
 

Subject Name: Refrigeration & Air Conditioning 
Fundamentals. (67211) 

 

রি জাের  কােক বেল? 

Refrigerant এর অথ হেলা িহমায়ক এবং তাপ বহনকারী তরল বাহী। রি জােরশন ি য়ায় 

ব ব ত কাযিনবাহক ব েক রি জাের  বেল। 

অথাৎ রি জাের  এক  অ ল হেত তাপ সং হ কের এবং বায়ুম েলর স তাপ  িনে প বা তাপ 

ানা র কের। 

 

রি জাের  ধানত দইু কার যথা- 

১. াইমাির রি জাের  (primary refrigerant) 

২. সেক াির রি জাের  ( secondary refrigerant)। 

াইমাির রি জাের  কােক বেল? 

য রি জাের  অব ার পিরবতেনর মাধ েম 
রি জােরশন চে  তাপ ানা র কের তােক াইমাির 

রি জাের  বেল। 

উদাহরণ : CFC-12 , HCFC-22 ,HFC-134a , HC-
600a  
 



সেক াির রি জাের  কােক বেল? 

য রি জাের  তাপমা া পিরবতেনর মাধ েম রি জােরশন প িতেত তাপ 

ানা র কের, তােক সেক াির রি জাের  বেল। 

উদাহরণ : াইন ওয়াটার ( লবণ ও পািনর িম ণ) , পািন , বাতাস।  

আবার, 

তাপ হণ অনুযায়ী রি জাের  িতন কার যথা- 

১. থম ণীর রি জাের  

২. ি তীয় ণীর রি জাের  

৩. তৃতীয় ণীর রি জাের । 

 

আদশ রি জাের  এর নাবিল/ ধম : 

 
 

১. রি জাের  অবশ ই  িবষহীন হওয়া উিচত। 

২. রি জাের  দাহ  না হওয়া । 

৩. রি জাের  টি ক হওয়া উিচত নয় । 

৪. রি জােরে র িবে ারণ মতা না থাকা উিচত। 

৫. রি জাের  এমন হওয়া উিচত যােত এ   কান ধাতুর সং েশ আসেল   য় না হয় । 

৬. রি জােরে র বেয়িলং পেয়  কম থাকা উিচত। 



৭. খুব বিশ নয় এবং মাঝামািঝ তাপমা ায়  ও চােপ রি জাের  সহেজই তরলীভূত হয়। 

৮. পেজ ভ চােপ রি জাের  অপােরট করা উিচত। 

৯. রি জােরে র অবশ ই উ মা া লীন তাপমান থাকা উিচত। 

১০. িডেট -এর ে  এ  সহজ হওয়া উিচত। 

১১. তেলর সােথ রি জাের  সহেজই িমেশ যাওয়া উিচত। 

১২. আ তা রাধক হওয়া উিচত। 

১৩. রি জােরে র ি িজং পেয়  িরি জােরশন প িতর মধ কার য কােনা রকম তাপমা ার 

চেয় কম হওয়া উিচত । 

১৪. রি জােরে র অপােরশন তাপ  এবং তাপমা া সহ  করার মতা থাকা উিচত। 

১৫. রি জােরে র বা  সমূেহর আয়তন যতখািন স ব কম হওয়া উিচত। 

১৬. ইভােপাের ং এবং কে ি ং এ দু র চােপর মধ কার পাথক  কম হওয়া উিচত। 

১৭. রি জাের  এর থামাল ক াি িভ  বিশ হওয়া উিচত। 

১৮. রি জাের  এর উ মা ায় ইেলকি ক াল রিজ া  থাকা উিচত। 

১৯. রি জাের -এর ব য় কম হওয়া েয়াজন। 

২০. এ  সহজলভ  হওয়া উিচত। 

 

★এয়ারকি শনার 

এয়ারকি শনােরর সংি  প এিস। ঘের আরামদায়ক তাপমা া িনি ত করেত য  ব বহার করা হয়। 
বা ীভবন ও একধরেনর কিমক াল ব বহার কেরও এিস ঘেরর তাপমা া িনয় ণ কের। বাসাবািড় ও বািণিজ ক 
িত ােন এিস ব বহার করা হয়। 

তথ  সংরহ: কােলরক । 
 



 
 

 



1.1 ইিতহাস: 

মানুষ পৃিথবীেত ান পিরবতেনর মাধ েম আরামদায়ক ান খুঁেজ িছল। এক সময় বরেফর স ান পেয় 
চ  গরেমর তুলনায় আরামদায়ক অব া বা নািতশীতাে◌  ম েলর স ান পেয় ি  পেয়িছল। 

কৃতপে  বি জােরশেনর আিদ ইিতহাস এই সময় হেত  হয়। 

বরফ 

াকৃিতক বরেফর অভাব িছল না িক  কতক লাে◌ অসুিবধার কারেণ াকৃিতক বরফ ারা 
রি জােরশেনর ব বহার িছল সীিমত। াকৃিতক বরেফর উপর িনভরতা কমােত কৃি মভােব বরফ 
তিরর কৗশল িনেয় ভাবেত থােকন। অ ত একজন গেবষক উ াবন কেরন িন  তাপমা ায় বরেফর 
সং েশ পািনও বরফ হয়। অথাৎ পািনর সং েশ এমন এক  উ ায়ী পদাথ রাখেত হেব যার উ ায়ী 
তাপমা া বরেফর তাপমা ার িনেচ।উনিবংশ শতা ীর গাে◌ড়ার িদেক িবিভ  রাসায়িনক পদাথ আিব ৃ ত 
হবার এক পযােয় বতমােন রি জাের  বা িহমায়ক আিব ার হয়, যা রি জােরশন প িতর আিব ােরর 
পথ খুেল যায়।১৯১০ সােলর থম িদেক মকািনক াল বা ভপার রি জােরশন প িত দখা যায়। উ  

প িতর মাধ েম বা ীভূত রি জাের েক তরল কের আব  চে  পুনঃপুন ব বহার করা হয়। 

১৯১৩ সােল জ, এম, লােসন (J. M.Larsen) এক  হ চািলত কে সরযু  রি জােরশন য  তির কেরন 

যা বাস গৃেহ ব বহার করা হত। হ চািলত প িতর কারেণ এ  উ য়েনর য়াে◌জনীয়তা দখা যায়। 

১৯১৮ সােল বদু িতক মাে◌টরচািলত ওেপন কে সরযু  রি জােরশন আেমিরকার বাজাের 

"েকলিভেনটর" কা ািন নােম বর হয়। 

১৯২৮ সােল "সী  বা হােম ক" অেটােম ক রি জােরটর ইউিনট "েজনােরল ইেলকি ক" চালানাে◌র 
জন  য়াে◌জনীয় িবদু ৎ শি র উপর িনভরতা কীভােব কমানাে◌ যায় তা িনেয় গেবষণা চলেত থােক, 
এবং মকািনক াল বা অ াবজপশন (Absorption) রি জােরশন প িত আিব ৃ ত হয়। যার অন  নাম " 

মিনটর টপ"। 



১৯২৭ সােল ইেলকে ালা  কা ািন অেটােম ক ডাে◌েমি ক অ াবজপশন" ইউিনট উপহার িদেয় িছেলন 
যা অত  দীঘ ায়ী। তা চালানাে◌র জন  য়াে◌জনীয় তাপ শি  য কান তােপর উৎস হেত হণ 

করা হত। যমন- িবদু ৎ, ালািন। 

১৯২০ সােলর শষ িদেক মকািনক াল রি জােরশন প িতেক হী ং প িতর সে  সংযাে◌গ কের 

ী কালীন লার তির করা হয়। 

১৯২৯ সাল পয  রি জােরশন প িতর ব বহার িছল মূলত বরফ তির, পানীয় ঠাগডাকরণ এবং 

খাদ ব  সংর েণর উপর সীমাব । কান কান ে  ী কােল এয়ারকি শনার ব ব ত হত। 

১৯৩০ সােলর শেষর িদেক অেটামাে◌বাইল এয়ারকি শিনং গাড়ীর মেধ  অ  সার লাভ কের। 

১৯৪০ সােল বাস গৃেহ ব ব ত ইউিনট লাে◌ হােম ক টাইেপ পা িরত করা হয় এবং বািণিজ ক 
ে ও সে াষজনক। বড় বড় বািণিজ ক ে  খাদ সাম ী সংর েণ এবং বড় বড় কমেফাট িলং 

াে  ব বহার করা হয়। 

1.2 রি জােরশন প িতর মূলনীিত: 

Refrigerate শে র অথ "িহমািয়ত করা বা তাপ আহরণ করা।" মূলত রি জােরট শ  হেত 
রি জােরশন (Refrigeration) কথা  এেসেছ। রি জােরশেনর অথ িহমায়ন। এ  িহমায়ন প িত তথা 

শীতলায়ন প িত িহেসেব পিরিচত। 

অথাৎ কান বািহ ক শি  য়াে◌গ ারা বায়ু বা পািনর মাধ েম কান ান, েকা , খাদ সাম ী ভৃিত 
তাপ উৎপাদনকারী উৎস হেত তাপ শাে◌ষণ কের অেপ াকৃত িন  তাপমা ায় আনয়ন করার প িতেক 

বি জােরশন বা িহমায়ন প িত বেল। 

িহমায়ন প িত ধানত ২ কার, যথা- 

১। ত  িহমায়ন প িত ও 

২। পরাে◌  িহমায়ন প িত 

 

তাপ স ালেনর উপর িভি  কের িহমায়ন আবার ২ কার, যথা- 

(ক) পিরচলন িহমায়ন প িত ও 

(খ) পিরবহণ িহমায়ন প িত। 

 



িবিভ  কার িহমায়ন প িতর বণনা িন প- 

 

১। ত  িহমায়ন প িত (Direct refrigeration system) : তাপ শাে◌ষণকারী িহমায়ক কান কান 
ে  সরাসির তাপ   শাষণ করেত পাের। এে ে  তাপ সং েহর জন  এক  মা  িহমায়ক ব বহার করা 

হয়। ব , ান, পদাথ, েকা  ভৃিত হেত সরাসির তাপ শাে◌ষণ করেল তােক ত  িহমায়ন প িত 
বেল। যমন- কান উ  পদােথর সং েশ বরফ রাখেল পদাথ  হেত বরফ সরাসির তাপ শাে◌ষণ 
কের। অনু পভােব রি জােরটেরর িহমায়ক সরাসির ক ািবেনটি ত ব সাম ীর তাপ বায়ুর মাধ েম 
শাে◌ষণ কের অন  অপসারণ কের। অথাৎ য প িতর িহমায়ক সরাসির বায়ু বা পািন হেত অথবা 
পািন-বায়ুর মাধ েম অন  , ব , পদাথ বা ােনর তাপ সং হ কের তােক ত  িহমায়ন প িত বলা 

হয়। 

২। পরাে◌  িহমায়ন প িত (Indirect refrigeration) : কান কান ে  তাপ শাে◌ষণকারী মাধ ম 
(িহমায়ক) সরাসিরভােব তাপ সং হ করেল কমত কাজ পাওয়া যায় না। এসব ে  িহমায়ক অপর 
এক তাপ সং হকারী পদােথর (িহমায়েকর) সাহােয  তাপ শাে◌ষণ কের। য িহমায়েকর সাহােয  তাপ 
শাে◌ষণ কের তােক ি তীয় পযােয়র সেক াির িহমায়ক বেল। ব , ব  েকা  হেত িহমায়ক 
পরাে◌ ভােব অনুঘটেকর মাধ েম তাপ শাে◌ষণ করেল তােক পরাে◌  িহমায়ন প িত বলা হয়। বরফ 
তিরর ে  অ ামাে◌িনয়া (NH), লবণ পািনর িম ণ ( াইন) হেত তাপ শাে◌ষণ কের। াইন 
(লবণ-পািনর িম ণ) পািনর তাপ শাে◌ষণ কের পািনেক বরেফ পিরণত কের। এর ফেল বুঝা যায় 
য, অ ামাে◌িনয়া াইেনর মাধ েম পরাে◌ ভােব পািনর তাপ শাে◌ষণ কের। াইন ত ভােব পািনর 
তাপ সং হ কের। আর াইেনর সংগৃহীত তাপ িহমায়ক (NH;) পরাে◌ ভােব সং হ কের। তােক 

পরাে◌  িহমায়ন প িত বেল। 

তাপ স ালন এর উপর িভি  কের িহমায়ন প িতর বণনা িন প- 

৩। পিরচলন িহমায়ন প িত : এ প িতেত িহমায়ক বায়বীয় বা তরল পদােথর মাধ েম তাপ শাে◌ষণ 
কের িহমায়ন ি য়া স  কের। যমন- রি জােরটেরর ে  ইভাপাে◌েরটেরর চ ারি ত বায়ু হেত 

তাপ শাে◌ষণ ি য়া। 

৪। পিরবহণ িহমায়ন প িত : এ প িতেত সাধারণত ক ন পদােথর মাধ েম তাপ স ািলত হেয় 

িহমায়ন ি য়া স  হয়। 

যমন- থােমা ইেলকি ক রি জােরশন ি য়া । 

1.3 এয়ার কি শিনং এর মূলনীিত: 

বাতােসর তাপমা া বৃি  করার জন  সাধারণত বদু িতক িহটার, হীট পা  ভৃিত ব বহার করা হয়। 
এয়ারকি শিনং ান বা েমর তাপমা া সাধারণত 22°C হেত 26°C বা 54°F হেত 5৪°F থােক। 
এয়ারকি শিনং প িত সাধারণত দইু ঋতুর উপর িভি  কের কাজ কের। যমন- ী  ও শীতকাল। 



ী কােল বাতােসর তাপমা া বিশ থাকায় তাপমা া কমানাে◌ য়াে◌জন এবং শীতকােল বাতােসর 

তাপমা া কম থাকায় তাপমা া বাড়ানাে◌ য়াে◌জন। 

এয়ারকি শনার িনিলিখত কাজ লাে◌ স াদন কের: 

(ক) বাতােসর তাপমা া িনয় ণ 

(খ) বাতাস পির ার 

(গ) কে  বাতাস স ালন 

(ঘ) বাতােসর আ তা িনয় ণ 

(ঙ) বাতাস রাে◌গমু  

(চ) কমজীবন আরামদায়ক 

(ছ) সু া  ইত ািদ। 

বতমােন রি জােরশন সাইেকল এর য়াে◌গে : 

১.ি জার (Freezer) 

২. ওয়াটার লার (Water Coolar) 

৩.িম  লার (Milk Coolar) 

৪. রি জােরটর (Refrigerator) 

৫.সাে◌ডা ফাউে ইন (Soda Fountain) 

৬. আইস ীম ক ািবেনট (Ice Cream Cabinate) 

৭. িডসে  কস (Display Case) 

৮. আইস মকার (Ice Maker) 

৯. কৗন আইস মিশন (Cone Ice Machine) 

১০.ক াি  আইস ফ া ির (Candy Ice Factory) 

১১.আইস ীম ফ া ির (Ice Cream Factory 



১২. আইস া  বা বরফ কল (Ice Plant) 

১৩.েকা  ােরজ বা িহমাগার (Cold Storage) 

১৪.িফশ ি জাভার (Fish Preserver) 

১৫. েসিসং া  (Processing Plant) 

১৬. ডইির ফাম (Dairy Firm) 

১৭. াক বা া পাে◌ট িহমায়ন (Track/Transport Refrigerator) 

১৮. ম এয়ার লার (Room Air Coolar ) 

১৯. স াল এয়ারকি শিনং া (Central Air Conditioning Plant). 

২০.িড-িহউিমিডফায়ার (De-humidifier) 

২১. ইনিকউেবটর (Incubator), ইত ািদ 

 

 


