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Анотація 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ УТИЛІЗАЦІЇ НИЗЬКО-ПОТЕНЦІЙНОЇ 

ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПАРОВОЇ 

КОМПРЕСІЙНОЇ ХОЛОДИЛЬНОЇ УСТАНОВКИ 

Шифр роботи: FHS 
 

Парові компресійні холодильні установки є найрозповсюдженими 

пристроями для зберігання сільсько-господарської продукції. Експлуатація 

подібних пристроїв супроводжується значними тепловими викидами до 

навколишнього середовища.   

Метою роботи є встановити основні напрямки утилізації низько-

потенційних вторинних енергоресурсів при експлуатації типової парової 

компресійної холодильної установки.  

Методи дослідження – інженерні розрахунки термодинамічного циклу 

процесу конденсації та теплообміну, холодильної парової компресійної 

установки, з використанням стандартних методик. 

Виконано теплотехнічний розрахунок циклу для визначення основних 

її теплоенергетичних характеристик циклу холодильної парової 

компресійної установки. Проаналізовано порівняна ефективність утилізації 

низько потенційної теплової енергії при використані повітряного та 

зануреного кожухотрубного конденсаторів. Розрахований холодильний 

коефіцієнт та ексергетичний коефіцієнт корисної дії. З метою утилізації 

тепла конденсації запропоновано встановити замість повітряного занурений 

кожухотрубний конденсатор. Показано, що застосування цього заходу 

дозволить зменшити витрати палива на 34% та витрати на конденсатор до 

30%. Показано економічну доцільність цього заходу. 

Проаналізовано можливість використання адсорбційних модулів для 

утилізації низько-потенційної теплової енергії при експлуатації парової 

компресійної холодильної установки. Порівняно конструктивні 

характеристики адсорбційних холодильних модулів на основі 

силікоалюмофосфатів та композитних адсорбентів «силікагель – натрій 

ацетат». Підтверджено  перспективність використання композитів «силікагель 

– натрій ацетат». Встановлено оптимальний склад композиту, 80 % натрій 

ацетату та 20 % силікагелю, який відповідає мінімальним розмірам адсорберу. 

Був проведений аналіз небезпечних факторів при експлуатації 

установки та запропоновано заходи з охорони праці. 

Ключеві слова: ПАРОВА КОМПРЕСІЙНА ХОЛОДИЛЬНА 

УСТАНОВКА, ЗАНУРЕНИЙ КОЖУХОТРУБНИЙ ТЕПЛООБМІННИК, 

АДСОРБЦІЙНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. 
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Вступ 

Холодильні склади будуються найшвидшим і найбільш ефективним 

способом – у вигляді промислової будівлі особливої конструкції, яка швидко 

споруджується. Сталевий несучий каркас виконується зовнішнім. Теплоізоляція 

з пінополіуретанових сендвіч-панелей, протипожежні перегородки та побутові 

приміщення – з незаймистих пінополіуретанових сєндвіч-панелей. Холодильні 

склади комплектуються високоміцним оцинкованим кріпленням. Монтаж 

холодильних складів відбувається за типом збірки конструктора. Підлога в 

холодильних складах виконується після монтажу самої будівлі і являє собою 

багатошарову конструкцію: пароізоляція, утеплювач, гідроізоляція, армована 

стяжка, антипилове покриття. Ці конструктивні рішення гарантують надійність 

будівлі, що зводиться і відсутність «мостів» холоду.  

Основним типом установок, де здійснюється зберігання сільсько-

господарської продукції є парові компресійні холодильні установки, де 

відведення теплоти від охолоджуваного середовища здійснюється в результаті 

випаровування рідин (хладоагентів) з низькими температурами кипіння  [1]. 

Практичного використання набули  так звані хладони або фреони, тобто різні 

фтор-хлор-бром-похідні метана та етана, а також пропана та бутана [1]. 

Основними складовими подібні систем є випаровувач, де відбувається 

відведення теплоти від охолоджуваного середовища, компресор, який стискає 

пари хладоагента, конденсатор, в якому відбуваються охолодження хладоагенту 

та відведення теплоти від хладоагента до навколишнього середовища, та 

дросель [1]. Подібні системи не лише інтенсивно споживають електричну 

енергію, особливо в літній період. Їх експлуатація призводить до теплового 

забруднення, оскільки значна кількість теплоти викидається до навколишнього 

середовища.  

Це обумовлює необхідність розробки заходів для утилізації низько-

потенційної теплової енергії. 
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Метою роботи є встановити основні напрямки утилізації низько-

потенційних вторинних енергоресурсів при експлуатації типової парової 

компресійної холодильної установки.  

 

1. Загальна частина 

При експлуатації холодильного складу велику роль відіграє ефективне 

сучасне обладнання повітроохолоджувачі, компресори, конденсатори, 

теплообмінне обладнання, засоби автоматики. Вони забезпечать постійну 

низьку температуру в приміщенні, дозволять продовжити термін зберігання 

продукції, зберігати свіжість і симпатичний вигляд [2]. 

 1.1 Опис схеми виробництва 

Холодильний склад класу «С» розташований у місті Верхньодніпровськ. 

Розрахункова температура по най спекотному місяцю 32°С (за останні п’ять 

років). Вологість повітря 90%. 

Холодильний склад призначений для охолодження та зберігання яблук, з 

аграріїв та яблучних ферм, й інших агрокультур. 

 1.2 Оптимальне зберігання і дозрівання яблук в холодильних 

камерах 

Технології тривалого зберігання на холоді для кожного виду фруктів різні. 

Для успішного зберігання яблук важливо охолоджувати їх відразу після збору, 

бажано не перевищувати п'яти годин з моменту збору продукції до початку 

охолодження. Якщо яблука зібрані до того, як вони повністю дозріли, то 

дозрівати без втрати смаку і якості вони можуть і в холодильній камері [3]. 

 Головні умови тривалого зберігання: 

- стислі терміни відправки в холодильну камеру після збору врожаю 
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- забезпечення плавного переходу від низьких температур зберігання в 

холодильних камерах до звичайних атмосферних умов. 

 

Рис. 1.1 Схема холодильної камери с розтановкою продукту 

Під плавним переходом на увазі поступове підвищення температури 

зберігання від 1-2 градусів до 3-4 градусів в тиждень. Саме тоді яблука 

залишаються досить щільними, соковитими, клітинні мембрани не руйнуються, 

фрукт зберігає потрібну кількість рідини і консистенцію. Вологість в 

холодильній камері і газовий склад повітря повинні бути чітко відрегульовані. 

Більшість сортів добре переносять 95% вологість (при цьому зберігається 

волога всередині плоду). А зміст вуглекислого газу в холодильній кімнаті 

повинно бути не більше 5%. Обов'язковою умовою успішного зберігання яблук 

є періодичне провітрювання приміщення. 
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1.3 Розстановка готової продукції в холодильних камерах для 

зберігання фруктів 

Відстань від крайніх ящиків до стіни не повинно бути менше 0,3 метра. 

При відвантаженні ящиків з фруктами в камеру враховують ширину проходу 

для обслуговуючого персоналу, між рядів ящиків відступи повинні бути не 

менше 20 сантиметрів. Це важливо для нормальної циркуляції охолодженого 

повітря в камері. При зберіганні важлива суворе сортування яблук. Якщо камера 

для зберігання яблук оснащена газогенераторної системою, то продукцію можна 

з легкістю зберігати практично рік – до наступного врожаю. У такій камері 

ящики розміщують впритул один до одного, включається холодильна 

установка, виставляються необхідні параметри для зберігання і камера 

герметично закривається. Для огляду продукції потрібно передбачити люк. 

Розгерметизація неприпустима. 

 1.4 Особливості підготовки яблук до тривалого зберігання 

Холодильні камери до початку закладання плодів повинні бути 

підготовлені. У них проводять прибирання, дезінфекцію, герметизацію, 

перевірку роботи охолоджувальної системи й тощо. 

Яблука завантажують в попередньо (за добу до початку завантаження) 

охолоджені до температури від -1 до 0 ° С камери протягом 24 годин після 

збирання. 

Тарні одиниці розміщуються в камері таким чином, щоб забезпечувалася 

хороша циркуляція газової суміші, не порушувалось напрямок її потоку. 

Уздовж стіни, що знаходиться на протилежному боці від охолоджуючої 

системи, залишають вільне місце, щоб надходить з вентилятора газова суміш 

могла циркулювати внизу. Між штабелями в напрямку основного потоку 

газової суміші залишають відстань близько 10 см для забезпечення її 

циркуляції. Відстань від дверного полотна камери до штабеля повинно бути не 

менше 60 см [3]. 
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1.5 Розрахунок теплового балансу обраної холодильної камери 

1.5.1 Методика розрахунку теплових втрат приміщень  

Розрахунок виконаний за стандартною методикою, яка базується на тепловому 

балансі холодильної камери [4 – 6].  

1) Розрахунок теплопритоків у приміщені в результаті теплопередачі 

через її стінки: 

𝑄𝑐т = К ∗ 𝑆 ∗ 𝛥𝑡, Вт                                                          (1.1) 

де К - коефіцієнт теплопередачі даної стіни, Вт/м² *К; 

 S - площа поверхні стіни, м² ; 

 Δt -  різниця температур повітря по обидва боки стіни, К; 

2) Теплове навантаження при термообробці продуктів 

Теплове навантаження, обумовлене зниженням температури 

закладених в камеру продуктів до температури зберігання, 

визначається за формулою: 

𝑄прод =
(𝑚пр∗с1∗(𝑡1−𝑡2)+𝑚пр∗𝐿+𝑚пр∗𝑐2∗(𝑡2−𝑡3))

86400
, кВт                  (1.2) 

де  mпр -  добовий вантажообіг продуктів, кг/за добу; 

 с1 -  середня питома теплоємність в інтервалі температур від t1 

до t2 для кожного типу продуктів, що закладають, кДж/кг; 

 t1 -  початкова температура продуктів, що закладають, °С; 

 t2 -  температура верхньої точки замерзання продуктів, що 

закладають, °С; 

 L -  прихована теплота заморожування продуктів, що закладають, 

кДж/кг; 

 с2 -  середня питома теплоємність в інтервалі температур від t1 

до t2 для кожного типу продуктів, що закладають, кДж/кг; 

 t3 -  температура зберігання продуктів, що закладають, °С; 

 86400 - число секунд в добі, с/за добу. 

3) Теплове навантаження в результаті "дихання" продуктів у камері 

𝑄дих =
(𝑚∗𝑞дих)

86400
, кВт                                                               (1.3) 
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де  m -  маса продуктів, кг; 

 qдих -  теплота дихання даних продуктів, кДж/кг*сут; 

 86400 - число секунд в добі, с/за добу. 

4) Коефіцієнт безпеки Кбез. 

Цей коефіцієнт враховує незнання нами деяких параметрів, які 

перераховані вище. Значення коефіцієнта безпеки, як правило, 

знаходиться в межах 1,0...1,1. 

5) Проміжна холодопродуктивність. 

Холодопродуктивність випарника, яка дозволяє компенсувати 

проміжне теплове навантаження (суму всіх визначених раніше 

теплових навантажень) Qпром: 

𝑄пром =  
24∗Кбез(𝑄ст+𝑄вен+𝑄інф+𝑄прод+𝑄дих+𝑄осв+𝑄перс+𝑄ПТС+𝑄інш)

р
       (1.4) 

де  р -  щоденна тривалість роботи холодильної установки, год/за 

добу; 

24 -  число годин у добі. 

6) Потрібна холодопродуктивність    

𝑄0 = 𝑄пром + 𝑄пов, Вт                                                    (1.5) 

1.5.2 Вибір системи охолодження і типу холодильної установки 

Обрано безпосередню систему охолодження з використанням 

повітроохолоджувачів з примусовою подачею і циркуляцією холодоагенту в 

приладах охолодження. 

При оснащенні холодильної установки використовувати більш 

економічне обладнання класу енергоспоживання "А", що дозволить суттєво 

зменшити енергоспоживання. 

Для ізоляції використовувати сучасні сандвіч-панелі. 
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1.5.3 Визначення холодопродуктивності компресору  

Потрібну холодопродуктивність компресорів у робочих режимах 

визначається з умови, що компресор протягом доби має короткочасні перерви в 

роботі. Ці перерви передбачаються для огляду й дрібного профілактичного 

ремонту. Розрахунок виконувався за методикою наведеній [7 – 10]. 

Тривалість роботи компресора в добу 20 год. Коефіцієнт робочого часу 

складе 0.83 

Для однієї камери 

𝛴 𝑄’0роб. =  


b

Q
 27,32

83,0

51,2505,1



 кВт                          (1.6) 

Для всіх камер 

𝛴 𝑄0роб. =  32,27 ∗ 10 = 322,7                                (1.7) 

1.5.4 Побудова циклу холодильної установки та розрахунок 

параметрів циклу  

Використовуючи діаграму lgР - і для холодоагенту R407C по знайденій 

температурі кипіння t0 = -3°C температурі конденсації tк= + 42°C визначаються 

тиск кипіння P0, і тиск конденсації Рк [4 – 6]. Цикл одноступінчастої 

холодильної установки представлено на рисунку 1.1: 

Табл. 1.1  Робочі параметри  

Точка 
Параметри 

t, 0C Р, МПа i, кДж/кг S, кДж/кг*К 

1 -3 0,41 410 1,79 

2 +62 1,8 445 1,79 

2д +62 1,8 452 1,812 

2` +42 1,8 427 1,76 

3 +37 1,8 260 1,19 

4 -3 0,41 260 1,23 

 

Для проектованої холодильної установки: 

 Р0 = 0,41 МПа, Рк = 1,8 МПа                                                                 (1.8) 
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Питома масова холодопродуктивність 

q2 = i1 – i4 = 410 – 260 = 150 кДж/кг                                                     (1.9) 

Питома робота стиску у компресорі 

l = i2д – i1 = 452 – 410 = 42 кДж/кг                                                        (1.10) 

Питоме теплове навантаження на конденсатор 

q1 = i2д – i3 =  452 – 260 = 195 кДж/кг                                                    (1.11) 

Холодильний коефіцієнт[18]:  

𝜀 =  
𝑞2

𝑙
=

150

42
= 3.57                                                                              (1.12) 

Масова витрата холодоагенту 

15,2
150

7,322

2

2 
q

Q
G  кг/с                                  (1.13) 

Об’ємна продуктивність компресора 

  


1Gv
VT  = 



7,0

11,35115,2
415 м3/с                                                            (1.14) 

Потужність приводу компресора. 

Теоретична (адіабатна) потужність стиску 

Nt  = Gl = 2.15×42 = 90.3 кВт                                                                  (1.15) 

Дійсна потужність стиску 

33.100
9,0

90.3


і

Т
i

N
N


 кВт                                                                     (1.16) 

Потужність на валу компресора 


9,0

33.100

мех

i
e

N
N


111.48 кВт                                                              (1.17) 

 

Ексергетичний аналіз циклу 

Абсолютні значення температур оточуючого середовища та в холодильній 

камері:  

𝑇𝑜𝑐 = 𝑡𝑜𝑐 + 273 = 30 + 273 = 303 𝐾                           (1.18) 

𝑇ХК = 𝑡ХК + 273 = −2 + 273 = 271 𝐾                           (1.19) 

 

Питома ексергія теплоти, відведена від холодильного об’єму 

𝑒𝑥𝑞2 = 𝑞2 ∗ (
𝑇𝑜𝑐

𝑇хк
− 1) = 150 ∗ (

303

271
− 1) = 17,71 кДж/кг         (1.20) 

Ексергетичний ККД установки 

𝜂𝑒𝑥 =
𝑞2

𝑙
=

17,71

42
= 42.16%                                      (1.21) 

Втрати питомої ексергії в компресорі 

𝑒𝑥𝐷К = 𝑇𝑜𝑐 ∗ (𝑆2д − 𝑆1) = 303 ∗ (1.812 − 1.79) = 6,66 кДж/кг    (1.22) 

Втрати питомої ексергії в конденсаторі 

𝑒𝑥𝐷КД = (𝑖2д − 𝑖3) − 𝑇𝑜𝑐 ∗ (𝑆2д − 𝑆3) = 192 − 303 ∗ 0,622 = 3,53 кДж/кг  

(1.23) 
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Втрати питомої ексергії в дроселі 

𝑒𝑥𝐷Д = 𝑇𝑜𝑐 ∗ (𝑆4 − 𝑆3) = 303 ∗ (1,23 − 1,19) = 12,12 кДж/кг    (1.24) 

Втрати питомої ексергії в випарнику 

𝑒𝑥𝐷И = (𝑖1 − 𝑖4) − 𝑇𝑜𝑐 ∗ (𝑆1 − 𝑆4) − 𝑒𝑥𝑞2 = (410 − 260) − 303 ∗
(1,79 − 1,23) − 17,71 = 1,97 кДж/кг                                      (1.25) 

Сумарні втрати 

∑ 𝑒𝑥𝐷𝑖 = 𝑒𝑥𝐷К + 𝑒𝑥𝐷КД + 𝑒𝑥𝐷Д + 𝑒𝑥𝐷И = 6,66 + 3,53 + 12,12 + 1,97 =

25,84 кДж/кг                                                                                                        (1.26) 

∑ 𝑒𝑥𝐷𝑖 = 𝑙 − 𝑒𝑥𝑞2 = 42 − 17.71 = 24.29                                           (1.27) 

Похибка: 
25,84−24,29

25,84
∗ 100 = 5% 

1.5.5  Підбір компресорів 

Для роботи при температурі в камері t = -2°C  вибираємо моновинтовий 

компресор типу холодопродуктивністю 155 кВт, у кількості 2-х одиниць, 

сумарною холодопродуктивністю 310 кВт.  

Згідно вимогам продуктивності компресора на 300 кВт, для фреону 

R407С, з низьким енергоспоживанням, можливе використання компресора HSS 

3220 2(3) E фірми J&E Hall згідно офіційної програми підбору [8] та 

офіціального каталогу виробника, компресори даного типу використовують 

одногвинтову технологію. 

1.5.6 Розрахунок та підбір конденсаторів 

Навантаження на конденсатор: 

𝑄𝑘 = 𝑄0 + 𝐿 =  322,7 +  82 =  404,7 кВт                               (1.28) 

 

Площа поверхні теплопередачі конденсатора знаходиться за формулою: 

𝐹 =
𝑄𝑘

𝑞
=

404700

143∗3
= 943м2                                                         (1.29) 

По розрахованій площі теплопередаючої поверхні підбираємо повітряний 

конденсатор марки RF-PB105L3H-091N06D, 410.38 кВт 942F  м2, 84.132. повV  

м3/с, розміри 7823×2260×1333 мм, маса 1385 кг – 1 штука [9, 10]. 
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1.5.7 Розрахунок і підбір камерного обладнання 

Розрахунок і підбор приладів охолодження зводиться до визначення 

поверхні охолодження й вибору стандартних пристроїв задовольняючі дані 

розрахунків.  

Поверхня повітроохолоджувача визначається за формулою: 

tK

Q
F

од


 0

,  м2                                          (1.30) 

де  F  - поверхня охолодження, м2; 

      К - коефіцієнт теплопередачі приладів охолодження, Вт/м2•К. 

2. Модернізація традиційного циклу 

2.1 Зміна циклу холодильної установки 

Пропонується замінити повітряних конденсатор на занурений, це вплине 

на енергетичний цикл, а занурений конденсатор пропонується використовувати 

для підігріву води яка може бути використана в системі гарячого 

водопостачання та мати можливість використовувати підігріту воду 

попередньо, її нагріти за допомоги газових нагрівачів, в якості пари. 

 

Рис. 2.1 Схема теплообмінника 

Табл. 2.1 Робочі параметри при використанні зануреного конденсатора  
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Точка 
Параметри 

t, 0C Р, МПа i, кДж/кг S, кДж/кг*К 

1 -3 0,41 410 1,79 

2д +62 1,9 460 1,812 

2 +42 1,9 445 1,74 

3 +37 1,9 270 1,23 

4 -3 0,41 270 1,27 

 

Для проектованої холодильної установки: 

 Р0 = 0,41 МПа, Рк = 1,9 МПа                                                                     (2.1) 

Питома масова холодопродуктивність 

q2 = i1 – i4 = 410 – 270 = 140 кДж/кг                                                          (2.2) 

Питома робота стиску у компресорі 

l = i2д – i1 = 460 – 410 = 50 кДж/кг                                                             (2.3) 

Питоме теплове навантаження на конденсатор 

q1 = i2д – i3 =  460 – 270 = 190 кДж/кг                                                        (2.4) 

Холодильний коефіцієнт[18]:  

𝜀 =  
𝑞2

𝑙
=

140

50
= 2,8                                                                                     (2.5) 

Масова витрата холодоагенту 

305,2
140

7,322

2

2 
q

Q
G  кг/с                             (2.6) 

Об’ємна продуктивність компресора 

  


1Gv
VT  = 



7,0

03,126305,2
415 м3/с                                                              (2.7) 

Потужність приводу компресора. 

Теоретична (адіабатна) потужність стиску 

Nt  = Gl = 2,305×50 = 115,25 кВт                                                               (2.8) 

Дійсна потужність стиску 

128
9,0

115,25


і

Т

i

N
N


 кВт                                                                            (2.9) 

Потужність на валу компресора 


9,0

128

мех

i

e

N
N


142 кВт                                                                              (2.10) 

Ексергетичний аналіз циклу 

Абсолютні значення температур оточуючого середовища та в холодильній 

камері:  

𝑇𝑜𝑐 = 𝑡𝑜𝑐 + 273 = 30 + 273 = 303 𝐾                           (2.11) 

𝑇ХК = 𝑡ХК + 273 = −2 + 273 = 271 𝐾                           (2.12) 

Питома ексергія теплоти, відведена від холодильного об’єму 
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𝑒𝑥𝑞2 = 𝑞2 ∗ (
𝑇𝑜𝑐

𝑇хк
− 1) = 140 ∗ (

303

271
− 1) = 16,53 кДж/кг         (2.13) 

Ексергетичний ККД установки 

𝜂𝑒𝑥 =
𝑞2

𝑙
=

16,53

50
= 33,06%                                      (2.14) 

Втрати питомої ексергії в компресорі 

𝑒𝑥𝐷К = 𝑇𝑜𝑐 ∗ (𝑆2д − 𝑆1) = 303 ∗ (1.812 − 1.79) = 6,66 кДж/кг        (2.15) 

Втрати питомої ексергії в конденсаторі 

𝑒𝑥𝐷КД = (𝑖2д − 𝑖3) − 𝑇в
ср

∗ (𝑆2д − 𝑆3) = 186 − 295,5 ∗ 0,582 = 14 кДж/кг   

(2.16) 

Втрати питомої ексергії в дроселі 

𝑒𝑥𝐷Д = 𝑇𝑜𝑐 ∗ (𝑆4 − 𝑆3) = 303 ∗ (1,27 − 1,23) = 11,32 кДж/кг            (2.17) 

Втрати питомої ексергії в випарнику 

𝑒𝑥𝐷И = (𝑖1 − 𝑖4) − 𝑇𝑜𝑐 ∗ (𝑆1 − 𝑆4) − 𝑒𝑥𝑞2 = (410 − 270) − 303 ∗
(1,79 − 1,27) − 18,89 = 1,33 кДж/кг                                      (2.18) 

Сумарні втрати 

∑ 𝑒𝑥𝐷𝑖 = 𝑒𝑥𝐷К + 𝑒𝑥𝐷КД + 𝑒𝑥𝐷Д + 𝑒𝑥𝐷И = 6,66 + 14 + 11,32 + 1,33 =

33,31 кДж/кг                                                                                                        (2.19) 

∑ 𝑒𝑥𝐷𝑖 = 𝑙 − 𝑒𝑥𝑞2 = 50 − 16,53 = 33,47                                                 (2.20) 

Похибка: 
33,47−33,31

33,31
∗ 100 = 0,48% 

 

 

Рис 2.2 Початковий (синій) та змінений (чорний) цикл холодильної установки 
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2.2 Розрахунок теплообмінника  

Розрахунок теплообмінника проводять послідовно у відповідності до 

загальної схеми [11]. 

Холодний теплоносій (вода) - при середній температурі t1 = (10 + 35)/2 

=22,5С має наступні фізико-хімічні характеристики: 

2 = 996 кг/м3; 2 = 0,605 Вт/(мК); 2 = 0,910-3 Пас; с2 = 4177 Вт/(кгК). 

 

1. Визначення теплового навантаження. 

    125310010354177122222  кn ttcGQ  Вт               (2.21) 

2. Приймаємо кінцеву температуру гарячого теплоносія (R407C): 

421 кt С. 

де с2 - теплоємність гарячого теплоносія (R407C) при його середній температурі 

t2. Інші фізико-хімічні властивості гарячого теплоносія (R407C) при цій 

температурі: 2, кг/м3; 2, Вт/(мК); 2, Пас. 

3. Визначення середньологарифмічної різниці температур: 

       
38,46

3570

1070
ln

35701070

ln

















м

б

мб

ср

t

t

tt
t  К                   (2.22) 

4. Орієнтовний вибір теплообмінника. 

Визначимо орієнтовне значення площі поверхні теплообміну, прийнявши  

Kор = 400 Вт/(м2К). При цьому орієнтовне значення поверхні теплообміну: 

54,67
38,46400

1253100








cpор

ор
tK

Q
F  м2                            (2.23) 

Холодоагент направимо в трубний простір, воду – в міжтрубний простір 

заповнивши його. Приймемо орієнтовно значення Re (11000), що відповідає 

розвиненому турбулентному режиму течії в трубах. Тоді в трубах 

теплообмінника 252 мм швидкість течії холодоагенту повинна бути: 

0,473
996021,0

109,011000Re 3

1

1
1 

















d
w  м/с                          (2.24) 
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Співвідношення n к z приймаємо 120, це відповідає діаметру кожуху D = 

600мм, довженні труб L = 4 м, поверхня теплообміну F = 75 м2. 

n – кількість труб = 240;  

z – кількість заходів = 2. 

Дійсне число Рейнольдса: 

𝑅𝑒2 =
4𝐺2𝑧

𝜋𝑑𝑛𝜇2
=

4∗12∗2

3.14∗0.021∗240∗0.0009
= 5662                 (2.25) 

Коефіцієнт тепловіддачі воді: 

𝛼2 =
0,602

0,025
∗ 0,023 ∗ 56620,8 ∗ 5,560,4 = 1106 

Вт

м2∗К
           (2.26) 

Коефіцієнт тепловіддачі від пари в горизонтальних трубах при 

конденсації приймаємо згідно [12] 𝛼1 = 1000
Вт

м2∗К
 

Сума термічних опорів стінки труб із легованої сталі та попередньо 

очищеної води і холодоагенту:  

∑ 𝛿

𝜆
=

2∗10−3

17.5
+

1

4000
+

1

5900
= 0.000533

м2∗К

Вт
                  (2.27) 

Коефіцієнт теплопередачі 

К = (
1

1106
+

1

1000
+ 0,000533)

−1
= 410 

Вт

м2∗К
               (2.28) 

Необхідна поверхня теплообмінну: 

𝐹 =
1253100

46.38∗410
= 65,89 м2                                   (2.29) 

Запас поверхні теплообміну: 

Δ =
(75−65,89)

65,89
∗ 100 = 13,8%                                 (2.30) 

 

2.3 Додаткова модернізація 

 Схема використання зануреного конденсатора представлено на рис. 2.3. 
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Рис 2.3 Схема установки після заміни конденсатора та додавання 

теплоакумулюючої ємності 

 

Іншим варіантом є схема, де до теплової акумулюючої ємності ТА, 

додано два контури, контур геліоколлектору для додаткового підігріву води 

тепловою енергією сонця, та контур теплового насосу, в якому низько 

потенційне тепло буде відбиратися від теплового акамулятора та 

перетворюватись за допомоги компресора в високо потенційне й 

використовуватися холодильним комплексом для опалення цехів, зон 

експедиції та відпочинку, та офісного приміщення, при його наявності. 
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Рис 2.4 Схема установки з додатковими контурами 

 

Така система буде вдовольняти потреби холодильних комплексів 

майже повністю, маючи переваги в енергоефективності та екологічному 

рівні, це дає змогу мати можливість будувати аналогічні комплекси в різних 

куточка України в яких є доступ до підземних вод, річних, або прісних озер. 

Доцільно оцінити можливість впровадження до системи адсорбційного 

модуля для перетворення теплової енергії. При використання в якості 

конденсатора зануреного кожухотрубчастого теплообмінника, в якому 

холодоагент буде передавати теплоту перегріва та конденсації теплоносію, 

тобто воді, яка буде циркулювати в системі теплопостачання. За умови 

температури хладоагента в конденсаторі на рівні 70ºС, теплове навантаження на 

конденсатор складе 484,7 кВт.  

Далі проведено розрахунок адсорбційного модуля, маси води та 

холодопродуктивності додаткової холодильної камери. Розрахунок проводився 

відповідно до методики, яка є зворотною до розробленої в [13]. 

На першій стадії пропонується проводити розрахунок маси води:  
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𝑀𝐻2𝑂 =
𝑄1∙𝜏

Δ𝐻𝑑𝑒𝑠
                                               (2.31) 

 

де МН2О – маса води, кг; Q1 – теплове навантаження на конденсатор, кВт, τ 

– тривалість циклу, с, ΔНdes – теплота десорбції, кДж/кг. 

Далі проводиться розрахунок маси адсорбента, як відношення маси води 

до граничної адсорбції: 

 

𝑀𝑎𝑑𝑠 =
𝑀𝐻2𝑂

𝐴𝑚𝑎𝑥
                                                  (2.32) 

 

де Мads – маса адсорбента, кг; Амах – гранична адсорбція, кг/кг; МН2О – 

маса води, кг. 

Враховуючи температуру в конденсаторі, доцільно використати 

адсорбенти з температурою регенерації порядка 60ºС. Цим вимогам 

відповідають силікоалюмофосфати [14] та композитні адсорбенти «силікагель – 

натрій ацетат» [15].  

Результати розрахунків наведені в таблиці 2.2. Маса адсорбента 

визначається, перш за все, граничною адсорбцією. Мінімальна гранична 

адсорбція и максимальна маса адсорбенту відповідають адсорбційному модулю 

на основі силікоалюмофосфату, який є найменш ефективним.  

Дещо менша маса адсорбента, яка необхідна для поглинання заданої 

кількості води, відповідає композиту, який містить 80 % силікагелю та 20 % 

натрій ацетату. Підвищення вмісту солі, що утворює кристалогідрат, приводить 

до зростання граничної адсорбції і, отже, зниження маси адсорбента. Найменші 

маса адсорбента та об’єм адсорбційного модуля встановлені для композиту, 

який містить 20 %  силікагелю та 80 % натрій ацетату, який є більш 

перспективним, адсорбент. 
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Таблиця 2.2.  Експлуатаційні характеристики адсорбційного холодильного 

модуля 

Адсорбент МН2О, 

кг 

Аmax, 

кг 

Мads, кг 

Силікоалюмофосфат [14] 306,13 0,250  1224,51 

Композит «Силікагель (20 %) – натрій 

ацетат (80 %)» [15] 

306,13 0,756  404,93 

Композит «Силікагель (40 %) – натрій 

ацетат (60 %)» [15] 

306,13 0,596 513,63 

Композит «Силікагель (60 %) – натрій 

ацетат (40 %)» [15] 

306,13 0,462 662,61 

Композит «Силікагель (80 %) – натрій 

ацетат (20 %)» [15] 

306,13 0,33 927,66 

 

Для холодильної установки складу застосовується фреон R407С, який є 

альтернативним R22. Даний фреон вимагає нових синтетичних мастил, 

ізоляційних матеріалів, нових компресорів. Ці вимоги враховані в даному 

проекті. Підвищення ефективності використання енергії збільшить надійність 

енергопостачання, покращить екологічні умови і знизить витрати енергії. 

Холодоагент R407C являє собою суміш холодоагентів на базі ДФУ, що 

складається з ГФУ-R143а / R125 / R134а (52/44/4 масових відсотка). 

Одним з компонентів R407C служить R134a, який в чистому вигляді стає 

горючим при тиску 139 кПа і температурі 177°С, а в суміші з повітрям при 

об'ємній частці 60%. 

3. Техніко-економічні параметри 

 В умовах зростання тарифів на електроенергію питання її економії, 

впровадження енергозберігаючих заходів (та відповідне зменшення витрат 
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бюджетних коштів на оплату електроенергії) холодильними установами набуває 

дедалі більшої актуальності. 

Енергозбереження передбачає раціональне використання енергоресурсів, 

шляхом отримання більшого обсягу корисної роботи електроприладів за 

рахунок тієї ж кількості електроенергії. 

3.1 Розрахунок показників 

Розрахунки проводяться по стандартній методиці економічної 

ефективності для холодильного обладнання [16 – 19] при курсі 29 грн за 1 євро. 

Собівартість (С ст.. заг.): 

𝐶ст.заг. = 𝐶𝑤 + 𝐶доп + 𝐶вп + 𝐶п = 72 340,61 євро               (4.1) 

Собівартість одиниці холоду Сст. заг. 1000кДж, розраховується за формулою: 

           
..

.
1000..

загст

загст
кДжзагст

Q

С
С   =

12546576

72 340,61
 = 0,0057                          (4.2) 

де: Сст. заг. – загальна цехова собівартість, грн; 

 Qст. заг. – річна виробка холоду, тис. кДж. 

 Техніко-економічні параметри установки до модернізації представлені в 

таблиці 2.4. 

Модернізація полягає в заміні повітряного конденсатора на занурений 

кожухотрубний. Ціна такого теплообмінника 11000 євро. 
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Табл. 2.4 Техніко-економічні параметри до модернізації 

№ Показники  Одиниці виміру Кількість  

1 Місткість холодильника тонн 384 

2 Річна холодопродуктивність тис. кДж 7 114 456,80 

3 Тип холодильної установки - Фреонова 

4 Кількість компресорів штук 2 

5 Капітальні вкладення євро 122 774,7 

6 Річне споживання ел.ен.  кВт/годин 802 656 

7 Собівартість 1000 кДж холоду  євро 0,0057 

 

Кількість тепла необхідного для нагріву 1 кг води за допомоги газового 

нагрівального агрегату: 

Без попереднього підігріву: 

    293 300108041902222  кn ttcGQ  Вт / кг              (4.3) 

С попереднім підігрівом: 

    188 550358041902222  кn ttcGQ  Вт / кг              (4.4) 

Тим самим економія на підігрів: 

100 − (
188550

293300
) ∗ 100 = 35,71%                            (4.5) 

Собівартість після модернізації складе  

𝐶ст.заг. = 𝐶𝑤 + 𝐶доп + 𝐶вп + (𝐶п ∗ 0,6429) = 70 151,96 євро      (4.6) 

Собівартість одиниці холоду Сст. заг. 1000кДж, розраховується за формулою: 

..

.
1000..

загст

загст
кДжзагст

Q

С
С   =

12546576

70151,96
 = 0,0055                      (4.7) 

Техніко-економічні параметри установки після модернізації наведені в 

таблиці 2.5. 
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Табл. 2.5 Техніко-економічні параметри після модернізації 

№ Показники  Одиниці виміру Кількість  

1 Місткість холодильника тон 384 

2 Річна холодопродуктивність тис. кДж 7 114 456,80 

3 Тип холодильної установки - Фреонова 

4 Кількість компресорів штук 2 

5 Капітальні вкладення євро 109 354,70 

6 Річне споживання ел.ен.  кВт/годин 802 656 

7 Собівартість 1000 кДж холоду  євро 0,0055 

 

3.2 Розрахунок економічної ефективності 

Ефективність модернізації можна визначити за допомогою терміну окупності 

капіталовкладень. 

Т = КВ/П                                                         (4.8) 

де: П – прибуток, євро.; 

      КВ – капітальні вкладення, євро. 

 

Приймаємо термін окупності 4 роки. 

Річна місткість хол. 384 тон. 

Визначаємо величину річного очікування прибутку: 

До модернізації: 

Пр = КВ/Ток = 122 774,70/4 = 30 693,68 євро                      (4.9) 

Після модернізації: 

Пр = КВ/Ток = 109 354,70/4 = 27 338,68 євро                      (4.10) 

 

Визначимо частку прибутку що припадає на охолодження і зберігання 

однієї тони продукції: 
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До модернізації: 

П1т = Пр/Мхол = 30 693,68/384 = 79,93 євро                    (4.11) 

Після модернізації: 

П1т = Пр/Мхол = 27 338,68/384 = 72,2 євро                    (4.12) 

 

Обчислимо частку собівартості що припадає на охолодження і зберігання 

однієї тони продукції: 

До модернізації: 

С1т = Сст. заг./Мхл = 72340,61/384 = 188,38 євро                (4.13) 

Після модернізації: 

С1т = Сст. заг./ Мхл = 70151,96/384 = 182,68 євро                (4.14) 

 

От же вартість охолоджування і зберігання однієї тони продукції складає 

До модернізації: 

В1т = П1т + С1т = 79,93 + 188,38 = 268,31 євро                 (4.15) 

Після модернізації: 

В1т = П1т + С1т = 72,2 + 182,68 = 254,88 євро                 (4.16) 

Таким чином, за один й той самий термін системи з повітряним та 

зануреним кожухотрубним конденсатором мають різну собівартість продукції, з 

цього випливає, що система з зануреним кожухотрубним конденсатором 

окупиться швидше за систему з повітряним конденсатором на 5-6%, за рахунок 

зниження витрат на паливо. 

Також є можливість знизити собівартість виривши свердловину, якщо 

вода відповідає необхідній якості, та не потребує великих витрат на її 

очищування.  
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Висновки 

Проведено розрахунок модернізації парової холодильної установки для 

охолодження та зберігання 32 тон яблук чи інших аграрних культур в місяць. 

Розраховано цикли установок при використанні повітряного конденсатора 

та зануреного кожухотрубного теплообмінника, встановлено що у разі 

застосування повітряного конденсатора холодильний коефіцієнт складає 3,57, а 

ексергетичний ККД установки складає 42,16%. Показано, що після модернізації, 

у разі використання зануреного кожухотрубного теплообмінника холодильний 

коефіцієнт складає 2,8, а ексергетичний ККД установки складає 33,06%. 

Кількість холодоагенту використаного в системі, при використанні повітряного 

конденсатора, складає приблизно 136 кг, а в разі використання зануреного 

кожухотрубного теплообмінника приблизно 163,2 кг. У проекті використано 

холодоагент R407C озоноруйнівний потенціал якого рівний 0,  також при 

використанні зануреного теплообмінника тепло конденсації передається воді, а 

не викидається у навколишнє середовище як у разі використання повітряного 

конденсатора.. 

Був проведений розрахунок зануреного теплообмінника для передачі 

тепла конденсації воді, яка буде використовуватися на підприємстві та 

додаткова модернізація системи у якій буде використовуватись геліокелектор 

для додаткового підігріву води у сонячні дні та тепловий насос у якому низько 

потенційне тепло буде перетворюватися в високо потенційне та подаватиметься 

на підтримання заданого опалювального режиму в будівлі чи комплексі. 

Оцінено конструктивні характеристики адсорбційних холодильних 

модулів на основі силікоалюмофосфатів та композитних адсорбентів 

«силікагель – натрій ацетат». Показано перспективність використання 

композитів «силікагель – СН3СООNa». Підтверджено оптимальний склад 

композиту, 80 % натрій ацетату та 20 % силікагелю, який відповідає 

мінімальним розмірам адсорберу. 
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Проведений розрахунок техніко-економічних показників роботи 

установок з повітряним та зануреним кожухотрубним теплообмінником, 

встановлено, що при однаковому терміні окупності занурений теплообмінник 

дозволяє зменшити собівартість продукту порівняно з повітряним варіантом.  
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