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Ch¬ng 1

Kh¸i qu¸t 

vÒ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ trong «t«

1. Chức năng điÒu hoµ kh«ng khÝ

2. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n 

3. M«i chÊt lµm l¹nh



1.Chức năng điÒu hoµ kh«ng khÝ

§iÒu hoµ kh«ng khÝ lµ thiÕt bÞ ®Ó:

- §iÒu khiÓn nhiÖt ®é

- §iÒu khiÓn lu thông và phân phối kh«ng khÝ

- Tách Èm trong không khí

- Läc sạch kh«ng khÝ



2.Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n 

2.1. Sù truyÒn nhiÖt vµ ®¬n vÞ ®o nhiÖt ®é

- Sù truyÒn nhiÖt

NhiÖt cã thÓ ®îc truyÒn b»ng c¸c c¸ch: 

DÉn nhiÖt, ®èi lu, bøc x¹ hoÆc kÕt hîp c¶ 3 c¸ch trªn

Sù dÉn nhiÖt Sù ®èi lu Sù bøc x¹



- §¬n vÞ ®o nhiÖt ®é

Lu ý:

- Thang chia 1 ®é C ®óng b»ng 1 ®é K

- Mèi quan hÖ gi÷a ®é C vµ ®é F:

§é C = 5/9X(®é F 32);    §é F = 9/5X®é C + 32



2.2.Sự hấp thụ nhiệt

- Sự thay đổi trạng thái của vật chất



- Ẩn nhiệt của quá trình bay hơi



- Ẩn nhiệt của quá trình ngưng tụ



- Nguyên lý làm lạnh



2.3. ¸p suÊt vµ ®¬n vÞ ®o ¸p suÊt

- §Þnh nghÜa: ¸p suÊt lµ lùc cña mét chÊt r¾n, láng hoÆc khÝ 
t¸c dông lªn 1 ®¬n vÞ diÖn tÝch.

- §¬n vÞ ®o ¸p suÊt: N/m2; Pa; Psi; mmHg; KG/cm2; atm... 

- ¸p suÊt tuyÖt ®èi: Lµ ¸p suÊt so víi ®é ch©n kh«ng tuyÖt 
®èi. 

- ¸p suÊt khÝ quyÓn: lµ ¸p suÊt cét kh«ng khÝ ®o ë mùc níc 
biÓn.

- ¸p suÊt ¸p kÕ (¸p suÊt d): Trong thùc tÕ tÊt c¶ c¸c ®ång hå 
®Òu ®îc chÕ t¹o ®Ó chØ thÞ ¸p suÊt khÝ quyÓn lµ 0 vµ ¸p suÊt 
®o ®îc b»ng ®ång hå gäi lµ ¸p suÊt ¸p kÕ (hay ¸p suÊt d)



2.4. Mèi liªn hÖ gi÷a ¸p suÊt vµ điểm sôi

Qui t¾c:

Khi ¸p suÊt t¨ng, ®iÓm s«i cña chÊt láng còng t¨ng.

Ngîc l¹i khi ¸p suÊt gi¶m, ®iÓm s«i cña chÊt láng còng gi¶m.



2.5. §é Èm

- §Þnh nghÜa: §é Èm lµ thuËt ng÷ dïng ®Ó m« t¶ møc ®é    

ít hay kh« cña kh«ng khÝ

- §é Èm t¬ng ®èi: 

- §é Èm tuyÖt ®èi: 

§é Èm t¬ng ®èi 25% §é Èm t¬ng ®èi 50%



2.6. Đơn vị đo nhiệt lượng

-Calo:

1 calo là nhiệt lượng cần thiết cung cấp cho 1 kg nước 
để nhiệt độ tăng lên 1 độ c

-BTU:

1 BTU là nhiệt lượng cần thiết cung cấp cho 1 pound 
(0,454 kg) nước để nhiệt độ tăng lên 1 độ F (0,55 độ c)



3. M«i chÊt lµm l¹nh

- M«i chÊt l¹nh cßn gäi lµ ga l¹nh lµ chÊt tuÇn hoµn 
trong hÖ thèng lµm l¹nh ®Ó t¹o ra t¸c dông lµm l¹nh 
b»ng c¸ch hÊp thô nhiÖt tõ viÖc gi·n në vµ bay h¬i.

-Ga l¹nh ph¶i ®¶m b¶o: Kh«ng ch¸y, kh«ng næ, 
kh«ng ®éc, kh«ng ¨n mßn, kh«ng mïi.

- Trên ôtô sử dụng hai loại môi chất lạnh:

M«i chÊt l¹nh R-12  

M«i chÊt l¹nh R-134a



Môi chất lạnh R-12

Kí hiệu hoá học: CFC                 Công thức hoá học

Đặc điểm:

- Điểm sôi: -22 độ F (-30 độ C)

- Hoà tan dầu bôi trơn

loại khoáng chất

- Gây thủng tầng ôzôn



R-12 gây thủng tầng ôzôn



Môi chất lạnh R-134a

Kí hiệu hoá học: HFC                   

Đặc điểm:

- Điểm sôi: -15 độ F (-26 độ C)

- Không hoà tan dầu bôi trơn

loại khoáng chất, nên phải

dùng dầu bôi trơn tổng hợp

- Không phá huỷ tầng ôzôn

Công thức hóa học



Đặc tính của môi chất R-134a



Ch¬ng 2

hÖ thèng lµm l¹nh trªn «t«

1. S¬ ®å vµ nguyªn lý ho¹t ®éng

2. C¸c bé phËn cña hÖ thèng lµm l¹nh



1.Sơ đồ và nguyên lý hoạt động



2.Các bộ phận của hệ thống làm lạnh

- Máy nén (Blốc lạnh)

- Bộ ngưng tụ (Giàn nóng)

- Bình lọc/hút ẩm

- Van giãn nở (Van tiết lưu)

- Bộ bốc hơi (Giàn lạnh)



2.1.Máy nén

loại piston dẫn động bằng đĩa chéo



2.1.Máy nén

loại piston dẫn động bằng trục khuỷu



2.1. Máy nén

loại cánh gạt xuyên tâm



Ly hîp ®iÖn tõ

1.Cuén d©y ®iÖn tõ;

2. §Üa bÞ ®éng; 

3. Puly; 

4. Trôc m¸y nÐn;

5. Vßng bi kÐp;

6. Phít lµm kÝn; 

7. Khe hë ly hîp khi 
kh«ng lµm viÖc.



Ly hợp điện từ: Trạng thái ngắt



Ly hợp điện từ: Trạng thái đóng



2.2.Bộ ngưng tụ (Giàn nóng)



2.3.Bình lọc/Hút ẩm



2.4. Van giãn nở (Van tiết lưu)



2.5. Bộ bốc hơi (Giàn lạnh)



Ch¬ng 3

ĐIỀU KHIỂN 

hÖ thèng ĐIỆN l¹nh trªn «t«

1. Kiểm soát nhiệt độ giàn lạnh

và an toàn hệ thống

2. Điều khiển nhiệt độ và phân phối luồng khí

3. Điều khiển bù không tải



1.Kiểm soát nhiệt độ và an toàn hệ thống

1.1.Kiểm soát nhiệt độ giàn lạnh 



1.2.Công tắc áp suất kép



1.3.Van an toàn áp suất



1.4.Công tắc quá nhiệt



2.Điều khiển nhiệt độ và phân phối luồng khí

2.1.Bộ sưởi ấm



2.2. Bộ làm lạnh



2.3.Điều khiển nhiệt độ: Mát



2.3.Điều khiển nhiệt độ: Bình thường



2.3.Điều khiển nhiệt độ: Nóng



2.4.Phân phối luồng không khí

Hệ thống cánh điều tiết không khí



Chọn luồng khí vào



Chọn luồng khí: FACE



Chọn luồng khí: BI-LEVEL



Chọn luồng khí: FOOT



Chọn luồng khí: DEF



Chọn luồng khí: FOOT- DEF



2.5.Điều khiển quạt gió giàn lạnh



2.6.Bảng điều khiển

Kiểu 1



Kiểu 2



Kiểu 3



3.Điều khiển bù không tải

3.1.Loại động cơ chế hoà khí



3.2.Loại động cơ phun xăng điện tử



Ch¬ng 4

Kü thuËt n¹p ga

1. Hót ch©n kh«ng trong hÖ thèng 

2. N¹p ga vào hÖ thèng



Bộ đồng hồ



1.Hút chân không trong hệ thống

Lắp ráp bơm chân không, bộ đồng hồ vào hệ thống như hình vẽ



Mở cả hai van cao áp và thấp áp rồi bật bơm chân không.
Đồng hồ phía thấp áp độ chân không phải đạt 750mmHg (nếu 
không đạt cần kiểm tra rò rỉ, khắc phục và hút tiếp). Duy trì độ 
chân không 750mmHg và hút tiếp khoảng 10 phút.



Đóng cả hai van cao áp và thấp áp, tắt bơm, giữ 
nguyên trạng thái trong 5 phút để kiểm tra sự rò rỉ.



2.Nạp ga vào hệ thống

Lắp van vào bình nạp ga



Lắp bộ đồng hồ và bình nạp ga vào hệ thống như hình vẽ

- Đóng cả 2 van

- Đục lỗ nắp bình ga

- Xả khí trong đường ống



Nạp ga từ phía cao áp

- Động cơ không hoạt 
động

- Lắp ráp bình ga, đồng 
hồ vào hệ thống.

- Mở van cao áp hết cỡ.

- Nạp một bình ga đủ 
lượng vào hệ thống sau 
đó đóng van cao áp.

Chú ý: Có thể nạp nhanh 
bằng cách lộn ngược bình 
ga và nạp ga lỏng vào hệ 
thống. Phương pháp này 
cho phép nạp nhanh hơn 
tuy nhiên không được nổ 
máy và van thấp áp phải 
đóng hoàn toàn.



Nạp ga từ phía thấp áp

- Đóng van cao áp, mở van   
thấp áp

- Động cơ chạy ở 1500v/ph

- Công tắc gió ở vị trí HI 

- Công tắc A/C bật ON

- Bộ chọn nhiệt ở MAX COOL

- Mở toàn bộ cửa

- Khi nào phía áp suất thấp đạt 
1,5 – 2,5kgf/cm2 và phía áp 
suất cao đạt 14 – 15kgf/cm2   
là được

- Đóng van thấp áp

- Tháo dây từ đồng hồ ra khỏi 
hệ thống



Ch¬ng 5

h háng vµ c¸ch kh¾c phôc

1. Ph¸t hiÖn h háng b»ng nghe nh×n

2. Ph¸t hiÖn h háng b»ng bé ®ång hå ¸p suÊt



1.Ph¸t hiÖn h háng b»ng nghe nh×n

- §ai dÉn ®éng bÞ chïng

- Lượng khí thổi không đủ

- TiÕng ån nghe thÊy gÇn khu vùc m¸y nÐn

- TiÕng ån nghe thÊy trong m¸y nÐn

- C¸c c¸nh giµn ngng bÞ b¸m bôi bÈn

- VÕt dÇu ë c¸c mèi nèi cña hÖ thèng lµm l¹nh

- Cã tiÕng ån gÇn qu¹t giµn l¹nh

- KiÓm tra lîng ga qua kÝnh cöa sæ



2.Ph¸t hiÖn h háng b»ng bé ®ång hå ¸p suÊt

1.Hệ thống làm việc b×nh thêng

- Phía áp suất thấp:

1,5 đến 2,5 kgf/cm2

- Phía áp suất cao:

14 đến 15 kgf/cm2



2.Lượng môi chất không đủ

-Hiện tượng:
. Áp suất cao ở cả 2 

phía áp suất thấp và 
áp suất cao.
. Nhìn thấy bọt khí 

qua kính quan sát.
. Mức độ lạnh không 

đủ.
- Nguyên nhân:
. Lượng môi chất 

thiếu.
. Rò rỉ khí ga.

- Biện pháp sửa chữa:
. Kiểm tra rò rỉ khí ga 

và sửa chữa.
. Bổ sung môi chất.



-Hiện tượng:
. Áp suất thấp ở cả 2 phía áp 

suất thấp và áp suất cao.
. Không nhìn thấy bọt khí ở 

cửa quan sát ngay cả khi làm 
việc ở tốc độ thấp.
. Mức độ lạnh không đủ.

- Nguyên nhân:
. Lượng môi chất thừa.
. Làm mát giàn nóng kém.

- Biện pháp sửa chữa:
. Điều chỉnh cho đúng lượng 

môi chất.
. Làm sạch giàn nóng.
. Kiểm tra hệ thống làm mát 

của xe (quạt điện, ...)

3.Thừa môi chất hoặc giàn nóng làm mát không đủ



- Hiện tượng:
. Hệ thống làm việc bình 

thường khi điều hòa bắt đầu 
hoạt động. Sau một thời gian 
phía áp suất thấp của đồng hồ 
chỉ độ chân không tăng dần.
- Nguyên nhân:
. Hơi ẩm lẫn trong hệ thống 

làm lạnh.
. Bình lọc/hút ẩm hết tác dụng.

- Biện pháp sửa chữa:
. Thay thế bình lọc/hút ẩm.
. Hút chân không toàn bộ hệ 

thống trước khi nạp môi chất. 
Việc này giúp loại bỏ hơi nước 
ra khỏi hệ thống.

4.Có hơi ẩm trong hệ thống làm lạnh



- Hiện tượng:
. Phía áp suất thấp thì cao, 

phía áp suất cao thì thấp.
. Tắt điều hòa thì có thể khôi 

phục ngay lập tức phía áp suất 
cao và phía áp suất thấp về 
cùng 1 giá trị áp suất.
. Bộ phận máy nén không 

nóng khi sờ vào.
. Mức độ làm lạnh không đủ.

- Nguyên nhân:
. Sụt áp ở trong máy nén.

- Biện pháp sửa chữa:
. Kiểm tra, sửa chữa hoặc thay

máy nén.

5.Sụt áp trong máy nén



-Hiện tượng:
. Đối với trường hợp tắc hoàn toàn thì 

phía áp suất thấp ngay lập tức chỉ áp suất 
chân không (không thể làm lạnh được).
. Đối với trường hợp có xu hướng tắc thì 

phía áp suất thấp chỉ ra áp suất chân 
không một cách từ từ (mức độ lạnh phụ 
thuộc vào mức độ tắc).
. Có sự chênh lệch nhiệt độ trước và sau 

chỗ tắc.
- Nguyên nhân:
. Bụi bẩn hoặc hơi ẩm đóng băng đang 

làm tắc nghẽn van giãn nở hoặc ống dẫn.
. Rò rỉ môi chất ở thanh cảm nhận nhiệt.

- Biện pháp sửa chữa:
. Phân loại nguyên nhân gây tắc. Thay 

thế các bộ phận chi tiết gây ra tắc nghẽn.
. Hút chân không và nạp lại ga.

6.Tắc nghẽn trong chu trình làm lạnh



- Hiện tượng:
. Áp suất cao ở cả 2 phía áp 

suất thấp và áp suất cao.
. Hiệu quả làm lạnh giảm tỷ lệ 

với sự tăng lên của áp suất 
thấp.
. Nếu lượng môi chất là đủ thì 

dòng các bong bóng ở cửa quan 
sát giống như hệ thống làm việc 
bình thường.
- Nguyên nhân:
. Lẫn không khí trong hệ thống

- Biện pháp sửa chữa:
. Thay thế môi chất.
. Hút khí toàn bộ hệ thống tuần 

hoàn môi chất.

7.Có không khí ở trong hệ thống làm lạnh



- Hiện tượng:
. Áp suất ở phía áp suất thấp 

tăng lên và hiệu quả làm lạnh 
giảm xuống (áp suất ở phía áp 
suất cao hầu như không đổi.
. Băng bám dính ở đường 

ống áp suất thấp.
- Nguyên nhân:
. Sự cố hoạt động ở van giản 

nỡ.
- Biện pháp sửa chữa:
. Kiểm tra và sửa chữa tình 

trạng lắp đặt của ống cảm 
nhận nhiệt.

8.Độ mở của van giãn nở quá lớn


