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Kí hiệu Tên gọi Vị trí 

tk(0C) Nhiệt độ ngưng tụ Chương 4 
t0 (0C) Nhiệt độ bay hơi Chương 4 
pk(bar) Áp suất ngưng tụ Chương 4 
P0 (bar) Áp suất bay hơi Chương 4 
x Độ khô Chương 4 
q0 (kJ/kg) Năng suất lạnh riêng máy nén Chương 4 
Q0 (kW) Năng suất lạnh máy nén, phụ tải nhiệt thiết bị bay hơi Chương 4 
qk (kJ/kg) Phụ tải nhiệt thiết bị ngưng tụ tính cho 1 kg môi chất Chương 4 
Qk(kW) Phụ tải nhiệt thiết bị ngưng tụ Chương 4 
l (kW) Công nén Chương 4 
 Tỷ số nén Chương 4 
 Hệ số làm lạnh (COP) Chương 4 
s Entropy Chương 4 
hi (i=1÷n) Entanpy Chương 4 
qtg (kJ/kg) Nhiệt nhả tại thiết bị trung gian tính cho 1kg môi chất Chương 4 
ptg (bar) Áp suất trung gian Chương 4 
tqn(0C) Độ quá nhiệt hơi hút về máy nén Chương 4 
tql(0C) Độ quá lạnh môi chất sau khi ra khỏi thiết bị ngưng tụ Chương 4 
tlmtg(0C) Độ quá lạnh hơi sau khi ra khỏi thiết bị làm mát trung gian Chương 4 
Vtt (m3/s) Thể tích hút thực tế máy nén Chương 6 
Vlt (m3/s) Thể tích hút lý thuyết  máy nén Chương 6 
 Hệ số cấp Chương 6 
d (m) Đường kính xilanh Chương 6 
z Số xilanh Chương 6 
n(vòng/phút) Tốc độ quay trục khuỷu Chương 6 
s(m) Hành trình pittông Chương 6 
v (m3/kg) Thể tích riêng của hơi hút về máy nén  Chương 6 
(kg/m3) Khối lựơng riêng của hơi hút về máy nén  Chương 6 
η Hiệu suất nén Chương 6 
Ns(kW) Công nén đoạn nhiệt lý thuyết Chương 6 
Nel(kW) Công nén công nén thực tế cấp cho máy nén Chương 6 
Nms(N) Công ma sát  Chương 6 
Pms Áp suất ma sát Chương 6 
Nđc Công suất động cơ Chương 6 
ZMN Số lượng máy nén Chương 6 
mHA (kg/s) Lưu lượng khôi lượng cấp nén hạ áp Chương 6 
mCA (kg/s) Lưu lượng khôi lượng cấp nén cao áp Chương 6 
qvtc(kj/kg) Năng suất lạnh riêng thể tích tiêu chuẩn Chương 6 
qF(kJ/m2) Mật độ dòng nhiệt Chương 7,8 
K (W/m2.K) Hệ số truyền nhiệt Chương 7 
ttb Hiệu nhiệt độ trung bình logarit Chương 7 
Vkk (m3/s) Lưu lượng không khí giải nhiệt  Chương 7 
Vkk (m3/s) Lưu lượng thể tích không khí được làm lạnh ở thiết bị bay hơi Chương 8 
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CHƯƠNG 1: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT LẠNH 
TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT 

 
1.1 Lịch sử phát triển 
      Từ xưa loài người đã biết sử dụng lạnh trong đời sống, để làm nguội 1 vật nóng người 
ta đưa nó tiếp xúc với vật lạnh. Ở những nơi mùa đông có băng tuyết, người ta sử dụng 
băng tuyết để bảo quản lương thực, thực phẩm. 
       Các tranh vẽ trên tường trong các kim tự tháp Ai Cập cách đây khoảng 2500 năm đã 
mô tả cảnh nô lệ quạt các bình gốm xốp cho nước bay hơi làm mát không khí. Hay cách 
đây 2000 năm người Trung Quốc và Ấn Độ đã biết trộn muối vào nước để tạo ra dung 
dịch có nhiệt độ thấp. 
       Vào năm 1761 - 1764, giáo sư Black đã phát hiện ra nhiệt ẩn hoá hơi và nhiệt ẩn 
nóng chảy của vật chất khi biến đổi pha. Từ đó mà con người đã biết làm lạnh bằng cách 
cho bay hơi chất lỏng ở áp suất thấp. 
      Năm 1834, J.Perkins (Anh) đăng ký bằng phát minh đầu tiên về máy lạnh nén hơi với 
đầy đủ bốn thiết bị chính. 

 
Hình 1.1: Sơ đồ phát minh máy lạnh nén hơi của J.Perkins 

       Năm 1874, với hàng loạt cải tiến của Linde. Đặc biệt việc sử dụng môi chất NH3 cho 
máy lạnh nén hơi, làm cho máy lạnh nén hơi được sử dụng rộng rải trong cuộc sống và 
công nghiệp 
       Năm 1904: Mollier xây dựng đồ thị i – s và logp – i. Làm cơ sở cho việc nghiên cứu, 
tính toán thiết kế hệ thống lạnh. 
       Năm 1930, một sự kiện quan trọng nữa là việc sản xuất và ứng dụng các Freon ở Mĩ. 
Đây là những môi chất lạnh có nhiều tính chất quý báu : không cháy, không nổ, không 
độc hại, góp phần thúc đẩy kỹ thuật lạnh phát triển, nhất là kỹ thuật điều tiết không khí. 
       Ngày nay, kỹ thuật lạnh hiện đại đã tiến những bước rất xa, hiệu suất máy tăng lên 
đáng kể, chi phí vật tư và năng lượng cho một đơn vị lạnh giảm xuống rõ rệt. Mức độ tự 
động hóa của các hệ thống lạnh, tuổi thọ và độ tin cậy tăng lên rõ rệt. 

 
Hình 1.2: Lịch sử phát triển của kỹ thuật lạnh 
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1.2 Ứng dụng kỹ thuật lạnh trong đời sống và sản xuất 
1.2.1 Ứng dụng lạnh trong bảo quản thực phẩm 
     Để kéo dài thời gian lưu trữ thực phẩm như 
cá, thịt, sữa, trứng, rau củ quả…phục vụ cho 
quá trình sử dụng, vận chuyển, trao đổi buôn 
bán thì các thực phẩm cần phải có chế độ bảo 
quản phù hợp. Để bảo quản thực phẩm người ta 
có thể thực hiện nhiều phương pháp như: Phơi, 
sấy khô, bảo quản lạnh, tuy nhiên phương pháp 
bảo quản lạnh tỏ ra có ưu điểm nổi bật so với 
các phương pháp khác bởi phương pháp này 
phù hợp với hầu hết thực phẩm, khi bảo quản 
lạnh các thuộc tính tự nhiên của thực phẩm như 
hương vị, màu sắc, các vi lượng và dinh dưỡng 
trong thực phẩm được đảm bảo tối đa. 
     Đối với phương pháp bảo quản lạnh các thực 
phẩm được bảo quản ở nhiệt độ thấp nên kìm 
hãm sự phân hủy do vi khuẩn gây ra từ đó kéo 
dài thời gian lưu trữ sản phẩm, tuy nhiên mỗi 
thực phẩm có chế độ nhiệt bảo quản khác nhau 
vì vậy cần phải nghiên cứu chế độ bảo quản phù 
hợp với từng loại thực phẩm nhằm đảm bảo 
chất lượng sản phẩm là tốt nhất.  
     Một số thực phẩm trước khi đưa vào các kho 
bảo quản lạnh cần được tiến hành xử lý lạnh để  
hạ nhiệt độ thực phẩm từ nhiệt độ ban đầu 
xuống nhiệt độ bảo quản nhằm rút ngắn thời 
gian gia lạnh, có hai chế độ xử lý là xử lý lạnh 
và xử lý lạnh đông. Xử lý lạnh là làm lạnh thực 
phẩm xuống đến nhiệt độ bảo quản yêu cầu, tuy 
nhiên nhiệt độ bảo quản này phải nằm trên điểm 
đóng băng của  sản phẩm, sản phẩm sau khi xử 
lý còn mềm, chưa bị hóa cứng do đóng băng. 
Xử lý lạnh đông là kết đông thực phẩm, thực 
phẩm hoàn toàn hóa cứng do hầu hết nước và 
dịch trong sản phẩm đã đóng thành băng. 
    Hiện nay, ứng dụng lạnh bảo quản thực phẩm 
không còn xa lạ trong đời sống con người, các 
kho lạnh bảo quản, kho lạnh chế biến phân 
phối, các máy lạnh thương nghiệp đến tủ lạnh 
gia đình, các nhà máy sản xuất nước đá, máy 
lạnh lắp trên phương tiện vận tải…thực sự cần 
thiết, không thể thiếu trong đời sống và sản xuất 
con người. 

 
Hình 1.3: Kho bảo quản lạnh, tủ bảo 

quản lạnh 

 
Hình 1.4: Xe vận tải lạnh 

 
Hình 1.5: Máy sản xuất đá 

 

 
        Hình1.6: Tủ lạnh bảo quản  
                           thực phẩm 
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1.2.2 Ứng dụng lạnh trong công nghiệp 
    Ngày nay, ứng dụng lạnh ngày càng rộng rãi 
trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như: 
Công nghiệp sản xuất bia rượu, nước ngọt, công 
nghiệp sản xuất hóa chất, công nghiệp  chế tạo vật 
liệu .… 
     Trong công nghiệp hoá chất người ta ứng dụng 
lạnh để tách các chất trong hỗn hợp khí hoặc lỏng 
để sản xuất các sản phẩm công nghiệp, ví dụ hóa 
lỏng không khí để sản xuất các sản phẩm hoá chất 
như: oxi, nitơ, aron. Đối với các hỗn hợp lỏng có 
nhiệt độ sôi gần nhau thì việc tách các chất bằng 
chưng cất rất khó khăn, trong trường hợp nhiệt độ 
đông đặc các chất khác biệt nhau thì người ta sử 
dụng phương pháp kết tinh để tách các chất ra 
khỏi hỗn hợp, ví dụ tách các paraffin ra khỏi dầu 
mỏ. Ứng dụng lạnh để điều khiển tốc độ phản ứng 
một số quy trình sản xuất phù hợp với yêu cầu 
công nghệ, ví dụ làm lạnh và duy trì nhiệt độ dung 
dịch kiềm 100C cho quá trình sản xuất xà phòng, 
các chất tẩy rửa. Ứng dụng lạnh bảo quản, vận 
chuyển các sản phẩm hóa chất, ví dụ các sản phẩm 
có khả năng hút ẩm lớn như phân đạm urê cần 
phải được bảo quản trong phòng nhiệt độ thấp 
nhằm đảm bảo sản phẩm không bị kết dính hoặc 
người ta ứng dụng lạnh để hóa lỏng các chất khí 
tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình sử dụng, 
vận chuyển. 

 
Hình1.7:Sơ đồ chưng cất không khí 

  
Hình 1.8: Quy trình sản xuất bia 

   Trong công nghiệp sản xuất bia, rượu, nước ngọt 
người ta ứng dụng lạnh trong một số khâu của 
công nghệ sản xuất, ví dụ trong công nghiệp sản 
xuất bia người ta ứng dụng lạnh để làm lạnh 
nhanh dịch đường (60C÷80C) sau khi nấu. Duy trì 
nhiệt độ (60C÷80C) trong giai đoạn lên men bia, 
(00C÷20C) trong giai đoạn ủ bia, hóa lỏng CO2 để 
lưu trử phục vụ cho khâu chiết rót và đóng chai 
thành phẩm, bảo quản men giống. 
   Trong ngành công nghiệp chế tạo vật liệu, ví dụ 
khi lắp đặt có nhiều chi tiết đòi hỏi phải được lắp 
vào nhau với độ chặt lớn. Đối  với các chi tiết này 
không thể sử dụng các biện pháp lắp ráp bình 
thường mà phải làm lạnh xuống nhiệt độ thấp để  
dễ dàng lắp các chi tiết vào nhau. Khi nhiệt độ trở lại bình thường các chi tiết sẽ ép chặt 
tạo nên mối liên kết chắc chắn. Ứng dụng lạnh có thể làm thay đổi cấu trúc của một số 
vật liệu chế tạo máy, theo hướng tích cực như gia công lạnh sau khi tôi làm cho thép 
cứng hơn, tăng độ rắn, khả năng chống mài mòn chi tiết. Ứng dụng lạnh làm mát các dao 
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cắt, dao tiện các vật liệu cứng trong chế tạo máy, làm lạnh các vật liệu dẻo đàn hồi làm 
cho vật liệu hoá cứng, giòn thuận lợi cho việc gia công chế tạo…vv 
1.2.4 Ứng dụng lạnh trong điều hòa không khí 
     Ngày nay kỹ thuật điều hoà được sử dụng rất 
rộng rãi trong đời sống và trong công nghiệp. 
Điều hoà không khí được sử dụng với hai mục 
đích là phục vụ cuộc sống tiện nghi của con 
người và phục vụ các quá trình sản xuất.  
     Hiện nay các hệ thống điều hoà được sử dụng 
rất rộng rãi ở các hộ gia đình, trong các công sở, 
cơ quan, xí nghiệp, khách sạn, ngân hàng, hội 
trường, rạp chiếu bóng, rạp hát…nhằm phục vụ 
cuộc sống tiện nghi của con người. Trong nhiều 
ngành công nghiệp như kỹ thuật điện tử, kỹ 
thuật phim ảnh, quang học…vv với những yêu 
cầu nghiêm ngặt về thông số của không khí 
(nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ bụi) do đó, việc điều 
tiết không khí là cần thiết để đảm bảo chất lượng 
sản phẩm tốt nhất. 

Hình 1.9: Ứng dụng điều hòa 
          không khí 

1.2.5 Ứng dụng lạnh trong y tế 
    Trong y tế người ta ứng dụng lạnh rất đa dạng 
như ứng dụng lạnh để bảo quản máu, các bộ 
phận cấy ghép, các loại thuốc, các loại vacxine. 
    Trong phẩu thuật người ta ứng dụng lạnh để 
làm lạnh cục bộ tại nơi phẩu thuật để gây tê, 
giảm đau, ngừng vòng tuần hoàn máu, gây ngủ 
nhân tạo để phẩu thuật, ứng dụng lạnh ướp xác 
chết phục vụ khám, xét nghiệm tử thi hoặc chờ 
mai táng…Nói chung, ứng dụng lạnh trong y tế 
ngày càng nhiều và đem lại những hiệu quả hết 
sức to lớn trong sự phát triển của ngành y tế. 

 
Hình 1.10: Tủ lạnh bảo quản thuốc 

1.2.6 Ứng dụng lạnh trong thể dục thể thao 
     Nhờ có kỹ thuật lạnh mà người ta có thể tạo 
ra sân trượt băng, đường đua trượt băng và trượt 
tuyết nhân tạo cho các vận động viên luyện tập 
hoặc cho các đại hội thể thao ngay cả khi nhiệt 
độ không khí còn rất cao. Trước đây để làm lạnh 
các sân băng nhân tạo người ta thường sử dụng 
nước muối làm chất tải lạnh với nhiệt độ khoảng 
-100C. Tuy nhiên, do muối có tính ăn mòn cao 
nên làm giảm tuổi thọ nền và dễ gây rả băng khi 
rò rĩ. Vì vậy, ngày nay người ta thường sử dụng 
hệ thống lạnh làm lạnh trực tiếp để tạo ra các sân 
trượt băng, trượt tuyết nhân tạo. 

 
Hình 1.11: Ứng dụng lạnh tạo sân     

       trượt băng 
1.2.7 Một số ứng dụng khác 
     Ứng dụng lạnh hóa lỏng Oxy và hydro làm nhiên liệu cho tàu vũ trụ, làm mát các 
động cơ, ứng dụng trong sấy lạnh, sấy thăng hoa, kết đông nền móng trong xây dựng, 
làm, ứng dụng trong công nghệ siêu dẫn để tạo ra các nam châm cực lớn trong các máy 
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gia tốc của nhà máy điện nguyên tử, nhiệt hạch, đệm từ cho các tàu cao tốc, nam châm 
điện của các cầu cảng, ứng dụng lai tạo giống, gây đột biến…vv 
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CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP LÀM LẠNH NHÂN TẠO 
 
2.1 Phương pháp bay hơi nước khuếch tán 
    Bằng cách phun nước khuếch tán vào 
không khí, khi đó nước sẽ bay hơi đoạn nhiệt 
và không khí sẽ biến đổi theo đường h=const.  
Người ta nhận thấy rằng, độ ẩm không khí 
tăng từ φ1 đến φ= 100% trong khi đó nhiệt độ 
không khí lại giảm từ t1 xuống t2. Từ đó, 
người ta ứng dụng điều này và xem như một 
phương pháp để làm mát không khí. Đặc 
điểm phương pháp tuy đơn giản, song nhược 
điểm cơ bản là độ ẩm không khí cao dễ gây 
ẩm móc thiết bị trong không gian làm việc.Vì 
vậy, khi ứng dụng tùy vào đặc điểm không 
gian mà có lựa chọn cho phù hợp.Hiện nay, 
phương pháp này được ứng dụng ở các quạt 
phun sương hoặc các dàn tán sương lớn. 

 
 
h(kJ/kg)

d( kga/kgkkk)

p
h

1


h=const1

2
t2

t1

 
Hình 2.1: Quá trình bay hơi khuếch tán 

2.2 Phương pháp hòa trộn lạnh 
     Cách đây 2000 năm, người Trung Quốc và Ấn Độ đã biết làm lạnh bằng cách hòa trộn 
muối và nước để tạo dung dịch có nhiệt độ thấp để thực hiện làm lạnh, trước đây phương 
pháp này thường đã từng được ứng dụng để bảo quản các hải sản trên các tàu đánh bắt, 
tuy nhiên phương pháp này tiêu tốn nhiều chất hòa trộn và gây ảnh hưởng xấu đến chất 
lượng sản phẩm. Vì vậy, hiện nay phương pháp này ít sử dụng trong đời sống và sản 
xuất. Một trong những ví dụ hòa trộn lạnh là khi hòa trộn 31g NaNO3 và 31g NH4Cl với 
100g nước (100C) thì tạo thành hỗn hợp có nhiệt độ khoảng -120C, còn nếu hòa trộn 200g 
CaCl2 với 100g  nước đá vụn thì tạo thành hỗn hợp có nhiệt độ khoảng -420C…vv 
2.3 Phương pháp giãn nở đoạn nhiệt sinh ngoại công 
     Khi giãn nở một khối khí từ áp suất p1 
xuống áp suất p2 thì nhiệt độ của khối khí sẽ 
giảm.Tuy nhiên nếu quá trình giãn nở là đoạn 
 nhiệt thì nhiệt độ của khối khí là thấp nhất.    
    Từ đó người ta có ý tưởng ứng dụng giãn nở 
đoạn nhiệt khí để làm lạnh. Để thực hiện điều 
này người ta thực hiện quá trình qua  một máy 
giãn nở tuy nhiên, trong quá trình giãn nở môi 
chất sẽ sinh công làm quay máy giãn nở, vì 
vậy người ta gọi phương pháp này là phương 
pháp giãn nở đoạn nhiệt sinh ngoại công. Máy 
giãn nở cồng kềnh, khó chế tạo, đắt tiền, vận 
hành phức tạp nên thực tế phương pháp này 
thường sử dụng cho các hệ thống lạnh Cryo 
làm lạnh ở nhiệt độ rất thấp, nhỏ hơn -700C. 

 
 

 

1
P1

P2

2

T(K)

s( kJ/kg.K)  
Hình 2.2: Quá trình giãn nở đoạn nhiệt 
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2.4 Phương pháp tiết lưu không sinh ngoại công 
        Người ta cho một chất công tác chuyển 
động qua vị trí có trở lực tăng đột ngột, thì 
nhận thấy rằng nhiệt độ chất công tác giảm 
và có sự khác biệt lớn so với nhiệt độ ban 
đầu. Từ đó người ta đưa ra ý tưởng ứng dụng 
điều này và xem như một phương pháp để 
làm lạnh.Người ta gọi phương pháp này là 
phương pháp tiết lưu không sinh ngoại công. 
 Đặc điểm quá trình tiết lưu : 
-Áp suất giảm, nhiệt độ giảm. 
-Không sinh ngoại công. 
-Trong thực tế do quá trình diễn ra nhanh nên 
có thể xem là quá trình đoạn nhiệt không 
thuận nghịch:q=0, s>0 
- Enthalpy trước và sau quá trình không đổi: 
  h1 = h2 (kJ/kg) 

 
 
 
 

T( K)

    s (kJ/kg.K)

1

2

p1

p2

T1

T2

 
      Hình 2.3: Quá trình tiết lưu  

2.5 Hiệu ứng nhiệt điện, hiệu ứng Peltier 
     Hiệu ứng Peltier do A. Peltier, người Pháp 
phát hiện vào năm 1834. Peltier phát hiện khi 
nối một mẫu dây đồng với một dây bismuth 
với một nguồn điện một chiều, tạo thành mạch 
kín.thì nhận thấy rằng một đầu mối nối nóng 
lên, còn đầu kia lạnh đi.  
     Từ hiệu ứng đó người ta đưa ra ý tưởng sử 
dụng đầu có nhiệt độ giảm để thực hiện làm 
lạnh và xem đây là một trong những phương 
pháp để làm lạnh. Đặc điểm phương pháp này 
tuy đơn giản nhưng công suất không lớn, hiệu 
suất không cao vì vậy, hiện nay phương pháp 
này ít sử dụng trong đời sống và công nghiệp.  

 
Hình 2.4: Hiệu ứng nhiệt điện 

 
2.6  Phương pháp biến đổi pha 
   Như chúng ta đã biết vật chất tồn tại ở ba pha 
pha rắn, pha lỏng và pha hơi. Khi cho vật chất 
biến đổi pha thì người ta nhận thấy rằng quá 
trình nóng chảy, bay hơi và thăng hoa là các 
quá trình thu nhiệt, vì vậy người ta đưa ra ý 
tưởng ứng dụng các quá trình này để thực hiện 
làm lạnh. Thực tế, người ta ứng dụng quá trình 
nóng chảy và thăng hoa để làm lạnh đối với 
một số chất có khả năng tự thực hiện quá trình 
khi ở điều kiện môi trường bình thường ví dụ 
khi ở áp suất khí quyển, nước đá nóng chảy ở 
00C thu một nhiệt lượng 333(kJ/kg). Đá khô 
(CO2 rắn) thăng hoa ở -78,50C thu một nhiệt 
lượng 572,2 (kJ/kg)…vv. Riêng đối với quá 
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trình bay hơi bằng cách sử dụng các chất công 
tác có khả năng làm lạnh khi biến đổi pha ở áp 
suất thấp như R12,R22,R717,R410A, R134a… 
được người ta ứng dụng rộng rải trong các máy 
lạnh trong đời sống, sản xuất của con người. 
 

      Hình 2.6: Quá trình biến đổi pha 
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CHƯƠNG 3 :MÔI CHẤT LẠNH VÀ CHẤT TẢI LẠNH 
 

3.1. Môi chất lạnh 
3.1.1 Tổng quan về môi chất lạnh 
a. Khái niệm 
     Môi chất lạnh là môi chất trung gian sử dụng trong chu trình nhiệt động ngược chiều 
để thực hiện truyền tải nhiệt lượng từ vùng có nhiệt độ thấp sang vùng có nhiệt độ cao. 
b. Yêu cầu đối với môi chất lạnh 
- Bền vững về mặt hoá học trong phạm vi áp suất và nhiệt độ làm việc, không được  
 phân huỷ và polyme hóa. 
- Phải trơ, không ăn mòn các vật liệu chế tạo máy, dầu bôi trơn. 
- Áp suất ngưng tụ Pk không được quá cao để giảm chiều dày các thiết bị, đảm bảo độ 
bền và an toàn cho hệ thống. 
- Nhiệt độ cuối tầm nén không quá cao tránh làm cháy dầu bôi trơn và ảnh hưởng đến độ 
bền cũng như tuổi thọ máy nén. 
- Áp suất bay hơi Po không được quá nhỏ, phải lớn hơn áp suất khí quyển để hệ thống  
 không bị chân không, hạn chế lọt không khí vào hệ thống. 
- Nhiệt độ đông đặc phải thấp hơn nhiệt độ bay hơi nhiều để trong giới hạn làm việc môi 
chất chỉ ở pha lỏng hoặc pha khí. 
- Năng suất lạnh riêng thể tích càng lớn càng tốt để giảm kích thước hệ thống. 
- Nhiệt độ tới hạn phải cao hơn nhiệt độ ngưng tụ. 
- Độ nhớt càng nhỏ càng tốt để giảm tổn thất áp suất trên đường ống và tại các thiết bị. 
- Hệ số dẫn nhiệt, nhiệt dung riêng, hệ số tỏa nhiệt đối lưu càng lớn càng tốt để giảm kích   
 thước thiết bị trao đổi nhiệt. 
- Khả năng hoà tan nước càng lớn càng tốt để tránh hiện tượng tắc ẩm ở thiết bị tiết lưu. 
- Môi chất khi rò rỉ không được độc hại với con người và không gây hư hỏng sản  
  phẩm bảo quản. 
- Rẻ tiền, dễ kiếm, dễ sản xuất, vận chuyển, sử dụng. 
- Phải an toàn, không dễ cháy nổ. 
- Không được dẫn điện nhằm tránh trường hợp chập điện cuộn dây động cơ ở máy kín và  
  nửa kín. 
- Không  gây ra các hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ozone 
c.Các loại môi chất lạnh 
 Môi chất lạnh CFC (ChloroFluoroCarbons Refeigerant ) 
 Môi chất lạnh CFC được hình thành bằng cách thay thế tất cả nguyên tử Hydro trong các 
Hydrocacbon bằng các nguyên tử Clo và Flo. Các môi chất CFC:CFC 11, CFC 12, CFC 
113, CFC 114, CFC 115, CFC 13, CFC 111, CFC 112, CFC 211, CFC 212, CFC 213, 
CFC 214, CFC 215, CFC 216, CFC 217…vv 
 Môi chất lạnh HCFC (HydroChloroFluoroCarbon Refrigerant) 
 Không giống như môi chất lạnh CFC, HCFC được hình thành bằng cách thay thế một số 
nguyên tử Hydro trong Hydrocacbon bởi nguyên tử Clo và Flo. Các môi chất HCFC: 
HCFC-21, HCFC-22, HCFC-31, HCFC-121, HCFC-122, HCFC-123, HCFC-124, 
HCFC-131, HCFC-132, HCFC-133, HCFC-141b, HCFC-142b, HCFC-151…vv 
 Môi chất lạnh HFC (HydroFluoroCarbons Refrigerant) 
 Trong thành phần của môi chất lạnh HFC chỉ chứa các nguyên tử hydrogen, flo, và 
carbon. Một số loại môi chất lạnh HFC như : HFC – 134a (CF3CH2F), HFC – 152a 
(CHF2CH3), HFC – 125 (CF3CHF2), HFC – 143a (CF3CH3), HFC – 32 (CH2F2),  
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HFC – 227 ea (CF3 – CHF – CF3), HFC – 236 fa (CF3 – CH2 – CF3), HFC – 23 
(CHF3)…vv 
 Môi  chất lạnh Halon BFC (BromineFluorineCarbon Refrigerant) 
 Thành phần của môi chất lạnh BFC gồm : brôm, flo và carbon. Một số loại môi chất lạnh 
HFC như: BFC-13B1(CBrF3), BFC-12B1(CBrClF2), BFC-12B2(CBr2F2). 
 Môi chất lạnh hòa trộn (mixed Refrigerant) 
 Việc lựa chọn một môi chất lạnh đơn chất có các đặc tính nhiệt động tốt và thân thiện 
với môi trường không dễ dàng, song song với việc tìm kiếm môi chất mới, người ta hòa 
trộn các môi chất theo tỷ lệ phù hợp nhằm đáp ứng được các đặc tính nhiệt động, đồng 
thời giảm thiểu tối đa tới tác động  đến môi trường. Một số môi chất hòa trộn: R404A, 
R507A, R407A, R407B, R407C, R410A, R508A, R508B, R413A, FX80, ISCEON89, 
ISCEON59, R401A, R410B, R409A, R409B, R402A, R402B, R403A, R403B, R408A. 
 Môi chất lạnh loại thiên nhiên 
Bên cạnh các môi chất lạnh là sản phẩm công nghiệp là các môi chất lạnh có nguồn góc 
thiên nhiên như:Propan (R 290),  butan(R 600), isobutan (R 600a), CO2, amonia (R717), 
không khí(R729) và nước(R718)... Các môi chất lạnh có nguồn gốc từ thiên nhiên, thân 
thiện không tham gia vào việc phá hủy tầng ozone và hiện tượng nóng lên của trái đất. 
d. Ký hiệu môi chất lạnh 

 Các môi chất lạnh thuộc nhóm CFC, HCFC, HFC 
 

 
Hình 3.1: Kí hiệu môi chất lạnh nhóm  

    CFC, HCFC, HFC 

Ví dụ 1: Tìm ký hiệu của môi chất có công 
thức hoá học CCl2F2 . 
Số thứ nhất: số nguyên tử C –1 = 1-1 = 0 
Số thứ 2: số nguyên tử H +1 = 0+1 = 1 
Số thứ 3: số nguyên tử F =2  
Vậy môi chất có ký hiệu : R012 hoặc R12. 
Ví dụ 2: Tìm ký hiệu của môi chất có công 
thức hoá học CHClF2.  
Số thứ nhất: số nguyên tử C –1 = 1-1 = 0 
Số thứ 2: số nguyên tử H +1 = 1+1 = 2 
Số thứ 3: số nguyên tử F =2 
Vậy môi chất có ký hiệu: R022 hoặc R22 

 Các môi chất lạnh thuộc nhóm BFC 
 
 
 

 
Hình 3.2: Kí hiệu môi chất lạnh nhóm BFC 

Ví dụ 3: Tìm ký hiệu của môi chất có công 
thức hóa học CBrClF2 . 
Số thứ nhất: số nguyên tử C –1 = 1-1 = 0 
Số thứ 2: số nguyên tử H +1 = 0+1 = 1 
Số thứ 3: số nguyên tử F =2 
Vậy môi chất có ký hiệu: R012B1 hoặc 
 R12B1 
Ví dụ 4: Tìm ký hiệu của môi chất có công 
thức hóa học CBr2F2 . 
Số thứ nhất: số nguyên tử C –1 = 1-1 = 0 
Số thứ 2: số nguyên tử H +1 = 0+1 = 1 
Số thứ 3: số nguyên tử F =2 
Vậy môi chất có ký hiệu: R012B2 hoặc 
 R12B2 
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 Các môi chất lạnh thuộc nhóm hữu cơ cấu trúc vòng (Cyclobutance) 
  

 
    Hình 3.3: Kí hiệu môi chất lạnh thuộc 
nhóm hữu cơ cấu trúc vòng (Cyclobutance) 
 

Ví dụ 5 Tìm ký hiệu của môi chất có 
công thức hóa học C4Cl2F6 . 
Số thứ nhất: số nguyên tử C –1 = 4-1 = 3 
Số thứ 2: số nguyên tử H +1 = 0+1 = 1 
Số thứ 3: số nguyên tử F =6 
Vậy môi chất có ký hiệu: RC0316 hoặc 
 RC316 
Ví dụ 6: Tìm ký hiệu của môi chất có 
công thức hóa học C4ClF7 . 
Số thứ nhất: số nguyên tử C –1 = 4-1 = 3 
Số thứ 2: số nguyên tử H +1 = 0+1 = 1 
Số thứ 3: số nguyên tử F =7 
Vậy môi chất có ký hiệu: RC0317 hoặc 
 RC317 

     Đối với môi chất là hỗn hợp không  đồng sôi thì kí tự số đầu tiên luôn là số 4. Ví dụ    
R410A(R32/R125), R413A(R134a/R218/R600a), R401A(R22/R152a/R124) 
R402(R22/R125/R290), R403A(R22/R218/R290)…vv 
     Đối với môi chất là hỗn hợp không đồng sôi kí tự số đầu tiên luôn là số 5. Ví dụ 
R500(R12/R152a), R501(R22/R12), R502(R22/R115), R503(R23/R13), R505(R12/R31) 
R506(R31/R114)…vv 

 Các môi chất lạnh nhóm vô cơ 

 
Hình 3.4:Kí hiệu môi chất lạnh nhóm vô cơ 

Ví dụ 7 
Môi chất H2 : R702 
Môi chất He: R704 
Môi chất NH3: R717 
Môi chất H20: R718 
Môi chất CO2: R744 
Môi chất N2: R728 
Môi chất Không khí: R729 
 

Lưu ý: Đối với các môi chất có phân tử lượng nhỏ hơn 10 kg/kmol thì thêm số 0 phía 
trước phân tử lượng của nó. 
e.Môi chất lạnh và tác động đến môi trường. 
     Trong nhiều năm qua, các hệ thống lạnh sử dụng môi chất tổng hợp hóa học đang 
được ứng dụng rộng rãi trong đời sống và sản xuất. Tuy nhiên, trong những năm gần đây 
vấn đề về môi trường đặc biệt là sự suy giảm tầng ozone, hiệu ứng nhà kính, sự nóng lên 
toàn cầu, đặt ra thách thức cho ngành kỹ thuật lạnh là việc tìm kiếm thay thế môi chất 
lạnh mới vừa có các tính chất nhiệt động tốt và thân thiện với môi trường. 
     Vào những năm 1930, môi chất lạnh CFC được các nhà khoa học nghiên cứu sản xuất. 
Chúng nhanh chóng được sử dụng rộng rãi do hiệu suất cao, tính an toàn và sự bền 
vững.  Đến những năm 1970, khi các vấn đề về môi trường được quan tâm, các nhà khoa 
học nhận ra rằng môi chất lạnh CFC và các môi chất lạnh sau này là HCFC đã ảnh hưởng 
lớn đến sự suy giảm tầng ozone của trái đất và biến đổi khí hậu toàn cầu. Trước những 
tác động đó, 2 nghị định thư đã ra đời nhằm giảm thiểu hậu quả do chúng mang đến. 
     Nghị định thư Motreal: Nghị định được ký kết vào ngày 16 tháng 9 năm 1987, trong 
nghị định này các chất có sự tác động mạnh đến sự phá hủy tầng ozone được đưa vào 



20 
 

danh mục cần kiểm soát. Vào những năm 1990, các nhà khoa học phát hiện thêm một đặc 
tính của môi chất lạnh lạnh đó là khả năng làm nóng Trái Đất. Hiện tượng ấm dần lên 
toàn cầu (Global Warming) đã và đang gây ra những ảnh hưởng nặng nề. Không chỉ làm 
tan băng ở  hai cực Trái Đất và nâng cao mực nước biển, sự ấm dần lên toàn cầu còn gây 
ra những biến đổi to lớn về mặt sinh thái, tự nhiên. Điều này dẫn đến sự ra đời nghị định 
thư Kyotol vào năm 1997 nhằm giảm thiểu những khí gây ra hiệu ứng nhà kính 
(greenhouse môi chất lạnh) nguyên nhân chính của sự ấm dần lên toàn cầu. Mặc dù được 
xem là chất không gây ảnh hưởng đến tầng ozone nhưng một số môi chất lạnh lạnh HFC 
có tác động đến sự ấm lên toàn cầu và nằm trong danh mục các chất cần cắt giảm. Để 
xem xét đến khả năng gây nguy hại của một môi chất lạnh người ta dùng 2 hệ số ODP 
(Ozone Depletion Potential – Khả năng làm suy yếu tầng ozone) và GWP (Global 
Warming Potential – Khả năng làm nóng trái đất). Ngoài ra, sự rò rỉ và thời gian tồn tại 
trong khí quyển của các chất này cũng là yếu tố cần được quan tâm. Đối với chỉ số ODP 
và GWP, các hệ số này càng cao nghĩa là khả năng tác động của môi chất lạnh càng lớn. 
Thời gian tồn tại trong khí quyển càng lâu thì môi chất lạnh càng ảnh hưởng mạnh đến 
môi trường.Từ những yếu tố trên, việc lựa chọn sử dụng  lạnh cần dựa trên sự cân bằng. 
Sự cân bằng đó bao gồm các yếu tố sau: 

 ODP: Khả năng ảnh hưởng đến tầng ozone 
 GWP: Khả năng ảnh hưởng đến sự nóng lên toàn cầu 
 Thời gian tồn tại trong khí quyển 
 Hiệu quả khi sử dụng trong hệ thống lạnh. 

   Bảng 3.1: Các thông số ODP, GDP, thời gian tác động một số môi chất lạnh 
Môi chất lạnh Công thức hóa học ODP GWP Thời gian tác động (năm) 

CFC-11 CFCl3 1 4000 50 
CFC-12 CF2Cl2 1 8500 102 
CFC-13 CF3Cl 0,8   
CFC-111 C2FCl5 1   
CFC-112 C2F2Cl4 0,6   
CFC-113 C2F3Cl3 1   
CFC-114 C2F4Cl2 1   
CFC-115 C2F5Cl 1   
CFC-212 C3F2Cl6 1   
CFC-213 C3F3Cl5 1   
HCFC-21 CHFCl2 0,04   
HCFC-22 CHF2Cl 0,055 1700 13,3 

HCFC-123 CHCl2CF3 93  1,4 
HCFC-124 CHFClCF3 480  6 
HCFC-141b CH3CFCl2 0,11 450 8 
HCFC-142b CH3CF2Cl 0,065 2000 19 
HFC-134a CF3CH2F 0 1300 14,6 
HFC-152a CF2CH3 0 140 1,5 
HFC-125 CF3CHF2 0 3200 28 
HFC-143a CF3CH3 0 4400 41 
HFC-32 CH2F2 0 580  
HFC-23 CHF3 0 12100  

       ODP-Chỉ số đánh giá mức độ phá hủy tầng ozone với mức chuẩn để so sánh ODP 
của môi chất CFC-11 (có giá trị bằng 1) 
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      GWP-Chỉ số đánh giá mức độ gây ra hiệu ứng nhà kính với mức chuẩn để so sánh 
GWP của khí CO2 (có giá trị bằng 1) 
    Hiện nay, các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm môi chất lạnh  mới thân thiện môi trường, 
tuy nhiên việc tìm kiếm rất khó khăn, vì vậy nhằm hạn chế tối thiểu mức độ ảnh hưởng 
môi chất đến môi trường, người ta sử dụng các môi chất có nguồn góc thiên nhiên hoặc 
các môi chất hỗn hợp thay thế trong thời gian quá độ tìm kiếm môi chất mới như: 
 R404A (R143a/R125/134a),  R507A (R125 /R143a), R407C (R32/R125/R134a), 
 R410A (R32 /R125), R407A(R125/R32/R134a), R407B (R125/R32/R134a), R290…vv. 
3.1.2  Các môi chất lạnh thường dùng 
  a.Môi chất Amoniac 
- Amoniac có công thức hoá học NH3 và ký hiệu môi chất là R717 là một chất khí không 
màu có mùi hắc đặc trưng. 
- NH3 bền vững ở khoảng nhiệt độ và áp suất làm việc. 
- NH3 không ăn mòn các kim loại đen nhưng ăn mòn đồng và các hợp kim của đồng, 
ngoại trừ đồng thau phốt phát. Do đó không nên sử dụng đồng và các hợp kim của đồng 
trong các hệ thống lạnh NH3. 
- Nhiệt độ cuối tầm nén rất cao vì vậy máy nén sử dụng môi chất R717 thường được làm 
mát bằng nước. 
- Năng suất lạnh riêng thể tích lớn.  
- Độ nhớt nhỏ, tính lưu động cao nên tổn thất áp suất trên đường ống nhỏ. 
- Hệ số dẫn nhiệt và trao đổi nhiệt lớn . 
- Hoà tan nước không hạn chế. 
- Không hoà tan dầu nên bôi trơn.  
- Dẫn điện ở thể hơi và lỏng. 
- Khi rò rỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người và làm hư hỏng sản phẩm bảo quản. 
- Dễ gây cháy nổ ở nồng độ cao. 
- Không  gây ra các hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ozone 
- Rẻ tiền, dễ kiếm, dễ sản xuất, vận chuyển, sử dụng. 
b. Môi chất R12 
- Môi chất lạnh R12 có công thức hoá học là CCl2F2, là một chất khí không màu có mùi  
  thơm rất nhẹ. 
- Bền vững trong phạm vi nhiệt độ và áp suất làm việc. 
- Không ăn mòn kim loại đen, kim loại màu và phi kim nhưng làm trương phồng một số 
chất hữu cơ như cao su và một số chất dẻo. 
- Nhiệt độ cuối tầm nén thấp. 
- Năng suất lạnh riêng khối lượng nhỏ, chỉ bằng 1/8 đến 1/10 NH3 nên lưu lượng môi 
chất tuần hoàn trong hệ thống lớn. 
- Không dẫn điện. 
- Hoà tan dầu.  
- Không hoà tan nước. 
- Khi rò rỉ không ảnh hưởng đến sức khỏe con người và không làm hư hỏng sản phẩm  
  bảo quản. 
- Không cháy nổ. 
-Tuy giá thành cao, tuy nhiên dễ kiếm, dễ bảo quản và vận chuyển. 
- Gây ra các hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ozone  
c. Môi chất R22 
- Là môi chất lạnh có công thức hoá học CHClF2, là chất khí không màu có mùi thơm rất  
  nhẹ. 
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- Bền vững ở phạm vi nhiệt độ và áp suất làm việc. 
- Không tác dụng với kim loại và phi kim loại chế tạo máy nhưng làm trương phồng một 
số chất hữu cơ (cao su, chất dẻo). 
- Năng suất lạnh riêng thể tích lớn gần NH3 nên máy gọn nhẹ. 
- Độ nhớt nhỏ, tính lưu động lớn. 
- Hoà tan dầu.  
- Không hoà tan nước nhưng mức độ hòa tan lớn gấp 5 lần của R12 nên nguy cơ tắc ẩm  
  giảm đi. 
- Không dẫn điện. 
- Khi rò rỉ không ảnh hưởng đến sức khỏe con người và không làm hư hỏng sản phẩm  
  bảo quản. 
- Không cháy nổ. 
- Giá thành cao, tuy nhiên dễ kiếm, dễ bảo quản và vận chuyển. 
- Gây ra các hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ozone  
d. Môi chất R134a 
- Là môi chất lạnh có công thức hoá học CH2F-CF3, là chất khí không màu có mùi thơm  
  nhẹ. 
- Bền vững ở phạm vi nhiệt độ và áp suất làm việc. 
- Không ăn mòn các kim loại chế tạo máy. 
- Hoà tan với dầu  bôi trơn. 
- Không hoà tan nước. 
- Không cháy nổ. 
- Không dẫn điện. 
- Hợp chất này không tham gia phá hỏng tầng ozone. 
- Khi rò rỉ không độc hại, không ảnh hưởng đến sức khỏe con người và gây hư hỏng sản 
phẩm. 
- Giá thành cao, tuy nhiên dễ kiếm, dễ bảo quản và vận chuyển. 
  Đây là môi chất thương mại hoá trên thị trường và dùng để thay thế cho môi chất R12 
e. Môi chất R410a 
- Là hỗn hợp không đồng sôi (50% R32 và 50% R125) là chất khí không màu có mùi  
  thơm nhẹ. 
-Áp suất cuối tầm nén cao gấp 1.6 lần so với R22.  
-Năng suất lạnh riêng thể cao  
- Bền vững ở phạm vi nhiệt độ và áp suất làm việc. 
- Không tác dụng với kim loại và phi kim loại chế tạo máy nhưng làm trương phồng một 
số chất hữu cơ (cao su, chất dẻo). 
- Không dẫn điện.  
- Không cháy nổ. 
- Hợp chất này không tham gia phá hủy tầng ozone. 
- Khi rò rỉ không độc hại, không ảnh hưởng con người và gây hư hỏng sản phẩm. 
- Giá thành cao, tuy nhiên dễ bảo quản và vận chuyển 
f. Môi chất R600a 
- Là môi chất lạnh có công thức hoá học CH(CH3)3, là chất khí không màu có mùi thơm  
  nhẹ. 
- Áp suất cuối tầm nén cao. 
- Năng suất lạnh riêng thể tích lớn.  
- Bền vững ở phạm vi nhiệt độ và áp suất làm việc. 
- Không tác dụng với kim loại và phi kim loại chế tạo máy  
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- Không dẫn điện.  
- Môi chất có khả năng cháy nổ. 
- Hợp chất này không tham gia phá hỏng tầng ozone. 
- Khi rò rỉ không độc hại, không ảnh hưởng đến sức khỏe con người và gây hư hỏng sản 
phẩm. 
- Giá thành cao, tuy nhiên dễ bảo quản và vận chuyển. 
g. Môi chất R290 
- Là môi chất lạnh có công thức hoá học C3H8, là môi chất có nguồn gốc thiên nhiên 
- Áp suất cuối tầm nén cao. 
- Năng suất lạnh riêng thể tích lớn.  
- Bền vững ở phạm vi nhiệt độ và áp suất làm việc. 
- Không tác dụng với kim loại và phi kim loại chế tạo máy  
- Không dẫn điện.  
- Hợp chất này không tham gia phá hỏng tầng ozone và gây hiệu ứng nhà kính 
- Khi rò rỉ không độc hại, không ảnh hưởng đến sức khỏe con người và gây hư hỏng sản 
phẩm. 
-Giá thành cao, tuy nhiên dễ bảo quản và vận chuyển. 
3.2 Chất tải lạnh 
3.2.1 Tổng quan về chất tải lạnh 
a. Định nghĩa 

Chất tải lạnh là môi chất trung gian, nhận nhiệt của đối tượng cần làm lạnh truyền tải 
đến thiết bị bay hơi cấp cho môi chất lạnh. Chất tải lạnh còn gọi là môi chất lạnh thứ cấp. 
b. Các yêu cầu đối với chất tải lạnh 
- Không ăn mòn thiết bị.  
- Bền vững, không phân hủy trong phạm vi làm việc. 
- Nhiệt độ đông đặc phải thấp hơn nhiệt độ bay hơi của môi chất lạnh để tránh hiện  
  tượng chất tải lạnh đóng băng trên đường ống hoặc thiết bị gây ra hư hỏng. 
- Hệ số dẫn nhiệt, nhiệt dung riêng, hệ số tỏa nhiệt đối lưu càng lớn càng tốt để giảm kích 
thước thiết bị trao đổi nhiệt. 
- Độ nhớt và khối lượng càng nhỏ càng tốt để giảm tổn thất áp suất trên đường ống truyền 
tải và tại các thiết bị trao đổi nhiệt. 
- Khối lượng riêng nhỏ để giảm năng lượng truyền tải. 
- Khi rò rỉ không độc hại với con người, không ảnh hưởng xấu đến sản phẩm. 
- Phải rẻ tiền, dễ kiếm, dễ vận chuyển và bảo quản. 
- Không dễ gây cháy nổ.  
- Không làm ô nhiểm môi trường không gây hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ozone. 
3.2.2Các chất tải lạnh thường dùng 
a.Nước 
- Nước có công thức hóa học H2O  là chất lỏng không màu không mùi không vị 
- Ít ăn mòn kim loại chế tạo máy 
- Hệ số toả nhiệt đối lưu, nhiệt dung riêng lớn. 
- Ở áp suất khí quyển đông đặc 00C, sôi ở 1000C. 
- Khi rò rỉ không độc hại với con người, không ảnh hưởng xấu đến sản phẩm. 
- Không gây cháy nổ 
- Có sẳn, rẻ tiền, dễ kiếm, dễ vận chuyển và bảo quản. 
- Không làm ô nhiễm môi trường không gây hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ozone. 
b.Không khí 
 - Không khí là hỗn hợp các chất khí chủ yếu gồm N2, O2 ngoài ra còn có một lượng nhỏ  
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   khí CO2, hơi nước, khí trơ… 
- Ít ăn mòn kim loại chế tạo máy. 
- Hệ số toả nhiệt đối lưu, nhiệt dung riêng nhỏ. 
- Khối lượng riêng nhỏ. 
- Không khí không độc hại với con người, không ảnh hưởng xấu đến sản phẩm. 
- Không gây cháy nổ, có sẵn. 
c.Dung dịch muối NaCl 
- Dung dịch NaCl có tính ăn mòn cao, gây hoen rỉ thiết bị.  
- Nhiệt độ đông đặc phụ thuộc vào nồng độ muối trong dung dịch. 
- Hệ số dẫn nhiệt, nhiệt dung riêng, hệ số tỏa nhiệt đối lưu lớn 
- Độ nhớt và khối lượng riêng lớn 
- Khi rò rỉ không độc hại với con người, tuy nhiên có thể ảnh hưởng xấu đến sản phẩm . 
- Dung dịch NaCl có tính dẩn điện  
- Không gây cháy nổ.  
- Không làm ô nhiễm môi trường, không gây hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ozone. 
- Rẻ tiền, dễ kiếm, dễ vận chuyển và bảo quản. 
    Bảng 3.2: Nhiệt độ đông đặc dung dịch NaCl theo nồng độ 

Nồng độ khối 
lượng (%) 

Nhiệt độ đông đặc 
(0C) 

Nồng độ khối 
lượng (%) 

Nhiệt độ đông đặc (0C) 

5,6 -3,5 18,8 -15,1 
8,3 -5,4 20 -16,6 
11,0 -7,5 21,2 -18,2 
13,6 -9,8 22,4 -20 
14,9 -11 23,1 -21,2 
17,5 -13,6 23,7 -17,2 

d.Dung dịch muối CaCl2 
- Dung dịch CaCl2 có tính ăn mòn cao hơn so với NaCl.  
- Nhiệt độ đông đặc phụ thuộc vào nồng độ muối trong dung dịch. 
- Hệ số dẫn nhiệt, nhiệt dung riêng, hệ số tỏa nhiệt đối lưu lớn. 
- Độ nhớt và khối lượng riêng lớn. 
- Khi rò rỉ không độc hại với con người, tuy nhiên có thể ảnh hưởng xấu đến sản phẩm. 
- Dung dịch CaCl2 có tính dẫn điện.  
- Cacl2 khó kiếm hơn NaCl tuy nhiên dễ vận chuyển và bảo quản. 
- Không gây cháy nổ.  
- Không làm ô nhiểm môi trường không gây hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ozon. 
    Bảng 3.3: Nhiệt độ đông đặc dung dịch CaCl2 theo nồng độ 

Nồng độ khối 
lượng (%) 

Nhiệt độ đông đặc 
(0C) 

Nồng độ khối 
lượng (%) 

Nhiệt độ đông đặc (0C) 

5,9 -3,0 24,7 -28,3 
11,5 -6,1 25,7 -31,2 
16,8 -12,7 26,6 -34,6 
13,6 -9,8 27,5 -38,4 
18,9 -15,7 28,4 -43,6 
19,9 -17,4 29,4 -50,1 
20,9 -19,2 29,9 -55,0 
22,8 -23,3 30,3 -50,6 

 



25 
 

e.Etanol 
- Etanol có công thức hóa  học C2H5OH là chất lỏng không màu, hòa tan trong nước. 
- Không ăn mòn kim loại chế tạo máy. 
- Ở áp suất khí quyển  Etanol sôi ở nhiệt độ 78,39 0C, hóa rắn ở -114,150C. 
- Hệ số dẫn nhiệt, nhiệt dung riêng, hệ số tỏa nhiệt đối lưu lớn 
- Độ nhớt và khối lượng riêng nhỏ hơn nước 
- Khi rò rỉ không độc hại với con người, không ảnh hưởng xấu đến sản phẩm . 
- Dễ gây cháy nổ.  
- Không làm ô nhiễm môi trường không gây hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ozone. 
- Rẻ tiền, dễ sản xuất, dễ vận chuyển và bảo quản. 
f.Glycol 
- Glycol là hợp chất hữu cơ có hai nhóm (OH) như Etylenglycol, propylenglycol,  
  Polyethylenglycol là chất lỏng trong suốt, không mùi. 
- Không ăn mòn kim loại chế tạo máy. 
- Ở điều kiện bình thường Glycol là chất lỏng có nhiệt độ sôi cao, nhiệt độ đông đặc thấp. 
- Dễ gây cháy nổ ở nồng độ cao. 
- Không làm ô nhiễm môi trường, không gây hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ozone. 
- Rẻ tiền, dễ sản xuất, dễ vận chuyển và bảo quản. 
 
 
 

CHƯƠNG 4:CÁC CHU TRÌNH LÀM VIỆC CƠ BẢN CỦA MÁY 
MÁY LẠNH NÉN HƠI 

 
4.1 Chu trình máy lạnh nén hơi 1 cấp 
4.1.1 Cơ sở hình thành 
      Khảo sát một không gian được cách nhiệt, bên trong có 
một bình chứa môi chất cho phép lỏng môi chất bay hơi ra 
môi trường xung quanh qua lỗ thoát (Hình a). Khi môi chất 
bay hơi sẽ nhận nhiệt của môi trường xung quanh, làm cho 
nhiệt độ môi trường bên trong không gian giảm xuống. Để 
nhiệt độ trong không gian ổn định thì nhiệt độ bề mặt bình 
phải ổn định hay nhiệt độ bay hơi của môi chất phải ổn 
định, muốn vậy cần phải duy trì áp suất bay hơi trong bình. 
Để thực hiện điều này người ta sử dụng bơm hút môi chất 
với công suất tương ứng để duy trì áp suất môi chất trong 
bình (Hình b). Trong quá trình làm việc môi chất liên tục 
bay hơi ra môi trường bên ngoài vì vậy lượng môi chất 
trong bình giảm xuống, để áp suất bay hơi trong bình ổn 
định cần phải cấp lỏng môi chất bổ sung ổn định vào bình 
(Hình c). Mặt khác, trong quá trình làm việc môi chất liên 
tục được cấp vào bình và được bơm ra môi trường bên 
ngoài, do đó không kinh tế vì vậy cần phải đưa môi chất 
trở lại bình chứa. Để thực hiện điều này, người ta cho hơi 
sau khi ra khỏi bơm sẽ được đưa đến thiết bị gọi là thiết bị 
ngưng tụ, tại đó hơi môi chất sẽ được làm mát và ngưng tụ 

Q
 

(a) 

Q

 
(b) Bơm 
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thành lỏng. Tuy nhiên lỏng môi chất này ở áp suất cao hơn 
áp suất trong bình, nếu đưa ngay vào bình thì áp suất bên 
trong bình có xu hướng tăng sau mỗi vòng tuần hoàn, vì 
vậy trước khi đưa lỏng môi chất trở lại bình cần phải giảm 
áp suất xuống, bằng áp suất trong bình.  
Bằng cách bố trí một thiết bị giảm áp ngay sau thiết bị 
ngưng tụ (Hình d). 
Vậy khi khép kín sơ đồ ta có sơ đồ chu trình máy lạnh nén 
hơi  

TBBH

TBNT

MNTBGA

2

1

3

4

 
Hình 4.2: Sơ đồ chu trình máy lạnh nén hơi 

MN: Máy nén, TBNT: Thiết bị ngưng tụ 
TLGA: Thiết bị giảm áp,TBBH:Thiết bị bay hơi 

Q

 
 

(c) 
 

Q

Qk  
      Thiết bị ngưng tụ 

(d) 
Hình 4.1: Cơ sở hình thành 
chu trình máy lạnh nén hơi 

một cấp 
Nguyên lý làm việc 
       Hơi môi chất sau khi ra khỏi thiết bị bay hơi, được bơm (máy nén) hút về nén lên 
thành hơi có áp suất cao. Sau đó đi vào thiết bị ngưng tụ nhả nhiệt đẳng áp cho môi 
trường làm mát ngưng tụ thành lỏng cao áp, rồi tiếp tục đi qua thiết bị giảm áp, giảm áp 
xuống áp suất bay hơi.  Sau đó đi vào bình bay hơi (thiết bị bay hơi) nhận nhiệt của đối 
tượng cần làm lạnh, sôi hóa hơi, hơi ra khỏi bình bay hơi (thiết bị bay hơi) lại được bơm 
(máy nén) hút về. Chu trình cứ thế tiếp diễn. 
4.1.2 Các chu trình làm việc cơ bản của máy lạnh nén hơi 1 cấp 
4.1.2.1 Chu trình khô 
a.Định nghĩa 
     Chu trình khô là chu trình có hơi hút về máy nén là hơi bảo hoà khô. 
b.Sơ đồ và nguyên lý làm việc 

Bơm 

Bơm 
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Sơ đồ nguyên lý 

TBBH

TBNT

MNTL

2

1

3

4

 
Hình 4.3: Sơ đồ nguyên lý chu trình khô 
MN:Máy nén, TBNT:Thiết bị ngưng tụ 

TBBH :Thiết bị bay hơi, TL:Thiết bị tiết lưu 

Nguyên lý làm việc 
    Hơi sau thiết bị bay hơi là hơi bão hòa 
khô trạng thái (1), được máy nén hút về, 
nén đoạn nhiệt (s=const) lên thành hơi có 
nhiệt độ cao, áp suất cao trạng thái (2), 
sau đó đi vào thiết bị ngưng tụ, nhả nhiệt 
đẳng áp cho môi trường làm mát ngưng 
tụ thành lỏng cao áp trạng thái (3), sau đó 
đi qua thiết bị tiết lưu, tiết lưu giảm áp 
giảm nhiệt đạt trạng thái (4). Sau đó đi 
vào thiết bị bay hơi nhận nhiệt của đối 
tượng cần làm lạnh, sôi hóa hơi, hơi sau 
khi ra khỏi thiết bị bay hơi lại được máy 
nén hút về .Chu trình cứ thế tiếp diễn. 

c.Đồ thị và tính toán chu trình 
   Đồ thị lgp-h 

tk

t0

x=
0

x=
1

s=
co

ns
t

lgp (bar)

h( kJ/kg)

p0

pk

1

23

4

 
Hình 4.4: Đồ thị lgp-h 

Xác định các điểm nút 
Điểm 1: Giao điểm đường p=p0 và  
đường x=1 hoặc giao điểm đường t=t0 
và đường x=1 
Điểm 2: Giao điểm đường p=pk và 
đường s=s1 hoặc giao điểm đường t=tk 
và đường s=s1 
Điểm 3: Giao điểm đường p=pk và 
đường x=0  hoặc giao điểm đường t=tk 
và  đường x=0 
Điểm 4: Giao điểm đường p=p0 và 
đường h=h3 hoặc giao điểm đường 
t=t0 và h=h3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Đồ thị T-s 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tính toán chu trình 
Công nén riêng  
l = h2 - h1 (kJ/kg)                          (4.1) 
Năng suất lạnh riêng 
qo = h1- h4 (kJ/kg)                           (4.2) 
Phụ tải nhiệt TBNT  
qk = h2 -h3= l + qo(kJ/kg)              (4.3) 

Hệ số lạnh
12

41

hh
hh

l
qo




            (4.4)  
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T(K)

s( kJ/kg.K)

T0

Tk

2
3

4

Pk

P0
x=

0 x=
1

1

 
Hình 4.5: Đồ thị T-s 

Tỷ số nén:  =
o

k

p
p                         (4.5)  

  Ví dụ 4.1 : Cho một máy lạnh làm việc theo chu trình khô biết : 
Môi chất sử dụng : R22 
Nhiệt độ ngưng tụ : tk=450C 
Nhiệt độ bay hơi : t0=-50C 

  a.Vẽ sơ đồ nguyên lý và biểu diễn các quá trình trên đồ thị lgp-h. 
  b.Tính công nén riêng l, năng suất lạnh riêng q0, phụ tải nhiệt tại thiết bị ngưng tụ qk 
    hệ số làm lạnh ε. 

Bài giải 
  a. Sơ đồ nguyên lý và đồ thị lgp-h. 

TBBH

TBNT

MNTL

2

1

3

4

 
MN:Máy nén, TBNT:Thiết bị ngưng tụ 

TBBH :Thiết bị bay hơi, TL:Thiết bị tiết lưu 

tk
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   b. Tính toán chu trình 
   Lập bảng thông số xác định các điểm nút 

Điểm Nhiệt độ t(0C) Áp suất p(bar) Entanpy h(kJ/kg) 
1 -5 4,22 403,1 
2 67,5 17,3 438,6 
3 45 17,3 256,5 
4 -5 4,22 256,5 

   Công nén riêng: l = h2 - h1=35,52(kJ/kg)                           
   Năng suất lạnh riêng: qo = h1- h4=146,6(kJ/kg)                            
   Phụ tải nhiệt TBNT: qk = h2 -h3=182,1(kJ/kg)             
   Hệ số lạnh : ε=q0/l=4,125 
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4.1.2.2 Chu trình quá lạnh, quá nhiệt 
 a.Định nghĩa 
     Chu trình quá lạnh, quá nhiệt là chu trình có quá lạnh lỏng trước khi tiết lưu và quá 
nhiệt hơi trước khi hút về máy nén 
 Các nguyên nhân quá lạnh, quá nhiệt 
 Nguyên nhân quá lạnh 

- Có bố trí thiết bị quá lạnh lỏng sau thiết bị ngưng tụ. 
- Lỏng môi chất được quá lạnh ngay trong thiết bị ngưng tụ hay trên đoạn đường ống  
  từ thiết bị ngưng tụ đến thiết bị tiết lưu. 

 Nguyên nhân quá nhiệt 
- Do quá nhiệt ngay trong thiết bị bay hơi, quá nhiệt khi đi qua thiết bị tiết lưu. 

      - Do quá nhiệt trên đoạn đường ống từ thiết bị bay hơi đến máy nén. 
b.Sơ đồ và nguyên lý làm việc 

Sơ đồ nguyên lý 

TBBH

TBNT

MNTL

QL

1

23

4

5

6
QN

 
Hình 4.6: Sơ đồ nguyên lý chu trình quá 

lạnh, quá nhiệt 
MN:Máy nén, TBNT:Thiết bị ngưng tụ 

TBBH :Thiết bị bay hơi, TL:Thiết bị tiết lưu 
QL: Quá lạnh, QN: Quá nhiệt 

Nguyên lý làm việc 
    Hơi sau thiết bị bay hơi ở trạng thái 
(6), được quá nhiệt đến trạng thái (1) 
sau đó được máy nén hút về, nén đoạn 
nhiệt (s=const) lên thành hơi có nhiệt độ 
cao áp suất cao trạng thái (2), rồi tiếp 
tục đi vào thiết bị ngưng tụ nhả nhiệt 
đẳng áp cho môi trường làm mát, ngưng 
tụ thành lỏng cao áp trạng thái (3). Sau 
đó lỏng môi chất được quá lạnh đạt 
trạng thái (4), rồi tiếp tục đi qua thiết bị 
tiết lưu, tiết lưu giảm áp, giảm nhiệt đạt 
trạng thái (5). Sau đó môi chất tiếp tục 
đi vào thiết bị bay hơi nhận nhiệt của 
đối tượng cần làm lạnh, sôi hóa hơi, hơi 
sau khi ra khỏi thiết bị bay hơi ở trạng 
thái (6), được quá nhiệt đến trạng thái 
(1) lại được máy nén hút về .Chu trình 
cứ thế tiếp diễn. 

c.Đồ thị và tính toán chu trình 
   Đồ thị lgp-h 

lgp (bar)

h( kJ/kg)

p0

pk
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Hình 4.7: Đồ thị lgp-h 

Xác định các điểm nút 
Điểm 6: Giao điểm đường p=p0 và x=1 
hoặc giao điểm đường t=t0 và x=1 
Điểm 1: Giao điểm đường p=p0  
và  t=t0+tqn  
Điểm 2: Giao điểm đường p=pk và s= s1 
hoặc giao điểm đường t=tk và s= s1 
Điểm 3: Giao điểm đường p=pk và x=0  
hoặc giao điểm đường t=tk và  x=0 
Điểm 4 : Giao điểm đường p=pk và 
đường t=tk-tql 
Điểm 5: Giao điểm đường p=p0 và h=h4 
hoặc giao điểm đường t=t0 và h=h4 
 

 



30 
 

 
Đồ thị T-s 

T(K)
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Hình 4.8: Đồ thị T-s 

Tính toán chu trình 
Công nén riêng  
l = h2 - h1 (kJ/kg)                           (4.6) 
Năng suất lạnh riêng 
qo = h6- h5 (kJ/kg)                            (4.7) 
Năng suất lạnh riêng thể tích 
qov = qo/1                                     (4.8) 
Phụ tải nhiệt TBNT   
qk = h2 -h3  (kJ/kg)                        (4.9) 

Tỷ số nén:  =
o

k

p
p                          (4.10) 

Hệ số lạnh
12

56

hh
hh

l
qo




            (4.11)  

Ví dụ 4.2: Cho một máy lạnh làm việc theo chu trình quá lạnh, quá nhiệt biết : 
Môi chất sử dụng : R717 
Nhiệt độ ngưng tụ : tk=450C 
Nhiệt độ bay hơi : t0=-100C 
Độ quá nhiệt, quá lạnh: tqn=10, tql=5 

  a.Vẽ sơ đồ nguyên lý và biểu diễn các quá trình trên đồ thị lgp-h. 
  b.Tính công nén riêng l, năng suất lạnh riêng q0, phụ tải nhiệt tại thiết bị ngưng tụ qk 
    hệ số làm lạnh ε, tỷ số nén . 

Bài giải 
  a. Sơ đồ nguyên lý và đồ thị lgp-h. 
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MN:Máy nén, TBNT:Thiết bị ngưng tụ 

TBBH :Thiết bị bay hơi, TL:Thiết bị tiết lưu 
QL: Quá lạnh, QN: Quá nhiệt 
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  b. Tính toán chu trình 
  Lập bảng thông số xác định các điểm nút 

Điểm Nhiệt độ t(0C) Áp suất p(bar) Entanpy h(kJ/kg) 
1 0 2,9 1476 
2 139 17,82 1760 
3 45 17,82 415,5 
4 40 17,82 390,7 
5 -10 2,9 390,7 
6 -10 2,9 1451 

   Công nén riêng: l = h2 - h1=284(kJ/kg)                           
   Năng suất lạnh riêng: qo = h1- h4=1060,3(kJ/kg)                            
   Phụ tải nhiệt TBNT: qk = h2 -h3=1344,5(kJ/kg)             
   Hệ số lạnh : ε=q0/l=3,7335 
   Tỷ số nén : =6,145 
4.1.2.3 Chu trình hồi nhiệt  
 a.Định nghĩa 
    Chu trình hồi nhiệt là chu trình có thiết bị trao đổi nhiệt giữa lỏng môi chất trước khi 
tiết lưu và hơi môi chất trước khi hút về máy nén. 
b.Sơ đồ và nguyên lý làm việc 
Sơ đồ nguyên lý 

 
              Hình 4.9: Chu trình hồi nhiệt 

MN :Máy nén;NT :Thiết bị ngưng tụ 
BH :Thiết bị bay hơi HN :Thiết bị hồi nhiệt 

TL:Thiết bị tiết lưu 
 

Nguyên lý làm việc 
     Hơi sau thiết bị bay hơi ở trạng thái (6), 
đi qua thiết bị hồi nhiệt nhận nhiệt lỏng 
cao áp trước khi tiết lưu, được quá nhiêt 
đạt trạng thái điểm (1) sau đó được máy 
nén hút về, nén đoạn nhiệt (s=const) lên  
thành hơi có nhiệt độ cao, áp suất cao 
trạng thái (2), rồi tiếp tục đi vào thiết bị 
ngưng tụ nhả nhiệt đẳng áp cho môi 
trường làm mát, ngưng tụ thành lỏng cao 
áp trạng thái (3). Sau đó đi vào thiết bị hồi 
nhiệt nhả nhiệt cho hơi trước khi hút về 
máy nén và được quá lạnh đạt trạng thái 
(4).Rồi tiếp tục đi qua thiết bị tiết lưu, tiết 
lưu giảm áp, giảm nhiệt đạt trạng thái (5). 
Sau đó đi vào thiết bị bay hơi nhận nhiệt 
của đối tượng cần làm lạnh, sôi hóa hơi, 
hơi sau khi ra khỏi thiết bị bay hơi trạng 
thái (6) đi qua thiết bị hồi nhiệt được quá 
nhiệt lại được máy nén hút về .Chu trình 
cứ thế tiếp diễn. 
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c.Đồ thị và tính toán chu trình 

   Đồ thị lgp-h 
lgp (bar)

h( kJ/kg)
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          Hình 4.10: Đồ thị lgp-h 

Xác định các điểm nút 
Điểm 6: Giao điểm đường p=p0 và x=1 
hoặc giao điểm đường t=t0 và x=1 
Điểm 1: Giao điểm đường p=p0 và 
t=t0+tqn hoặc giao điểm đường P=P0 
và  h1=h6+(h3-h4) 
Điểm 2: Giao điểm đường p=pk và s=s1 
hoặc giao điểm đường t=tk và s=s1 
Điểm 3: Giao điểm đường p=pk và x=0  
hoặc giao điểm đường t=tk và  x=0 
Điểm 4 : Giao điểm đường p=pk và 
h4=h3-(h1-h6) hoặc giao điểm đường 
p=pk và t=tk-tql 
Điểm 5: Giao điểm đường p=p0 và 
h=h4 hoặc giao điểm giửa đường t=t0 
và h=h4 
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Hình 4.11: Đồ thị T-s 

Tính toán chu trình 
Công nén riêng  
l = h2 - h1 (kJ/kg)                          (4.12) 
Năng suất lạnh riêng 
qo = h6- h5 (kJ/kg)                           (4.13) 
Năng suất lạnh riêng thể tích 
qov = qo/1                                     (4.14) 
Phụ tải nhiệt tại TBNT   
qk = h2 -h3  (kJ/kg)                        (4.15) 

Tỷ số nén:  =
o

k

p
p                         (4.16) 

Hệ số lạnh
12

56
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            (4.17)  

 
Ví dụ 4.3: Cho một máy lạnh làm việc theo chu trình hồi nhiệt biết : 

Môi chất sử dụng : R22 
Nhiệt độ ngưng tụ : tk=400C 
Nhiệt độ bay hơi : t0=-150C 
Độ quá nhiệt tqn=100C 

  a.Vẽ sơ đồ nguyên lý và biểu diễn các quá trình trên đồ thị lgp-h. 
  b.Tính công nén riêng l, năng suất lạnh riêng q0, phụ tải nhiệt tại thiết bị ngưng tụ qk 
    hệ số làm lạnh ε, tỷ số nén . 
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Bài giải 
  a. Sơ đồ nguyên lý và đồ thị lgp-h. 

 
MN :Máy nén,NT :Thiết bị ngưng tụ 

BH :Thiết bị bay hơi HN :Thiết bị hồi nhiệt 
TL:Thiết bị tiết lưu 
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b. Tính toán chu trình 
 Lập bảng thông số xác định các điểm nút 

Điểm Nhiệt độ t(0C) Áp suất p(bar) Entanpy h(kJ/kg) 
1 -5 2,96 405,9 
2 77,2 15,34 449,7 
3 40 15,34 249,8 
4 34,8 15,34 242,9 
5 -15 2,96 242,9 
6 -15 2,96 399 

   Công nén riêng: l = h2 - h1=43,81(kJ/kg)                           
   Năng suất lạnh riêng: qo = h1- h4=156,1(kJ/kg)                            
   Phụ tải nhiệt TBNT: qk = h2 -h3=199,9(kJ/kg)             
   Hệ số lạnh : ε=q0/l=3,563 
   Tỷ số nén : =5,1824 
Ví dụ 4.4: Cho một máy lạnh làm việc theo chu trình hồi nhiệt biết : 

Môi chất sử dụng : R22 
Nhiệt độ ngưng tụ : tk=400C 
Nhiệt độ bay hơi : t0=-150C 
Độ quá lạnh tq1=50C 

  a.Vẽ sơ đồ nguyên lý và biểu diễn các quá trình trên đồ thị lgp-h. 
  b.Tính công nén riêng l, năng suất lạnh riêng q0, phụ tải nhiệt tại thiết bị ngưng tụ qk 
    hệ số làm lạnh ε, tỷ số nén . 
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Bài giải 
a. Sơ đồ nguyên lý và đồ thị lgp-h. 

 
MN :Máy nén;NT :Thiết bị ngưng tụ 

BH :Thiết bị bay hơi HN :Thiết bị hồi nhiệt 
TL:Thiết bị tiết lưu 
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b. Tính toán chu trình 
 Lập bảng thông số xác định các điểm nút 

Điểm Nhiệt độ t(0C) Áp suất p(bar) Entanpy h(kJ/kg) 
1 -5,4 2,96 405,7 
2 76,8 15,34 449,4 
3 40 15,34 249,8 
4 35 15,34 243,2 
5 -15 2,96 243,2 
6 -15 2,96 399 

   Công nén riêng: l = h2 - h1=43,73(kJ/kg)                           
   Năng suất lạnh riêng: qo = h1- h4=155,9(kJ/kg)                            
   Phụ tải nhiệt TBNT: qk = h2 -h3=199,6(kJ/kg)             
   Hệ số lạnh : ε=q0/l=3,565 
   Tỷ số nén : =5,1824 
4.2 Chu trình máy lạnh nén hơi nhiều cấp 
4.2.1 Cơ sở hình thành 
   Khảo sát quá trình nén  với các tỷ số nén 
khác nhau của máy nén như hình (a) 

Ta nhận thấy rằng khi tỷ số nén  =
o

k

p
p  

càng lớn thì nhiệt độ cuối tầm nén càng 
tăng cao, khi nhiệt độ cuối tầm nén tăng 
cao làm ảnh hưởng đến độ bền, tuổi thọ chi 
tiết máy đồng thời có khả năng làm cháy 
dầu bôi trơn vì vậy cần phải giảm nhiệt độ 
cuối tầm nén. Để thực hiện điều này ta cần 
làm mát tốt máy nén hoặc tìm ra phương án 
mới để khắc phục hiện tượng này. 

2'2

1'
1 t2''

t2'
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lgp (bar)

h( kJ/kg)
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pk 2''tk

1'' s=
co

ns
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  Đối với các máy nén piston vì lý do kỹ 
thuật nên trong xilanh có một khoảng 
không gian gọi là không gian chết khi 
piston thực hiện quá trình hút thì lượng 
không khí còn lại bên trong không gian 
chết sẽ giãn nở đến điểm (4) do dó lượng 
môi chất hút vào xilanh là : Vh=V1-V4  

Ta thấy rằng khi tăng tỷ số nén  =
o

k

p
p  thì 

Thể tích hút của máy nén sẽ giảm và đến 
một giá trị nào đó khi tỷ số nén đủ lớn thì 
thể tích hút máy nén Vh=0. Do đó để tránh 
trường hợp này cần phải nâng cao độ chính 
xác khi gian công xilanh, piston hoặc tìm ra 
phương án mới để khắc phục hiện tượng 
này. 

                           (a) 
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                              (b) 

    Trong quá trình nghiên cứu người ta thấy rằng trong trường hợp tỷ số nén cao việc sử 
dụng máy nén nhiều cấp làm mát trung gian có thể khắc phục được những hạn chế trên. 
 

NHA NTA NCA

LMTG1 LMTG2

 
Hình 4.12 : Máy nén nhiều cấp làm mát trung gian 

   Trong trường hợp tỷ số nén cao việc sử dụng 
máy nén nhiều cấp làm mát trung gian không 
chỉ khắc phục được hạn chế của máy nén một 
cấp là giảm nhiệt độ cuối tầm nén cao và đảm 
bảo thể tích hút của máy nén, mà còn giảm 
được công nén một lượng LKT từ đó giảm chi 
phí năng lượng vận hành hệ thống.   
   Tuy nhiên khi sử dụng máy nén nhiều cấp 
làm mát trung gian thì hệ thống hệ thống cồng 
kềnh, phức tạp, chi phí đầu tư cao.Vì vậy việc 
lựa chọn máy nén một cấp, hai cấp hay nhiều  
hơn hai cấp là bài toán tối ưu về kinh tế, kỹ 
thuật phức tạp. 

     P
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t=const
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    Đối với các hệ thống dân dụng và công nghiệp, theo kinh nghiệm đối với môi chất 
NH3 khi tỷ số nén 13 nên chọn máy nén 2 cấp. đối với môi chất Freon khi tỷ số nén 
9 nên chọn máy nén 2 cấp. 
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4.2.2 Các chu trình làm việc cơ bản của máy lạnh nén hơi 2 cấp 
4.2.2.1 Chu trình 2 cấp, 1 tiết lưu làm mát trung gian không hoàn toàn 
a. Định nghĩa  
    Chu trình 2 cấp, 1 tiết lưu làm mát trung gian không hoàn toàn là chu trình có hơi hút 
về máy nén là hơi bão hoà khô, riêng quá trình nén được phân thành 2 cấp. Hơi môi chất 
sau cấp nén hạ áp được làm mát trung gian không hoàn toàn. 
b.Sơ đồ và nguyên lý làm việc 
Sơ đồ nguyên lý 

 
Hình 4.13: Sơ đồ nguyên lý chu trình 2 cấp,1 
tiết lưu làm mát trung gian không hoàn toàn 

HA: Máy nén hạ áp,CA: Máy nén cao áp 
TBNT :Thiết bị ngưng tụ,TBBH:Thiết bị bay 
hơi, TL:Thiết bị tiết lưu, TBLMTG: Thiết bị 

làm mát trung gian 
 

Nguyên lý làm việc 
   Hơi sau khi ra khỏi thiết bị bay hơi là 
hơi bão hòa khô trạng thái (1) được 
máy nén hạ áp hút về nén đoạn nhiệt 
(s=const) lên áp suất trung gian (ptg) 
trạng thái (2). Sau đó hơi môi chất đi 
vào thiết bị làm mát trung gian, tại đây 
môi chất nhả nhiệt đẳng áp cho môi 
trường làm mát (làm mát không hoàn 
toàn), hơi môi chất sau khi ra khỏi thiết 
bị làm mát trung gian ở trạng thái (3) 
được máy nén cao áp hút về, nén đoạn 
nhiệt (s=const) lên áp suất ngưng tụ 
trạng thái (4). Rồi tiếp tục đi vào thiết 
bị ngưng tụ nhả nhiệt đẳng áp cho môi 
trường làm mát, ngưng tụ thành lỏng 
cao áp trạng thái (5). Sau đó tiếp tục đi 
qua thiết bị tiết lưu, tiết lưu giảm áp, 
giảm nhiệt xuống trạng thái (5). Rồi đi 
vào thiết bị bay hơi nhận nhiệt của đối 
tượng cần làm lạnh, sôi hóa hơi, hơi sau 
khi ra khỏi thiết bị bay hơi trạng thái (6) 
lại được máy nén hút về. Chu trình cứ 
thế tiếp diễn. 

c.Đồ thị và tính toán chu trình 
   Đồ thị lgp-h 
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          Hình 4.14: Đồ thị lgp-h 

Xác định các điểm nút 
Điểm 1: Giao điểm đường p=p0 và x=1 
hoặc giao điểm đường t=t0 và x=1 
Điểm 2: Giao điểm đường p=ptg và s=s1 

Điểm 3: Giao điểm đường t=t2-lmtg 
và p=ptg 
Điểm 4: Giao điểm đường p=pk và s=s3 
Điểm 5: Giao điểm đường p=pk và x=0  
hoặc giao điểm đường t=tk và  x=0 
Điểm 6: Giao điểm đường p=p0 và h=h5 
hoặc giao điểm giửa đường t=t0 và h=h5 
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Đồ thị T-s 
 

T(K)

s( kJ/kg.K)

T0

Tk

2

4

Pk

P0

x=
0 x=

1

1

Ttg
3

5 4

tlmtg
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Hình 4.15: Đồ thị T-s 

Tính toán chu trình 
Năng suất lạnh riêng 
qo= h1 - h6  (kJ/kg)   (4.19) 
Năng suất lạnh riêng thể tích 
 qov = qo/1                                      (4.20) 
Công  nén riêng 
l=lHA+lCA=(h2 – h1)+(h4 -h3)(kJ/kg)(4.21) 
Nhiệt lượng nhả ra tại thiết bị làm mát 
trung gian 
 qtg= h2 – h3  (kJ/kg)             (4.22) 
Nhiệt lượng nhả ra tại thiết bị ngưng tụ 
 qk= h4 – h5  (kJ/kg)   (4.23) 
Áp suất trung gian: ptg= kPP .0   (4.24)    

Tỷ số nén:  = 
0P

Pk     (4.25) 

Hệ số làm lạnh:  = 
l

qo    (4.26)     

Ví dụ 4.5: Cho một máy lạnh làm việc theo chu trình 2 cấp, 1 tiết lưu làm mát trung gian 
không hoàn toàn  biết: 

Môi chất sử dụng : R717 
Nhiệt độ ngưng tụ : tk=450C 
Nhiệt độ bay hơi : t0=-400C 
Độ quá lạnh hơi sau khi ra khỏi thiết bị làm mát trung gian :tlmtg=100C 

  a.Vẽ sơ đồ nguyên lý và biểu diễn các quá trình trên đồ thị lgp-h. 
  b.Tính công nén riêng l, năng suất lạnh riêng q0, nhiệt lượng nhả ra tại thiết bị ngưng 
    tụ qk, nhiệt lượng nhả ra tại thiết bị làm mát trung gian qtg, tỷ số nén , áp suất trung  
    gian ptg, hệ số làm lạnh ε . 

Bài giải 
  a. Sơ đồ nguyên lý và đồ thị lgp-h. 

 
HA: Máy nén hạ áp,CA: Máy nén cao áp 

TBNT :Thiết bị ngưng tụ,TBBH:Thiết bị bay 
hơi, TL:Thiết bị tiết lưu, TBLMTG: Thiết bị 

làm mát trung gian 
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 b. Tính toán chu trình 
   Lập bảng thông số xác định các điểm nút 

Điểm Nhiệt độ t(0C) Áp suất p(bar) Entanpy h(kJ/kg) 
1 -35 0,93 1416 
2 62,5 4,07 1615 
3 52,5 4,07 1592 
4 178 17,82 1860 
5 45 17,82 415,5 
6 -35 0,93 415,5 

   Công nén riêng: l = h2 - h1+ h4 – h3=468(kJ/kg)                           
   Năng suất lạnh riêng: qo = h1- h6=1000 (kJ/kg)                            
   Nhiệt lượng nhả ra tại TBNT: qk = h4 –h5=1445 (kJ/kg)  
   Nhiệt lượng nhả ra tại thiết bị làm mát trung gian qtg= h2–h3=23,2 (kJ/kg) 
   Áp suất trung : ptg= kPP .0 =4,07 (bar) 

   Tỷ số nén:  =
0P

Pk =19,15 

   Hệ số làm lạnh: ε=q0/l=2,137 
4.2.2.2 Chu trình 2 cấp, 2 tiết lưu làm mát trung gian không hoàn toàn 
 a. Định nghĩa  
     Chu trình 2 cấp, 2 tiết lưu làm mát trung gian không hoàn toàn là chu trình có hơi hút 
về máy nén là hơi bão hoà khô, quá trình nén được phân thành 2 cấp. Hơi môi chất sau 
cấp nén hạ áp được làm mát trung gian không hoàn toàn và trong chu trình có 2 cấp tiết 
lưu. 
 

b.Sơ đồ và nguyên lý làm việc 
 

Sơ đồ nguyên lý 

 
Hình 4.16: Sơ đồ nguyên lý chu trình 2 cấp,2 
tiết lưu làm mát trung gian không hoàn toàn 

HA: Máy nén hạ áp,CA: Máy nén cao áp 
TBNT :Thiết bị ngưng tụ, BTG:Bình trung 
gian,TBBH:Thiết bị bay hơi, TL1:Thiết bị 

tiết lưu 1, TL:Thiết bị tiết lưu 2 
TBLMTG:Thiết bị làm mát trung gian 

Nguyên lý làm việc 
   Hơi sau khi ra khỏi thiết bị bay hơi là 
hơi bão hòa khô trạng thái (1) được 
máy nén hạ áp hút về nén đoạn nhiệt 
(s=const) lên áp suất trung gian (ptg) 
trạng thái (2). Sau đó hơi môi chất đi 
vào thiết bị làm mát trung gian, tại đây 
môi chất nhả nhiệt đẳng áp cho môi 
trường làm mát (làm mát không hoàn 
toàn), hơi môi chất sau khi ra khỏi thiết 
bị làm mát trung gian ở trạng thái (3) 
hòa trộn với hơi bão hòa khô trạng thái 
(8) sau bình trung gian thành hỗn hợp 
hơi ở trạng thái (4), được máy nén cao 
áp hút về, nén đoạn nhiệt (s=const) lên 
áp suất ngưng tụ trạng thái (5). Rồi tiếp 
tục đi vào thiết bị ngưng tụ nhả nhiệt 
đẳng áp cho môi trường làm mát, ngưng 
tụ thành lỏng cao áp trạng thái (6). Sau 
đó tiếp tục đi qua thiết bị tiết lưu 1, tiết 
lưu giảm áp, giảm nhiệt xuống áp suất 
trung gian  đạt trạng thái (7). Trạng thái 
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(7) là hỗn hợp hơi bão hòa khô trạng (8) 
và lỏng sôi trạng thái (9) ở áp suất trung gian. Phần hơi bão hòa khô trạng thái (8) được 
máy nén cao áp hút về.Còn phần lỏng sôi trạng thái (9) tiếp tục đi qua thiết bị tiết lưu 2, 
tiết lưu giảm áp, giảm nhiệt xuống áp suất bay hơi trạng thái (10). Rồi đi vào thiết bị bay 
hơi nhận nhiệt của đối tượng cần làm lạnh, sôi hóa hơi, hơi sau khi ra khỏi thiết bị bay 
hơi trạng thái (1) lại được máy nén hạ áp hút về. Chu trình cứ thế tiếp diễn. 
c.Đồ thị và tính toán chu trình 

   Đồ thị lgp-h 
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          Hình 4.17: Đồ thị lgp-h 

Xác định các điểm nút 
Điểm 1: Giao điểm đường p=p0 và x=1 
hoặc giao điểm đường t=t0 và x=1 
Điểm 2: Giao điểm đường p=ptg và s=s1 

Điểm 3: Giao điểm đường t=t2-lmtg 
và P=Ptg 
Điểm 4: Giao điểm đường p=ptg và h=h4 
Điểm 5: Giao điểm đường p=pk và s=s4 
Điểm 6: Giao điểm đường p=pk và x=0  
hoặc giao điểm đường t=tk và  x=0 
Điểm 7: Giao điểm đường p=ptg và h=h6 
hoặc giao điểm giửa đường t=ttg và h=h6 
Điểm 8: Giao điểm đường p=ptg và x=1  
hoặc giao điểm đường t=ttg và  x=1 
Điểm 9: Giao điểm đường p=ptg và x=0  
hoặc giao điểm đường t=ttg và  x=0 
Điểm 10: Giao điểm đường p=p0 và h=h9 
hoặc giao điểm giửa đường t=t0 và h=h9 

Đồ thị T-s 
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Hình 4.18: Đồ thị T-s 

Tính toán chu trình 
   Chu trình được tính cho 1kg môi chất 
đi qua thiết bị bay hơi. 
   Gọi  là lượng hơi bão hòa khô tạo 
thành sau thiết bị tiết lưu 1 
Phương trình cân bằng nhiệt tại bình  
trung gian: (1+).h7 = .h8 + 1.h9    

Suy ra: 
78

97

hh
hh




                         (4.27) 

Năng suất lạnh riêng 
qo= h1 - h10 (kJ/kg)   (4.28) 
Công  nén riêng 
l=(h2 – h1)+(+1).(h4 -h3)(kJ/kg)   (4.29) 
Nhiệt lượng nhả ra tại thiết bị làm mát 
trung gian 
 qtg= h2 – h3  (kJ/kg)             (4.30) 
Nhiệt lượng nhả ra tại thiết bị ngưng tụ 
 qk= h5– h6  (kJ/kg)   (4.31) 
Áp suất trung gian: ptg= 0.pkp   (4.32)    
Tỷ số nén:  = pk/p0   (4.33) 
Hệ số làm lạnh:  =  q0/l            (4.34)     
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Ví dụ 4.6: Cho một máy lạnh làm việc theo chu trình 2 cấp, 2 tiết lưu làm mát trung gian 
không hoàn toàn  biết: 

Môi chất sử dụng : R717 
Nhiệt độ ngưng tụ : tk=450C 
Nhiệt độ bay hơi : t0=-300C 
Độ quá lạnh hơi sau khi ra khỏi thiết bị làm mát trung gian :tlmtg=100C 

  a.Vẽ sơ đồ nguyên lý và biểu diễn các quá trình trên đồ thị lgp-h. 
  b.Tính công nén riêng l, năng suất lạnh riêng q0, nhiệt lượng nhả ra tại thiết bị ngưng 
    tụ qk, nhiệt lượng nhả ra tại thiết bị làm mát trung gian qtg, tỷ số nén , áp suất trung  
    gian ptg, hệ số làm lạnh ε . 

Bài giải 
  a. Sơ đồ nguyên lý và đồ thị lgp-h. 

 
HA: Máy nén hạ áp,CA: Máy nén cao áp 

TBNT :Thiết bị ngưng tụ, BTG:Bình trung 
gian,TBBH:Thiết bị bay hơi, TL1:Thiết bị 

tiết lưu 1, TL:Thiết bị tiết lưu 2 
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   b. Tính toán chu trình 
   Lập bảng thông số xác định các điểm nút 

Điểm Nhiệt độ t(0C) Áp suất p(bar) Entanpy h(kJ/kg) 
1 -30 1,2 1423 
2 59,5 4,6 1606 
3 49,5 4,6 1583 
4 41,4 4,6 1563 
5 152,5 17,8 1795 
6 45 17,8 415,5 
7 2 4,6 415,5 
8 2 4,6 1464 
9 9 4,6 209 
10 -30 1,2 209 
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   Lượng hơi bão hòa khô trạng thái (8) ra khỏi bình trung gian: 
78

97

hh
hh




 =0,1969 (kg)              

   Công nén riêng: l = h2 - h1+ (+1).(h4 – h3)=460,4(kJ/kg)                           
   Năng suất lạnh riêng: qo = h1- h10=1214 (kJ/kg)                            
   Nhiệt lượng nhả ra tại TBNT: qk =(1+).(h4 –h5)=1651 (kJ/kg)  
   Nhiệt lượng nhả ra tại thiết bị làm mát trung gian qtg= h2–h3=23,5 (kJ/kg) 
   Áp suất trung : ptg= 0.pkp =4,6(bar) 
   Tỷ số nén:  =14,83 
   Hệ số làm lạnh: ε=q0/l=2,637 
4.2.2.3 Chu trình 2 cấp, 2 tiết lưu, làm mát trung gian hoàn toàn sử dụng bình trung gian 
rỗng 
a.Cơ sở hình thành 
    Nhược điểm chính của chu trình 2 cấp làm mát trung gian không hoàn toàn là hơi hút 
về máy nén chưa phải là hơi bão hoà khô  công nén chưa giảm tối đa và nhiệt độ cuối 
tầm nén cao. Để khắc phục nhược điểm trên cần phải làm mát hoàn toàn hơi môi chất sau 
cấp nén hạ áp. Để thực hiện điều này người ta cho sục thẳng dòng hơi sau thiết bị làm 
mát trung gian vào dưới lớp lỏng sôi trong  bình trung gian. 
b.Sơ đồ và nguyên lý làm việc 
Sơ đồ nguyên lý 

 
Hình 4.19: Sơ đồ nguyên lý 

HA: Máy nén hạ áp,CA: Máy nén cao áp 
TBNT :Thiết bị ngưng tụ, BTG:Bình trung 
gian,TBBH:Thiết bị bay hơi, TL1:Thiết bị 

tiết lưu 1, TL:Thiết bị tiết lưu 2 
 

Nguyên lý làm việc 
   Hơi sau khi ra khỏi thiết bị bay hơi là 
hơi bão hòa khô trạng thái (1) được máy 
nén hạ áp hút về nén đoạn nhiệt (s=const) 
lên áp suất trung gian (ptg) trạng thái (2). 
Sau đó hơi môi được sục vào dưới mức 
lỏng trong bình trung gian.Tại đây hơi 
môi chất được làm mát hoàn toàn. Hơi 
sau khi ra khỏi bình trung gian là hơi bão 
hoà khô trạng thái (3) được máy nén cao 
áp hút về, nén đoạn nhiệt (s=const) lên áp 
suất ngưng tụ trạng thái (4). Rồi tiếp tục 
đi vào thiết bị ngưng tụ nhả nhiệt đẳng áp 
cho môi trường làm mát, ngưng tụ thành 
lỏng cao áp trạng thái (5). Sau đó đi qua 
thiết bị tiết lưu 1, tiết lưu giảm áp, giảm 
nhiệt xuống áp suất trung gian đạt trạng 
thái(6). Phần hơi bão hòa khô sinh ra sau 
thiết bị tiết lưu 1 trạng thái (7) và phần 
lỏng bay hơi để làm mát hơi sau cấp nén 
hạ áp được đưa trở lại đầu hút máy nén 
cao áp, còn phần lỏng sôi trạng thái (9) đi 
qua thiết bị tiết lưu 2, tiết lưu giảm áp, 
giảm nhiệt xuống áp suất bay hơi trạng 
thái (10). Rồi đi vào thiết bị bay hơi nhận 
nhiệt của đối tượng cần làm lạnh, sôi hóa 
hơi, hơi sau khi ra khỏi thiết bị bay hơi 
trạng thái (1) lại được máy nén hạ áp hút 
về. Chu trình cứ thế tiếp diễn 
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     . 
  c.Đồ thị và tính toán chu trình 

   Đồ thị lgp-h 
 

x=
1

x=
0

s=
co

nst

s=const
tk

ttg

t0

7368

p0

pk

1

5

9

ptg 2

4

lgp (bar)

h( kJ/kg)  
          Hình 4.20: Đồ thị lgp-h 

Xác định các điểm nút 
Điểm 1: Giao điểm đường p=p0 và x=1 
hoặc giao điểm đường t=t0 và x=1 
Điểm 2: Giao điểm đường p=ptg và s=s1 
Điểm 3: Giao điểm đường p=ptg và x=1  
hoặc giao điểm đường t=ttg và  x=1 
Điểm 4: Giao điểm đường p=pk và s=s4 
Điểm 5: Giao điểm đường p=pk và x=0  
hoặc giao điểm đường t=tk và  x=0 
Điểm 6: Giao điểm đường p=ptg và h=h6 
hoặc giao điểm giửa đường t=ttg và h=h6 
Điểm 7: Điểm 7 trùng điểm 3 
Điểm 8: Giao điểm đường p=ptg và x=0  
hoặc giao điểm đường t=ttg và  x=0 
Điểm 9: Giao điểm đường p=p0 và h=h9 
hoặc giao điểm giửa đường t=t0 và h=h9 

 Đồ thị T-s 
 

T(K)

s( kJ/kg.K)

T0

Tk

2

9

Pk

P0

x=
0 x=

1

1

Ttg

5 4

Ptg

736
8

 
 
             Hình 4.21: Đồ thị T-s 
 
 
 

  Tính toán chu trình 
   Chu trình được tính cho 1kg môi chất đi 
qua thiết bị bay hơi. 
   Gọi  là lượng hơi bão hòa khô tạo 
thành sau thiết bị tiết lưu 1,  là lượng 
lỏng trong bình trung gian bay hơi để làm 
mát hoàn toàn 1kg hơi nén trung áp 
Xác định  theo phương trình cân bằng 
 nhiệt: .h8 +1.h2=( 1+ ).h3    

Suy ra: 
83

32

hh
hh




                          (4.35) 

Xác định  theo phương trình cân bằng  
nhiệt tại thiết bị tiết lưu 1 
(1++).h6 =( 1+ ).h8 +.h7 

Suy ra: 
67

86).1(
hh
hh




                (4.36) 

Năng suất lạnh riêng 
qo= h1 – h9(kJ/kg)    (4.37) 
Công  nén riêng 
l=(h2 – h1)+(1++)(h4 -h3)(kJ/kg) (4.38) 
Nhiệt lượng nhả ra tại thiết bị ngưng tụ 
 qk= (1++)(h4– h5)(kJ/kg)  (4.39) 
Áp suất trung gian: ptg= 0. kp p     (4.40)  
Tỷ số nén:  =pk/p0     (4.41) 
Hệ số làm lạnh:  =q0/l              (4.42)  
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Ví dụ 4.7: Cho một máy lạnh làm việc theo chu trình 2 cấp, 2 tiết lưu, làm mát trung gian 
hoàn toàn sử dụng bình trung gian rỗng. 

Môi chất sử dụng : R717 
Nhiệt độ ngưng tụ : tk=450C 
Nhiệt độ bay hơi : t0=-400C 

  a.Vẽ sơ đồ nguyên lý và biểu diễn các quá trình trên đồ thị lgp-h. 
  b.Tính công nén riêng l, năng suất lạnh riêng q0, nhiệt lượng nhả ra tại thiết bị ngưng 
    tụ qk, tỷ số nén , áp suất trung  gian ptg , hệ số làm lạnh ε . 

Bài giải 
  a. Sơ đồ nguyên lý và đồ thị lgp-h. 

 
HA: Máy nén hạ áp,CA: Máy nén cao áp 

TBNT :Thiết bị ngưng tụ, BTG:Bình trung 
gian,TBBH:Thiết bị bay hơi, TL1:Thiết bị 

tiết lưu 1, TL:Thiết bị tiết lưu 2 

 
 
 
 

x=
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x=
0

s=
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nst

s=const
tk

ttg

t0

7368

p0

pk

1

5

9

ptg 2

4

lgp (bar)

h( kJ/kg)  

   b. Tính toán chu trình 
   Lập bảng thông số xác định các điểm nút 

Điểm Nhiệt độ t(0C) Áp suất p(bar) Entanpy h(kJ/kg) 
1 -40 0,72 1408 
2 6 3,58 1625 
3 -5 3,58 1457 
4 114 17,82 1695 
5 45 17,82 415,5 
6 -5 3,58 415,5 
7 -5 3,58 1457 
8 -5 3,58 177,8 
9 -40 0,72 177,8 
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Lượng lỏng bay hơi ở bình tung gian để làm mát hoàn toàn 1kg hơi nén trung áp      

      
83

32

hh
hh




 =0,1315  (kg) 

 Lượng hơi bão hòa khô tạo thành sau thiết bị tiết lưu 1 

     
67

86).1(
hh
hhn




 =0,2583 (kg) 

 Công nén riêng: l=(h2 – h1)+(1++)(h4 -h3)(kJ/kg)=547,8 (kJ/kg)                           
 Năng suất lạnh riêng: qo = h1- h10=1214 (kJ/kg)                            
 Nhiệt lượng nhả ra tại TBNT: qk =(1++)(h4– h5)=1778 (kJ/kg)  
 Áp suất trung : ptg= 0.pkp =3,58(bar) 

 Tỷ số nén:  =
0

kp
p

=24,87 

 Hệ số làm lạnh: ε=q0/l=2,246 
4.2.2.4 Chu trình 2 cấp, 2 tiết lưu, làm mát trung gian hoàn toàn sử dụng bình trung 
gian ống xoắn 
a.Mục đích 
   Trong các hệ thống lạnh lớn với nhiều dàn bay hơi có trở lực lớn hoặc đặt xa so với 
cụm máy lạnh thì chu trình 2 cấp sử dụng bình trung gian ống rỗng với áp suất cấp cho 
dàn bay hơi là áp suất  trung gian nên không đủ áp lực, ảnh hưởng đến năng suất lạnh hệ 
thống, do đó để khắc phục nhược điểm này thay vì sử dụng chu trình 2 cấp dùng bình 
trung gian ống rỗng thì người ta thay thế bằng chu trình 2 cấp dùng bình trung gian ống 
xoắn. 
b.Sơ đồ và nguyên lý làm việc 
Sơ đồ nguyên lý 

TBBH

TBNT

TL2

2

1

TL1

3

45

6

8

10

7
BTG

HA

CA

9

 
Hình 4.26: Sơ đồ nguyên lý 

HA: Máy nén hạ áp,CA: Máy nén cao áp 
TBNT :Thiết bị ngưng tụ, BTG:Bình trung 

gian ống xoắn,TBBH:Thiết bị bay hơi, 
TL1:Thiết bị tiết lưu 1,TL:Thiết bị tiết lưu 2 

 

Nguyên lý làm việc 
     Hơi sau khi ra khỏi thiết bị bay hơi là 
hơi bão hòa khô trạng thái (1) được máy 
nén hạ áp hút về nén đoạn nhiệt (s=const) 
lên áp suất trung gian (ptg) trạng thái (2). 
Sau đó hơi môi được sục vào dưới mức 
lỏng trong bình trung gian. 
Tại đây hơi môi chất được làm mát hoàn 
toàn. Hơi sau khi ra khỏi bình trung gian 
là hơi bảo hoà khô trạng thái (3) được 
máy nén cao áp hút về, nén đoạn nhiệt 
(s=const) lên áp suất ngưng tụ trạng thái 
(4). Rồi tiếp tục đi vào thiết bị ngưng tụ 
nhả nhiệt đẳng áp cho môi trường làm 
mát, ngưng tụ thành lỏng cao áp trạng 
thái (5) sau đó chia làm 2 nhánh.  
    Nhánh 1 đi qua thiết bị tiết lưu 1, tiết 
lưu giảm áp, giảm nhiệt xuống áp suất 
trung gian. Hơi sinh ra sau thiết bị tiết lưu 
1 trạng thái (7) cùng lượng lỏng bay hơi 
để làm mát hơi sau cấp nén hạ áp và 
lượng lỏng bay hơi để quá lạnh lỏng cao 
áp trong ống xoắn bình trung gian được  
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đưa trở lại đầu hút máy nén cao áp. Nhánh 2 đi qua ống xoắn trong bình trung gian và 
được làm quá lạnh đạt trạng thái (9). Sau đó đi qua thiết bị tiết lưu 2, tiết lưu giảm áp, 
giảm nhiệt xuống áp suất bay hơi trạng thái (10). Rồi đi vào thiết bị bay hơi nhận nhiệt 
của đối tượng cần làm lạnh, sôi hóa hơi, hơi sau khi ra khỏi thiết bị bay hơi trạng thái (1) 
lại được máy nén hạ áp hút về. Chu trình cứ thế tiếp diễn. 
  c.Đồ thị và tính toán chu trình 

 Đồ thị lgp-h 

p0

pk

1

5

10

ptg 2

4

lgp (bar)

h( kJ/kg)

x=
1

x=
0

s=
co

ns
t

s=const
tk

ttg

t0

736

9
tql

8

 
                Hình 4.23: Đồ thị lgp-h 

Xác định các điểm nút 
Điểm 1: Giao điểm đường p=p0 và x=1 
hoặc giao điểm đường t=t0 và x=1 
Điểm 2: Giao điểm đường p=ptg và s=s1 
Điểm 3: Giao điểm đường p=ptg và x=1  
hoặc giao điểm đường t=ttg và  x=1 
Điểm 4: Giao điểm đường p=pk và s=s4 
Điểm 5: Giao điểm đường p=pk và x=0  
hoặc giao điểm đường t=tk và  x=0 
Điểm 6: Giao điểm đường p=ptg và h=h6 
hoặc giao điểm giửa đường t=ttg và h=h6 
Điểm 7: Điểm 7 trùng điểm 3 
Điểm 8: Giao điểm đường p=ptg và x=0  
hoặc giao điểm đường t=ttg và  x=0 
Điểm 9: Giao điểm đường p=pk và t=t5-tql 
Điểm 10: Giao điểm đường p=p0 và h=h9 
hoặc giao điểm giửa đường t=t0 và h=h9 

Đồ thị T-s 
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                   Hình 4.24: Đồ thị T-s 
 
 
 
  

Tính toán chu trình 
     Chu trình được tính cho 1kg môi chất đi 
qua thiết bị bay hơi. 
    Gọi  là lượng hơi bão hòa khô tạo 
thành sau thiết bị tiết lưu 1,  là lượng lỏng 
trong bình trung gian bay hơi để làm mát 
hoàn toàn 1kg hơi nén trung áp,  là lượng 
lỏng trong bình trung gian bay hơi để quá 
lạnh 1kg lỏng cao áp. 
Xác định  theo phương trình cân bằng 
 nhiệt: h5 –h9= .(h3-h8)    

Suy ra: 
83

95

hh
hh




                             (4.43) 

Xác định  theo phương trình cân bằng  
nhiệt: h2+.h8  =( 1+ ).h3 

Suy ra:
83

32

hh
hh




                           (4.44) 

Xác định  theo phương trình cân bằng  
nhiệt : h6.(++)=.h3+(+).h8 

Suy ra:
63

86).(
hh
hh




                 (4.45) 

      
 



46 
 

    Năng suất lạnh riêng : q0= h1 – h10 (kJ/kg)                                    (4.46) 
    Công  nén riêng : l=(h2 –h1)+(1+++)(h4 -h3)(kJ/kg)                                      (4.47) 
    Nhiệt lượng nhả ra tại thiết bị ngưng tụ : qk= (1+++)(h4– h5)(kJ/kg)            (4.48) 
    Áp suất trung gian:ptg= 0. kp p                                                                                (4.49)  
    Tỷ số nén:  =pk/p0                                                                     (4.50) 
    Hệ số làm lạnh:  =q0/l                                                                                         (4.51) 
         
     Ví dụ 4.8: Cho một máy lạnh làm việc theo chu trình 2 cấp, 2 tiết lưu, làm mát trung  
     gian  hoàn toàn sử dụng bình trung gian xoắn. 

Môi chất sử dụng : R717 
Nhiệt độ ngưng tụ : tk=420C 
Nhiệt độ bay hơi : t0=-300C 

                      Độ quá lạnh lỏng cao áp sau khi ra khỏi ống xoắn bình trung gian:tql=100C 
   a.Vẽ sơ đồ nguyên lý và biểu diễn các quá trình trên đồ thị lgp-h. 
   b.Tính công nén riêng l, năng suất lạnh riêng q0, nhiệt lượng nhả ra tại thiết bị ngưng 
    tụ qk, tỷ số nén , áp suất trung  gian ptg, hệ số làm lạnh ε . 
 

Bài giải 
   a. Sơ đồ nguyên lý và đồ thị lgp-h. 
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HA: Máy nén hạ áp,CA: Máy nén cao áp 

TBNT :Thiết bị ngưng tụ, BTG:Bình trung 
gian ống xoắn,TBBH:Thiết bị bay hơi, 

TL1:Thiết bị tiết lưu 1, TL:Thiết bị tiết lưu 2 
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     b. Tính toán chu trình 
    Lập bảng thông số xác định các điểm nút 

Điểm Nhiệt độ t(0C) Áp suất p(bar) Entanpy h(kJ/kg) 
1 -30 1,2 1423 
2 56,5 4,44 1600 
3 0,8 4,44 1463 
4 96,3 16,43 1652 
5 42 16,43 400,5 
6 0,8 4,44 400,5 
7 0,8 4,44 1463 
8 0,8 4,44 203,8 
9 32 16,43 351,6 

10 -30 1,2 351,6 
     
   Lượng lỏng trong bình trung gian bay hơi để quá lạnh 1kg lỏng cao áp  

        
83

95

hh
hh




 =0,03888 (kg) 

   Lượng lỏng trong bình trung gian bay hơi để làm mát hoàn toàn 1kg hơi nén trung áp  

       
83

32

hh
hh




 =0,1085 (kg)                        

   Lượng hơi bão hòa khô tạo thành sau thiết bị tiết lưu 1 

       
63

86).(
hh
hh




  =0,00883 (kg) 

   Công nén riêng: : l=(h2 –h1)+(1+++)(h4 -h3)=395,4  (kJ/kg)                           
   Năng suất lạnh riêng: qo = h1- h10= 1072 (kJ/kg)                            
   Nhiệt lượng nhả ra tại TBNT: qk= (1+++)(h4– h5)=1448  (kJ/kg)  
  Áp suất trung : ptg= 0. kp p =4,44 (bar) 

  Tỷ số nén:  =
0P

Pk =13,69 

   Hệ số làm lạnh: ε=q0/l=2,71 
  
4.3 Chu trình máy lạnh ghép tầng 
a.Cơ sở hình thành 

Nguyên lý của chu trình máy lạnh ghép tầng là ghép các chu trình lạnh đơn giản một 
cấp hoặc hai cấp với nhau theo kiểu thiết bị bay hơi của tầng trên dùng làm mát thiết bị 
ngưng tụ của tầng dưới. Toàn bộ nhiệt thải ra trong thiết bị ngưng tụ ở tầng dưới cấp cho 
thiết bị bay hơi của tầng trên vì vậy phụ tải nhiệt thiết bị ngưng tụ tầng dưới bằng phụ tải 
nhiệt thiết bị bay hơi tầng dưới và để đảm bảo sự truyền nhiệt thì nhiệt độ ngưng tụ tầng 
dưới phải lớn hơn nhiệt độ bay hơi tầng trên. 
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 b.Sơ đồ và nguyên lý làm việc 
Sơ đồ nguyên lý 

 
Hình 4.25: Sơ đồ nguyên lý máy lạnh 

ghép 2 tầng 
MN1,MN2: Máy nén TBNT2:Thiết bị 

ngưng tụ, TBBH1:Thiết bị bay hơi, 
TL1,TL2: Thiết bị tiết lưu, TBTĐN: 
Thiết bị trao đổi nhiệt, BGN:Bình bù 

giản nở 
 

Nguyên lý làm việc 
   Trong chu trình gồm 2 vòng tuần hoàn 
Chu trình máy lạnh tầng dưới: Hơi sau thiết 
bị bay hơi 1 trạng thái (1) được máy nén 1 
hút về nén đoạn nhiệt  (s=const) lên áp suất 
ngưng tụ trạng thái (2). Rồi đi vào thiết bị 
trao đổi nhiệt, nhả nhiệt đẳng áp cho môi 
chất tầng trên, ngưng tụ thành lỏng cao áp 
trạng thái (3). Sau đi qua thiết bị tiết lưu 1, 
tiết lưu giảm áp, giảm nhiệt xuống áp suất 
bay hơi trạng thái (4). Rồi đi vào thiết bị bay 
hơi nhận nhiệt của đối tượng cần làm lạnh, 
sôi hóa hơi, hơi sau khi ra khỏi thiết bị bay 
hơi trạng thái (1) lại được máy nén 1 hút về. 
Chu trình cứ thế tiếp diễn. 
    Chu trình máy lạnh tầng trên: Hơi sau thiết 
bị bay hơi 2 trạng thái (1’) được máy nén 2 
hút về nén đoạn nhiệt  (s=const) lên áp suất 
ngưng tụ trạng thái (2’). Rồi đi vào thiết bị 
trao đổi nhiệt, nhận nhiệt đẳng áp của môi 
chất tầng dưới, ngưng tụ thành lỏng cao áp 
trạng thái (3’).  Sau đi qua thiết bị tiết lưu 2, 
tiết lưu giảm áp, giảm nhiệt xuống áp suất 
bay hơi trạng thái (4’). Rồi đi vào thiết bị 
bay hơi nhận nhiệt của đối tượng cần làm 
lạnh, sôi hóa hơi, hơi sau khi ra khỏi thiết bị 
bay hơi trạng thái (1’) lại được máy nén 1 
hút về. Chu trình cứ thế tiếp diễn. 

Lưu ý :Bình bù giản nở nhằm mục đích khống chế áp suất tầng dưới khi dùng hệ thống. 
c.Đồ thị và tính toán chu trình 

 Đồ thị lgp-h 

1

lgp (bar)

h( kJ/kg)

23

4

pk2

p02 1'

2'3'

4'

s=
co
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t

s=
co
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t

p01

pk1

 
                Hình 4.26: Đồ thị lgp-h 

Tính toán chu trình 
Chu trình được tính cho 1kg môi chất đi 
qua thiết bị bay hơi tầng dưới. 
Gọi  là lượng môi chất đi qua thiết bị bay 
hơi tầng trên. Xác định  theo phường 
tình cân bằng nhiệt : h2 –h3= .(h1’-h4’)    

Suy ra: 
'4'1

32

hh
hh




                           (4.52) 

Công nén riêng 
l = h2 - h1+.(h2’ - h1’)  (kJ/kg)         (4.53) 
Năng suất lạnh riêng 
qo = h1- h4 (kJ/kg)                               (4.54) 
Nhiệt trao đổi tại thiết bị trao đổi nhiệt 
qtđ= h2 -h3=.(h1’-h4’)  (kJ/kg)          (4.55) 

Hệ số lạnh
l

qo                              (4.56) 
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Ví dụ 4.9: Cho một máy lạnh ghép tầng gồm có 2 tầng biết : 
 Tầng dưới làm việc theo chu trình khô 

Môi chất sử dụng : R22 
Nhiệt độ ngưng tụ : tk=300C 
Nhiệt độ bay hơi : t0=-400C 

 Tầng trên  làm việc theo chu trình khô 
Môi chất sử dụng : R12 
Nhiệt độ ngưng tụ : tk=450C 
Nhiệt độ bay hơi : t0=-100C 

   a.Vẽ sơ đồ nguyên lý và biểu diễn các quá trình trên đồ thị lgp-h. 
   b.Tính công nén riêng l, năng suất lạnh riêng q0, nhiệt trao đổi tại thiết bị trao đổi  
    nhiệt qtđ, hệ số làm lạnh ε. 

Bài giải 
   a. Sơ đồ nguyên lý và đồ thị lgp-h. 

TBBH1

TBNT2

TL1

2

1

TL2

1'

2'3'

4'

4
MN1

MN2

3
TBTÐN

TBBH2

TBNT1

 
MN1,MN2: Máy nén  

TBNT2:Thiết bị ngưng tụ, TBBH1:Thiết bị 
bay hơi, TL1,TL2: Thiết bị tiết lưu, 

TBTĐN: Thiết bị trao đổi nhiệt 

 
 
 
 

1

lgp (bar)

h( kJ/kg)

23

4

pk2

p02 1'

2'3'

4'

s=
co

ns
t

s=
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t
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pk1

 

       b. Tính toán chu trình 
    Lập bảng thông số xác định các điểm nút 

Điểm Nhiệt độ t(0C) Áp suất p(bar) Entanpy h(kJ/kg) 
1 -40 1,1 387,9 
2 73 11,9 450,2 
3 30 11,9 236,8 
4 -40 1,1 236,8 
1’ -10 2,2 183,2 
2’ 53 10,8 211,6 
3’ 45 10,8 79,7 
4’ -10 2,2 79,7 
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  Lượng môi chất đi qua thiết bị bay hơi tầng trên ứng với 1kg môi chất đi qua thiết bị  
  bay hơi tầng dưới  

        
'4'1

32

hh
hh




 =2,063 (kg) 

   Công nén riêng : l = h2 - h1+.(h2’ - h1’)=120,9  (kJ/kg)  
   Năng suất lạnh riêng : qo = h1- h4=151,1 (kJ/kg) 
   Nhiệt trao đổi tại thiết bị trao đổi nhiệt : qtđ= h2 -h3=.(h1’-h4’)=213,5 (kJ/kg)          

   Hệ số lạnh
l

qo  =1,25                    
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CHƯƠNG 5: MÁY LẠNH HẤP THỤ 
5.1 Cơ sở hình thành 
    Khảo sát một sơ đồ gồm 2 chu trình như 
hình (5.1), với giả thiết áp suất trong bình 
ngưng của chu trình ngược chiều bằng áp suất 
trong thiết bị sinh hơi của chu trình thuận 
chiều. Áp suất trong bình bay hơi của chu 
trình ngược chiều  bằng áp suất trong thiết bị 
ngưng tụ chu trình thuận chiều và lượng môi 
chất công tác đi qua tuabin và máy nén bằng 
nhau. Từ những giả thiết đó người ta đưa ra ý 
tưởng kết hợp 2 chu trình thành một chu trình 
mới bằng cách loại bỏ máy nén và tuabin và 
thay vào đó là một thiết bị tiết lưu như hình 
vẽ (5.2) để làm lạnh.      
    Tuy nhiên để làm lạnh được thì ở cùng áp 
suất, nhiệt độ môi chất công tác trong thiết bị 
bay hơi của chu trình ngược chiều phải nhỏ 
hơn nhiệt độ môi chất công tác trong thiết bị 
ngưng tụ  của chu trình thuận chiều, điều này 
không thể xảy ra nếu môi chất công tác là đơn 
chất. Để thực hiện điều này thì  môi chất công 
tác trong sơ đồ phải là hỗn hợp hai đơn môi 
chất, mặt khác hai môi chất công tác phải có 
nhiệt độ sôi cách biệt nhau ở cùng áp suất để 
đảm bảo hai chất công tác không  cùng sôi và 
hóa hơi hay trong chu trình chỉ cho một môi 
chất công tác sôi, hóa hơi.Trong chu trình môi 
chất công tác sôi, hóa hơi người ta gọi là tác 
nhân lạnh còn chất công tác còn lại gọi là chất 
hấp thụ.      

 
 

TBBH

TBNT

TL

TBNT

TBSH

BTBMN

 
Hình 5.1: Sơ đồ hai chu trình thuận 

chiều và ngược chiều 
 

TBBH

TBNT

TL

TBNT

TBSH

BTL

 
Hình 5.2: Sơ đồ kết hợp  

5.2 Sơ đồ và nguyên lý làm việc  
Sơ đồ nguyên lý  

TBBH

TBNT

TL1

BHT

BSH

BTL2

1
2

3

6

47

8
5

 
Hình 5.3: Sơ đồ nguyên lý máy lạnh hấp thụ  
TBNT:Thiết bị ngưng tụ, TBBH: Thiết bị bay 
hơi, BHT:Bình hấp thụ, BSH:Bình sinh hơi, 
B: Bơm dung dịch, TL1: Thiết bị tiết lưu môi 

chất, TL2: Thiết bị tiết lưu dung dịch 

Nguyê n lý làm việc 
      Hơi môi chất sau thiết bị bay hơi ở 
trạng thái (1) đi vào bình hấp thụ được 
dung dịch loãng hấp thụ trở thành dung 
dịch đặc, sau đó được bơm dung dịch, 
bơm vào thiết bị sinh hơi. Tại đây dung 
dịch đặc được gia nhiệt, môi chất lạnh 
sôi, hóa hơi và tách ra khỏi dung dịch 
đậm đặc ứng với trạng thái (6) đi về thiết 
bị ngưng tụ nhả nhiệt đẳng áp cho môi 
trường làm mát ngưng tụ thành lỏng cao 
áp trạng thái (7), sau đó đi qua thiết bị 
tiết lưu 1, tiết lưu giảm áp giảm nhiệt 
xuống áp suất bay hơi trạng thái (8). Rồi 
tiếp tục đi vào thiết bị bay hơi nhận nhiệt 
của đối tượng cần làm lạnh, sôi, hóa hơi. 
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     Hơi sau khi ra khỏi thiết bị bay hơi trạng thái (1) lại đi vào bình hấp thụ.Còn tại thiết 
bị sinh hơi, sau khi hơi môi chất tách ra khỏi dung dịch đặc, dung dịch đặc trở thành dung 
dịch loãng trạng thái (4) đi qua thiết bị tiết lưu dung dịch, tiết lưu giảm áp, giảm nhiệt 
xuống trạng thái (5). Sau đó đi vào bình hấp thụ, tại đây dung dịch loãng hấp thụ hơi sau 
khi ra khỏi thiết bị bay hơi trở thành dung dịch đậm đặc lại được bơm dung dịch bơm lên 
thiết bị sinh hơi và chu trình cứ thế tiếp diễn. 
5.3 Đặc điểm máy lạnh hấp thụ 
     Trong máy lạnh hấp thụ các quá trình ngưng tụ, tiết lưu, bay hơi hoàn toàn giống các 
quá trình trong máy lạnh nén hơi. Tuy nhiên, điểm khác biệt cơ bản là ở máy lạnh nén hơi 
quá trình nén được thực hiện bằng máy nén cơ còn ở máy lạnh hấp thụ, quá trình nén 
được thực hiện bằng “Máy nén nhiệt” là tập hợp gồm bình hấp thụ, bơm dung dịch, bình 
sinh hơi và thiết bị tiết lưu dung dịch. Năng lượng cấp vào máy lạnh hấp thụ là nhiệt năng 
do đó máy lạnh hấp thụ có thể làm việc với nhiều nguồn nhiệt khác nhau như khí đốt, hơi 
nước, nước nóng, các nguồn nhiệt thừa, nhiệt thải, thứ cấp...vv Chất công tác sử dụng 
trong máy lạnh hấp thụ là dung dịch được trộn lẩn từ hai chất thuần khiết không tác dụng 
hóa học với nhau và có nhiệt độ sôi khác biệt ở cùng điều kiện áp suất, chất công tác 
trong máy lạnh hấp thụ không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường ở tầm vĩ mô. Trong hệ 
thống chỉ có chi tiết chuyển động là bơm dung dịch do đó hệ thống làm việc ổn định, ít 
ồn, ít rung tuổi thọ cao. Các thiết bị trong máy lạnh hấp thụ đơn giản, tuy nhiên thiết bị 
lớn, cồng kềnh chiếm diện tích lắp đặt lớn. Trong quá trình hấp thụ chất công tác sinh 
nhiệt vì vậy cần làm mát bình hấp thụ. Hiệu quả làm việc của máy lạnh hấp thụ không 
cao COP=0,35÷1,7. Tuy nhiên, hiện nay nhân loại đang đứng trước vấn đề về ô nhiễm 
môi trường và tình trạng thiếu hụt về năng lượng thì việc sử dụng máy lạnh hấp thụ với 
đặc điểm là chất công tác không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và năng lượng đầu 
vào là nhiệt năng có thể tận dụng từ các nguồn nhiệt thải, nguồn nhiệt có sẳn, các nguồn 
nhiệt rẻ tiền, vì vậy có thể nói máy lạnh hấp thụ là một trong những công nghệ lựa chọn 
trong tương lai. 
5.4 Chất công tác trong máy lạnh hấp thụ 
     Chất công tác trong máy lạnh hấp thụ là hỗn hợp hai chất thuần khiết trong đó môi 
chất bay hơi gọi tác nhân lạnh và môi chất còn lại gọi là chất hấp thụ. 
 a.Yêu cầu chất công tác trong máy lạnh hấp thụ 
 - Tác nhân lạnh và chất hấp thụ trong chất công tác không phản ứng hóa học với nhau. 
 - Tác nhân lạnh và chất hấp thụ môi chất công tác phải có nhiệt độ sôi khác biệt nhau khi  
   ở cùng điều kiện áp suất. 
- Không xảy ra hiện tượng kết tinh khi làm việc. 
- Bền vững về mặt hoá học trong phạm vi áp suất và nhiệt độ làm việc 
- Phải trơ, không ăn mòn các vật liệu chế tạo máy. 
- Áp suất ngưng tụ Pk không được quá cao để giảm chiều dày các thiết bị, đảm bảo độ    
  bền và an toàn cho hệ thống. 
- Áp suất bay hơi Po không được quá nhỏ để hạn chế lọt không khí vào hệ thống 
- Năng suất lạnh riêng thể tích càng lớn càng tốt để giảm kích thước hệ thống. 
- Độ nhớt càng nhỏ càng tốt để giảm tổn thất áp suất trên đường ống và tại các thiết bị. 
- Hệ số dẫn nhiệt, nhiệt dung riêng, hệ số tỏa nhiệt đối lưu càng lớn càng tốt để giảm    
  kích thước thiết bị trao đổi nhiệt. 
- Khả năng hoà tan nước  tốt để tránh hiện tượng tắc ẩm ở thiết bị tiết lưu. 
- Khi rò rỉ không được độc hại với con người và gây ảnh hưởng xấu đến sản phẩm.  
- Rẻ tiền, dễ kiếm, dễ sản xuất, vận chuyển, sử dụng. 
- Không dễ cháy nổ, không  gây ra các hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ozone. 
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b.Các chất công tác thường dùng trong máy lạnh hấp thụ  
  Theo lý thuyết thì có rất nhiều chất công tác có thể sử dụng trong máy lạnh hấp  thụ. 

Tuy nhiên, về mặt thức tế do hiệu quả khi sử dụng nên hiện nay có hai chất công tác được 
sử dụng phổ biến là dung dịch NH3/H2O và dung dịch H2O/LiBr. 

Dung dịch NH3/H2O Tính chất 
 
 
 
 
 
 

Tác nhân lạnh (NH3) 

NH3 bền vững ở khoảng nhiệt độ và áp suất làm việc 
NH3 không ăn mòn các kim loại đen nhưng ăn mòn đồng và các 
hợp kim của đồng, ngoại trừ đồng thau phốt phát và một số hợp 
chất của đồng. 
Áp suất làm việc cao 
Năng suất lạnh riêng thể tích lớn 
Độ nhớt nhỏ, tính lưu động cao  
Hệ số dẫn nhiệt và trao đổi nhiệt lớn 
Khi rò rỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người và làm hư hỏng sản 
phẩm . 
Dễ gây cháy nổ ở nồng độ cao. 
Không  gây ra các hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ozone 
Rẻ tiền, dễ kiếm, dễ sản xuất, vận chuyển, sử dụng 

 
 
 
 

Chất hấp thụ (H2O) 

Ít ăn mòn kim loại chế tạo máy 
Hệ số toả nhiệt đối lưu, nhiệt dung riêng lớn 
Độ nhớt nhỏ, tính lưu động cao 
Có thể bị kéo theo tác nhân lạnh khi sôi 
Không gây cháy nổ 
Không làm ô nhiểm môi trường không gây hiệu ứng nhà kính, 
phá hủy tầng ozone. 
Có sẳn, rẻ tiền, dễ kiếm, dễ vận chuyển và bảo quản. 

Dung dịch Khi làm việc không sợ xảy ra hiện tượng kết tinh. 
 
Dung dịch H2O/LiBr Tính chất 
Tác nhân lạnh (H2O) Ít ăn mòn kim loại chế tạo máy 

Hệ số toả nhiệt đối lưu, nhiệt dung riêng lớn 
Độ nhớt nhỏ, tính lưu động cao 
Áp suất làm việc rất thấp 
Không gây cháy nổ 
Không làm ô nhiểm môi trường không gây hiệu ứng nhà kính, 
phá hủy tầng ozone. 
Có sẳn, rẻ tiền, dễ kiếm, dễ vận chuyển và bảo quản. 

Chất hấp thụ (LiBr) Độ nhớt nhỏ, tính lưu động cao 
Không bị kéo theo tác nhân lạnh khi sôi  

 
Dung dịch 

Khi làm việc có khả năng xảy ra hiện tượng kết tinh. 
Không độc hại 
Khả năng ăn mòn kim loại chế tạo máy lớn 
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5.5 Các loại máy lạnh hấp thụ  
5.5.1 Máy lạnh hấp thụ NH3/H2O 
      Đây là loại máy lạnh hấp thụ sử dụng  
chất công tác là dung dịch NH3/H2O, trong đó 
NH3 đóng vai trò là tác nhân lạnh còn H2O 
đóng vai trò là chất hấp thụ. 
Máy lạnh hấp thụ NH3/H2O có đặc điểm: 
Có thể làm lạnh ở nhiệt độ nhỏ hơn 00C, áp 
suất làm việc của hệ thống cao, khi làm việc 
không sợ xảy ra hiện tượng kết tinh. Tuy 
nhiên trong quá trình phát sinh có một lượng 
H2O cuốn theo NH3 do đó trong hệ thống cần 
thiết bị tinh luyện tác nhân lạnh NH3 trước khi 
đưa vào thiết bị ngưng tụ.  Ngoài ra, để giảm 
nhiệt lượng cấp cho bình phát sinh và giảm 
lượng nước giải nhiệt bình hấp thụ, người ta 
bố trí thiết bị hồi nhiệt để thực hiện trao đổi 
nhiệt giửa dung dịch đậm đặc sau khi ra khỏi 
bình hấp thụ  và dung dịch loãng sau khi ra 
khỏi bình sinh hơi. Đối máy lạnh hấp thụ 
NH3/H2O nhiệt độ nguồn nhiệt phù hợp cấp 
cho bình sinh hơi khoảng 850C÷1500C và hệ 
số làm lạnh khoảng 0,6÷0,75. 

 

TBBH

TBNT

TL1

BHT

BSH

BTL2

TBHNH OTBTL
2

 NH3

 N
H

  +3
H

 O2

H O2

 
Hình 5.4: Sơ đồ nguyên lý máy lạnh 

hấp thụ NH3/H2O 
TBNT:Thiết bị ngưng tụ, TBBH: Thiết bị 
bay hơi, BHT:Bình hấp thụ, BSH:Bình 
sinh hơi, B: Bơm dung dịch TL1: Thiết 
bị tiết lưu môi chất, TL2: Thiết bị tiết 

lưu dung dịch, TBHN : Thiết bị hồi nhiệt 
TBTL :Thiết bị tinh luyện 

       
 

5.5.2 Máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr 
     Đây là máy lạnh làm việc sử dụng dung dịch H2O/LiBr. Trong đó H2O đóng vai trò là 
môi chất lạnh còn LiBr đóng vai trò là chất hấp thụ. Dung dịch  H2O/LiBr  có khả năng 
xảy ra hiện tượng kết tinh vì vậy trong quá trình thiết kế, vận hành cần lưu ý tránh vùng 
kết tinh của dung dịch. H2O đóng vai trò là môi chất lạnh nên hệ thống làm việc ở áp suất 
tương đối thấp và hệ thống chỉ làm lạnh ở nhiệt độ lớn hơn 00C, tuy nhiên khi phát sinh 
chất hấp thụ không bị cuốn theo môi chất lạnh nên không cần thiết bị tinh luyện. 
Theo nguyên lý hoạt động máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr có nhiều loại  tuy nhiên, hiện nay 
các sản phẩm máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr được ứng dụng rộng rãi là loại máy lạnh hấp 
thụ H2O/LiBr tác động đơn và loại động kép 
a.Loại tác động đơn (Single effect) 
       Đặc điểm ứng với mỗi chu trình diễn ra 
đồng thời 1 quá trình phát sinh và 1 quá trình 
ngưng tụ. Do chênh lệch áp suất ngưng tụ và 
bay hơi nhỏ vì vậy trong máy lạnh hấp thụ  
H2O/LiBr loại tác động đơn người ta không 
sử dụng thiết bị tiết lưu như máy lạnh nén 
hơi mà thay vào đó là cơ cấu giảm áp đơn 
giản, ngoài ra do áp suất làm việc trong hệ 
thống rất thấp nên máy lạnh hấp thụ loại này 
thường được trang bị cơ cấu xả khí để duy trì 
tốt độ chân không trong hệ thống, hệ số làm 
lạnh không cao thông thường không vượt 
quá 0,76. Nhiệt độ nguồn nhiệt cấp cho bình 
sinh hơi hiệu quả ở khoảng 900C÷1200C.  

Hình 5.5: Sơ đồ nguyên lý máy lạnh hấp  
        thụ H2O/LiBr loại tác động đơn 
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b.Loại tác động kép(Double effect) 
      Đặc điểm ứng với mỗi chu trình diễn ra 
đồng thời 2 quá trình phát sinh và 2 quá 
trình ngưng tụ. Về mặt cấu tạo loại này phức 
tạp hơn so vớ loại Single effect tuy nhiên hệ 
số làm lạnh khoảng 1÷1,3. loại Double 
effect có thể sử dụng nguồn nhiệt có nhiệt 
cao 1500C÷2000C , hiện nay các sản phẩm 
máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr loại Double 
effect  thường được cấp nhiệt bằng khí đốt, 
dầu hoặc hơi nước ở áp suất cao. 
   Trong sơ đồ bình phát sinh/ngưng tụ có 
chức năng phát sinh bổ sung tác nhân lạnh 
và ngưng tụ lượng tác nhân lạnh từ bình 
phát sinh đến. Về mặt lý luận mặc dù phát 
sinh bổ sung một lượng tác nhân lạnh, tuy 
nhiên không phải tốn thêm một lượng nhiệt 
cấp từ bên ngoài vào. Ngoài ra còn giảm 
được lượng nước giải nhiệt cho bình ngưng 
chính điều này làm tăng hiệu quả của máy 
lạnh hấp thụ loại Double effect. 

 
 
 

Hình 5.6: Sơ đồ nguyên lý máy lạnh hấp  
            thụ H2O/LiBr loại Double effect 

 
 

       CHƯƠNG 6: MÁY NÉN LẠNH 
 
6.1. Tổng quan về máy nén lạnh 
a.Chức năng 
    Máy nén lạnh là bộ phận quan trọng nhất trong các hệ thống lạnh nén hơi. Máy nén có 
nhiệm vụ liên tục hút hơi môi chất lạnh sinh ra ở thiết bị bay hơi để nén lên áp suất cao, 
nhiệt độ cao đẩy vào thiết bị ngưng tụ. Máy nén phải có năng suất hút đủ lớn để duy trì 
được áp suất bay hơi po (tương ứng với nhiệt độ bay hơi to) đạt yêu cầu ở thiết bị bay hơi 
và có áp suất đầu đẩy đủ lớn để đảm bảo áp suất trong thiết bị ngưng tụ đủ cao tương ứng 
với nhiệt độ môi trường làm mát. 
b.Phân loại 
-Theo đặc điểm nguyên lý làm việc người ta chia máy nén thành 2 loại chính là máy nén 
thể tích và máy nén động học. 
Máy nén thể tích: Máy nén hoạt động theo nguyên lý thay đổi thể tích buồng làm việc 
của máy nén. Đặc điểm cơ bản của máy nén thể tích là làm việc theo chu kỳ vì vậy trong 
quá trình làm việc môi chất tuần hoàn không liên tục và xuất hiện những xung đột nhất 
định. Khi vận hành hết sức lưu ý hiện tượng va đập thủy lực khi máy nén hút phải ẩm, 
lỏng môi chất gây hư hỏng máy nén. 
Máy nén động học: Máy nén hoạt động theo nguyên lý tăng vận tốc môi chất công tác khi  
đi qua buồng làm việc của máy nén. Đặc điểm máy nén động học là dòng môi chất vào ra 
liên tục, không có những chấn động, lưu lượng môi chất tuần hoàn lớn. Vì vậy kích thước 
máy gọn nhẹ, kết cấu chắc chắn. 
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Hình 6.1: Sơ đồ phân loại máy nén lạnh 

-Theo số cấp nén : Máy nén 1 cấp, máy nén 2 cấp, máy nén 3 cấp…vv. 
-Theo môi chất lạnh : Máy lạnh R12, R22, NH3, R410A…vv. 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Nguyên lý làm việc các loại máy nén lạnh 
6.2.1  Máy nén pittông trượt 

    
Hình 6.2: Máy nén pittông trượt 

      
 
 
 

                  

1 :Xilanh  

2 :Pittông  

3 :Secmăng   

4 :Clapê hút  

5 :Khoang hút  

 6 :Khoang đẩy 

7 :Clapê đẩy  

8 :Chốt pittông   

9 :Tay biên  

P

34

P

P2
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Hình 6.3:Nguyên lý hoạt động của máy nén piston trượt 

Máy nén pittông dùng cơ cấu chủ yếu là tay quay thanh truyền biến chuyển động quay 
của động cơ điện thành chuyển động tịnh tiến của pittông trong xilanh để thực hiện quá 
trình hút, nén, đẩy.  
Khi khuỷu ở vị trí A, pittông ở vị trí điểm chết trên, clapê hút và clapê đẩy đều đóng.  
Khi trục khuỷu quay hành trình ABC pittông dịch chuyển từ điểm chết trên xuống điểm 
chết dưới theo lực quán tính clapê hút mở ra, hơi hút đi vào xilanh, Máy nén thực hiện 
quá trình hút (1-2). Quá trình hút kết thúc khi pittông ở vị trí điểm chết dưới hay khuỷu ở 
vị trí điểm C. Khi trục khuỷu tiếp tục hành trình CDA, pittông đi từ điểm chết dưới lên 
điểm chết trên, lúc này clapê hút và clapê đẩy đều đóng. Máy nén thực hiện quá trình nén 
(2-3). Quá trình nén kết thúc khi áp suất bên trong không gian giửa pittông và xilanh lớn 
hơn áp suất ở khoang đẩy, lúc này clapê đẩy mở ra máy nén thực hiện quá trình đẩy (3-4) 
và quá trình đẩy kết thúc khi khuỷu ở vị trí điểm A hay pittông ơ vị trí điểm chết trên. 
Chu trình hút, nén, đẩy cứ thế tiếp diễn. 
 
 
 
6.2.2  Máy nén roto lăn 
Máy nén rôto lăn có thân hình trụ như là 
một xilanh, pittông có dạng hình trụ nằm 
trong xilanh. Nhờ có bánh lệch tâm, pittông 
lăn trên bề mặt trong của xilanh và tạo ra 
hai  khoang hút và nén. Khi pittông lăn đến 
vị trí tấm ngăn, khoang hút đạt thể tích tối 
đa, quá trình hút kết thúc. Khi pittông tiếp 
tục lăn, quá trình nén bắt đầu và khoang hút 
hình thành.Cứ như vậy, khoang nén nhỏ 
dần và khoang hút tăng dần đến khi hơi nén 

 

 
Hình 6.4:Máy nén rôto lăn 

được đẩy hết ra ngoài, khoang hút đạt cực đại, quá trình  hút và nén mới lại bắt đầu. 
6.2.3 Máy nén rôto tấm trượt 
Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy nén 
rôto tấm trượt giống như máy nén rôto lăn. 
Khác nhau cơ bản là các tấm trượt nằm trên 
pittông. Pittông không có bánh lệch tâm mà 
quay ở vị trí cố định. Pittông và xilanh luôn 
tiếp xúc với nhau ở một đường cố định. 
Cửa hút không có van, chỉ cửa đẩy có van. 
Khi pittông quay, các tấm trượt văng ra do 
lực ly tâm và tạo ra các khoang có thể tích 
thay đổi, thực hiện quá trình hút,nén và đẩy 

 
Hình 6.5: Máy nén rôto tấm trượt 
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6.2.4  Máy nén rôto xoắn ốc 
Máy nén có hai băng xoắn được bố trí ăn 
khớp với nhau trong đó có một băng xoắn 
cố định và một băng xoắn di động. Khi làm 
việc chất công tác được dẫn vào khoảng 
trống giửa hai băng xoắn, hai băng xoắn 
khép dần từng nấc và tiến dần vào tâm của 
hình xoắn ốc, thể tích nhỏ dần tạo ra áp 
xuất lớn khi đến tâm, chất công tác sẽ theo 
theo cửa thoát đi ra ngoài và quá trình này 
được thực hiện liên tục. 

 
Hình 6.6: Máy nén rôto xoắn ốc 

6.2.5 Máy nén trục vít 
Khi các trục vít quay, chất công tác thông 
qua cửa nạp được hút vào buồng khí ở giữa 
các trục vít và ở đó chất công tác được nén 
giữa các răng sau đó theo cửa thoát ra 
ngoài. Cả cửa nạp và cửa thoát được đóng, 
mở tự động khi các trục vít quay, Ở cửa 
thoát của máy nén có lắp một van một 
chiều để ngăn các trục vít tự quay khi 
ngừng quá trình nén. 

 
Hình 6.7: Máy nén trục vít 
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6.3 Các thông số đặc trưng máy nén lạnh 
-Thể tích hút lý thuyết : là năng suất hút lý thuyết của máy nén trong một đơn vị thời  
  gian. Kí hiệu Vlt (m3/s). 
-Thể tích hút thực tế: là thể tích hút thực tế của máy nén trong một đơn vị thời gian.Trong  
  điều kiện làm việc của hệ thống.  Kí hiệu Vtt (m3/s). 
                            Vtt = .Vlt  (m3/s                         (6.1) 
                            :Hệ số cấp (tỉ số giữa thể tích hút thực tế và thể tích hút lý thuyết) 
-Năng suất khối lượng của máy nén: là lưu lượng khối lượng môi chất mà máy nén  thực  
  hiện hút, nén được trong một đơn vị thời gian. Kí hiệu m (kg/s). 

                           tt
tt V
v

Vm .  (kg/s)                             (6.2)     

              Trong đó 
                 v :Thể tích riêng của hơi hút về máy nén (m3/kg). 
                  :Khối lựơng riêng của hơi hút về máy nén (kg/m3) 

-Năng suất lạnh của máy nén: là tích số giửa năng suất lạnh riêng và năng suất khối  
  lượng cuả máy nén. Kí hiệu Q0 (kW). 
                           Q0=m.q0 (kW)                                                                                (6.3)    -
- Hiệu suất nén:Hiệu suất nén là tỷ số giữa công nén đoạn nhiệt lý thuyết và công nén  
  thực tế cấp cho máy nén. Kí hiệu η. 

          
el

S

N
Nη                                                                                         (6.4)     

                Trong đó 
                    Ns: Công nén đoạn nhiệt lý thuyết (kW). 

               Nel: Công nén công nén thực tế cấp cho máy nén (kW). 
6.4 Máy nén pittông 
6.4.1Phân loại  
Máy nén pittông được phân loại theo một số căn cứ sau đây : 
- Theo môi chất lạnh : VD máy nén amoniac, máy nén freôn…vv. 
- Theo cách bố trí xilanh : thẳng đứng, nằm ngang, hình V,W…vv. 
- Theo số xilanh của máy nén : 1,2,4,6,8… 
- Theo số cấp nén : máy nén 1 cấp, máy nén 2 cấp, máy nén 3 cấp..vv. 
- Theo hướng chuyển động môi chất : máy nén thuân dòng và máy nén ngược dòng 
   Máy nén thuân dòng: là máy nén mà dòng môi chất không đổi hướng khi đi qua xilanh 
   Máy nén ngược dòng: là máy nén mà dòng môi chất đổi hướng khi đi qua xilanh. 
- Theo phương pháp giữ kín khoang môi chất : 

Máy nén hở : động cơ nằm ngoài, truyền động qua đai hoặc khớp nối 
Máy nén nửa kín : động cơ nằm trong vỏ máy nén, bích bắt bulông 
Máy nén kín : động cơ nằm trong vỏ máy nén hàn kín 

- Theo năng suất lạnh Q0 
Máy nén nhỏ Q0 < 14 kW (12000 kcal/h) 
Máy nén trung bình Q0 = 14 ÷  105kW 
Máy nén lớn Q0 > 105 kW (90000 kcal/h) 
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      6.4.2 Các thông số đặc trưng máy nén pittông 

Thể tích hút lý thuyết :Vlt= nzsd ...
4
. 2 (m3/s) (6.5)                                     

     Trong đó 
          Vlt: Năng suất hút lý thuyết (m3/s) 
          d : Đường kính xilanh (m) 
          s: Hành trình pittông (m) 
          n: Tốc độ vòng quay (vòng/s) 
          z: Số pittông 
Thể tích hút thực tế: Vtt = .Vlt (m3/s)            (6.6) 
      T rong đó  
           = c.tl.w.r.k                   (6.7) 
          c :Hệ số tổn thất do thể tích chết gây ra 
          w :Hệ số tổn thất do môi chất bị nóng lên 

     P

v

pk

p0

vc

23

vlt

14

vtt

 
Hình 6.8: Quá trình làm việc      
           máy nén pittông 

      tl :Hệ số tốn thất tính đến môi chất tiết lưu ở van đẩy và máy nén 
r :Hệ số tốn thất tính đến môi chất bị rò rỉ qua secmăng 
k :Hệ số tổn thất tính đến các tổn thất khác 

  
Hình 6.7: Sự phụ thuộc  vào tỉ số nén  

          Năng suất khối lượng của máy nén: tt
tt V
v

Vm .                             (6.8)     

          Năng suất lạnh của máy nén:
1

0
2

0
1

lt
0

1

tt
00 4v

.s.z.n.qλ.π.dq.
v
V.λq.

v
Vq.mQ  (kW)(6.9)            

          Trong đó 
   m : Năng suất khối lượng (kg/s) 
   q0 : Năng suất lạnh riêng (kJ/kg ) 

 Vtt: Thể tích hút thực tế của máy nén (m3/s) 
v1: Thể tích hơi hút về máy nén (m3/s) 
: Hệ số cấp 
Vlt: Thể tích hút lý thuyết của máy nén (m3/s) 
d: Đường kính pittông (m) 
s: Hành trình pittông (m) 
z: Số xilanh hay số pittông 
n: Số vòng quay trục khuỷu (vòng/s) 
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Công nén lý thuyết (công nén đoạn nhiệt) 
      Ns = m.l  (kW)              (6.10) 

Công suất chỉ thị:
i

s
i η

NN                (6.11)     

Công suất hữu ích:Ne = Ni + Nms            (6.12) 
     Trong đó: 
        Nms= Vtt  .Pms:Công ma sát    
        Pms :Áp suất ma sát 
        Vtt :Thể tích thực tế  m3/s 
        Pms = 0,19 - 0,59 với môi chất Freon 
        Pms= 0,49- 0,69 với môi chất NH3 

 Công suất điện tiêu thụ  
eltd

e
el

NN
 .

    (6.13)    

Hiệu suất truyền động của khối đai: 95,0td   
Hiệu suất truyền động của động cơ: el =0,8÷0,9 
Công suất động cơ lắp đặt 

        eldc N2,11,1N                (6.14)  

 
Hình 6.8: Các loại công nén và 

tổn thất năng lượn 

      6.4.3 Các chi tiết máy nén pittông 
a.Thân máy: Còn gọi là cacte hoặc block cacte là chi tiết chính để lắp ráp tất cả các  
chi tiết còn lại với nhau thành tổ hợp máy nén hoàn chỉnh.Thân máy thường đúc bằng  
gang xám, kim loại nhẹ, kết cấu thép hàn. Thân máy yêu cầu phải gia công  với độ  
chính xác cao. 
b.Xilanh: Xilanh là một chi tiết hình trụ rỗng để 
pittông chuyển động lên xuống thực hiện quá 
trình hút, nén, đẩy môi chất lạnh. Xilanh được 
đúc bằng gang xám và được gia công chính xác. 
Đối với máy nén ngược dòng: van hút và van đẩy 
được bố trí trên nắp xilanh. Các loại máy nén 
frêon nhỏ được làm mát bằng không khí nên trên 
đầu xilanh có các cánh tản nhiệt. 

        
 

    
   Hình 6.9: Xilanh 

c.Pittông: Pittông trượt có dạng hình trụ, chuyển 
động tịnh tiến trong xilanh thực hiện quá trình 
hút, nén, đẩy môi chất. Mỗi pittông thường có 3 
sécmăng hơi và 1 sécmăng dầu. Pittông đòi hỏi 
gia công với độ chính xác cao, tốc độ trung bình 
của pittông không vượt quá tốc độ 4÷5 m/s. Đối 
với máy nén thuận dòng thì trên pittông bố trí các 
van hút và van đẩy.Pittông thường đúc bằng gang 
xám hoặc hợp kim nhôm. 

 
 

 
      Hình 6.10: Pittông 

d.Sécmăng: Sécmăng có hai loại sécmăng hơi và 
sécmăng dầu. Sécmăng hơi dùng để giữ kín 
khoanh môi chất, không cho môi chất bị rò rỉ trở 
trong quá trình làm việc. Sécmăng hơi thường 
được chế tạo bằng gang và được phủ kín bằng 
một lớp kim loại có có độ bền cao. Sécmăng dầu  

 
      Hình 6.11: Sécmăng 
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sử dụng để đưa dầu bôi trơn pittông, xilanh. Khi pittông đi lên sécmăng dầu thoa một 
lớp dầu mỏng lên thành xilanh, khi pittông đi xuống sécmăng dầu gạt lượng dầu thừa 
về cácte. 
e.Tay biên: là chi tiết kết nối giữa pittông và trục 
khuỷu để biến chuyển động quay của trục khuỷu 
thành chuyển động tịnh tiến của pittông trong 
xilanh.Các lỗ lắp chốt pittông và cổ trục đều có ổ 
bạc và được bôi trơn nhờ các lỗ dẫn dầu.Tay biên 
đòi hỏi phải có độ dẻo cao và thường được chế 
tạo bằng thép rèn. 

 

 
Hình 6.12: Tay biên, chốt pittông 

f.Trục khuỷu: là một trong những chi tiết quan 
trọng của máy nén, một đầu được nối trực tiếp 
hoặc gián tiếp với động cơ còn một đầu nối với 
bơm dầu hoặc bên trên có gắn cánh té dầu bôi 
trơn. Trong trục được khoan lỗ để dầu để dầu 
chảy đến bôi trơn các chi tiết chuyển động. Trục 
khuỷu thường được chế tạo bằng thép 40X bằng 
phương  pháp rèn. 

 
 

 
Hình 6.13: Trục khuỷu 

g.Clapê hút và clapê đẩy: Là các chi tiết đóng, mở tự động theo hiệu áp suất, khi máy  
nén thực hiện quá trình  hút, đẩy. Lá van ở clapê thường được làm bằng gang xám  có  
độ dày 0,2÷2,5 mm. Để tránh khí trong khoang đẩy trở lại xilanh  yêu cầu lá van đẩy  
đóng lại rất nhanh vì vậy lá van đẩy thường được lắp thêm lò xo trở lực. Clapê đẩy  
không gắn chặt ở trên nắp xilanh mà được giử bằng lò xo an toàn nhằm mục đích xả  
nhanh khí ra ngoài trong trường hợp áp suất đẩy tăng đột ngột. 
 

      
 

Hình 6.14: Mặt cắt cụm van đẩy, van hút 

1:Nắp ngoài xilanh 
2: Lò xo an toàn 
3:Chốt chẻ 
4:Êcu xẻ 
5:Êcu 
6:Bulông  
7:Lồng van xả 
8:Lò xo van xả 
9:Lá van xả 
10:Ổ tựa van xả 
11:Vòng dẫn hướng lồng van xả 
12:Bulông 
13:Tấm van 
14:Lò xo van hút 
15:Tấm vanhút 
16:Secmăng 
17:Pittôn 
18:Xilanh 
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h.Cơ cấu giảm tải khi khởi động: Có nhiều 
phương pháp giảm tải máy nén khi khởi 
động, nhưng một trong những phương pháp 
tối ưu là giử van hút luôn ở trạng thái mở, để 
thực hiện điều này người ta thường dùng cơ 
cấu giảm tải bằng dầu. Khi giảm tải van điện 
từ 4 mở ra, dưới tác dụng của áp lực dầu 
thắng lực lò xo 1, làm thanh truyền 5 dịch 
chuyển sang sang trái, vòng xuyến 6 quay 
theo chiều kim đồng hồ, nhờ mặt cắt vát chốt 
3 được nâng lên, chống giử lá van 1 luôn ở 
trạng thái mở.  

1

2

3

456  
Hình 6.15:Cơ cấu giảm tải khởiđộng 
1: Lò xo, 2: Lá van hút,3: Chốt nâng 

4 :Van điện từ5 :Thanh truyền, 
6 :Vòng xuyến 

Khi ngừng giảm tải ngắt van điện từ, áp lực dầu mất đi, dưới tác dụng lò xo, thanh  
truyền 5 dịch chuyển sang phải, vòng xuyến quay ngược chiều kim đồng hồ, chốt  
nâng rơi xuống, lá van đóng mở bình thường. 
k.Hệ thống bôi trơn và làm mát 
   Mục đích của việc bôi trơn là làm giảm ma sát giữa các chi tiết chuyển động trong 
máy nén, giảm tiêu hao năng lượng do ma sát, tăng độ kín, tuổi thọ các chi tiết máy. 
Có nhiều phương pháp bôi trơn, mỗi loại máy nén có một phương pháp bôi trơn phù 
hợp, đối với máy nén kín có trục đứng dầu được bơm từ đáy lên bằng các rãnh xoắn 
quanh trục nhờ lực ly tâm. Các máy nén nhỏ hở và nửa kín có thể dùng cơ cấu té dầu 
gắn ở trục khuỷu. Khi trục khuỷu quay cánh té với xuống bề mặt thoáng của dầu và 
té dầu bôi trơn cho các chi tiết, còn các máy nén có công suất trung bình và lớn 
thường được bố trí bơm dầu bánh răng để đưa dầu đến các bề mặt bôi trơn.  
    Khi các máy nén làm việc, nhiệt độ cuối tầm nén cao do đó có thể làm cháy dầu 
bôi trơn, lão hóa nhanh dầu, các chi tiết máy nén dễ mài mòn, biến dạng công gãy  vì 
vậy cần phải làm mát máy nén. Có nhiều phương pháp làm mát, mỗi loại máy nén có 
một phương pháp phù hợp, đối với các máy nén sử dụng môi chất amôniăc có nhiệt 
độ cuối tầm nén rất cao nên thường được làm mát bằng nước. Các máy nén frêon 
được làm mát bằng cánh tản nhiệt bố trí trên nắp xilanh, đầu xilanh hoặc được làm 
mát nhờ hơi môi chất từ thiết bị bay hơi về. Ngoài ra các máy nén nhỏ còn được làm 
mát bằng dầu bôi trơn. 
l.Cụm bít ổ trục:Cụm bít ổ trục có nhiệm vụ giữ kín khoang môi chất không cho môi 
chất rò rỉ ra ngoài cũng như không cho không khí lọt vào hệ thống khi áp suất trong 
máy chân không . Cụm bít ổ trục có nhiều loại khác nhau như: cụm bít cổ trục kiểu 
màng, cụm bít cổ trục kiểu hộp xếp tĩnh, cụm bít cổ trục kiểu hộp xếp quay, tuy 
nguyên lý cấu tạo khác nhau nhưng đều có chung nhiệm vụ là giử kín khoang môi 
chất 

 

 
1:Đệm kín 

 
6:Nắp  

2:Vòng ma sát 7:Lò x 
3:Vành làm kín 8:Lỗ dầu vào 
4:Hộp xếp 9:Lỗ dầu ra 
5:Bulông 10:Trục khuỷu 

Hình 6.16: Cụm bít cổ trục kiểu hộp xếp tĩnh và các chi tiết 



 

73 
 

  
 
 
 
 
 

m.Van an toàn của máy nén 
 Van an toàn là thiết bị dùng để tự động xả bớt hơi nén về đường hút khi áp suất quá 
cao. Đường xả của van an toàn đôi khi cho xả thẳng vào khí quyển.  

 

1:Đường kính danh nghĩa lỗ xả 
2: Cửa xả  
3: Tấm đệm 
4:Tấm đệm 
5:Bulông điểu chỉnh 
6: Mũ van 
7: Kẹp chì 
8: Lò xo 
9: Thân van 
10: Ổ tựa  
11:Cửa vào   

Hình 6.17: Van an toàn kiểu tấm 
n.Bộ sưởi dầu: Trong khi vận hành máy lạnh, nhiều khi máy nén dừng một thời gian 
dài. Môi chất lạnh thường bị dầu hấp thụ, đặc biệt các môi chất frêon. Bộ sưởi dầu 
đơn giản là một thanh điện trở bố trí trong một vỏ hình trụ đường kính (10 - 15) mm 
dài (100 - 200) mm có ren bắt vào đáy cacte máy nén và đệm kín đảm bảo không 
chảy dầu ra ngoài. Đối với các máy nén kín có thể bố trí vòng điện trở nằm bên 
ngoài dưới đáy của lốc kín. 
p.Rơle hiệu áp suất dầu: Đối với các máy nén sử 
dụng bơm dầu để bôi trơn, để có thể bôi trơn 
máy nén đúng theo chế độ làm việc yêu cầu thì 
hiệu áp suất dầu giửa đầu đẩy bơm dầu và cácte 
phải đảm bảo. Trong trường hợp hiệu áp suất 
dầu tụt xuống dưới mức quy định thì phải ngừng 
máy nén. Để thực hiện điều này, người ta sử 
dụng một thiết bị gọi là rơle hiệu áp suất dầu để 
bảo vệ. Hiệu áp suất dầu tụt do nhiều nguyên 
nhân sau: Bơm dầu bị hư hỏng. Thiếu dầu trong 
máy nén. Phin dầu bị tắc bẩn, ống dẩn dầu bị 
tắc, gẫy,Lẫn quá nhiều môi chất lạnh trong 
dầu.Bôi  trơn không đảm bảo, ảnh hưởng đến 

 
Hình 6.18: Rơle hiệu áp suất dầu 

độ bền các chi tiết máy.Ngoài ra, không điều khiển đựợc các cơ cấu giảm tải khi 
khởi động. Khi rơle hiệu áp suất dầu làm việc tín hiệu áp suất cácte được chuyển 
thành độ co dãn của hộp xếp LP, tín hiệu áp suất dầu được chuyển thành độ co dãn 
của hộp xếp HP. Độ co dãn tổng hợp của hai hộp xếp được chuyển vào cơ cấu ngắt 
tiếp điểm. Khi hiệu áp tụt xuống quá thấp, không đảm bảo bôi trơn, rơle hiệu áp dầu 
ngắt động cơ và máy nén ngừng chạy. Muốn cho máy chạy lại, phải kiểm tra lại hệ 
thống bôi trơn sau đó ấn nút “reset” để đưa máy nén hoạt động trở lại 
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  6.4.4 Các phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh máy nén pittông  
   Điều chỉnh năng suất lạnh máy nén nhằm mục đích vận hành hệ thống lạnh một cách 
tối ưu, kinh tế và duy trì nhiệt độ buồng lạnh ổn định ở các điều kiện vận hành khác 
nhau. Điều chỉnh năng suất lạnh máy nén pittông có 5 phương pháp cơ bản : 
-Phương pháp ON/OFF. 
-Phương pháp tiết lưu hơi hút. 
-Phương pháp Bypass hơi  tự động. 
-Phương pháp vô hiệu hóa một số xilanh hoặc cụm xilanh. 
-Phương pháp thay đổi tốc độ quay trục khuỷu. 
a.Phương pháp ON/OFF. 
  Phương pháp này thường dùng để đóng 
ngắt các máy nén có công suất nhỏ. 
Đối với các máy nén sử dụng trong hệ thống 
lạnh có công suất nhỏ như tủ lạnh gia đình, 
máy điều hòa không khí một khối, máy điều 
hòa không khí hai khối …Người ta sử dụng 
rơle nhiệt độ trực tiếp đóng ngắt máy nén. 
 Nguyên lý làm việc :Khi đạt nhiệt độ phòng 
rơle nhiệt độ tác động trực tiếp ngắt máy 
nén. Khi nhiệt độ phòng tăng lên bằng giá 
trị cài đặt chạy lại thì rơle nhiệt độ sẽ tác 
động cho máy nén làm việc trở lại. 

TBNT

TBBH

MN

Thermostat

TL

 
Hình 6.19: Máy lạnh dùng rơle nhiệt độ 

trực tiếp đóng, ngắt máy nén 
MN: Máy nén, TBNT:Thiết bị ngưng tụ 

TL :Thiết bị tiết lưu, TBBH :Thiết bị bay 
hơi, Thermostat :Rơle nhiệt độ 

TBNT

TBBH

MNBCCA

VÐT
TL

LP

Thermostat

 
Hình 6.20: Máy lạnh dùng rơle áp suất 

thấp gián tiếp đóng, ngắt máy nén. 
MN: Máy nén, TBNT:Thiết bị ngưng tụ 

TL :Thiết bị tiết lưu, TBBH :Thiết bị bay 
hơi, Thermostat :Rơle nhiệt độ 

  Đối với các máy nén sử dụng trong hệ 
thống lạnh có công suất trung bình và lớn.  
Người ta không sử dụng rơle nhiệt độ trực 
tiếp đóng ngắt máy nén mà thông qua rơle 
áp suất thấp để thực hiện việc đóng ngắt 
bằng các mạch hút kiệt pump out, pump 
down. 
 Nguyên lý làm việc :Khi đạt nhiệt độ phòng 
rơle nhiệt độ tác động đóng van điện từ 
ngừng cấp môi chất cho thiết bị bay hơi khi 
đó máy nén vẩn tiếp tục làm việc đến khi áp 
suất đầu hút bằng giá trị cài đặt ngắt của 
rơle áp suất thấp thì rơle áp suất thấp tác 
động ngắt máy nén. Khi nhiệt độ phòng tăng 
lên bằng giá trị cài đặt chạy lại rơle nhiệt độ 
sẽ tác động mở van điện từ cấp môi chất cho 
thiết bị bay hơi khi đó áp suất đầu hút máy 
nén tăng lên đến khi bằng giá trị cài đặt tác 
động chạy lại thì rơle áp suất thấp tác động 
cho máy nén làm việc trở lại. 
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b. Phương pháp tiết lưu hơi hút. 

Năng suất lạnh của máy nén:
1

0
2

0
1

lt
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1

tt
00 4v

.s.z.n.qλ.π.dq.
v
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Vq.mQ          

Để điều chỉnh năng suất lạnh máy nén người ta bằng cách bố trí một thiết bị tiết lưu 
hơi hút về máy nén, khi đó thể tích riêng hơi hút về máy nén v1 thay đổi từ đó thay đổi 
năng suất lạnh máy nén 
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Hình 6.21: Sơ đồ và đồ thị chu trình tiết lưu hơi hút để điều chỉnh năng suất lạnh máy nén 
Khi van ổn áp và điều chỉnh áp suất (PC) mở hoàn toàn thì năng suất lạnh máy nén đạt 
100%. Khi điều chỉnh áp suất trên van ổn áp (PC) xuống po’ thì năng suất lạnh riêng 
máy nén giảm xuống tương ứng. Đặc điểm phương pháp này tuy đơn giản nhưng tổn 
thất do tiết lưu lớn, giảm hệ số làm lạnh. 
 c. Phương pháp Bypass hơi  tự động  
Đây là phương pháp thục hiện bằng cách bố trí thêm các đường bypass có gắn van 
điều chỉnh và ổn định áp suất. Phương pháp này có nhiều cách thực hiện như : 
- Xả ngược hơi từ đầu đẩy máy nén về đường hút. 
- Xả ngược hơi từ đầu đẩy máy nén về đường hút kết hợp phun lỏng bổ sung. 
- Xả ngược hơi từ bình chứa cao áp về đường hút. 
- Xả ngược hơi trong đầu xilanh. 
- Xả ngược hơi từ đầu đẩy máy nén về trước dàn bay hơi.  
Xả ngược hơi từ đầu đẩy máy nén về đường hút. 
Nguyên lý làm việc : Khi năng suất lạnh yêu 
cầu giảm van ổn áp sẽ tự động mở tương ứng 
xả hơi từ đầu đẩy máy nén về đường hút. Khi 
đó lượng môi chất thực tế đến thiết bị ngưng 
tụ, thiết bị bay hơi giảm từ đó năng suất lạnh 
máy nén giảm tương ứng phù hợp với năng 
suất lạnh yêu cầu. Đặc điểm phương pháp 
này tuy đơn giản nhưng nhước điểm cơ bản 
là nhiệt độ cuối tầm nén lớn do đó cần không 
chế nhiệt độ cuối tầm nén đồng thời không 
sử dụng cho các môi chất có nhiệt độ cuối 
tầm nén cao như NH3… 

OP
PC

MN

 
Hình 6.22: Sơ đồ bố trí phương pháp 
xả ngược hơi từ đầu đẩy máy nén về 

đường hút. 
MN :Máy nén, OP-PC :Van điều chỉnh 

và ổn định áp suất 
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Xả ngược hơi từ đầu đẩy máy nén về đường hút kết hợp phun lỏng bổ sung 
Nguyên lý làm việc tương tự như phương pháp xả ngược hơi từ đầu đẩy máy nén về 
đường hút tuy nhiên có bố trí thiết bị phun lỏng bổ sung để khống chế nhiệt độ cuối 
tầm nén. 

OP
PC

MN

TBNT

PL

TBBH

BCCA

TL

 

 
 
 
MN :Máy nén 
TBNT :Thiết bị ngưng tụ 
BCCA :Bình chứa cao áp 
TL : Thiết bị tiết lưu 
TBBH :Thiết bị bay hơi 
PL :Van phun lỏng  
OP-PC :Van điều chỉnh và ổn định 
áp suất 

Hình 6.22: Sơ đồ bố trí phương pháp xả ngược hơi từ đầu đẩy máy nén về đường hút 
kết hợp phun lỏng bổ sung 

Xả ngược hơi từ bình chứa cao áp về đường hút. 
 Về mặt nguyên lý điều chỉnh năng suất lạnh phương pháp này  tương tự như hai 
phương pháp trên tuy nhiên phương pháp này hạn chế được nhiệt độ cuối tầm nén do 
xả ngược hơi từ bình chứa cao áp (có nhiệt độ thấp hơn môi chất đầu đẩy máy nén) về 
đường hút 

       

PC MN

TBNT

TBBH

BCCA

TL

OP

 

 
 
 
MN :Máy nén 
TBNT :Thiết bị ngưng tụ 
BCCA :Bình chứa cao áp 
TL : Thiết bị tiết lưu 
TBBH :Thiết bị bay hơi 
OP-PC :Van điều chỉnh và ổn định 
áp suất 

Hình 6.23: Sơ đồ bố trí phương pháp xả ngược hơi từ bình chứa cao áp về đường hút  
Xả ngược hơi trong đầu xilanh. 
Về mặt nguyên lý điều chỉnh năng suất lạnh phương pháp này  tương tự như phương 
pháp xả ngược hơi từ đầu đẩy máy nén về đường hút tuy nhiên đường bypass được 
thực hiện ngay trong đầu xilanh. Phương pháp này chỉ sử dụng cho các máy nén có cơ 
cấu xả ngược trong đầu xilanh. 
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Xả ngược hơi từ đầu đẩy máy nén về trước dàn bay hơi. 
    Đây là một giải pháp hợp lý để hạn chế nhiệt độ cuối tầm nén khi kết hợp với thiết 
bị tiết lưu nhiệt không những thế phương pháp này đảm bảo lượng môi chất qua thiết 
bị bay hơi ổn định giảm nguy cơ ứ động dầu ở thiết bị bay hơi khi điều chỉnh năng suất 
lạnh 

MN

TBNT

TBBH

BCCA

TL

OP
PC

 

 
 
 
MN :Máy nén 
TBNT :Thiết bị ngưng tụ 
BCCA :Bình chứa cao áp 
TL : Thiết bị tiết lưu 
TBBH :Thiết bị bay hơi 
OP-PC :Van điều chỉnh và ổn định 
áp suất 

Hình 6.24: Sơ đồ bố trí phương pháp xả ngược hơi từ đầu đẩy máy nén về trước 
 thiết bị bay hơi 

d. Phương pháp vô hiệu hóa một số xilanh hoặc cụm xilanh. 
    Phương pháp vô hiệu hóa một số xilanh hoặc cụm xilanh được người ta thực hiện 
bằng cách khóa đường hút, nâng van hút từng xilanh hoặc cụm xilanh.  Phương pháp 
khoá van hút tuy đơn giản nhưng khó thực hiện bởi đầu xilanh nhỏ khó bố trí cơ cấu 
để thực hiện điều này. Phương pháp nâng van hút mỗi hãng sản xuất máy nén có một 
cách khác nhau tuy nhiên cơ cấu nâng van hút thường dùng cơ cấu van điện từ kết hợp 
áp lực dầu. 
e.Phương pháp thay đổi tốc độ quay trục khuỷu. 
   Đối với các máy nén hở công nghiệp truyền động băng đai truyền để thay đổi tốc độ 
trục khuỷu người ta thực hiên thay đổi tỷ số truyền các cặp bánh đai. Hiện nay người 
ta hay sử dụng biến tần để thực hiện điều chỉnh vố cấp tốc độ máy nén. 
 6.5 Tính chọn máy nén 
6.5.1 Chọn máy nén một cấp 

 Thể tích hút thực tế:Vtt = m. v1  (m3/s)      (6.15) 
 Trong đó: 
        m: Năng suất khối lượng máy nén (kg/s) 
        v1: Thể tích riêng trạng thái hơi hút vào máy nén (m3/kg) 

 Hệ số cấp λ : Tra đồ thị phụ lục (2) theo tỉ số nén  = 
0p

pk .  

Thể tích hút lý thuyết :Vlt = 


ttV (m3/s)     (6.16) 

Chọn máy nén theo catologe dựa vào thể tích hút lý thuyết Vlt    

Số lượng máy nén:ZMN = 
mn

lt

V
V       (6.17) 
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6.5.2 Chọn máy nén hai cấp 
Thể tích hút thực tế qua cấp nén hạ áp và cao áp 
        V HA

tt  = mHA .v1 (m3/s)     (6.18) 
     V CA

tt  =  mCA .v2 (m3/s)                (6.19) 
    Trong đó: mHA: Năng suất khối lượng cấp nén hạ áp (kg/s) 
                       mCA: Năng suất khối lượng cấp nén cao áp (kg/s) 

                        v1: Thể tích riêng trạng thái hơi hút vào cấp nén hạ áp (m3/kg) 
                        v2: Thể tích riêng trạng thái hơi hút vào cấp nén cao áp (m3/kg) 

  Hệ số cấp λ : Tra đồ thị phụ lục (…) theo tỉ số nén  = 
0p

p
p
p tg

tg

k   

                                  λ1 =  λ2      
  Thể tích hút lý thuyết cấp nén hạ áp và cao áp 

     V HA
lt  = 

1

HA
ttV  (m3/s)     (6.20) 

     V CA
lt  = 

2

CA
ttV (m3/s)     (6.21) 

Với máy nén 2 cấp ta không thể biết được thể tích hút lý thuyết của loại máy nén này 
là bao nhiêu, mà chỉ biết thể tích hút lý thuyết trong từng cấp của máy nén. Do đó ta 
chọn chu trình lạnh quy chuẩn và xác định máy nén cho chu trình lạnh quy chuẩn đó 
làm máy nén chạy trong hệ thống lạnh thực tế. 

   Bảng 6.1: Chế độ lạnh qui chuẩn 
 
 
  
 
 
 
 
  
Thiết lập bảng thông số của chu trình lạnh tiêu chuẩn 

Trạng Thái Điểm t p v h 
Hơi đầu hút máy nén hạ áp 1     

Lỏng cao áp sau TBNT 2     
Lỏng quá lạnh 3     

Hơi bão hoà ẩm sau tiết lưu 4     
Năng suất lạnh riêng khối lượng tiêu chuẩn :qotc=i1-i4 (kJ/kg)               (6.22) 

Năng suất lạnh riêng thể tích tiêu chuẩn :qvtc = 
1

otcq
v

 (kJ/kg               (6.23) 

Hệ số cấp ở điều kiện tiêu chuẩn: Tra đồ thị phụ lục (…) theo tỉ số nén  = 
0p

p
p
p tg

tg

k   

Năng suất lạnh qui đổi Qotc= Q0 . 

.
.

v

tcvtc

q
q

 (kW)                 (6.24) 

  Chọn máy nén hai cấp theo cataloger dựa theo năng suất lạnh quy đổi 

  Chế độ tiêu chuẩn t0   tqn tk tql 
Chu trình 1 cấp ammoniac -15 -10 30 25 
Chu trình 1 cấp freon -15 15 30 25 
Chế độ điều hòa không khí   5 15 35 30 
Chu trìn 2cấp ammoniac -40 -30 35 30 
Chu trình 2 cấp freon -35 -20 30 25 
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  Số máy nén lắp đặt:Z = MN
otc

otc

Q
Q                                              (6.25) 

 
CHƯƠNG 7:THIẾT BỊ NGƯNG TỤ 

 
7.1 Tổng quan về thiết bị ngưng tụ 
a.Chức năng 
    Thiết bị ngưng tụ là thiết bị trao đổi nhiệt thực hiện chức năng ngưng tụ hơi môi 
chất ở áp suất cao, thành lỏng cao áp. 
b.Phân loại  

 

 

      
Hình 7.1 :Phân loại thiết bị ngưng tụ 
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  7.2  Thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước 
  7.2.1 Thiết bị ngưng tụ ống vỏ nằm ngang 
a.Cấu tạo 

 
Hình 7.2: Cấu tạo thiết bị thiết bị ngưng tụ ống vỏ nằm ngang 

1:Nắp bình 6:Đường lắp van an toàn 11:Đường xả cặn 
2:Đường xả khí không ngưng 7:Đường lắp áp kế 12:Rốn dầu 
3:Đường cân bằng 8:Đường xả khí về phía nước 13:Đường xả dầu 
4:Ống trao đổi nhiệt 9:Đường nước ra 14:Đường lỏng ra 
5:Đường hơi môi chất vào 10:Đường nước vào  

Chi tiết 12,13 chỉ có đối với môi chất không hòa tan dầu bôi trơn 
b.Nguyên lý làm việc 
   Hơi môi chất có nhiệt độ cao, áp suất cao theo đường số (5) đi vào bình và chiếm 
toàn bộ không gian bên ngoài ống trao đổi nhiệt. Tại đây môi chất nhả nhiệt cho nước 
làm mát chuyển động cưỡng bức bên trong ống, ngưng tụ thành lỏng cao áp, sau đó 
chảy xuống dưới theo đường số(14) đi ra ngoài. 
c.Ưu, nhược điểm  
 Ưu điểm 
-Phụ tải nhiệt  lớn qF=4500÷5500 W/m2, tiêu hao ít kim loại, thiết bị gọn nhẹ, chắc 
chắn. 
-Dễ vệ sinh thiết bị về phía môi trường nước làm mát. 
 Nhược điểm 
- Cần có thêm hệ thống giải nhiệt nước giải nhiệt cho bình ngưng. 
- Chế tạo phức tạp, đắt tiền. 
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7.2.2  Thiết bị ngưng tụ kiểu phần tử 
a.Cấu tạo 

 

 
 
 
1: Đường nước vào 
2: Phần tử trao đổi nhiệt 
3:Đường hơi môi chất vào 
4:Đường nước ra 
5:Ống góp hơi 
6:Đường lỏng ra 
7:Đường xả dầu  
8:Bình chứa lỏng 

Hình 7.3: Cấu tạo thiết bị ngưng tụ kiểu phần tử 
Thiết bị ngưng tụ được cấu tạo bởi những phần tử riêng biệt. Mỗi phần tử có cấu tạo 
như như một bình ngưng ống vỏ nằm ngang loại nhỏ. Các phần tử được lắp nối tiếp 
với nhau theo đường hơi môi chất và ghép song song theo đường nước làm mát. 
b.Nguyên lý làm việc 
Hơi môi chất đi vào ống góp trên số (5), sau đó đi vào các phần tử trao đổi nhiệt, tại 
đây hơi môi chất trao đổi nhiệt với nước chuyến động cưỡng bức trong ống, ngưng tụ 
lại thành lỏng cao áp, sau đó chảy xuống dưới đi vào bình chứa lỏng (8). Rồi theo 
đường số (6) đi ra ngoài. 
c.Ưu, nhược điểm 
 Ưu điểm 
- Mật độ dòng nhiệt, nên tiêu tốn ít kim loại thiết bị tương đối nhỏ gọn tuy nhiên, 
thiết bị này cồng kềnh hơn so với thiết bị ngưng tụ ống vỏ nằm ngang. 
-Thuận lợi trong quá trình tháo lắp, sửa chửa, thay thế. 
 Nhược điểm 
- Khó vệ sinh thiết bị về phía môi trường nước làm mát. 
- Cần có thêm hệ thống giải nhiệt nước cấp cho thiết bị. 
- Chế tạo phức tạp, đắt tiền. 
7.2.3 Thiết bị ngưng tụ kiểu ống lồng ống 
a.Cấu tạo 

 

 
 
1:Đường hơi môi chất vào 
2:Đường lỏng nước ra 
3:Ống ngoài 
4:Ống trong 
5:Đường nước vào 
6: Đường lỏng môi chất ra 
 

                        Hình 7.4: Cấu tạo thiết bị ngưng tụ kiểu ống lồng ống 
b.Nguyên lý làm việc 
   Hơi môi chất theo đường số (1) đi vào không gian giửa hai ống trao đổi nhiệt. Tại 
đây hơi môi chất chất trao đổi nhiệt với nước chuyến động cưỡng bức trong ống nhỏ, 
ngưng tụ lại thành lỏng cao áp, sau đó chảy xuống dưới theo đường số (6) đi ra ngoài. 
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c.Ưu, nhược điểm 
 Ưu điểm  
- Mật độ dòng nhiệt lớn, nên tiêu hao ít kim loại 
- Phù hợp với các hệ thống lạnh có công suất trung bình và lớn. 
-Thuận lợi trong quá trình tháo lắp, sửa chửa, thay thế. 
 Nhược điểm 
- Khó vệ sinh thiết bị về phía môi trường nước làm mát. 
- Chế tạo phức tạp, đắt tiền. 
- Thiết bị cồng kềnh, chiếm nhiều diện tích lắp đặt. 
- Cần có thêm hệ thống giải nhiệt nước cấp cho thiết bị. 

 
7.2.4  Thiết bị ngưng tụ kiểu panel 
a.Cấu tạo 

 

 
1: Rãnh đứng tấm panel 
2: Cạnh ngoài panel 
3: Đường nước ra 
4: Đường nước vào 
5: Vỏ thiết bị 
6: Ống góp dưới 
7: Ống góp trên 
 

Hình 7.5: Cấu tạo của thiết bị ngưng tụ kiểu panel 
Thiết bị ngưng tụ được cấu tạo bởi các panel riêng biệt. Các panel được tạo thành 
bằng cách ép chặt hai tấm thép cán hình gợn sóng, giữa có đệm chèn để đảm bảo kín 
về đường nước. Trong các panel sẽ hình thành một dãy các rãnh đứng trong đó môi 
chất sẽ ngưng tụ, còn khoảng không gian giửa các panel là nơi nước chuyển động. 
Hai cạnh ngoài cùng dọc theo chiều dài của panen được hàn kín, còn khoảng giữa các 
rãnh thì chỉ cần ốp sát và hàn điểm. 
b.Nguyên lý làm việc 
Hơi môi chất đi vào ống góp trên số (7), sau đó đi vào các panel. Tại đây hơi môi 
chất chất trao đổi nhiệt với nước chuyến động cưỡng bức bên ngoài các panel, ngưng 
tụ thành lỏng cao áp, sau đó theo sau đó chảy vào ống góp dưới số (6), rồi đi ra ngoài. 
c.Ưu, nhược điểm 
 Ưu điểm 
- Mật độ dòng nhiệt lớn, nên tiêu tốn ít kim loại thiết bị nhỏ gọn, chắc chắn 
- Dễ dàng tháo lắp, vệ sinh, sửa chửa, thay thế. 
 Nhược điểm 
- Khó chế tạo, đắt tiền. 
- Dễ hở mối hàn ở các vị trí chèn kín đường nước. 
- Cần có thêm hệ thống giải nhiệt nước cấp cho thiết bị. 

  7.3 Thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước và không khí 
  7.3.1 Thiết bị ngưng tụ kiểu tưới 
a. Cấu tạo  

1: Đường lắp áp kế 
2: Đường lắp van an toàn 
3:Đường hơi môi chất vào 
4:Đường cân bằng 
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11

12

 

5:Đường xả khí không ngưng 
6: Dàn tưới 
7: Dàn ống trao đổi nhiệt 
8: Bơm nước 
9: Bể chứa nước  
10:Van phao cấp nước bổ sung 
11:Đường xả dầu (chỉ có đối với 
môi chất không hòa tan dầu bôi 

 trơn) 
12:Đường lỏng ra 

  Hình 7.6: Cấu tạo thiết bị thiết bị ngưng tụ kiểu tưới 
b.Nguyên lý làm việc 
   Hơi môi chất theo đường số (3) đi vào dàn ống trao đổi nhiệt.Tại đây hơi môi chất 
sẽ trao đổi nhiệt với nước làm mát phun bên ngoài và không khí đối lưu tự nhiên, 
ngưng tụ thành lỏng cao áp, sau đó chảy xuống dưới và theo đường số (12) đi ra 
ngoài. 
c.Ưu, nhược điểm 
 Ưu điểm  
- Cấu tạo đơn giản, dễ chế tạo 
- Dễ vệ sinh thiết bị về phía môi trường giải nhiệt. 
 Nhược điểm : 
- Mật độ dòng nhiệt nhỏ qF=1400÷1500 W/m2 nên tiêu tốn nhiều kim loại, thiết bị lớn 
cồng kềnh. 
- Tiêu tốn nhiều nước, gây ẩm ướt, rêu móc khu vực làm việc. 
7.3.2 Thiết bị ngưng tụ kiểu bay hơi 
a.Cấu tạo 
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15
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1: Đường lắp áp kế 
2: Đường lắp van an toàn 
3:Đường hơi môi chất vào 
4:Đường cân bằng 
5:Đường xả khí không ngưng 
6:Quạt hút 
7: Tấm chắn nước 
8: Dàn tưới 
9: Dàn ống trao đổi nhiệt 
10: Vỏ bao che 
11: Bơm nước 
12: Bể chứa nước  
13:Van phao cấp nước bổ sung 
14:Đường xả dầu (chỉ có đối với môi 
 chất không hòa tan dầu bôi trơn) 
15:Đường lỏng ra 

Hình 7.7: Cấu tạo thiết bị thiết bị ngưng tụ kiểu bay hơi 
b.Nguyên lý làm việc 
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   Hơi môi chất theo đường số (3) đi vào dàn ống trao đổi nhiệt. Tại đây hơi môi chất 
sẽ trao đổi nhiệt với nước làm mát phun bên ngoài và không khí đối lưu cưỡng bức 
chuyển động từ dưới lên, ngưng tụ thành lỏng cao áp, sau đó chảy xuống dưới và theo 
đường số (15) đi ra ngoài. 
c.Ưu, nhược điểm 
 Ưu điểm  
-Tiêu tốn ít hơn so với thiết bị ngưng tụ kiểu tưới, không gây ẩm ướt, rêu móc khu 
vực làm việc. 
- Mật độ dòng nhiệt lớn hơn so với thiết bị ngưng tụ kiểu tưới qF=1400÷1900 W/m2 
tuy nhiên, chưa lớn nên thiết bị vẩn lớn, cồng kềnh. 
 Nhược điểm 
- Khó vệ sinh thiết bị về phía môi trường giải nhiệt 
- Chế tạo phức tạp, đắt tiền hơn so với thiết bị ngưng tụ kiểu tưới. 

  7.4  Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí 
7.4.1 Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí đối lưu tự nhiên 
 a.Cấu tạo 

  

1

2

4
3

 

 
 
 
1:Đường hơi môi chất vào. 
2:Cánh trao đổi nhiệt. 
3:Dàn ống trao đổi nhiệt 
4:Đường lỏng môi chất 

Hình 7.8 : Dàn ngưng làm mát bằng không khí đối lưu tự nhiên 
Dàn ngưng đối lưu tự nhiên có cấu tạo là một chùm ống xoắn phẳng bằng nhôm hoặc 
đồng có đường kính 4.8  6.5mm và bước ống là 4060mm.Cánh là các sợi dây 
thẳng bằng thép có đường kính11.5mm. 
b.Nguyên lý làm việc 
   Hơi môi chất theo đường số (1) đi vào dàn ống trao đổi nhiệt. Tại đây hơi môi chất 
sẽ trao đổi nhiệt với không khí đối lưu tự nhiên bên ngoài dàn ống, ngưng tụ thành 
lỏng cao áp, sau đó chảy xuống dưới và theo đường số (4) đi ra ngoài. 
c.Ưu, nhược điểm 
 Ưu điểm  
- Đơn  giản, dễ chế tạo. 
- Dễ vệ sinh về phía môi trường làm mát. 
- Phù hợp với những hệ thống có công suất nhỏ như tủ lạnh, tủ mát…vv 
 Nhược điểm 
- Mật độ dòng nhiệt nhỏ nên tiêu tốn hao nhiều kim loại, thiết bị lớn, cồng kềnh. 
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7.4.2 Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí đối lưu cưỡng bức 
a.Cấu tạo 

7
8

1
2
3
4
5

6

9

10  

1: Đường lắp áp kế 
2: Đường lắp van an toàn 
3:Đường hơi môi chất vào 
4:Đường cân bằng 
5:Đường xả khí không ngưng 
6: Dàn ống trao đổi nhiệt 
7: Cánh trao đổi nhiệt 
8: Quạt hướng trục 
9: Đường lỏng môi chất ra 
110:Đường xả dầu (chỉ có đối với  
 môi chất không hòa tan dầu bôi trơn) 

Hình 7.9: Dàn ngưng làm mát bằng không khí đối lưu cưỡng bức 
Dàn ngưng đối lưu cưỡng bức thường có cấu tạo gồm một dàn ống trao đổi nhiệt 
bằng ống thép hoặc ống đồng có cánh nhôm hoặc cánh sắt bên ngoài và có quạt 
hướng trục 
b.Nguyên lý làm việc 
Hơi môi chất theo đường số (1) đi vào dàn ống trao đổi nhiệt. Tại đây hơi môi chất sẽ 
trao đổi nhiệt với không khí đối lưu cưỡng bức bên ngoài dàn ống, ngưng tụ thành 
lỏng cao áp, sau đó chảy xuống dưới và theo đường số (5) đi ra ngoài. 
c.Ưu, nhược điểm 
 Ưu điểm 
- Dễ vệ sinh về phía môi trường làm mát. 
- Phù hợp với những hệ thống lạnh có công suất nhỏ và trung bình. 
- Giải nhiệt băng không khí vì vậy không cần hệ thống giải nhiệt nước như các thiết 
bị làm mát bằng nước cho nên, hệ thống gọn hơn, phù hợp cho những nơi khó khăn 
về nguồn nước. 
 Nhược điểm 
- Chế tạo phức tạp. 
- Mật độ dòng nhiệt nhỏ nên tiêu tốn hao nhiều kim loại, thiết bịlớn, cồng kềnh. 
7.5 Tính toán thiết bị ngưng tụ 
Phụ tải nhiệt thiết bị ngưng tụ : Qk = k.F.ttb  (kW)                                               (7.1) 

Diện tích trao đổi nhiệt của thiết bị ngưng tụ :
tb

k

k.Δ.
QF   (m2)         (7.2)  

       Trong đó 
           k: Hệ số truyền nhiệt của thiết bị(W/m2K ) 

     

w1k

w1k

w1w2
tb

tt
ttln

ttΔt





 :Hiệu nhiệt độ trung bình logarit (K)                              (7.3) 

tk : Nhiệt độ ngưng tụ (0C) 
tw1 : Nhiệt nước hoặc không khí đi vào thiết bị ngưng tụ  (0C) 
tw2: Nhiệt nước hoặc không khí đi ra khỏi thiết bị ngưng tụ (0C) 

Bảng 7.1: Hệ số truyền nhiệt và mật độ dòng nhiệt các loại thiết bị ngưng tụ 
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   Lưu lượng nước giải nhiệt: :
nn

k
n t.C

Qm


  (kg/s)  

    Trong đó: 
            mn: Lưu lượng nước giải nhiệt (kg/s) 
            Cn=4,18(kJ/kg.K): Nhiệt dung riêng của nước 
            tn=50C ÷6 0C  Độ chênh lệch nhiệt độ nước vào ra thiết bị ngưng tụ 

  Lưu lượng không khí giải nhiệt: :
kkkkkk

k
kk Δ.C

QV


  (m3/s) 

     Trong đó: 
            Vkk: Lưu lượng không khí giải nhiệt (m3/s) 
            Cn=1 (kJ/kg.K): Nhiệt dung riêng của không khí 
            ρkk=1,2 (kg/m3): Khối lượng riêng không khí 
            tkk=60C ÷10 0C  Độ chênh lệch nhiệt độ không khí vào ra thiết bị ngưng tụ. 

 



 

 

CHƯƠNG 8: THIẾT BỊ BAY HƠI 
 

8.1. Tổng quan về thiết bị bay hơi 
a.Chức năng 

Thiết bị bay hơi là thiết bị trao đổi nhiệt, thực hiện trao đổi nhiệt giửa môi chất lạnh 
sôi ở áp suất thấp và đối tượng cần làm lạnh. 
b.Phân loại  

 
 

 
 

Hình 8.1:Phân loại thiết bị bay hơi 
 
 
 
 
 



 

 

8.2 Thiết bị bay hơi làm lạnh chất lỏng 
8.2 .1 Thiết bị bay hơi ống vỏ nằm ngang kiểu ngập 
a.Cấu tạo 

 
Hình 8.2: Bình bay hơi kiểu ống vỏ nằm ngang kiểu ngập 

1:Nắp bình 5:Tấm chắn lỏng 9:Chân bình 
2:Thân bình 6:Ống trao đổi nhiệt 10:Đường môi chất tiết lưu vào 
3:Bộ phận tách lỏng 7:Đường chất tải lạnh ra 11:Ống thủy tối và van phao 
4:Đường môi chất ra 8:Đường chất tải lạnh vào  

 

b.Nguyên lý làm việc 
    Lỏng môi chất tiết lưu vào bình theo đường số (10) , ngập đầy bên ngoài các ống trao 
đổi nhiệt, nhận nhiệt của chất lỏng cần làm lạnh chuyển động cưỡng bức bên trong ống 
sôi, hóa hơi. Hơi trước khi ra khỏi bình bay hơi sẽ đi qua bộ phận tách lỏng, lỏng được 
tách ra khỏi dòng hơi sau đó chảy trở lại bình, còn hơi sau khi lỏng được tách ra thành 
hơi bão hòa khô theo đường số (4) đi ra ngoài. 
c.Ưu, nhược điểm 
 Ưu điểm: 

-Mật độ dòng nhiệt lớn nên tiêu hao ít kim loại, thiết bị chắc chắn, gọn nhẹ 
-Dễ vệ sinh thiết bị về phía chất lỏng cần làm lạnh 

 Nhược điểm: 
-Có khả năng nứt ống trao đổi nhiệt do chất lỏng đóng băng cho nên cần   
 khống chế nghiêm ngặt nhiệt độ chất lỏng cần làm lạnh. 
-Khó chế tạo, giá thành cao 

8.2.2 Thiết bị bay hơi ống vỏ nằm ngang kiểu không ngập 
a.Cấu tạo 
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1:Đường môi chất lạnh vào 
2:Đường hơi môi chất lạnh ra 
3:Nắp bình 
4:Đường chất tải lạnh vào 
5:Ống trao đổi nhiệt 
6:Vách ngăn 
7:Đường xả khí về phía chất tải 
8:Thân bình 
9:Đường chất tải lạnh ra 
10:Đường xả chất tải lạnh 

Hình 8.3: Cấu tạothiết bị bay hơi ống vỏ nằm ngang kiểu không ngập 
 
 
 



 

 

b.Nguyên lí làm việc 
Lỏng môi chất tiết lưu bình theo đường số (1), đi vào các ống trao đổi nhiệt, nhận 

nhiệt của chất lỏng cần làm lạnh chuyển động cưỡng bức bên ngoài ống sôi, hóa hơi. Hơi 
môi chất sau đó theo đường số (2) ra ngoài. 
c.Ưu, nhược điểm 
 Ưu điểm  

- Mật độ dòng nhiệt tương đối lớn nên tiêu hao ít kim loại, thiết bị chắc chắn 
gọn nhẹ 

    - Tránh được sự cố đóng băng gây nứt ống. 
 Nhược điểm 

      - Khó vệ sinh về phía chất tải lạnh. 
    - Khó chế tạo, giá thành cao. 

8.2.3 Dàn lạnh tấm bản 

 

 
1:Đường môi chất vào 
2:Đường môi chất ra 
3:Đường chất tải lạnh ra 
4:Đường chất tải lạnh vào 
5:Khung trên 
6:Tấm trao đổi nhiệt 
7:Khung dưới 
8:Nắm liền 
9:Thanh ren 
10:Nắp có cửa 

Hình 8.4: Cấu tạo dàn lạnh tấm bản 
Cấu tạo dàn lạnh kiểu tấm bản hoàn toàn giống dàn ngưng tấm bản, gồm các tấm trao 

đổi nhiệt dạng phẳng có dập sóng được ghép với nhau bằng đệm kín. Hai đầu là các tấm 
khung dày, chắc chắn được giữ nhờ thanh giằng và bulông. Đường chuyển động của môi 
chất và chất tải lạnh ngược chiều và xen kẻ nhau. Tổng diện tích trao đổi nhiệt rất lớn. 
Quá trình trao đổi nhiệt giữa hai môi chất thực hiện qua vách tương đối mỏng nên hiệu 
quả trao đổi nhiệt cao. Các lớp chất tải lạnh khá mỏng nên quá trình trao đổi nhiệt diễn ra 
nhanh chóng.  
b.Nguyên lí làm việc 
   Lỏng môi chất tiết lưu bình theo đường số (1), đi vào các ống trao đổi nhiệt, nhận nhiệt 
của chất lỏng cần làm lạnh chuyển động cưỡng bức bên ngoài ống sôi, hóa hơi. Hơi môi 
chất sau đó theo đường số (2) ra ngoài. 
c.Ưu, nhược điểm 
 Ưu điểm  

- Mật độ dòng nhiệt tương đối lớn nên tiêu hao ít kim loại, thiết bị chắc chắn 
gọn nhẹ. 

               -Thời gian làm lạnh rất nhanh.  
 Nhược điểm 

     - Khó vệ sinh về phía chất tải lạnh. 
    - Khó chế tạo, giá thành cao. 
    - Khi hư hỏng, không có vật tư thay thế, sửa chữa khó khăn. 

               - Có khả năng nứt ống trao đổi nhiệt do chất lỏng đóng băng cho nên cần.   
                  khống chế nghiêm ngặt nhiệt độ chất lỏng cần làm lạnh. 

 



 

 

8.2.3 Dàn lạnh xương cá 
   Dàn lạnh xương cá được sử dụng rất phổ biến trong hệ thống làm lạnh nước, nước muối 
và được sử dụng nhiều trong sản xuất đá cây. 
a.Cấu tạo 

 

 
 
 
1:Ống góp ngang trên 
2:Ống góp ngang dưới 
3:Ống trao đổi nhiệt 
4:Ống góp dọc trên 
5:Ống góp dọc dưới  

Hình 8.5: Cấu tạo dàn lạnh xương cá 
    Về cấu tạo các ống trao đổi nhiệt được uốn cong dạng hình xương cá, do đó chiều dài 
mỗi ống tăng lên đáng kể. Dàn lạnh xương cá cũng có cấu tạo gồm nhiều cụm, mỗi cụm 
có 1 ống góp trên và 1 ống góp dưới và hệ thống dãy ống trao đổi nhiệt nối giữa các ống 
b.Nguyên lý làm việc 
      Lỏng môi chất tiết lưu vào ống góp ngang dưới số (2) sau đó đi vào các ống góp dọc 
dưới rồi đi vào thiết ngập khoảng 2/3 ống trao đổi nhiệt, tại đây môi chất sẽ nhận nhiệt 
đối tượng cần làm lạnh, sôi hóa hơi. Sau đó hơi theo ống góp trên số (1) đi ra ngoài. 
c.Ưu, nhược điểm 
 Ưu điểm  

    - Cấu tạo đơn giản, dễ chế tạo 
    - Dễ vệ sinh về phía chất môi trường làm lạnh. 
  - Tránh được sự cố đóng băng gây nứt ống. 

 Nhược điểm 
             - Mật độ dòng nhiệt không lớn nên tiêu hao nhiều kim loại, thiết bị cồng kềnh 
8.3 Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí 
8.3.1 Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí đối lưu tự nhiên 
      a.Cấu tạo 

       

 
1:Ống trao đổi nhiệt 
2:Cánh tản nhiệt 
3:Ống góp 
4:Thanh đỡ 

Hình 8.6: Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí đối lưu tự nhiên 
Dàn lạnh đối lưu tự nhiên không dùng quạt được sử dụng để làm lạnh không khí trong 
các buồng lạnh. Dàn có thể được lắp đặt áp trần hoặc áp tường, ống trao đổi nhiệt là 
ống  thép  trơn  hoặc  ống  có cánh bên ngoài. Cánh tản nhiệt sử dụng là cánh thẳng 
hoặc cánh xoắn. 

b.Ưu, nhược điểm 
 Ưu điểm  

    - Cấu tạo đơn giản, dễ chế tạo. 
    - Dễ vệ sinh về phía chất môi trường làm lạnh. 

 Nhược điểm 
             - Mật độ dòng nhiệt không lớn nên tiêu hao nhiều kim loại, thiết bị cồng kềnh. 



 

 

8.3.2 Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí đối lưu cưỡng bức 
a.Cấu tạo 

1 2
3

4567                         

 
1:Quạt 
2:Vỏ bao bọc 
3:Đường môi chất ra 
4:Đường môi chất vào 
5: Ống trao đổi nhiệt 
6: Cánh trao đổi nhiệt 
7:Đường xả nước ngưng 

Hình 8.7: Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí đối lưu cưỡng bức 
    Dàn lạnh đối lưu không khí cưỡng bức đây là thiết bị được sử dụng rất rộng rãi trong 
các kho lạnh,  thiết bị cấp đông, trong điều hoà không khí vv… 
    Dàn lạnh thường được chế tạo bằng đồng hoặc thép. Thường các dàn lạnh đều được 
làm cánh nhôm hoặc cánh  thép.  Dàn lạnh có vỏ bao bọc, có quạt, ống khuyếch tán 
gió, khay hứng nước ngưng, điện trở xả băng, quạt tùy loại thiết bị mà có thể là quạt ly 
tâm hoặc là quạt hướng trục. 

 

b.Ưu, nhược điểm 
 Ưu điểm  

   - Cấu tạo đơn giản, dễ chế tạo 
   - Dễ vệ sinh về phía chất môi trường làm lạnh. 

 Nhược điểm 
            - Mật độ dòng nhiệt lớn hơn mật độ dòng nhiệt thiết bị bay hơi làm lạnh không 
khí đối lưu tự nhiên, tuy nhiên mật độ dòng nhiệt vẫn không lớn lắm nên vẫn tiêu hao 
nhiều kim loại, thiết bị cồng kềnh. 
8.4 Tính toán thiết bị bay hơi 
a.Tính diện tích trao đổi nhiệt  
                     Q0 = k.F.ttb = qF.F       (8.1) 

                    Ftb q
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QF 00
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          (8.2)        

    Trong đó 
   k: Hệ số truyền nhiệt của thiết bị, W/m2K 
   qF : Mật độ dòng nhiệt (W/m2) 
   Qo: Năng suất lạnh yêu cầu của thiết bị bay hơi( W) 
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 :Hiệu nhiệt độ trung bình logarit (K) 

                    Δt
max

, Δt
min

:Hiệu nhiệt độ lớn nhất và bé nhất ở đầu vào, ra thiết bị. 
   b. Xác định lưu lượng chất lỏng hoặc không khí làm lạnh 
    Lưu lượng khối lượng chất lỏng được làm lạnh ở thiết bị bay hơi 

          
tC

Qm
p 


.
0  (kg/s)                 (8.3) 

          Trong đó: 
Cp: Nhiệt dung riêng của chất lỏng (kJ/kg.K) 
Δt:Độ chênh nhiệt độ của chất lỏng vào, ra thiết bị bay hơi (oC). 

      



 

 

Lưu lượng thể tích không khí được làm lạnh ở thiết bị bay hơi 

kkkkkk
kk tC

QV



..

0


 (kg/s)     (8.4) 

                           Trong đó : 
C

kk 
:Nhiệt dung riêng của không khí C

n 
= 1,0 kJ/kg.K 

ρ
kk 

:Khối lượng riêng của không khí ρ
KK 

= 1,15÷1,2 (kg/m3) 
                     Δt

kk 
:Độ chênh nhiệt độ của không khí vào, ra thiết bị bay hơi (oC) 

          Bảng 8.1: Hệ số truyền nhiệt và mật độ dòng nhiệt các loại thiết bị bay hơi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CHƯƠNG 9: THIẾT BỊ TIẾT LƯU  
 

9.1. Tổng quan về thiết bị tiết lưu 
a.Định nghĩa 
   Quá trình tiết lưu là quá trình giảm áp suất do ma sát không sinh ngoại công khi môi 
chất chuyển động qua vị trí có trở lực cục bộ đột ngột. 
b.Phân loại  

 
 

Hình 9.1:Phân loại thiết bị tiết lưu 

9.2 Cáp tiết lưu (Capillary Tubes) 

 
Hình 9.2 :Cáp tiết lưu 

     Cáp tiết lưu (ống mao) thường là đoạn 
ống đồng có đường kính 0,5 ÷ 2 mm được 
sử dụng trong hệ thống lạnh nhỏ như: tủ 
lạnh dân dụng, thương mại, máy điều hòa.  
      Đặc điểm cáp tiết lưu cấu tạo đơn 
giản, dễ lắp đặt tuy nhiên không điều 
chỉnh được quá trình tiết lưu. 

9.3 Thiết bị tiết lưu tay (Manual Throttles) 

 
  

 
Hình 9.3: Thiết bị tiết lưu tay 

Thiết bị tiết lưu tay là thiết bị tiết lưu được điều chỉnh bằng tay. Van có kết 
cấu tương tự van chặn. Khác biệt cơ bản của thiết bị tiết lưu là bước ren của ti 
van mịn hơn so với van chặn nhằm điều chỉnh lưu lượng một cách chính xác. 

Theo đặc điểm van tiết lưu 
 

Cáp tiết tiết lưu 

 
 

Van tiết lưu 
tay 

 

Van tiết lưu 
nhiệt 

 

 

Van tiết lưu 
điện tử 

 

 

Van tiết lưu 
phao 

 
 



 

 

9.4 Thiết bị tiết lưu nhiệt (Thermal Expansion Valve) 
     Đây là thiết bị tiết lưu điều chỉnh lượng môi chất vào thiết bị bay hơi dựa vào tín 
hiệu độ quá nhiệt (chênh lệch nhiệt độ môi chất ở vị trí lấy tín hiệu và nhiệt độ bão 
hòa ở cùng áp suất). Theo đặc điểm cấu tạo thiết bị tiết lưu nhiệt có 2 loại van: thiết bị 
tiết lưu nhiệt cân bằng trong và thiết bị tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài. 
a. Thiết bị tiết lưu nhiệt cân bằng trong 

1

2

3
4
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Hình 9.4: Nguyên lý cấu tạo và sơ đồ cân bằng áp suất trong thiết bị tiết lưu nhiệt 
 cân bằng trong 

1: Vít điều chỉnh độ quá nhiệt 4: Kim van 7: Thiết bị bay hơi 
2: Đường lỏng môi chất vào 5:Màng đàn hồi 8: Ống nối 
3: Lò xo 6: Thanh truyền 9: Đầu cảm nhiệt 
Nguyên lý làm việc: Màng đàn hồi (5) được cân bằng bởi áp suất môi chất (Pmc) trong 
khoang được hình thành bởi thân van, màng đàn hồi, đầu cảm nhiệt, ống nối và tổng 
áp suất do lò xo (Plx) (tương ứng độ quá nhiệt cài đặt yêu cầu) và áp suất bay hơi (Po) 
gây ra. Khi phụ tải nhiệt thiết bị bay hơi thay đổi dẫn đến thay đổi nhiệt độ quá nhiệt 
hơi ra khỏi thiết bị bay hơi, đầu cảm (9) nhận tín hiệu nhiệt độ quá nhiệt biến thành tín 
hiệu áp suất so sánh với tổng áp suất lò xo (Plx) và áp suất bay hơi (Po) từ đó làm thay 
đổi vị trí của màng đàn hồi (5). Màng đàn hồi được gắn với kim van (4) nhờ thanh 
truyền (6) nên khi màng co dãn, kim van (4) trực tiếp điều chỉnh cửa van, từ đó điều 
chỉnh lưu lượng môi chất vào thiết bị bay hơi để đảm bảo duy trì độ quá nhiệt yêu cầu 
khi phụ tải thay đổi.  
b. Thiết bị tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài 
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Hình 9.5: Nguyên lý cấu tạo và sơ đồ cân bằng áp suất trong thiết bị tiết lưu nhiệt 
 cân bằng ngoài 

1: Vít điều chỉnh độ quá nhiệt 5:Màng đàn hồi 9: Đầu cảm nhiệt 
2: Đường lỏng môi chất vào 6: Thanh truyền 10: Đường cân bằng ngoài 
3: Lò xo 7: Thiết bị bay hơi  
4: Kim van 8: Ống nối  
Trong trường hợp trở lực thiết bị bay hơi lớn tín hiệu độ quá nhiệt không chính xác 
dẫn đến việc điều chỉnh của van không chính xác vì vậy trong trường hợp này người 



 

 

ta sử dụng thiết bị tiết lưu cân bằng ngoài. Đặc điểm thiết bị tiết lưu nhiệt cân bằng 
ngoài có bố trí thêm đường cân bằng ngoài do đó màng đàn hồi (5) được cân bằng bởi 
áp suất môi chất (Pmc) trong khoang được hình thành bởi thân van, màng đàn hồi, đầu 
cảm nhiệt, ống nối và tổng áp suất do lò xo (Plx) và áp suất môi chất sau khi ra khỏi 
thiết bị bay hơi (Po’) vì vậy việc điều chỉnh kim van (4) chính xác, từ đó điều chỉnh 
lưu lượng môi chất vào thiết bị bay hơi để đảm bảo duy trì độ quá nhiệt yêu cầu khi 
phụ tải thay đổi. 

   
Hình 9.6: Một số loại thiết bị tiết lưu nhiệt 

9.5 Thiết bị tiết lưu điện tử (Electronic Expansion Valve) 

   
Hình 9.7: Thiết bị tiết lưu nhiệt điện tử 

Thiết bị tiết lưu điện tử thường được sử dụng trong hệ thống điều hòa Inverter để điều 
chỉnh tự động dòng môi chất. Do đó, hệ thống điều hòa không khí làm việc tối ưu và 
kiểm soát nhiệt độ chính xác, tiêu thụ năng lượng thấp.., vv van này cũng có thể được 
sử dụng để điều khiển khác. Van này có thể đảo ngược và có thể kiểm soát dòng môi 
chất theo một trong hai điều kiện làm mát hoặc sưởi ấm.  
Dòng thiết bị tiết lưu điện tử cấu tạo chủ yếu gồm thân van và cuộn dây. Các bộ điều 
khiển trong hệ thống điều hòa không khí có thể điều khiển động cơ bước của van để 
chuyển đổi chuyển động quay của bánh răng để thay đổi các khu vực dòng chảy và 
lưu lượng môi chất phù hợp  

         9.6 Thiết bị tiết lưu phao (Float Expansion Valve ) 
    Theo nguyên lý làm việc thiết bị tiết lưu phao chia làm hai loại là thiết bị tiết lưu 
phao mức thấp (Low-Side Float Expansion Valve) và thiết bị tiết lưu phao mức cao 
(High-Side Float Expansion Valve). Thiết bị tiết lưu phap mức thấp điều chỉnh mức 
lỏng liên tục cho bình bay hơi kiểu ngập làm việc theo nguyên lý bình thông nhau 
van phao mở khi mức lỏng hạ và đóng lại khi mức lỏng dâng cao quá mức cho phép. 
Thiết bị tiết lưu phao mức cao cũng làm việc theo nguyên lý bình thông  nhưng 
ngược lại mở khi mức lỏng tăng cao và đóng lại khi mức lỏng hạ. 



 

 

 

 
Hình 9.8: Thiết bị tiết lưu phao mức 

thấp  
1:Kim van, 2:Đường lỏng cao áp vào 
3: Đường cân bằng hơi, 4: Phần hơi 

môi chất,5:Phần lỏng môi chất, 
6:Đường cân bằng lỏng 

MNTBNT

BCCA

V-LP
TBBH

OG  
Hình 9.10: Sơ đồ bố trí trong hệ thống lạnh 

MN:Máy nén, TBNT:Thiết bị ngưng tụ 
BCCA:Bình chứa cao áp, V-LP:Thiết bị tiết 

lưu phao mức thấp,OG:Ống góp 
TBBH:Thiết bị bay hơi 

 

 
Hình 9.11:Thiết bị tiết lưu phao mức 
cao  

1:Đường lỏng cao áp vào, 2:Phao 
3:Đường môi chất ra, 4:Kim van 

MN

BCCA

V-HP

TBNT

TBBH

 
Hình 9.12: Sơ đồ bố trí trong hệ thống lạnh 

MN:Máy nén, TBNT:Thiết bị ngưng tụ 
BCCA:Bình chứa cao áp, V-HP:Thiết bị tiết 
lưu phao mức cao, TBBH:Thiết bị bay hơi 

9.7 Chọn thiết bị tiết lưu 
Việc chọn thiết bị tiết lưu tự động căn cứ vào các thông số sau: 
- Môi chất sử dụng 
- Năng suất lạnh  
- Phạm vi nhiệt độ làm việc : Nhiệt độ bay hơi. 
- Độ giảm áp suất qua thiết bị tiết lưu. 
Ví dụ 9.1: Cho một hệ thống lạnh có năng suất lạnh Qo = 50 kW sử dụng  môi chất 
R22.  Nhiệt độ ngưng tự 450C, nhiệt độ bay hơi -200C. Tổn thất áp suất qua dàn bay 
hơi là P0=10 Bar , qua đường hút là P1= 0,15 Bar và đường cấp dịch là P2= 0,5 
Bar. Tính độ giảm áp suất qua thiết bị tiết lưu. 

Bài giải 
Áp suất ngưng tụ môi chất R22 ứng với tk=450C: Pk=17,3 (Bar) 
Áp suất bay hơi môi chất R22 ứng với t0=-200C: P0=2,454 (Bar) 
Áp suất đầu vào thiết bị tiết lưu: Pv=Pk-P2=16,8 (Bar) 
Áp suất đầu ra thiết bị tiết lưu: Pr=P0+P0+P1=12,604 (Bar) 
Độ giảm áp suất qua thiết bị tiết lưu: P= Pv- Pr=4,196 (Bar)=60,84 (Psi) 

   



 

 

 
 
CHƯƠNG 10: CÁC THIẾT BỊ PHỤ, DỤNG CỤ VÀ ĐƯỜNG ỐNG TRONG HỆ 
THỐNG LẠNH 
 
     10.1 Tháp giải nhiệt (Cooling Tower) 
     a.Chức năng : Làm mát nước giải nhiệt cấp cho bình ngưng. 

           
 

Hình 10.1 :Tháp giải nhiệt 
    b.Cấu tạo : 

 
 
 
 
 
1:Quạt hút 
2:Tấm chắn 
3:Dàn tưới 
4:Tấm làm tơi nước 
5:Van phao cấp nước bổ sung 
6: Đường nước vào tháp giải nhiệt 
7:Máng nước 
6: Đường nước ra tháp giải nhiệt 

 
 

Hình 10.2:Cấu tạo tháp giải nhiệt 
 c.Nguyên lý làm việc 
    Nước sau khi ra khỏi thiết bị ngưng tụ có nhiệt độ cao theo đường số (6) đi vào tháp 
giải nhiệt theo dàn tưới (4) phun từ trên xuống, tại đây nước được làm mát bởi không khí 
chuyển động cưỡng bức từ bên dưới lên. Nước làm mát rơi xuống dưới máng nước (7) 
sau đó được bơm nước cấp (8) bơm đến giải nhiệt cho thiết bị ngưng tụ. Các tấm làm tơi 
nước (4) tăng như khả năng trao đổi nhiệt giửa nước và không khí, tấm chắn (2) giảm 
lượng nước cuốn theo không khí ra ngoài, van phao cấp nước bổ sung (5) cấp nước bổ 
sung do rò rỉ, văng ra ngoài, bay hơi, cuốn theo không khí. 



 

 

   
 
 10.2 Bình chứa cao áp 
   a.Chức năng 
   -Cấp dịch ổn định cho các thiết bị tiết lưu 
   -Chứa lỏng môi chất giải phóng bề mặt trao đổi nhiệt thiết bị ngưng tụ. 
   -Chứa lỏng môi chất các thiết bị khác trong hệ thống khi sửa chữa. 
   b.Cấu tạo 

 
1:Đường gắn áp kế 
2:Đường lắp van an toàn 
3:Lỏng cao áp vào 
4:Đường cân bằng 
5:Đường xã khí không ngưng  
6:Ống thủy sang 
7:Rốn dầu 
8:Đường xả dầu 
9:Đường ra lỏng cao áp 
Thiết bị 7,8 chỉ có đối với 
môi chất không hòa tan dầu 

Hình 10.3: Bình chứa cao áp 
10.3 Bình chứa hạ áp 
a.Chức năng 
    Nhiều hệ thống lạnh đòi hỏi phải sử dụng bình chứa hạ áp, đặc biệt trong các hệ 
thống lạnh 2 cấp có bơm cấp dịch.  
Bình chứa hạ áp có các nhiệm vụ chính sau:  
- Chứa dịch môi chất nhiệt độ thấp để bơm cấp dịch, ổn định cho hệ thống lạnh.  
- Tách lỏng ra khỏi dòng hơi khi hút về máy nén. 
b.Cấu tạo 

 
Hình 10.4: Bình chứa hạ áp 

1:Ống thủy tối van phao 6:Đường hơi môi chất vào 
2:Đường môi chất tiết lưu vào 7:Rốn dầu  
3:Đường lắp áp kế 8:Đường xả dầu  
4:Bộ phận tách lỏng 9:Đường cấp môi chất 
5:Đường hơi môi chất hút máy nén  

                                Thiết bị 7,8 chỉ có đối với môi chất không hòa tan dầu 
10.4 Bình tách dầu (Oil Separator) 
a.Chức năng 
-Tách dầu ra khỏi dòng hơi sau khi ra khỏi máy nén. Nhằm mục đích đưa dầu về lại 
máy nén và giảm lượng dầu đến các thiết bị trao đổi nhiệt để đảm bảo quá trình trao 
đổi nhiệt 
b.Cấu tạo 



 

 

Bình tách dầu có 2 loại là bình tách dầu kiểu ướt và bình tách dầu kiểu khô 
Bình tách dầu kiểu ướt dùng chung cho các máy nén trong hệ thống lạnh. Dầu tách ra 
được lưu giử lại trong bình và xả định kỳ ra ngoài trực tiếp hoặc qua bình gom dầu. 
Bình tách dầu kiểu khô, bình sử dụng riêng cho mỗi máy nén, dầu tách ra được đưa về 
ngay máy nén. 

 
(a) 

 
(b) 

 
 
 
 

1:Đường hỗn hợp môi chất và  
dầuvào 
2:Đường lắp van an toàn 
3:Đường hơi môi chất ra 
4:Nón chắn dầu 
5:Tấm chắn dầu 
6:Van phao 
7:Đường xả dầu 

 

Hình 10.5:(a) Bình tách dầu kiểu khô;(b) bình tách dầu kiểu ướt 
c.Nguyên lý tách dầu 
-Do giảm vận tốc đột ngột khi từ ống nhỏ ra bình lớn nên lực quán tính giảm các hạt 
dầu có kích thước lớn dưới tác dụng trọng lực sẽ rơi xuống. 
-Do lực ly tâm khi qua các vị trí ngoặc dòng các hạt dầu va đập vào thành bình và rơi 
xuống. 
-Do mất vận tốc đột ngột khi va đập vào các tấm chắn, các hạt dầu giử lại dưới tác 
dụng trọng lực rơi xuống. 
10.5 Bình tách lỏng (Liquid Separator) 
a.Chức năng 
     Tách lỏng ra khỏi dòng hơi tước khi hút về máy nén nhằm tránh hiện tượng máy 
nén hút phải ẩm, lỏng gây va đập thủy lực (thủy kích) làm hư hỏng máy nén. 
b.Cấu tạo 

                                               
(a)                                      (b) 

 
 
 
 
1:Đường vào hơi hạ áp 
2:Đường gắn áp kế 
3:Đường ra hơi hạ áp 
4:Tấm chắn 
5:Nón chắn 
6:Ống thủy tối van phao 
7:Đường ra lỏng hạ áp 

 

Hình 10.6: (a) Bình tách lỏng kiểu khô; (b) bình tách lỏng kiểu ướt 
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Hình 10.7: Sơ đồ bố trí bình tách lỏng so với thiết bị bay hơi 
c.Nguyên lý tách lỏng 
-Do giảm vận tốc đột ngột khi từ ống nhỏ ra bình lớn nên lực quán tính giảm các hạt 
lỏng có kích thước lớn dưới tác dụng trọng lực sẽ rơi xuống. 
-Do lực ly tâm khi qua các vị trí ngoặc dòng các hạt lỏng va đập vào thành bình và rơi 
xuống. 
-Do mất vận tốc đột ngột khi va đập vào các tấm chắn, các hạt lỏng giử lại dưới tác 
dụng trọng lực rơi xuống. 
10.6 Bình tách khí không ngưng( Noncondensable Gas Separator) 
a.Chức năng 
Tác hại khí không ngưng khi lọt vào hệ thống 

- Áp suất và nhiệt độ ngưng tụ tăng. 
- Nhiệt độ cuối quá trình nén tăng, dễ xảy ra nguy cơ cháy dầu bôi trơn 
- Năng suất lạnh giảm. 

Vì vậy nhiệm vụ của bình là tách các khí không ngưng trong hệ thống lạnh xả bỏ ra 
bên ngoài để nâng cao hiệu quả làm việc, độ an toàn của hệ thống. 
b.Cấu tạo 

 

 
 
1:Đường nối áp kế, van an toàn 
2:Đường xả khí không ngưng 
3:Hơi hạ áp ra 
4:Hỗn hợp hơi và khí không ngưng vào 
5:Lỏng tiết lưu vào 
6:Đường hồi lỏng môi chất 
7:Ống xoắn trao đổi nhiệt 

 

Hình 10.8: Cấu tạo bình tách khí không ngưng 
    c.Nguyên lý làm việc 
         Hỗn hợp  hơi môi chất và khí không ngưng từ thiết bị ngưng tụ và bình chứa cao áp 

theo đường số (4) đi vào không gian giữa ống xoắn và bình tại đây hỗn hợp này trao 
đổi nhiệt với lỏng từ bình chứa cao áp tiết lưu vào ống xoắn theo đường số (5). Kết quả 
môi chất được làm lạnh ngưng tụ thành lỏng chảy xuống dưới theo đường số (6) hồi 
vào số (5) còn khí không ngưng theo đường số (2) đi ra ngoài. Đối với môi chất là NH3 
thì đường ra khí không ngưng thường được sục vào nước bởi tính độc hại của nó. 



 

 

10.7 Bình trung gian ống xoắn 
a.Chức năng 

- Làm mát trung gian giữa các cấp nén trong hệ thống lạnh máy nén nhiều cấp.  
- Quá lạnh lỏng trước tiết lưu làm giảm tổn thất lạnh khi tiết lưu 
- Tách lỏng, dầu ra khỏi dòng hơi trước khi hút về máy nén cao áp 

b.Cấu tạo 

 

 
1:Hơi hút về máy nén cao áp 
2:Hơi từ đầu đẩy máy nén hạ áp đến 
3:Tiết lưu vào 
4:Cách nhiệt 
5:Nón chắn 
6 :Lỏng ra 
7:Ống xoắn 
8:Lỏng vào 
9:Hồi lỏng 
10:Xả đáy, hồi dầu 
11:Chân bình 
12:Tấm bạc 
13:Thanh đở 
14:Ống thủy tối 
15: Đường lắp van an toàn, áp kế. 
 

Hình 10.9: Bình trung gian ống xoắn 
10.8 Thiết bị hồi nhiệt (Heat Exchanger)  
a. Chức năng 
-Quá nhiệt hơi hút về máy nén tránh hiện tượng máy nén hút phải ẩm gây va đạp thủy 
lực. 
-Quá lạnh lỏng trước tiết lưu làm giảm tổn thất lạnh do tiết lưu. 
b. Cấu tạo  
 

1

3

2
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1: Đường hơi môi chất vào 
2: Đường hơi môi chất ra 
3: Đường lỏng môi chất ra 
4: Đường hơi môi chất vào 
 

Hình 10.10: Thiết bị hồi nhiệt 
10.9 Các thiết bị phụ khác (Ancillary Equipment) 
a.Van chặn (Stop Valve)  
Van chặn có rất nhiều loại tuỳ thuộc vị trí 
lắp đặt, chức năng, công dụng, kích cỡ, 
môi chất, phương pháp làm kín, vật liệu 
chế tạo …vv 
Theo chức năng van chặn có thể chia ra 
làm: Van chặn hút, chặn đẩy, van lắp trên 
bình chứa, van góc, van lắp trên máy nén 
Theo vật liệu : Có van đồng, thép hợp kim 
hoặc gang. 

 
Hình 10.11 Các loại van chặn 

 



 

 

b.Van 1 chiều (Check Valve) 
  Trong hệ thống lạnh để bảo vệ các máy nén, 
bơm vv.. người ta thường lắp phía đầu đẩy các 
van một chiều. Van một chiều có công dụng: 
-Tránh ngập lỏng: Khi hệ thống lạnh ngừng hoạt 
động hơi môi chất còn lại trên đường ống đẩy có 
thể ngưng tụ lại và chảy về đầu đẩy máy nén và 
khi máy nén hoạt động có thể gây ngập lỏng. 
-Tránh tác động qua lại giữa các máy làm việc 
song song. 
-Tránh tác động của áp lực cao thường xuyên 
lên Clappê máy nén. 

 

 
Hình 10.11: Van một chiều 

c.Van điện từ (Solenoid Valve) 
  Van điện từ trong hệ thống lạnh có chức năng 
đóng, mở dòng môi chất lạnh theo yêu cầu thông 
qua các mạch điện điều khiển. 

 
Hình 10.12: Van điện từ 

 d.Mắt xem ga (Sight Glasses) 
  Chức năng báo hiệu lưu lượng và chất lượng 
môi chất lạnh trong hệ thống. Báo hiệu lượng ga 
đi qua đường ống có đủ không. Trong trường 
hợp lỏng chảy điền đầy đường ống, hầu như 
không nhận thấy sự chuyển động của lỏng, 
ngược lại nếu thiếu lỏng, trên mắt kính sẽ thấy 
sủi bọt.  Khi thiếu ga trầm trọng trên mắt kính sẽ  

 
Hình 10.13: Mắt xem ga 

sẽ có các vệt dầu chảy qua. Báo hiệu độ ẩm của môi chất. Khi trong lỏng có lẫn ẩm 
thì màu sắc của nó sẽ bị biến đổi. Màu xanh: khô; Màu vàng: có lọt ẩm cần thận 
trọng; Màu nâu : Lọt ẩm nhiều cần xử lý. Ngoài ra khi trong lỏng có lẫn các tạp chất 
cũng có thể nhận biết quá mắt kính. 
e.Phin lọc (Filter) 
   Ẩm hoặc hơi nước và các tạp chất gây ra nhiều 
vấn đề ở bất cứ  hệ thống lạnh nào. Hơi ẩm có 
thể đông đá và làm tắc lổ thiết bị tiết lưu, gây ăn 
mòn các chi tiết kim loại làm cháy môtơ và thủy 
phân dầu. Các tạp chất có thể làm bẩn dầu máy 
nén và làm cho thao tác các van khó khăn. Có 
nhiều dạng thiết bị  được sử dụng  để  khử hơi 
nước và tạp chất. Dạng thường gặp là phin lọc  

  
              Hình 10.14: Phin lọc 

ẩm kết hợp lọc cơ khí (filter – drier), Nó chứa một lỏi xốp đúc. Lõi có chứa chất hấp 
thụ  nước cao, chứa  tác  nhân  trung hoà axit, bazơ  đồng thời có khả năng lọc cặn 
bẩn và loại bỏ các tạp chất. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 



 

 

        Phụ lục 1: Đồ thị lgp-h một số môi chất lạnh 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 



 

 

Phụ lục 2: Bảng thông số bão hòa một số môi chất lạnh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Phụ lục 3: Thông số bảo quản một số sản phẩm  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
     Phụ lục 3: Thông số bảo quản một số sản phẩm (tiếp theo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 Phụ lục 3: Thông số bảo quản một số sản phẩm (tiếp theo) 
 

 



 

 

Phụ lục 4: Bảng tính chuyển đổi một số đơn vị sang hệ SI. 
 
1. Chiều dài 

1in = 0,0254m 
1ft = 0,3048m 
1yard = 0,914m 
1mile = 1609,35m 

 
 
 
 
 

9. Thể tích, lưu 
lượng thể tích 

1cu.in = 16,39.10-6m3 
1cu.ft = 0,02832.106m3 
1imp.gallon = 4,546.10-3m3 
1USA gallon (chất lỏng)= 
              = 3,785.10-3m3 
1USA gallon (chất khô) = 
              = 4,405.10-3m3 
1bushel (chất khô) = 0,0352m3 
1cu.ft/lb = 0,06243m3/kg 
1cfm(cu.ft/min) = 4,72.10-4m3/s 

 
 
2.Tốc độ 

1mph (miles per hour) = 
0,447m/s 
1ft/min (fpm) = 
0,0051m/s 
1km/h = 0,278m/s 

 
3. Diện tích 

1s.in = 0,465.10-3m2 
1sq.ft = 0,929m2 

 
 
4.Khối lượng 

1lb (pound) = 0,4536kg 
1Zentner     = 50kg 
1grain        = 64,8.10-6kg 
1ton (long) = 1016kg 
1ton (short) = 907kg 

 
10. Công Nhiệt 

lượng 

1kWh = 3600kJ 
1kGm = 9,81J 
1kcal = 4187J 
1Btu = 1055J 
1Btu/lb = 2326J/kg 

 
5. Lực 

1dyn = 10-5N 
1kG  = 9,81N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Công suất 
dòng nhiệt 

1kGm/s         = 9,81W 
                    = 9,81J/s 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. Áp suất 

1kG/cm2 = 1at  
= 0,981bar 
1bar      = 105N/m2 
1mbar   = 100N/m2 
1atm    = 1,013bar 
10mH2O = 1at = 
0,981bar 
760mmHg = 1atm = 
1,013bar 
750mmHg = 1bar 
735,5mmHg = 1at = 
0,981bar 
1mmHg = 1Torr = 
133,2N/m2 
1Pa = 1N/m2 
1psi (lb/in2) = 
0,06895bar 
1in Hg = 3387N/m2 
1inWS =3387Pa 

1 mã lực PS  = 735,5W 
1 mã lực HP  = 745,5W 
1kcal/h = 1,163W 
1Btu/h  = 0,293W 
1USRT (tấn lạnh Mỹ) = 
          = 12.000Btu/h 
          = 3024 kcal/h 
          = 3561W 
1IRT (tấn lạnh Anh) = 4186W 
1IKT (tấn lạnh Nhật) = 3860W 

 
7. Nhiệt dung 
riêng 

1kcal/kg độ = 
4187J/kgK 
1Btu/lbFdeg 
=  4187J/kgK 

 
12. Hệ số dẫn 

nhiệt 

1kcal/mhđộ = 1,163W/mK 
1Btu in/ft2.hFdeg = 0,144W/mK 
1Btu in/ft.hFdeg = 1,731W/mK 

 
8. Nhiệt độ 

toC = 9/5(toF - 32) 
toF = 9/5toC + 32 
tK = toC + 273,15 

13. Độ nhớt 
động 

1cSt(centistokes) = 10-6m2/s 
1ft2/h = 25,8.10-6m2/s 
1ft2/s = 0,0929 m2/s 
  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 


