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1POWODY ZAINTERESOWANIA 
ZJAWISKIEM SAMOREGULACJI 

Powodem przygotowania artykułu dotyczą-
cego zjawiska samoregulacji lewobieżnych 
sprężarkowych obiegów chłodniczych była 
chęć pomocy kolegom zajmującym się 
serwisem urządzeń chłodniczych. Opisane 
w artykule przypadki są najczęściej spoty-
kanymi i zdecydowano się na ich przedsta-
wienie, ponieważ niepożądane skutki samo-
regulacji prowadzą do kosztownych awarii.  

2WPŁYW KONSTRUKCJI INSTALA-
CJI CHŁODNICZEJ 

Na fakt czy zjawisko samoregulacji jest po-
żądane , istotny wpływ ma konstrukcja stro-
ny niskociśnieniowej instalacji chłodniczej. 
W instalacjach chłodniczych grawitacyj-
nych z osuszaczem zjawisko samoregulacji 
jest zjawiskiem jak najbardziej pożądanym 
i dzięki niemu efekt chłodzenia jest reali-
zowany. Z kolei w najbardziej popularnych 
instalacjach współpracujących z czynnikami 
chłodniczymi z grup HCFC i HFC, w któ-
rych nie przewiduje się osuszaczy zjawisko 
samoregulacji jest wielkim zagrożeniem dla 
sprężarek. Aby temu przeciwdziałać ko-
nieczna jest realizacja instalacji z wykorzy-
staniem automatyki regulacyjnej.

2.1. Zjawisko samoregulacji w grawita-
cyjnych systemach chłodniczych
Przykładem instalacji, w której zjawisko 
samoregulacji jest jak najbardziej pożądane 
jest grawitacyjny obieg ziębienia osusza-
czem. Poniżej przedstawiono zasadę jego 
działania. 
 Jeżeli układ pokazany na rysunku 1 za-
sili się cieczą, to będzie się ona znajdować 
w bezruchu ze względu na brak różnicy ci-
śnień. Układ stanie się dynamiczny, jeżeli  
doprowadzi się ciepło do tej gałęzi. Ilość 
ciepła doprowadzanego do gałęzi prawej 
będzie decydować o intensywności procesu 
parowania czynnika (ziębnika) w tej gałę-
zi, jak również o intensywności cyrkulacji 
ziębnika pomiędzy dwoma gałęziami. 
 Przepływ spowoduje powstanie oporów 
tarcia Dp, które zależą od prędkości przepły-
wu. Stan równowagi ustali się w chwili, gdy 

SAMOREGULACJA OBIEGÓW URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH
– NIEBEZPIECZEŃSTWO CZY EFEKT POŻĄDANY

Stefan RESZEWSKI                  Marek ŻAK 

różnica ciśnień obu słupów ziębnika zosta-
nie zrównoważona oporami przepływu, czy-
li zostanie określona prędkość przepływu 
i odpowiadająca jej wydajność.
 System ziębienia bezpośredni grawita-
cyjny stosowany jest najczęściej do NH3. 
Można powiedzieć, że system opierający 
się na tej zasadzie jest najsprawniejszy, po-
nieważ:
- wykorzystuje się całą szerokość linii 

nasycenia,
- eliminuje się niedostatki zaworów roz-

prężnych,
- wprowadzane jest przegrzanie uza-

leżnione jedynie od zysków ciepła do 
przewodu ssawnego sprężarki,

- nie ma praktycznie ryzyka zalania sprę-
żarki chłodniczej,

- niskociśnieniowa część instalacji 
chłodniczej jest właściwie niewrażliwa 
na zmiany ciśnienia skraplania. Test to 
możliwe ze względu na odseparowania 
fazy ciekłej i parowej w osuszaczu.

Parowacz (parownik) zasilany przez in-
dywidualny osuszacz ustawiony na wyso-
kości H (rys. 2), wyposażony w regulator 
poziomu cieczy, ma unikatową zdolność 
samoczynnego dostosowywania się do za-
chodzących zmian w obciążeniu cieplnym 
parowacza, ponieważ obciążenie to jest 
siłą napędową działania układu. Najważ-
niejszym parametrem w układzie grawi-
tacyjnym jest wysokość H, ponieważ raz 
ustalona decyduje o natężeniu cyrkulacji 
ziębnika, a przez to również minimalna 
i maksymalna moc chłodnicza poza które 
układ nie może wyjść. Zachodzące procesy 
sprawiają, że w układzie jak na rysunku 3 
można zaobserwować trzy rodzaje przepły-
wów:
1. w przewodzie zasilającym o długości Lc 

– jednofazowy przepływ cieczy,
2. w przewodzie o długości L= 4 x Lm – 

diabatyczny przepływ dwufazowy  ( x ≠ 
const),

3. w przewodzie o długości L0 – quasidia-
batyczny przepływ dwufazowy o prawie 
stałym stopniu suchości. 

Pomijając niewątpliwą wadę tego typu 
instalacji chłodniczej, którą jest jej duże 
napełnienie oraz konieczność rozwiązania 
problemu zwrotu oleju do sprężarek moż-

na powiedzieć, że zjawisko samoregulacji 
jest jak najbardziej pożądanym. Wpływa 
ono korzystnie na ograniczenie do mini-
mum czasu pracy sprężarek chłodniczych, 
jak również dostosowanie aktualnej wy-
dajności instalacji do aktualnego zapotrze-
bowania. Parametrem, który odpowiada za 
sterowanie częścią wysokociśnieniową jest 
w tym przypadku wysokość H, czyli po-
ziom cieczy w osuszaczu. 
  
2.2. Zjawisko samoregulacji w syste-
mach chłodniczych bez osuszacza
Rozwiązanie konstrukcyjne strony niskoci-
śnieniowej w postaci najczęściej spotyka-
nej prowadzi do uzależnienia warunków jej 
pracy od pracy części wysokociśnieniowej. 
Na rysunku 4 przedstawiono odwzorowa-
nie graficzne instalacji chłodniczej wraz 
z symbolicznym rozmieszczeniem jej ele-
mentów na wykresie (p-h). 
 Charakterystyczne punkty podlegające 
kontroli w pracującej instalacji chłodniczej: 
1.	 Strona niskociśnieniowa instalacji 

chłodniczej – punkt 1”.
 Parametry do kontroli: 

a) ciśnienie parowania po (odpowia-
dające temperaturze parowania) ci-
śnienie mierzone na wyjściu  z pa-
rowacza,  

b) temperatura na wysokości umiesz-
czenia czujnika zaworu termosta-
tycznego Tsvlp,

Strona niskociśnieniowa instalacji 
chłodniczej – punkt 1.
c) ciśnienie ssania sprężarki pss ≈ ci-

śnienie parowania po – ciśnienie 
uwzględniające opory przepływu 
pary w rurociągu ssawnym. Jest 
to jeden z podstawowych proble-
mów doboru sprężarki. Powinno 
się dobierać sprężarkę biorąc ta-
kie warunki, a nie ciśnienie pa-
rowania w parowniku zwłaszcza 
w przypadku długich rurociągów 
ssawnych. Dobierając sprężarkę na 
podstawie zakładanej temperatury 
parowania Projektant naraża się na 
jej niedowymiarowanie,    

d) temperatura Tss – temperatura par 
na ssaniu sprężarki uwzględniająca 
przegrzanie wprowadzone przez 
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Rys. 5. Parametry projektowe – początkowe

Rys. 1. Niskociśnieniowa strona obiegu grawitacyjnego 
– zasada działania

Rys. 2. Niskociśnieniowa strona obiegu grawitacyjnego – zasada działania

Rys. 3. Odwzorowanie na wykresie (p-h) układu osuszacz 
– parowacz (niskociśnieniowej części instalacji chłodniczej) 
Oznaczenia: tz – temperatura powietrza otaczającego paro-
wacz, t0 – średnia temperatura nasycenia ziębnika w paro-
waczu, tos– temperatura nasycenia ziębnika w osuszaczu, 
tD– temperatura nasycenia ziębnika na wlocie do przewodu 
powrotnego, Dpc – opory liniowe na długości przewodu zasi-
lającego, ΣDpc – suma oporów miejscowych w przewodzie 
zasilającym

Rys. 4. Odwzorowanie obiegu ziębienia (chłod-
niczego) wraz z symbolicznym rozmieszczeniem 
jego elementów na wykresie (p-h)
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zawór rozprężny oraz przegrzanie 
par w rurociągu ssawnym. 

2.	 Strona wysokociśnieniowa instalacji 
chłodniczej.
Tłoczna strona sprężarki – punkt 2
Parametry do kontroli: 
a) ciśnienie tłoczenia psvhp≈ ciśnienie 

skraplania pk (odpowiadające tem-
peraturze skraplania),

b) temperatura przegrzanej pary na 
tłoczeniu Tsvhp.

3. Wysokociśnieniowa strona instalacji – 
punkt 3’. Zbiornik ciekłego ziębnika 
– urządzenie separujące fazę ciekłą od 
parowej.

 Parametry do kontroli:
a) ciśnienie skraplania pk – odpowia-

da temperaturze skraplania, która 
jest jednym z podstawowych pa-
rametrów koniecznych do określe-
nia przy projektowaniu. Ciśnienie 
to uwzględnia opór hydrauliczny 
skraplacza.  

Linia cieczowa – Punkt 3 
Parametry do kontroli: 
a) ciśnienie ciekłego ziębnika na wlo-

cie do elementu rozprężnego psub≈ 
ciśnienie skraplania pk. Ciśnienie 
uwzględniające opór całej linii cie-
czowej zawierającej opory liniowe 
i miejscowe rurociągów, jak rów-
nież opory na armaturze i automa-
tyce chłodniczej. 

b) temperatura Tsub. Temperatura 
przechłodzonej cieczy doprowa-
dzanej do elementu rozprężnego. 
Jeden z głównych parametrów do-
borowych elementu rozprężnego. 
Parametr ten wpływa również na  
stopień suchości czynnika chłodni-
czego doprowadzanego do  parowa-
cza - wykorzystanie linii nasycenia.

Oprócz parametrów punktów charaktery-
stycznych instalacji chłodniczej, również 
kontroli powinny podlegać parametry, któ-
re mają wpływ na odwzorowywane para-
metry obiegu ziębienia. 
1. Temperatura otoczenia wymienników 

ciepła, sprężarki, armatury chłodniczej 
oraz rurociągów. 

2. Przepływ powietrza lub cieczy przez 
wymienniki ciepła. 

Wszystkie te informacje są konieczne, 
aby potwierdzić prawidłowe działanie 
instalacji chłodniczej oraz przyjętych 
założeń projektowych lub w czasie jej 
diagnozowania względnie stwierdzania 
przyczyn awarii. 

Największa ilość awarii instalacji chłod-
niczych jest konsekwencją samoregulacji. 
Najczęstsze przypadki samoregulacji do-
tyczą: 
- niekontrolowanego spadku lub wzrostu 

ciśnienia skraplania pk,
- niekontrolowanego spadku lub wzrostu 

ciśnienia parowania po,
- niekontrolowanego spadku lub wzrostu  

temperatury Tss ,
- niekontrolowanego spadku lub wzrostu  

temperatury Tsub.
Wszystkie te przypadki prowadzą do awarii 
instalacji chłodniczych, a większość z nich 
jest wynikiem: 
- błędnych założeń projektowych – błęd-

nych założeń temperatur pracy obiegu 
ziębienia, błędnego bilansu zapotrzebo-
wania na moc chłodniczą;  

- błędnego wnioskowania odnośnie kon-
sekwencji, co się stanie w przypadku 
zmiany którejś z temperatur podstawo-
wych obiegu ziębienia;

- błędnych obliczeń podstawowych wiel-
kości charakteryzujących obieg ziębie-
nia, powierzchni wymienników ciepła, 
średnic rurociągów itd.; 

- niepoprawnego użycia wzorów do ob-
liczeń podstawowych wielkości cha-
rakteryzujących obieg ziębienia: brak 
założeń spadków ciśnienia, wpływu 
temperatury otoczenia na rurociągi itd.; 

- błędnego użycia zabezpieczeń lub błęd-
nego ich doboru; 

- błędnej logiki pracy instalacji chłod-
niczej oraz podzespołów, jak również 
instalacji sterowniczej oraz błędnych 
nastaw regulatorów. 

Wszystkie te błędy są skutkiem błędnego 
projektu i za ten zakres odpowiedzialny jest 
Projektant lub wykonawca. Nie zawsze da 
się uniknąć błędnych założeń projektowych 
ze względu na szczątkową ilość informacji 
otrzymanych od potencjalnego użytkowni-
ka, nie mniej należy dokonać starań, aby 
ryzyko błędu ograniczyć do minimum. 

3 WPŁYW ZMIAN TEMPERATUR 
PRACY INSTALACJI CHŁODNI-

CZEJ   

Poniżej zostaną przedstawione najczęściej 
spotykane niepożądane zmiany w działaniu 
instalacji chłodniczej na skutek zjawiska 
samoregulacji. Opis nie obejmuje wszyst-
kich możliwych przypadków. Skorzystano 
z jednego z najpopularniejszych i ogólno-
dostępnych programów wspomagających 
projektowanie instalacji chłodniczych. 
  
3.1. Niekontrolowany wzrost ciśnienia 
skraplania
Niekontrolowany wzrost ciśnienia skrapla-
nia jest często wynikiem błędnych założeń 
projektowych dotyczących temperatury 
otoczenia. Poniżej przedstawiono symula-
cję pracy instalacji chłodniczej podczas jej 
prawidłowej pracy oraz po zmianie tempe-
ratury otoczenia.
 Symulowanym zakłóceniem był wzrost 

temperatury powietrza chłodzącego skra-
placz o 6 K. Na skutek takiej zmiany przy 
stałej wydajności objętościowej sprężarki 
można spodziewać się wzrostu temperatury 
skraplania o podobną wartość, spadku ma-
sowego strumienia czynnika chłodniczego 
realizującego obieg ziębienia, wzrostu za-
potrzebowania na moc do napędu sprężar-
ki, wzrostu temperatury par na tłoczeniu 
sprężarki, wzrostu stopnia suchości czynni-
ka dostarczanego do parownika, nieznacz-
nego wzrostu temperatury parowania. 
 Skutkiem tego jest zmniejszenie do-
stępnego efektu ziębienia o 8% (w oma-
wianym przypadku) oraz współczynnika 
COP i wzrostu temperatury Tsvhp, wydłużo-
ny czas pracy instalacji i nieosiąganie zada-
nej temperatury w komorze. Bardzo groźny 
dla instalacji jest wzrost temperatury na 
tłoczeniu, czemu może towarzyszyć znisz-
czenie właściwości smarnych oleju. Bez 
trudu można sobie wyobrazić zakłócenia, 
które mogą spowodować podobny efekt. 
Zabrudzona powierzchnia wymiany ciepła 
skraplacza, awaria wentylatora, umieszcze-
nie jakiegoś źródła ciepła w pobliżu skra-
placza, napór wiatru na skraplacz od strony 
wylotowej strugi powietrza itd.  

3.2. Niekontrolowany spadek ciśnienia 
skraplania
Równie groźny dla instalacji może okazać 
się niekontrolowany spadek ciśnienia skra-
plania. Co gorsze może on prowadzić do 
błędnych wniosków i błędnej interwencji 
serwisu. Często zdarza się, że serwis nie-
potrzebnie wprowadza dodatkowe napeł-
nienie instalacji czynnikiem chłodniczym, 
zamiast zmniejszyć strumień powietrza 
chłodzącego skraplacz. Parametry począt-
kowe jak na rysunku 5.
 Niekontrolowany spadek ciśnienia 
skraplania jest wynikiem błędnego zało-
żenia minimalnej temperatury powietrza 
chłodzącego skraplacz. Niższa temperatura 
powietrza automatycznie wpływa na war-
tość ciśnienia skraplania pk które maleje. To 
z kolej przenosi się na wartość ciśnienia pa-
rowania po,  które również maleje, ponieważ 
wydajność elementu rozprężnego jest uza-
leżniona od różnicy ciśnień oraz strumienia 
masowego przepływającego czynnika. Po-
nieważ wydajność objętościowa sprężarki 
pozostała bez zmian, „mr” jest mniejsze ze 
względu na wzrost wartości objętości wła-
ściwej czynnika chłodniczego na stronie 
ssawnej sprężarki „v1.”. W konsekwencji, 
Qo również maleje. W tym przypadku jest 
to spadek Qo o 34%. 
 Jak widać, bardzo łatwo wywnio-
skować, że w instalacji brakuje czynnika 
chłodniczego. Ponieważ objawy są dość 
podobne do takiej sytuacji. Zamiast uzu-
pełniać napełnienie lepiej w pierwszej 
kolejności ograniczyć przepływy przez 
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Rys. 9. Parametry pracy po zakłóceniu pracy 

Rys. 6. Odwzorowanie obiegu ziębienia przy tempe-
raturach projektowych początkowych oraz zmiana po 
zakłóceniu pracy instalacji

Rys. 7. Parametry pracy po zakłóceniu pracy 

Rys. 8. Odwzorowanie obiegu ziębienia przy tempe-
raturach projektowych początkowych oraz zmiana po 
zakłóceniu pracy instalacji
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Rys. 13. Parametry pracy po zakłóceniu pracy 

Rys. 10. Odwzorowanie obiegu ziębienia przy 
temperaturach projektowych początkowych oraz 
zmiana po zakłóceniu pracy instalacji

Rys. 11. Parametry pracy po zakłóceniu pracy 

Rys. 12. Odwzorowanie obiegu ziębienia przy 
temperaturach projektowych początkowych oraz 
zmiana po zakłóceniu pracy instalacji
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skraplacz, symulując letnie warunki pracy. 
Jeżeli efekt ziębienia zacznie być osiągany, 
temperatury będą odpowiadać projekto-
wym temperaturom parowania i skrapla-
nia, pozostaje rozwiązać problem regulacji 
ciśnienia skraplania. Możliwe jest spalenie 
silnika sprężarki na skutek niewystarczają-
cej ilości par chłodzących silnik. Efekt ten 
jest spotęgowany zwłaszcza w przypadku 
sprężarek hermetycznych i półhermetycz-
nych, w których pary czynnika mają za za-
danie chłodzenie uzwojeń. 
 W przypadku małych instalacji chłod-
niczych ze skraplaczami chłodzonymi 
powietrzem, dzięki konwekcji naturalnej 
pozostaje podzielenie skraplacza na dwie 
sekcje, przy czym do dyskusji pozostaje, 
czy ograniczać powierzchnię wymiany 
ciepła przez wprowadzenie zaworu elektro-
magnetycznego, czy wprowadzenie sekcji 
skraplaczy o różnych oporach przepływu. 

3.3 Niekontrolowany wzrost ciśnienia 
parowania
Niekontrolowany wzrost ciśnienia parowa-
nia jest wynikiem błędnego założenia – mak-
symalnej temperatury otoczenia parowacza. 
Jest to częsty przypadek nie tylko w urzą-
dzeniach domowych, gdzie do komory 
chłodziarki wprowadza się ciepłe produkty. 
Podobne efekty mają miejsce w przypadku 
dużych obiektów użytkowanych niezgodnie 
z przeznaczeniem i założeniami projektowy-
mi. Parametry początkowe jak na rys. 5.

 Niekontrolowany wzrost ciśnienia pa-
rowania jest wynikiem błędnego założe-
nia – maksymalnej temperatury otoczenia 
parowacza. Wyższa temperatura powietrza 
otaczającego parowacz powoduje wzrost 
Tsvlp Tss i Tsvhp, a w konsekwencji i pk. Więk-
sze obciążenie cieplne parowacza powo-
duje spadek wartości v1 i wzrost Wct i Qk. 
Wydajność objętościowa sprężarko jest 
bez zmian, zatem następuje wzrost „mr” ze 
względu na spadek „v1”.  Wzrost Qk w kon-
sekwencji powoduje wzrost tk i pk, ponie-
waż powierzchnia skraplacza pozostała bez 
zmian w porównaniu z warunkami projek-
towymi.  Bardzo prawdopodobne jest spa-
lenie silnika sprężarki na skutek wyraźnego 
wzrostu jego obciążenia, jak również znisz-
czenie właściwości smarnych oleju. 

3.4 Niekontrolowany spadek ciśnienia 
parowania
Niekontrolowany spadek ciśnienia paro-
wania często jest wynikiem braku odbioru 
ciepła po stronie parowacza (parownika) 
na skutek zanieczyszczenia powierzch-
ni wymiany ciepła lodem (nieskuteczne 
oszranianie), zanieczyszczenia powierzch-
ni wymiany ciepła, błędnego rozłożenia 
towaru w komorze chłodniczej, co blokuje 
przepływ powietrza, awarii wentylatorów 
itd. Konsekwencją możę być nieodparowa-
ny czynnik chłodniczy na ssaniu sprężarki, 
co może spowodować jej zniszczenie. Para-
metry początkowe jak na rys. 5.

 Niekontrolowany spadek ciśnienia paro-
wania jest często rezultatem błędnych obli-
czeń powierzchni wymiany ciepła parowacza 
lub błędnego doboru elementu rozprężnego. 
Powoduje to spadek po i T0 oraz mniejszą Qo. 
To z kolei powoduje wzrost v1, spadek Wct 
i Qk. W konsekwencji przy niezmienionej 
powierzchni skraplacza powoduje to spadek 
pk i tk. Wydajność objętościowa sprężarki jest 
bez zmian jak w warunkach początkowych, 
ale mr jest niższe ze względu na wzrost v1. 
Współczynnik COP jest wyższy niż w wa-
runkach projektowych, ale efekt ziębienia jest 
o 25% niższy. Poza tym możliwy jest spadek 
przegrzania aż do jego braku, co powoduje 
powrót nieodparowanego czynnika chłodni-
czego na stronę ssawną. 
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