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ანოტაცია. სამაცივრო კონტური არის ჩაკეტი-

ლი სისტემა, სადაც დაუშვებელია არა თუ ტენის, 

არამედ ჰაერის მოხვედრაც კი. ამიტომ სამაცივრო 

მანქანა-დანადგარების მონტაჟის დროს უდიდესი 

მნიშვნელობა ენიჭება სისტემაში აუცილებელი სი-

დიდის ვაკუუმის შექმნას, მაგრამ როდესაც სამა-

ცივრო კონტურში სხვადასხვა გზით მოხვდება წყა-

ლი (ჩილერის საორთქლებლის დაზიანებით, კონ-

დიციონერის გარე ბლოკის დატოვებით გარეთ ში-

გა ბლოკთან მაგისტრალების შეერთების გარეშე, 

საყოფაცხოვრებო მაცივრის საყინულის მექანიკუ-

რი დაზიანებით და სხვა) იქიდან მისი გამოძევება 

საკმაოდ დიდ სირთულეებთანაა დაკავშირებული. 

ამდაგვარ გაუმართავობის აღმოფხვრაზე ბევრი მა-

ცივარტექნიკოსი იკავებს თავს და ასეთ შემთხვე-

ვებში ისინი მთლიანად ცვლიან სამაცივრო აგრე-

გატს ანდა დაბალი წნევის ხაზს. ყოველივე ეს კი 

მნიშვნელოვნად ზრდის შეკეთების ხარჯებს. ამრი-

გად დიდი ხნის განმავლობაში გადაუწყვეტელი 

რჩებოდა ტენით გაჯერებული სამაცივრო სისტემე-

ბის მუშა მდგომარეობაში მოყვანა. ასეთი გაუმარ-

თაობის აღმოფხვრის უნივერსალური მეთოდია სა-

მაცივრო კონტურის გამოშრობა. ასეთ ოპერაციებს 

აუცილებლად უნდა ატარებდეს კვალიფიციური 

პერსონალი. 
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საკვანძო სიტყვები: ვაკუუმ-ტუმბო; კომპრე-

სორი; კონდენსატორი; სანთურა;  საორთქლებელი. 

 
 

შესავალი 

სამაცივრო სისტემაში ტენთან ბრძოლის საშუა-

ლებად წარსულში ფართოდ იყო გამოყენებული 

სისტემაში გარკვეული დოზით მეთილის სპირტის 

შეყვანა. ასეთ შემთხვევაში კონტურში არსებული 

ტენი ადვილად იხსნებოდა სპირტში, რომელსაც 

აქვს წყალთან შედარებით დაბალი დუღილის ტემ-

პერატურა. ტენის და მეთილის სპირტის ნარევი 

კაპილარულ მილში გავლისას ვეღარ წარმოქმნიდა 

ყინულის საცობებს და მაშასადამე ადგილი არ ექ-

ნებოდა სამაცივრე სისტემის გაჭედვას. ასეთი მე-

თოდის გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხ-

ვევაში, როდესაც მაცივარში საორთქლებელი დამ-

ზადებულია უჟანგავი ფოლადისაგან, მაგრამ თანა-

მედროვე მაცივრებში ასეთი მეთოდის გამოყენება 

კატეგორიულად დაუშვებელია, რადგანაც ყველა 

თანამედროვე მაცივრებში გვხვდება ალუმინის სა-

ორთქლებლები. მეთილის სპირტის ალუმინის ზე-

დაპირზე შეხება კი დროთა განმავლობაში იწვევს 

მათ საცერივით დაცხრილვას, რაც შეკეთებას ვე-

ღარ დაექვემდებარება.  

  

ძირითადი ნაწილი 

ტენით გაჯერებული სამაცივრო კონტურის გა-

მოშრობის პრინციპილი სქემა ნაჩვენებია 1-ელ 

სურ-ზე. სამაცივრო კონტურის ტენისგან გამოსაშ-

რობი მექანიზმი მდგომარეობს ამავე კონტურში 

არსებული ტენის აორთქლებასა და ორთქლად ქცე-

ული ტენის ვაკუმაციის გზით კონტურიდან გამო-

ძევებაში. სამაცივრო კონტურში მოხვედრილი სი-

თხის ასაორთქლებლად რეკომენდებულია პრო-

პანზე მომუშავე სანთურის გამოყენება. ასეთი სან-

თურის ცეცხლის ალის ტემპერატურა 700 ÷ 800℃-

ია. რაც შეეხება ჟანგბად-პროპანზე მომუშავე სან-

თურებს, მოცემულ შემთხვევაში მათი გამოყენება 

დაუშვებელია, რადგანაც ასეთი ტიპის სანთურები 

ქმნის 1000℃-ზე მაღალ ტემპერატურებს და მათი 

კონტურზე დატარებით შეიძლება დაზიანდეს 

სანთურის ცეცხლთან შეხებაში მყოფი მილების 

ზედაპირი.  
  

 
 

სურ.1. სამაცივრო აგრეგატის კონტურის ინოვაციური 

გამოსაშრობის პრინციპული სქემა. სანთურა-1, 

საორთქლებელი-2, კონდენსატორი-3, დაჭირხვნის ხაზი-4, 

შეწოვის ხაზი-5, შეწოვის შლანგი-6, ვაკუუმ-ტუმბო-7, ფილტრ-

გამომშრობი-8, კომპრესორი-9 

 

 გამოშრობის პროცედურის ჩასატარებლად აუ-

ცილებელია: 

1. მაცივრის კარადიდან გამონთავისუფლდეს სა-

მაცივრო აგრეგატი, 

2. სამაცივრო კონტურის შეწოვის ხაზზე დამონ-

ტაჟდეს შრედერის სარქველი შეწოვის პორტის 

სახით, 
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3. შეწოვის პორტი ფიტინგიანი და ონკანიანი 

შლანგით დაუკავშირდეს ორსაფეხურიან ვაკუ-

უმ-ტუმბოს, 

4. ჩაირთოს ვაკუუმ-ტუმბო და დაიწყოს ვაკუმა-

ციის პროცესი, 

5. აენთოს სანთურა საშუალო სიმძლავრის ცეცხ-

ლზე და დავიწყოთ ცეცხლის დატარება კონ-

დენსატორის მილების ზედაპირებზე 

6. ვაკუუმაციის პროცესი და კონდენსატორის მი-

ლებზე სანთურის ცეცხლის დატარება დავას-

რულოთ სისტემაში 1 ტორიჩელის სიდიდის 

ნარჩენი ვაკუუმის მიღწევისთანავე.  

წყლის ფაზური გადასვლის დიაგრამაზე გამოშ-

რობის პროცესი ნაჩვენებია მე-2 სურ-ზე 

 

 

სურ. 2. გამოშრობის პროცესი წყლის ფაზური გადასვლის დიაგრამაზე 

 

საწყის მდგომარეობას როდესაც სისტემაში იმ-

ყოფება სითხე წყლის სახით შეესაბამება  წერტილი 

1. სანთურის ალის კონდენსატორის მილებზე და-

ტარების შედეგად სითხის ტემპერატურა მატუ-

ლობს და გადააჭარბებს მის დუღილის ტემპერა-

ტურას. ამ მდგომარეობას შეესაბამება წერტილი 2, 

პროცესს კი გამოსახავს წირი 1–2. თუ ამ პროცესის 

შემდეგ დავიწყებთ ვაკუმაციის პროცესს ვაკუუმ-

ტუმბოს მეშვეობით სისტემაში წნევა დაეცემა 1 

ტორიჩელამდის და ამ მდგომარეობას შეესაბამება 

წერტილი 3. ამ პროცესს გამოსახავს წირი 2–3. თუ 

ჩვენ კონტურის გახურების და ვაკუმაციის პრო-

ცესს ვაწარმოებთ ერთდროულად მაშინ პროცესი 

გამოისახება 1–3 წირით. ამრიგად სამაცივრო 

კონტურში არსებული წყალი გარდაიქმნება გადა-

ხურებულ ორთქლად და ეს ორთქლი გამოიდევ-

ნება ვაკუუმ-ტუმბოს მეშვეობით.  

  

დასკვნა 

ტენით გაჯერებული სამაცივრო კონტურის 

გამოშრობის ინოვაციური მეთოდი ფართოდ შე-

იძლება დაინერგოს სამაცივრო ტექნიკის მომსა-

ხურე სპეციალისტებისათვის. ამ მეთოდის გამო-

ყენებით შესაძლებელი გახდება მრავალი სამა-

ცივრო აგრეგატის გადარჩენა, რასაც შეუძლია 

მოგვცეს ფულადი სახსრების დიდი ეკონომია. 
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ეს უფრო მასშტაბური სახით აისახება დიდ სა-

მაცივრო დანადგარებში და ჩილერებში.  

ამრიგად ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომ-

დინარე სამაცივრო კონტურის ტენისგან გამოშ-

რობის აღნიშნული ინოვაციური მეთოდის გამო-

ყენება დიდ დახმარებას გაუწევს სამაცივრო და 

კონდიცირების ტექნიკის მომსახერე სპეცია-

ლისტებს თავიანთ საქმიანობაში და აამაღლებს 

მათი მუშაობის ხარისხს.  
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Abstract. The refrigerator circuit is a locked system not allowing any moistureor air. Consequently, when 

installing refrigeration equipment, great importance is given to the system of creating the necessary vacuum, but 

when water flows occur in the refrigerator circuit in various ways (evaporator chiller damage, when the external 

unit of the air conditioner is left without connection to the internal unit; mechanical damage of the evaporator of 

the domestic refrigerator, etc.), it is quite difficult to expel it from there. 

 Many refrigerators refuse to fix such faults and in such cases they completely change the refrigeration unit or 

low pressure line. All this increases the cost of repair. For this reason, this problem has not been solved for a long 

time. A universal method to eliminate such faults is to dry the cooling circuit. Such operations must be performed 

by qualified personnel. Resume:  
 

Key words: Burner; compressor; condenser; evaporator; vacuum pump.  
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Аннотация. Контур холодильника представляет собой запертую систему, в которую не допускается не 

только пападания влаги, но даже и воздуха, следовательно, при монтаже холодильного оборудования 

большое значение уделяется в системе созданию необходимого вакуума, но когда в контуре холодильника 

по разному пути попадается вода (повреждение чиллера испарителя, когда внешний блок кондиционера 

оставляют без соединения с внутренним блоком, механические повреждения испарителя бытового 

холодильника и т. д.) его изгнание оттуда довольно сложно.  

Многие холодильщики отказываются устранить такие неисправности, и в таких случаях они полностью 

меняют холодильный агрегат или линию низкого давления. Все это увеличивает стоимость ремонта. По 

этой причине долгое время не решалась зта проблема. Универсальным методом устранения таких неисправ-

ностей является сушка контура охлаждения. Такие операции должны выполняться квалифицированным 

персоналом.  
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