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ДОСЛІДНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ МОРОЗИЛЬНИКА ТИПУ ШАФА
GORENJE F247CB, ЩО ПЕРЕБУВАВ У ЕКСПЛУАТАЦІЇ
C. В. Омельченко,
магістр
Державний заклад «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка», Україна, м. Старобільськ;
А. С. Браїлко,
к.т.н., головний експерт
Науково-дослідний центр «Незалежна експертиза», Україна, м. Полтава
Морозильники типу шафа широко використовують у побуті. Популярність
їх обумовлена тим, що вони можуть застосовуватися для заморожування
харчових продуктів та їх довготривалого зберігання (наприклад, на термін до
одного року, в залежності від виду продукту). Доволі часто споживачі
холодильників та морозильників стикаються з проблемою локального
намерзання під час експлуатації. Звернення до сервісних центрів про допомогу
нажаль, як правило завершується пропозицією споживачеві здійснювати ремонт
цієї техніки за власний кошт. У подібних ситуаціях вирішити подібну проблему
можливо тільки шляхом товарознавчої експертизи. Ситуація, коли споживач не
може використовувати морозильник за призначенням потребує проведення
специфічної товарознавчої експертизи у вигляді дослідної експлуатації
(перевірки працездатності) з метою встановлення наявності недоліків,
визначення їх характеру та можливості усунення.
Об’єктом дослідження обрано морозильник типу шафа Gorenje F247CB,
що перебував в експлуатації та піддавався гарантійному ремонту. Предметом
дослідження є процедура дослідної експлуатації (перевірки працездатності)
морозильника типу шафа Gorenje F247CB, що перебував в експлуатації та
піддавався гарантійному ремонту.
Дослідну експлуатацію морозильника типу шафа Gorenje F247CB, що
перебував в експлуатації та піддавався гарантійному ремонту, проведено з
метою встановлення наявності істотного недоліку (локальне намерзання),
заявленого споживачем.
Під час дослідної експлуатації морозильника типу шафа Gorenje F247CB
головними експертами та експертом-стажистом НДЦ «Незалежна експертиза»
були враховані наступні рекомендації та вимоги «Керівництва з експлуатації»
стосовно перевірки:
а) забезпечення відповідної установки морозильника, який повинен
стояти рівно та стійко на твердому покритті, не повинен торкатися стіни або
інших елементів, які знаходяться поруч;
б) стану задньої стінки конденсатора, який завжди повинен бути чистим
без пилу;
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в) забезпечення ефективної роботи приладу шляхом перевірки
достатнього охолодження приладу (відсутність будь-яких предметів за
морозильником, які могли б перешкоджати вільному переміщенню потоку
повітря);
г) роботи морозильника в автоматичному режимі та недопущення
використання морозильника у безперервному режимі роботи без потреби.
Дослідна експлуатація проводилося за трьома схемами:
а) без акумуляторів холоду і без завантаження харчових продуктів
(схема 1);
б) з акумуляторами холоду без завантаження харчових продуктів
(схема 2);
в) з акумуляторами холоду із завантаженням харчових продуктів
(схема 3), табл. 1.
Таблиця 1 – Результати дослідної експлуатації морозильника типу шафа
Gorenje F247CB, що перебував в експлуатації та піддавався гарантійному
ремонту
№
Схема Схема Схема
Перелік дій
з/п
1
2
3
1
Під час підключення морозильника фіксували
звуковий сигнал та індикацію червоної
лампочки, що засвідчувало високу температуру
+
+
+
всередині морозильника. Звуковий сигнал
вимикали натиснувши кнопку
2
Встановлювали перемикач вибору режимів
роботи
на
безперервний,
при
цьому
–
–
+
засвічувалися усі три лампочки (жовта, зелена
та червона)
3
Після вимкнення червоної
лампочки на
верхній поличці морозильника розміщували
–
+
+
акумулятори холоду
4
Через
24
години
після
включення
морозильника,
із
вимкненою
червоною
лампочкою, продукти розміщували у відділенні
–
–
+
для заморожування при безперервному режимі
роботи
5
Через наступні 24 години заморожені продукти
–
–
+
перекладали у ящики для зберігання
6
За
24
години
до
розморожування
встановлювали безперервний режим (світилася
жовта лампочка) для якісного заморожування
–
–
+
продуктів, які знаходилися у морозильнику на
момент розморожування. Добре заморожені
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№
з/п

Схема Схема Схема
1
2
3

Перелік дій

продукти переносили до холодильника для
запобігання їх розморожування та належного
зберігання
7
Встановлювали перемикач вибору режимів
роботи
на
автоматичний,
при
цьому
+
+
+
засвічувалася зелена лампочка
8
Зміни у морозильнику фіксували фотознімками
до моменту прояву заявленого споживачем
+
+
+
недоліку
9
Розморожували морозильник відповідно до
+
+
+
вимог «Керівництва з експлуатації»*
Примітки:
* – морозильник вимикали, вставляли трубочку у отвір на дні
морозильника та розміщували під нею ємність для стікання води. Для
прискорення розморожування, відкривали дверцята морозильника. Під час
розморожування не використовувалися аерозолі.
«+» – виконання дії;
«–» – дія не виконувалася.
Згідно проведеної дослідної експлуатації встановлено, що недолік
локальне намерзання у морозильнику підтвердився за всіма трьома схемами.
Контроль за зміною значень температури в морозильнику здійснювали
шляхом спостереження за показниками на зовнішньому температурному
покажчику. За всіма схемами необхідна для заморожування та тривалого
зберігання продуктів температура (–22°С) встановлювалась впродовж
приблизно 9 – 12 год.
Недолік, у вигляді локального намерзання, заявлений споживачем та
виявлений у процесі дослідної експлуатації зобов’язував споживача відповідно
до вимог «Керівництва з експлуатації», розморожувати морозильник уже на 6-7
день від початку його експлуатації за всіма схемами. Проведені два ремонти,
діагностика морозильника фахівцями сервісних центрів та магазину не дали
бажаного результату.
Локальне намерзання в морозильнику типу шафа Gorenje F247CB можна
вважати істотним недоліком, адже він:
а) змінює цільове призначення приладу (не дозволяє зберігати продукти
протягом тривалого терміну, через необхідність розморожування після 6-7 днів
експлуатації);
б) проявляється під час використання різних схем роботи, з незалежних
від споживача причин;
в) не усунутий після проведених гарантійних ремонтів.
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