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Program kursu chłodniczego - edycja 1. Stiebel Eltron POLSKA 

 
Kurs podstawowy szkolenia Specjalistów ds. Technicznych w zakresie podstaw chłodnictwa przygotowujący do pracy i obsługi pomp ciepła Stiebel Eltron. 

 
Termin kursu: 17-18 marzec 2007 
Dzień 1. 17/03/2008, godzina 10.00 - 18.00 
 
10.00   Przywitanie przybyłych uczestników. 
10.15 
1. Podstawy termodynamiki 
- termodynamiczne parametry stanu gazu 
- pierwsza i druga zasada termodynamiki 
- wykres termodynamiczny w układzie współrzędnych log p-h 
13.15   Przerwa obiadowa 
14.15 
3. Urządzenie chłodnicze - części składowe 
- sprężarki - przegląd, rodzaje konstrukcji, zasada działania 
- parownik - przegląd, rodzaje konstrukcji, proces odszraniania 
- skraplacz - przegląd, rodzaje konstrukcji 
- filtry-odwadniacze i wzierniki, separatory, odolejacz 
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18.15 
Podsumowanie dnia pierwszego, dyskusje przejazd do hotelu 
18.15-19.45   Czas wolny 
20.00-24.00   Wspólna kolacja Uczestników Kursu. 
 
Dzień 2. 18/03/2008, godzina 09.00 - 15.00 
 
09.00 
4. Elementy automatyki chłodniczej 
- wiadomości ogólne 
- elementy automatyki regulującej dopływ czynnika chłodniczego do parownika 
- presostaty - niskiego i wysokiego ciśnienia 
5. Czynniki chłodnicze 
- wiadomości ogólne - definicje, własności, parametry, karty katalogowe 
- odzysk czynnika chłodniczego 
- regulacje prawne 
14.00 
5. Test sprawdzający, zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów 
 
 
 
 
Prowadzący: Artur Karczmarczyk 
Główny Konsultant ds. Techniki Systemowej 
 
Uwaga: Prowadzący zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu szkolenia oraz kolejności podejmowanej tematyki 
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1. Podstawy termodynamiki 
1.1. Termodynamiczne parametry stanu gazu 
 
Termodynamiczny stan substancji określa się szeregiem parametrów stanu. Najważniejsze z nich są: 
- Temperatura   T  w K 
- Ciśnienie   p  w Pa 
- Objętość   V  w m3 
- Masa    m  w kg 
- Objętość właściwa  v = V/m w m3/kg 
 
W 1816 roku francuski chemik, Gay Lussac odkryła następującą zależność miedzy parametrami stanu gazów doskonałych: 

∗ =  
Oznacza to, że przy stałym ciśnieniu zmian objętości gazu zależy tylko od jego temperatury. Zmiana objętości gazu na każdy stopień temperatury wynosi 1/273 części tej objętości, jaką zajmował on w temperaturze 0oC. Wynika stąd, że przy – 273oC, jego objętość musiałaby wynosić 0, zatem w tych warunkach należy ustalić punkt zerowy skali temperatur. Oczywiście objętość gazu nie będzie0 równa zeru (V=0), ponieważ przed osiągnięciem -273oC nastąpi jego skroplenie. 
Dla gazu doskonałego spełnione jest równanie stanu: 
pV = mRT 
R jest indywidualną stałą gazową  w [Nm/kgK] 
lub 
pv = RT 
v = V/m jest objętością właściwą 
Stan gazu jest jednoznacznie określony, gdy znane są dwa opisujące go parametry. Za pomocą powyższych równania stanu można pozostałe nieznane jego parametry. 
 
Temperatura 
Chwilowy stan drgań molekuł i atomów jest bezpośrednio zależny od temperatury. Silne ich drgania wynikają z wysokiej temperatury danego materiału. Jeżeli zatem ochładza się taki materiał, drgania te słabną i przy temperaturze -273,15oC całkowicie ustają. 
Najniższą możliwą temperaturą jest -273,15 oC lub 0 K (kelwinów), określana jako zero absolutne (bezwzględne). 
Wskazania temperatury w K lub OC przelicza się w następujący sposób: 
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T [K] = 273,15 + t [oC] 
t [oC] = T [K] – 273,15  
 
Ciśnienie 
p = F/A  [Pa=N/m2] 
F – siła [N] (jeden niuton stanowi siłę, która masie 1kg nadaje przyspieszenie 1 m/s2)  
A – powierzchnia [m2] 
1 bar = 0,1 MPa 
Warto pamiętać, że przy obliczeniach używa się absolutnej wartości ciśnienia pabs, którą można wyznaczyć w następujący sposób: 

 
Graficzna interpretacja nadciśnienia pn i podciśnienia pn 
pabs = patm + pn   pabs1 = patm - pp 
 
Ponieważ podczas pomiarów wykonywanych w pracujących urządzeniach panuje w ich otoczeniu ciśnienie atmosferyczne, stąd też można mierzyć istniejące w nich różnice – ponad lub poniżej ciśnienia atmosferycznego. Wykorzystywany do tego celu przyrząd pomiarowy, np. manometr, również pokazuje ciśnienie względem ciśnienia atmosferycznego patm. 

 
Manometr sprężynowy chłodniczy. 
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1.2. Pierwsza i druga zasada termodynamiki 
Pierwsza zasada termodynamiki (1842) 
W układzie zamkniętym energia nie może zniknąć, a jedynie zmienić się w inna formę energii. Energia mechaniczna i cieplna są sobie równoważne. 
Przykład: 
W pojemniku zamknięta jest pewna ilość gazu. Jeżeli dostarczy się do tego gazu porcję ciepła Q, wówczas ulegnie ekspansji i przy zmiennej masie tłoka wykona on pracę W przesuwając się w górę. Jeżeli natomiast wykonana praca W poprze nacisk tłoka w dół, wtedy nastąpi ogrzanie gazu. 
W układzie SI znacznie uproszczono przeliczani różnych form energii. Dla pracy mechanicznej 1Nm, energii cieplnej 1 J i pracy prądu elektrycznego 1 Ws obowiązuje zależność: 
1 Nm = 1 J = 1 Ws 
Obok watosekundy (Ws) powszechnie używaną większą jednostką jest kilowatogodzina (kWh). 
Analogicznie jak dla energii, wprowadzono w termodynamice jednostki mocy(równej pracy odniesionej do jednostki czasu), zamiast kcal/s – wat (W) lub kilowat (kW). 
 
Druga zasada termodynamiki (1864) 
Mimo ogólnej ważności zasady zachowania energii musimy poczynić w niej pewne ograniczenia. Wiadomo, że elektrownie częściowo tylko przetwarzają ciepło dostarczone przez gaz, olej opałowy czy też węgiel w energię elektryczną. Osiągnąć w nich można całkowitą sprawność na poziomie około 30%, a to znaczy, że spora ilość ciepła zostaje niewykorzystana (gazy spalinowe i para odlotowa). 
Ten fakt jest konsekwencją drugiej zasady termodynamiki: 
Ciepła nie można w całości zamienić na pracę, ponieważ znaczne jego ilości są tracone. 
Qdost = W + Qodd 
Dostarczona ilość ciepła = ciepło zamienione pracę + oddana ilość ciepła 
lub inaczej 
Ciepło przepływa zawsze tylko z ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze, nigdy odwrotnie, gdyż potrzebny byłby do tego pewien wydatek energii. 
Sformułowanie to ma zasadnicze znaczenie dla procesów wykorzystywanych w technice chłodniczej. W sprężarkowych urządzeniach chłodniczych dostarczoną energią jest praca mechaniczna, natomiast w urządzeniach absorpcyjnych – energia cieplna. 
 
Podobnie jak siła ciężkości pozwala wodzie płynąć tylko z góry na dół, tak samo ciepło płynie wyłącznie od wyższego poziomu temperatury do niższego. Wodę podnosić można tylko za pomocą pompy i nakładu pracy, tak też konieczna jest pompa ciepła, aby ciepło pobierane przez czynnik chłodniczy w niskiej temperaturze przenieść na wyższy poziom temperatury, na 
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którym ciepło przekazane zostanie otoczeniu. Według tej zasady działają wszystkie gazowe i parowe maszyny chłodnicze. 
Ponieważ ciepło samorzutnie przepływa tylko do ciał o chłodniejszych, stąd też celem techniki chłodniczej jest wykorzystanie tego zjawiska, przy czym ciałem o niższej temperaturze jest parownik urządzenia chłodniczego. 
 
1.3. Wykres termodynamiczny w układzie współrzędnych log p-h 
 
W celu poglądowego przedstawienia zmian stanu, zachodzących np. w układach chłodniczych podczas procesów: sprężania, skraplania, rozprężania i parowania oraz do bezpośredniego odczytania ilości ciepła, odpowiadających tym procesom, używa się opracowanego przez von Molliera wykresu termodynamicznego entalpia – ciśnienie. Wykres ten sporządzony jest dla wszystkich stosowanych w urządzeniach czynników chłodniczych. 
Na wykresie log p-h, ciśnienie p jest naniesiona jako rzędna w skali logarytmicznej, z kolei na osi odciętych znajduje się entalpia właściwa h. Taka konstrukcja umożliwia bezpośredni odczyt ciepła parowania i jednostkowej wydajności chłodniczej, ciepła skraplania i jednostkowej pracy sprężarki jako różnic współrzędnych (wszystkie te wielkości odnoszą się do jednostki masy czynnika). 
Entalpia  
Jeżeli dostarczyć do gazu znajdującego się np. w cylindrze roboczym pod określonym ciśnieniem pewną ilość ciepła Q, to z jednej strony wzrośnie jego temperatura od t1 do t2 a wraz z nią energia wewnętrzna gazu. Z drugiej strony, gaz przesunie tłok o określona drogę s, wykona zatem pracę zewnętrzną. Sumę energii wewnętrznej i pracy zewnętrznej określa się mianem całkowitej zawartości cieplnej gazu lub entalpii (Entalpia – skalarna wielkość fizyczna, określana jako funkcja stanu układu termodynamicznego, równa sumie jego energii wewnętrznej oraz iloczynu ciśnienia i objętości układu). 

 
Wykres termodynamiczny w układzie współrzędnych log p-h 
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W punkcie krytycznym Kr dwie krzywe graniczne omawianego wykresu spotykają się. Na lewo od krzywej granicznej x=0 znajduje się obszar ciekłego czynnika roboczego, natomiast na prawo od krzywej granicznej x=1 obszar pary przegrzanej (przez x oznaczono stopień suchości pary, będący stosunkiem masy pary nasyconej do masy pary nasyconej mokrej). Obszar pary mokrej leży pomiędzy oba krzywymi i to właśnie w tym obszarze zachodzą procesy odparowani i skraplania. Od strony prawej do lewej zachodzi skraplanie, a od lewej do prawej proces odwrotny parowanie. Krzywa x=0,2 oznacza przykładowo, że 20% ciekłego czynnika już zmieniło siew parę (odparowało). Ponadto na wykresie tym znajdujemy linie lub krzywe stałej temperatury, stałego ciśnienia, stałej objętości właściwej oraz stałej entropii właściwej. Tylko w obszarze pary mokrej dla substancji jednorodnej każdej wartości ciśnienia odpowiada jednoznaczna wartość temperatury, czyli ciśnienie i odpowiadająca mu temperatura leżą na jednej linii. Oznacza to, że na manometrze można odczytać zarówno ciśnienie, jak i na odpowiedniej skali temperaturę. 
 
1.4. Przemiany termodynamiczne w jednostopniowym obiegu chłodniczym. 

 
Temperatura i ciśnienie w jednostopniowym obiegu chłodniczym według Stettnera. 
Sprężarka zasysa przegrzane pary czynnika chłodniczego przez przewód ssawny parownika. Na odcinku od parownika do króćca ssawnego sprężarki, strumień „zimnych” par czynnika chłodniczego pobiera ciepło z charakteryzującego się wyższa temperaturą otoczenia (WQA dla pompy ciepła). W hermetycznych i chłodzonych zassanymi parami sprężarkach hermetycznych nasteruję pobieranie znacznych ilości ciepła wydzielanego przez silnik do ich obudowy. Dzięki temu do cylindra zasysane są silnie przegrzane pary czynnika. Wykonywane przez sprężarkę praca sprężania prowadzi do dalszego wzrostu ciśnienia i temperatury tych par. 
Przewodem tłocznym znajdującym się pod wysokim ciśnieniem, „gorący” czynnik chłodniczy dostaje się do skraplacza. Tutaj pobrane uprzednio ciepło oddawane jest płynowi chłodzącemu (powietrze lub woda),. Przekazywanie ciepła w tym wymienniku (skraplaczu) można podzielić na trzy części. W pierwszej odprowadzane jest ciepło przegrzania (ciepło jawne) przy wyraźnym obniżeniu temperatury pary. W drugiej części, obszarze właściwego skraplania, czynnik chłodniczy oddaje ciepło przy stałej temperaturze i przy stałym ciśnieniu (ciepło utajone) ulega skropleniu. Ciekły już teraz czynnik w trzeciej części skraplacza ochładza się do pożądanej temperatury niższej od temperatury skraplania (oddawanie ciepła jawnego) i w końcu spływa do zbiornika cieczy. 
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Przewodem cieczowym czynnik ten płynie za zbiornika do zaworu dławiącego. Tutaj zostaje zdławiony od wysokiego ciśnienia skraplania do niskiego ciśnienia parowania. Podczas tego procesu część czynnika odparowywuje, zaś ona sam osiąga niską temperaturę parowania.. Zadaniem zaworu dławiącego jest wprowadzenie takiej ilości czynnika chłodniczego do tego wymiennika, aby nastąpiła równowaga między jego masa doprowadzoną do parownika i odsysana z niego przez sprężarkę. 
W takich warunkach płyn łatwo wrzący całkowicie odparowywuje, pobierając ciepło z otoczenia parownika. Zawór dławiący powinien regulować ten przebieg, w taki sposób aby parownik opuszczała zawsze para przegrzana. 
 
1.4.1. Obieg chłodniczy jednostopniowy. 
Czynnik chłodniczy opuszczający parownik pracujący jako suchy, osiąga stan punktu 1’ i jest 
przegrzany o 3,5 do 6,5 K. Na swojej drodze do zaworu ssawnego sprężarki (w przewodzie 
ssawnym) oraz w samej sprężarce pobiera on dodatkowe ciepło przegrzania (qp = h1-h1’). W 
maszynie tej czynnik chłodniczy jest sprężony od ciśnienia parowania p0 i temperatury t1 do 
ciśnienia skraplania w punkcie 2. Osiąga on przy tym w zaworze tłocznym temperaturę końca 
sprężania t2. Do odwzorowania procesu sprężania potrzebna jest entalpia sprężania, lub inaczej 
odniesiona do 1kg masy czynnika teoretyczna praca sprężania (w = h2 – h1). W skraplaczu 
przekazywane jest płynowi chłodzącemu przy stałym ciśnieniu pk jednostkowe ciepło skraplania 
(qk = h2 – h3), składające się z ciepła przegrzania sprężonych par, ciepła właściwego skraplania 
oraz ciepła dochłodzenia. W efekcie tego procesu czynnik osiąga stan opisany punktem 3, 
charakteryzujący się temperaturą dochłodzenia td = t3. Dochodzony ciekły czynnik dopływa 
teraz do zaworu dławiącego, w którym ulega zdławieniu przy stałej entalpii właściwej 
(przemiana izentalpowa) h3 = h4 do ciśnienia parowania p0 (punkt 4). W parowniku mokre pary 
czynnika dzięki pobieranemu ciepłu parowania (q0 = h1’- h3) podlegają procesowi odparowania. 
Przegrzany czynnik chłodniczy o stanie 1’ jest teraz ponownie zasysany przez sprężarkę. 
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Schemat ideowy jednostopniowego obiegu chłodniczego 

 
Przemiany termodynamiczne realizowane w obiegu jednostopniowym na wykresie log p-h 
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1.4.2. Problemy eksploatacyjne przedstawione na wykresie log p-h 
Brak czynnika chłodniczego w urządzeniu 

 
Jeżeli zachodzi przypuszczenie braku odpowiedniej ilości czynnika chłodniczego w urządzeniu, wówczas w windykatorze (wzierniku) zamontowanym na przewodzie cieczowym  pojawiać się będą pęcherzyki pary. Poza tym w takiej sytuacji obniża się ciśnienie parowania, jak i ciśnienie skraplania. Do zaworu dławiącego dopływa mieszanina cieczy i pary, co można co można usłyszeć jako syczący szum. Poruszające się z dużą prędkością pęcherzyki pary mogą również prowadzić do uszkodzenia i iglicy zaworu dławiącego (zjawisko kawitacji). 
Doprowadzenie pary mokrej do zaworu dławiącego powoduje, że zachodzi w nim jej dławienie z punktu 3’ do 4’, a jednostkowa wydajność chłodnicza zmniejsza się o część straconą qv do wielkości q0’. Przez to w parowniku można pobrać mniej ciepła z jego otoczenia. Skutkiem obniżenia się wydajności chłodniczej będzie zwiększenie czasu pracy agregatu chłodniczego, przechodzącego w końcu w pracę o charakterze ciągłym, bez wystarczającego efektu chłodniczego. 
Taki niedobór czynnika chłodniczego określa się jako niedobór pierwotny, gdyż rzeczywiście w urządzeniu jest jego zbyt mała ilość. Pęcherzyki pary pojawiające się we wzierniku, a zatem i w zaworze dławiącym, mogą jednak oznaczać również wtórny niedobór czynnika. W takim przypadku ich pojawienie się może być skutkiem zbyt dużym spadkiem ciśnienia w przewodzie cieczowym. Przyczyną tego mogą być np. zatkany filtr odwadniacz (dehydrator), zbyt duże wysokości wznoszenia lub zbyt przewody rurowe. Znacznemu spadkowi ciśnienia w przewodach cieczowych można częściowo zapobiec przez wystarczające przechłodzenie czynnika chłodniczego w skraplaczu. 
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Nadmierne ciśnienie skraplania w urządzeniu chłodniczym 

 
Zabrudzona powierzchnia wymiany ciepła chłodzonego powietrzem skraplacza, zbyt gruba warstwa oleju na wewnętrznej jego powierzchni, naloty kamienia w skraplaczu chłodzonym wodą, awaria wentylatora, zbyt wysoka temperatura otoczenia przy niedostatku przewiewu (WNA w pompa ciepła) prowadzą do pogorszenia warunków wymiany ciepła w tym aparacie i skutkiem tego do wzrostu panującej w nim temperatury czynnika. Sprężarka musi wówczas pracować przy podwyższonym ciśnieniu skraplania pk’. Jednostkowa jej napędu ulega przez to zwiększeniu z wartości w do w’. Jednocześnie jednostkowa wydajność chłodnicza obniża się o qv do wartości q0. Zbyt wysokie ciśnienie skraplania może być wynikiem obecności gazów nieskraplających się (powietrza)  w instalacji. Ciśnienie skraplania (ciśnienie całkowite) składa się z ciśnienia pary czynnika chłodniczego i ciśnienia gazu nieskraplającego się (zgodnie z prawem Daltona). Również w takim przypadku sprężarka pracuje obciążona zbyt wysokim ciśnieniem. Szczególnie problemy pojawiają się w sprężarkach hermetycznych i półheremetycznych, w których temperatura sprężania może wzrastać do niedopuszczalnych wartości. Następstwem tego jest tworzenie się nagaru olejowego na płytkach zaworów roboczych, co w końcu prowadzi do ich zniszczenia i awarii sprężarki. 
 
Nadmierny spadek ciśnienia w przewodzie ssawnym 

 
Przy za małej średnicy lub zbyt długim przewodzie ssawnym lub też przy zatkanym oddzielaczu cieczy (osuszaczu), dochodzi do nadmiernego spadku ciśnienia p na ssaniu do sprężarki. Wraz z obniżeniem ciśnienia ssania zmniejsza się gęstość czynnika chłodniczego. Skutkiem tego 
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sprężarka zasysa mniejsza jego masę w jednostce czasu, a wobec tego wydajność chłodnicza urządzenia maleje. Obniżenie ciśnienia przed sprężarką wymaga jednoczenie doprowadzenia większej pracy jednostkowej dla zrealizowania procesu sprężania. Krzywa obrazująca na wykresie ten proces przesuwa się na prawo, a wraz z tym rośnie o t końcowa temperatura sprężania (punkt 2’) co skutkuje wzrostem obciążenia sprężarki i szybszym je zużyciem. 
 
Regeneracyjny wymiennik ciepła w urządzeniu chłodniczym. 

 
Po włączeniu w przewód ssawny (przed sprężarkę) a przewód cieczowy (za skraplaczem) przeponowego wymiennika ciepła, uzyskuje się dochłodzenie ciekłego czynnika chłodniczego (za skraplaczem) w ilości qw (do punktu 3’). Zwiększa się dzięki temu jednostkowa wydajność chłodnicza z q0 do q0’. Jednocześnie zasysana para przegrzewa się, pobierając ciepło qp (przejście z punktu 1 do 1’), przy czym procesowi temu towarzyszy spadek ciśnienia ssania. Wraz z tym zmniejsza się gęstość zasysanego czynnika a wraz z malejącymi strumieniami masy maleje wydajność chłodnicza urządzenia. Zysk wydajności przy zastosowaniu regeneracyjnego wymiennika ciepła może się okazać dla danego płynu całkiem niewielki. Silnie przegrzewając pary czynnika osiąga się jednak to, że przy niestabilnych warunkach pracy układu, ciekły czynnika chłodniczy nie dostaje się do sprężarki, dzięki czemu nie dochodzi do spienienia znajdującego się w niej oleju i uderzeń cieczy na zawory. Można to jednak osiągnąć z dobrym skutkiem umieszczając przed sprężarka oddzielacz cieczy. Regeneracyjny wymiennik ciepła posiada jedna poważna wad, otóż przy podwyższonej temperaturze zasysanych par, końcowa temperatura sprężania ustala się na poziomie punktu 2’, co prowadzi ponownie do problemów eksploatacyjnych w sprężarkach hermetycznych i połhermetycznych. 
 
3. Urządzenia chłodnicze – części składowe 
3.1. Sprężarka – rodzaje konstrukcji 
Zadaniem sprężarki jest zasysanie pary czynnika chłodniczego o niskim ciśnieniu oraz niskiej temperaturze i sprężanie jej do wysokiego ciśnienia i zwykle wysokiej temperatury. 
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Podział wg zasady działania: 
- maszyny wyporowe (sprężanie czynnika w zamkniętej przestrzeni drogą zmiany jej objętości) 
- maszyny przepływowe (pary czynnika chłodniczego nabierają energii kinetycznej w wirniku, zużywaną następnie na zwiększenie ciśnienia płynu) 
 
Podział maszyn wyporowych  
- sprężarki tłokowe 
- sprężarki rotacyjne 
 łopatkowe 
 z tłokiem mimośrodowym 
 z wirującym tłokiem 
 spiralne 
 śrubowe 
 
Podział maszyn przepływowych 
- sprężarki promieniowe 
- sprężarki osiowe 
 
3.1.1. Sprężarka tłokowa 

 
Zasada działania sprężarki tłokowej: 
a - ssanie, b - dolny martwy punkt, c - sprężanie, d - tłoczenie, e - górny martwy punkt, f - rozprężanie powrotne 
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3.1.1. Sprężarka tłokowa – podstawy teoretyczne 
 
Teoretyczna wydajność skokowa Vth – teoretyczna ilość substancji dostarczana przez sprężarkę tłokową w ciągu godziny, oznaczana jako pojemność skokowa (zależy wyła ocznie od wymiarów geometrycznych i liczby obrotów). 

=  × × × × × 60 [m3/h] 
D – średnica tłoka [m]; s – skok tłoka [m]; z – liczba cylindrów; n – liczba obrotów [min-1] 
Stopień sprężania (stosunek sprężania, spręż) sprężarki, to iloraz końcowego ciśnienia sprężania pk i ciśnienia ssania p0. 
Wraz za spadkiem różnicy ciśnień miedzy końcowym ciśnieniem sprężania (ciśnieniem skraplania) i ciśnieniem ssania, zmniejsza się pobór mocy sprężarki. Przy wzroście tej różnicy doprowadzany strumień czynnika jest mniejszy skutkiem powrotnego rozprężania  par pozostałych w cylindrze po poprzednim cyklu pracy. Przy zwiększonym stopniu sprężania wrasta też końcowa temperatura sprężania oraz zwiększa się obciążenie łożysk, a zatem i ich zużycie. 
Przyjmuje się, że dla urządzeń jednostopniowych, stosunek ciśnień 
pk/p0 = 3 do 8 (pk, p0 – w wartościach absolutnych). 
Współczynnik przetłoczenia h (stopień dostarczania, sprawność objętościowa sprężarki) – stosunek ilościowy pary przetłaczanej przez sprężarkę Vsk do jej teoretycznej wydajności skokowej. 

=  
Współczynnik przetłaczania  odzwierciedla całość strat występujących w sprężarce, włącznie ze stratami powodowanymi istnieniem tzw. przestrzeni szkodliwej (martwej). 
Przestrzeń martwa lub szkodliwa, to przestrzeń pozostająca pomiędzy tłokiem a płytą zaworową i cylindrem, gdy tłok osiąga swój górny martwy punkt. Wraz ze wzrostem tej przestrzeni zmniejsza się ilość zasysanej „zimnej” pary, a zatem i wydajność chłodnicza sprężarki. 
Przyjmowane współczynniki przetłaczania: 
dla sprężarek napełnionych NH3 - h = 0,5 do 0,9 
dla sprężarek napełnionych czynnikami syntetycznymi - h = 0,6 do 0,9 
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Cykl pracy sprężarki tłokowej na wykresie p-V. 
 
Rzeczywista (efektywna) wydajność objętościowa Vsk 
Vsk = Vth x h [m3/h] 
 
Rodzaje konstrukcji sprężarek tłokowych 
- otwarte 
- półhermetyczne 
- hermetyczne (LWA100, seria WPWE, seria WPL z R290) 
- sprężarki z głowicą rozdzielczą 

 
Zespół otwartej sprężarki tłokowej z napędem pasowym firmy Bitzer 
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Półhermetyczna 6-cylindrowa sprężarka firmy Bitzer 
 

 
Zestaw sprężarek półhermetycznych – tandem firmy Bitzer. 
 
Sprężarki tłokowe hermetyczne 
 
Sprężarki hermetyczne, nazywane często kompresorami, mają obudowę spawaną z blachy stalowej. W odróżnieniu od sprężarek półhermetycznych, nie ma w nich dostępu do mechanizmu napędu, zaworów roboczych i silnika. Ich naprawy można dokonać tylko po rozcięciu obudowy, stąd też z tego powodu z reguły takiej operacji się nie wykonuje. 
Żywotność tych sprężarek szacuje się na okres co najmniej 10 do 15 lat. 
Sprężarka i silnik znajdują się na wspólnym wale korbowym. Dla przejęcia momentów reakcyjnych silnika napędowego i zredukowania przenoszenia drgań na obudowę, silnik wraz ze sprężarko zawieszony jest swobodnie na sprężynach. Silniki w tych sprężarkach są zwykle chłodzone zasysanymi „zimnymi” parami, w związku z tym w ich obudowie panuje ciśnienie ssania. Przewód ssawny kończy się zaraz za ścianka jej obudowy, natomiast przewód tłoczny łączy głowicę cylindra z ta obudową. Jest on ułożony w kształcie pętli, aby uniknąć jego zlania na skutek drgań. W małych sprężarkach hermetycznych widoczne są tylko przylutowane króćce służące do podłączenia przewodów ssawnych i tłocznych. Oprócz tego posiadają one króciec przeznaczony do napełnienia i opróżniania z czynnika chłodniczego. Większe sprężarki posiadają umieszczone na stronie ssawnej i tocznej zawory odcinające. 
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Przekrój sprężarki hermetycznej firmy Danfoss. 
 
Połączenia elektryczne prowadzone są szczelnym przepustem, wpawanym w ściankę obudowy. Silnik może być umieszczony w jej wnętrzu na dole lub u góry. 
Małe sprężarki hermetyczne posiadają tylko jeden cylinder natomiast większe do ośmiu. Zasadniczo rozróżnia się dwa wykonania mechanizmu ich napędu: 
- mechanizm jarzmowy (kulisowy) stosowany w sprężarkach małej mocy do 250 W. W tym przypadku nie jest konieczny korbowód, ponieważ zamiana ruchu obrotowego na ruch posuwisto-zwrotny tłoka odbywania się przez wykorbienie wału, według tej zasady wykonuje się głównie sprężarki jednocylindrowe, a także dwucylindrowe w układzie busterowym 
- napęd korbowy stosowany w sprężarkach większej mocy i większej liczbie cylindrów. Zakres wielkości tego typu sprężarek tłokowych sięga obecnie wydajności objętościowej Vth = 50 m3/h oraz wydajności chłodniczych wynoszących około Q0 = 25 kW. Wymagania dotyczące wewnętrznej czystości instalacji chłodniczych są tak samo wysokie jak dla sprężarek półhermetycznych. Dla ogrzania skrzyni korbowej stosuje się taśmy grzejne (przykład taśma grzejna zastosowana w sprężarce typu scroll w pompach ciepła WPL wykonanie zewnętrzne). 

 
Taśma grzejna przeznaczona do ogrzewania skrzyni korbowej hermetycznej sprężarki tłokowej. 
Ważnym kryterium przy zastosowaniu półhermetycznych i hermetycznych sprężarek tłokowych jest utrzymanie na określonym poziomie temperatury zasysanych par, czyli ich przegrzania w króćcu ssawnym sprężarki (t0p). Jest ona ustalona przez producenta sprężarki i może przewyższać temperaturę parowania maksymalnie o 18 do 25 K. Jeżeli przegrzanie zasysanej 
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pary czynnika chłodniczego ulegnie zwiększeniu, wówczas z jednej strony chłodzenie silnika napędowego będzie niewystarczające, z drugiej zaś temperatura końca sprężania może wrosnąć na tyle, że poczynając od 150 oC dojdzie do tworzenia się nagaru oleju na płytkach zaworowych i w efekcie tego do nie uniknionej awarii sprężarki. W przeciwieństwie do sprężarek otwartych występuje w tym przypadku przegrzanie zasysanych par ciepłem pracy silnika, które może dochodzić do 40 K. 
Tutaj należy zwrócić uwagę na dwa zagadnienia, błędy popełniane bardzo często w przypadku głębokiego chłodzenia: 
- zbyt małe otwarcie zaworu rozprężnego, a przy tym zbyt duże przegrzanie i za niska temperatura parowania, ustawione z obawy o pracę sprężarki z parą mokrą, 
- niewłaściwe użycie regeneracyjnego wymiennika ciepła dla uzyskania większego dochłodzenia ciekłego czynnika chłodniczego, zapewniającego wzrost wydajności urządzenia (wymiennik taki stosowany jest za skraplaczem w pompach ciepła powietrze woda serii WPL). 
 
Zasadniczym warunkiem bezawaryjnej pracy sprężarki tłokowej jest zapewnienie prawidłowego smarowania jej części ruchomych, takich jak łożyska, gładzie cylindrów, a także ślizgowe uszczelnienie pierścieniowe w sprężarkach otwartych.  
W praktyce stosowane są trzy odmienne metody smarowania: 
- zanurzeniowo rozbryzgowe (sprężarki otwarte i półhermetyczne o poborze mocy do 3 kW) 
- w obiegu wymuszonym, ciśnieniowe (sprężarki większej mocy)  
- odśrodkowe (w sprężarkach hermetycznych). 
 

 
Sprężarka hermetyczna firmy Danfoss. 
 
3.1.2. Sprężarki rotacyjne 
 
Cechą charakterystyczną tego typu sprężarek jest wirujący organ roboczy (rotor) umieszczony mimośrodowo w cylindrycznej obudowie. Podczas jego ruchu obrotowego przestrzeń robocza w obszarze ssania stale wrasta, natomiast w obszarze sprężania stale się zmniejsza. Para czynnika chłodniczego jest przy tym zasysana i po sprężeniu wypierana do przewodów tłocznych. 
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Szczególna zaletą takiej konstrukcji w porównaniu do sprężarek tłokowych jest brak sił pochodzących od wirujących mas. Zmniejszenie dzięki temu obciążenia łożysk i w konsekwencji ich zużycia. Sprężarki tego typu charakteryzują się spokojną pracą, niewielkim poziomem hałasu, wysoką sprawnością oraz dużą żywotnością. Ich wadą jest wymagana duża precyzja wykonania części wirujących, konieczna dla ograniczenia do minimum strat mechanicznych i uzyskania dużej sprawności tych maszyn. 
Podział sprężarek rotacyjnych: 
- śrubowe 
- sprężarki z wirującym tłokiem (WWK300, WWK300 SOL, LWA252, LWA 252 SOL) 
- sprężarki spiralne (WPF, WPF…M, WPW, WPW…M, WPC, WPC Cool, WPL z R407C) 
- sprężarki łopatkowe 
 
Sprężarki śrubowe 

 
Półhermetyczna sprężarka śrubowa firmy Bitzer. 

 
Przekrój poziomy otwartej sprężarki śrubowej. 1-wirnik czynny (główny), 2-wirnik bierny, 3-łożyska toczne, 5-układ regulacji wydajności/odciążenie rozruchu, 11-kołnierz do połączenia z silnikiem, 12 filtr dokładnego oczyszczenia po stronie ssawnej, 13-pokrywa filtra. 
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Hermetyczna sprężarka śrubowa typ VSK 31/VSK 41 firmy Botzer. 
 
Sprężarki z wirującym tłokiem (WWK300, WWK300 SOL, LWA252, LWA 252 SOL) 
W cylindrycznej obudowie tej sprężarki toczy się po jej ściance swobodnie poruszający się tłok, który wiruje mimośrodowo wokół osi cylindra. Powstająca dzięki temu przestrzeń w kształcie sierpa jest dzielona przez linie styczności tłoka i obudowy oraz przez ruchomą przegrodę suwakową (łopatkę) na część ssawną i tłoczną. 
 

 
Sprężarka z wirującym tłokiem. 
Podczas obrotu tłoka przestrzeń ssawna stale się zwiększa, zatem stele zachodzi zasysanie do niej par czynnika. Jednocześnie zmniejsza się przestrzeń tłoczna, w której pary te są sprężane do ciśnienia, powyżej którego otwiera się zawór tłoczny i czynnik wypierany jest w kierunku skraplacza. W sprężarce z wirującym tokiem zbędny jest zawór ssawny. Ponieważ nie zachodzi w niej powrotne rozprężanie, tzw. objętości szkodliwej, w związku z tym jej stopień dostarczania wynosi prawie 1. Sprężarki z wirującym tokiem stosowane są w urządzeniach chłodniczych  małej mocy. Spokojna praca, wysoki stopień dostarczania, ciągły strumień dostarczanej sprężonej pary, małe wymiary i niewielki ciężar, to istotne zalety tych maszyn. 
 
Sprężarki spiralne (WPF, WPF…M, WPW, WPW…M, WPC, WPC Cool, WPL z R407C) 
 
Sprężarka spiralna jest bardzo prosta w swojej budowie. Dzięki dwóm włożonym jedna w drugą spiralom, tworzą się między nimi stale zmniejszające się przestrzenie robocze. Jedna ze spiral jest nieruchoma, natomiast druga obraca się w niej mimośrodowo. 
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Zasada działania sprężarki spiralnej. 
Na skutek tego ruchu do otwartej, zewnętrznej komory zasysana jest „zimna” para czynnika chłodniczego. Podczas dalszego obrotu spirali przestrzeń tej komory ulega w sposób ciągły zmniejszaniu, dzięki czemu para jest sprężana i przepychana ku środkowi. W środku nieruchomej spirali nawiercony jest otwór, przez który sprężona para przedostaje się do komory tłocznej, stamtąd do przewodu tocznego. Ponieważ podczas jednego cyklu pracy proces sprężania zachodzi równocześnie w wielu przestrzeniach roboczych, uzyskuje się prawie ciągłe dostarczanie sprężonych par czynnika chłodniczego. 
Również w tej sprężarce zawory robocze nie są potrzebne. Sprężarka spiralna charakteryzuje się o 10 do 15% większą efektywnością wykorzystania doprowadzonej energii w porównaniu ze sprężarka tłokową. Ponadto, skutkiem braku zaworów, występują w niej bardzo małe straty zasysanego strumienia. Przy prawie ciągłym procesie sprężania, powstają w tej maszynie bardzo niewielki pulsacje wytłaczanych par czynnika. Brak powrotnego rozprężania wpływa na wysoki stopień sprawności wewnętrznej sprężarki spiralnej. Ponadto odznacza się ona spokojna pracą, niewielką hałaśliwością, małymi wymiarami i masą. Sprężarki tego typu są mało wrażliwe na uderzenia cieczy. 
 
3.2. Wymienniki ciepła 
 
Głównym zadaniem urządzenia chłodniczego jest pobranie ciepła z jednego ośrodka (przestrzeni chłodzonej) i przekazanie go innemu, zwykle otoczeniu. Elementy przeznaczone do (transportu) ciepła nazywa się wymiennikami ciepła. 
Przyjmując jako kryterium podziału funkcje spełniane w urządzeniu można wyróżnić ich następujące rodzaje: 
- parowniki, 
- skraplacze, 
- regeneracyjne wymienniki ciepła (pompy ciepła WPL), 
- inne wymienniki 
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W parownikach i skraplaczach czynnik chłodniczy podlega przemiano wazowym parowania lub skraplania, natomiast w regeneracyjnych wymiennikach ciepła wymiana ciepła zachodzi miedzy ciekłym czynnikiem i zasysana przez sprężarkę jego parą. W czwartej grupie mieszczą się wszystkie te wymienniki przeponowe, w których jako chłodziwo używana jest dowolna substancja nie będąca czynnikiem chłodniczym, tak jak woda, solanka czy powietrze. 
Aby zapewnić optymalne warunki przenoszenia ciepła i uzyskać przy tym małe powierzchnie. Aktywnej wymiany ciepła, a dzięki temu niskie koszty wykonania wymiennika, jego współczynnik przenikania ciepła k musi być duży. Wartość tego współczynnika zależy z jednej strony od współczynnika przewodzenia ciepła  użytych w konstrukcji aparatu materiałów, z drugiej zaś strony od współczynnika przejmowania ciepła  na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni wymiany ciepła. Współczynniki przejmowania ciepła zależą z kolei od rodzaju płynów biorących udział w wymianie ciepła oraz od prędkości ich przepływu. Warto pamiętać, że duże prędkości zapewniają wysokie wartości współczynnika przejmowania ciepła, a zatem i znaczne wartości współczynnika przenikania ciepła. 
 
3.2.1. Parownik 
 
Uwzględniając proces schłodzenia medium możemy podzielić parowniki na dwie grupy: 
- parowniki, w których proces schłodzenia medium zachodzi bezpośrednio przez odparowanie czynnika chłodniczego (pompy ciepła WPL, WPW, WPWE na bazie wody) 
- parowniki, w których proces schłodzenia odbywa się za pośrednictwem medium pośredniczącego np. solanki (pompy ciepła serii WPF schładzanie, odbiór ciepła z gruntu za pośrednictwem mieszaniny propylen glikolu i wody) 
 
Ogólna wydajność parownika: 
Q0 = A x k x tm [W] 
A – powierzchnia wymiany ciepła parownika [m2], 
k - współczynnik przenikania ciepła [W/m2K], 
tm – średnia logarytmiczna różnica temperatur [K] 
 
Wartość średniej logarytmicznej różnicy temperatur tm zależy od temperatury parowania t0 oraz temperatury ochładzanego płynu przed tLE i za tLA parownikiem. Określa się ja w następujący sposób: 

Δ =  Δ − Δ
ΔΔ

 

 
t1 = tLE – t0 [K]; t2 = tLA – t0 [K]. 
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Przegrzanie tp par czynnika opuszczających parownik (wymiennik)przy właściwym wykorzystaniu jego powierzchni powinno wynosić: 
tp = 0,65 x tmk 
tmk = TD = tR – t0 ≅ tmar [K] – różnica temperatury powietrza (medium) w komorze tR i temperatury parowania czynnika chłodniczego t0. 
 
Temperaturę w komorze (medium chłodzonego) w tym przypadku przyjmuje się jako wartość średnią z temperatur ochładzanego powietrza (medium) przed i za parownikiem. 
 =  
Δ =  Δ  Δ

2  
 

 
Przebieg zmian temperatury w parowniku zasilanym przez termostatyczny zawór rozprężny 
 
W obliczeniach praktycznych można korzystać z następujących wartości współczynnika przenikania k: 
- przy chłodzeniu powietrzem (pompy ciepła na bazie powietrza) 

chłodzenie wymuszone    18 -19 W/m2K 
chłodzeniu konwekcyjnym      6 -10 W/m2K 

przy chłodzeniu cieczy (pobór ciepła na bazie wody): 
 nieruchomej     90 -120 W/m2K 
 poruszającej się z niewielką prędkością  170 - 210 W/m2K  
 przy wymuszonym jej przepływie  230 - 300 W/m2K 
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Dla wodnych roztworów glikolu należy wydajność chłodniczą parownika skorygować następującymi współczynnikami: 
 dla 20% glikolu – Q0 x 0,85 
 dla 40% glikolu – Q0 x 0,75 
 
Parowniki – podział 
- parowniki rurowe (wężownicowy) 
- parownik płytowy 
- parownik lamelowy (grawitacyjny (konwekcyjny) lub c 
- parownik płaszczowo – rurowy typu suchego 
- parownik współosiowy 
- parownik kompaktowy - wielowarstwowy lutowany wymiennik płytowy (pompy ciepła WPF, WPC, WPCcool, WPW, WPWE) 
 
Parownik rurowy – wykorzystywany do schładzania wody, solanki, mleka czy piwa. Gładkie rury miedziane lub stalowe umieszcza się w zbiorniku z ochładzana cieczą. Czynnik chłodniczy wtryskiwany jest do nich od góry przez termostatyczny zawór rozprężny, w związku z tym pracują one jako suche. 
 
Parownik lamelowy 
W celu zwiększenia powierzchni wymiany parownika wężownicowego, nakłada się w chłodnicach powietrza na gładkie rury płyciny wykonanego z tego samego lub innego materiału popularnie nazywane lamelami. Kształt lameli musi zapewniać dobre warunki przepływu powietrza, także łatwe ich oszranianie. Odległości miedzy nimi wahają się od 3,2 do 12 mm lub odpowiednio większe dla dużych urządzeń chłodniczych. Większy odstęp miedzy lamelami oznacza również mniejsza powierzchnie wymiany ciepła parownika, zawarta w 1mb rury ożebrowanej, a zatem i mniejsza jego wydajność chłodniczą. Najczęściej używanymi materiałami są rur i lamel są miedź i aluminium, stal szlachetna i stal szlachetna z aluminium, niekiedy pokryte dodatkowo warstwą antykorozyjna z tworzywa sztucznego.  

 
Parownik lamelowy z konwekcyjnym przepływem powietrza firmy Roller 
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Parownik lamelowy o wymuszonym przepływie powietrza (pompy ciepła WPL) 
W celu uzyskania wyższych wydajności chłodniczych, stosuje się parowniki z wymuszonym przepływem powietrza. W wspólnej obudowie takiego wymiennika, montuje się blok lamelowy oraz jeden lub więcej wentylatorów. Pod wymiennikiem montuje się tacę ściekową z króćcem odpływowym przeznaczonym do odpływu skroplin. Przy zastosowaniach do chłodzenia powietrza Ow pompie ciepła odbioru ciepła) o temperaturze powietrza poniżej +2 oC chłodnice (parowniki) wyposażone są w system rozmrażania (grzałka elektryczna, gorący gaz) służący do ich odszraniania. Biorąc pod uwagę sposób działania, parowniki te działają jako suche. Czynnik chłodniczy wtryskiwany jest do nich od góry, jedna lub kilkoma dyszami przez termostatyczny zawór rozprężny. Z kolei wentylatory tłoczą lub zasysają powietrze przez pakiet lamel w przepływie krzyżowym współ- lub przeciwprądowym. 
Wentylatory zastosowane w konstrukcji takiego zespołu parownika mogą być zainstalowane jako ssące lub tłoczące. Wykonanie ssące (pompy ciepła WPL) charakteryzują następujące zalety: 
- przepływ powietrza przez pakiet lamelowy parownika jest bardziej równomierny, co zapewnia lepsze warunki zachodzącej w nim wymiany ciepła, 
- przez bardziej równomierne rozprowadzenie powietrza w obrębie parownika uzyskuje się również równomierne jego zaszronienie, a w efekcie krótszy czas odszraniania, co prowadzi do znacznych oszczędności energii. 
Odstęp miedzy lamelami wynosi, zależnie od zastosowania od 45 do 12 mm. W niektórych konstrukcjach stosuje się także zmienny odstęp między nimi 4,5/9 mm, aby ograniczyć zbyt szybkie obladzanie wymiennika od strony wloty powietrza z strony chłodzonej. Wielkość powierzchni takiego parownika dobiera się z reguły na t od 5 do 10 K – zależnie od wymaganej wilgotności powietrza. 
 
Parownik kompaktowy - wielowarstwowy lutowany wymiennik płytowy (pompy ciepła WPF, WPC, WPCcool, WPW, WPWE) 
 
Parowniki kompaktowe zbudowane są z profilowanych płyt wykonanych ze stali szlachetnej lub tytanu w ilości nie przekraczającej 200 sztuk. Co druga z nich jest obrócona o 180o i ułożona na poprzedniej. Odpowiednie profilowanie tych płyt sprawia, że istnieje między nimi bardzo wielu punktów styku. Oblutowywując je, otrzymuje się ostatecznie zwarty wytrzymały na wysokie ciśnienia wymiennik ciepła. Prawie cały zużyty w jego konstrukcji materiał jest przy tym wykorzystany jako powierzchnia wymiany ciepła. Profilowane płyty tworzą w obrębie wymiennika dwie oddzielone od siebie przestrzenie przepływowe, przez które przepuszczane są w przeciwprądzie płyny biorąc udział w przenoszeniu ciepła. Zakres wydajności chłodniczych takiego typu parowników, zależnie od wielkości zabudowy, wynosi od 0,3 do 1000 kW. Ich maksymalne ciśnienie robocze sięga 30 bar, natomiast zakres temperatur roboczych od -195oC do +185oC. 
 
Proces odszraniania parowników 
 
Zaszronienie i obladzanie parowników wykorzystywanych do schłodzenia powietrza (odbioru ciepła w pompach ciepła WPL), zdecydowanie pogarsza warunki pracy urządzenia. 



 Kurs podstawowy szkolenia Specjalistów ds. Technicznych w zakresie podstaw chłodnictwa przygotowujący do pracy i obsługi pomp ciepła Stiebel Eltron. – Edycja 1/2008  Opracował: Artur Karczmarczyk Główny Konsultant ds. Techniki Systemowej  Strona 27 z 49 

Przy znacznych grubościach warstwy szronu osłabia się lub ustaje przepływ ciepła miedzy chłodzonym medium a wrzącym czynnikiem chłodniczym. Zmniejsza się przy tym przegrzanie par czynnika na wylocie z parownika, a to powoduj, że termostatyczny zawór rozprężny zamyka się skutkiem malejącego impulsu ciśnienia w układzie pomiarowym czujnika, w następstwie tego spada temperatura parowania i wraz z nią całkowita wydajność chłodnicza urządzenia. 
Rozpoczęcie procesu odszraniania następuje przy temperaturze powietrza tR < 2oC i najczęściej sterowane jest przekaźnikiem czasowym pracującym w cyklu stałym, natomiast jego zakończenie sygnalizuje specjalny termostat parownikowy, który po osiągnięciu odpowiedniej temperatury np. +10oC, przestawia powrotem urządzenie na chłodzenie. 
Energetycznie korzystne jest wykonywanie operacji odszraniania w zależności od bieżącego zapotrzebowania, kiedy zostaje osiągnięte określone oblodzenie powierzchni parownika, które można ocenić np. czujnikiem temperatury, sensorami optycznymi lub poprzez pomiar różnicy ciśnień przepływającego powietrza – pompy ciepła serii WPL 
 
Sposoby odszraniania parownika: 
- Ciągła praca wentylatora – stosowany w urządzeniach o temperaturze w komorze chłodzenia tR > 2oC. Podczas przerwy w pracy sprężarki, wentylator nadal pracuje i parownik odszrania się dzięki ciepłu doprowadzonemu przez krążące powietrze. Sposób kosztowny energetycznie. 
- Automatycznie sterowana praca wentylatora - stosowany w urządzeniach o temperaturze w komorze chłodzenia tR > 2oC. Wentylator (wentylatory) sterowany jest presostatem niskiego ciśnienia lub termostatem powietrza wylotowego w taki sposób, że jest zatrzymywany dopiero wtedy, gdy temperatura powietrza jest już niższa tylko o 1 K od punktu ponownego uruchomienia przez przekaźnik temperatury powietrza schładzanego (powietrza w przestrzeni schładzanej). Określa się to jako opóźnioną pracę wentylatora po wyłączeniu sprężarki instalacji chłodniczej przez wspomniany przekaźnik temperatury. Zalety – oszczędność energii. Wady – kłopotliwa regulacja temperatury powietrza schładzanego i czujnika końca odszraniania. 
 
- Odszranianie z użyciem grzałki elektrycznej – grzałka elektryczna wsunięta do bloku lamelowego  parownika równolegle do jego rurek. Stosowany w urządzeniach o temperaturze w komorze chłodzenia tR < 2oC, zachodzi konieczność ogrzewania tacki skroplin i ich z niej odpływu. Zalety – niska koszt rozwiania. Wady – znaczne zużycie energii. 
 
- Odszranianie gazem gorącym - stosowany w urządzeniach o temperaturze chłodzonego powietrza tR < 2oC. Podczas zadanego przez przekaźnik czasowy okresu trwania operacji odszraniania, gorące pary czynnika chłodniczego wytłaczane ze sprężarki są kierowane nie do skraplacza, lecz bezpośrednio do parownika. Duże ciepło przegrzania i skraplania czynnika powoduje szybkie roztapianie osadzonego w przestrzeniach międzylamelowych szronu. Proces ten zostaje przerwany przez czujnik temperatury umieszczony na powierzchni wymiennika. Zawór elektromagnetyczny umieszczony w przewodzie gorącego gazu zamyka się i urządzenie przechodzi w cykl normalnej pracy. Zalety – niewielkie zużycie energii. 



 Kurs podstawowy szkolenia Specjalistów ds. Technicznych w zakresie podstaw chłodnictwa przygotowujący do pracy i obsługi pomp ciepła Stiebel Eltron. – Edycja 1/2008  Opracował: Artur Karczmarczyk Główny Konsultant ds. Techniki Systemowej  Strona 28 z 49 

 
Schemat odszraniania parownika gorącymi parami czynnika chłodniczego. 
 
Odszranianie z użyciem czterodrogowego zaworu nawrotnego (pompy ciepła WPL)- stosowany w urządzeniach o temperaturze chłodzonego powietrza tR < 2oC. Zasada tego sposobu odszraniania polega na tym, że funkcje wymienników ciepła (skraplacz i parownika) sa w pełni zamieniane w czasie jego prowadzenia, a działanie układu chłodniczego przebiega analogicznie jak w pompie ciepła.  
W urządzeniu wyposażonym w termostatyczny zawór rozprężny, wmontowany jest czterodrogowy zawór nawrotny w taki sposób, że wytłaczane przez sprężarkę pary czynnika o wysokim ciśnieniu mogą zostać skierowane do skraplacza, lub przez przewód ssawny do parownika. W tym drugim przypadku narosły na parowniku lód lub warstwa szronu roztapia się, dzięki doprowadzonemu w okresie odszraniania ciepłu skraplania. Skroplony czynnik chłodniczy przepływa przewodem obejściowym termostatycznego zaworu rozprężnego , zabezpieczonym zaworem zwrotnym i jest wprowadzany na stronę cieczowa urządzenia. Tam następuje jego rozprężanie i w postaci pary mokrej wpływa ona do skraplacza, pracującego teraz jako parownik, czyli jako wymiennik pobierający ciepło, z którego przegrzane pary czynnika chłodniczego są zasysane poprzez zawór czterodrogowy przez sprężarkę. Włączenie zaworu czterodrogowego odbywa się elektromechanicznie i jest ono kontrolowane przez przekaźnik czasowy. Proces odszraniania kończy się na sygnał przesłany z czujnika  temperatury odszraniania, kontrolującego temperaturę spływającego z parownika czynnika chłodniczego. Proces odszraniania rozpoczyna się na sygnał przesłany np. z presostatów powietrznych dokonujących pomiaru różnicy ciśnień przepływającego powietrza przez parownik – pompy ciepła serii WPL. Zalety – bardzo krótki czas oszraniania/rozmrażania (od 1 do 4 minut – pompy ciepła serii WPL) i niewielkie zużycie energii. Wady – Skomplikowane technicznie operacja przełączania układu oraz wysoki koszt urządzenia w porównaniu do odszraniania elektrycznego. 
Uwaga serwisowa 
Przy wymianie, wlutowywaniu czterodrogowego zaworu nawrotnego zawór ten należy chłodzić wilgotną szmatką, aby nie nadpalić jego teflonowych tłoków. Ponadto należy zwrócić uwagę na to, by do wnętrza zaworu nie dostał się brud lub nagar, który mógłby nieodwracalnie doprowadzić do ztarcia jego tłoków. 
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Schemat odszraniania z użyciem czterodrogowego zaworu nawrotnego. 1 – sprężarka, 2- czterodrogowy zwór nawrotny, 3 - skraplacz, 4 - zawór zwrotny, 5 – zbiornik cieczy, 6 -filtr odwadniacz, 7 - zawór elektromagnetyczny, 8 – termostatyczny zwór rozprężny, 9 – parownik, 10,11 – zwór zwrotny, 12 – termostatyczny zwór rozprężny, 13 – rozdzielacz ciekłego czynnika. 
 
3.2.2. Skraplacz 
Zadaniem skraplacza jest odprowadznie ciepła pobranego przez czynnik w parowniku oraz ciepła, jakie on uzyskał podczas sprężania. Proces en odbywa się na drodze skraplania sprężonych par czynnika chłodniczego. W zależności od tego, czy ciepło oddawane jest bezpośrednio do otaczającego powietrza, czy też do wody chłodzącej, mówi się o skraplaczach chłodzonych powietrzem lub chłodzonych wodą (skraplacze w pompach ciepła WPL, WPF, WPW, WPC, WPCCool, WPWE). Kombinacją wykorzystania obu płynów chłodzących jest skraplacz wyparny. 
W pierwszym odcinku skraplacza (na rysunku skraplacz chłodzony powietrzem)  odprowadzane jest ciepło jawne wynikające z przegrzania par czynnika wytłaczanych przez sprężarkę. W centralnej, największej części wymiennika zachodzi skraplanie czynnika chłodniczego (odbieranie utajonego ciepła skraplania). Wreszcie w końcowej części skraplacza, skroplony czynnik ulega nieznacznemu dochłodzeniu (1 do 3 K). Rodzaje konstrukcji skraplacza są w zasadzie takie same jak omawianych wcześniej parowników. 

 
Przebieg zmian temperatury w skraplaczu chłodzonym powietrzem. 
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Skraplacze – podział 
- skraplacze chłodzone powietrzem 
skraplacze powietrzne lamelowe (grawitacyjne (konwekcyjne) lub  z wymuszonym przepływem powietrza, 
- skraplacze chłodzone wodą 
skraplacz płaszczowo – rurowe 
skraplacz współosiowy 
skraplacz płytowy (skraplacze w pompach ciepła WPL, WPF, WPW, WPC, WPCCool, WPWE). 
skraplacz natryskowo-wyparny 
 
3.2.3. Regeneracyjny wymiennik ciepła (pompy ciepła WPL) 
Dzięki zastosowaniu regeneracyjnego wymiennika ciepła, zainstalowanego na przewodzie ssawnym i cieczowym, uzyskuje się intensywną wymianę ciepła między ciepłym ciekłym czynnikiem chłodniczym a chłodna jego parą po stronie ssawnej. Zapewnia to dochłodzenie ciekłego czynnika przed elementem dławiącym, oraz zwiększa jednostkową wydajność chłodniczą, a zatem i ogólną wydajność chłodniczą urządzenia. Zaletą tego rozwiązania jest, szczególnie przy dużych spadkach ciśnienia występujących w przewodzie cieczowym, uzyskiwanie wolnego od pęcherzy pary ciekłego czynnika chłodniczego doprowadzanego do zaworu dławiącego. Ponadto skutkiem dodatkowego przegrzania „zimnych” par czynnika wypływających z parownika, zapewnione jest odparowanie zawartych w nich resztek cieczy. Są to niewątpliwie zalety dla urządzeń chłodniczych (jak i pomp ciepła) pracujących przy bardzo małym przegrzaniu par w parowniku, czy też przy silnie zmieniającym się jego obciążeniu cieplnym. Trzeba jednak pamiętać o niebezpieczeństwie wystąpienia zbyt wysokich temperatur sprężania w sprężarkach hermetycznych i półheremetycznych.  
 

 
Regeneracyjny wymiennik ciepła firmy Danfoss 
 
3.3. Filtry odwadniacze i wzierniki 
 
3.3.1. Filtry-odwadniacze 
Jak wiemy w urządzeniu chłodniczym może znajdować się szereg zanieczyszczeń, prowadzących do zaburzeń w pracy, a w konsekwencji do przedwczesnego zużycia jej elementów i awarii urządzenia. Dlatego koniecznym jest w montowanie filtra odwadniacza do każdego urządzenia 
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napełnionego czynnikiem charakteryzującym się ograniczoną rozpuszczalnością wody. W filtrach z wkładem wymiennym ich położenie jest dowolne, należy tylko podczas montażu zwracać uwagę na kierunek przepływu czynnika. W układach pomp ciepła, w których może przez filtr-odwadniacz następować przepływ w obu kierunkach, należy stosować aparaty tego typu w wykonaniu specjalnym. 
Uwaga serwisowa: 
Kapturki zamykające filtr-odwadniacz należy zdejmować bezpośrednio przed wmontowaniem w układ, aby substancja osuszająca nie nasyciła się wilgocią z powietrza. 
Działanie filtra-odwadniacza można przyrównać do działania wątroby w organizmie ludzkim. Stawiane są przed nim następujące zadania: 
- absorbowanie wilgoci z krążącego w układzie czynnika chłodniczego 
- filtrowanie pochodzących z instalacji stałych zanieczyszczeń, takich jak wióry, osady, brud, zgorzelina nagar olejowy, 
- wiązanie kwasów. 
Filtry wypełniano luźną substancją osuszającą, taka jak żel silikonowy czy sita molekularne, zwane też syntetycznymi zeolitami. Te ostatnie składają się z silnie higroskopijnych, krystalicznych glinokrzemianów. Wada takiego wykonania było często znaczne ścieranie się substancji osuszającej. Tego typu filtry-odwadniacze (rysunek poniżej) stosowano zatem tylko do urządzeń o małych wydajnościach chłodniczych 
 

 
 
Do średnich i większych urządzeń chłodniczych stosuje się obecnie wyłącznie filtry-odwadniacze z wkładem wymiennym lub stałym.  

 
Przekrój nierozbieralnej konstrukcji filtra-odwadniacza 
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Wkład wymienny składa się z mieszaniny różnych substancji odwadniających, mocno spojonych tworzywem wiążącym. 
 Takie aparaty charakteryzują się następującymi zaletami: 
- dużą aktywną powierzchnią filtrowania (niewielką skłonnością do zatykania się), 
- dużą pojemnością filtrowani i osuszania, a zatem i długą żywotnością, 
- brakiem ścierania się substancji odwadniającej, 
- niewielkim oporem przepływu (spadkiem ciśnienia), 
- realizacją wielu funkcji, np. przez zastosowanie tlenku aluminium (AL2O3), zapewniającego dobre pochłanianie kwasów. 

 
Filtr-odwadniacz rozbieralny z wymiennym wkładem odwadniającym. 
Konstrukcja filtrów-odwadniaczy przeznaczonych do montażu w urządzeniach o średnich wydajnościach chłodniczych odznacza się zalutowaną lub zaspawaną obudową i w związku z tym aparaty te po zużyciu musza być wymienione na nowe. Do większych wydajności stosuje się obudowy rozbieralne z przykręcanym kołnierzem, w których po nasyceniu wypełnienia można wymieć jeden lub więcej wkładów odwadniających. Takie filtry-odwadniacze stosowane są również w większych urządzeniach chłodniczych dodatkowo po stronie ssawnej sprężarki (montowane w przewodzie ssawnym). Specjalnym wykonaniem omawianego aparatu jest filtr-odwadniacz „burn-out”, z wypełnieniem o wysokiej zwartości AL2O3 przeznaczonym do pochłaniania kwasów. 
Uwaga serwisowa: 
Kiedy należy wymienić filtr-odwadniacz? 
Otóż należy dokonać jego wymiany przy nasyceniu brudem, wilgocią lub kwasami. Ponadto w eksploatacji istnieje następująca zasada:  
Po każdej interwencji w instalacji chłodniczej, związanej z jej rozhermetyzowaniem, należy koniecznie wymienić filtr-odwadniacz. 
Nasycenie brudem omawianego aparatu powoduje wzrost oporów przepływu (spadek ciśnienia), który można stwierdzić jako odczuwalna różnicę temperatur miedzy jego wejściem i wyjściem, oraz w postaci pęcherzyków par czynnika pojawiających się we wzierniku (wtórny niedobór 
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czynnika), a w skrajnych przypadkach poprzez oszronienie jego płaszcza. Z kolei objawy nasycenia wilgocią można zaobserwować tylko we wzierniku przepływu wyposażonym w specjalny wskaźnik chemiczny. 
Filtr przewodu ssawnego 
Filtr przewodu ssawnego posiada szczególnie drobne sito lub wkład filtrujący. Montowany jest on bezpośrednio przed sprężarką po jej stronie ssawnej. W średnich i dużych urządzeniach chłodniczych należy go stosować obowiązkowo, aby odfiltrować pochodzące z instalacji i wypłukiwane przez czynnik wiór, nagar, brud czy resztki lutu i dzięki temu skutecznie chronić sprężarkę. Również zawory rozprężne posiadają filtry lub siatki przeznaczone do oczyszczania z zanieczyszczeń mechanicznych doprowadzanego do nich ciekłego czynnika chłodniczego. 
 
3.3.2. Wziernik 
Wziernik jest elementem niezwykle pomocnym dla montera, serwisanta, aby mógł on stwierdzić, czy w ciekłym czynniku chłodniczym znajdują się jego pary. Najczęściej jest on wbudowany w przewodzie cieczowym bezpośrednio przed elementem dławiącym. Wolny od pęcherzy parowych ciekły czynnik dopływający do tego elementu jest jednym z podstawowych warunków sprawnego działania urządzenia. 
Uwaga serwisowa: 
Pęcherzyki pary powstają jako następstwo pierwotnego lub wtórnego niedoboru czynnika chłodniczego w układzie  
Przy pierwotnym niedoborze czynnika chłodniczego niewystarczająca jest jego ilość w instalacji, natomiast przyczyną wtórnego jego niedoboru mogą być: 
- zbyt duże starty ciśnienia w przewodzie cieczowym, w elementach armatury, filtrach-odwadniaczach i innych częściach składowych, 
- intensywna wymian ciepła między przewodem cieczowym, a miejscem przez które jest on przeprowadzany powoduje częściowe odparowanie czynnika, 
- zbyt duża różnica wysokości (i związane z tym straty ciśnienia między skraplaczem i parownikiem, 
- przemieszczanie się znacznej ilości czynnika z układu np. do parownika przy silnym jego oszronieniu. 
Ten niedobór czynnika można usunąć przez ograniczenie strat ciśnienia w układzie (np. usunięcie niedrożności czy miejsc dławienia), izolowanie cieplne przewodów cieczowych lub silniejsze dochłodzenie czynnika w skraplaczu. 
Wziernik są obecnie bardzo często wyposażone w chemiczny wskaźnik (indykator) wilgoci. Zmiany barw tego wskaźnika zachodzą w następujący sposób: 
 „suchy”  - kolor zielony (także niebieski) 
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 „wilgotny” - kolor żółty (także różowy) 
i są one niezależne od temperatury i rodzaju czynnika chłodniczego. 
Każde hermetyczne lub półhermetyczne urządzenie chłodnicze powinno posiadać wziernik przepływu wyposażony we wskaźnik wilgoci. Jest to wymóg bezwzględny , np. w instalacjach napełnionych czynnikiem R134a. 
 

 

 
Wziernik przepływu z chemicznym wskaźnikiem wilgoci. 
 
3.4. Armatura – 
3.4.1. Zawory zwrotne 
Zawory zwrotne wbudowane są w przewodu urządzeń chłodniczych, dla zapewnienia przepływu płynu roboczego tylko w jednym kierunku, dzięki czemu eliminuje się jego niepożądany przepływ w kierunku przeciwnym (zwrotnym). Stosuje się je np. w urządzeniach pracujących przy kilku temperaturach parowania (pompy ciepła WPL), do zabezpieczenia w okresie ich postoju przed wstecznym skraplaniem się par czynnika chłodniczego w parowniku na niższym ciśnieniu. Nieodzowne jest również umieszczenie takiego zaworu przy odciążeniu rozruchu w przewodzie tłocznym między sprężarką i skraplaczem, za odgałęzieniem do zaworu elektromagnetycznego upustowego odciążenia rozruchu. Dzięki temu unika się podczas rozruchu przepływu czynnika ze skraplacza na stronę ssawną sprężarki. Zawory zwrotne nieodzowne są również w urządzeniach, pompach ciepła z odszranianiem parownika gazem gorącym lub odszranianiu parownika przy wykorzystaniu zaworu czterodrogowego. Zawory 
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zwrotne przeznaczone do montowania w przewodach tłocznych muszą posiadać dobre tłumienie (wzmocnione sprężyny) w celu uniknięcia drgań i uderzeń ich grzybka. 
Wmontowanie zbyt dużego zaworu zwrotnego prowadzi do silnych szumów w przewodzie tłocznym wówczas, gdy dochodzi do pulsacji sprężonej pary. 
Zawory zwrotne dobiera się nie według średnicy przyłącza po stronie tłocznej sprężarki, lecz według wynikających z wydajności chłodniczej rozmiarów przewodu tłocznego. Zawory produkowane są jako przelotowe i kątowe, w wykonaniu z przykręcanym kołnierzem lub jako przewidziane do wlutowania. 

 
Zawory zwrotne: przelotowe i kątowe firmy Danfoss. 
 
3.4.2. Zawory bezpieczeństwa 
Zadaniem zaworów bezpieczeństwa jest zabezpieczenie urządzenia chłodniczego przed zniszczeniem, wywołane niedopuszczalnie wysokim ciśnieniem wewnętrznym. 
Podział zaworów bezpieczeństwa: 
- zawory bezpieczeństwa przeznaczone do zbiorników ciśnieniowych 
- zawory przelewowe (upustowe) do sprężarek – montuje się w sprężarkach, w których po przekroczeniu dozwolonego nadciśnienia roboczego, czynnik chłodniczy zostaje przepuszczony z ich strony tłocznej na ssawną (pompy ciepła WPL z R407C). 
 
4. Elementy automatyki chłodniczej ZAGADNIENIA WYBRANE. 
4.1. Wiadomości ogólne 
Elementy automatyki regulujący przepływ czynnika chłodniczego, nazywany także elementem dławiącym, ma za zadanie tak wyregulować jego strumień w ilości zgodnej z chwilowym obciążeniem cieplnym parownika, aby uzyskać stan równowagi z ilością pary odsysanej z tego wymiennika przez sprężarkę. Poniżej wymienione zostały wykorzystywane do osiągnięcia tego celu elementy: 
- rurka kapilarna (o długości od 1,2 do 4 m, urządzenia o małej mocy chłodniczej) 
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- automatyczny zwór rozprężny (AZR) – reguluje masę czynnika doprowadzanego do parownika w zależności od zmian ciśnienia ssania, utrzymując ciśnienie w parowniku na stałym poziomie;  związku z tym często jest on nazywany presostatycznym zaworem rozprężnym. Z analizy analizy rozkładu sił  wynika, że AZR pracuje tylko w zależności od ciśnienia p0. Otwiera się on przy spadku ciśnienia parowania p0 w parowniki i zamyka się przy wzroście tego ciśnienia. 

 
Schemat ideowy automatycznego zaworu rozprężnego 
 
- termostatyczny zawór rozprężny (pompy ciepła WPF, WPF…M, WPC WPCCool, WPL, WPWE, WWK) 
- elektroniczny zawór rozprężny 
- zawór pływakowy wysokiego ciśnienia 
- zawór pływakowy niskiego ciśnienia 
 
4.2. Termostatyczny zawór rozprężny (pompy ciepła WPF, WPF…M, WPC WPCCool, WPL, WPWE, WWK) 
Najczęściej stosowanym obecnie w urządzeniach chłodniczych elementem dławiącym jest termostatyczny zawór rozprężny, nazywane również termostatycznym zaworem wtryskowym. Jego zadaniem jest utrzymywanie na stałym poziomie nastawionego przegrzania par opuszczających parownik oraz dbanie o to, aby powierzchnia tego wymiennika możliwie w całości została wykorzystana dla odparowania ciekłego czynnika chłodniczego, jednocześnie aby nieodparowana ciecz nie wracała do sprężarki. 
Termostatyczne zawory rozprężne sterują ilością czynnika chłodniczego dostarczanego do parownika, w zależności od przegrzania pary opuszczającej ten wymiennik. 
Termostatyczne zawory rozprężne nie są przeznaczone do tego, aby utrzymywać stałą zadane temperaturę parowania lub regulować temperaturę po stronie pierwotnej wymiennika (w komorze chłodniczej, WQA dla pomp ciepła)! Ponieważ regulowaną wielkością w tych zaworach jest wielkość przegrzania, w związku z tym część powierzchni parownika musi być użyta do jego uzyskania, jeżeli nie stosuje się w układzie dodatkowego wymiennika osuszającego (np. regeneracyjnego wymiennika ciepła). 
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TZR posiada termostatyczny element sterujący, którego czujnik umocowany na końcu parownika mierzy rzeczywistą temperaturę przegrzania wypływających par czynnika chłodniczego. 
Rodzaje napełnienia czujników: parowo-cieczowe, cieczowe, adsorpcyjne. 
 

 
Termostatyczny zwór rozprężny typu TLE firmy Flica. 

 
Termostatyczny zwór rozprężny typu TISE firmy Alco. 
4.2.1. Termostatyczny zawór rozprężny z wewnętrznym wyrównaniem ciśnienia 

 
Zasada działania TZR z wewnętrznym wyrównaniem ciśnienia określana jest wzajemnym współdziałaniem trzech sił pochodzących od: 
F1 – ciśnienia panującego w zespole czujnika p1, zależnego od jego temperatury i napełnienia, działającego na membranę jako siła otwierająca zawór, 
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F0 – ciśnienia p0A na wlocie do parownika, które działa na membranę jako siła zamykająca, 
F2 – siła od napięcia sprężyny regulacyjnej, działająca także w kierunku zamykania zaworu. 
Dopóki te trzy siły znajdują się w równowadze, stan otwarcia zaworu nie zmienia się. Jeżeli jednak czujnik się ogrzeje, co nastąpi gdy do parownika zostanie dostarczona zbyt mała ilość czynnika chłodniczego, wówczas panujące w nim wyższe ciśnienie zadziała przez membranę w kierunku większego otwarcia zaworu. Wolny przekrój między iglicą i dysza powiększy się i do parownika wtryśnięta zostanie większa porcja czynnika. Podobne działanie tego regulatora zostanie wywołane obniżeniem ciśnienia parowania p0. 
Z kolei obniżająca się temperatura czujnika i rosnące ciśnienie parowania spowodują przesunięcie iglicy zaworu w kierunku zamykania jego przelotu. Gdy po osiągnięciu ustawionej temperatury w komorze chłodniczej sprężarka zostanie zatrzymana, wtedy ciśnienie parowania p0 szybko rośnie na skutek braku odsysania par z parownika i omawiany zwór zamyka się. Po ponownym uruchomieniu sprężarki zawór ponownie się otwiera, po obniżeniu się ciśnienia p0. 
Jak z powyższego widać, ciśnienie w zespole czujnika oraz ciśnienie parowania działaj na organ porównujący regulatora jednocześnie i bezpośrednio. Określają one stan otwarcia iglicy zaworu w zależności od aktualnego poziomu napełnienia parownika i powodują możliwe najlepsze wykorzystanie jego powierzchni. 
Podczas pracy urządzenia iglica jest w ciągłym ruchu i rzeczywiste przegrzanie w miejscu zamontowania czujnika waha się wokół wartości nastawionej za pomocą sprężyny regulacyjnej. Jest oczywiste, że im mniejsze są odchylania od zadanej wartości tej wielkości, tym korzystniejsza jest regulacja zasilania parownika takim regulatorem. 
Nacisk sprężyny regulacyjnej określa, przy jakiej różnicy miedzy ciśnieniem w zespole czujnika i ciśnieniem parowania, a wiec przy jakim przegrzaniu statycznym, zawór zacznie się otwierać. Generalnie można stwierdzić, że wielkość przegrzania odpowiada stopniowi wykorzystania parownika. Im silniej dociśnięta jest sprężyna regulacyjna, tym wyższa musi być temperatura czujnika (przegrzanie par czynnika na wylocie z parownika) dla otwarcia zaworu, i tym mniejsza powierzchnia parownika jest efektywnie wykorzystywana w procesie odparowania czynnika niskowrzącego, stąd też należy dążyć do pracy z możliwie małym przegrzaniem. Istnieją jednak pewne ograniczenia w tym zakresie, wynikające z konieczności uniknięcia niebezpieczeństwa spływania ciekłego czynnika do sprężarki. Wielkość przegrzania zależy od konstrukcji parownika, różnicy temperatur między temperaturą w komorze (temperatura WQA dla pomp ciepła) i temperaturą parowania t0 (która nie może być wyższa być wyższa od temperatury w komorze, WQA) oraz od czułości progowej zaworu. 
4.2.2. Termostatyczny zawór rozprężny z zewnętrznym wyrównaniem ciśnienia 
Badając rozkład ciśnienia w parowniku można stwierdzić, że wraz ze zwiększeniem długości jego przewodów Rozyna a nim opory przepływu, a zatem, powiększa się spadek ciśnienia, czyli różnica miedzy ciśnieniem parowania na początku parownika p0A i na jego końcu p0E. Ten spadek ciśnienia prowadzi do obniżenia się temperatury parowania t0 w końcowej części parownika. Przy zastosowaniu w takim przypadku TZR-u z wewnętrznym wyrównaniem ciśnienia na jego membranę działa większe ciśnienie p0A. W związku z tym dla otwarcia zaworu wymagane jest większe ciśnienie w zespole czujnika (większe przegrzanie). Skutkiem tego strefa przegrzewania par w parowniku ulega zwiększeniu, a to powoduje, że przestaje on być w pełni efektywnie wykorzystywany. Zastosowanie TZR-u z wewnętrznym wyrównaniem ciśnienia 
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w przypadku parowników charakteryzujących się dużymi oporami przepływu (spadkiem ciśnienia) jest ekonomicznie nieuzasadnione 

 
Termostatyczny zawór regulacyjny z zewnętrznym wyrównaniem ciśnienia 
Jeżeli jednak doprowadzić pod membranę niższe ciśnienie z końca parownika p0E, wówczas nastąpi większe otwarcie zaworu i więcej czynnika chłodniczego wpłynie do parownika. W efekcie tego strefa przegrzania znów będzie odpowiadać wartości nastawionej za pomocą sprężyny regulacyjnej i powierzchnia parownika zostanie efektywniej wykorzystana dla procesu odparowania  

 

 
Zasilanie parownika wężownicowego termostatycznym zaworem rozprężnym z wyrównaniem ciśnienia: a) zewnętrznym, b) wewnętrznym (dane dla R12 i spadku ciśnienia w parowniku 0,5 bar (>0,2) 
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Ponieważ ciśnienie p0E z końca parownika przekazywane do korpusu zaworu przez przewód impulsowy (wyrównujący ciśnienie), stąd też nazywany on jest TZR z zewnętrznym wyrównaniem ciśnienia. Ten typ termostatycznego zaworu rozprężnego należy stosować wówczas gdy spadek ciśnienia na parowniku przekracza wartość 0,2 bar. Producenci parowników zwykle podają, przy jakiej ich wielkości należy zastosować TZR z zewnętrznym wyrównaniem ciśnienia. Zawsze jednak należy to uczynić w przypadku: 
- parownika wielopunktowym wtrysku realizowanym przez rozdzielacze cieczy, 
- przewodów rurowych parownika dłuższych niż 30 m. 
Warto pamiętać, że napełnieni zespołu czujnika jest zawsze dostosowane do określonego rodzaju czynnika chłodniczego w urządzeniu. 
 
4.2.3. Regulacja termostatycznych zaworów rozprężnych. 
Uwaga serwisowa: 
Termostatyczne zawory rozprężne dostarczane są przez producentów z optymalnymi nastawieniami przegrzania, w związku z tym w normalnych przypadkach ich stosowania nie musza być regulowane. 
Jeżeli jest to jednak konieczne, należy ich regulację przeprowadzić z dużą ostrożnością, gdyż instalacja chłodnicza charakteryzuje się na ogół dużą siłą czasową. Zanim omówimy zagadnienia regulacji TZR-ów, musimy rozróżnić kilka pojęć: 
- przegrzanie statyczne 
- przegrzanie otwarcia 
- przegrzanie robocze 
Termostatyczny zawór rozprężny jest regulatorem bezpośredniego działania o prawie prostoliniowym przebiegu charakterystyki statycznej. Przegrzanie, przy którym zawór zaczyna się otwierać, ale jeszcze n ie zachodzi przepływ czynnika, nazywamy przegrzaniem statycznym. Przegrzanie robocze zapewnia osiągnięcie nominalnej wydajności w warunkach pełnego jego otwarcia. Miedzy początkiem otwarcia a pełnym otwarciem zaworu, ciśnienie w zespole czujnika musi, przy stałym ciśnieniu ssania, pokonać opór sprężyny regulacyjnej oraz siły tarcia w zaworze. To dodatkowe ogrzanie czujnika, odpowiadające pewnej wielkości przegrzania nazywa się przegrzaniem otwarcia. 

przegrzanie statyczne + przegrzanie otwarcia = przegrzanie robocze 
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Charakterystyka statyczna termostatycznego zaworu rozprężnego. 
Przegrzanie statyczne ustawione jest z reguły przez producenta na poziomie 4 K. Z kolei przegrzanie otwarcia zależy od konstrukcji zaworu i wynosi od 2,5 do 4 K. Im mniejsze jest przegrzanie otwarcia, tym większą jest czułość progowa zaworu, a to gwarantuje: 
- spokojną, ciągłą regulację, 
- szybką reakcję zaworu na zmianę warunków pracy parownika, 
- optymalne wykorzystanie parownika skutkiem niewielkiego przegrzania, 
- bezpieczne zamykanie zaworu podczas przerwy w pracy urządzenia. 
Parownik osiąga maksymalną wydajność chłodniczą przy przegrzaniu równym 0K. Praktycznie jednak w każdym parowniku nie możemy przekroczyć pewnego minimalnego przegrzania, aby panująca w nim temperatura nie stała się niestabilna. Ta charakterystyczna wielkość nosi nazwę MSS (Minimal Stabile Signal – minimalny sygnał stabilny). W parowniku musi więc być osiągane przegrzanie większe od sygnału MSS. Optimum przegrzania znajduje się zwykle przy około 0,65 t, gdzie t (uproszczeniu) jest różnicą między temperaturą w komorze i temperaturą parowania czynnika roboczego. 
We wszystkich urządzeniach pomiaru przegrzania należy dokonać na drodze odpowiednich pomiarów oto jeden z przykładów z wykorzystaniem manometru klasy 1 mierzącego ciśnienie parowania na wylocie z parownika, zamontowanego na zaworze Schradera. Z kolei pomiaru temperatury powierzchni tego wymiennika dokonuje się na rurze pod izolacja cieplną za pomocą czujnika powierzchniowego lub kontaktowego (z dokładnością do 0,5K). Różnica między bezpośrednim pomiarem temperatury i odczytana na manometrze temperaturą odparowania, pozwala określić wielkość rzeczywistego przegrzania top. Jeżeli mierzone wielkości podlegają znacznym wahaniom należy przyjąć wartość średnią. Zależnie od wielkości odchylenia należy zwiększyć lub zmniejszyć przegrzanie styczne zaworu TZR. Liczba obrotów wrzeciona śruby regulującej dla uzyskania zmiany przegrzania o 1 K  podawana jest przez producentów dla każdego typu zaworów. Zmian tej wielkości podczas jednej operacji nie powinna przekraczać 1 K. Pomiędzy każdym nastawieniem należy odczekać około 15 minut dla ponownego ustalenia stanu równowagi układu chłodniczego. 
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4.3. Presostaty niskiego i wysokiego ciśnienia 
Presostaty są to przekaźniki elektryczne sterowane, sygnałem ciśnienia (jego wzrostem lub spadkiem). Ich zasada działania opiera się na bezpośrednim działaniu ciśnienia czynnika chłodniczego na membranę mieszka. 

 
Schemat ideowy presostatu niskiego ciśnienia. 
Presostaty służą do kontroli, sterowani i regulacji działania urządzeń chłodniczych. W zależności od przypisanych im zadanych wartości, mogą one włączać nadajniki sygnału optycznego lub akustycznego, zawory elektromagnetyczne lub styczniki napędu elektrycznego. Biorąc pod uwagę ich przeznaczenie rozróżnia się następujące typy tych przekaźników: 
- presostaty niskiego ciśnienia, nazywane wyłącznikami minimalnymi, 
- presostaty wysokiego ciśnienia, nazywane wyłącznikami maksymalnymi, 
- presostaty różnicowe ciśnienia oleju 
- presostaty odszraniania (pompy ciepła WPL) 
 
4.3.1. Presostat niskiego ciśnienia (minimalny) 
Presostat niskiego ciśnienia, zwany też wyłącznikiem ciśnienia ssania, stosowany jest do regulacji temperatury w małych i średnich urządzeniach. Jego mechanizm ustawiony jest w taki sposób, że przy obniżeniu ciśnienia ssania przerwany zostaje elektryczny obwód sterujący, a przy jego wzroście obwód ten ponownie się zmyka. 
Presostaty niskiego ciśnienia stosuje się tylko w połączeniu z termostatycznymi zaworami rozprężnymi 

 
Schemat ideowy presostatu niskiego ciśnienia 
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Oprócz regulacji temperatury presostat niskiego ciśnienia stosowany jest również do kontroli ciśnienia ssania w urządzeniach przeinaczonych do chłodzenia cieczy (WQA pompy ciepła WPF, WPW, WPC, WPCcool, WPWE). Wyłącza on sprężarkę, gdy ciśnienie to spadnie poniżej minimalnej wartości nadciśnienia. 
4.3.2. Presostat wysokiego ciśnienia (maksymalny) 
Zgodnie z normami bezpieczeństwa opracowanymi dla urządzeń chłodniczych w tym i pomp ciepła VBG 20 oraz DIN 8975 (PN-ISO-5149 – Mechaniczne Instalacje Ziębnicze do Oziębiania i Ogrzewania. Warunki Bezpieczeństwa) każda sprężarka czynnika chłodniczego musi być wyposażona w niezawodny presostat wysokiego ciśnienia (bezpieczeństwa). Wyjątek w tym względzie stanowią urządzenia samo bezpieczne, takie jak: małe urządzenia chłodnicze z wtryskiem czynnika do parownika przez rurkę kapilarną. 
Zadaniem tego presostatu jest wyłączenie urządzenia po przekroczeniu maksymalnego dozwolonego ciśnienia roboczego w p[przewodzi tłocznym sprężarki. 
Przyczynami nadmiernego wzrostu ciśnienia mogą być: 
- nadmiernie zabrudzony skraplacz (dotyczy to również strony wtórnej – odbioru ciepła) 
- zbyt duża ilość czynnika w urządzeniu chłodniczym, 
- obecność gazów nieskraplających się w układzie, 
- brak odbioru ciepła na skraplaczu. 
Przewód presostatu wysokiego ciśnienia podłączony jest bezpośrednio do głowicy cylindra sprężarki lub nieodcinanym przyłączem zaworu typu Rotalco po stronie tłocznej. Bezwzględnie zabronione jest możliwości odcinania w obrębie tego przewodu, gdyż zanika wtedy działanie zabezpieczające omawianego przekaźnika. Aby uniknąć zatykania, przewód impulsowy powinien mieć średnicę przelotu nie mniejszą niż 4 mm. 
Presostat maksymalny musi być tak ustawiony, aby zabezpieczać przed przekroczeniem dozwolonego ciśnienia roboczego w dowolnym punkcie instalacji chłodniczej o więcej niż 10%. 
4.3.3. Presostat odszraniania (pompy ciepła WPL). 
Presostat taki jest stosowany do kontroli odszraniania parownika w urządzeniach z wymuszonym przepływem powietrza i przy temperaturze pracy tR > 2oC. Układ dwóch presostatów dokonujących pomiaru i analizy różnicy ciśnień przed i za parownikiem pompy ciepła typu WPL kontrolują stan oblodzenia parownika. W przypadku przekroczenia wartości granicznej różnicy ciśnień generują sygnał wyłączenia sprężarki i przełączenia zaworu czterodrogowego i rozpoczęcia procesu rozmrażania parownika gazem gorącym. 
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5. Czynniki chłodnicze 
5.1. Wiadomości ogólne – definicje, własności, parametry, karty katalogowe. 
Czynnik chłodniczy – substancja uczestnicząca w wymianie ciepła w urządzeniu chłodniczym, która pobiera ciepło przez odparowanie w niskiej temperaturze i przy niskim ciśnieniu, oddaje przez skraplanie przy odpowiednio wyższej temperaturze i wyższym ciśnieniu. 
Freon -  zastrzeżona patentem nazwa handlowa produkowanych przez firmę Kinetic Chemical czynników chlorowcopochodnych. 
Nośnik ciepła – czyli chłodziwo, czynnik pośredniczący, to substancja płynna pośrednicząca w przekazywaniu ciepła pomiędzy środowiskiem chłodzonym a czynnikiem chłodniczym. 
Odzysk – operacja ściągania czynnika chłodniczego z eksploatowanych, naprawianych lub złomowanych urządzeń i gromadzeniu go w pojemniku bez oczyszczania i kontroli jakościowej 
Uzdatnianie – operacja częściowego oczyszczania zużytego czynnika w cyklu zamkniętym przez odseparowanie z niego oleju, zmniejszenie zawilgocenia oraz usunięcie zanieczyszczeń gazowych. 
Regeneracja – operacja pełnego oczyszczania zużytego czynnika poprzez jego filtrowanie i obróbkę fizykochemiczną. Czynnik poddaje się analizie chemicznej potwierdzającej spełnienie wymogów jakościowych. 
Zastąpienie (ang. drop in) – operacja polegająca na wymianie w już pracujących urządzeniach tylko czynnika chłodniczego. 
Przezbrajanie (ang. retro fit) – operacja polegająca na przestawieniu i przystosowaniu urządzenia chłodniczego do nowego czynnika. Oprócz wymiany czynnika obejmuje ona wymianę oleju oraz niektórych elementów instalacji. 
ODP – potencjał niszczenia ozonu stratosferycznego, odniesiony do czynnika R11, dla którego ODP = 1. 
HGWP- potencjał tworzenia efektu cieplarnianego, odniesiony do czynnika R11, dla którego HGWP = 1. 
ITH – przyjęty horyzont czasowy oddziaływania danej substancji, zwykle 100 lub 500 lat. 
 
Podział czynników roboczych: 
W zależności od pochodzenia i budowy chemicznej czynniki dzielimy na: 
- związki nieorganiczne tj. amoniak, woda, powietrze, dwutlenek węgla; 
- węglowodory nasycone tj. metan, etan, propan; 
- węglowodory nienasycone tj. etylen, propylen; 
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- pochodne węglowodorów nasyconych i nienasyconych nazywane czynnikami chlorowcopochodnymi np. R12, R22 
- mieszaniny azeotropowe dwóch lub większej liczby czynników, wrzące przy stałej temperaturze bez zmiany składu obu faz; 
- mieszaniny azeotropowe dwóch lub większej liczby czynników, wrzące pod stałym ciśnieniem przy zmiennej temperaturze zależnej od składu mieszaniny, przy czym skład obu faz zmienia się podczas wrzenia na skutek odparowania składnika o większej lotności. 
Podział czynników ze względu na skład: 
- czynniki jednoskładnikowe – czyli jednorodne np. R12, R22,  R134a -(WWK300, LWA252) 
- czynniki azeotropowe – czyli mieszaniny o określonym składzie procentowym kilku substancji jednoskładnikowych, zachowujących się podczas wrzenia i skraplania tak jak czynniki jednoskładnikowe. Mieszanin tych nie można rozdzielić nawet np. droga destylacji: są to R507, R508, R 509, 
- czynniki zeotropowe rozdzielają się podczas parowania i skraplania w układzie chłodniczym. Oznacza to, że poszczególne ich składniki odparowywują według swoich punktów wrzenia, tak że określonemu ciśnieniu parowania nie można przypisać stałej temperatury parowania, ponieważ proces ten zachodzi w pewnym przedziale temperatur (poślizg temperaturowy), R407C, R401A. 
Uwaga serwisowa: 
Urządzenia chłodnicze należy napełniać takimi mieszaninami tylko w fazie ciekłej. Przy nieszczelnościach w instalacji dochodzi do zmiany składu pozostałej w układzie mieszaniny, zależnego od wielkości charakteryzującego ją poślizgu temperatury. 
Zmiana składu mieszaniny powoduje zmianę ciśnienia ssania w urządzeniu chłodniczym, a to z kolei wpływa na zmianę przegrzania statycznego ustawionego w termostatycznym zaworze rozprężnym. Przy zbyt niskiej wartości tego przegrzania może to doprowadzić do uderzeń cieczy w sprężarce. 
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Poślizg temperaturowy dla czynnika R401A 
Oznaczenia czynników chłodniczych: 
CFC – chlorofluorowęglowodory, są to związki charakteryzujące się dużą stabilnością chemiczną i wysokim wskaźnikiem ODP (np. R11, R12), 
HCFC – wodorochlorofluorowęglowodory, stabilność chemiczna tych związków jest mniejsza od CFC dlatego charakteryzują się znacznie niższym ODP (np. R22), 
HBFC – wodorobromofluorowęglowodory, to substancje organiczne, w których występują cząsteczki bromu, 
HFC – hydrofluorowęglowodory, tu część atomów wodoru zastąpiono atomami fluoru. Związki te charakteryzują się dużą stabilnością a ich wskaźnik ODO = 0 (np. R134a), 
FC – wszystkie atomy wodory zastąpiono atomami fluoru. W substancjach tych nie ma atomów wodoru i chloru ODP = 0 (np. R218), 
HC – skrót węglowodorów nasyconych ODP = 0 (np. R290, R600) 
Własności fizyczne czynników:  
- lepkość – bezpośrednio wpływa na spadek ciśnienia wywołany oparami przy przepływie czynnika, powinna być jak najmniejsza, 
- przewodzeni ciepła wpływa w istotny sposób na intensywność przekazywania ciepła w procesach wrzenia i skraplania, współczynnik ten powinien być duży, 
- własności elektryczne – powinien charakteryzować się dużą opornością elektryczna i dużą wytrzymałością na przebicie, 
- wzajemne oddziaływanie z wodą – powinien posiadać pewna zdolność rozpuszczania wody 
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- wzajemne oddziaływanie z olejami – powinien charakteryzować się dobrą wzajemną mieszalnością lub rozpuszczalnością w olejach. 
 
Własności fizjologiczne: 
- toksyczność, 
- woń, 
- wybuchowość. 
 
Charakterystyki wybranych czynników chemicznych (min. R134a, R290, R407C, R410A i innych), ich własności fizyczne, opisy, tabele ciśnień znajdują się w Załączniku 7.  
5.2. Odzysk czynnika chłodniczego. 
Czynnik chłodniczy można odzyskać na drodze trzech metod: 
- metodę „gazową 
Instalacja chłodnicza  gaz  stacja odzysku   ciecz  butla 
- metoda „cieczowo-gazowa” 
Instalacja chłodnicza ciecz  butla  gaz  stacja 
odzysku  butla 
- metoda cieczowa 
Instalacja chłodnicza  ciecz  stacja odzysku   ciecz  butla  gaz   stacja odzysku  
 gaz  instalacja chłodnicza 
 
5.3. Regulacje prawne. 
5.3.1.Redukcja freonu R22: 
- 35% od początku 2004 roku, 
- 65% od początku 2010 roku, 
- 99% od początku 2020 roku, 
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- całkowita redukcja zużycia od początku 2030 roku. 
 
5.3.2.   
- Protokół Montrealski, 
- Ustawa z 11 grudnia 1997 roku – o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz obrocie specjalnym. 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 roku w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu z zagranicą substancji zubażającej warstwę ozonową. 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku o opłatach za emisja substancji zubażających warstwę ozonową. 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001 roku w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. 
- Ustawa z dnia 2 marca 2001 roku o postępowaniu z substancjami zubażającymi warstwę ozonową. 
 
Załącznik nr 8 – „Nowe regulacje prawne dotyczące stosowania substancji CFC i HCFC w Polsce”, Marek Steindel, COCH Kraków, 4.12.2001 r. 
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- AREA TRADERS, 
- Marek Steindel, COCH Kraków, 
- FRIGOTEC 
 
Spis załączników 

1. Sprężarki Copeland i Bristol – wybrane dane techniczne 2. Swep – wymiennik ciepła 3. Danfoss – termostatyczne zawory rozprężne – wybrane dane techniczne 4. Danfoss – filtry-odwadniacze – wybrane dane techniczne 5. Danfoss – wzierniki – wybrane dane techniczne 6. Danfoss – zawory zwrotne – wybrane dane techniczne 7. Linde Gas – czynniki chłodnicze - wybrane dane techniczne, karty katalogowe charakterystyki 8. Nowe regulacje prawne dotyczące stosowania substancji CFC i HCFC w Polsce”, Marek Steindel, COCH Kraków, 4.12.2001 r. 9. FRIGOTEC – rury miedziane dla chłodnictwa i klimatyzacji. 


