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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ХОЛОДИЛЬНИХ АГЕНТІВ У ХОЛОДИЛЬНІЙ 
ТЕХНІЦІ 

 
Штучний холод в холодильній техніці одержують у результаті використовування 

різних фізичних процесів. При цьому найбільш широке розповсюдження набули фазові 
перетворення, які протікають в рідинах під час переходу їх в пару і конденсації парів у 
рідину. Під час переходу рідини в пару поглинається прихована теплота пароутворення, а 
при конденсації – виділяється. Ці процеси відбуваються при постійній температурі. 

Передача тепла від речовини з низькою температурою до речовини з вищою 
температурою цілком можлива, якщо цей процес протікає з витратами ззовні механічної або 
теплової енергії. Саме такий процес передачі тепла використовується в холодильному циклі. 
Термодинамічний процес або цикл здійснюється за допомогою холодильного агента 
(робочого тіла). 

При нормальному атмосферному тиску 0,1 МПа холодильний агент повинен мати 
достатньо низьку температуру кипіння, щоб під час роботи холодильної машини не було 
розрідження у випарнику. Наприклад, для аміаку NH3 температура кипіння при 0,1 МПа 
становить -33,4 °С. 

Аміак має невеликий питомий об'єм при температурі кипіння -70 °С, велику теплоту 
пароутворення, незначну розчинність в мастилі та інші переваги. Його застосовують у 
поршневих компресійних та абсорбційних холодильних машинах. 

Фреони – це галогенопохідні насичених вуглеводнів, які отримують заміною атомів 
водню в насиченому вуглеводні СnH2n+2 атомами фтору, хлору, брому. Фреони є хімічно 
інертними і практично вибухобезпечними. 

Робочими тілами можуть бути азеотропні суміші, які складаються з двох холодильних 
агентів. Азеотропні суміші позначають цифрами, починаючи з 500. Наприклад, азеотропну 
суміш з 48,8 % R 22 по масі та 51,2 % R 115 (C2F5Cl) називають хладоном R 502, його 
температура кипіння при 0,1 МПа становить -45,6 °С. 

Холодильним агентами неорганічного походження (аміак, вода) присвоюють номери, 
які дорівнюють їх молекулярній масі, збільшеній на 700. Так, аміак і воду позначають 
відповідно R 717 та R 718. 

Розвиток холодильної техніки на сьогодні перебуває під впливом трьох, обумовлених 
екологічними проблемами, взаємозалежних факторів: 
• вимог Монреальського протоколу про припинення споживання речовин, які виснажують 
озоновий шар (у першу чергу широко розповсюдженого холодоагенту R 12). Договір був 
відкритий для підпису 16 вересня 1987 року і вступив у силу 1 січня 1989 року. Після чого 
учасники договору провели ще вісім зустрічей, на яких приймалися доповнення до договору. 
Договір про тимчасове і кількісне обмеження застосування речовин перехідної групи, які 
мають малий потенціал руйнування озонового шару (ОDP) був майже всесвітньо ухвалений 
та ефективно виконується; 
• вимозі Кіотського протоколу до «Рамкової конвенції ООН про зміну клімату» про 
регулювання емісії парникових газів (речовин, які мають високий потенціал глобального 
потепління – GWP), до яких відноситься холодоагент R 134a і багато інші речовини, які 
широко використовуються в холодильній техніці; 
• традиційним вимогам до підвищення енергоефективності всіх видів холодильної 
техніки, що обумовлене зростаючою конкуренцією на вітчизняному ринку і вимогами 
стандартів про обов’язкове визначення та інформування споживачів про клас 
енергоефективності холодильних установок. 

Перш, ніж розглядати властивості холодоагентів, зупинимося на основних вимогах, 



які ставляться до них. Вимоги до холодоагентів поділяються на наступні групи: 
• екологічні – озонобезпечність (ODP), низький потенціал глобального потепління (GWP), 
негорючість і нетоксичність; 
• термодинамічні – більша об'ємна холодопродуктивність; низька температура кипіння 
при атмосферному тиску; невисокий тиск конденсації; висока теплопровідність; мала 
густина і в’язкість холодоагенту, що забезпечують скорочення гідравлічних втрат на тертя і 
опір при його транспортуванні; максимальна наближеність до замінних холодоагентів (для 
альтернативних озонобезпечних холодоагентів) за тиском, температурою, питомою 
об’ємною холодопродуктивністю та холодильним коефіцієнтом; 
• експлуатаційні – термохімічна стабільність, хімічна сумісність із матеріалами і 
холодильними мастилами, достатня взаємна розчинність із мастилом для забезпечення його 
циркуляції, технологічність застосування; негорючість і невибухонебезпечність; здатність 
розчиняти воду, незначна текучість; наявність запаху, колір і т.д.; 
• економічні – наявність товарного виробництва, доступні (низькі) ціни. 

Холодоагенти, які відповідають перерахованим вимогам, знайти практично 
неможливо, тому в кожному окремому випадку вибирають холодоагент із урахуванням 
конкретних умов роботи холодильної машини, і перевагу слід віддавати таким, які 
задовольняють принциповим і визначальним вимогам. 

Альтернативними речовинами можуть бути чисті (прості) речовини або суміші. 
Перевага віддається насамперед чистим речовинам. 

Аналізуючи найбільш відомі, розроблені в різний час у нашій країні і за кордоном, 
холодоагенти – замінники R 12, R 22, R 502 та інших, можна переконатися, що в кожного з 
них є вразливі місця з погляду виконання перерахованих вимог. Тому в перспективі всі вони 
можуть виявитися об’єктами різного роду екологічного регулювання, яке в остаточному 
підсумку зведеться до заборон їх виробництва і споживання. 

Крім того, для усвідомленого застосування альтернативних речовин у виробництві 
нової техніки і сервісі експлуатованого парку холодильного обладнання необхідно володіти 
вичерпною інформацією про термодинамічні властивості цих речовин, їх взаємодію з 
іншими матеріалами і речовинами в холодильній машині, а також дані про санітарно-
гігієнічні властивості та ін. Ці відомості не завжди присутні для пропонованих на ринку 
речовин, у тому числі й вітчизняних. 

Важливими факторами успішного впровадження нових холодоагентів є також 
наявність вітчизняного виробництва як самих речовин, так і компресорів, призначених для 
роботи на них, і можливість експорту холодильної техніки, що працює на таких речовинах. 

Кожна фірма-виробник холодоагентів випускає в реалізацію свою продукцію під 
власним найменуванням. Основні фірми мають наступні торговельні марки: 

"MackDown Chemical Inc" / MackFri®, 
"Du Pont de Nemour" / Фреон (Freon) або Сува (SUVA®), 
"Elf Atochem" / Форан (FORANE®), 
"Solvay" / Кальтрон (Kaltron), 
"Montedison" / Альгофрен (Algofrene), 
AZSO / Allied Signal, 
ICI / Клеа (Klea), 
"Daikin Kogyo" / Дайфлон (Daiflon). 
Сьогоднішня ситуація на ринку холодильних агентів така, що виділити продукт, який 

би відповідав усім пропонованим вимогам, неможливо. Кожний з них хоч у чомусь, але не 
дотягає до ідеалу. Жорсткість екологічних вимог, скріплених міжнародними договорами, 
може тільки погіршити ситуацію, викинувши з ринку продукти, що зарекомендували себе з 
гарної сторони, і відкривши дорогу маловивченим і небезпечним хладонам. Не можна 
виключати й появи нових, поки невідомих холодильних агентів. Однак тривалі витрати на 
їхнє вивчення й, тим більше, впровадження у виробництво не дозволять їм істотно вплинути 
на існуюче середовище на ринку. 


