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АНАЛІЗ ТЕРМОДИНАМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ХОЛОДИЛЬНИХ ЦИКЛІВ 
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВИЗНАЧАЛЬНИХ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
РОБОЧИХ РЕЧОВИН 

 
Показано принципову можливість визначення термодинамічної ефективності циклів холодильних машин і теплових насосів за 
обмеженою кількістю даних про властивості робочих речовин. Проведено дослідження термодинамічної ефективності парокомпре-
сійних одноступінчастих простих і регенеративних циклів холодильних машин на різних робочих речовинах, отримано узагальнені 
регресійні залежності. Запропоновано нове аналітичне рівняння для оцінки ефективності простого і регенеративного циклів на 
основі визначального модифікованого критерію Клаузіуса. 
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АНАЛИЗ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЛОДИЛЬНЫХ ЦИКЛОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
РАБОЧИХ ВЕЩЕСТВ 

 
Показана принципиальная возможность определения термодинамической эффективности циклов холодильных машин и тепловых 
насосов по ограниченному количеству сведений о свойствах рабочих веществ. Проведено исследование термодинамической эф-
фективности парокомпрессионных одноступенчатых простых и регенеративных циклов холодильных машин на различных рабочих 
веществах, получены обобщенные регрессионные зависимости. Предложено новое аналитическое уравнение для оценки эффектив-
ности простого и регенеративного циклов на основе определяющего модифицированного критерия Клаузиуса. 

Ключевые слова: термодинамический анализ; холодильный коэффициент; регенеративный цикл; хладагент; критерий 
Клаузиуса. 
 

V. TARASOVA, M. KUZNETSOV 
ANALYZING THE THERMODYNAMIC EFFICIENCY OF COOLING CYCLES 
DEPENDING ON THE DETERMINANT THERMAL AND PHYSICAL PROPERTIES 
OF OPERATING MEDIA 

 
The goal of this research was to develop the methods used for the analysis of the thermodynamic efficiency of the ordinary single-stage and 
regenerative cooling cycles depending on the determinant thermal-&-physical properties of cooling agents. The thermodynamic efficiency of 
the steam –compressive single-stage ordinary and regenerative cycles of cooling machines operating on different cooling agents has been 
investigated. The dependence was established between the effectiveness value of the use of the regeneration for the cooling cycle and the 
modified Clausius criterion of the cooling agent. Generalized regressive dependences were obtained for the evaluation of the efficiency of 
the ordinary and regenerative cycles based on the determinant modified Clausius criterion and these give us an opportunity to establish the 
fields for the preferential use of the promising cooling agents for regenerative cycles and establish requirements to the properties of cooling 
agents during their choice. These contribute to the selection of the rational flowchart for the specified thermal and physical characteristics of 
the cooling agent and for the thermal behavior of the unit operation and form appropriate rational geometric characteristics for the heat ex-
changers and interconnecting piping. The suggested methods enable the determination of the expected characteristics of the unit and the 
boundary attainable values of its efficiency in the conditions of the limited information on the thermal-&-physical properties of new (by-
way) cooling agents without waiting for the appearance of accurate state diagrams. Analytical equations used for the estimation of the cool-
ing factor depending on the modified Clausius criterion allow us to perform the front-end project computations making use of only absolute 
values of evaporation and condensation temperatures. The effect of the steam depression, the dryness value and the efficiency factor of the 
regenerative heat exchanger on the cooling factor of the cycle has been studied. A practical value of the obtained data consists in the oppor-
tunity of the objective and operative estimation of the efficiency of the use of the cooling agent for the regenerative and steam compressing 
cycles of the cooling machine using no multiparameter optimization procedure. 

Key words: thermodynamic analysis, cooling factor, regenerative cycle, cooling agent and Clausius criterion. 
 

Вступ 
 

Однією з важливих науково-технічних про-
блем в холодильній промисловості є оцінка якості 
наявних установок. Конкуренція між фірмами ви-
робниками холодильної техніки вимагає закритос-
ті інформації щодо конструктивних і експлуата-
ційних характеристик установок, що є серйозним 
стримуючим фактором в оцінці якості техніки, що 
випускається. Предметом «ноу-хау» фірм-
виробників, в тому числі, є і методики оцінки ефе-
ктивності холодильних машин (ХМ) і теплових 

насосів (ТН). Зрозуміло, що ці умови вимагають 
створення нових універсальних способів оцінки 
якості та ефективності ХМ і ТН. 

Підвищення ефективності ХМ і ТН можна за-
безпечити за рахунок використання процесу внут-
рішньої регенерації в термодинамічному циклі [1]. 
Вивчення впливу перегріву всмоктуваної пари на 
роботу холодильного компресора було розпочато 
ще в роки створення перших аміачних холодиль-
них машин. Було показано, що всмоктування во-
логої пари дозволяє наблизити дійсний цикл до 
оборотного циклу Карно. Однак практика показа-
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ла, що аміачні холодильні машини з вологим хо-
дом компресора мають низьку холодопродуктив-
ність та великі енергетичні втрати. У зв’язку з цим 
постало питання про перехід до циклу зі всмокту-
ванням сухої насиченої або перегрітої пари. 

Регенеративний теплообмін застосовують в 
дійсних циклах парокомпресійних холодильних 
машин малої та середньої продуктивності з кон-
денсаторами повітряного охолодження, що пра-
цюють, як правило, при більш високій температурі 
конденсації, ніж машини з водяними конденсато-
рами. Значно рідше регенеративний теплообмін 
застосовують у циклах теплонасосних установок і 
автономних кондиціонерів. Слід зазначити, що 
теплообмін в регенеративному теплообміннику 
між рідким холодоагентом після конденсатора і 
пароподібним після випарника, з одного боку, 
призводить до збільшення холодопродуктивності в 
циклі (теплота, що підводиться від охолоджувано-
го середовища до робочого речовини у випарнику, 
кДж/кг), а, з іншого боку, – до зменшення кількос-
ті циркулюючої робочої речовини (кг/с). Таким 
чином, енергетична ефективність установки (хо-
лодильний коефіцієнт), а також її продуктивність 
(кВт) можуть як підвищуватися, так і знижуватися 
в залежності від температурних меж циклу і виду 
холодоагенту, що застосовується. Температурні 
межі циклу і вид холодоагенту можна вважати 
основними факторами, що впливають на результа-
тивність регенерації в циклі. Роль кожного з цих 
факторів необхідно оцінювати ще на етапі перед-
проектних розробок холодильних машин і тепло-
вих насосів. 

У зв’язку з цим актуальним є розвиток нових 
методів аналізу термодинамічної ефективності 
простих одноступінчастих і регенеративних цик-
лів. Крім термодинамічної оцінки ефективності 
циклу при роботі з тою чи іншою речовиною цей 
аналіз необхідний також для того, щоб недоліки 
реальної холодильної машини або теплового насо-
са необґрунтовано не були віднесені на рахунок 
принципових особливостей конструктивного ви-
конання окремих деталей і вузлів. 
 

Мета роботи 
 

Метою роботи є розробка методики аналізу 
термодинамічної ефективності простих одноступі-
нчастих і регенеративних холодильних циклів в 
залежності від визначальних теплофізичних влас-
тивостей робочих речовин. 
 

Аналіз літературних джерел 
і постановка задач дослідження 

 
В роботі [1] автори досліджували вплив вико-

ристання регенеративного теплообмінника (РТ) 
числовими методами. Ними встановлено, що ви-

користання РТ підвищує ефективність систем, що 
використовують холодоагенти R507A, R134a, R12, 
R404A, R290, R407C, R600 і R410A. В роботі за-
пропоновано кореляційне рівняння, яке встанов-
лює зв'язок між величиною охолодження рідини та 
теплофізичними властивостями холодоагентів. 
Слід зазначити, що для проектування ХМ з РТ 
важливо мати кореляційну залежність між величи-
ною результативності регенерації в циклі і тепло-
фізичними властивостями робочої речовини. 

Авторами роботи [2] для визначення оптима-
льної температури перегріву досліджено залеж-
ність коефіцієнта перетворення теплового насоса µ 
від температури випаровування при різних зна-
ченнях величини перегріву ΔТпер і при фіксовано-
му температурному напорі між випарником і кон-
денсатором (Тк – Т0 = 50 °С). Встановлено, що ко-
жному значенню перегріву ΔТпер відповідає мак-
симальний коефіцієнт перетворення µmax. Крім 
того, авторами знайдено оптимальне значення пе-
регріву при нефіксованому температурному напорі 
Тк – Т0, якому відповідає µmax. Однак, за результа-
тами досліджень нами не встановлено існування 
оптимальної величини перегріву, що відповідає 
максимальному значенню коефіцієнта перетво-
рення ТН. Максимальні значення µmax, що отрима-
ні в роботі [2], слід пояснити наближенням темпе-
ратури конденсації до критичної температури ро-
бочої речовини при збереженні постійними темпе-
ратурних меж циклу (Тк – Т0 = 50 °С) і варіюванні 
величини перегріву пари. У даному випадку це 
призводить до зменшення прихованої теплоти па-
роутворення і зниження ефективності циклу. На 
противагу цьому, одночасне збільшення темпера-
тури випаровування, що сприяє збільшенню ефек-
тивності циклу, призводить до виникнення µmax. 
Таким чином, наявність µmax визначається тут фік-
сованим температурним напором між випарником 
і конденсатором Тк – Т0, а не величиною перегріву 
пара в циклі, що варіюється. 

Автори роботи [3] зосередилися на експери-
ментальному дослідженні впливу РТ на ефектив-
ність систем, що використовують неазеотропні 
суміші холодоагентів. Аналіз отриманих результа-
тів показав, що для таких систем РТ дає істотне 
збільшення холодопродуктивності в порівнянні з 
установками, які використовують як холодоагент 
однокомпонентні робочі речовини. Тим часом, 
авторами не досліджено вплив перегріву в різних 
режимах та при різних схемах підключення РТ і 
дросельного пристрою. 

В роботі [4] автори використовують принцип 
відповідних станів робочої речовини для оцінки 
нових холодоагентів. Встановлено, що має місце 
зв’язок між молекулярною масою холодоагенту і 
ефективністю застосування регенерації в циклі 
холодильної машини та теплового насоса. Автора-
ми введено, так званий, індекс молекулярної скла-
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дності холодоагенту. Головним чином він зале-
жить від теплоємності газу. Для холодоагентів, що 
мають високі значення даного індексу, застосу-
вання регенерації в циклі може бути тим рішен-
ням, яке сприяє підвищенню загальної ефективно-
сті системи. Можна констатувати, що на питання 
про доцільність застосування регенерації в циклах 
холодильних машин і теплових насосів даний ме-
тод аналізу однозначної відповіді не дає. 

Автори статті [5] провели оцінку суміші хо-
лодоагентів, що запропонована як замінник холо-
доагенту R22 в кондиціонерах і теплових насосах. 
Аналіз отриманих результатів показав збільшення 
ефективності установки на 6 %–7 % у разі її осна-
щення РТ. З метою отримання конкретних реко-
мендацій для проектування, доцільно було б вста-
новити граничне значення величини перегріву, що 
дає позитивний вплив на підвищення ефективності 
системи. 

В роботі [6] виконано аналіз регенеративних 
циклів холодильних машин і теплових насосів на 
основі створеної напівемпіричної математичної 
моделі циклу. За результатами моделювання хара-
ктеристик циклу для різних робочих речовин авто-
рами встановлено, що холодоагенти, які мають 
високу теплоємність пари, дозволяють досягти 
більш високої продуктивності і ефективності уста-
новки. До недоліків даної роботи можна віднести 
наступне. Вибираючи конструкцію регенеративно-
го теплообмінника, необхідно враховувати поряд з 
видом робочої речовини також і вид технологічної 
схеми установки, тип компресора, конструктивне 
виконання конденсатора і випарника. 

Авторами роботи [7] розроблено емпіричні 
математичні моделі оцінки ефективності холоди-
льних регенеративних циклів. Емпіричні моделі 
містять кілька констант, які визначаються шляхом 
обробки експериментальних даних конкретної мо-
делі холодильної машини або теплового насоса. 
Емпіричні моделі мають широке застосування в 
силу своєї простоти, проте вони не дають уявлення 
про основні термодинамічні процеси циклу. Це 
ускладнює їх аналіз. З іншого боку, холодильний 
коефіцієнт або коефіцієнт перетворення можуть 
бути розраховані за рівняннями ентальпійного 
балансу. Для цього необхідні точні діаграми влас-
тивостей робочих речовин або рівняння стану. Цей 
підхід досить трудомісткий і вимагає проведення 
великої кількості різноманітних розрахунків циклу 
з подальшим узагальненням отриманих результа-
тів. Доцільніше розвивати інший підхід, який по-
єднує переваги двох зазначених вище підходів, і 
ґрунтується на спрощуючих припущеннях про 
теплофізичні властивості робочих речовин. В цьо-
му випадку точність аналітичного виразу для оці-
нки ефективності циклу буде достатньою для про-
ектних розрахунків і математичного моделювання. 
Обмеженням тут є неможливість прогнозування 

ефективності циклів при відсутності експеримен-
тальних даних про властивості для нових холодоа-
гентів. 

У роботах [8, 9] також розвинений аналітич-
ний підхід до оцінки термодинамічної ефективно-
сті ХМ. Хоча цей підхід і здатний дати досліднику 
аналітичне рівняння для холодильного коефіцієн-
та, він не враховує особливість термодинамічних 
властивостей робочої речовини. Це обумовлено 
тим, що в його основу покладено рівняння термо-
динаміки при кінцевому часі, яка вивчає цикли з 
зовнішньої необоротністю, що зумовлена впливом 
кінцевої різниці температур при теплообміні. При 
цьому використовуються тільки рівняння теплопе-
реносу, крім того, вводиться припущення про вну-
трішню оборотність циклу, тобто про зневагу не-
оборотністю процесів стиснення і дроселювання. 

Щоб врахувати втрати від внутрішньої незво-
ротності при розрахунку холодильного коефіцієн-
та, можна вдатися до фундаментальних термоди-
намічних співвідношень для ідеального газу [10]. 
Використовуючи співвідношення Другого Закону 
термодинаміки, неможливо врахувати всі втрати 
від незворотності в циклі. На такому підході за-
снована аналітична модель [11]. Однак її недолі-
ком є те, що модель не враховує процеси перегріву 
і переохолодження. Це призводить до неможливо-
сті її застосування для аналізу регенеративних ци-
клів ХМ і ТН. 

Задачами дослідження, яке представлено в 
цій статті, є: 

1 Отримання аналітичних співвідношень для 
оцінки термодинамічної ефективності простих 
одноступінчастих і регенеративних холодильних 
циклів. 

2 Дослідження термодинамічної ефективності 
застосування регенерації в холодильному циклі з 
різними робочими речовинами і узагальнення ре-
зультатів у вигляді регресійних і графічних залеж-
ностей. 
 

Методика термодинамічного аналізу 
циклу холодильної машини 

з регенеративним теплообмінником 
 

У даній роботі розглядаються тільки докри-
тичні цикли ХМ. Термодинамічний аналіз позак-
ритичних циклів ХМ представлений в роботі [12]. 

Оцінку ефективності термодинамічних циклів 
проводять з метою вибору схем холодильних ма-
шин або теплових насосів та їх робочої речовини 
для заданих робочих температур циклу. Найбільш 
часто різні холодоагенти порівнюють на основі їх 
теоретичної ефективності при роботі за стандарт-
ним циклом. Однак таке порівняння не зовсім ко-
ректно. Оскільки для підвищення ефективності 
установки набагато більш доцільним є пристосу-
вати цикл до властивостей робочої речовини, ніж 
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забезпечити виконання вимоги повної відповідно-
сті вихідним процесам якогось стандартного циклу 
[13]. Зараз холодильною індустрією проводиться 
безліч робочих речовин, у яких характер правої 
граничної кривої має яскраво виражену увігну-
тість. У цьому випадку використання стандартного 
циклу і підтримання в ньому заданої постійної 
величини перегріву може привести до того, що 
параметри пари після стиснення в компресорі бу-
дуть перебувати в безпосередній близькості до 
правої граничної кривої, що неприпустимо з мір-
кувань безпечної експлуатації ХМ. Оскільки на 
практиці така ситуація може стати причиною пот-
рапляння крапель рідини в компресор. 

Зіставлення робочих речовин можна прово-
дити з використанням аналізу їх термодинамічних 
властивостей [14]. Визначення ефективності реге-
неративних циклів рекомендується виконувати за 
допомогою коефіцієнтів оборотності, відносної 
зміни холодопродуктивності і відносної зміни ро-
боти циклу. Коефіцієнти являють собою безрозмі-
рні величини. Однак визначення цих коефіцієнтів 
вимагає проведення складних розрахунків. 

Запропонована методика аналізу ефективнос-
ті циклів в залежності від визначальних термоди-
намічних властивостей робочих речовин дозво-
лить визначити очікувані характеристики установ-
ки та гранично досяжні значення її ефективності. 
На цьому принципі, як відомо [15], заснований 
метод Планка, а також метод системного аналізу 
циклів з урахуванням структурно-топологічних 
особливостей схеми [12, 16, 17]. При такому аналі-
зі використовуються лише ті властивості, які 
впливають на внутрішні незворотні втрати в циклі. 
До внутрішніх втрат в циклі відносяться втрати 
внаслідок дроселювання і втрати, що пов’язані з 
нагріванням пари при стисканні вище температури 
конденсації. Так, наприклад, втрати, що пов’язані з 
процесом дроселювання, залежать від середньої 
питомої теплоємності насиченої рідини (на лівій 
граничній кривій при ступені сухості х = 0 (рис. 1)) 
в інтервалі температур випаровування Т1 і конден-
сації Т3, що дорівнює температурі в т. 6 циклу ХМ 

 
13

63

TT
iicp −

−
=′ , (1) 

де i3 – ентальпія рідини на лінії насичення при Т3, 
кДж/кг; i6 – ентальпія рідини на лінії насичення 
при Т1 = Т6, кДж/кг. 

Робочі речовини, що мають велику теплоту 
пароутворення r0 і малу середню питому теплоєм-
ність насиченої рідини pc ′ , характерні низькими 
незворотними втратами в процесі дроселювання. 
При здійсненні циклу в області, що лежить ближче 
до критичної точки, втрати від незворотності в 
процесі дроселювання будуть збільшуватися, оскі-
льки r0 → 0, а pc ′ → ∞. 

Необоротні втрати, що зумовлені нагріванням 
пари при стисканні в компресорі вище температу-
ри конденсації, залежать від середньої питомої 
теплоємності сухої насиченої пари pc ′′  (на правій 
граничній кривій) в інтервалі температур Т1…Т3, а 
також від теплоємності перегрітої пари пп

pc  при 
тиску конденсації Рк поблизу граничної кривої. 
При малому значенні пп

pc  нахил ізобар в області 
перегрітої пари досить крутий, тому температура 
пари в кінці процесу стиснення підвищується, що 
знижує ефективність цього процесу. Таким чином, 
для робочих речовин, що мають велику термоди-
намічну ефективність процесу стиснення, але в той 
же час, малу ефективність процесу дроселювання, 
слід включати в цикл процеси, що знижують дро-
сельні втрати. 

Ефективність холодоагенту стосовно до ро-
бочих процесів термодинамічного циклу ХМ хара-
ктеризується також критичним тиском, критичною 
температурою, критичним питомим об’ємом, мо-
лекулярною масою, показником адіабати і тепло-
тою пароутворення. Так, наприклад [13], молеку-
лярна маса холодоагенту робить дуже великий 
вплив на характеристики ХМ або ТН. Маса холо-
доагенту, який заправляється в систему для забез-
печення необхідної продуктивності, прямо пропо-
рційна молекулярній масі. Для того щоб залиша-
тися в розумних межах гідравлічних втрат, діамет-
ри трубопроводів, клапанів, вентилів необхідно 
розраховувати виходячи з цього правила. 

Зниження втрат в процесі дроселювання за-
лежить від співвідношення між критичною темпе-
ратурою Ткр та температурами випаровування Т1 і 
конденсації Т3. Для мінімізації цих втрат співвід-
ношення 5,11кр =TT . 

Розглянемо методику визначення холодиль-
ного коефіцієнта в залежності від визначальних 
термодинамічних властивостей холодоагентів. Для 
цього спочатку зробимо графо-аналітичні побудо-
ви на Т, s-діаграмі одноступінчастого і регенерати-
вного циклів ХМ (рис. 1). 

Для зіставлення, регенеративний і одноступі-
нчастий цикли на рис. 1 як би накладені один на 
інший. Таким чином, можна показати відмінні 
процеси регенеративного циклу (на рис. 1 показані 
пунктиром) від процесів простого одноступінчас-
того циклу. 

Як відомо [18], в циклі з регенерацією відбу-
вається обмін теплотою між рідким холодоагентом 
на ділянці високого тиску і паром, що всмоктуєть-
ся на ділянці низького тиску. Гранична регенера-
ція може бути досягнута тільки при повній еквіди-
стантності в T, s-діаграмі ізобар регенеративного 
теплообміну, що можливо тільки при рівності теп-
лоємностей гріючого та нагріваємого потоків. Для 
реальних речовин теплоємності потоків знаходять-
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ся в великій залежності від параметрів стану, осо-
бливо поблизу критичної області та поблизу кри-
вої насичення. У зв’язку з цим гранична регенера-
ція неможлива навіть при нульових значеннях те-
мпературних напорів в регенеративному теплооб-
міннику. 
 

 
Рис. 1 – Побудова процесів дійсного циклу ХМ 

на Т, s-діаграмі 
 

Холодопродуктивність простого циклу ХМ з 
дросельним вентилем еквівалентна площі фігури 
під процесом 4 ‒ 1 пл.(1 – 4 – b – d) в T, s-діаграмі. 
Робота, що витрачається в дійсному циклі 
(1 – 2д – 2′– 3 – 4) та дорівнює роботі компресора, 
зображується площею пл.(1 – 2д – 2′ – 3 – 6). Пло-
ща фігури пл.(4 – 3′ – a – b) являє собою втрату 
холодопродуктивності і, відповідно, втрату роботи 
в дросельному вентилі. Робоча речовина в т. 3 має 
запас потенційної енергії, що еквівалентна площі 
пл.(3 – 6 – 3′). В процесі дроселювання ця енергія 
переходить в енергію рухомого струменя робочої 
речовини. За дроселем кінетична енергія перетво-
рюється при гальмуванні потоку робочої речовини 
в теплоту тертя і підводиться до самої робочої ре-
човини. Ця теплота еквівалентна площі 
пл.(4 – 3′ – a – b). Відповідно до закону збережен-
ня енергії пл.(3 – 6 – 3′) = пл.( 4 – 3′ – a – b). 

Холодильний коефіцієнт простого одноступі-
нчастого циклу ХМ в графічній інтерпретації на 
T, s-діаграмі зображується у вигляді співвідно-
шення наступних площ: 

 ( )
( ) ( )122163221

b41d
−−−+−−′−−

−−−
=ε

дпл.пл.
пл. . (2) 

Нижче проведено чисельно-аналітичне дослі-
дження термодинамічної ефективності простого 
одноступінчастого циклу ХМ і циклу з регенера-
тивним теплообмінником. 

Теоретичний холодильний коефіцієнт просто-
го циклу ХМ з процесом розширення в «віртуаль-

ному» детандері можна представити у вигляді 
співвідношення 

 ( ) ( )4312

41

iiii
ii

−−−
−

=ε . (3) 

Різницю ентальпій в точках 1 і 4 можна пред-
ставити у вигляді наступного виразу (1 ‒ x4) r0. Для 
знаходження x4 використовуємо загальне рівняння 
[19] 

 0=+
T
xrdds . (4) 

Після інтегрування (4) отримаємо 
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Також можна записати наступні залежності 
для визначення ентропії в точках простого циклу 
як 
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к
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де rк ‒ теплота конденсації, 
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При цьому середні питомі теплоємності пара 
у виразах (7) і (8) визначаються як 
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Різницю ентропій (s4 – s3) можна знайти з 
припущення про еквівалентність площ пл.(3 – 6 – 
3′) та пл.(4 – 3′ – a – b): 
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З рівняння (5) шляхом підстановки рівнянь 
(6)–(11) отримаємо 
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Таким чином 
 ( ) ( )1300441 1 TTcrrxii p −′−=−=− . (13) 

З іншого боку ‒ 
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Підставивши в (14) вираз для (i1 – i4) (13), 
отримаємо 
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А підставивши у вираз (3) залежності (13) і 
(15), враховуючи при цьому, що T2′ = T3, отримає-
мо 
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Вираз для холодильного коефіцієнта можна 
привести до наступного вигляду: 
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де Kl – критерій Клаузіуса, ( )( )130 TTcrKl p −′= . 
Для даного випадку цей критерій записується 

для рідини і має бути віднесений до різниці темпе-
ратур конденсації і випаровування робочої речо-
вини. 

Відносні похибки розрахунку для холодиль-
ного коефіцієнта за формулами (3) і (17) склада-
ють не більше 0,17 %. 

На рис. 2 представлена залежність холодиль-
ного коефіцієнта простого циклу ХМ для різних 
робочих речовин від критерію Клаузіуса. 
 

 
 

Рис. 2 – Залежність ε від Kl для різних робочих 
речовин 

 
Як можна бачити з рис. 2, чим більше крите-

рій Kl, тим більше ефективність теоретичного ци-
клу наближається до ефективності циклу Карно, 
яка визначається як 

13

1
к TT

T
−

=ε . 

Також з рис. 2 видно, що для робочих речо-
вин R125 і R143a холодильний коефіцієнт при 
Т1 = –10 °С і Т3 = 35 °С більше, ніж при Т1 = 5 °С і 
Т3 = 50 °С, в той час як для холодоагентів R134a, 
R152а, R22 і R12 навпаки – ε при більш високих 
температурах більше. Для R32 холодильний кое-
фіцієнт практично не змінюється при різних тем-
пературах Т3 і Т1. 

Холодильний коефіцієнт циклу ХМ з регене-
ративним теплообмінником в графічній інтерпре-
тації на Т, s-діаграмі можна представити у вигляді 
співвідношення наступних площ (штрихпунктирна 
лінія на рис. 1): 
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Для перетворення формули (17) у вигляді за-
лежності εрт від критерію Кl слід записати систему 
рівнянь, за аналогією з системою рівнянь для про-
стого циклу (5)‒(8), в такий спосіб: 
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Середні питомі теплоємності рідини і пари 
визначаються за формулою (1) з урахуванням тем-
пературного діапазону. 

Різниця ентропій ( )*3*4 ss −  знаходиться за 
умови, що пл.(4* – 3*′ – a* ‒ b*) = пл.(3* – 6 – 3*′). 

Далі, вирішуючи систему рівнянь (19)‒(22) і 
включаючи в неї також рівняння (6) і (7), отрима-
ємо 

 ( )1*3
0

13
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*
TT

r
c

x p −
′

=
−

. (23) 

Таким чином 
 ( ) ( )1*3

13
00441

*
**

1 TTcrrxii p −′−=−=− − . (24) 
Представивши (18) у вигляді співвідношення 

різниць ентальпій в точках циклу як 
( )

( ) ( ) =
−−−

−
=ε

*4*3*1*д2

*41
рт iiii

ii  

 ( )
( ) ( ) ( )*411*1*3*д2

*41
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= , (25) 

де 
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      – Т1= -10 °С, Т3=35 °С;     – Т1=5 °С, Т3=50 °С 
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отримаємо 
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Вираз для холодильного коефіцієнта εрт можна представити у вигляді функції від критерію Kl як 
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Вираз (28) можна спростити, допустивши, що 
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, а також записавши вирази для 

величин переохолодження ΔTпо = T3 – T3* та пере-
гріву холодоагенту в циклі ΔTпер = T1* – T1. Тоді εрт 
можна представити як 
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 (29) 
Відносна похибка визначення εрт за формула-

ми (25) і (29) не перевищує 0,01 %. 
З урахуванням рекомендацій роботи [20] для 

циклу з регенерацією, вираз для визначення холо-
дильного коефіцієнта також можна представити в 
наступному вигляді 
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де v1, v1′ ‒ питомі об’єми пара холодоагенту в т. 1 і 
т. 1*. 

Розрахунок εрт за формулами (29) і (30) пока-
зав, що відносна похибка між отриманими значен-
нями становить не більше 1 %. Таким чином, для 
визначення холодильного коефіцієнта εрт можна 
користуватися цими двома залежностями – (29) і 
(30). 

Для оцінки ефективності регенерації в циклі 
скористаємося співвідношенням для ККД РТ [1] 

%100
*13

1*1
рт ⋅

−
−

=η
TT
TT . 

На рис. 3 представлено залежності холодиль-
ного коефіцієнта простого і регенеративного цик-
лів від критерію Клаузіуса. 
 

 
Рис. 3 – Залежність ε від Kl для різних 

холодоагентів при Т1 = –10 °С, 
Т3 = 35 °С і ηрт = 0,56 

 
Видно, що для холодоагентів R125 і R143a εрт 

істотно вище ε, для R152а, R22 і R12 ці коефіцієн-
ти практично однакові. 

На рис. 4 показано залежність εрт/ε від вели-
чини ηрт в циклі. 
 

 
 
Рис. 4 – Залежність εрт/ε від ηрт для різних робочих 

речовин при Т1 = –10 °С, Т3 = 35 °С 
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У ряді випадків при проведенні передпроект-
ного аналізу більш обґрунтованим є визначення 
результативності регенерації εрт/ε в залежності від 
ККД РТ ηрт при варіативності температур випаро-
вування і конденсації. Тоді критерій Клаузіуса 
може бути представлений в наступному вигляді: 

кр

к*
Tc
rKL

p′
= , 

де Kl* – модифікований критерій Клаузіуса; 
c′p − питома теплоємність рідини при Т3; rк − пи-
тома теплота фазового переходу при температурі 
конденсації Т3; Ткр – критична температура холо-
доагенту. 

Доцільність використання у критерії Клаузіу-
са критичної температури холодоагенту показано 
за допомогою оцінки взаємовпливу повністю неза-
лежних параметрів циклу, таких як: температури 
випаровування і конденсації; гідравлічні опори; 
критерії, що характеризують властивості робочої 
речовини. За допомогою теорії планування експе-
рименту отримано відповідні регресійні залежнос-
ті та проведено аналіз ступеня впливу зазначених 
незалежних параметрів циклу на холодильний ко-
ефіцієнт ХМ, що працює на різних однокомпонен-
тних холодоагентах. 

Для аналізу були обрані однокомпонентні хо-
лодоагенти, значення модифікованого критерію 
Клаузіуса яких дорівнює: Kl* = 0,371 (R12), 
Kl* = 0,404 (R22), Kl* = 0,342 (R134a), Kl* = 0,596 
(R717), Kl* = 0,336 (R290). 

На рис. 5 наведено залежності величини εрт/ε, 
що представляє собою відношення холодильного 
коефіцієнта регенеративного циклу до холодиль-
ного коефіцієнту простого одноступінчастого цик-
лу, від ККД РТ ηрт при різних значеннях Kl*. Ці 
залежності отримані для різних температурних 
меж циклу і при постійних значеннях величини 
перегріву у випарнику ∆Τпер = 5 °С і переохоло-
дження у конденсаторі ∆Τпо = 2 °С. Втрати тиску у 
всмоктувальній лінії ∆Ρвс еквівалентні заданому 
зниженню температури випаровування, рівному 
0,5 К. 

Аналіз залежностей, що представлені на 
рис. 5, показав, що при збільшенні Kl* для одно-
компонентних холодоагентів величина εрт/ε, яка 
характеризує результативність регенерації, змен-
шується. При цьому, для холодоагентів з малими 
значеннями Kl* при збереженні постійної різниці 
між температурою випаровування і конденсації в 
циклі (Т3 – Т1 = 45 °С) і одночасному збільшенні Т1 
та Т3, величина εрт/ε зростає. В цілому характер 
зміни εрт/ε від ηрт для різних значень Kl і Kl* но-
сить лінійний характер. 

Для детального аналізу нижче приведена уза-
гальнена залежність для визначення холодильного 
коефіцієнта. Тут до числа незалежних факторів 
також відносяться Т3, Т1, ∆Pв, ∆Pк і ∆Pвс. 

ε = 6,3129 + 1,6636Kl* – 0,0683T3 + 0,0807T1 – 
 – 0,0025∆Pв – 0,0004∆Pк – 0,0071∆Pвс. (31) 

Рівняння (31) справедливо в наступному діа-
пазоні зміни факторів: модифікований критерій 
Клаузіуса Kl* = 0,271–0,596; втрати тиску у випар-
нику ∆Pв = 20–60 кПа; падіння тиску у конденса-
торі ∆Pк = 10–40 кПа; гідравлічний опір лінії всмо-
ктування ∆Pвс = 20–50 кПа; температури конден-
сації T3 = 30 °С…65 °С і випаровування 
T1 = –30 °С…10 °С. 

В цілому можна відзначити, що перегрів без 
переохолодження або ж при малій величині перео-
холодження рідини (до 5 °С) для більшості одно-
компонентних холодоагентів (R290, R134a, R600, 
R124) не призводить до збільшення енергетичної 
ефективності. Для R717 перегрів пари взагалі не 
доцільний, оскільки призводить до зниження хо-
лодильного коефіцієнта. З іншого боку, збільшен-
ня величини переохолодження рідини до 10 °С при 
будь-якому значенні перегріву пари завжди під-
вищує холодильний коефіцієнт на 6 %–8 %. Зале-
жність εрт = f (ΔTпер, ΔTпо) – лінійна. 
 

 
а 

 
б 

Рис. 5 – Залежність показника εрт/ε: 
а – від ηрт для різних Kl*; б – від Kl* 
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Проаналізуємо ефективність регенерації в ра-
зі віднесення крапель рідини з випарника і, відпо-
відно, надходження в регенеративний теплообмін-
ник не сухої насиченої пари (хрт = 1), а вологої па-
ри зі ступенем сухості хрт = 0,9–0,98. 

У табл. 1 і 2 наведені розрахунки параметрів і 
характеристик докритичного регенеративного ци-
клу з холодоагентом R744 при зміні ефективності 
регенерації ηрт і ступеня сухості пара на вході в 
регенеративний теплообмінник хрт. Ізоентропний 
ККД компресора в розрахунках приймався 
ηis = 80 %. 

Встановлено, що регенеративний теплообмін 
між парою зі хрт < 1 і рідиною не призводить до 
збільшення холодильного коефіцієнта εрт. При ва-
ріюванні ηрт і хрт для наведених в табл. 1 темпера-
тур випаровування і конденсації (точки 1 і 3) зна-
чення холодильного коефіцієнта залишалося пос-
тійним εрт = 1,51. Змінювалися лише питомі холо-
допродуктивність q0, теплопродуктивність qк і ро-
бота l (табл. 2). 

Установка регенеративного теплообмінника в 
цьому випадку доцільна, якщо збільшення питомої 
холодопродуктивності перевищує приріст питомої 
роботи. В цілому можна відзначити, що позитив-
ний ефект від регенерації досягається при збіль-
шенні температурних меж циклу (Т3 – Т1). 

Слід також зазначити, що застосування РТ 
може бути ефективно до певного рівня втрат тиску 
пари в ньому [21]. В іншому випадку показники 
установки при використанні регенеративного теп-
лообмінника можуть навіть погіршитися. 

Розглянемо вплив депресії пари в регенерати-
вному теплообміннику ΔРрт на ефективність цик-
лу. Для аналізу термогідравлічної незворотності в 
циклі використовувалася методика, що запропоно-
вана в роботі [22]. Був обраний холодоагент 
R134а, який має досить високий рівень втрат тиску 
в циклі в порівнянні з іншими робочими речови-
нами. 

В табл. 3 наведені результати розрахунку 
ефективності регенеративного циклу ХМ з холо-
доагентом R134а при варіативності ΔРрт і ηрт. Роз-
рахунки проведені при наступних вихідних даних: 
Т3 = 35 °С; Т1 = –10 °С; ηis = 0,777; холодопродук-
тивність Q0 = 10 кВт. Значення гідравлічних опо-
рів регенеративного теплообмінника задавалися 
виходячи з існуючого досвіду проектування і екс-
плуатації реальних ХМ [21]. 

Як можна бачити з табл. 3, депресія холодоа-
генту в РТ майже не позначається на енергетичних 
характеристиках циклу. Потужність приводу ком-
пресора Nкм зростає в середньому на 3,1 %, а холо-
дильний коефіцієнт εрт знижується на 3 %. Теплова 
потужність РТ Qрт фактично не змінюється. 

Таблиця 1 – Параметри регенеративного циклу 
з холодоагентом R744 при зміні ηрт і хрт 

Точки 
циклу 

Температура в точках 
регенеративного циклу, °С 

ηрт = 0,6 ηрт = 0,7 
хрт=0,9 хрт=0,95 хрт=0,98 хрт=0,9 хрт=0,95 хрт=0,98 

1* -9,40 -3,38 0,28 -0,75 3,85 6,63 
2′ 125,04 133,18 138,10 136,71 142,87 146,57 
3 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 

3* 11,98 15,22 17,04 8,66 12,69 14,95 
4* -30,00 -30,00 -30,00 -30,00 -30,00 -30,00 
1 -30,00 -30,00 -30,00 -30,00 -30,00 -30,00 

 
Таблиця 2 – Енергетичні характеристики 

регенеративного циклу з холодоагентом R744 
при зміні ηрт і хрт 

П
ар

ам
ет

р,
 

кД
ж

/к
г 

Характеристики регенеративного циклу 
ηрт = 0,6 ηрт = 0,7 

хрт=0,9 хрт=0,95 хрт=0,98 хрт=0,9 хрт=0,95 хрт=0,98 

q0 179,51 185,57 189,20 188,18 192,72 195,45 
l 118,91 122,88 125,23 124,57 127,50 129,24 

qк 280,58 290,01 295,65 294,06 301,09 305,30 
 

Таблиця 3 – Енергетичні характеристики 
регенеративного циклу з холодоагентом R134а 

при зміні ηрт і ΔРрт 

Параметр 

Характеристики регенеративного циклу з 
холодоагентом R134а 

ηрт = 0,35 ηрт = 0,65 

ΔР
рт

=0
,0

2 
ба

р 

ΔР
рт

=0
,0

6 
ба

р 

ΔР
рт

=0
,1

 б
ар

 

ΔР
рт

=0
,0

2 
ба

р 

ΔР
рт

=0
,0

6 
ба

р 

ΔР
рт

=0
,1

 б
ар

 
Qрт, кВт 0,69 0,7 0,7 1,26 1,26 1,26 
Nкм, кВт 2,77 2,8 2,86 2,74 2,78 2,83 

εрт 3,61 3,55 3,50 3,65 3,59 3,54 
 

Обговорення результатів 
 

Таким чином, створена універсальна аналіти-
чна методика оцінки ефективності простих однос-
тупінчастих і регенеративних холодильних циклів 
на основі визначальних термодинамічних критері-
їв в умовах обмеженої інформації про теплофізич-
ні властивості робочих речовин. Методика дозво-
ляє оцінювати ефективність циклів на нових (ма-
ловивчених) речовинах, не чекаючи появи точних 
діаграм стану. Отримані узагальнені залежності 
дають можливість виявити області пріоритетного 
використання перспективних робочих речовин в 
регенеративних циклах і висувати вимоги до влас-
тивостей холодоагентів при їх відборі. З їх допо-
могою для заданих теплофізичних характеристик 
робочої речовини і температурного режиму роботи 
установки можна вибрати раціональну технологіч-

 

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичні 
68 та теплотехнічні процеси й устаткування, № 1(5)’2021 



ISSN 2078-774X (print), ISSN 2707-7543 (on-line) 
 

ну схему і сформувати відповідні раціональні гео-
метричні характеристики теплообмінних апаратів 
та трубної обв'язки. Запропоновані аналітичні рів-
няння для оцінки холодильного коефіцієнта в за-
лежності від критерію Клаузіуса представляються 
більш зручними для передпроектних розрахунків, 
ніж відомі рівняння, що отримані в [23], оскільки в 
них використовується не середня температура в 
холодильному циклі, а абсолютні значення темпе-
ратур випаровування і конденсації. 
 

Висновки 
 

Встановлено, що вплив зони переохолоджен-
ня рідини в регенеративному теплообміннику на 
холодильний коефіцієнт набагато більше, ніж 
вплив зони перегріву пари. Вплив депресії холодо-
агенту в паровий зоні РТ на холодильний коефіці-
єнт мізерно для більшості однокомпонентних ро-
бочих речовин. Виняток становить холодоагент 
R134a. За результатами численних досліджень 
термодинамічних циклів з холодоагентом R744 не 
встановлено істотного впливу на холодильний ко-
ефіцієнт ступені сухості пари на вході в регенера-
тивний теплообмінник. Зі збільшенням значення 
модифікованого критерію Клаузіуса Kl* результа-
тивність застосування регенерації в холодильному 
циклі εрт/ε знижується. Причому характер цієї за-
лежності не змінюється навіть при високих зна-
ченнях ККД регенеративного теплообмінника ηрт. 

Перспективи подальших досліджень у даному 
напрямку полягають у використанні запропонова-
ної методики в поєднанні з термоекономічними 
методами [24–26] для оптимального проектування 
різних схемних  рішень термотрансформаторів. 
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