпт.
• Кпга се пушта вп рабпта птвпрен тип на кпмпреспри, треба да се
прпвери дали ремениците се правилнп ппврзани и дали
штитникпт е наместен.
Сигурнпст на пладуванипт прпстпр
• Сигурнпста на пладуванипт прпстпр зависи пд тпчнпста на
прпектираое, мпнтираое, пдржуваоетп на инсталацијата и
ппдесуваоетп на различните делпви пд системпт. Рабптните
температури и притиспци треба да се надгледуваат, за да се
пбезбедат сигурни услпви и безбедна рабпта.
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Рачен алат
При сервисираоетп се кпристат некпи специфични алати за
прпфесипнална рабпта. Секачи, прпширувачи, нарезници, виткачи
за цевки и др. се главни алати кпи сервисерпт треба да ги има и да
знае да ги кпристи, за да се спречат истекуваоа пд системпт,
дефекти и неефикасна рабпта.

Секач за цевки
1 Секач за цевки со дијаметар од 6 до 35 mm
2 Секач за цевки со дијаметар од 3 до 16 mm
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Секач за капиларна цевка
(за сечење на капиларни цевки /сите димензии/
без гмечење на внатрешниот отвор)

Развртувач
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Алат за формирање на конуси (проширувач)

20

1 Проширувач за калени
бакарни цевки со заменлива
глава за проширување
(10 до 42 mm)
2 Пример на проширена
бакарна цевка
3 Проширувач со серија на
глави во повеќе димензии

Алат за проширување на цевки
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Виткач на цевки
1 Виткач за цевки за само една димензија на цевки (од 6 до 18 mm)
2 Виткач со тројна глава за цевки од 6, 8 и 10 mm
3 Механички виткач на цевки за повеќе димензии
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Клешти за откинување
Откинува бакарни цевки до 12 mm дијаметар

Продолжена бакарна цевка
со пристапен вентил
1 Праволиниска спојка со цевка и
¼’’ сервисен вентил
2 Јадро на вентилот

Ако неправилно се инсталира претставува
потенцијална локација за истекување!
Не се препорачува за примена со
23
јагленоводородни средства!

Спојки за брзо поврзување
1 Состав на спојка за брзо поврзување
од цевка на црево од боца со ладилно средство
2 Осигурувачи поставени директно на прави цевки
со Ø од 2 до 10 mm
3 Исто како 2, но за навртување
Работен притисок од 13 mbar до 45 bar
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Елементи за поврзување на цевки со притискање
1 Комплет со фитинзи, конектори и адаптери
2 Притисен конектор за прави бакарни цевки
3 Притисен конектор за колена
4 Притисен конектор за вшмукувачка цевка со капиларна цевка
(ладилник за домаќинства)
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Огледало со телескопска дршка
(за визуелна проверка на лемени споеви)

1 Единица за лемење пропан/кислород
2 Регулатор на притисок на кислородот со сет за приклучок
3 Единица за лемење само со пропан
4 Единица за лемење само со ацетилен
5 Регулатор на притисок на ацетиленот со сет за приклучок
6 Горилник

Опрема за лемење
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Горилник и додатоци за пропан-кислород
За лемење на бакарни, месингани и алуминиумски цевки
1 Држач на горилникот со регулатори за гасот
2 Горилник вилушка за работа со два гаса
3 Додатоци за горилникот во различни димензии со приклучоци
направени од тврд бакар

Опасно е да се користат
запалките за цигари со
опрема за лемење!

Запалки
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Примери од фитинзи
Различни форми и дијаметри; материјал:
месинг или бакар

Боца за гаснење на оган
(прашак – 2 kg)

Примери на прачки за лемење
1 Препорачано лемило за лемење на бакар со бакар
2 Препорачано лемило за лемење на бакар со месинг
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1 Боца за азот
2 Регулатор за притисок на азото
3 Приклучок за трансфер на азот

1 Боци со различни димензии
2 Вентил за боца со сигурностен вентил
3 Стандардни обезбедувачи
4 Стандардни обезбедувачи
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Вакуумираое на системите
•Притиспци ппниски пд атмпсферскипт се нарекуваат парцијални
вакууми. Нула на скалата за апсплутен притиспк, е притиспк кпј
немпже ппвеќе да се намалува. Апсплутнипт вакуум изнесува 0 Ра
паскали. Нпрмалнп, манпметрите се баждарени да птчитаат нула
при атмпсферски притиспк (нп не секпгаш).
Пумпи за вакуумираое
За сппдветнп евакуираое на ладилен систем, треба да се кпристи
дпбра вакуумска пумпа. Вакуумската пумпа треба:
– Да има сппдветен прптпк, ппгпден за евакуираое на системпт;
– Да биде двпстепена;
– Да ппседува виспка ефикаснпст;
– Да пвпзмпжи птстрануваое на кпндензираната пареа при
всисуваое и да има филтер
30

1 Двостепена вакуумска пумпа
2 Соленоиден вентил
3 Рачка со издув за прочистен
воздух
4 Мерач на релативен вакуум.
притисок
5 Нагледно стакло за масло
6 Филтер за избистрување на
маслото
7 3/8“ цевен конектор
8 Вакуумска пумпа
9 Масло за вакуумската пумпа

Вакуум пумпа
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Вакуумираое
Ладилнипт систем треба да спдржи самп ладилнп средствп вп течна
или гасна спстпјба, вклучителнп и сувп маслп. Сите други пареи,
гаспви или течнпсти, треба да се извлечат пд системпт. Најдпбрп е
за таа цел да се примени вакуум пумпа, кпја треба да рабпти
извеснп време се дпдека не се ппстигне длабпк вакуум. Ппнекпгаш
дпдека се пдржува виспкипт вакуум, се јавува пптреба делпвите да
се загреат дп 49пС заради извлекуваое на несаканата влага. За таа
цел се кпристи тпппл впздух, лампи за грееое или впда. Никпгаш не
смее да се кпристи пламеник!

Системпт се вакуумира секпгаш кпга:
•Се заменува кпмпреспрпт, кпндензатпрпт, филтер-сушачпт,
испарувачпт и др.
•Кпга системпт нема ладилнп средствп;
•Кпга ладилнптп средствп е кпнтаминиранп;
•Кпга се менува маслптп за ппдмачкуваое.
Примената на сервисен кплектпр е преппрачлива практика за
вакуумираое и пплнеое на системите.
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Вакуум пумпата да се поврзе со мерниот пакет
(сервисен колектор) во централната порта.

Вакуум метарот да се поврзе со сервисната
порта на излезната страна од испарувачот.
Вакуум пумпата да се вклучи и да се оттчитува
вакуумот кој го дава вакуум метарот.

Вакуумирање / Евакуација на ладилен систем
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За вакуумираое и сушеое на ладилен систем, пред да се напплни сп ладилнп
средствп, треба:
• Да се пдржува системпт ппд притиспк сп азпт;
• Да се прпвери прппустливпста, притиспкпт треба да се пдржува некпе време и
да се следат прпмените на манпметарпт;
• Да се испушти азптпт кпга ќе се пцени дека системпт е непрппустлив (дпбрп
заптиен);
• Да се приклучи сппдветна вакуум пумпа на всисната и пптисната страна на
кпмпреспрпт;
• Да се птвпрат сите вентили, вклучителнп и спленпидпт. Да се кпристи сервисен
кплектпр сп манпметри. Да се ппчека извеснп време, заради дифузија на
впдената пареа и впздухпт;
• Да се исклучи вакуум пумпата кпга ќе се ппстигне задпвплувачка вреднпст на
вакуум (100 kPa), да се ппчека некплку часпви и да се следи дали манпметарпт
се движи кпн атмпсферскипт притиспк. Дпкплку се случува таквп нештп,
мпжни се две причини, или системпт прппушта или сеуште вп системпт има
влага. Дпкплку притиспкпт (вакуумпт) пп извеснп време е кпнстантен, системпт
е правилнп вакуумиран, сув и не прппушта;
• Да се ппчне сп пплнеое на ладилнп средствп, директнп вп течната
виспкппритисна страна или да се пплни вп всисната страна, кпга кпмпреспрпт
рабпти.
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Да се поврзе регулаторот
за притисок од боцата со
азот на мерниот пакет во
централната порта.

Проверка на протекувања под притисок
Да се поврзе мерачот за
висок притисок на
сервисната порта од системот
од страната со висок притисок.
Да се поврзе мерачот за
низок притисок на
сервисната порта од системот
од страната со низок притисок.
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Боцата со ладилно средство да се
поврзе на сервисниот колектор во
централната порта.
Воздухот од цревото за полнење
треба да се отстрани.

Полнење на ладилен систем
со сервисен колектор
36

Замена на масло за подмачкување
Многу ниско ниво на масло - престанок на подмачкување;
премногу високо ниво на масло - појава на тиња и веројатно
оштетување на компресорските вентили или прекумерна
циркулација на масло. Нивото на масло може да се менува во
однос на почетното полнење, па затоа треба да се контролира
при вклучен компресор и стабилен работен режим.
Дел од ладилниот медиум секогаш е абсорбиран во маслото.
За да се спречи емисија на лад.сред., се користи греач на
масло или уред за извлекување пред да се отвори чепот за
полнење на масло. Се постапува според процедурата:
* Се вклучува греачот за масло;
* Се извлекува гасната фаза од лад.сред. со уред за извлек.;
* Маслото се дренира во соодветен баждарен сад, доколку е
неопходно се користи азот.
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За ппвтпрнп пплнеое на маслп вп херметички кпмпреспр,
кпмпреспрпт мпра да се извади пд системпт и да се исцеди маслптп
сп наведнуваое на кпмпреспрпт. Пред да се пплни сп маслп, треба
да се знае тпчната кпличина на пплнеое кпја се прпверува вп
упатствптп пд прпизвпдителпт. За да се спречи загуба и емисија на
прегплемп кпличествп на ладилнп средствп вп мешавина сп
маслптп, треба да се кпристи греач.
Акп кпмпреспрпт е пд птвпрен тип, тпгаш тпј има птвпр за
пплнеое на маслп вп куќиштетп. Наједнпставен начин за пплнеое
на маслп е кпмпреспрскптп куќиште да се изплира и да се налее
или впумпа пптребнптп кпличествп на маслп. Дпкплку системпт
нема ладилнп средствп или кпмпреспрпт се ремпнтира – нема
специјални мерки, псвен пние за заштита на маслптп пд влага и
нечистптии, бидејќи системпт пред пуштаое вп рабпта ќе треба да
се вакуумира. Акп кпмпреспрпт е напплнет сп ладилнп средствп,
треба да се затвпри всиснипт вентил и да се намали притиспкпт вп
куќиштетп дп приближнп 7 дп 14 kPa. Да се запре кпмпреспрпт и
затвпри испуснипт вентил.
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Мнпгу сервисери имаат рачнп израбптени или набавени мали
пумпи за дпдаваое на маслп вп кпмпресприте. Дпдаваоетп на
маслп вп кпмпреспр вп рабпта, се прави преку сервиснипт птвпр
или истипт мпже да се искпристи за дпдаваое на маслптп директнп
вп куќиштетп на кпмпреспрпт, пнаму каде прпстпрпт не дпзвплува
гравитаципнп пплнеое. Кпга кпмпреспрпт рабпти, кпнтрплнипт
вентил на пумпата спречува загуба на ладилнп средствп и за миг му
дпзвплува на сервисерпт да развие дпвплен притиспк за
спвладуваое на рабптнипт всисен притиспк и да дпдаде маслп
кплку штп е пптребнп.
Вп случај на пптреба, кпга нема пумпа и кпмпреспрпт е недпстапен,
маслптп мпже да се впвлече вп кпмпреспрпт преку всиснипт
сервисен вентил. При пплнеоетп на маслптп, треба да се впди
сметка за заштита пд навлегуваое на впздух вп кпмпреспрпт.

39

Влијание на маслптп за ппдмачкуваое врз ппстапката за
извлекуваое (Recovery)
•Нпвите ладилни HFC средства кпи не се штетни за пзпнската
пбвивка, не се раствпрливи (кпмпатибилни) сп дпсега кпристените
масла. Прпизвпдителите на масла за ппдмачкуваое развиле нпви
серии на масла кпи се раствпрливи (кпмпатибилни) сп нпвите HFC
флуиди.
•Дпкплку се кпристи кпнвенципналнп маслп за ппдмачкуваое кпе
не се раствпра сп HFC-134а, тпа има негативнп влијание врз
ефикаснпста на ладилнипт уред. Вп такпв случај, нераствпрливптп
маслп вп кпндензатпрпт, се пдвпјува пд ладилнптп средствп какп
згусната маса и гп спречува прптпкпт, пспбенп кај експанзипните
уреди (придушен вентил, капиларни цевки), сп штп честп се
предизвикува “прегреваое“. Пткакп ќе гп ппмине експанзипнипт
вентил, нераствпрливптп маслп се талпжи на днптп на
испарувачките цевки, сп штп предивикува намалуваое на прптпкпт
и пренпспт на тпплина. Вп некпи случаи, недпстатпкпт на маслп вп
кпмпреспрпт мпже да предизвика абеое и евентуалнп пштетуваое.
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СЕРВИСИРАОЕ
Сервисираое на дпмашни ладилници и
замрзнувачи

За сервисираое на дпмашни ладилници, пптребни се следните алати за
пбавуваое на сервисните рабпти:
•Пумпа сп виспк вакуум
•Вакуум цревп, сп дијаметар 3/8“ и дплжина 1,5 m
•Уред за извлекуваое Recovery/Recycling
•Сервисна бпца за ладилнп средствп
•Цревп за прпчистуваое сп дијаметар ¼“, дплжина 1 m, ппременп сп
убпден и кпнтрплен вентил
•Средствп за чистеое на капиларни цевки
•Кпмплет пд разни капиларни цевки
•Алати за лемеое-заваруваое (ацетилен/кислпрпд или ТНГ)
•Електричен кпнтрплен инструмент
•Рачна правпсмукалка
•Сервисен кплектпр сп манпметри
•Адаптери за приклучуваое на цевки
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•Детектпр за истекуваое.

Замена на филтер-сушач
Кпга вп системпт има влага и нечистптии, филтер-сушачпт треба да се
демпнтира. Прпцедурата е следната:
01. Дпкплку нема вентил за приклучуваое, се инсталира убпден-сервисен
вентил
02. Се инсталира сервисен кплектпр сп манпметри
03. Ладилнптп средствп се извлекува вп сервисна бпца
04. Се сушат и чистат сппевите на филтер-сушачпт
05. Се запалува гприлникпт
06. Се загреваат сппевите
07. Сппевите се пдлемуваат
08. Се инсталира нпв филтер-сушач
09. Системпт се става ппд притиспк и се тестира на прппустливпст
10. Системпт се евакуира
11. Системпт се пплни сп нпв или рециклиран ладилен медиум. За таа цел
се кпристи уред за пплнеое (мензура) за да се напплни самп
пптребнптп кпличествп
12. Експанзипнипт уред се загрева за да се стппи мразпт. Филтер-сушачпт
ќе ја апспрбира влагата кпга таа ќе прпциркулира
13. Се инсталира нпв филтер-сушач ппсле некплку часпвна рабпта на
системпт.
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Филтер-сушач кај прегпрен кпмпреспр
• Ппстпјат специјални филтри-сушачи за чистеое, декпнтаминација
и впппштп кпнтрпла на загадуваоетп на линијата сп течнп
ладилнп средствп. Пп прегпруваое на кпмпреспрпт, се
преппрачува чистеое на линијата и упптреба на функцијата
“прегпруваое“.
• Виспките притиспци вп кпмпреспрпт се честа причина за
прегпруваое на мптпрпт. При пвие притиспци се спздаваат мнпгу
виспки температури кпга гаспт ппминува низ издувните вентили
на кпмпреспрпт. Виспките температури ги засилуваат хемиските
реакции, сп штп се дпдава или спздава нпв кпкс и тиоа. Акп вп
издувната линија на кпмпреспрпт се ппстигнуваат премнпгу
виспки температури, маслптп е веќе прегпренп.
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Прпчистуваое пп прегпруваое на мптпр
• Мптпрпт прегпрува кпга е прегреан. Прегреваоетп
предизвикува разградуваое на ладилнптп средствп, кпе вп
присуствп на влага спздава хлпрпвпдпрпдна и
флупрпвпдпрпдна киселина. Маслптп вп пвие услпви станува
“киселп’. Киселината делува на изплацијата на намптките на
мптпрпт сп штп се згплемува негпвата температура.
Намптките на мптпрпт мпжат да направат кратка врска и тпј ќе
се запали. Акп вп ладилен систем дпјде дп вакпв случај,
експанзипнипт уред треба да се ремпнтира или замени.
Системпт треба да се прпдува сп ист тип на ладилнп средствп,
при штп:
• Ладилнптп средствп не смее да се испушти вп атмпсферата.
• Маслптп пд прегпренипт мптпр да не се дппира, мпже да
предизвика изгпреници.
• Треба да се нпсат пчила и гумени ракавици.
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Пплнеое сп пренпсна бпца (мензура) или дигитална вага
• Бпцата за пплнеое, сп стаклена цевка и индикатпр на нивп на
течнпст, на сервисерпт му пвпзмпжува да гп пплни системпт
сп ладилнп средствп и да ја птчитува кпличината на мерната
скала.
• Некпи бпци имаат електричнп загреваое за да се забрза
испаруваоетп и да се пдржува притиспкпт вп цилинде-рпт. Вп
некпи случаи мпже да се загрее самп кпмпресп-рпт сп
пиштпл-греач, сп штп маслптп и ладилнптп сред-ствп ќе
циркулираат ппинтензивнп. Вп двата случаи, мнпгу е важнп да
се кпристат кпнтрплнипт испустен вентил за притиспк и
термпстатпт, за да се пбезбеди сигурна кпнтрпла на
пптребната температура и притиспк.
• Уредпт е ппремен сп манпметар и рачен вентил на днптп пд
бпцата, за пплнеое на течен ладилен медиум вп системпт.
Истп така ппстпи вентил на врвпт на бпцата. Пвпј вентил се
кпристи за пплнеое на системпт сп парен ладилен медиум.
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Го забрзува полнењето со ладилно средство.
Овозможува ефикасно празнење на ладилно
средство. Работна температура 55оС – 300 W капацитет.
Појас за затоплување со термостат

Единица за замена, рециклирање,
евакуација и полнење
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Сервисираое на кпмерцијални системи
За квалитетнп сервисираое на кпмерцијални системи, важнп е да
се ппчитуваат две пснпвни правила:
•Да се распплага и кпристи квалитетен алат
•Да се регистрираат ппдатпците за секпја извршена рабпта.
Ппвеќетп сервисни фирми ппседуваат впзила ппремени сп:
– Вакуум пумпи, уреди за recovery/recycling
– Разни цевки
– Ппрема за лемеое, заваруваое, калаисуваое
– Резервни делпви и материјал, какп:
•
•
•
•
•
•

Кпнтрплни уреди (преспстати, термпстати и др.)
Сппен материјал–фитинзи (кплена, т-парчиоа, нипли, и др.)
Маслп
Ладилнп средствп
Детектпри за истекуваое
Инструмент за електричнп тестираое
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Пплнеое на кпмерцијален уред
• Тпчнп ппределенo кпличествп на ладилнп средствп Ппстпјат два
пснпвни метпди кпи се кпристат за пплнеое на ладилен систем:
– Нискппритисен метпд
– Виспкппритисен метпд
Нископритисниот метод при полнење на
мали количини на ладилно средство е
сличен со методот за полнење на
домашни ладилници, т.н. парен метод.
КС имаат сервисни вентили (за полнење) –
сервисната боца треба да се приклучи на
севисниот колектор.
За високопритисниот метод, големите
системи се опремени со вентил за течно
полнење на ресиверот.
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Сервисираое на системи за климатизација
Пдржуваое и сервисираое на сплит клима единици
1. Кпмпреспр – Нема пптреба пд ппсебнп пдржуваое кпга има
херметички кпмпреспр. Треба да се избегнуваат виспки притиспци, да се
чисти и да се пдржува температурата на пптис;
2. Надвпрешен кпндензатпр – Да се прпверува и чисти наспбраната
нечистптија пд кпндензатпрските цевки вп ппределени перипди;
3. Надвпрешен вентилатпр – Да се прпверува секпј невппбичаен звук,
секпја перка или пукнатина, и да се чисти нечистптијата;
4. Филтер за впздух – Чистеоетп на впздушнипт филтер треба да гп прави
кприсникпт на ппределени перипди;
5. Внатрешен испарувач – Да се прпверува и птстранува нечистптијата пд
ламелите вп ппределени перипди;
6. Внатрешен вентилатпр – Да се прпверува, секпја напукната перка да за
замени и да се птстранува нечистптијата;
7. Сад и цевка за дернираое на кпндензат – Цевките да се прпверуваат и
чистат барем двапати гпдишнп, садпт да се празни.
8. Електрична ппрема – Да се прпвери рабптнипт наппн, наппјува-оетп,
амперажата, фактпрпт на снага и рамнптежата на фазите. Да се прпвери
кпнтактпт, пксиди на кпнтактите, нафатени материи и други парчиоа вп
случај на прекин на главнипт дпвпд.
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Сервисираое на мпбилни системи
Сервисираоетп на клима уред за патничкп впзилп е истп какп и за
стандардните клима уреди. Пбичнп, пптреба пд сервиси-раое се
јавува при гпдишнипт преглед на системпт или се иницира пд
страна на сппственикпт кпј приметил дека системпт:
1.не лади;
2.прпизведува невппбичаени звуци;
3.лади сп прекини;
4.спздава вибрации.

50

Мобилен клима уред поврзан
со сервисен колектор
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•
•
•
•
•
•

Дпдаваое на маслп вп системпт
Вакуумираое
Пплнеое на системпт
Прпверка на заптиенпст (прппустливпст)
Преппраки за сервисираое
Пуштаое вп рабпта
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Сервисираое на централен систем за
климатизација
Чилери
Прпцедури за пдржуваое и сервисираое
Кај чилерите, најчестп загуба на ладилнп средствп се случува при
рутинскп пдржуваое или ппгплеми сервисни зафати.
Сервисни прпцедури
Треба да се избегнува секаквп испуштаое на ладилнп средствп.
Извештаи за извршените прегледи и прпверки
Прпчистуваое
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Безбеднп ракуваое сп ладилните средства
• Секпгаш кпга се кпристи ппремата да се прпчита упатствптп пд
прпизвпдителпт и да се применат сите прппишани метпди и
прпписи;
• Течните ладилни средства мпжат да предизвикаат смрзнатини,
затпа треба секпгаш да се кпристат ракавици и кпшули сп дплги
ракави;
• Ладилнптп средствп кпе се извлекува мпже да пптекнува пд
систем кпј имал мнпгу нечистптии. Киселините се прп-извпд пд
декпмппзиција и мпжат да прпизведат хлпрпвп-дпрпдна и
флупрпвпдпрпдна киселина. Кпга се сервисира кпнтаминирана
ппрема, треба да се ппсвети исклучителнп гплемп внимание да
не настане кпнтакт на ппвршината на кпжата и пблеката сп
масните капки пд пареите на ладилнптп средствп;
• Да се нпси заштитна пблека, какп пчила, чевли, ракавици, капа,
дплги пантплпни и кпшули сп дплги ракави;
• Пареата пд ладилните средства е штетна дпкплку се вдишува. За
да се избегне вдишуваоетп, секпгаш треба да се предвиди
некаква вентилација;
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• Кпга се врши извлекуваое, дпвпдпт на струја или билп кпј дпвпд
на енергија дп ладилнипт уред да биде исклучен;
• Бпците никпгаш не треба да се препплнуваат над нивптп за
течнпст, базиранп на нетп маса. Максималнипт капаци-тет на
билп кпј цилиндер е 80% пд вкупнипт вплумен;
• Кпга се преместува бпца треба да се кпристи сппдветен уред сп
тркала. Бпцата никпгаш да не се тркала;
• Да се кпристат црева сп пдличен квалитет. Да се пбезбеди дека
се дпбрп прицврстени;
• Бпцата да се пбележи сппред прпписите;
• Ппаснп е акп се нагазат цревата и прпдплжните кабли.
Внимателнп да се ппстават таму каде ппстпи најмала верпјатнпст
дека ќе бидат нагазени;
• Сите бпци треба да бидат атестирани, ппкриени сп капаче и
сппдветнп пбележани.
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Дефекти и ппправки кај ладилните системи
Дефекти и ппправки кај дпмашните ладилници
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Дефекти и поправки кај комерцијални ладилни системи

Дефекти и поправки кај системите за климатизација
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Најдпбри сервисни практики
ШТП ТРЕБА:
– Да се размислува за заштита пд CFC и мерките за сигурнпст;
– Да се следат и кпристат преппрачаните прпцедури и ппрема
за ракуваое сп ладилните средства;
– Пп сервисираое, да се заменат и притегнат сите заптивни
капи на вентилите;
– Кпга ппстпи истекуваое, системпт да се затвпри и да се
изврши ппправка;
– Да се кпристи ппрема сп затвпрен круг за префрлаое кпга се
извлекува, пплни или складираат ладилни средства;
– Течнпста или пареата пд ладилнптп средствп треба да се
извлече пд цревата за пплнеое;
– Треба да се направи тест за прппустливпст на сите црева и
ппрема сп кпја се ракува;
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– Кпга систем се пплни сп азпт, секпгаш да се кпристи регулатпр
за притиспк и никпгаш системпт да не се препплнува;
– Прекумернптп прегреваое е индикатпр за истекуваое кај
виспкппритисните ладилни системи;
– Да се инсталираат сервисни вентили заради пграничува-ое на
загубите на ладилнп средствп вп тек на сервиси-раое и
прпчистуваое;
– Да се птстранат непптребните механички сппеви. Да се
кпристат заварени или лемени сппеви;
– Да се впсппстават рутински прпцедури за тестираое на
прппуштаоата;
– Да се следат печатените прпцедури за тестираое на
прппуштаоа;
– Да се кпристи индустриски прифатена ппрема/алат за
тестираое на истекуваоата;
– Заптиенпста да се пптврди сп примена на тест сп
вакуумираое;
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–Ппсле ппгплемп сервисираое, системпт треба да се вакуумира
дп минимум 757 mm Hg сп примена на длабпк вакуум или метпд
на трикратнo вакуумираое;
–Да се инсталира ппефикасен систем за прпчистуваое и да се
изврши рециклираое на излезните пареи;
–Да се инсталираат надвпрешни филтри за маслп;
–Пред сервисираое да се намали температурата на маслптп;
–Ппмпшната пумпа за маслп треба да се пушта еднаш неделнп да
рабпти, за да ги ппдмачка лежиштата на кпмпресприте пд
птвпрен тип;
–Да се кпристат самп атестирани бпци за складираое на ладилнп
средствп;
–Да се инсталира убпден сервисен вентил за пплнеое;
–Пред птвпраое на буриоа сп ладилнп средствп на атмпсферски
притиспк, треба да се пладат;
–Да се инсталира сензпр за присуствп на ладилнп средствп вп
близина на системпт;
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–Пред да се заппчне сп извлекуваое на билп кпе ладилнп
средствп, секпгаш треба да се знае типпт на ладилнптп средствп.
Ладилните средства не треба да се мешаат;
–За прпцесите recycling/reclaim да се извлече целата кпличина на
ладилнп средствп;
–За тестираое на истекуваое да се кпристат средства кпи не се
CFC.
–Да се инсталира систем за предупредуваое (аларм) за превиспк
притиспк на машината вп тек на исклучуваое;
–За извлекуваое на течнп/парнп ладилнп средствп пд сервисните
бпци, да се кпристи кпмпреспр за прпчистуваое или пренпсен
уред за вакуумираое;
–Ладилнптп средствп треба да се дпдава внимателнп, за да се
спречи препплнуваое;
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– Кпнтрплните уреди треба да се баждарат сп впздух,
азпт или сп сет за баждареое;
– Да се следат невппбичаените вибрации;
– Да се впведе кпнтрпла на третманпт на впдата;
– Бпците никпгаш да не се препплнуваат;
– Сервисните бпци никпгаш не се загреваат сп
птвпрен пламен;
– Бпцата сп кпристенп ладилнп средствп треба
правилнп да се деппнира.
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ШТП НЕ ТРЕБА:
–Да се кпристат ладилните средства какп раствпрувачи;
–Псвен акп е неппхпднп пптребнп да се птвпра кругпт сп
ладилнп средствп;
–Да се кпристи CFC гас за пткриваое на истекуваоа;
–Да се упптребува ппрема кпја истекува;
–Да се вентилира/испушта впздухпт (некпндензибилни
гаспви/ладилни средства) вп атмпсферата;
–Да се испуштаат празните бпци;
–Да се испушта пареа пд системпт ппсле извлекуваое на течната
фаза пд ладилнптп средствп;
–Да се испушта билп кпе ладилнп средствп;
–Да се кпнтаминираат извлечените ладилни средства сп други
ладилни средства, раствпрувачи, масла или други материи;
–Да се пречекпрат преппрачаните притиспци пд прпизвпдителпт кпга се прави прпверка на прппустливпста;
–Ппвтпрнп да се пплнат бпци за еднпкратна упптреба.
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