3. РОЗРАХУНОК ТЕПЛОПРИПЛИВІВ
У ПРИМІЩЕННЯ, ЩО ОХОЛОДЖУЮТЬСЯ,
ТА ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ
ХОЛОДОПРОДУКТИВНОСТІ УСТАНОВКИ
Холодопродуктивність СХУ Q0, Вт (кВт), повинна бути
достатньою для підтримання у приміщеннях, що
охолоджуються, заданих температур у найбільш спекотний
період року та для самого несприятливого району плавання
судна.
Для
визначення
необхідної холодопродуктивності
установки виконується калоричний розрахунок, тобто
визначаються всі зовнішні та внутрішні припливи теплоти у
приміщення, що охолоджуються, та у холодильну систему в
цілому. У загальному випадку
Q0 = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5,

(1)

де
Q1 – зовнішні теплоприпливи через ізольовані
огородження;
Q2 – внутрішні теплоприпливи від вантажів і продуктів, що
обробляються холодом (охолоджуються, заморожуються) та
зберігаються;
Q3 – теплоприпливи, що вносяться зовнішнім повітрям при
вентиляції;
Q4 – експлуатаційні теплоприпливи (від механізмів та інші),
що враховуються розрахунком;
Q5 – інші втрати холоду (теплоприпливи), що важко
розрахувати.
Сумарні теплоприпливи, що повинні бути компенсовані

холодопродуктивністю СХУ Q0, є змінними у часі та
залежать від кліматичних і технологічних умов, а також від
типу рефрижераторного судна. Для транспортних
рефрижераторів головною складовою теплоприпливів є Q1,
а для добувних і обробних суден – Q2.
Одна СХУ може обслуговувати приміщення, що
охолоджуються, з різними температурними режимами, які
навіть можуть суттєво відрізнятися (наприклад, перевезення
фруктів і овочів у одних трюмах, а мороженого м’яса – в
інших). Тоді СХУ містить у собі 2-3 холодильні машини
(ХМ), а отже, 2-3 і більше холодильних компресорів (ХК).
компресорів, що обслуговують системи попереднього
охолодження (риби), льодогенератори, швидкоморозильні
апарати, b=0,92.
У даній контрольній роботі передбачається спрощений варіант з
одним приміщенням, що охолоджується, однією ХМ і одним ХК.
У загальному випадку робоча холодопродуктивність компресора,
Вт,
Q0к = Q0 / b,

(2)

де b – коефіцієнт робочого часу компресорів, який для трюмної
установки приймається як 1,0; для компресорів, що обслуговують
провізійні камери, 0,6...0,8 (при однокомпресорній схемі) та 0,5
(при двокомпресорній); для
3.1. Приміщення, що охолоджуються, та їхня ізоляція
Як приміщення, що охолоджується, у завданні на контрольну
роботу пропонується трюм для перевезення вантажів, що швидко
псуються, на рефрижераторному судні чи провізійна камера для
зберігання продуктів на суднах транспортного флоту (танкерах,
суховантажниках, контейнеровозах тощо).
У завданні задаються розміри приміщення, що охолоджується:

довжина L, ширина В, висота Н (рис. 1), а також зазначено, з чим
межує огородження приміщення.
Зовнішню температуру поверхонь, що огороджують приміщення,
добирають для кожної поверхні окремо в залежності від
температури середовища (повітря, води), з яким знаходиться в
контакті ця поверхня. Температуру настилу другого дна й обшивки
підводної частини борту приймають рівною температурі забортної
води, а зовнішню температуру конструкцій, що межують із
зовнішнім повітрям, – температурі останнього. Зовнішню
температуру поверхонь, що межують з іншими внутрішніми
приміщеннями судна, приймають рівною температурі повітря в цих
приміщеннях. Температуру повітря в робочій зоні машиннокотельного відділення (МКВ) у літній період року приймають на 5
о
С вище температури зовнішнього повітря. Проте у верхній зоні
МКВ температура повітря, як правило, на 5...7 оС вище температури
в робочій зоні, що повинно бути враховано при розрахунку
теплоприпливів у приміщення, що межують із верхньою зоною
МКВ.

Рис. 1. Ескіз приміщення, що охолоджується

Під впливом сонячних променів температури відкритої частини
палуби та надводної частини борту будуть вищі за температуру
зовнішнього повітря:
для палуби
tпал = tзп + ∆tр1;
для освітленого сонцем борту
tб = tзп + ∆tр2,
де ∆tр1 = gг ∙ ε / αзовн; ∆tр2 = gв ∙ ε / αзовн.
Тут ε – коефіцієнт поглинання сонячних променів зовнішньою
поверхнею;
gг, gв – інтенсивність сонячної радіації відповідно для
горизонтальної та вертикальної поверхонь, Вт/м2;
αзовн – коефіцієнт тепловіддачі від зовнішніх поверхонь до
повітря, Вт/(м2∙К), що залежить від швидкості судна W, м/с:
при W  5 м/с
при W > 5 м/с

αзовн = 6,16 + 4,19 ∙ W;
αзовн = 7,53 ∙ W0,78.

(3)
(4)

Значення ε у залежності від матеріалу та характеру поверхні, а
також максимальні значення gг і gв наведено в [2, додаток 4].
Щоб зменшити теплоприпливи від сонячної радіації поверхні
суден, що зазнають дії сонячних променів, звичайно покривають
світлою фарбою, тоді ε = 0,3...0,4.
Теплоприпливи від сонячної радіації краще визначати не за
максимальним значенням інтенсивності сонячної радіації (що
утримується недовго), а за її середньодобовим значенням. Можна
приймати приблизно однаковими в будь-яких районах плавання
(включаючи тропіки): gг = 340 Вт/м2, gв = 200 Вт/м2 [2].
Основне призначення суднової ізоляції – знизити припливи
теплоти в приміщення, що охолоджується.
Основні ізоляційні конструкції можна розділити на три типи
(класи):
такі, що не прорізаються судновим набором (рис. 2);
такі, що перекривають набір (нормальна ізоляція) (рис. 3);
такі, що обходять набір (рис. 4).
На рисунках 2-4 показано основні розміри, що характеризують
ізоляційну конструкцію: S – шпація (відстань між металевими
профілями суднового набору), звичайно S = 600…900 мм; h –
висота профілю з поличкою (h = 100…200 мм); f – товщина
профілю (f = 5...10 мм); b – ширина профілю (полички) (b = 50…100
мм).
Конструкції першого класу (що не прорізаються набором) в
основному застосовують для ізолювання гладких металевих
поверхонь. Оскільки ізоляцію не прорізає сталевий набір корпусу
судна, вона складається з матеріалів із близькими коефіцієнтами
теплопровідності, що відрізняються один від іншого не більш ніж у
10 разів. Ці конструкції застосовують для ізолювання другого дна,
палуб, перебірок із боку гладкої стіни приміщення, а також
внутрішніх розподільних перебірок (неметалевих).
Ізоляційні конструкції другого класу прийнято називати
нормальними. Їхня відмінна риса полягає в тому, що поверхня

ізоляційного матеріалу в усіх випадках не має виступів. У
рефрижераторних трюмах найчастіше застосовується нормальна
конструкція. Так ізолюють борти, палуби (знизу), перебірки (з боку
стояків) та інші стінки, підкріплені звичайним набором.
Конструкції
з
обходом
набору
використовують
у
рефрижераторних трюмах лише для ізолювання високого рамного
набору. При великій відстані між рамним набором (не менше 3-4
шпацій) обхідна ізоляція збільшує корисну місткість трюму.
Рефрижераторні трюми та провізійні камери звичайно ізолюють
найбільш дешевими волокнистими матеріалами, які встановлюють
упритул до поверхні, що ізолюють.
Міцність ізоляційних конструкцій забезпечується металевими
конструкціями корпусу судна та зашиттям, що прикріплено цвяхами
чи шурупами до дерев’яної лати (рос. “обрешетника”).
У рефрижераторних трюмах ізоляцію другого дна та палуб
зашивають сосновими дошками товщиною 40...60 мм. Шви добре
законопачують. Поверх дерев’яного настилу встановлюють
металеві ванни з листів алюмінієво-магнієвих сплавів товщиною 2
мм.
Ізоляцію бортів, перебірок і підволоків у рефрижераторних
трюмах зашивають в один ряд шпунтованими дошками товщиною
16-25 мм. Дошки обшивають листами АМг товщиною 1,5...2,0 мм
чи оцинкованої сталі товщиною 0,8...1,5 мм. У цьому випадку нема
потреби в гідроізоляції покриття та металевих сітках (проти
гризунів). Ізоляцію бортів, перебірок і підволоків зашивають також
бакелізованою фанерою ФСФ товщиною 10...12 мм, яку
облицьовують склопластиком товщиною 4 мм на епоксидній смолі.
На сьогоднішній день на деяких суднах застосовано зашиття
трюмів узагалі без шпунтованих дошок, що складається тільки з
листів АМг чи обклеєної склопластиком фанери, установлених
безпосередньо на лату (брусках).
Перед вибором типу ізоляційних конструкцій огороджень суднових
приміщень, що охолоджуються, необхідно ознайомитися з
вимогами, які
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теплопровідності, що відрізняються один від іншого не більш ніж у
10 разів. Ці конструкції застосовують для ізолювання другого дна,
палуб, перебірок із боку гладкої стіни приміщення, а також
внутрішніх розподільних перебірок (неметалевих).
Ізоляційні конструкції другого класу прийнято називати
нормальними. Їхня відмінна риса полягає в тому, що поверхня
ізоляційного матеріалу в усіх випадках не має виступів. У
рефрижераторних трюмах найчастіше застосовується нормальна
конструкція. Так ізолюють борти, палуби (знизу), перебірки (з боку
стояків) та інші стінки, підкріплені звичайним набором.
Конструкції
з
обходом
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використовують
у
рефрижераторних трюмах лише для ізолювання високого рамного
набору. При великій відстані між рамним набором (не менше 3-4
шпацій) обхідна ізоляція збільшує корисну місткість трюму.
Рефрижераторні трюми та провізійні камери звичайно ізолюють
найбільш дешевими волокнистими матеріалами, які встановлюють
упритул до поверхні, що ізолюють.
Міцність ізоляційних конструкцій забезпечується металевими
конструкціями корпусу судна та зашиттям, що прикріплено цвяхами
чи шурупами до дерев’яної лати (рос. “обрешетника”).
У рефрижераторних трюмах ізоляцію другого дна та палуб
зашивають сосновими дошками товщиною 40...60 мм. Шви добре
законопачують. Поверх дерев’яного настилу встановлюють
металеві ванни з листів алюмінієво-магнієвих сплавів товщиною 2
мм.
Ізоляцію бортів, перебірок і підволоків у рефрижераторних
трюмах зашивають в один ряд шпунтованими дошками товщиною
16-25 мм. Дошки обшивають листами АМг товщиною 1,5...2,0 мм
чи оцинкованої сталі товщиною 0,8...1,5 мм. У цьому випадку нема
потреби в гідроізоляції покриття та металевих сітках (проти
гризунів). Ізоляцію бортів, перебірок і підволоків зашивають також
бакелізованою фанерою ФСФ товщиною 10...12 мм, яку

облицьовують склопластиком товщиною 4 мм на епоксидній смолі.
На сьогоднішній день на деяких суднах застосовано зашиття
трюмів узагалі без шпунтованих дошок, що складається тільки з
листів АМг чи обклеєної склопластиком фанери, установлених
безпосередньо на лату (брусках).
Перед вибором типу ізоляційних конструкцій огороджень суднових
приміщень, що охолоджуються, необхідно ознайомитися з
вимогами, які
висуваються до матеріалів суднової ізоляції, структури та
фізичних властивостей теплоізоляційних матеріалів і конструкцій
[2].
Потім вибирають теплоізоляційний матеріал і тип ізоляційної
конструкції палуб, бортів, перебірок, підволоків, настилу другого
дна. Тип ізоляційної конструкції приймають у залежності від
призначення приміщення, розташування (вертикальне чи
горизонтальне) поверхні, що ізолюється, теплоізоляційного
матеріалу, який застосовується, температури навколишнього
середовища в районі плавання судна, температури та вологості
повітря усередині приміщення, що охолоджується, і низки інших
факторів.
Далі треба призначити попередні товщини ізоляції на обшивання
корпусу m, поверх набору l і в інших місцях (див. рис. 2-4),
виходячи з нормативних значень (див. додаток 3) питомого
теплового потоку q, коефіцієнта теплопередачі k і товщин ізоляції.
Обрана товщина ізоляції не повинна бути меншою її нормативного
значення.

Рис. 2. Конструкція ізоляції, що не прорізається судновим набором:

1 – металева обшивка; 2 – дерев'яний брусок; 3 – матеріал
ізоляції;
4 – зашиття
Незалежно від обраного типу ізоляційної конструкції, необхідно
завжди передбачати захист ізоляційного матеріалу від зволоження,
механічних ушкоджень, а також зашиття внутрішньої поверхні
трюмів (камер) листовим матеріалом, що поліпшує санітарні умови
перевезення вантажів.

Рис. 3. Конструкція нормальної ізоляції:
1 – металева обшивка; 2 – судновий набір (кутник, тавр, полособульб тощо); 3 – матеріал ізоляціії; 4 –
дерев'яний брусок; 5 – зашиття

Рис. 4. Конструкція ізоляції, що обходить набір:
1 – металева обшивка; 2 – судновий набір (кутник, тавр,
полособульб тощо); 3 – матеріал ізоляції; 4 – зашиття
3.2. Розрахунок теплової ізоляції
Розрахунок теплової ізоляції звичайно зводиться до визначення
коефіцієнта теплопередачі чи оптимальної товщини ізоляційного
шару. Для розрахунку суднової ізоляції застосовують різні методи.
Практичні розрахунки виконують за графіками та діаграмами,
отриманими методом електротеплової аналогії (ЕТА) [2].
Коефіцієнт теплопередачі за методом ЕТА визначається як,
Вт/(м2∙К),
k = (λіз / S) ∙ Ф,

(5)

де λіз – коефіцієнт теплопровідності матеріалу ізоляції, Вт/(м∙К);
S – розмір шпації, м (як уже відзначалося, він може бути прийнятий
рівним 0,6...0,9 м);
Ф – критерій (фактор) форми чи формфактор.
Формфактор визначається за графіками у залежності від типу і
відносних розмірів конструкції ізоляції.
Відносні розміри конструкції визначають, виходячи з абсолютних
розмірів:

S' = S / h; M = mn / h; B = b / h; F = f / h; L = ln / h; N = nn / h,
де h – висота набору;
b – ширина полички профілю;
f – товщина стінки профілю;
mn, ln, nn – наведені розміри товщини ізоляційного шару.
При визначенні наведених розмірів mn, ln, nn дерев’яне зашиття
ізоляції заміняють еквівалентним шаром ізоляційного матеріалу
товщиною, м,
 



δе.д = (λіз / λд) ∙ δз,

(6)

де δз – товщина дерев’яного зашиття, м;
λд – коефіцієнт теплопровідності дерева, Вт/(м∙К).
Формфактор для ізоляції, що перекриває набір,
Ф = ФS'M ∙ φВ.

(7)

Формфактор для ізоляції, що обходить набір,
Ф = ФS'M ∙ φВ ∙ φL ∙ φN .

(8)

Значення величин ФS'M, φВ, φL і φN, що використовуються для
розрахунку ізоляції, яка перекриває набір і з обходом набору,
наведено на рис. 5 і 6.
Розглянутий метод розрахунку не враховує впливу наявності
брусків лати в теплоізоляційній конструкції на величину
коефіцієнта теплопередачі k.

Коефіцієнт теплопередачі ізоляційної конструкції з брусками
лати, Вт/(м2∙К),
k1 = β ∙ k,

(9)

де β=1,05...1,15 – для конструкцій ізоляції, що обходить набір;
β=1,1...1,3 – для конструкцій ізоляції, що перекриває набір.
Коефіцієнт теплопередачі розраховується окремо для кожної
ізольованої поверхні зі своєю конструкцією ізоляції (борт,
перебірка, підволока, палуба).
Розглянемо на прикладах розрахунок коефіцієнта теплопередачі
для наведених конструкцій ізоляції.
Приклад 1. Визначити коефіцієнт теплопередачі для конструкції
ізоляції, що обходить набір. Абсолютні розміри конструкції (рис. 4):
h = = 200 мм, S = 800 мм, b = 100 мм, m = 150 мм, l = 60 мм, n = =
50 мм, f = = 5 мм, δз = 25 мм.
Рішення. Вибираємо матеріал ізоляції – полістирол ПСБ-С, а
зашиття – соснові дошки. Відповідно до [2, додаток 3] приймаємо
коефіцієнти теплопровідності:
λіз = 0,046 Вт/(м∙К);
λд = 0,15 Вт/(м∙К).
Визначаємо товщину шару ізоляції, еквівалентного дерев’яному
зашиттю
δе.д = (λіз / λд) ∙ δз = (0,046 /. 0,15) ∙ 25 ≈ 8 мм.
Визначаємо наведені розміри ізоляції:
mn = m + δе.д = 150 + 8 = 158 мм;
ln = l + δе.д. = 60 + 8 = 68 мм;

nn = n + δе.д = 50 + 8 = 58 мм.
Обчислюємо відносні розміри конструкції:
S' = S / h = 800 / 200 = 4; M = mn / h = 158 / 200 = 0,79;
B = b / h = 100 / 200 = 0,5; L = ln / h = 68 /200 = 0,34;
N = nn / h = 58 / 200 = 0,29.
Згідно з отриманими даними за графіками, наведеними на рис. 5,
знаходимо: ФS’M = 7,2; φВ = 0,95; φL = 1,0; φN = 1,05.

Рис. 5. Графіки для розрахунку ізоляції, що обходить набір:
а) залежність формфактору від відносної товщини ізоляції;
б) профілі суднового набору; в, г, д) залежності відносних коефіцієнтів
від відносних розмірів ізоляції для різних розмірів шпації
(S' = S/h; M = m/h; B = b/h; F = f/h; L = l/h; N = n/h) [12]:
1 – S'=3, M=0,3; 2 – S'=3, M=0,6; 3 – S'=3, M=0,9; 4 – S'=5,
M=0,3; 5 – S'=5, M=0,6; 6 – S'=5, M=0,9; 7 – S'=7, M=0,3

Рис. 6. Графіки для розрахунку ізоляції, що перекриває набір:
а) залежність формфактору від відносної товщини ізоляції для різних
розмірів шпації; б) профілі набору; в) залежність відносної ширини
полички профілю набору від відносних розмірів шпації
та товщини ізоляції
(S' = S/h; M = m/h; B = b/h; F = f/h) [12]:
1 – S'=2, M=1,2; 2 – S'=2, M=1,6; 3 – S'=2, M=2; 4 – S'=4, M=1,2;
5 – S'=4, M=1,6; 6 – S'=4, M=2; 7 – S'=6, M=1,2; 8 – S'=6, M=1,6;
9 – S'=6, M=2

Приклад 2. Визначити коефіцієнт теплопередачі для конструкції ізоляції,
що перекриває набір (див. рис. 3). Абсолютні розміри конструкції приймаємо
такими ж, що й у попередньому прикладі. Приймаємо, що ізоляція на 60 мм
перекриває поличку суднового набору (тавра), тобто m=260 мм.
Рішення
mn = m + δе.д = 260 + 8 = 268 мм;
S' = S / h = 4; M = mn / h = 268 / 200 = 1,34; B = b / h = 0,5.
Згідно з отриманими даними за графіками, наведеними на рис. 6,
знаходимо:
ФS'M = 5,65;

φВ = 0,92.

Формфактор
Ф = ФS'M ∙ φВ = 5,65 ∙ 0,92 = 5,2.
Коефіцієнт теплопередачі
k = (λіз / S) ∙ Ф = (0,046 / 0,8) ∙ 5,2 = 0,30 Вт/(м2∙К).
З урахуванням бруска лати
k1 = β ∙ k =1,1 ∙ 0,30 = 0,33 Вт/(м2∙К).
Отримані значення коефіцієнтів теплопередачі для наведених конструкцій
ізоляції знаходяться в межах нормативних величин.
3.3. Розрахунок теплоприпливів через ізольовані огородження
Сумарні теплоприпливи через огородження, Вт,
Q1 =

Q1i ,

(10)

де Q1i – тепловий потік через i-ту поверхню огородження приміщення, Вт;
n – кількість поверхонь огородження; у нашому випадку n=6 (палуба і
підволока, дві перебірки бортів, носова та кормова перебірки).

Тепловий потік через i-ту поверхню огородження, Вт,
Q1i = ki ∙ Fi ∙ (tзi – tкін),

(11)

де ki – коефіцієнт теплопередачі і-ї поверхні огородження, Вт/(м2∙К);
Fi – площа і-ї поверхні огородження, м2;
tзi – зовнішня температура і-ї поверхні, оС;
tкін – температура в приміщенні, що охолоджується, оС.
За рекомендаціями, наведеними вище, визначається зовнішня температура
для кожної поверхні. Якщо поверхня межує із зовнішнім повітрям, то його
температура приймається, виходячи з району плавання судна, і з урахуванням
сонячної радіації.
Вибирається тип ізоляційної конструкції та її розміри для кожної поверхні,
що огороджує приміщення, і розраховується коефіцієнт теплопередачі.
Розрахункову площу Fi варто обчислювати як середнє арифметичне між її
зовнішньою Fзi і внутрішньою Fвi поверхнями:
Fi = 0,5 ∙ (Fзi + Fвi).

(12)

Після виконання ескізів кожної ізольованої поверхні її зовнішню площу
можна визначити за відомими двома розмірами: L, B чи H. Поверхню Fвi
треба визначати у світлі, тобто без урахування набору, що виступає за
основну ізоляцію [2].

Отримані результати розрахунку рекомендується звести в таблицю за
формою табл. 1.

Таблиця 1
Приклад табличного оформлення розрахунків
теплоприпливів через поверхні огородження
Найменування
поверхні

Параметр
ki,
Вт/(м2∙К)

Fзi,м2 Fвi, м2 Fi, м2

1. Носова
перебірка
2. Кормова
перебірка
3. Перебірка
правого борту
4. Перебірка
лівого борту
5. Підволока
6. Палуба
Сумарний теплоприплив у приміщення:

tзi,
о
С

tкін,
о
С

Q1i, Вт

Q1

У приміщення, що охолоджується, теплота проникає не тільки через
огороджуючі стінки, але й через краї палуб і перебірок, що розділяють
суміжні охолоджувані приміщення. Ці палуби та перебірки прийнято
називати проміжними. На великих рефрижераторних суднах кількість
теплоти, що проникає через них, може досягати 10...20 % теплоти, що
проникає через зовнішнє огородження. Розрахунок теплоприпливів через
проміжні палуби та перебірки наводиться у спеціальній літературі, а в даній
роботі для одиничного приміщення, що охолоджується, може не
виконуватися. Пілерси, ділянки щогл, труби, різні металеві стояки також є
тепловими містками, що вимагають ізоляції. Пілерси ізолюють цілком на всій
висоті чи частково на кінцях. Втрати холоду пілерсами складають близько 1
% загальних теплоприпливів трюму.

3.4. Тепловий потік, який відводиться від вантажів
і продуктів, що обробляються
Термічна обробка продуктів може включати такі процеси:
охолодження, заморожування та доморожування. Процес
охолодження продуктів проходить без зміни агрегатного стану
рідини в них. Кількість теплоти, що виділяється при охолодженні
продуктів, Вт,
Q2 = mпр ∙ C1 ∙ (tпоч – tкін) / (τ ∙ 3600),

(13)

де mпр – маса продукту, що охолоджується, кг;
C1 – теплоємність продукту, що охолоджується, Дж/(кг∙К);
tпоч і tкін – температури продукту до і після охолодження, оС.
Як правило,
tпоч = tкін + (2...3) оС,
хоча вантаж може надходити на судно не тільки охолодженим, але й
теплим, тобто таким, що потребує доохолодження під час
перевезення (наприклад, банани).
Тривалість охолодження τ, годин, приймають рівною 18...20
годин.
Масу вантажу, що підлягає охолодженню, визначають, виходячи з
об’єму приміщення, що охолоджується, V, м3,
V = L ∙ B ∙ H,

(14)

де L, B і H – відповідно довжина, ширина та висота приміщення.
Масу вантажу разом з тарою m, кг, можна визначити як
m = 103 ∙ V / vв,

(15)

де vв – питомий навантажувальний об’єм, м3/т, що обирається відповідно до
роду вантажу за додатком 2 даних методичних вказівок.
Маса картонної тари складає 10 % маси вантажу, дерев’яної (ящики для
фруктів) – 20 %, металевої – 10…20 %, скляної – 100%. Тоді маса продукту
mпр = m – mт.
Аналогічно визначається тепловий потік, що відводиться при охолодженні
тари, Вт,
Q2т = mт ∙ Cт ∙ (tпоч – tкін) / (τ ∙ 3600), (16)

де Ст – теплоємність тари, Дж/(кг∙К).
Овочі та фрукти перевозять у ящиках зі щілинами, рідше в кошиках. Щоб
уберегти банани від води та взаємного тертя, їх упаковують у поліетиленові
мішки.
Яйця перевозять у стандартних ящиках обов’язково окремо від інших
вантажів.
Масло перевозять у ящиках, рідше в бочках, і розміщують звичайно у
нижніх трюмах як більш важкий вантаж. Його можна перевозити разом із
мороженим м’ясом.
Охолоджене м’ясо перевозять тільки в підвішеному стані, для чого до
бімсів у поперечному напрямку кріплять знімні рейки чи труби для
підвішування на них гаків із тушами.
Морожене м’ясо укладають уздовж судна по батенсах. Туші великої
рогатої худоби та свинини можна складати в більш високі штабелі, ніж
баранину та телятину, що кладуть звичайно поверх туш великої худоби.
Морожену птицю перевозять у ящиках.
Морожену рибу перевозять у ящиках, картонних коробках і пакетах, іноді
у кіпах, тобто зашиваючи у мішковину чи чисту рогожу.
Теплоємність картонної тари Ст=1460 Дж/(кг∙К), дерев’яної – Ст=2500
Дж/(кг∙К), металевої – Ст=460 Дж/(кг∙К) і скляної –
Ст=1460
Дж/(кг∙К).
Якщо для продуктів відома температура замерзання tзам, оС (кріоскопічна
точка – початок заморожування рідкого розчину); прихована теплота
плавлення rзам, Дж/кг; значення питомих теплоємностей C1, Дж/(кг∙К), до
початку заморожування і C2, Дж/(кг∙К), після заморожування, то загальна
кількість теплоти Q2, Вт, яка виділяється продуктом при охолодженні,
заморожуванні та подальшому охолодженні до кінцевої температури
зберігання, визначається за формулою, Вт,
Q2 = {mв ∙ [C1 ∙ (tпоч – tзам) + rзам + C2 ∙ (tзам – tкін)] +
+ mт ∙ Cт ∙ (tпоч – tкін)}/(τ ∙ 3600),
(17)
де mпр і mт – відповідно маса продукту та тари, кг;
Cт – теплоємність тари, Дж/(кг∙К);
τ – тривалість процесу, годин.
Значення tзам, C1, C2, rзам для деяких продуктів, узяті з [2; 6], наведено в
додатку 2.
Кількість теплоти, яка відводиться від риби, що охолоджується та (чи)
заморожується, Вт,

Q2 = mпр ∙ (Іпоч – Ікін) / (τ ∙ 3600),

(18)

де Іпоч і Ікін – відповідно початкова і кінцева ентальпія риби, що проходить
термообробку, Дж/кг;
τ – час заморожування, годин (τ=18...20 годин).
Значення ентальпії риби при різних температурах наведено в [2, додаток
5].
Остання формула може бути застосована для розрахунку теплоти, яка
відводиться при термообробці й інших продуктів, якщо відомі значення їхніх
ентальпій на початку та наприкінці процесу.
Фрукти, ягоди й овочі при зберіганні виділяють теплоту та вуглекислий
газ, тому для камер їхнього зберігання варто визначати теплоту “дихання”.
Для цього можна скористатися спеціальними довідковими таблицями.
Наприклад, у [2, додаток 6] і [6, таблиця 10-11] наведено значення теплоти,
що виділяється фруктами й овочами при різних температурах зберігання.
Теплоприпливи від овочів і фруктів можна також визначити за емпіричною
формулою Дезента, Вт:
QФ.О. = mФ.О. ∙ (13,4 + 0,63 ∙ tкін + 0,087 ∙ tкін ) ∙ 10-3,

(19)

де mФ.О. – маса фруктів (овочів), кг;
tкін – кінцева температура зберігання, оС.
3.5. Тепловий потік, що вноситься зовнішнім повітрям
вентиляції

при

Кількість холоду, необхідного для охолодження й осушення повітря, яке
надходить при вентиляції у приміщення, що охолоджується, Вт,
Q3 = V ∙ n ∙ ρзп ∙ (Ізп – Ікін) / (24 ∙ 3600),

де V – об’єм приміщення, що охолоджується, м3;
n – кратність вентиляції (число обмінів за добу);
ρзп – густина зовнішнього повітря, кг/м3;
Ізп – ентальпія зовнішнього повітря, Дж/кг;
Ікін – ентальпія повітря в приміщенні, Дж/кг.

(20)

Величини ентальпій визначають за d–І-діаграмою вологого повітря. За
відомими температурою tзп і відносною вологістю φзп зовнішнього повітря
знаходять точку 1 (рис. 7) на діаграмі. Визначають ентальпію Ізп, а також
питомий об’єм vзп у м3/кг сухого повітря. Густина визначається як, кг/м3,
ρзп = 1 / vзп.
За заданими значеннями температури та вологості в приміщенні, що
охолоджується, знаходять точку 2 і визначають Ікін. Лінія 1-2 умовно
зображує процес охолодження й осушення зовнішнього повітря в приміщенні
(вона може і перетинати лінію насичення φ=1).
На рис. 8 наведено d–І-діаграму вологого повітря.
3.6. Експлуатаційні теплоприпливи,
враховуються розрахунком

що

До експлуатаційних теплоприпливів, що враховуються розрахунком,
відносяться теплові потоки від: електричних освітлювальних приладів;
перебування людей у приміщенні; працюючих механізмів у приміщенні, що
охолоджується.
Теплоприплив від освітлювальних приладів, Вт,
Q4' = (τосв / 24) ∙ ψосв ∙

Ni ,

(21)

де τосв – тривалість роботи світильників протягом доби, годин;
ψосв – коефіцієнт одночасної роботи світильників (ψосв=0,40...0,75);
Ni – потужність i-го світильника, Вт;
n – кількість світильників.
Теплоприплив від працюючих людей, Вт,
Q4'' = (τлюд / 24) ∙ Z ∙ qлюд ,

(22)

де τлюд – час роботи людей у приміщенні, що охолоджується (як правило, у
провізійній камері), протягом доби, годин;
Z – кількість одночасно працюючих людей;
qлюд – тепловий потік від однієї людини при середній інтенсивності роботи;
qлюд≈230…250 Вт. Менше значення qлюд доцільно приймати при відвідуванні
приміщення, більше – при роботі в ньому, наприклад, двох чоловік (Z=2), тоді

τлюд≈τосв.
Теплоприпливи від працюючих механізмів залежать від того, де
розташовані ці механізми. Якщо електродвигун знаходиться в приміщенні,
що охолоджується, то і корисна робота, і втрати в двигуні перетворюються в
теплоту та передаються повітрю приміщення, Вт:
Q4''' = ψмех ∙
де

Nдв,

(23)

Nдв – сумарна потужність усіх двигунів, встановлених у приміщен-

ні, що охолоджується, Вт;
ψмех – коефіцієнт одночасності роботи механізмів; приймається ψмех=0,4...1,0.

Риc. 7. Зображення процесу асиміляції зовнішнього повітря з повітрям приміщення в d–І-діаграмі

Якщо електродвигуни механізмів (розсільних насосів, вентиляторів тощо)
розташовані поза ізольованим контуром приміщення, то теплоприплив
виникає в результаті перетворення корисної роботи в теплоту, Вт,
Q4''' = ψмех ∙

(Nдв ∙ ηдв) ,

(24)

де ηдв – ККД двигуна (ηдв=0,8...0,9).
У залежності від холодопродуктивності рефрижераторних установок
Nдв2...30 кВт. Теплоприплив Q4''' від розсільних насосів складає
8...15 %, а від вентиляторів систем повітряного охолодження 10...20 %
загального теплового навантаження установки [2].
3.7. Інші (невраховані) втрати холоду
Інші теплоприпливи, що не піддаються розрахунку, викликані в основному
втратами холоду поза приміщенням, що охолоджується: у трубопроводах
холодильного агенту та проміжного холодоносія (розсолу чи повітря), через
ізольовані поверхні випарників, розсільних насосів, інших апаратів і
елементів, а також через нещільності в люках і дверях тощо. Вони
приймаються як частка вже розрахованих сумарних теплоприпливів через
огородження, тобто, Вт,
Q5 = (1,15...1,20) ∙ Q1.

Рис. 8. d–І-діаграма вологого повітря

