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TÊN MÔ ĐUN: KỸ THUẬT LẠNH 
 

Mã môn học: MĐ 26 
Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học: 

- Mô đun này là mô đun cơ sở kỹ thuật chuyên ngành, chuẩn bị các kiến 
thức cần thiết cho các phần học chuyên môn tiếp theo. Mô đun này học sau các 
môn học: An toàn lao động; Vật liệu điện; Đo lường điện; Mạch điện; máy điện. 

- Là mô đun thuộc mô đun đào tạo nghề Điện công nghiệp. 
- Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật nhiệt - 

lạnh và điều hòa không khí.  
Mục tiêu của môn học: 

- Hiểu biết về chất môi giới trong hệ thống lạnh và điều hòa không khí, cấu tạo 
và nguyên lý hoạt động của máy lạnh, cấu trúc cơ bản của hệ thống lạnh và điều 
hòa không khí. 

- Tra được bảng các thông số trạng thái của môi chất, sử dụng được đồ thị, biết 
chuyển đổi một số đơn vị đo và giải được một số bài tập đơn giản. 

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học, an toàn và tiết 
kiệm. 
Nội dung của mô đun: 

Số  
TT 

Tên các bài trong mô đun 
Thời gian (giờ) 

Tổng  
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

Kiểm 
tra*  

1 Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt 15 
 

7 
 

7 
 

1 

2 Cơ sở kỹ thuật lạnh 35 18 15 2 
3 Cơ sở kỹ thuật điều hòa không khí 30 15 13 2 
 Cộng: 80 40 35 5 
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Bài 1: Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt 

Mã bài: MĐ26-1 

 

Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được các khái niệm, quá trình truyền nhiệt. 

- Phân tích được nguyên lý làm việc của máy lạnh 

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tư duy khoa học. 

Nội dung chính: 

1. Nhiệt động kỹ thuật 

Mục tiêu: Trình bày được những khái niệm cơ bản, quá trình và quy luật truyền 

nhiệt 

1.1. Chất môi giới và các thông số trạng thái của chất môi giới 

1.1.1. Chất môi giới 

Chất môi giới (hay còn gọi là môi chất) là chất trung gian để thực hiện quá 

trình biến đổi nhiệt thành công và ngược lại. 

Chất môi giới có thể ở thể rắn, thể lỏng hoặc thể khí. Để đảm bảo yêu cầu 

an toàn vận hành, hiệu quả kinh tế và kỹ thuật cao, khi chọn chất môi giới phải dựa 

trên các tiêu chí sau: rẻ tiền, không độc hại, dễ kiếm, có khả năng thay đổi thể tích 

do nhiệt lớn. 

Trong các thiết bị nhiệt, chất môi giới thường ở thể lỏng, hơi, khí. Vì vậy, 

sau đây khi nói đến chất môi giới, ta hiểu rằng chất môi giới có thể là thể lỏng, thể 

hơi hoặc thể khí. 

Theo khái niệm về hệ thống nhiệt động thì chất môi giới dùng để biến nhiệt 

thành công trong các thiết bị nhiệt có thể được coi là hệ thống nhiệt động. 

1.1.2. Các thông số trạng thái của chất môi giới 

a. Thể tích riêng 

Thể tích riêng là thể tích của một đơn vị khối lượng chất môi giới. Kí hiệu 

là v, có đơn vị đo là m3/kg. 

Nếu V m3 chất môi giới có khối lượng là G kg, thì: 

G

V
v  ;  m3/kg (1-1) 

Đại lượng nghịch đảo của thể tích riêng là khối lượng riêng, kí hiệu là ρ, có 

đơn vị là kg/m3: 

V

G

v


1
 ; kg/m3 (1-2) 

Thể tích riêng và khối lượng riêng là hai thông số phụ thuộc vào nhau, biết 

thông số này có nghĩa là biết thông số kia và ngược lại. 

b. Áp suất 
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Áp suất là tổng hợp lực của các phần tử tác dụng theo phương vuông góc 

lên một đơn vị diện tích bề mặt thành bình chứa chất môi giới. Kí hiệu là p, đơn vị 

đo là N/m2. 

S

F
p  ; N/m2  (1-3) 

Ở đây:    F – lực tác dụng của các phần tử chất môi giới, (N) 

               S – diện tích thành bình, (m2) 

Trong thực tế, ngoài việc dùng đơn vị N/m2 để đo áp suất, người ta còn 

dùng các đơn vị khác, như: pascal (Pa), bar, ata, mmHg, mH2O… Chuyển đổi các 

đơn vị đó như sau: 

1 N/m2 = 1 Pa; 1 Kpa = 103 Pa; 1 Mpa = 106 Pa 

1 bar = 105 N/m2 = 750 mmHg 

1 ata = 9,81.104 N/m2  

1 mmHg = 1,332 N/m2  

1 ata = 0,981 bar = 735,5 mmHg = 10 mH2O 

Các chuyển đổi đơn vị ở trên có liên quan đến chiều cao cột chất lỏng chỉ 

đúng khi nhiệt độ là 00C. Nếu nhiệt độ khác 00C, ta  phải hiệu chỉnh cột chất lỏng 

này về 00C. Thông thường ở nhiệt độ không lớn ta có thể bỏ qua sự sai khác do 

nhiệt độ gây nên. 

Áp suất của chất môi giới gọi là áp suất tuyệt đối, kí hiệu là p và là thông 

số trạng thái của chất môi giới. Áp suất của khí quyển kí hiệu là pkt được đo bằng 

barômet. Phần áp suất của chất môi giới lớn hơn áp suất khí quyển gọi là áp suất 

dư, kí hiệu là pd, được đo bằng maromet. Phần áp suất của chất môi giới nhỏ hơn áp 

suất khí quyển gọi là độ chân không, kí hiệu là pck được đo bằng chân không kế. 

Vậy:           khi p > pkt thì p = pkt + pd 

Khi p < pkt thì p = pkt – pck 

c. Nhiệt độ 

Nhiệt độ là mức đo trạng thái nhiệt (nóng, lạnh) của vật. Theo thuyết động 

học phân tử, nhiệt độ biểu thị mức độ chuyển động hỗn loạn của các phân tử cấu 

tạo nên vật. 

Dụng cụ đo nhiệt độ gọi chung là nhiệt kế. Để đo nhiệt độ người ta dựa vào 

các tính chất vật lý của vật thay đổi theo nhiệt độ. Ví dụ, dựa vào sự dãn nở của 

chất lỏng theo nhiệt độ có nhiệt kế chất lỏng (thủy ngân, rượu…); dựa vào điện trở 

phụ thuộc vào nhiệt độ ta có nhiệt kế điện trở; dựa vào hiệu ứng nhiệt điện ta có 

nhiệt kế cặp nhiệt. 

Thường dùng hai thang nhiệt độ sau để xác định nhiệt độ: nhiệt độ bách 

phân và nhiệt độ tuyệt đối. 
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Nhiệt độ bách phân kí hiệu là 0C. Trong thang nhiệt độ bách phân, 0C ứng 

với nhiệt độ nước đá đang tan và 1000C ứng với nhiệt độ nước sôi, tất cả đều ở áp 

suất p = 760 mmHg. Từ 00C đến 1000C người ta chia làm 100 phần bằng nhau, mỗi 

phần ứng với 10C. 

Nhiệt độ tuyệt đối (còn gọi là nhiệt độ Kelvin), kí hiệu là T, đơn vị là 0K. 

Quan hệ giữa hai thang nhiệt độ trên biểu thị bằng biểu thức: 

T = 273,15 +t ≈ 273 + t 

Cần lưu ý rằng giá trị một độ trong hai thang nhiệt độ trên là như nhau (tức 

là ΔT = Δt và dT = dt) 

Theo thuyết động học phân tử, nhiệt độ tuyệt đối tỷ lệ thuận với động năng 

của các phân tử. Vậy nhiệt độ thấp nhất của vật chất là nhiệt độ ứng với trạng thái 

vật chất mà trong đó các phân tử ngừng chuyển động, nhiệt độ thấp nhất này gọi là 

không độ tuyệt đối 00K. Từ quan hệ (1 – 10) ta có: 

00K = –273,150C ≈ –2730C 
Ngoài các thang nhiệt độ trên, người ta còn dùng thang nhiệt độ Farenheit, 

đơn vị đo là 0F. Ta có qui đổi sau: 320F = 00C; 2120F = 1000C. Chuyển từ 0C sang 
0F ta có: 

9

5
)32( 00  FtCt  

d. Nội năng 

Nội năng là tổng các dạng năng lượng ở bên trong hệ. Những dạng năng 

lượng đó là động năng, thế năng của các phần tử, nguyên tử, năng lượng điện, năng 

lượng từ, năng lượng hóa… Nội năng ký hiệu là U(J) hay u(J/kg) 

Khi không có phản ứng hóa học, phản ứng hạt nhân… thì nội năng gồm hai 

thành phần: nội động năng và nội thế năng (những năng lượng này do vận động 

nhiệt gây ra, người ta gọi chung là nội nhiệt năng). Vì vậy, khái niệm nội năng 

trong nhiệt động học phải hiểu là nội nhiệt năng. 

Nội động năng do chuyển động của các phân tử, nguyên tử gây ra nên nó 

phụ thuộc vào nhiệt độ. Nội thế năng do lực tác dụng tương hỗ giữa các phân tử tạo 

nên nó phụ thuộc vào khoảng cách giữa các phân tử hay thể tích riêng. Vậy nội 

năng là hàm của nhiệt độ: u = u(T, v). Riêng đối với khí lý tưởng, nôi năng chỉ là 

hàm của nhiệt độ u = u(T), vì khí lý tưởng chỉ có động năng mà không có lực tác 

dụng tương hỗ giữa các phân tử. Nội năng là một thông số trạng thái. Đối với khí lý 

tưởng, trog mọi quá trình biến đổi, nội năng được xác định bằng biều thức: 

du = CvdT và Δu12 = u2 – u1 = Cv.(T2 – T1) (1-4) 

Ở đây:   Cv – nhiệt dung riêng khối lượng đẳng tích. 

Vì trong các quá trình nhiệt động ta chỉ cần biết giá trị biến đổi nội năng Δu 

mà không cần biết giá trị tuyệt đối của nội năng, nên ta có thể chọn điểm gốc tùy ý 
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tại đó nội năng có giá trị bằng không. Ví dụ, đối với nước theo qui ước quốc tế 

người ta chọn u = 0 ở nhiệt độ 0,010C, áp suất 0,0062at (điểm ba thể của nước). 

e. Entanpy 

Entanpy được kí hiệu là I(J) i(J/kg), hoặc h(J/kg). Trong nhiệt động học, 

entapy được định nghĩa bằng biểu thức: 

I = U + p.V; J  hoặc   i = u + pv; J/kg (1-5) 

Entanpy là thông số trạng thái và có vi phân toàn phần:  

di = du + d(pv) (1-6) 

hay                               di = d(u + pv); J/kg  (1-7) 

Entanpy là hàm trạng thái nên   0di , nghĩa là sự biến thiên của nó không 

phụ thuộc vào quá trình, mà chỉ phụ thuộc vào trạng thái đầu và trạng thái cuối của 

quá trình: 

Δi12 = i2 – i1; J/kg và ΔI12 = I2 – I1; J (1-9) 

Đối với khí lý tưởng (U = Uđ = f(T); pv = RT), entanpy chỉ phụ thuộc vào 

nhiệt độ, sự biến thiên entanpy của nó chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ đầu và nhiệt độ 

cuối của quá trình, không phụ thuộc vào quá trình. 

Đối với mọi quá trình của khí lý tưởng đều có: 

di = CpdT; J/kg và dI = G.CpdT; J (1-10) 

Δi12 = Cp(T2 – T1); J/kg và ΔI12 = GCp(T2 – T1); J (1-11) 

Ở đây:  Cp – nhiệt dung riêng khối lượng đẳng áp của chất môi giới; 

J/kg.0K 

            T1, T2 – là nhiệt độ đầu và nhiệt độ cuối của quá trình; 0K 

             G – khối lượng của chất môi giới; kg 

Trong thực tế kỹ thuật chỉ quan tâm đến sự biến thiên entanpy mà không 

cần biết giá trị entanpy ở một trạng thái nào đó của chất môi giới. Vì vậy, ta có thể 

chọn tùy ý điểm gốc và cho entanpy tại điểm đó bằng không. Ví dụ, thường chọn 

điểm tương ứng với trạng thái điểm ba thể của nước làm điểm gốc có trị số i = 0. 

f. Entrôpy 

Entrôpy là một thông số trạng thái, ký hiệu là s, đơn vị là J/kg.0K hoặc ký 

hiệu là S, đơn vị là J/0K, (S = G.s). Vi phân của nó bằng tỷ số giữa phần nhiệt 

lượng và nhiệt độ tuyệt đối của chất môi giới khi trao đổi nhiệt 

T

dq
ds  ; J/kg    và   

T

dQ
dS  ; J/0K (1-12) 

Ở đây, dq không phải là vi phân toàn phần nhưng ds lại là vi phân toàn 

phần và có   0ds . Nghĩa là sự biến thiên entrôpy không phụ thuộc vào quá trình 

mà chỉ phụ thuộc vào trạng thái đầu và trạng thái cuối của quá trình: 
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Δs12 = s2 – s1 = 
2

1
T

dq
; J/kg.0K (1-13) 

ΔS12 = G(s2 – s1) = 
2

1
T

dQ
; J/0K (1-14) 

Tương tự như nội năng và entanpy, trong thực tế chỉ quan tâm đến sự biến 

thiên entrôpy trong quá trình mà không quan tâm đến giá trị entrôpy ở một trạng 

thái của chất môi giới. Bởi vậy, có thể tùy ý chọn điểm gốc cho s = 0. 

1.2. Hơi và các thông số trạng thái của hơi 

1.2.1. Các thể (pha) của vật chất 

Khí thực trong những điều kiện cụ thể có khả năng tồn tại ở các trạng thái: 

rắn, lỏng, hơi. Ba trạng thái đó của vật chất gọi là các pha. 

Để biểu thị các pha rắn, lỏng, hơi của một chất, ta dùng đồ thị p–t. Hình 1–

1 và hình 1–2  biểu thị các pha của CO2 và H2O trên đồ thị p–t. 

 
Ở đây, đường OB biểu thị quá trình chuyển từ pha rắn sang hơi (gọi là sự 

thăng hoa) và ngược lại (sự ngưng kết). Đường OA biểu thị quá trình chuyển từ pha 

rắn sang lỏng (sự nóng chảy) và ngược lại (sự đông đặc). Đường OK biểu thị quá 

trình chuyển từ pha lỏng sang hơi (sự hóa hơi) và ngược lại (sự ngưng tụ). Điểm O 

gọi là điểm 3 pha (hay 3 thể). Ở điểm 3 pha, vật chất có thể tồn tại ở cả 3 pha: rắn, 

lỏng, hơi. Điểm K gọi là điểm tới hạn. Ví dụ, với H2O điểm 3 pha có t = 0,010C, p 

= 0,00605at và điểm tới hạn tK = 374,150C; pK = 221,29bar. 

1.2.2. Các thông số trạng thái của hơi 

O 

0,00605at 

t t 

Hình 1-1. Đồ thị pha p-t của CO2 Hình 1-2. Đồ thị pha p-t của H2O 

K 
A 

B 

TK 

Rắn 

Lỏng 

Hơi 

0,010C 

O 

p 

B 

A 

K 

TK Rắn 

Lỏng 

Hơi 

p 
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Hóa hơi là quá trình chuyển từ chất lỏng thành hơi. Quá trình này được 

thực hiện ở áp suất lớn hơn áp suất của điểm 3 pha. Hóa hơi có thể thực hiện bằng 

cách bay hơi hoặc sôi. 

Bay hơi là sự hóa hơi chỉ xảy ra trên bề mặt thoáng của chất lỏng ở áp suất 

và nhiệt độ nào đó. Cường độ bay hơi phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng, vào áp 

suất và nhiệt độ. Khi nhiệt độ tăng, cường độ bay hơi tăng. 

Sôi là quá trình hóa hơi không chỉ xảy ra trên bề mặt thoáng của chất lỏng 

mà còn xảy ra trong thể tích của chất lỏng tại các bọt hơi. Sôi chỉ xảy ra ở nhiệt độ 

xác định (ứng với áp suất đã cho), nhiệt độ này gọi là nhiệt độ bão hòa hay nhiệt độ 

sôi, ký hiệu ts. Nhiệt độ sôi phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng và áp suất, ts = f 

(p). Khi áp suất tăng nhiệt độ sôi tăng và ngược lại. 

Quá trình hóa hơi thường xảy ra ở áp suất không đổi, nên ở đây ta xét quá 

trình hóa hơi đẳng áp của các chất lỏng. Vì đặc điểm quá trình hóa hơi của các chất 

lỏng là giống nhau nên ở đây ta chỉ xét quá trình hóa hơi của nước, nhưng kết quả 

về đặc tính quá trình hóa hơi của nước cũng sẽ đúng cho các chất lỏng khác. 

Xét quá trình hóa hơi của nước. Giả sử có 1kg nước trong xylanh ở nhiệt độ 

ban đầu t0, trên bề mặt của nước ta đặt một piston có khối lượng không đổi, nên lực 

của piston cũng không đổi và vì piston có tiết diện không đổi cho nên áp suất piston 

gây ra đối với nước cũng không đổi. Nếu ta cấp nhiệt cho nước, quá trình hóa hơi 

đẳng áp p =const sẽ xảy ra. Hình 1-3 biểu diễn quá trình hóa hơi đẳng áp trong đó 

nhiệt độ của nước phụ thuộc vào nhiệt lượng cấp (đây không phải là đồ thị trạng 

thái vì nhiệt lượng không phải là thông số trạng thái). 

 
Hình 1-3. Mô tả quá trình sôi của nước 

Đoạn OA biểu diễn quá trình đốt nóng nước ở nhiệt độ ban đầu đến nhiệt 

độ sôi ts. Ở đây nhiệt độ tăng lên khi lượng nhiệt cấp tăng. Nước ở nhiệt độ ban đầu 

t0 < ts gọi là nước chưa sôi.  

q 

t 

O 

A C B 

D 

t < ts t > ts t = ts t = ts t =ts 

ts 
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Đoạn AC biểu diễn quá trình sôi, ở đây nhiệt độ t = ts = const mặc dù vẫn 

cấp nhiệt cho nước. Nhiệt cấp cho nước trong đoạn này chỉ để nước biến đổi pha 

gọi là nhiệt hóa hơi, kí hiệu là r(kJ/kg).  

Nước ở điểm A gọi là nước sôi (có t = ts). Các thông số của nước sôi được 

kí hiệu: i’, s’, u’, v’,…  

Hơi ở điểm C gọi là hơi bão hòa khô (có t = ts). Các thông số của hơi bão 

hòa khô được kí hiệu: i”, s”, u”, v”,…  

Hơi tại điểm B gọi là hơi bão hòa ẩm. Hơi bão hòa ẩm (có t = ts) là hỗn hợp 

giữa nước sôi và hơi bão hòa khô. Các thông số của hơi bão hòa ẩm cần biết thêm 

một thông số nữa gọi là độ khô x (hay độ ẩm y = 1 – x). Độ khô x là tỷ số giữa 

lượng hơi bão hòa khô Gh và lượng hơi ẩm Gx: 

GG
G

G
G

hn

h

x

hx


 ;  (1-15) 

Ở đây:    Gn – lượng nước sôi. 

Với nước sôi ta có x = 0, với hơi bão hòa khô ta có x = 1, nên với hơi bão 

hòa ẩm 0 < x < 1.  

Hơi tại điểm D gọi là hơi quá nhiệt. Hơi quá nhiệt là hơi có nhiệt độ lớn 

hơn nhiệt độ sôi, t > ts (ở cùng áp suất). Trong đoạn CD, khi nhận nhiệt, nhiệt độ 

của hơi lại tăng lên. 

1.3. Các quá trình nhiệt động cơ bản của hơi 

Hơi nước có bản chất như khí thực, muốn xác định các thông số trạng thái 

của hơi nước không thể dùng phương trình trạng thái của khí lý tưởng mà phải 

dùng phương trình trạng thái khí thực, thuận tiện hơn là dùng đồ thị của hơi nước 

(đồ thị T-s, i-s hoặc lgp-i) 

Các quá trình nhiệt động cơ bản của hơi nước tương tự như các quá trình 

nhiệt động cơ bản của không khí, (quá trình đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệt, đoạn 

nhiệt). Khi khảo sát, giả thiết các quá trình đó là thuận nghịch và dựa vào định luật 

nhiệt động I để xác định các đại lượng công, nhiệt, sự biến thiên nội năng, entanpy 

và entrôpy trong quá trình. 

Cần chú ý rằng, nội năng, entanpy và entrôpy là hàm trạng thái. Sự biến 

thiên của chúng chỉ phụ thuộc vào trạng thái đầu và cuối của quá trình mà không 

phụ thuộc vào quá trình. Cho nên trong bất kỳ quá trình nào, ta cũng có: 

Δu12 = u2 – u1 ; J/kg 

Δi12 = i2 – i1 = (u2 + p2v2) – (u1 + p1v1) ; J/kg 

Δs12 = s2 – s1 ; J/kg.độ 

Khác với khí lý tưởng, trong quá trình đẳng nhiệt của hơi nước Δu ≠ 0 và Δi ≠ 0. 

1.3.1. Quá trình đẳng tích 
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Hình 1-4 biểu diễn quá trình đẳng tích 1-2 trên đồ thị i-s. Điểm 1 và điểm 2 

được xác định khi biết độ khô x1, thể tích riêng v1 và nhiệt độ t2.  

 
Hình 1-4. Đồ thị i-s quá trình đẳng tích của hơi nước 

Công thay đổi thể tích của quá trình: 

l12 = 0  (1-16) 

Công kỹ thuật của quá trình: 
)( 21

12

ppv
kt

l  ; J/kg (1-17) 

Nhiệt lượng trao đổi của quá trình: 

q12 = Δu12 = u2 – u1; J/kg  (1-18) 

1.3.2. Quá trình đẳng áp 

Hình 1-5 biểu diễn quá trình đẳng áp 1-2 trên đồ thị i-s. Khi biết độ khô x1, 

áp suất p1 và nhiệt độ t2 ta xác định được điểm 1 và điểm 2. 

 
Hình 1-5. Đồ thị i-s quá trình đẳng áp của hơi nước 

Nhiệt lượng cấp cho quá trình: 

q12 = i2 – i1; J/kg   (1-19) 

Công thay đổi thể tích của quá trình: 

l12 = p(v2 – v1); J/kg  (1-20) 

Công kỹ thuật của quá trình: 

 

p

p

vdp
ktl

2

1

12

0   (1-21) 
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1.3.3. Quá trình đẳng nhiệt 

Hình 1-6 biểu diễn quá trình đẳng nhiệt 1-2 trên đồ thị i-s. Khi biết độ khô 

x1, nhiệt độ t1 và áp suất p2 ta xác định được điểm 1 và điểm 2. 

 
Hình 1-6. Đồ thị i-s quá trình đẳng nhiệt của hơi nước 

Nhiệt lượng cấp cho quá trình: 
q12 = T(s2 – s1); J/kg (1-22) 

Công thay đổi thể tích của quá trình: 
q12 = Δu12 + l12 (1-23) 

 l12 =  q12 - Δu12; J/kg (1-24) 
Công kỹ thuật của quá trình: 

lq kt
i

12
1212
  (1-25) 

1212
12

iq
kt

l  ; J/kg (1-26) 

1.3.4. Quá trình đoạn nhiệt 

Hình 1-7 biểu diễn quá trình đoạn nhiệt 1-2 trên đồ thị i-s. Khi biết độ khô 

x1, thể tích v1 và nhiệt độ t2, ta xác định được điểm 1 và điểm 2. 

 
Hình 1-7. Đồ thị i-s quá trình đoạn nhiệt của hơi nước 

1 

x1 

t2 
2 

i2 

i1 

x = 1 

0 
s1 ≡ s2 s 

v1 
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Nhiệt lượng trao đổi trong quá trình: 
q12 = T(s2 – s1) = 0  (1-27) 

Công thay đổi thể tích của quá trình: 
q12 = Δu12 + l12 = 0  (1-26) 
l12 = -Δu12; J/kg  (1-29) 

Công kỹ thuật của quá trình: 

lq kt
i

12
1212
 = 0  (1-30) 

12
12

i
kt

l  ; J/kg  (1-31) 

1.4. Chu trình nhiệt động của máy lạnh và bơm nhiệt 

1.4.1. Chu trình máy lạnh và bơm nhiệt không khí 

a. Sơ đồ nguyên lý 

Môi chất sử dụng ở đây là không khí. Sơ đồ nguyên lý nêu trên hình 1-8 

4

3 2

1

IV

III

II

Iq2

q1

 
Hình 1-8. Sơ đồ nguyên lý máy lạnh và bơm nhiệt không khí 

Trong đó: 
 I - buồng lạnh không khí III - bình làm mát 
 II - máy nén IV - máy dãn nở 

b. Các quá trình 

Hình 1-9 biểu diễn chu trình máy lạnh không khí trên đồ thị T-s. 

a b

P1 =
 const

T

s

1

2

3

4

P2 = const

 
Hình 1-9. Đồ thị T-s chu trình máy lạnh không khí 

Trong đó: 
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1-2: Quá trình nén đoạn nhiệt không khí trong máy nén. Dùng máy nén II 

(piston, ly tâm, …) hút không khí từ buồng lạnh ở áp suất p1 vào và nén (giả thiết là 

đoạn nhiệt) đến áp suất p2. Khi nén nhiệt độ không khí tăng đến t2. 

2-3: Quá trình nhả nhiệt đẳng áp trong bình làm mát. Không khí nén từ máy 

nén đi vào bình làm mát III, nhả nhiệt q1 cho nước hoặc không khí làm mát ở áp 

suất p2 = const. Nhiệt độ của không khí giảm từ t2 đến t3. 

3-4: Quá trình dãn nở đoạn trong máy dãn nở. Không khí ra khỏi bình làm 

mát vào máy dãn nở IV thực hiện quá trình dãn nở (giả thiết là đoạn nhiệt), ở đây 

áp suất giảm từ p2 đến p1 và nhiệt độ giảm từ t3 đến t4. Máy dãn nở và máy nén 

đồng trục với nhau nên công thực hiện trong máy dãn nở để góp một phần chạy 

máy nén, phần còn lại có thể dùng động cơ điện.  

4-1: Quá trình nhận nhiệt q2 đẳng áp trong buồng lạnh (q2 bằng diện tích 

hình a41b). Ở buồng lạnh I không khí nhận nhiệt q2 của vật cần làm lạnh ở nhiệt độ 

thấp và áp suất p1 = const làm nhiệt độ của vật giảm xuống đến nhiệt độ yêu cầu. 

Hệ số làm lạnh của chu trình được xác định: 

21

2

0

2

qq

q

l

q


  (1-32a) 

43

4

12

1

TT

T

TT

T





  (1-32b) 

Khi chu trình trên là chu trình bơm nhiệt. Hệ số bơm nhiệt sẽ là: 

1    (1-33) 

Ưu điểm cơ bản của chu trình máy lạnh hoặc bơm nhiệt không khí là dùng 

không khí sẵn có và không độc. Nhược điểm là do chu trình tiến hành xa chu trình 

Carnot (vì hai quá trình nhận nhiệt và thải nhiệt ở đây là đẳng áp) nên hệ số làm 

lạnh ε hoặc bơm nhiệt φ đạt nhỏ. Hơn nữa, vì phải dùng tới máy dãn nở nên kích 

thước thiết bị lớn. Vì vậy, hiện nay chỉ còn dùng nhiều trong ngành hàng không 

(máy bay phản lực). 

1.4.2. Chu trình máy lạnh và bơm nhiệt dùng hơi 

a. Chu trình máy lạnh và bơm nhiệt có máy nén 

Môi chất được sử dụng ở đây là amôniăc, các frêon như R12, R22, ..., khí 

CO2. Khi áp suất trong buồng lạnh p1 = 1 bar, nhiệt độ sôi ts tương ứng với các môi 

chất trên như sau: 

 Môi chất ts 

 NH3 -33,50C 

 R12 - 29,80C 

 R22 - 400C 
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 CO2 - 780C 

Sơ đồ cấu tạo máy lạnh dùng hơi có máy nén và van tiết lưu được thể hiện 

trên hình 1-10. 

III

q1

q2 IV

I

II

1

23

4

 
Hình 1-10. Sơ đồ máy lạnh dùng hơi có máy nén 

Trong đó: 

 I - máy nén III - van tiết lưu 

 II - bình ngưng tụ IV - buồng lạnh 

Các quá trình của chu trình được biểu diễn trên đồ thị T-s (hình 1-11) hoặc 

đồ thị lgP-i (hình 1-12) bao gồm: 

i  = const

cba

p1

p2

4

3

2

1

s

T

   

s=co
nst

l0,t

0l

p
1

2
p

2'

4

3 2

1

i

lgP

 

 
1-2: Quá trình nén đoạn nhiệt trong máy nén. Máy nén I hút hơi môi chất 

giả thiết là hơi bão hòa khô từ buồng lạnh IV ở áp suất p1, sau đó nén đoạn nhiệt 

môi chất đến p2. 

2-3: Quá trình ngưng tụ đẳng áp p2 = const trong bình ngưng. Hơi từ máy 

nén đi vào bình ngưng II ngưng tụ trong điều kiện áp suất không đổi, nhả nhiệt q1 

cho không khí hoặc nước làm mát. 

3-4: Quá trình tiết lưu trong van tiết lưu. Chất lỏng ngưng từ bình ngưng 

qua van tiết lưu III, áp suất giảm từ p2 đến p1 

4-1: Quá trình bay hơi đẳng áp trong dàn bay hơi. Hơi bão hòa ẩm từ van 

tiết lưu đi vào buồng lạnh IV hoặc bình bay hơi nhận nhiệt q2 của vật cần làm lạnh 

ở p1 = const, sôi và bay hơi. 

Hình 1-11. Đồ thị T-s chu trình 
máy lạnh dùng hơi có máy nén 

Hình 1-12. Đồ thị lgP-i chu trình 
máy lạnh dùng hơi có máy nén 
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Hệ số làm lạnh của chu trình: 

21

2

0

2

qq

q

l

q


  (1-34a) 

12

41

ii

ii




  (1-34b) 

Hệ số bơm nhiệt của chu trình: 

φ = ε + 1 

Năng suất lạnh của máy lạnh: 

Q0 = G.q2; W hoặc kcal/h  (1-35) 

Công suất của máy nén 
N = G 0l   (1-36) 

Trong đó: G - lưu lượng của môi chất trong chu trình; kg/s. 

b. Chu trình máy lạnh hấp thụ 

Sơ đồ nguyên lý máy lạnh hấp thụ được thể hiện trên hình 1-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1-13. Sơ đồ nguyên lý máy lạnh hấp thụ 
Chu trình máy lạnh hấp thụ dùng cặp môi chất NH3 - H2O. Nhiệt độ sôi của 

NH3 nhỏ hơn nhiệt độ sôi của nước (ở cùng áp suất) rất nhiều. Ví dụ, khi p = 6 bar, 
CtsNH

010
3
  , Ct OsH

0159
2
  

Hơi bão hòa ẩm NH3 ra khỏi van tiết lưu ở áp suất thấp p1 đi vào buồng 
lạnh I, NH3 nhận nhiệt q2 của vật cần làm lạnh ở p1 = const biến thành hơi bão hòa 
khô. 

Hơi bão hòa khô NH3 ra khỏi buồng lạnh đi vào bình hấp thụ II, được nước 
hấp thụ tạo nên dung dịch NH3-H2O ở áp suất p1. Vì phản ứng hấp thụ NH3-H2O 
tỏa nhiệt qh nên để tăng khả năng hấp thụ người ta phải lấy nhiệt đó đi (làm mát 
bình hấp thụ). Sau đó dung dịch NH3-H2O  được bơm III đưa đến bình sinh hơi IV 
ở áp suất p2 > p1. Trong quá trình hấp thụ, nồng độ của NH3 trong dung dịch ở bình 
hấp thụ tăng nên người ta đưa dung dịch có nồng độ nhỏ hơn ở bình sinh hơi qua 
van V xuống bình hấp thụ để làm giảm nồng độ ở bình hấp thụ và tăng khả năng 
hấp thụ. 
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Người ta phải cấp nhiệt qc cho bình sinh hơi IV (nhiệt có thể lấy từ hơi 
nước, năng lượng mặt trời, …). Ở áp suất p2, do nhiệt độ sôi của NH3 nhỏ hơn của 
H2O nhiều nên NH3 bốc hơi thành hơi bão hòa khô ở p2 và đi vào bình ngưng. 

Hơi NH3 đi vào bình ngưng VI và ngưng tụ ở p2 = const, nhả nhiệt q1 cho 
nước hoặc không khí làm mát biến thành chất lỏng. 

Chất lỏng NH3 ở p2 và nhiệt độ sôi tương ứng ts2, qua van tiết lưu VII biến 
thành hơi bão hòa ẩm ở áp suất p1 và nhiệt độ sôits1 nhỏ hơn đi vào buồng lạnh. 

Để đánh giá mức độ hoàn thiện của chu trình máy lạnh hấp thụ thuận 
nghịch người ta sử dụng đại lượng gọi là hệ số nhiệt ξ, đó là tỉ số giữa nhiệt hữu ích 
q2 trong buồng lạnh với nhiệt cấp qc và công bơm iB 

Bc lq

q


 2  (1-37a) 

Thực tế công bơm lB rất bé so với qc nên có thể bỏ qua và ta có: 

cq

q2   (1-37b) 

2. Truyền nhiệt 

Mục tiêu: Trình bày những quy luật về truyền nhiệt 

2.1. Dẫn nhiệt 

2.1.1. Những khái niệm cơ bản 

a. Dẫn nhiệt 

Dẫn nhiệt: là quá trình trao đổi nhiệt giữa các phần của vật hay giữa các 

vật có nhiệt độ khác nhau khi chúng tiếp xúc với nhau. Ví dụ, cầm một thanh sắt 

một đầu được đốt nóng, sau một thời gian đầu thanh sắt ta cầm cũng thấy nóng hay 

áp tay lên một vật nóng, tay ta cũng được nóng lên, đó là quá trình dẫn nhiệt. 

Muốn có quá trình dẫn nhiệt xảy ra thì các vật phải có độ chênh lệch nhiệt 

độ và phải tiếp xúc nhau. 

Quá trình dẫn nhiệt có thể xảy ra trong vật rắn, chất lỏng và chất khí. 

Nhưng lưu ý rằng trong vật rắn  sẽ xảy ra sự dẫn nhiệt thuần túy, còn trong chất 

lỏng và chất khí ngoài dẫn nhiệt còn có trao đổi nhiệt bằng đối lưu hay bức xạ. 

b. Mặt đẳng nhiệt 

Mặt đẳng nhiệt: bề mặt chứa tất cả các điểm có cùng giá trị nhiệt độ tại 

một thời điểm gọi là mặt đẳng nhiệt. Các mặt đẳng nhiệt không cắt nhau, chúng chỉ 

có thể là các mặt khép kín hay kết thúc trên biên của vật. 

c. Građian nhiệt độ (Gradt) 

Građian nhiệt độ: được định nghĩa như sau: 

n

t

n

t
Gradt

n 










lim

0

; 0K/m (1-38) 

Građian nhiệt độ là một đại lượng véctơ có phương vuông góc với các mặt 

đẳng nhiệt, chiều dương là chiều tăng nhiệt độ. 
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d. Dòng nhiệt và mật độ dòng nhiệt 

- Dòng nhiệt 

Dòng nhiệt là lượng nhiệt truyền qua toàn bộ diện tích bề mặt đẳng nhiệt 

trong một đơn vị thời gian, ký hiệu là Q (W) 

Dòng nhiệt ứng với diện tích dF có thể viết: 

dQ = qdF  (1-39) 

Ứng với toàn bộ diện tích bề mặt thì: 


F

qdFQ   (1-40) 

Khi q = const, ta có:         Q = qF (1-41) 

- Mật độ dòng nhiệt 

Mật độ dòng nhiệt là lượng nhiệt truyền qua một đơn vị diện tích bề mặt 

đẳng nhiệt vuông góc với hướng truyền nhiệt trong một đơn vị thời gian. Mật độ 

dòng nhiệt ký hiệu là q (W/m2). 

e. Định luật Fourier về dẫn nhiệt 

Theo Fourier, mật độ dòng nhiệt tỷ lện với građian nhiệt độ 

n

t
gradtq




  ; W/m2 (1-42) 

Mật độ dòng nhiệt là một đại lượng véctơ có phương trùng với phương 
gradt, chiều dương là chiều giảm nhiệt độ (dấu âm trong công thức Fourier chứng 

tỏ chiều của mật độ dòng nhiệ và gradt ngược nhau), trị số bằng 
n

t




  ; W/m2. 

f. Hệ số dẫn nhiệt 

Hệ số tỉ lệ   trong công thức Fourier có giá trị. 

;

n

t

q




 W/m.0K  (1-43a) 

Đây chính là lượng nhiệt truyền qua một đơn vị diện tích bề mặt đẳng nhiệt 

trong một đơn vị thời gian khi gradt bằng 1.  đặc trưng cho khả năng dẫn nhiệt 

của vật thể và được gọi là hệ số dẫn nhiệt. 

Hệ số dẫn nhiệt phụ thuộc vào bản chất các chất:  rắn >  lỏng >  khí. 

Các chất có hệ số dẫn nhiệt   ≤ 0,2 W/m0K có thể dùng làm các chất cách 

nhiệt. 

Hệ số dẫn nhiệt còn phụ thuộc vào nhiệt độ. Thông thường sự phụ thuộc 

của hệ số dẫn nhiệt còn phụ thuộc vào nhiệt độ có thể lấy theo quan hệ sau: 

  =  0(1 + bt) (1-43b) 

 0 – hệ số dẫn nhiệt ở 00C; 

Hệ số b được xác định bằng thực nghiệm, b có thể dương hoặc âm 

2.1.2. Dẫn nhiệt ổn định khi không có nguồn nhiệt bên trong 



23 

a. Dẫn nhiệt qua vách phẳng 

Vách phẳng là vách có chiều dài, chiều rộng lớn hơn chiều dầy rất nhiều. 

Ví dụ, một tấm thép hay một bức tường. 

Ta tìm quy luật phân bố nhiệt độ và lượng nhiệt truyền qua vách với điều 

kiện biện loại 1, nghĩa là với điều kiện cho biết nhiệt độ bề mặt vách. 

- Dẫn nhiệt qua vách phẳng một lớp 

Giả sử có một vách phẳng dầy , làm bằng vật liệu đồng chất và đẳng 

hướng có hệ số dẫn nhiệt  , nhiệt độ của các bề mặt vách tương ứng là tw1 và tw2 

biết trước và không đổi, giả thiết tw1 > tw2. 

x

tw2

tw1

t

dx

 
Hình 1-14 . Nghiên cứu dẫn nhiệt qua vách phẳng một lớp 

Như vậy, trong trường hợp này nhiệt độ chỉ thay đổi theo hướng x và t = 

f(x). Các mặt đẳng nhiệt sẽ là các mặt phẳng song song vuông góc với trục x. 

Tại một vị trí x, ta tách hai mặt đẳng nhiệt cách nhau một khoảng dx. Áp 

dụng định luật Fourier, ta có: 

dx

dt
q .   (1-44) 

Hay d = dx
q

.


  

Với   = const, tích phân hai vế ta được t = Cx
q




 

Hằng số tích phân C được xác định từ điều kiện biên loại 1: 

Khi x = 0, t = tw1 = C, do đó: 

t = tw1 x
q


   (1-45) 

Đây là phương trình biểu diễn sự phụ thuộc t = f(x). Từ phương trình ta 
thấy, khi   = const, nhiệt độ trong vách phẳng thay đổi theo quan hệ tuyến tính với 

hệ số góc bằng 


q
  

Mật độ dòng nhiệt qua vách phẳng một lớp được xác định như sau: 

Khi x =   và t = tw2, ta có: 
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tw2 = tw1 – 


q
  (1-46) 

Từ đó rút ra:    q = 



(tw1 – tw2); W/m2 (1-47) 

- Dẫn nhiệt qua vách phẳng nhiều lớp 

Vách phẳng nhiều lớp là vách phẳng gồm nhiều lớp ghép chặt với nhau. Ví 

dụ tường nhà gồm ba lớp: lớp vữa, lớp gạch và lớp vữa. 

Giả sử có một vách phẳng ba lớp 

 
Hình 1-15. Nghiên cứu dẫn nhiệt qua vách phẳng nhiều lớp 

Các lớp làm bằng vật liệu đồng chất và đẳng hướng có hệ số dẫn nhiệt 

tương ứng  1,  2,  3 và chiều dầy tương ứng là  1,  2,  3. Nhiệt độ các bề mặt 

ngoài tw1, tw4 không đổi. Các lớp ép rất sát nhau, nhiệt độ bề mặt tiếp xúc giữa các 

lớp là tw2, tw3, các nhiệt độ là chưa biết. 

Ta cần xác định mật độ truyền nhiệt qua vách và sự phân bố nhiệt độ trong 

vách. 

Vì quá trình dẫn nhiệt là ổn định và một chiều nên mật độ dòng nhiệt qua 

các lớp phải bằng nhau. Sử dụng công thức tính mật độ dòng nhiệt qua vách phẳng 

một lớp đối với từng lớp, ta có: 

q = 
1

1




(tw1 – tw2) (1-48) 

q = 
2

2




(tw2 – tw3) (1-49) 

q = 
3

3




(tw3 – tw4) (1-50) 

Giải hệ phương trình (1-48); (1-49); (1-50) ta tìm được mật độ dòng nhiệt 

và nhiệt độ tiếp xúc giữa các lớp: 

 x 

1 2 3 

1 2 3 

q 

tw4 

tw1 

tw2 

tw3 

0 
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3

3

2

2

1

1

41















 ww tt

q  (1-51) 

Và tw2 = tw1 – q.
1

1




   (1-52) 

tw3 = tw2 – q.
2

2




= tw4 + q.

3

3




 (1-53) 

Đối với vách phẳng gồm n lớp: 






n

i i

i

nww tt
q




)1(1  (1-54) 

b. Dẫn nhiệt qua vách trụ 

- Dẫn nhiệt qua vách trụ một lớp 

Giả sử có một vách trụ làm bằng vật liệu đồng chất và đẳng hướng có hệ số 

dẫn nhiệt   = const, chiều dài vách lớn hơn rất nhiều chiều dầy của vách, bán kính 

của vách trụ tương ứng là r1 và r2. Bề mặt trong và bề mặt ngoài của vách trụ có 

nhiệt độ không đổi là tw2 và tw2 (tw1 > tw2). Như vậy, các mặt đẳng nhiệt là các mặt 

đồng tâm và nhiệt độ chỉ thay đổi theo phương bán kính. Ta cần biết sự phụ thuộc t 

= f(r) và dòng nhiệt truyền qua vách trụ. 

 
Hình 1-16. Dẫn nhiệt qua vách trụ một lớp 

Tại bán kính r nào đó ta tách 2 mặt đẳng nhiệt cách nhau một khoảng dr. 

Theo định luật Fourier, dòng nhiệt truyền qua bề mặt vách trụ bán kính r và chiều 

dài l sẽ là: 

dr

dt
rlQ 2  (1-55) 

 r1 

 r2 

dr 

tw1 

 tw2 

t 
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Tách biến, ta có:   
r

dr

l

Q
dt

2
  (1-56) 

Tích phân 2 vế, ta được: 

Cr
l

Q
t  ln

2
 (1-57) 

Hằng số tích phân C được xác định từ điều kiện biên như sau: 

Khi r = r1, t = tw1 = Cr
l

Q
 ln

2
 (1-58) 

Do đó: 

11 ln
2

r
l

Q
tC w 

  (1-59) 

Thay giá trị C vào phương trình (1-57) ta được: 

1

1 ln
2 r

r

l

Q
tt w


  (1-60) 

Phương trình (1-60) chứng tỏ sự thay đổi nhiệt độ trong vách trụ theo quy 

luật hàm lôgarit. 

Dòng nhiệt Q được xác định như sau: 

Khi r = r2, t = tw2 = 
1

2
1 ln

2 r

r

l

Q
tw


       (1-61) 

Do đó:  

1

2

21

1

2

21

ln

)(2

ln

)(2

d

d

ttl

r

r

ttl
Q wwww 







 (1-62) 

Dòng nhiệt qua bề mặt ứng với một đơn vị chiều dài vách trụ sẽ bằng: 

1

2

21

ln

)(2

d

d

tt

l

Q
q ww

l





; W/m  (1-63) 

- Dẫn nhiệt qua vách trụ nhiều lớp 

Giả sử có một vách trụ gồm ba lớp, các lớp làm bằng vật đồng chất và đẳng 

hướng có hệ số dẫn nhiệt là  1,  2,  3. Đường kính của các lớp là d1, d2, d3, d4. 

Nhiệt độ bề mặt trong và ngoài cùng của vách trụ là tw1, tw4 không đổi. 

Các lớp ép rất sát với nhau. Nhiệt độ bề mặt tiếp xúc giữa các lớp là tw2, tw3 

chưa biết. 
 

Vì quá trình dẫn nhiệt là ổn định và một chiều nên ta có: 

1

2
1

21

ln2

1

d

d

tt
q ww

l




  (1-64a) 
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2

3
2

32

ln2

1

d

d

tt
q ww

l




  (1-64b) 

3

4
3

43

ln2

1

d

d

tt
q ww

l




  (1-64c) 

Giải phương trình (1-64a); (1-64b); (1-64c) ta tìm được giá trị ql và nhiệt 

độ tiếp xúc giữa các lớp tw2, tw3. 

3

4
3

2

3
2

1

2
1

41

ln2ln2ln2

1

d

d

d

d

d

d

tt
q ww

l

 


 ; W/m (1-65) 

và:   
1

2

1

12 ln
2

1

d

d
qtt lww


 ; 0C  (1-66) 

3

4

3

4

2

3

2

13 ln
2

1
ln

2

1

d

d
qt

d

d
qtt lwlww


  (1-67) 

Nếu vách trụ gồm n lớp, ta có thể viết: 

 

i

i
n

i

nww
l

d

d

tt
q

1

1

11

ln
2

1 










; W/m  (1-68) 

2.1.3. Dẫn nhiệt ổn định khi có nguồn nhiệt bên trong 

Các bài toán ta vừa xét ở trên không có sự tồn tại của nguồn nhiệt bên 

trong. Tuy nhiên trong một số trường hợp bên trong thể tích của vật có thể xảy ra 

quá trình tỏa nhiệt hay hấp thụ nhiệt. Ví dụ, khi dòng điện chạy qua dây dẫn sẽ có 

sự tỏa nhiệt, khi có một phản ứng hóa học xảy ra sẽ có sự tỏa nhiệt hay thu nhiệt. 

Khi nghiên cứu dẫn nhiệt có nguồn nhiệt bên trong, điều quan trọng nhất là 

phải biết năng suất phát nhiệt thể tích qv; W/m3. 

a. Dẫn nhiệt của một tấm phẳng khi có nguồn nhiệt bên trong 

Giả sử một tấm phẳng có chiều dài 2δ rất nhỏ so với hai chiều kia (hình 1-

17) 
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2

t
fw

t

0

0

t

t

-x x

 
Hình 1-17. Dẫn nhiệt của một tấm phẳng khi có nguồn nhiệt bên trong 

Nguồn nhiệt bên trong phân bố đều. Hệ số tỏa nhiệt từ các bề mặt vào môi 

trường α = const. Nhiệt độ của môi trường xung quanh là tf = const. Trong trường 

hợp này nhiệt độ chỉ thay đổi theo hướng x vuông góc với bề mặt tấm. 

Ta cần tìm sự phân bố nhiệt độ trong tấm và nhiệt lượng truyền ra môi 

trường xung quanh. 

Theo hình vẽ phương trình vi phân nhiệt ổn định khi có nguồn nhiệt bên 

trong sẽ có dạng: 

0
2

2


C

q

dx

td
a v  (1-69) 

Hay                                  0
2

2




vq

dx

td
  (1-70) 

Gọi nhiệt độ tại tâm của tấm phẳng là t0 và nhiệt độ bề mặt ngoài của tấm là 

tw. 

Điều kiện biên của bài toán là điều kiện biên loại 3 đối xứng. 

Khi x = ± δ, α(tw - tf) = ± λ











xdx

dt
 

Do điều kiện đối xứng của bài toán nên ta chỉ cần xét một nửa tấm, điều 

kiện biên trong trường hợp này sẽ là 

Khi x = 0, 0
0










xdx

dt
 

Khi x = δ, λ  fw

x

tt
dx

dt















 

Tích phân lần thứ nhất phương trình (1-70) hình 1-17 ta được: 

1C
xq

dx

dt v 


 (1-71) 
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Và                                t = 21

2

2
CxC

xqv 


 (1-72) 

Các hằng số tích phân C1 và C2 được xác định như sau: 

Khi x = 0, 0








dx

dt
, C1 = 0, và t = 2

2

2
C

xqv 


 

Khi x = δ, t = tw và C2 = tw + 




2

2
vq

  

-λ  fw

x

tt
dx

dt















 = qvδ 

Khi đó: f
v

w t
q

t 



 và 









2

2

2
vv

f

qq
tC   

Phương trình trường nhiệt độ cuối cùng có dạng: 

 22

2
x

qq
tt vv

f  



 (1-73a) 

Phương trình (1-73a) chứng tỏ: khi có nguồn nhiệt bên trong sự phân bố 

nhiệt độ trong tấm phẳng theo quy luật parabol. 

Do nguồn nhiệt phân bố đều nên mật độ dòng nhiệt: q = qvx (W/m2) và mật 

độ dòng nhiệt trên bề mặt tấm q = qvδ (W/m2). 

Khi α =   thì tf = tw trong trường hợp này: 

 22

2
x

q
tt v

w  


  (1-73b) 

Và nhiệt độ trên trục tấm (x = 0): 
2

0
2



v

w

q
tt    (1-74) 






 22
2

0

qq
tt v

w    (1-75) 

b. Dẫn nhiệt của một thanh trụ khi có nguồn nhiệt bên trong 

Giả sử có một thanh trụ làm bằng vật liệu đồng chất và đẳng hướng, có hệ 

số dẫn nhiệt λ = const, đường kính d = 2r0 rất nhỏ so với chiều dài (hình 1-18). 
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t

t
0

t
w f

t

2r0

 
Hình 1-18. Dẫn nhiệt của một thanh trụ khi có nguồn nhiệt bên trong 

Nguồn nhiệt phân bố đều, hệ số tỏa nhiệt từ bề mặt vào môi trường α = 

const, nhiệt độ môi trường tf =  const. Trong trường hợp này nhiệt độ chỉ thay đổi 

theo phương bán kính. Phương trình vi phân dẫn nhiệt ổn định một chiều khi có 

nguồn nhiệt bên trong theo (hình 1-18) có dạng: 

0
2

2




vq

rdr

dt

dr

td
 (1-76) 

Điều kiện biên của bài toán: 

Khi r = 0, 0
0










rdr

dt
 

Khi r = r0,  fw

rr

tt
dr

dt










 



0

 

Cần xác định sự phụ thuộc t = f(r), dòng nhiệt, nhiệt độ tại tâm t0 và nhiệt 

độ trên bề mặt tw. 

Đặt u = 
dr

dt
, phương trình vi phân trên trở thành: 

0


vq

r

u

dr

du
 (1-77) 

Hoặc                              rdu + udr + 0rdr
qv


 

    d(ur) + 0rdr
qv


 (1-78) 

Tích phân hai vế ta được: 

1

2

2
C

rq
ur v 


 

r

Crq
u v 1

2



  (1-79) 
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Hay:                                
r

Crq

dr

dt v 1

2



 (1-80) 

Tích phân lần thứ hai, ta được: 

21

2

ln
4

CrC
rq

t v 


  (1-81) 

Các hằng số tích phân C1 và C2 được xác định như sau: 

Khi r = 0, 0
0










rdr

dt
, C1 = 0 

Khi r = r0,  fw
v

rr

tt
rq

dr

dt










 



2
0

0

 

 

Do đó:                          f
v

w t
rq

t 
2

0  

Kết quả ta tìm được: 
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2
00

2

rqrq
tC vv

f   

Khi đó phương trình (1-82) biểu diễn sự phụ thuộc t = f(r) có dạng: 

 22
0

0

42
rr

qrq
tt vv

f 


 (1-82) 

Nhiệt độ trên trục thanh (r = 0): 
2

0
0

0
42

r
qrq

tt vv
f 

   (1-83) 

Mật độ dòng nhiệt trên bề mặt thanh: 

qw = α(tw - tf) = 
2

0rqv  (1-84) 

Nếu  thì tf = tw. Khi đó: 

 22
0

4
rr

q
tt v

w 


 (1-85) 

4

2
0

0

rq
tt v

w    (1-86) 

2.2. Trao đổi nhiệt đối lưu 

2.2.1. Những khái niệm cơ bản 

a. Trao đổi nhiệt đối lưu là gì? 

Trao đổi nhiệt đối lưu là quá trình trao đổi nhiệt nhờ sự chuyển động của 

chất lỏng hoặc chất khí giữa những vùng có nhiệt độ khác nhau. Vì trong khối chất 
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lỏng hay chất khí không thể không có những phần tử có nhiệt độ khác nhau tiếp 

xúc với nhau, do đó trao đổi  nhiệt đối lưu luôn luôn kèm theo hiện tượng dẫn nhiệt 

trong chất lỏng hoặc chất khí. Tuy nhiên quá trình truyền nhiệt ở đây chủ yếu được 

thực hiện bằng đối lưu nên gọi là trao đổi nhiệt đối lưu. Trong thực tế ta thường 

gặp quá trình trao đổi nhiệt giữa bề mặt vật rắn với chất lỏng hoặc chất khí chuyển 

động, quá trình này gọi là tỏa nhiệt đối lưu 

b. Công thức Newton 

Quá trình trao đổi nhiệt đối lưu là một quá trình phức tạp, phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố. Để xác định lượng nhiệt trao đổi giữa bề mặt vách và chất lỏng hay 

chất khí người ta dùng công thức Newton. Công thức Newton có dạng: 

 fw ttq  ; W/m2  (1-87) 

Hay          fw ttFqFQ   ; W (1-88) 

Ở đây: 

 Q và q - dòng nhiệt và mật độ dòng nhiệt; 

 F - diện tích bề mặt trao đổi nhiệt; 

 tw - nhiệt độ của bề mặt vách; 

 tf - nhiệt độ của chất lỏng ở xa bề mặt vách; 

 α - hệ số tỏa nhiệt. 

Hệ số tỏa nhiệt đặc trưng cho cường độ trao đổi nhiệt đối lưu, ta có: 

 fw ttF

Q


 ;W/m2.0K (1-89) 

Như vậy α chính là lượng nhiệt truyền qua một đơn vị diện tích bề mặt trong một 

đơn vị thời gian khi độ chênh nhiệt độ giữa bề mặt vách và chất lỏng hay chất khí 

là một độ. 

c. Tiêu chuẩn đồng dạng 

Trong trao đổi nhiệt đối lưu ổn định ta thường gặp các tiêu chuẩn đồng 

dạng cơ bản sau: 

- Tiêu chuẩn Nusselt: (Nu) 






l.
Nu  (1-90) 

Trong đó:   : hệ số tỏa nhiệt; w/m2độ 

       : hệ số dẫn nhiệt của môi trường đối lưu; w/m.độ 

      l : kích thước xác định, tùy thuộc vào mỗi trường hợp; m 

Trong tiêu chuẩn Nu có chứa đại lượng   cần tìm trong quá trình tỏa nhiệt 

nên đây là tiêu chuẩn chưa xác định. 

- Tiêu chuẩn Reynold: (Re)  
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l.
Re  (1-91) 

Trong đó:  : tốc độ chuyển động của môi trường đối lưu; m2 

       : độ nhớt động học của môi trường đối lưu; m2/s 

     l : kích thước xác định, tùy thuộc vào mỗi trường hợp; m 

Trong tiêu chuẩn Re có chứa đại lượng , nên nó thể hiện tính chất chuyển 

động cưỡng bức của môi trường. Vì vậy, khi muốn biết  chế độ của dòng chảy môi 

trường ta phải xét đến giá trị của Re. Và trong phương trình tiêu chuẩn của trường 

hợp tỏa nhiệt đối lưu cưỡng bức, luôn có mặt tiêu chuẩn Re. 

- Tiêu chuẩn Grashof: (Gr)  

2

3 tl..g
Gr




   (1-92) 

Trong đó: g : gia tốc trọng trường; m/s2 

       : hệ số giãn nở nhiệt; K-1, đối với chất khí,  = 1/K. 

      l : kích thước xác định, tùy thuộc vào mỗi trường hợp; m 

       : độ nhớt động học của môi trường đối lưu; m2/s 

     t : hiệu nhiệt độ (tw – tf) 

Trong tiêu chuẩn Gr có chứa đại lượng g và t, nên nó thể hiện tính chất 

chuyển động tự nhiên của môi trường. Vì vậy, trong phương trinh tiêu chuẩn của 

trường hợp tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên, luôn có mặt tiêu chuẩn Gr. 

- Tiêu chuẩn Prandtl: (Pr)  

a
Pr


  (1-93) 

Trong đó:     : độ nhớt động học của môi trường đối lưu; m2/s 

         a : hệ số dẫn nhiệt độ; m2/s 

Tiêu chuẩn Pr chứa 2 đại lượng a và , thể hiện tính chất vật lý của chất 

lỏng. 

Trong các tiêu chuẩn trên, thì tiêu chuẩn Nu là tiêu chuẩn chưa xác định, 

còn các tiêu chuẩn Re, Gr, Pr là các tiêu chuẩn xác định. 

Trong các tiêu chuẩn, kích thước xác định l ảnh hưởng rất lớn đến quá trình 

tỏa nhiệt. Tùy theo đặc điểm, hình dạng của từng trường hợp mà kích thước này có 

thể chọn khác nhau. 
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Các thông số vật lý trong các tiêu chuẩn được chọn theo một nhiệt độ xác định. Có 

3 cách chọn nhiệt độ: theo nhiệt độ vách tw, nhiệt độ môi trường tf, và nhiệt độ 

trung bình của lớp biên ttb. Trong đó: ttb = 0,5(tw + tf). Vì vậy, khi sử dụng các công 

thức cần phải chú ý đến điều này. 

d. Phương trình tiêu chuẩn 

Khi nghiên cứu quá trình tỏa nhiệt đối lưu, phương trình tiêu chuẩn có 
dạng: 

Nu = f(Re,Gr,Pr)  (1-94) 

 Và được điều chỉnh dưới dạng hàm số mũ: 

Nu = C.Ren .Grp .Prm (1-95) 

Trong đó:C, n, m, p là các hằng số được xác định bằng thực nghiệm. 

2.2.2. Trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên 

Trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên là quá trình trao đổi nhiệt được thực hiện 

khi chất lỏng hay chất khí chuyển động tự nhiên. Nguyên nhân gây ra chuyển động 

tự nhiên là độ chênh mật độ của chất lỏng hay chất khí giữa những vùng có nhiệt 

độ khác nhau. Chuyển động tự nhiên phụ thuộc vào bản chất các chất, đặc biệt phụ 

thuộc vào độ chênh nhiệt độ, độ chênh nhiệt độ càng lớn thì độ chênh mật độ càng 

lớn và chuyển động tự nhiên càng mãnh liệt. 

Đối lưu tự nhiên có thể xảy ra trong không gian vô hạn hoặc hữu hạn. 

a. Trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên trong không gian vô hạn 

Khi chất lỏng chuyển động đối lưu tự nhiên cũng như chuyển động đối lưu 

cưỡng bức, đều có hai chế độ chuyển động cơ bản: chảy tầng và chảy rối. Chế độ 

chuyển động của chất lỏng ảnh hưởng rất lớn đến cường độ tỏa nhiệt. Khi chất lỏng 

chảy tầng, nhiệt trở hoàn toàn do chiều dày của lớp biên  chảy tầng quyết định. 

 

Hình 1-19. Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên trên bề mặt vật trong không gian vô hạn 

Tùy theo độ cao của vách mà lớp biên chảy tầng sẽ dần dần dày lên, hệ số 

tỏa nhiệt cục bộ giảm dần theo chiều dày của lớp biên. Khi trạng thái chảy tầng 
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chuyển sang chảy rối, dòng xoáy chảy rối  phá vỡ lớp biên chảy tầng làm cho nhiệt 

trở tỏa nhiệt giảm xuống và hệ số tỏa nhiệt cục bộ tăng dần lên. Khi chất lỏng đã 

chảy rối ổn định thì hệ số tỏa nhiệt cục bộ không thay đổi  nữa. Trường hợp tỏa 

nhiệt đối lưu tự nhiên trên các bề mặt khác cũng xảy ra hiện tượng tương tự. 

Qua phân tích và biến đổi đồng dạng hệ phương trình vi phân trao đổi 

nhiệt, các nhà khoa học đã tìm được phương trình tiêu chuẩn đối với trường hợp tỏa 

nhiệt đối lưu tự nhiên trong không gian vô hạn có dạng như sau: 

Nu = f(Gr, Pr) (1-96) 

M. Mikheev đã tiến hành thí nghiệm đối với các chất lỏng khác nhau trên 

các bề mặt trao đổi nhiệt khác nhau, kết quả số liệu sau khi tổng hợp được biểu 

diễn trên đồ thị  

 

Hình 1-20. Sự phân bố nhiệt độ và tốc độ của lớp chất lỏng gần vách  

khi tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên 

và dạng phương trình tiêu chuẩn được chỉnh lý như sau: 

Num = C.(Gr.Pr)n
m (1-97) 

Trong đó:  

Nhiệt độ xác định được chọn là nhiệt độ trung bình của vách và 

môi trường   tm = 0,5(tf + tw). 

Đối với ống nằm ngang, thì kích thước xác định là đường kính ống. 

Đối với ống đứng và vách đặt đứng thì kích thước xác định là chiều 

cao. 

Ký hiệu (m) trong phương trình trên chỉ các tiêu chuẩn được chọn theo nhiệt 

độ tm. 
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Các đại lượng C, n trong phương trình trên là các hệ số thực nghiệm. Tùy 

thuộc vào giá trị của (Gr.Pr)m  mà C và n có giá trị theo bảng 1-1: 

Bảng 1-1. Trị số C và n theo (Gr.Pr)m  trong công thức trên 

Trạng thái chuyển động (Gr.Pr)m C N 

Trạng thái chảy màng 

Quá độ từ chảy màng 

sang chảy tầng. 

Chảy tầng. 

Chảy rối. 

< 10 –3 

 

10 -3 – 5.102 

5.102 – 2.107 

2.107 – 1013 

0.5 

 

1.18 

0.54 

0.135 

0 

 

1/8 

1/4 

1/3 

 

Ngoài công thức trênchúng ta có thể sử dụng một số công thức khác như 

sau: 

+ Đối với ống đặt nằm ngang có đường kính là d, khi  103 < (Gr.Pr)f,d <108 

thì:  

25.0

25.0
,,

Pr

Pr
Pr).(5.0 












w

f

dfdf GrNu (1-98) 

Đối với không khí, có dạng như sau: 25.05.0 ff GrNu   

+ Đối với ống hoặc tấm đặt thẳng đứng: 

Khi chảy tầng:    103 < (Gr.Pr)f,l  <109: 

25.0

25.0
,,

Pr

Pr
Pr).(76.0 












w

f

lfdf GrNu  

Khi chảy rối:      (Gr.Pr)f,l  >109: 

 
25.0

w

f33.0

l,fl,f
Pr

Pr
Pr).Gr(15.0Nu 








  

Trong các công thức trên thì:  

+ Nhiệt độ xác định là nhiệt độ chất lỏng tf.  

+ Prf : Tiêu chuẩn Pr chọn theo nhiệt độ trung bình chất của lỏng tf. 

+ Prw : Tiêu chuẩn Pr chọn theo nhiệt độ của vách tw. 
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b. Trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên trong không gian hữu hạn 

Khi đối lưu tự nhiên phát sinh trong không gian nhỏ, kín hoặc trong khe 

hẹp thì chuyển động của chất lỏng rất phức tạp do phụ thuộc vào vị trí tương hỗ và 

độ chênh nhiệt độ giữa hai bề mặt, hình dạng, kích thước của không gian,… 

Khảo sát quá trình tỏa nhiệt đối lưu trong khe hẹp tạo bởi hai vách đặt đứng 

có nhiệt độ là tw1 và tw2 (tw1 > tw2) như hình 1-21. 

 

Hình 1-21. Trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên trong khe hẹp 

Vì tính chất phức tạp của quá trình nên để tính toán trao đổi nhiệt giữa hai 

bề mặt nhờ đối lưu của chất lỏng hay chất khí giới hạn bởi hai bề mặt đó một cách 

gần đúng, ta tính bằng công thức dẫn nhiệt qua lớp chất lỏng hay chất khí đó: 

 21 ww
tđ ttq 



 

Ở đây: λtđ là hệ số dẫn nhiệt tương đương:  tđtđ   

Để đơn giản việc hiệu chỉnh số liệu thí nghiệm và thuận tiện trong việc sử 

dụng. Người ta dùng khái niệm “hệ số dẫn nhiệt tương đương” tđ , xem quá trình 

trao đổi nhiệt phức tạp này như  một hiện tượng mà trên cơ bản là do dẫn nhiệt qua 

lớp chất lỏng với hệ số dẫn nhiệt tương đương được tính theo công thức sau: 

 tđ
tđ 



  

tđ là một đại lượng không thứ nguyên, goi là hệ số đối lưu. Vì chất lỏng 

chuyển động tự nhiên nên nó là hàm của hai tiêu chuẩn đồng dạng Gr và Pr. 
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tđ  = f(Gr, Pr) 

Trong phương trình tiêu chuẩn này,  nhiệt độ tính toán là là nhiệt độ của 

chất lỏng tf = 0.5(tw1 + tw2),  kích  thước xác định là bề rộng của khe hẹp , và tiêu 

chuẩn Gr được tính như sau: 

2

21
3 )(



 ww ttg
Gr


  

Tùy từng trường hợp cụ thể, trị số phương trình trên được hiệu chỉnh như 

sau: 

+ Khi (Gr, Pr)f  < 103 :            td = 1. 

+ Khi 103 < (Gr, Pr)f  < 106 :  td = 0.105(Gr.Pr)f
0.3. 

+ Khi  (Gr, Pr)f  > 106 :           td = 0.4(Gr.Pr)f
0.2. 

Theo Mikheev, khi tính toán gần đúng trong trường hợp (Gr, Pr)f  > 103, có 

thể thay thế bằng công thức sau: td = 0.18(Gr.Pr)f0.25. 

2.2.3. Trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức 

Trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức là quá trình trao đổi nhiệt được thực hiện nhờ 

chuyển động cưỡng bức của chất lỏng hay chất khí. Ví dụ, dùng quạt để làm chất 

khí chuyển động hay dùng bơm để đẩy chất lỏng chuyển động. 

a. Trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức khi chất lỏng hay chất khí chuyển động 

tầng ở trong ống 

Khi phân tích phương trình vi phân trao đổi nhiệt đối lưu với chất lỏng 

chảy tầng chúng ta tìm được dạng của phương trình tiêu chuẩn: 

Nu = f(Re,Gr,Pr) 

Từ kết quả thực nghiệm với nhiều chất lỏng khác nhau trong các ống có 

kích thước và hình dạng khác nhau, người ta hiệu chỉnh phương trình tiêu chuẩn 

trên như sau: 

25.0

1.043.033.0

Pr

Pr
PrRe15.0 












w

f

ffff GrNu  

Công thức trên tính hệ số tỏa nhiệt trên toàn bộ chiều dài ống có tỷ lệ l/d  

50. Trong đó: 

+ Nhiệt độ xác định: là nhiệt độ trung bình của chất lỏng tf. 

+ Prf : Tiêu chuẩn Pr chọn theo nhiệt độ trung bình chất của lỏng tf. 

+ Prw : Tiêu chuẩn Pr chọn theo nhiệt độ vách ống tw. 
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+ Kích thước xác định được tính theo đường kinh tương đương: 

U

F
dtd

4
  

+ F : diện tích tiết diện ngang của dòng chất lỏng; m2 

+ U : chu vi ướt (chu vi mà chất lỏng tiếp xúc với bề mặt trao đổi nhiệt); m 

Trong trường hợp chất lỏng là các loại dầu có độ nhớt cao chuyển động 

trong ống. Tác dụng của đối lưu tự nhiên giảm và có thể bỏ qua, không cần xét đến 

tiêu chuẩn Gr trong công thức trên. Trường hợp này hệ số tỏa nhiệt là thấp nhất. 

Nếu chiều dài ống có tỷ lệ l/d < 50 thì phải nhân thêm hệ số phụ thuộc l,  có dạng: 

 l

25.0

w

f43.0
f

33.0
ff .

Pr

Pr
PrRe15.0Nu 








  

Trong đó, l là trị số hiệu chỉnh do ảnh hưởng đoạn đầu của ống, phụ thuộc 

vào tỷ lệ l/d, được cho trong bảng 1-2 

Bảng 1-2. Trị số l khi chảy tầng. 

L/d 1 2 5 10 15 20 30 40 50 

l 1.9 1.7 1.44 1.26 1.18 1.13 1.05 1.02 1 

 

Riêng đối với chất khí, trị số Pr rất  ít thay đổi theo nhiệt độ nên có thể 

chuyển toàn bộ giá trị của Pr thành hằng số C, do đó phương trình có dạng đơn 

giản hơn: 

     Re <2300: l
1.0

f
33.0

ff .GrRe.CNu   

Đối với không khí:        l
1.0

f
34.0

ff .GrRe.13.0Nu   

b. Trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức khi chất lỏng chảy rối trong ống 

Khi chất lỏng chảy rối, sự truyền nhiệt giữa các phần chất lỏng là do sự xáo 

trộn của bản thân chất lỏng. Nhiệt độ trong lòng chất lỏng gần như  phân bố đồng 

đều. 
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Hình 1-22 

a) Sự phân bố tốc độ chất lỏng: 1-Chảy đẳng nhiệt; 2-Khi làm nguội; 

              3-Khi gia nhiệt 

b,c) Sự phân bố nhiệt độ và tốc độ chất lỏng khi làm nguội 

 không xét ảnh hưởng của chuyển động tự nhiên (b)  

và có xét ảnh hưởng của chuyển động tự nhiên (c) 

Do tác động của chuyển động cưỡng bức nên ảnh hưởng của tỏa nhiệt đối 

lưu tự nhiên  không đáng kể. Phương trình tiêu chuẩn trong trường hợp này có 

dạng: 

Nu = f(Re,Pr) 

Kết quả tổng hợp các số liệu thí nghiệm với nhiều điều kiện khác nhau, ta 

tìm được phương trình tiêu chuẩn có dạng: 

Rl

25.0

w

f43.0
f

8.0
ff .

Pr

Pr
PrRe021.0Nu 








  

Trong đó: 

+ Nhiệt độ xác định: là nhiệt độ trung bình của chất lỏng tf. 

+ Prf : Tiêu chuẩn Pr chọn theo nhiệt độ trung bình chất của lỏng tf. 

+ Prw : Tiêu chuẩn Pr chọn theo nhiệt độ vách ống tw. 

+ Kích thước xác định được tính theo đường kính tương đương: 

U

F
dtd

4
  

+ F : diện tích tiết diện ngang của dòng chất lỏng; m2 

+ U : chu vi ướt (chu vi mà chất lỏng tiếp xúc với bề mặt trao đổi nhiệt); m 
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+l : là trị số hiệu chỉnh do ảnh hưởng đoạn đầu của ống, phụ thuộc vào trị 

số Re và l/d (l = f(Re, l/d)) được cho trong bảng 1-3. 

Bảng 1-3. Trị số l = f(Re, l/d). 

Ref 

l/d 
1 2 5 10 15 20 30 40  50 

104 1.65 1.50 1.34 1.23 1.17 1.13 1.07 1.03 1 

2.104 1.51 1.40 1.27 1.18 1.13 1.10 1.05 1.02 1 

5.104 1.34 1.27 1.18 1.13 1.10 1.08 1.04 1.02 1 

105 1.26 1.22 1.15 1.10 1.08 1.06 1.03 1.02 1 

106 1.14 1.11 1.08 1.05 1.04 1.03 1.02 1.01 1 

 

+ R : là ảnh hưởng khi ống bị uốn cong, nếu ống thẳng thì R = 1. Nếu ống 

bị uốn cong do lực ly tâm, sự phân bố tốc độ thay đổi sẽ ảnh hưởng đến hệ số tỏa 

nhiệt .  R  phụ thuộc vào đường kính ống và bán kính cong, như sau: 

R

d
R 77.11  

+ d:  đường kính ống. 

+ R:  bán kính cong. 

 

Hình 1-23. R  phụ thuộc vào đường kính ống và bán kính cong 

Phương trình trên có thể dùng được khi chất lỏng chuyển động trong rãnh 

có tiết diện ngang bất kỳ như hình tròn, hình vuông, tam giác, ống hình xuyến có 

d2/d1 < 5,6 khe hẹp có a/b < 40 ..v.v… và chất lỏng chuyển động dọc bên ngoài 

chùm ống. Chất tải nhiệt là chất khí hoặc lỏng có Prf = 0.6 – 2500  và  Ref =104 – 

5.106. 

d 

R 
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- Đối với không khí, Pr  xem như hằng số nên chúng ta có thể sử dụng công 

thức sau: 
8.0Re18.0 ffNu   

c. Trao đổi nhiệt khi chất lỏng chuyển động ngang qua ống 

- Chất lỏng chuyển động ngang qua một ống 

Khi dòng chảy cắt ngang bên ngoài ống thì hiện tượng tỏa nhiệt phụ thuộc 

nhiều vào sự va đập giữa dòng chảy và vách ống. Theo thực nghiệm, khi Re < 5 thì 

thì dòng chảy điều hòa xung quanh ống và không có hiện tượng tạo xoáy. Khi Re > 

5 thì phía sau ống bắt đầu có hiện tượng tạo xoáy. Và khi Re >103 thì sự tách dòng 

chảy và tạo xoáy một cách theo chu kỳ. Sở dĩ có hiện tượng tạo xoáy là do sự tăng 

độ chênh lệch  áp suất tĩnh phía trước và phía sau ống. Do hiện tượng tạo xoáy nên 

hệ số tỏa nhiệt thay đổi theo chu vi ống. 

 

Hình 1-24. Chất lỏng chảy không tách mặt biên a) và tách ly khỏi lớp biên b) 

 

Hình 1-25. Sự phân bố nhiệt độ dọc theo bề mặt hình trụ và sự hình thành dòng 

chảy rối 

Qua thực nghiệm với nhiều loại chất lỏng khác nhau và trên nhiều cỡ ống 

khác nhau, các nhà khoa học đã tìm ra các công thức thực nghiệm sau: 

+ Khi   Re = 5  103 :           

.
Pr

Pr
PrRe5.0

25.0

38.05.0

w

f

fffNu   

+ Khi   Re = 103  2.105 :     
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.
Pr

Pr
PrRe25.0

25.0

38.06.0

w

f

fffNu   

Trong các công thức trên, nhiệt độ xác định là nhiệt độ trung bình của chất 

lỏng tf. Kích thước xác định là đường kính ngoài của ống d. 

Các công thức trên  được thiết lập khi dòng chảy vuông góc với ống ( = 

900). Nếu dòng chảy nghiêng với ống một góc  < 900 thì hệ số tỏa nhiệt sẽ giảm 

đi, người ta hiệu chỉnh các công thức trên bằng hệ số hiệu chỉnh . 

 

 được xác định bằng thực nghiệm, co thể sử dụng theo đồ thị hoặc có thể 

tính theo công thức gần đúng sau:    

 = 1 – 0.54*cos2 

Đối với không khí, vì trị số Pr ít thay đổi theo nhiệt độ nên công thức trên 

có dạng đơn giản hơn, như sau: 

+ Khi   Re = 5  103 :           .Re43.0 5.0
ffNu   

+ Khi   Re = 103  2.105 :    .Re216.0 6.0
ffNu   

- Chất lỏng chuyển động ngang qua chùm ống 
Trong thực tế, ít khi gặp thiết bi trao đổi nhiệt chỉ có một ống mà thường 

phổ biến  thiết bị trao đổi nhiệt có nhiều ống (ống chùm). Và do ảnh hưởng qua lại 
giữa các ống nên đặc tính chuyển động của chất lỏng qua chùm ống sẽ phức tạp và 
khác với trường hợp dòng chảy cắt ngang một ống. 

Tùy thuộc vào cách bố trí ống mà ta có hai cách sắp xếp cơ bản là sắp xếp song 
song hoặc sắp xếp so le.Trong cả hai cách thì  ở hàng ống thứ nhất, đặc tính chuyển 
động của dòng chất lỏng tương tự như trường hợp một ống do không bị ảnh hưởng 
của những hàng ống khác. Riêng từ hàng ống thứ hai trở đi, đối với chùm ống song 
song dòng chảy bị ảnh hưởng của những hàng bên cạnh tạo ra dòng xoáy cả phía 
trước và phía sau ống, nên hệ số tỏa nhiệt tăng lên. Đối với chùm ống so le, hàng 
ống thứ hai cũng chịu ảnh hưởng của những hàng ống khác nhung ít hơn chùm ống 
song song do xoáy của hàng ống trước tạo nên ít ảnh hưởng đến hàng ống phía sau 
nhưng đều hơn so với chùm ống song song. Thường chùm ống so le có hệ số tỏa 

1.0 
 
0.8 
 
0.6 

900      700      500     300     100 
Hình 1-26.  = f() 
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nhiệt trung bình lớn hơn chùm ống song song nhưng trở lực lớn hơn. Ơ cả hai 
trường hợp thi từ hàng ống thứ 3 trở đi hệ số tỏa nhiệt trung bình không thay đổi. 

 

Trong từng loại bố trí, người ta thay đổi cách sắp xếp theo bước ống, gồm 
bước dọc x1 và bước ngang x2. Trong kỹ thuật thường sử dụng bước dọc tương đối 
S1 = x1/d và bước ngang tương đối S2 = x2/d. 

Trong quá trình thực nghiệm với nhiều loại chất lỏng khac nhau, với cách bố trí 
và bước ống khác nhau, các nhà khoa học đã tìm ra phương trình tiêu chuẩn cho 
trường hợp đối lưu  cắt ngang chùm ống, như sau: 

+ Chùm ống song song 

Khi Re < 103 









 i

25.0

w

f36.0
f

5.0
d,fd,f .

Pr

Pr
.Pr.Re56.0Nu  

Khi Re > 103 









 i

25.0

w

f36.0
f

65.0
d,fd,f .

Pr

Pr
.Pr.Re22.0Nu  

Trong đó, hệ số I dùng để hiệu chỉnh cho hàng ống thứ nhất và thứ 2, từ 
hàng ống thứ  3 trở đi, I = 1. 

Ở  hàng ống thứ nhất:   I = 0.6 

Ở  hàng ống thứ hai:     I = 0.9 

Từ  hàng ống thứ ba:     I = 1 

+ Chùm ống so le 

 *  Khi Re < 103 

x2 

x1 

a) b) 

Hình 1-27. Cách bố trí ống.  a) so le;  b) song song. 
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 i

25.0

w

f36.0
f

5.0
d,fd,f .

Pr

Pr
.Pr.Re56.0Nu  

 *  Khi Re > 103 









 i

25.0

w

f36.0
f

6.0
d,fd,f .

Pr

Pr
.Pr.Re40.0Nu  

Trong đó, hệ số I dùng để hiệu chỉnh cho hàng ống thứ nhất và thứ 2, từ 
hàng ống thứ 3 trở đi, I = 1. 

Ở  hàng ống thứ nhất:   I = 0.6 

Ở  hàng ống thứ hai:     I = 0.7 

Từ  hàng ống thứ ba:     I = 1 

Các công thức trên dùng để xác định hệ số tỏa nhiệt từ hàng ống thứ 3 trở 
đi (I = 1),  áp dụng cho cả chất lỏng và chất khí. 

Nhiệt độ xác định trong các công thức trên là nhiệt độ trung bình của chất 
lỏng tf.  

Kích thước xác định là đường kính ngoài của ống d. 

Hệ số hiệu chỉnh  phụ thuộc vào góc lệch giữa hướng dòng chảy với 
chiều dọc ống. Nếu dòng chảy vuông góc với chùm ống ( = 900) thì  = 1, nếu 
dòng chảy lệch với chùm ống một góc  < 900

  thì  được tra theo đồ thị hoặc cho 
theo bảng 1-4. 

Bảng 1-4. Giá trị  phụ thuộc vào góc . 

0 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

 1 1 0.98 0.94 0.88 0.78 0.67 0.52 0.42 

 

Đối với không khí, do giá trị của Pr  không thay đổi nhiều nên thương trình 
tiêu chuẩn có dạng đơn giản hơn: 

+ Chùm ống song song 

Khi Re < 103 

 idfdfNu ..Re56.0 5.0
,,   

 Khi Re > 103 

 i

w

f

fdfdfNu .
Pr

Pr
.Pr.Re22.0

25.0

36.065.0
,, 
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+ Chùm ống so le 

 Khi Re < 103 

 idfdfNu ..Re56.0 5.0
,,   

Khi Re > 103 

 i

w

f

fdfdfNu .
Pr

Pr
.Pr.Re40.0

25.0

36.06.0
,, 








  

2.2.4. Trao đổi nhiệt đối lưu khi có biến đổi pha 

Trao đổi nhiệt đối lưu khi có biến đổi pha là quá trình trao đổi nhiệt trong 

đó có sự biến đổi chất lỏng thành hơi hoặc hơi thành chất lỏng. 

Trao đổi nhiệt đối lưu trong quá trình chất lỏng chuyển thành hơi gọi là trao 

đổi nhiệt khi sôi 

Trao đổi nhiệt đối lưu trong quá trình hơi biến thành chất lỏng gọi là trao 

đổi nhiệt khi ngưng. 

Chiều dòng chảy và hình 
dạng ống 

Re =  . De/  n C 

 
                       De 
 
                               De 

 
                               De  
 
                              De 

 
                               De  
 
                               De 
 
                               De 
 
                               De 

 
                               De 

 
                               De 

 
5000  100000 

 
2500  15000 

 
2500  7500 

 
5000  100000 

 
5000  19500 

 
5000  100000 

 
2500  8000 

 
4000  15000 

 
19500  100000 

 
3000  15000 

 

 
0.588 

 
0.612 

 
0.624 

 
0.638 

 
0.638 

 
0.675 

 
0.699 

 
0.731 

 
0.782 

 
0.804 

 
0.222 

 
0.224 

 
0.261 

 
0.138 

 
0.144 

 
0.092 

 
0.160 

 
0.205 

 
0.035 

 
0.085 
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Xét quá trình trao đổi nhiệt đối lưu khi sôi 

a. Sự hình thành các bọt hơi 

Khi lớp chất lỏng ở sát bề mặt vật rắn được quá nhiệt thì các bọt hơi được 

hình thành từ các tâm sinh hơi. Bán kính nhỏ nhất của các phần tử dùng để làm các 

tâm sinh hơi bằng: 

tr

T
R

h

s






2
0 ; m 

Ở đây:   – sức căng bề mặt; N/m 

     Ts – nhiệt độ sôi tương ứng với áp suất hóa hơi đã cho; 0K 

        r – nhiệt hóa hơi; J/kg 

    h  – khối lượng riêng của hơi ứng với áp suất hóa hơi; kg/m3 

   Δt = tw – ts ; tw – nhiệt độ bề mặt của vật rắn. 

b. Sự lớn lên và tách ly các bọt hơi 

Các bọt hơi sinh ra sẽ lớn dần lên, sự lớn lên của các bọt hơi là do lớp chất 

lỏng bao quanh bọt hơi tiếp tục bay hơi vào bọt hơi và do hơi trong bọt hơi dãn nở 

trong quá trình nhận nhiệt từ bề mặt đốt nóng. Các bọt hơi lớn đến một mức nào đó 

khi lực nâng tác dụng lên bọt hơi đủ làm tách ly bọt hơi thì bọt hơi tách ra khỏi bề 

mặt vật rắn và chuyển động lên mặt thoáng, tới mặt thoáng bọt hơi bị vỡ tung và 

hơi thoát ra ngoài. 

Đường kính tách ly bọt hơi bằng: 

)(
0205,0

hf

t
g

D






 ; m 

Ở đây:     – góc dính ướt của chất lỏng; 

                – sức căng bề mặt; N/m 

              g – gia tốc trọng trường; 

              h  và f  – khối lượng riêng của hơi và của chất lỏng ứng với áp 

suất bay hơi. 
Khi một bọt hơi được tách khỏi bề mặt vật rắn thì tại đó một bọt hơi mới lại 

được hình thành. Thời gian giữa hai lần tách ly bọt hơi tại cùng một tâm sinh hơi 

gọi là chu kỳ sinh hơi )(s . Đại lượng )(
1 1 s
t

f  gọi là tần số sinh hơi. Thực 

nghiệm chứng tỏ rằng giữa tần số sinh hơi và đường kính tách ly bọt hơi có quan hệ 
với nhau như sau: 

constfDt   

Ví dụ, đối với nước: fDt = 260 m/s 

Tùy điều kiện cụ thể mà ta có hai chế độ sôi: sôi bọt và sôi màng. Sôi bọt 

xảy ra khi các bọt hơi sinh ra, lớn lên rồi tách khỏi bề mặt đốt. Sôi màng xảy ra khi 
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các bọt hơi sinh ra chưa kịp tách khỏi bề mặt đã liên kết với nhau tạo thành màng 

hơi ngăn chất lỏng không tiếp xúc được với vách. 

So với trao đổi nhiệt khi không có biến đổi pha, hệ số tỏa nhiệt khi sôi lớn 

hơn nhiều, đó là vì khi sôi do sự hình thành và tách ly các bọt hơi, lớp chất lỏng ở 

sát bề mặt vật rắn bị xáo trộn mạnh, làm tăng cường quá trình trao đổi nhiệt do đó 

làm tăng hệ số tỏa nhiệt. Hệ số tỏa nhiệt khi sôi bọt lớn hơn hệ số tỏa nhiệt khi sôi 

màng, màng hơi được hình thành có hệ số dẫn nhiệt nhỏ nên làm giảm quá trình 

trao đổi nhiệt giữa bề mặt vật rắn và chất lỏng. 

c. Ảnh hưởng của độ chênh nhiệt độ đến quá trình trao đổi nhiệt khi sôi 

Quá trình trao đổi nhiệt khi sôi phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ quá 

nhiệt Δt = tw – ts, góc dính ướt  , áp suất hóa hơi, sức căng bề mặt của chất lỏng, 

độ nhớt của chất lỏng, trạng thái bề mặt bị đốt nóng. 

Ở đây, ta đặc biệt chú ý đến ảnh hưởng của độ quá nhiệt Δt tới quá trình 

trao đổi nhiệt khi sôi. 

Khi độ chênh nhiệt độ này nhỏ (Δt < 50C) hệ số tỏa nhiệt được xác định bằng điều 

kiện trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên của chất lỏng một pha ( đoạn AB). Khi tăng Δt, 

bán kính R0 

2.3. Trao đổi nhiệt bức xạ 

2.3.1. Những khái niệm cơ bản 

a. Trao đổi nhiệt bức xạ 

Trao đổi nhiệt bằng bức xạ là quá trình truyền nhiệt dưới dạng năng lượng 

sóng điện từ và có liên quan chặt chẽ với sự chuyển hóa các dạng năng lượng. 

b. Dòng bức xạ toàn phần: Q; W  

Là tổng năng lượng bức xạ phát ra trên bề mặt F của vật trên toàn bộ không 

gian  nửa bán cầu với tất cả các bước sóng từ  0 - . 

c. Dòng bức xạ đơn sắc: Q ; W 

Là tổng năng lượng bức xạ phát ra trên bề mặt F của vật trên toàn bộ không 

gian  nửa bán cầu chỉ xét trong một dải hẹp bước sóng từ    ( + d). 

d. Mật độ bức xạ bán cầu: E; W/m2 

Còn gọi là khả năng bức xạ bán cầu. Là dòng bức xạ bán cầu  phát ra trên 

một đơn vị diện tích của bề mặt bức xạ. 

dF

dQ
E  ; W/m2 

Trong đó, dQ la bức xạ bán cầu phát ra từ  bề mặt phân tố dF. 

Như vậy, năng lượng bức xạ trên toàn bề mặt F: 
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F

dFEQ . ; W/m2 

Nếu trên bề mặt F bức xạ đồng đều thì:  Q = E.F; W/m2 

e. Cường độ bức xạ đơn sắc: E ; W/m2 

Còn gọi là khả năng bức xạ đơn sắc. Là mật độ bức xạ bán cầu đối với một 

dải hẹp chiều dài bước sóng   ( + d). 


d

dE
E  ; W/m2 

Xét dòng bức xạ Q từ bên ngoài chiếu lên vật được khảo sát, thì một phần 

của Q sẽ bị vật hấp thụ để biến thành nhiệt năng (QA), một phần bị phản xạ trở lại 

(QR), phần còn lại (QD)sẽ đi xuyên qua vật. 

 

Ta có: QA +  QR +  QD = Q 

Hoặc:  1
Q

Q

Q

Q

Q

Q DRA  

Nếu đặt: A
Q

QA     : gọi là hệ số hấp thụ của vật. 

 R
Q

QR     : gọi là hệ số phản xạ của vật. 

 D
Q

QD     : gọi là hệ số xuyên qua của vật. 

Thì ta có:  A + D + R = 1 

Các hệ số A, R, D biến đổi từ 0 – 1, không thứ nguyên và phụ thuộc vào 

bản chất của vật, trạng thái của vật và chiều dài bước sóng. 

Nếu D = R = 0, A = 1: vật hấp thụ toàn bộ năng lượng bức xạ tới, gọi là vật 

đen tuyệt đối. 

Hình 1-28. Sơ đồ phân bố dòng bức xạ 

QA 

QD 

Q QR 
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Nếu D = A = 0, R = 1: vật phản xạ toàn bộ năng lượng bức xạ tới, gọi là vật 

trắng tuyệt đối. 

Nếu R = A = 0, D = 1: vật cho xuyên qua toàn bộ năng lượng bức xạ tới, 

gọi là vật trong tuyệt đối. 

Trong tự nhiên và kỹ thuật, không có vật nào là tuyệt đối. Nếu cần tăng 

cường khả năng hấp thụ thì người ta xử lý bề mặt để có thể tạo hệ số hấp thụ A = 

0,96. không khí sạch có thể coi như   D  1. Còn các vật rắn trong thực tế có thể 

xem  D = 0 và A + R = 1,  gọi là vật đục. 

Năng lượng bức xạ thực tế của vật đục đang xét chiếu trở lại trên các vật 

khác gồm bức xạ bản thân của vật và một phần phản xạ từ vật khác chiếu vào gọi là 

khả năng bức xạ hiệu dụng. Việc xác định khả năng bức xạ hiệu dụng của vật đục 

được xác định theo hình 1-29 

 

Trong đó: 

Et: bức xạ từ xung quanh chiếu vào; 

E1: bức xạ bản thân của vật phát ra; 

Ehd: khả năng bức xạ hiệu dụng; 

q :  Năng lượng thực tế của vật trao đổi với môi trường xung quanh, gọi là 

Năng suất bức xạ kết quả. 

Ta có: 

Ehd = E1 + (1-A)Et 

q = E1 – A.Et 

2.3.2. Các định luật cơ bản 

E1 

ER 

Et 

Ehd = E1 +(1-A)Et 

EA  

q = E1 - A1.Et 

Hình 1-29. Xác định khả năng bức xạ hiệu dụng của vật đục 
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a. Định luật Plank 

Năm 1902, Plank thiết lập mối quan hệ giữa khả năng bức xạ đơn sắc của 

vật đen tuyệt đối phụ thuộc vào bước sóng và nhiệt độ. Mối quan hệ được biểu diễn 

theo công thức sau: 

1e

C
E

T/C

5
1

0
2 








 ; W/m3 

Trong đó: 

+ C1 : hằng số Plank thứ nhất, C1 = 0,374.10-15; Wm2 

+ C2 : hằng số Plank thứ hai, C2 = 1,4388.10-2; m0K 

+  : chiều dài bước sóng; m 

+ T : Nhiệt độ tuyệt đối; 0K 

+ e : cơ số logarit tự nhiên. 

+Chỉ số  “0”  biểu thị vật khảo sát là vật đen tuyệt đối. 

 

Hình 1-30. Đồ thị biểu điễn định luật Plank 

Công thức Plank được biểu diễn trên đồ thị, trong đó nhiệt độ T có vai trò 

như một tham số. Ứng với mỗi nhiệt độ, ta có một đường biễu diễn khác nhau. Mỗi 

đường  E0  biễu điễn một bức xạ đơn sắc tương ứng với bước sóng  ở một nhiệt 

độ nhất định. Như vậy, bức xạ bán cầu của vật đen tuyệt đối ở một nhiệt độ được 

tính như sau: 
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Ở một nhiệt độ nào đó, E0  tăng dần và đạt giá trị cực đại ở chiều dài bước 

sóng m, sau đó giảm dần khi  tiến đến . Nhiệt độ càng cao thì khả năng bức xạ 

càng mạnh và E0-max  tiến dần về phía có bước sóng ngắn. 

Nếu bức xạ của một vật bất kỳ đồng dạng với bức xạ của vật đen tuyệt đối, gọi là 

vật xám. Phần lớn các vật liệu kỹ thuật đều là vật xám. 

b. Định luật Stephan –Bôzơman 

Định luật này nêu lên quan hệ giữa khả năng bức xạ của vật đen tuyệt đối 

với nhiệt độ, được phát biểu như sau:khả năng bức xạ của vật đen tuyệt đối tỷ lệ 

thuận với lũy thừa bậc 4 của nhiệt độ tuyệt đối. 

E0 = 0.T
4 

Trong đó, 0 là hằng số phụ thuộc vào đơn vị đo lường. 

Trong kỹ thuật, để dễ dàng cho việc tính toán, công thức trên được viết lại 

như sau: 

4

00
100

T
CE 








 ; W/m2 

C0 = 5,67  w/m2.K4  gọi là hệ số bức xạ của vật đen tuyệt đối. Công thức 

trên chỉ đúng với vật đen tuyệt đối, còn với vật xám ta có thể sử dụng công thức 

sau: 

4

100

T
.CE 








 ; W/m2 

Ở đây, C (0 < C < C0) là hệ số bức xạcủa vật xám, C thay đổi tùy thguộc 

vào bản chất, trạng thái bề mặt và nhiệt độ của vật. 

Khi so sánh khả năng bức xạ của vật xám với vật đen tuyệt đối, người ta 

thu được một đại lượng đặc trưng cho tính chất của vật, gọi là độ đen, ký hiệu:  

00 C

C

E

E
  

giá trị của   nằm trong khoảng (0,1). Từ các công thức trên ta rút ra được: 
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T
CE 








 ; W/m2 

ε - được xác định bằng thực nghiệm, lập thành bảng để tiện cho việc tra cứu. 

c. Định luật Kirkhop 

Định luật này nêu lên mối quan hệ giữa năng suất bức xạ với hệ số hấp thụ 

của vật xám. Để xây dựng định luật Kirkhop, ta xét trao đổi nhiệt bức xạ giữa 2 tấm 

phẳng đặt song song, trong đó một tấm là vật xám và một tấm là vật đen tuyệt đối, 

như sau: 

Vật đen có nhiệt độ tuyệt đối là T0, khả năng bức xạ là E0 và hệ số hấp thụ 

là A0 = 1. 

Vật xám có nhiệt độ tuyệt đối là T1, khả năng bức xạ là E1 và hệ số hấp thụ 

là A1. 

 

Quá trình được thể hiện như trên hình 1-31, năng lượng nhiệt trao đổi bằng 

bức xạ giữa 2 tấm là: 

Q = E1 – A1.E0 

Trong điều kiện cân bằng nhiệt động, nhiệt độ T0 = T1, thì q = 0, ta có: 

E1 – A1.E0 = 0   hay   0

1

1 E
A

E
  

Tương tự như thế, thay vật xám này bằng các vật xám khác, ta cũng có: 

0

2

2 E
A

E
 ,   0

3

3 E
A

E
 ,   0

4

4 E
A

E
 , … 

Tổng quát, ta có:  0E
A

E
  

T0, A1 = 1 T1, A1 

E0 

E1 

(1-A1)E0 

A1.E
 

E1 

Hình 1-31. Sơ đồ xác định định luật Kirkhop 
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Công thức trên là nội dung của định luật Kirkhop, được phát biểu như sau: 

trong điều kiện cân bằng nhiệt động, tỷ số giữa năng suất bức xạ và hệ số hấp thụ 

của mọi vật xám đều bằng nhau và bằng năng suất bức xạ của vật đen tuyệt đối E0. 

  A
E

E

0

 

Từ đó ta thấy: Nếu vật xám có hệ số hấp thụ càng cao thì khả năng bức xạ càng lớn 

và ngược lại. 

d. Định luật Lambert 

Định luật Lambert đề cập đến sự phân bố năng lượng bức xạ theo các 

phương trong một bán cầu, phát biểu đại ý như sau: 

“Năng lượng bức xạ của một phân tố bề mặt theo các phương thay đổi phụ 

thuộc vào vào góc tạo thành giữa pháp tuyến bề mặt đẳng nhiệt và phương của bức 

xạ”  

E = En.cos 

Trong đó: - En và E là năng lượng bức xạ theo phương pháp tuyến và theo 

phương  của một đơn vị diện tích bề mặt tương ứng với một đơn vị góc lập thể. 

Tổng năng lượng bức xạ bán cầu E chính là bức xạ trên toàn không gian có góc lập 

thể là  = 2. Quan hệ giữa E và En theo phương trình sau: 




 
2

0

n

2

0

d.cosEdEE  

Trong đó:  
2

2

r

dF
d   

 

dF2 

dF1 
d 

 

E 

 

d 

n 

r 

 

Hình 1-32. Định nghĩa góc lập thể tọa độ cầu 
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Trên nửa bán cầu có bán kính r lấy một phân tố bề mặt dF2, xem gần đúng 

dF2 là một hình chữ nhật, có diện tích là: 

  dF2 =  r.d  .d 

         =  r2sindd 

Kết hợp lại ta có:  d = sindd 

Thay giá trị d vào (a) ta được: 

n

2/

2
n

2

0

2/

0

n Esin
2

1
2Ed.d.sin.cosEE 












  

Vậy:     En = 

4

100

T
C.

1E














 

Như vậy, khả năng bức xạ theo phương pháp truyến nhỏ hơn khả năng bức 

xạ bán cầu  lần, và khả năng bức xạ theo một phương bất kỳ được xác định như 

sau: 




 cos.E
1

E  

Địnhluật Lambert hoàn toàn đúng với vật đen tuyệt đối. Riêng đối với các 

bề mặt nhám thì các kết quả thực nghiệm cho thấy định luật này chỉ đúng trong 

phạm vi  = 0  600. 

2.3.3. Trao đổi nhiệt giữa hai bề mặt phẳng, rộng vô hạn và đặt song song 

Giả sử 2 tấm phẳng (1) và (2) đặt trong môi trường trong suốt, có kích 

thước khá lớn so với khoảng cách. 

 

Tấm (1) có nhiệt độ T1, hệ số hấp thụ A1. 

Ehd2 E1 

(1-A2)Ehd1 

(1-A1)Ehd2 

E2 T1, 
A1 

T2, 
A2 

Hình 1-33. Trao đổi nhiệt bức xạ giữa 2 tấm phẳng 
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Tấm (2) có nhiệt độ T2, hệ số hấp thụ A2. 

Giả sử  T1 > T2, thì năng lượng trao đổi bức xạ giữa 2 tấm là: 

q12 = E12 = Ehd1 – Ehd2; W/m2 

Trong đó: Ehd1 = E1 + (1-A1) Ehd2. 

 Ehd2 = E2 + (1-A2) Ehd1. 

Giải hệ phương trình (a) ta được:  
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2121

122
2hd

AAAA

E)A1(E
E




  

Thay vào 6-17 ta có: 
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2112
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Theo định luật Stefan-Boztmann thì: 
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Theo định luật Kirkhop thì:  A =  , do đó: 
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Nếu gọi 
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  là độ đen của hệ. Diện tích bề mặt bức xạ F1 = F2 = F 

thì ta có: 
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Đại lượng      
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  gọi là nhiệt trở bức xạ 

của hệ. 

(a) 
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Từ công thức trên thì nhiệt lượng bức xạ giữ 2 vật tỷ lệ với hệ số bức xạ của hệ 

thống (12C0 = C12) và hiệu số của lũy thừa bậc 4 của nhiệt độ. Điều đó chứng tỏ ở 

phạm vi nhiệt độ cao thì khả năng trao đổi nhiệt bằng bức xạ càng lớn. 

2.3.4. Trao đổi nhiệt bức xạ giữa hai vật bọc nhau 

Giả sử 2 vật bọc nhau, một vật lồi, một vật lõm. 

Vật trong có diện tích bề mặt F1, nhiệt độ T1, hệ số hấp thụ A1. 

Vật bọc ngoài có diện tích bề mặt F2, nhiệt độ T2, hệ số hấp thụ A2. 

 

Hình 1-34. Bức xạ hai vật bọc nhau 

Trường hợp này, toàn bộ năng luợng bức xạ hiệu dụng của vật 1 rơi hoàn 

toàn lên vật 2, nhưng chỉ có một phần năng luợng bức xạ hiệu dụng của vật 2 rơi 

lên vật 1. Như vậy, nhiệt lượng trao đổi giữa 2 vật là: 

 Q12 = Qhd1 – 21.Qhd2. (a) 

Phần còn lại (1 - 21.)Qhd2  rơi ngược trở lại trên mặt 2. 

Trong đó: Qhd1 = Q1 + (1-A1) 21. Qhd2. 

 Qhd2 = Q2 + (1-A2) Ehd1 + (1 - 21) . Qhd2   

Và: 
1
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Giải (a), (b) và (c) ta được: 
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(b) 

 
(c) 
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Để xác định 21 trong 1-99, thì ta phải xét trong điều kiện cân bằng nhiệt, 

tức là khi T1 = T2 = T, lúc đó Q21 = 0. Ta có: 
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F1  =  21 F2. 

Do đó: 
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Thay vào 1-99, ta được: 
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12  gọi là hệ số bức xạ của hệ 2 vật boc nhau, thì: 
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Do  = A   nên   C12 = 12C0:      


















1
1

F

F1

.C

22

1

1

0
12  































4

2

4

1
101212

100

T

100

T
.F.C.Q   (1-102) 

Trong đó, đại lượng   
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  gọi là 

nhiệt trở bức xạ của hệ 2 vật bọc nhau. 

Công thức 1-102 dùng cho các vật bọc nhau có hình dạng bất kỳ, với điều 

kiện bề mặt vật nhỏ phải lồi. 

Trường hợp F1 << F2, (như 1 vật đặt trong không gian) F1/F2  0, công thức 

1-102 trở thành 
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Trường hợp F1  F2  F,  F1/F2  1, lúc đó: 
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Trường hợp trao đổi nhiệt bức xạ giữa 2 tấm phẳng song song là một 

trường hợp đặc biệt của 2 vật bọc nhau khi F1  F2. 

2.4. Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt 

2.4.1. Truyền nhiệt 
Truyền nhiệt là quá trình trao đổi nhiệt giữa hai môi trường (chất lỏng hoặc 

chất khí) có nhiệt độ khác nhau qua một vách ngăn cách. 

Trong kỹ thuật, quá trình truyền nhiệt thường được thực hiện từ một chất 
lỏng này sang một chất lỏng khác thông qua một vách ngăn. Lúc đó, vấn đề truyền 
nhiệt sẽ phức tạp hơn nhiều so với các dạng trao đổi nhiệt đơn thuần. Trong trường 
hợp đó, quá trình truyền nhiệt xảy ra đồng thời các dạng trao đổi nhiệt cơ bản đã 
được trình bày. Các quá trình trao đổi nhiệt cơ bản nêu trên, chỉ là các trường hợp 
riêng trong quá trình truyền nhiệt. 

Khi tính toán truyền nhiệt, người ta thường dùng công thức sau: 

Q = k.F.(tf2 – tf1)   (1-103) 

Trong đó: 

 tf1 - nhiệt độ chất lỏng lạnh; 0C 

 tf2 - nhiệt độ chất lỏng nóng; 0C 

                     k - hệ số truyền nhiệt, W/m2.0C; thể hiện cường độ truyền nhiệt 
qua vách. 

       Q - nhiệt lượng truyền qua vách; W 

Tùy theo hình dạng của vách mà ta xem xét các trường hợp sau: 

a. Truyền nhiệt qua vách phẳng 

- Truyền nhiệt qua vách phẳng một lớp 
Giả sử có vách trụ một lớp như hình 1-35.  
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Hình 1-35. Truyền nhiệt qua vách phẳng một lớp 

Chiều dày là , hệ số dẫn nhiệt , nhiệt độ 2 bề mặt của vách là tw1 và tw2. 
nhiệt độ môi trường 2 bên vách là tf1 và tf2,  nhiệt độ giảm dần từ  tf1 đến  tf2 theo 
phương x. lúc đó, sẽ có một dòng nhiệt truyền qua vách với mật độ là q theo 3 giai 
đoạn: 

+ Tỏa nhiệt từ môi trường nóng cho vách. 

+ Dẫn nhiệt qua vách. 

+ Tỏa nhiệt từ vách cho môi trường lạnh. 

Ở trạng thái ổn định nhiệt, thì mật độ dòng nhiệt truyền qua vách không 
thay đổi, tức là: 

q = 1.(tf1 – tw1).  (a) 

 2w1w ttq 



   (b) 

q = 2.(tw2 – tf2).  (c) 

Từ (a), (b), (c) ta rút ra được: 

21

21

11











ff tt
q ; W/m2      (1-104) 

Kết hợp với phương trình (1-103), ta có hệ số truyền nhiệt k được tính như 
sau: 

21

11

1








k ; W/m2.0C 

t 

tf1 

tf2 

tw2 

tw1 

  

   

1  

x   
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Như vậy, để xác định hệ số truyền nhiệt k, ta phải biết hệ số dẫn nhiệt  và 

phải tính toán hệ số tỏa nhiệt 1 và 2. Đại lượng 
21

111








k
R   được gọi là 

nhiệt trở truyền nhiệt của vách phẳng 1 lớp. Nhiệt độ 2 bề mặt vách khi đó: 

1

11

1
.


qtt fw   

1

22

1
.


qtt fw   

- Truyền nhiệt qua vách phẳng nhiều lớp 
Trong trường hợp vách có cấu tạo nhiều lớp có hệ số dẫn nhiệt  1, … , n 

và chiều dày là  1, … , n  thì hệ số truyền nhiệt  được tính: 

211

11

1













n

i i

i

k  (1-105) 

Và mật độ dòng nhiệt truyền qua vách là: 

211

21

11














n

i i

i

ff tt
q  

b. Truyền nhiệt qua vách trụ 

- Truyền nhiệt qua vách trụ một lớp 

Cho một vách trụ chiều dài l, hệ số dẫn nhiệt là , các thông số khác về môi 

trường và vách cho như hình 1-36. 

 

Hình 1-36. Truyền nhiệt qua vách trụ một lớp 

t 

tf1 

tf2 

2 
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tw2 
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r2 
r1 

x 



62 

Giả sử nhiệt độ môi trường chất lỏng nóng và lạnh phân bố đều dọc theo 

chiều dài vách, lúc đó trường nhiệt độ chỉ thay đổi theo phương bán kính của vách. 

Ở trạng thái ổn định nhiệt, dòng nhiệt truyền qua vách trụ trên 1 mét chiều dài ống 

không đổi và bằng: 

         Q/l = ql =  1.d(tf1 – tw1) 
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 = 2.d(tw2 – tf2) 

Từ đó ta rút ra được: 
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 ; W/m   (1-106) 

Trong đó, hệ số truyền nhiệt theo chiều dài vách k  được tính: 
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 ; W/m.0C   (1-107) 

Như vậy:  ql = kl..(tf1 – tf2); W/m 

Nhiệt độ bề mặt trong và bề mặt ngoài vách là: 
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Trường hợp vách trụ không quá dày và chiều dày vách quá nhỏ so với 

đường kính thì ta có thể dùng công thức của vách phẳng để tính truyền nhiệt cho 

vách trụ mà sai số không đáng kể. Lúc đó chiều dày vách được chọn   

 = 0,5(d2 – d1) = r2 – r1 và dx = 0,5(d2 + d1) 

 ql = k..dx (tf1 – tf2); W/m   (1-108) 

Trong đó k được tính theo công thức (1-107) 

- Truyền nhiệt qua vách trụ nhiều lớp 

Trường hợp vách trụ gồm nhiều lớp vật liệu thì kl tính như sau: 
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; W/m.K   (1-108) 

và  ql = kl..(tf1 – tf2); W/m 

 

c. Truyền nhiệt qua vách có cánh 

Việc làm cánh trên bề mặt truyền nhiệt nhằm làm tăng cường quá trình 

truyền nhiệt của thiết bị trong điều kiện không thể thay đổi được cường độ tỏa nhiệt 

1 và 2. 

Đối với vách phẳng, giá trị nhiệt trở tỏa nhiệt 
21

11

 R  và do trị số 1, 

2 quyết định. Nhưng khi xét truyền nhiệt qua vách trụ thì nhiệt trở tỏa nhiệt  
không chỉ phụ thuộc vào hệ số tỏa nhiệt mà còn phụ thuộc vào đường kính ống, 

2211

11


dd

R  . Vì vậy, trong trường hợp  bé thì đối với vách trụ có thể tăng 

đường kính để giảm nhiệt trở truyền nhiệt, còn đối với vách phẳng thì có thể làm 
cánh để tăng diện tích trao đổi nhiệt tương đương để tăng cường truyền nhiệt. 

Xét một vách phẳng có chiều dài , hệ số dẫn nhiệt , giả sử ở một phía của 

vách được tạo cánh có hệ số dẫn nhiệt rất lớn. Diện tích bề mặt, nhiệt độ vách, 

nhiệt độ môi trường và hệ số tỏa nhiệt hai phía được cho như  hình 1-37. 

 

Hình 1-37. Truyền nhiệt qua cánh 

Giả sử tf1 > tf2, và thông thường thì 1 > 2. 

Khi hệ thống ổn định nhiệt, dòng nhiệt Q truyền qua vách không thay đổi, 

ta có: 

Q = 1. F1. (tf1 – tw1). 

Q =  211. ww ttF 
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Q = 2. F2. (tw2 – tf2). 

Chuyển vế, ta có: 
11
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Q
tt wf


   (a) 
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 Cộng a, b, c theo vế và chuyển đổi, ta được: 
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  ; W    (1-109) 

hoặc: Q = kca. (tf1 – tf2). 

Trong đó:

22111

11

1

FFF

kca








 ; W/K   (1-110) 

Tỷ số giữa diện tích bề mặt làm cánh và diện tích bề mặt không làm cánh 

gọi là hệ số làm cánh c: 

1

2

F

F
c   

Các công thức trên được tính toán trên cơ sở giả thiết nhiệt độ trên tòa bộ 

bề mặt cánh không thay đổi. Nhưng trong thực tế, do ảnh hưởng của nhiệt trở nên 

nhiệt độ ở đầu cánh luôn thấp hơn nhiệt độ gốc cánh. Do tính phức tạp của hình 

dạng bề mặt và sự phân bố nhiệt độ không đều nên tỏa nhiệt trên bề mặt cánh cũng 

không đều. Ngoài ra, do ảnh hưởng của bức xạ nhiệt nên việc xác định hệ số tỏa 

nhiệt của cánh một cách chính xác phải dựa vào thực nghiệm. 

Việc tính toán truyền nhiệt qua cánh phần lớn nhằm mục đích xác định kích 

thước và số lượng cánh, và một số yêu cầu khác như việc sử dụng vật liệu có hiệu 

quả, …  

Khi sử dụng cánh, chúng ta cần phải chú ý: 

Nếu cánh không đúc liền với vách mà chế tạo rời rồi lắp ghép, cần phải có 

sự tiếp xúc tốt giữa cánh với vách. Tránh tồn tại khe hở không khí hoặc lớp oxyt có 

hệ số dẫn nhiệt kém làm giảm tác dụng truyền nhiệt của cánh. 
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Khi sử dụng, bề mặt cánh phải được vệ sinh thường xuyên, lớp bụi trên bề 

mặt cánh có hệ số dẫn nhiệt thấp sẽ làm giảm khả năng tỏa nhiệt của cánh. Ngoài 

ra, trong một số trường hợp, lớp bụi bẩn làm cản trở sự chuyển động của dòng lưu 

chất bên ngoài cánh. 

d. Tăng cường truyền nhiệt 

Khi giải quyết vấn đề truyền nhiệt có một số trường hợp cần phải tăng 

cường quá trình truyền nhiệt. Muốn vậy, trước hết cần nắm vững được đặc tính của 

các dạng trao đổi nhiệt cơ bản, đồng thời phải xem xét và phân tích cụ thể để tìm ra 

các yếu tố ảnh hưởng chính, trên cơ sở ấy mới tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề 

một cách hiệu quả. 

Trong quá trình truyền nhiệt, các dạng trao đổi nhiệt cơ bản luôn đồng thời 

xảy ra. Đối với dẫn nhiệt, việc giảm bề dày vách và tăng hệ số dẫn nhiệt của vật 

liệu sẽ làm giảm nhiệt trở dẫn nhiệt của vách. Đối với tỏa nhiệt đối lưu, làm tăng 

cường sự chảy rối và tăng tốc độ chuyển động của chất lỏng có thể làm tăng cường 

quá trình tỏa nhiệt. Khi sôi có thể tăng cường sự nhiễu loạn và làm sạch chất bẩn 

trên bề mặt truyền nhiệt. Có thể tăng độ đen và nhiệt độ bề mặt để tăng cường trao 

đổi nhiệt bức xạ,… Để phân tích các trường hợp như vậy, cần phải nắm vững các 

công thức truyền nhiệt.  

Xét một trường hợp truyền nhiệt cụ thể qua vách phẳng, giả sử bỏ qua nhiệt 

trở dẫn nhiệt của vách, thì hệ số truyền nhiệt sẽ là: 

 
21

21

21

0

.

11
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k    (1-111) 

Từ biểu thức này ta thấy, hệ số truyền nhiệt k0 luôn luôn nhỏ hơn hệ số tỏa 

nhiệt nhỏ nhất. Từ đây ta thấy, muốn tăng cường truyền nhiệt ta phải tìm cách tăng 

hệ số tỏa nhiệt  có trị số nhỏ. Giả sử 1 < 2, tăng hệ số tỏa nhiệt có trị số lớn 2 

thì hệ số truyền nhiệt ko tăng rất chậm và đạt giá trị lớn nhất cũng chỉ gần bằng 1, 

nhưng khi tăng hệ số tỏa nhiệt  có trị số nhỏ 1 thì hệ số truyền nhiệt ko tăng rất 

nhanh cho đến khi 1  2, nếu tiếp tục tăng 1 thi ko tăng lên rất chậm. Vì thế, khi 

1  2 thì muốn tăng cường truyền nhiệt có hiệu quả thì phải đồng thời tăng hệ số 

tỏa nhiệt ở cả 2 phía. 

Trong trường hợp có tính đến nhiệt trở dẫn nhiệt thì hệ số truyền nhiệt k 

tính theo công thức: 
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Chia biểu thức (1-112) cho (1-111) ta được: 
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    (1-113) 

Kết quả của biểu thức (1-113) được biểu diễn trên đồ thị 1-38, từ  đồ thị ta 

thấy khi hệ số ko lớn thì hệ số truyền nhiệt k giảm rất nhanh khi tăng nhiệt trở dẫn 

nhiệt dt/ld. 

 

Hình 1-38. k/k0 = f(k0;δ/λ) 

Như vậy, khi trị số ko lớn thì không thể bỏ qua nhiệt trở dẫn nhiệt của vách, 

nên trong tính toán cần phải tìm biện pháp thích hợp để giảm ảnh hưởng của nhiệt 

trở dẫn nhiệt. 

Nếu hiểu rõ nhiệt trở dẫn nhiệt và biết được quy luật của nó thì dễ dàng tìm 

ra biện pháp tăng cường truyền nhiệt. Khi nhiệt trở của các phần khác nhau thì để 

tăng cường truyền nhiệt thì cần giảm phần nhiệt trở lớn nhất sẽ có hiệu quả rõ rệt. 

Ngoài ra, việc bố trí các bề mặt truyền nhiệt cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến 

cường độ truyền nhiệt. Nếu bố trí không tốt sẽ ảnh hưởng đến truyền nhiệt không 

nhỏ. 

2.4.2. Thiết bị trao đổi nhiệt 

a. Khái niệm -  phân loại 

Thiết bị trao đổi nhiệt là thiết bĩ trong đó thực hiện các quá trình trao đổi 

nhiệt giữa các chất mang nhiệt. Trong kỹ thuật, thiết bị trao đổi nhiệt được sử dụng 
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rất rộng rãi vàđóng vai trò quan trọng trong các quá trình công nghệ. Cấu tạo của 

các thiết bị trao đổi nhiệt rất đa dạng tùy thuộc vào công nghệ. Nhưng về nguyên lý 

làm việc được phân loại thành 3 dạng sau: 

- Thiết bị trao đổi nhiệt loại ngăn cách. 

- Thiết bị trao đổi nhiệt loại hồi nhiệt. 

- Thiết bị trao đổi nhiệt loại hỗn hợp. 

b. Thiết bị trao đổi nhiệt loại ngăn cách 

Trong thiết bị trao đổi nhiệt loại này các chất tải nhiệt chuyển động trong 

những không gian cách biệt nhau bằng vách ngăn. Vách ngăn chính là bề mặt 

truyền nhiệt, quá trình truyền nhiệt giữa hai dòng chất tải nhiệt được thực hiện qua 

bề mặt vách ngăn này. Về cấu tạo thì loại này rất đa dạng tùy thuộc vào yêu cầu và 

công nghệ sản xuất. 

- Loại vỏ bọc ống chùm 

 
Hình 1-39. Loại vỏ bọc ống chùm nằm ngang. 

 
Hình 1-40. Loại ống lồng ống. 

 
Hình 1-41. Các dạng chuyển động của chất lỏng 

trong thiết bị trao đổi nhiệt vỏ bọc ống chùm: 

a) Song song.   b) Ngược chiều. 

c) Cắt nhau     d) Hỗn hợp 

- Loại trao đổi nhiệt có cánh 
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Hình 1-42. Thiết bị trao đổi nhiệt loại có cánh 

- Loại trao đổi nhiệt có tấm xoắn ốc 

 
Hình 1-43. Thiết bị trao đổi nhiệt loại xoắn ốc. 

- Loại trao đổi nhiệt có tấm gợn sóng 

 
Hình 1-44. Thiết bị trao đổi nhiệt tấm gợn sóng. 

c. Thiết bị trao đổi nhiệt loại hồi nhiệt 
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Hình 1-45. Thiết bị trao đổi nhiệt loại hồi nhiệt. 

d. Thiết bị trao đổi nhiệt loại hỗn hợp 

 
Hình 1-46. Thiết bị trao đổi nhiệt loại hỗn hợp 
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Bài 2: Cơ sở kỹ thuật lạnh 

Mã bài: MĐ26-2 

 

Mục tiêu của bài: 

- Nắm được các kiến thức cơ sở về máy và hệ thống lạnh.  

- Trình bày được nguyên lý làm việc của máy nén và các hệ thống lạnh 

thông dụng. 

- Phát huy tích cực chủ động và sáng tạo trong công việc. 

Nội dung chính: 

1. Khái niệm chung 

Mục tiêu:    - Giới thiệu ý nghĩa của kỹ thuật lạnh trong đời sống và kỹ thuật 

               - Ứng dụng lạnh trong bảo quản thực phẩm 

Lĩnh vực ứng dụng quan trọng nhất của kỹ thuật lạnh là bảo quản thực 

phẩm. Theo một số thống kê thì khoảng 80% năng suất lạnh được sử dụng trong 

công nghiệp bảo quản thực phẩm ôi thiu do vi khuẩn gây ra. Nước ta là một nước 

nhiệt đới có thời tiết nóng và ấm nên quá trình ôi thiu thực phẩm xảy ra càng 

nhanh. 

Muốn làm ngừng trệ hoặc làm chậm quá trình ôi thiu, phương pháp có hiệu 

quả và kinh tế nhất là bảo quản lạnh. Giả sử sữa 350C có một mầm vi khuẩn thì chỉ 

6 giờ sau số mầm vi khuẩn đã tăng lên 600 lần, sữa đó chỉ có thể bảo quản trong 

vòng một ngày. Ở nhiệt độ 150C ta có thể bảo quản sữa được khoảng 3 ngày và nếu 

ở 50C thời gian bảo quản có thể được hơn 4 ngày và đến ngày thứ 4 cũng chỉ có 

khoảng 4,5 mầm vi khuẩn. 

Quá trình ôi thiu các loại thực phẩm khác cũng gần như vậy. Theo kinh 

nghiệm thì thời gian bảo quản là một hàm mũ của nhiệt độ. Sau đây là thời gian bảo 

quản của một số thực phẩm phụ thuộc vào nhiệt độ. 

Nhiệt độ bảo quản –300C –200C –100C 00C 100C 200C 

Cá 230 110 40 15 7 3 

Thịt bò 2300 1000 100 30 16 8 

Gia cầm 800 230 70 7 5 2 

Thực ra, thời gian bảo quản còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ ẩm, 

phương pháp bao gói, thành phần không khí nơi bảo quản..., nhưng nhiệt độ đóng 

vai trò quan trọng nhất. 

Ngày nay, công nghiệp thực phẩm như chế biến thịt cá rau quả, công nghiệp đánh 

bắt hải sản dài ngày trên biển không thể phát triển nếu không có sự hỗ trợ tích cực 

của kỹ thuật lạnh. Các kho lạnh bảo quản, các kho lạnh chế biến, phân phối các 

máy lạnh thương nghiệp đến các tủ lạnh gia đình, các nhà máy sản xuất nước đá, 
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máy lạnh lắp đặt trên tàu thủy và các phương tiện vận tải, các máy lạnh đông nhanh 

thực phẩm không còn xa lạ với chúng ta, kể cả các ngành công nghiệp rượu bia, 

bánh, kẹo, kem, nước uống, công nghiệp sữa, nước hoa quả… 

 Ứng dụng lạnh trong sấy thăng hoa 

Vật sấy được làm lạnh đông xuống –200C và được sấy bằng cách hút chân không 

nên sấy thăng hoa là một phương pháp sấy hiện đại hầu như không làm giảm chất 

lượng của vật sấy. Nước được rút ra gần như hoàn toàn và sản phẩm trở thành dạng 

bột, bảo quản và vận chuyển dễ dàng. Giá thành sấy thăng hoa cao do đó người ta 

chỉ ứng dụng cho những sản phẩm quý và hiếm như những dược liệu từ hoa, cây, 

quả,... những sản phẩm y dược dễ biến đổi chất lượng do tác động của nhiệt độ như 

máu, các loại thuốc tiêm, hoóc môn hoặc trong công nghệ nuôi cấy vi khuẩn.... 

 Ứng dụng lạnh trong công nghiệp hóa chất 

Những ứng dụng quan trọng trong công nghiệp hóa chất là sự hóa lỏng khí 

bao gồm hóa lỏng các chất khí là sản phẩm của công nghiệp hóa học như clo, 

amôniắc, cácbôníc, sunfurơ, clohyđric, các loai khí đốt, các loại khí sinh học... 

Hóa lỏng và tách khí từ các thành phần của không khí là ngành công 

nghiệp có ý nghĩa rất to lớn đối với ngành luyện kim, chế tạo  máy và các ngành 

kinh tế khác kể cả y học và sinh học. Ôxy và nitơ được sử dụng ở nhiều lĩnh vực 

khác nhau như hàn, cắt kim loại, sản xuất phân đạm, làm chất tải lạnh... Các loại 

khí trơ như hêli và agôn... được sử dụng trong nghiên cứu vật lý, trong công nghiệp 

hóa chất và sản xuất bóng đèn. 

Việc sản xuất vải, sợi, tơ, cao su nhân tạo, phim ảnh đòi hỏi sự hỗ trợ tích 

cực của kỹ thuật lạnh trong quy trình công nghệ. Thí dụ, trong quy trình sản xuất tơ 

nhân tạo, người ta phải làm lạnh bể quay tơ xuống nhiệt độ thấp đúng yêu cầu công 

nghệ thì chất lượng tơ mới đảm bảo. 

Cao su và các loại chất dẻo khi hạ nhiệt độ xuống đủ thấp chúng sẽ trở nên 

giòn và dễ vỡ như thủy tinh. Nhờ đặc tính này người ta có thể bột cao su mịn. Khi 

hòa trộn với bột sắt để tạo cao su từ tính hoặc hòa trộn với phụ gia nào đó, có thể 

đạt được độ đồng đều rất cao. 

Các phản ứng hóa học trong công nghiệp hóa học cũng phụ thuộc rất nhiều 

vào nhiệt độ. Nhờ có kỹ thuật lạnh người ta có thể chủ động điều khiển được tốc độ 

các phản ứng hóa học. 

 Ứng dụng lạnh trong điều hòa không khí 

Một lĩnh vực ứng dụng quan trọng của kỹ thuật lạnh là điều hòa không khí. 

Ngày nay, người ta không thể tách rời kỹ thuật điều hòa không khí với các ngành 

như cơ khí chính xác, kỹ thuật điện tử và vi điện tử, kỹ thuật phim ảnh, máy tính, 

máy in ấn, sợi dệt, dược phẩm, kỹ thuật quang học... 
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Để đảm bảo chất lượng cao của các sản phẩm, để đảm bảo các máy móc, 

thiết bị làm việc bình thường cần có những yêu cầu nghiêm ngặt về các điều kiện 

và thông số của không khí như: thành phần, độ ẩm, nhiệt độ, độ chứa bụi và các 

loại hóa chất độc hại... Kỹ thuật lạnh và đặc biệt là bơm nhiệt có thể giúp chúng ta 

khống chế các yêu cầu đó. 

Điều hòa không khí cũng đóng vai trò quan trọng trong các ngành công 

nghiệp nhẹ nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm như công nghiệp dệt, vải, sợi, 

thuốc lá. Ví dụ, ở một nhà máy thuốc lá, nếu độ ẩm quá thấp khi quấn, sợi thuốc sẽ 

bị rời và điếu thuốc bị rỗng, ngược lại nếu độ ẩm quá cao thì điếu thuốc sẽ quá 

chặt, không cháy và dễ bị mốc... 

Ở các nước tiến tiến, các chuồng trại chăn nuôi của công nghiệp sản xuất 

thịt sữa được điều hòa không khí để có thể đạt được tốc độ tăng trưởng cao nhất, vì 

gia súc và gia cầm cần có khoảng nhiệt độ và độ ẩm thích hợp để tăng trọng và phát 

triển. Ngoài khoảng nhiệt độ và độ ẩm đó, quá trình phát triển và tăng trọng giảm 

xuống, và nếu vượt qua giới hạn nhất định chúng có thể bị sút cân hoặc bệnh tật. 

Một trong những nội dung nâng cao đời sống con người là tạo cho con người điều 

kiện khí hậu thích hợp để sống và lao động. Điều hòa không khí công nghiệp và 

dân dụng đã trở nên quen thuộc với những người dân các nước phát triển. Nhiệt độ, 

độ ẩm và các thông số không khí quanh năm trong phòng hoàn toàn phù hợp với cơ 

thể con người. Cũng chính ở điều kiện đó, con người có khả năng lao động sáng tạo 

cao nhất. 

 Ứng dụng trong kỹ thuật đo và tự động 

Áp suất bay hơi của một chất lỏng luôn luôn phụ thuộc vào nhiệt độ. Khi 

áp suất tăng, nhiệt độ tăng và khi áp suất giảm nhiệt độ giảm. 

Hiệu ứng nhiệt điện nói lên sự liên quan giữa nhiệt độ và cường độ dòng điện của 

hai dây dẫn khác tính. Khi cho một dòng điện chạy qua một dây dẫn gồm hai dây 

khác tính (cặp nhiệt điện) một đầu nối sẽ nóng lên đầu kia lạnh đi. Ứng dụng những 

quan hệ trên người ta có thể tạo ra các ứng dụng đo đạc nhiệt độ, áp suất hoặc các 

dụng cụ tự động điều chỉnh, bảo vệ trong kỹ thuật đo và tự động. 

 Ứng dụng trong thể dục thể thao 

Trong thể dục, thể thao hiện đại, nhờ có kỹ thuật lạnh người ta có thể tạo ra 

các sân trượt băng, các 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. Trong một cung thể thao, người ta có thể sử dụng máy lạnh giải quyết 

hai nhu cầu đồng thời về nóng và lạnh. Thí dụ năng suất lạnh của máy dùng để duy 

trì sân trượt băng còn năng suất nhiệt lấy ra từ dàn ngưng có thể dùng để sưởi ấm 

bể bơi, đun nước nóng tắm rửa trong mùa đông.... 
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 Các phương pháp làm lạnh nhân tạo 

Từ lâu, con người đã biết lợi dụng thiên nhiên để thỏa mãn một phần nhu 

cầu về lạnh của mình. Ở các nước ôn đới, người ta trữ nước đá trong các hầm cách 

nhiệt để sử dụng cho mùa hè. Ở các nước nhiệt đới, người cổ đại sử dụng các hang 

động có mạch nước ngầm nhiệt độ thấp để bảo quản thực phẩm và lương thực. Tuy 

nhiên những phương pháp này vẫn được coi là làm lạnh tự nhiên, chưa phải là làm 

lạnh nhân tạo. 

Làm lạnh nhân tạo là các quá trình làm lạnh nhờ một phương tiện hoặc 

thiết bị do con người tạo ra như một số phương pháp được trình bày sau đây: 

1.2.1. Phương pháp bay hơi khuếch tán 

Một thí dụ điển hình của bay hơi khuếch tán là nước bay hơi vào không 

khí. Khi phun nước liên tục vào không khí khô có cùng nhiệt độ, nước sẽ bay hơi 

khuếch tán vào không khí và trạng thái không khí sẽ biến đổi theo đường đẳng 

entanpy  h = const. Hình 2-1 biểu diễn quá trình làm lạnh bằng bay hơi khuếch tán 

nước vào không khí khô trên đồ thị entanpy h – độ chứa hơi x của không khí ẩm. 

 
Hình 2-1. Biểu diễn quá trình bay hơi khuếch tán 

Từ điểm 1 là trạng thái ban đầu của không khí đến điểm 2, độ ẩm tăng từ φ1 

đến φmax = 100%. Bằng cách này ta đã thực hiện quá trình làm lạnh không khí. 

Nhiệt độ giảm từ t1 xuống t2. Nhiệt độ t1 là nhiệt độ đọc trên nhiệt kế khô và t2 là 

nhiệt độ đọc trên nhiệt kế ướt. 

Ở các vùng nóng và khô có thể sử dụng phương pháp này để điều hòa nhiệt 

độ. Ở nước ta, khí hậu nóng và ẩm nên không thể ứng dụng hiệu quả trừ một số 

ngày nắng gió tây. 

Ứng dụng khác trong kỹ thuật lạnh là máy lạnh hấp thụ khuếch tán. Ở dàn 

bay hơi amôniắc lỏng bay hơi khuếch tán vào khí hyđrô, là chất khí dùng cân bằng 

áp suất cho hệ thống lạnh. 

1.2.2. Phương pháp hòa trộn lạnh 
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Cách đây 2000 năm, người Trung Quốc và Ấn Độ đã biết làm lạnh bằng 

cách hòa trộn muối và nước theo tỉ lệ nhất định. Nếu hòa trộn 31 gam NaNO3 và 31 

gam NH4Cl với 100 gam nước ở 100C thì hỗn hợp sẽ giảm nhiệt độ đến –120C. 

Hoặc nếu hòa trộn 200 gam CaCl2 với 100 gam đá vụn, nhiệt độ sẽ giảm từ 00C 

xuống –420C. Hiệu ứng này cũng xảy ra khi hòa trộn muối ăn với nước hoặc nước 

đá nhưng ở mức độ kém hơn. Hiệu ứng lạnh phụ thuộc nồng độ và nhiệt độ điểm 

cùng tinh. 

Cho đến đầu thế kỷ 20 ở Mỹ vẫn còn bán các loại muối làm lạnh. Sau khi 

sử dụng hỗn hợp dùng làm phân bón rất tiện lợi. Ngày nay người ta vẫn sử dụng 

nước đá muối để ướp cá ở nhiệt độ thấp hơn 00C. Nhược điểm chủ yếu của phương 

pháp này là giá thành muối cao và phần lớn các loại muối đều có tính ăn mòn 

mạnh. 

1.2.3. Phương pháp tiết lưu không sinh ngoại công 

Có thể dãn nở khí không sinh ngoại công bằng cách tiết lưu khí qua các cơ 

cấu tiết lưu từ áp suất cao p1 xuống áp suất thấp hơn p2, không có trao đổi nhiệt với 

môi trường bên ngoài. 

 
Hình 2-2. Tiết lưu không sinh ngoại công 

Có thể sử dụng phương trình cân bằng nhiệt của định luật nhiệt động thứ 

nhất, với điều kiện bỏ qua sự chênh lệch độ cao của 2 điểm (1) và (2): 
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q12 = 0, vì đây là quá trình tiết lưu đoạn nhiệt, nhiệt lượng cung cấp vào quá 

trình bằng không; 

l12 = 0, vì không sinh ngoại công; 
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vì tốc độ dòng chảy nhỏ. 

Như vậy, quá trình tiết lưu đoạn nhiệt không sinh ngoại công có entanpy 

không đổi: h1 = h2 
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Quá trình tiết lưu là quá trình không thuận nghịch điển hình. Tuy q12 = 0 

nhưng entropy tăng, áp suất giảm do dòng chảy tạo xoáy và ma sát mạnh. 

Năm 1825 Joule và Thomson nêu lên quan hệ giữa sự thay đổi áp suất và 

nhiệt độ qua quá trình tiết lưu như sau: 
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Suy ra 0 , nhiệt độ không đổi sau tiết lưu. Đối với khí thực, xảy ra 3 

trường hợp: lớn hơn, bằng và nhỏ hơn không và được gọi là hiệu ứng Joule–Thom 

son: 

α > 0 nhiệt độ giảm sau tiết lưu 

α = 0 nhiệt độ không đổi 

α < 0 nhiệt độ giảm sau tiết lưu 

Nhờ các phương trình trạng thái của khí thực, người ta có thể xác định 

được đường cong α = 0 chia ra hai vùng α > 0 và α < 0  trên đồ thị T–s . Đường 

cong α = 0 thường gọi là đường chuyển biến và nhiệt độ giới hạn khi α(T) = 0 gọi 

là nhiệt độ chuyển biến. Nhiệt độ chuyển biến Tcb của hầu hết các hơi và khí đều 

bằng 6,75 lần nhiệt độ tới hạn. Như vậy ở nhiệt độ môi trường, chỉ trừ He và H2 

còn hầu hết các khí và hơi khi tiết lưu đều có nhiệt độ giảm, đặc biệt khi tiết lưu hơi 

ẩm hoặc lỏng. 

Trong công nghiệp, Linde (Đức) là người đầu tiên sử dụng hiệu ứng tiết lưu 

kết hợp với các thiết bị trao đổi nhiệt ngược dòng để hóa lỏng không khí. 

Trong máy lạnh nén hơi, hấp thụ và ejectơ, người ta sử dụng các thiết bị 

tiết lưu đơn giản, gọn nhẹ thay cho máy dãn nở rất cồng kềnh phức tạp. 

1.2.4. Dãn nở khí trong ống xoáy 

Năm 1933 Ranque (Mỹ) đã mô tả về một hiệu ứng đặc biệt trong ống xoáy 

như sau: khi cho một dòng không khí có áp suất 6bar ở 200C thổi tiếp tuyến với 

thành trong của ống, vuông góc với trục ống mm12  thì nhiệt độ ở thành ống tăng 

lên trong khi nhiệt độ ở tâm ống giảm xuống. Khi đặt một tấm chắn, sát dòng thổi 

tiếp tuyến có đường kính lỗ d<< 12mm thì gió lạnh sẽ đi qua tấm chắn còn gió 

nóng đi theo hướng ngược lại. 

Hiệu nhiệt độ lên đến 70K. Nhiệt độ phía lạnh đạt tới –120C, phía nóng tới 

580C, áp suất sau khi dãn nở bằng áp suất khí quyển 
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Hình 2-3. Dãn nở khí trong ống xoáy 

Hiệu ứng ống xoáy mới đầu hấp dẫn nhiều nhà khoa học vì nó đơn giản và 

đầy hứa hẹn nhưng đến nay ống xoáy vẫn không được ứng dụng vì hệ số lạnh quá 

nhỏ. 

1.2.5. Hiệu ứng nhiệt điện, hiệu ứng Peltier 

Năm 1821 Seebeck (Đức) đã phát hiện ra rằng trong một vòng dây dẫn kín 

gồm 2 kim loại khác nhau, nếu đốt nóng một đầu nối và làm lạnh đầu kia thì xuất 

hiện một dòng điện trong dây dẫn. 

Đến năm 1834 Peltier (Mỹ) phát hiện ra hiện tượng ngược lại là nếu cho 

một dòng điện một chiều đi qua vòng dây dẫn kín gồm hai kim loại khác nhau thì 

một đầu nối sẽ nóng lên và đầu kia lạnh đi. 

Hiệu ứng Peltier được gọi là hiệu ứng nhiệt điện và được ứng dụng trong 

đo đạc nhiệt độ và cả trong kỹ thuật lạnh. Để đạt được độ chênh lệch nhiệt độ lớn 

người ta phải sử dụng các cặp nhiệt điện thích hợp gồm các chất bán dẫn đặc biệt 

của bismut, antimon, selen và các phụ gia. 

Hình 2-4 mô tả cách bố trí một cặp nhiệt điện. Khi nối với dòng điện một 

chiều, một phía sẽ lạnh xuống và một phía nóng lên. 

 
Hình 2-4. Tủ lạnh nhiệt điện 
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Hiệu nhiệt độ có thể đạt đến 60K. Máy lạnh nhiệt điện được sử dụng khá 

rộng rãi nhưng năng suất lại nhỏ (từ 30 đến 100W). 

Ưu điểm chính của tủ lạnh nhiệt điện là: 

- Không gây tiến ồn, không có chi tiết chuyển động. 

- Gọn nhẹ, chắc chắn, dễ mang xách, không cần môi chất lạnh. 

- Chỉ cần thay đổi chiều đấu điện là chuyển được tủ lạnh sang tủ nóng và 

ngược lại. 

-  Chỉ cần điện ắc quy một chiều, tiện lợi cho du lịch và nông thôn. 

Nhưng tủ cũng có nhiều nhược điểm: 

- Hệ số lạnh thấp, tiêu tốn điện năng lớn 

- Giá thành cao 

- Không trữ lạnh và nóng được vì các cặp kim loại là các cầu nhiệt lớn cân 

bằng nhanh nhiệt độ trong và ngoài. 

1.2.6. Phương pháp tan chảy hoặc thăng hoa chất rắn 

Tan chảy và thăng hoa vật rắn để làm lạnh là phương pháp chuyển pha của 

các chất tải lạnh như nước đá và đá khô. 

Nước đá khi tan ở 00C thu  một nhiệt lượng 333kJ (≈79,kcal). Nếu cần 

nhiệt độ thấp hơn, phải hòa trộn đá vụn với muối ăn hoặc muối CaCl2. Nhiệt độ 

thấp nhất có thể đạt được với nước đá muối là –21,20C ở nồng độ muối 23% trong 

nước đá. 

Nước đá và nước đá muối được sử dụng rộng rãi nhất là trong công nghiệp 

đánh bắt hải sản vì các ưu điểm rẻ tiền, không độc hại và nhiệt ẩn tan chảy lớn, 

nhược điểm là gây ẩm ướt cho sản phẩm bảo quản. Nước muối đá có tính ăn mòn 

cao. 

Đá khô là cácbônic ở dạng rắn. Khi sử dụng, nó chuyển từ dạng rắn sang 

dạng hơi không để lại lỏng nên gọi là đá khô. Ngày nay đá khô có ý nghĩa công 

nghiệp rộng lớn đặc biệt dùng làm lạnh trên phương tiện vận tải. Nhiệt ẩn thăng 

hoa của đá khô là 572,2 kJ/kg ở nhiệt độ –78,50C. Khi tăng lên đến 00C năng suất 

lạnh riêng của đá khô là 637,3 kJ/kg. Đá khô có rất nhiều ưu điểm: khá rẻ so với 

nitơ lỏng, nhiệt ẩn thăng hoa lớn, năng suất lạnh thể tích lớn, không làm ẩm ướt sản 

phẩm, CO2 có khả năng kìm hãm vi sinh vật phát triển. Nhược điểm là đá khô khá 

đắt tiền so với nước đá. 

1.2.7. Bay hơi chất lỏng 

Quá trình bay hơi chất lỏng bao giờ cũng gắn liền với quá trình thu nhiệt. 

Nhiệt lượng cần thiết để bay hơi một kg chất lỏng gọi là nhiệt ẩn bay hơi r. Vì nhiệt 

ẩn bay hơi của chất lỏng bao giờ cũng lớn hơn rất nhiều nhiệt ẩn hóa rắn nên hiệu 

ứng lạnh lớn hơn. 
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Chất lỏng bay hơi đóng vai trò là môi chất lạnh quan trọng trong kỹ thuật 

lạnh. 

Nitơ lỏng được coi là chất tải lạnh quan trọng đặc biệt trong sinh học cryô. 

Nhiều trường hợp, nitơ lỏng vừa là chất tải lạnh vừa là chất để bảo quản vì nitơ 

lỏng là loại khí trơ có tác dụng kìm hãm các quá trình sinh hóa trong thực phẩm 

bảo quản. 

Nitơ lỏng sôi ở nhiệt độ –1960C. Nhiệt ẩn hóa hơi 200kJ/kg. Nếu tăng lên 

đến nhiệt độ 00C, nitơ thu thêm một nhiệt lượng cũng khoảng 200kJ/kg, như vậy 

năng suât lạnh riêng q0 gần bằng 400kJ/kg ở nhiệt độ 00C. 

Các môi chất lỏng cho máy lạnh nén hơi, hấp thụ và ejectơ là amôniắc, 

nước các freôn đều thực hiện quá trình thu nhiệt ở môi trường lạnh bằng quá trình 

bay hơi ở áp suất thấp và nhiệt độ thấp, và thải nhiệt ra môi trường bằng quá trình 

ngưng tụ ở áp suất cao và nhiệt độ cao. 

2. Môi chất lạnh và chất tải lạnh 

Mục tiêu: - Giới thiệu môi chất lạnh và chất tải lạnh và các tính chất đặc trưng 

 Các môi chất lạnh thường dùng trong kỹ thuật lạnh 

 Môi chất lạnh là gì? 

Môi chất lạnh (còn gọi là tác nhân lạnh, gas lạnh) là chất môi giới được sử 

dụng trong chu trình nhiệt động ngược chiều để hấp thụ nhiệt của môi trường cần 

làm lạnh có nhiệt độ thấp và thải nhiệt ra ngoài môi trường có nhiệt độ cao hơn. 

Ví dụ, môi chất lạnh NH3, môi chất lạnh R134a, R22, … 

Ở máy lạnh nén hơi, quá trình hấp thu nhiệt ở môi trường lạnh được thực 

hiện nhờ quá trình bay hơi của môi chất ở nhiệt độ thấp, áp suất thấp và quá trình 

thải nhiệt ở môi trường có nhiệt độ cao nhờ quá trình ngưng tụ của môi chất ở nhiệt 

độ cao, áp suất cao. 

Bảng 2.1. Một số môi chất lạnh thường dùng 

ST

T 
Kí hiệu Tên gọi 

Công thức 

hóa học 

Phân tử 

lượng 

kg/lmol 

Nhiệt độ sôi 

ở áp suất khí 

quyển 0C 

Ghi chú 

1 

2 

3 

R717 

R718 

R744 

Amoniac 

Nước 

Cacbonic 

NH3 

H2O 

CO2 

17 

18 

44 

-33,4 

100 

-78,5 

Các chất vô cơ 

4 

5 

6 

7 

8 

R11  

R12 

R13 

R22 

R23 

Triclomonoflometan 

Diclodiflometan 

Monoclotriflometan 

Monoclodiflometan 

Triflometan 

CCl3F 

CCl2F2 

CClF3 

CHClF2 

CHF3 

137,4 

120,9 

104,5 

86,5 

70,0 

23,8 

-29,8 

-81,4 

-40,8 

-82,1 

Đã bị cấm 

Đã bị cấm 

Đã bị cấm 

Được lưu hành đến 2040 

Thay thế R13 
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9 

10 

R113 

R123 

Triclotrifloetan 

Diclodifloetan 

C2Cl3F3 

C2HCl2F3 

187,4 

153,0 

47,7 

26,7 

Đã bị cấm đến 2040 

Thay cho R12, R22 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

R134a 

R404A 

R407C 

R410A 

R500 

R502 

R507 

Tetrafloetan  

R125/143a/134a 

(44/52/14%) 

R32/125/1334a 

(23/25/52%) 

R32/125 (50/50%) 

R12/152a 

(73,8/26,2%) 

R22/R115 

(48,8/51,2%) 

R125/143a (50/50%) 

C2H2F4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

102 

97,6 

86,2 

72,58 

99,3 

111,63 

89,86 

-26,5 

-46,4 

-43,8 

-51,6 

-33,6 

-45,4 

-47,1 

Thay cho R12, R22 

Thay thế cho R502 

Thay thế cho R22 

Thay thế cho R22 

Đã bị cấm 

Đã bị cấm 

Thay thế cho R502 

 

 Môi chất lạnh NH3 

a. Dấu hiệu nhận biết 

Amôniắc có công thức hóa học NH3, ký hiệu R717 là một chất khí không 

màu, có mùi rất hắc. Lỏng amôniắc sôi ở áp suất khí quyển ở nhiệt độ –33,350C. 

Amôniắc có tính chất nhiệt động tốt phù hợp với chu trình máy lạnh nén hơi dùng 

máy nén piston. 

b. Tính chất vật lý 

Áp suất ngưng tụ tương đối cao, nhiệt độ cuối tầm nén rất cao nên cần làm 

mát đầu máy nén bằng hơi nước và hơi hút ở nhiệt độ bão hòa. Ở máy nén hai cấp 

áp suất bay hơi thường nhỏ hơn áp suất khí quyển nên dễ lọt không khí vào hệ 

thống. Năng suất lạnh riêng thể tích lớn nên máy gọn nhẹ. Độ nhớt nhỏ, tính lưu 

động cao nên ít tổn thất áp suất, đường ống nhỏ. Hệ số dẫn nhiệt và tỏa nhiệt lớn 

nên các thiết bị trao đổi nhiệt gọn nhẹ. Hòa tan nước hoàn toàn nên không gây tắc 

ẩm nhưng hàm lượng nước phải khống chế dưới 0,1%. Không hòa tan dầu bôi trơn 

nên phải có bình tách dầu tránh lớp dầu bám trên bề mặt thiết bị cản trở quá trình 

trao đổi nhiệt, NH3 dẫn điện nên không sử dụng cho máy nén kín và nửa kín. 

c. Tính chất hóa học 

Bền vững ở khoảng nhiệt độ và áp suất công tác. Chỉ phân hủy thành nitơ và hiđrô 

ở nhiệt độ 2600C nhưng khi có mặt ẩm và bề mặt xilanh bằng thép làm chất xúc tác 

thì NH3 phân hủy ngay ở nhiệt độ 110÷1200C nên máy lạnh NH3 phải có bình tách 

khí không ngưng. Cũng bởi vậy cần làm mát tốt đầu xilanh và hạn chế nhiệt độ 

cuối tầm nén càng thấp càng tốt. Không ăn mòn kim loại đen chế tạo máy nhưng ăn 
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mòn đồng và các hợp kim của đồng trong máy lạnh amôniắc. Không ăn mòn phi 

kim loại chế tạo máy. 

d. Tính an toàn cháy nổ 

Gây cháy nổ trong không khí. Ở nồng độ 13,4÷16% cháy ở nhiệt độ 6510C, vì vậy 

các gian máy amôniắc không được dùng ngọn lửa trần và phải được thông thoáng 

thường xuyên. Hỗn hợp với thủy ngân gây nổ rất nguy hiểm nên hệ thống lạnh 

amôniắc không được sử dụng áp kế thủy ngân. 

e. Tính sinh lý 

Độc hại đối với cơ thể con người, gây kích thích niêm mạc mắt, dạ dày, gây 

co thắt cơ quan hô hấp, làm bỏng da. Có mùi khó ngửi, hắc nên dễ phòng tránh. 

Làm giảm chất lượng thực phẩm bảo quản, làm thực phẩm, rau quả biến màu và 

làm giảm chất lượng rất nhanh chóng. 

f. Tính kinh tế 

Là môi chất lạnh rẻ tiền, dễ kiếm, dễ vận chuyển, bảo quản. 

g. Ứng dụng 

Amôniắc ngày nay trở thành môi chất quan trọng, sử dụng trong nhiều lĩnh 

vực từ nhiệt độ bay hơi +100C đến –600C. Amôniắc thích hợp với máy nén piston, 

không ứng dụng cho máy nén tuabin vì tỉ số áp suất quá thấp. 

 Môi chất lạnh R22 

a. Dấu hiệu nhận biết 

Có công thức hóa học CHClF2, kí hiệu trên chai gas là R22, là chất khí không màu, 

có mùi thơm rất nhẹ, sôi ở áp suất khí quyển ở nhiệt độ –40,80C. 

b. Tính chất vật lý 

R22 có áp suất ngưng tụ tương đối cao. Nhiệt độ cuối tầm nén trung bình 

nhưng cần làm mát tốt đầu máy nén. Áp suất bay hơi thường lớn hơn áp suất khí 

quyển. 

Năng suất lạnh riêng thể tích lớn gần bằng NH3 nên máy tương đối gọn. Độ nhớt 

lớn, tính lưu động kém NH3 nên các đường ống, cửa van đều phải lớn hơn. Hòa tan 

hạn chế dầu nên gây khá nhiều khó khăn cho việc bôi trơn. Ở khoảng nhiệt độ từ –

20 ÷ –400C môi chất không hòa tan dầu. Dầu có nguy cơ bám trên bề mặt dàn bay 

hơi làm cho máy nén thiếu dầu nên người ta tránh không cho máy lạnh R22 làm 

việc ở chế độ này. Không dẫn điện nên có thể sử dụng cho máy nén kín và nửa kín 

tuy có độ an toàn kém hơn R12 nên sự cố xảy ra điện đối với R22 lớn hơn. Lỏng 

R22 có dẫn điện nên tuyệt đối không để lỏng lọt về máy nén. 

c. Tính chất hóa học 

Bền vững ở phạm vi nhiệt độ và áp suất làm việc. Khi có chất xúc tác là 

thép, phân hủy ở 5500C có thành phần phosgen rất độc. Không tác dụng với kim 
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loại và phi kim loại chế tạo máy nhưng hòa tan và làm trương phồng một số hợp 

chất hữu cơ như cao su và chất dẻo nên đệm kín phải sử dụng cao su chịu freôn. 

d. Tính an toàn cháy nổ 

Không cháy và không nổ tuy độ an toàn thấp hơn so với R12. 

e. Tính sinh lý 

Không độc hại đối với cơ thể sống. Khi nồng độ lên quá cao có thể bị ngạt 

thở do thiếu dưỡng khí. Không làm biến chất thực phẩm bảo quản. 

f. Tính kinh tế 

R22 đắt nhưng dễ kiếm, vận chuyển và bảo quản dễ dàng. 

g. Ứng dụng 

Đang được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các ngành công nghiệp đặc biệt 

trong kỹ thuật điều hòa không khí. Mức độ phá hủy tầng ôzôn nhỏ nhưng gây hiệu 

ứng lồng kính làm nóng địa cầu do đó R22 cũng chỉ được sử dụng trong thời kỳ 

quá độ loại bỏ các freôn có hại cho đến năm 2040. 

 Môi chất lạnh R12 

Môi chất lạnh R12 có công thức hóa học CCl2F2, là một chất khí không 

màu, có mùi thơm rất nhẹ, nặng hơn không khí khoảng 4 lần ở 300C, có nhiệt độ 

sôi là –26,90C ở áp suất khí quyển. R12 là một môi chất lạnh an toàn cao và có tính 

chất nhiệt động tốt hơn so với R22, được sử dụng trong tủ lạnh gia đình, máy điều 

hòa không khí cho ôtô và trong các tủ kết đông cũng như trong rất nhiều lĩnh vực 

khác. Tuy nhiên R12 là một freôn có mức độ phá hủy tầng ôzôn và hiệu ứng lồng 

kính lớn nên đã bị cấm sản xuất, lưu hành sử dụng từ ngày 01/01/1996. Thời hạn nà 

kéo dài thêm 10 năm ở các nước đang phát triển. 

 Môi chất lạnh R134a 

Môi chất lạnh R134a là môi chất mới, không chứa clo, không tác động phá 

hủy tần ôzôn nên được coi là môi chất lạnh tương lai. R134a có công thức hóa học 

CF3–CH2F, phân tử lượng 102,0 kg/kmol, sôi ở áp suất khí quyển –26,50C, dự định 

thay thế cho R12. R134a vẫn được sử dụng ở Mỹ, Nhật nhưng châu Âu đang đề 

nghị cấm R134a vì chỉ số làm nóng địa cầu GWP = 1300 quá cao và vì dịch vụ rất 

khó khăn. Hầu hết các điều hòa ôtô và máy lạnh R134a ở Đức đã chuyển sang sử 

dụng CO2. 

 Môi chất lạnh R410A 

Là hỗn hợp ga lạnh quan trọng thuộc nhóm không đồng sôi, nhiệt độ sôi 

thường -51,50C gồm R32/125 tỉ lệ khối lượng 50/50%,  dùng thay thế cho R22 và 

R13B1, sử dụng trong máy lạnh, điều hòa không khí và bơm nhiệt cũng như các 

máy lạnh sâu. Khác biệt cơ bản là áp suất ngưng tụ cao gấp 1.6 lần R22, do đó các 

kỹ thuật dịch vụ và các dụng cụ dịch vụ khác hẳn so với R22. Năng suất lạnh riêng 
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thể tích cao 1.6 lần so với R22, điều đó có nghĩa là máy nén nhỏ gọn hơn R22 khá 

nhiều. Trong máy điều hòa người ta chứng minh được rằng hiệu suất lạnh cao hơn 

R22. Do R410A (và cả R407C) là môi chất không đồng sôi nên phải nạp lỏng và 

nếu có rò rỉ thì phải xả bỏ toàn bộ ga lạnh trong hệ thống để nạp lại hoàn toàn vì 

khi rò rỉ, thành phần dễ bay hơi bị tổn thất nhiều hơn vì tỉ lệ đã thay đổi. 

 Chất tải lạnh 

 Định nghĩa 

Chất tải lạnh là chất trung gian nhận nhiệt độ của đối tượng cần làm lạnh 

chuyển tới thiết bị bay hơi cấp cho môi chất lạnh sôi. Hệ thống lạnh dùng chất tải 

lạnh còn gọi là hệ thống lạnh gián tiếp. Chất tải lạnh đôi khi còn được gọi là môi 

chất lạnh thứ cấp. 

Ví dụ, chất tải lạnh nước, chất tải lạnh dung dịch muối NaCl, CaCl2, … 

 Chất tải lạnh nước 

Nước là môi chất tải lạnh lý tưởng, nó đáp ứng hầu hết tất cả các yêu cầu 

đã nêu. Nhược điểm duy nhất của nước là nhiệt độ đông đặc cao ở 00C. Như vậy để 

đảm bảo an toàn, nhiệt độ sôi môi chất không được thấp hơn 50C. Chính vì lý do đó 

nước chỉ được sử dụng cho mục đích điều hòa không khí hoặc bảo quản rau quả ở 

nhiệt độ dương. 

 Chất tải lạnh dung dịch nước muối NaCl 

Nước muối NaCl còn gọi là nước muối ăn hay nước muối clorua natri. 

Nước muối NaCl cũng đáp ứng gần như đầy đủ các yêu cầu của một chất 

tải lạnh lý tưởng: rẻ, dễ kiếm, an toàn. Ở nồng độ khối lượng 23,1% muối NaCl, 

dung dịch đạt nhiệt độ cùng tinh (nhiệt độ hóa rắn thấp nhất) ở –21,20C. Như vậy 

nhiệt độ sôi môi chất không được thấp hơn –16,20C. 

Nhược điểm khác của nước muối NaCl là gây han rỉ và ăn mòn thiết bị 

mãnh liệt. Để giảm tính ăn mòn của nước muối thường phải cho thêm phụ gia hoặc 

các chất ức chế ăn mòn như cromat và photphat và đưa độ pH về giá trị trung tính. 

Bảng 2.2. Tính chất nước muối NaCl 

Khối lượng riêng ở +150C,  

kg/lít 

Nồng độ khối lượng,  

% 

Nhiệt độ đóng băng,  
0C 

1,00 

1,01 

1,02 

1,03 

1,04 

0,1 

1,5 

2,9 

4,3 

5,6 

0,0 

-0,9 

-1,8 

-2,6 

-3,5 

1,05 

1,06 

7,0 

8,3 

-4,4 

-5,4 
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1,07 

1,08 

1,09 

9,6 

11,0 

12,3 

-6,4 

-7,5 

-8,6 

1,10 

1,11 

1,12 

1,13 

1,14 

13,6 

14,9 

16,2 

17,5 

18,8 

-9,8 

-11,0 

-12,2 

-13,6 

-15,1 

1,15 

1,16 

1,17 

1,175 

1,18 

20,0 

21,2 

22,4 

23,1 

23,7 

-16,6 

-18,2 

-20,0 

-21,2 

-17,2 

 Chất tải lạnh dung dịch nước muối CaCl2 

Dung dịch nước muối CaCl2 cũng đáp ứng được rất nhiều các yêu cầu của 

chất tải lạnh lý tưởng giống như NaCl tuy muối CaCl2 không dễ kiếm như NaCl. 

Nước muối CaCl2 dùng cho các ứng dụng có nhiệt độ thấp hơn NaCl. Ở 

nồng độ 29,9% khối lượng, nước muối CaCl2 đạt nhiệt độ cùng tinh –550C. 

Như vậy nhiệt độ sôi môi chất cho phép đến –500C. 

Nhược điểm của CaCl2 là ăn mòn thiết bị cũng giống như NaCl. Các biện 

pháp hạn chế ăn mòn bằng các phụ gia và các chất ức chế cũng giống như đối với 

NaCl. 

Ngoài NaCl và CaCl2 người ta còn sử dụng một số loại muối khác như 

K2CO3 hoặc MgCl2 nhưng phạm vi ứng dụng của chúng không rộng rãi. 

Bảng 2.3. Tính chất nước muối CaCl2 

Khối lượng riêng ở +150C,  

Kg/lít 

Nồng độ khối lượng,  

% 

Nhiệt độ đóng băng,  
0C 

1,00 

1,05 

1,10 

1,15 

1,16 

0,1 

5,9 

11,5 

16,8 

17,8 

0,0 

-3,0 

-6,1 

-12,7 

-14,2 

1,17 

1,18 

1,19 

1,20 

1,21 

18,9 

19,9 

20,9 

21,9 

22,8 

-15,7 

-17,4 

-19,2 

-21,2 

-23,3 



84 

1,22 

1,23 

1,24 

1,25 

1,26 

23,8 

24,7 

25,7 

26,6 

27,5 

-25,7 

-26,3 

-31,2 

-34,6 

-38,6 

1,27 

1,26 

1,266 

1,29 

26,4 

29,4 

29,9 

30,3 

-43,6 

-50,1 

-55,0 

-50,6 

 Bài tập về môi chất lạnh và chất tải lạnh 

Bài tập 1. 1kg hơi bão hòa khô môi chất lạnh R12 ở nhiệt độ -500C được nén 

đoạn nhiệt (s = const) đến áp suất 0,4 MPa. Xác định áp suất ban đầu, thể tích ban 

đầu và cuối entanpi đầu và cuối, nhiệt độ cuối quá trình nén bằng đồ thị Igp-i của 

R12. 

Lời giải 

sử dụng đồ thị Igp-i của R12 ở phần phụ lục. Dạng đồ thị trên được biểu thị 

trên hình 1.4. Từ đồ thị ta tìm được áp suất pi (qua điểm 1): 

P1  0,04 MPa = 0,4 bar 

Thể tích ban đầu 

v1 = 0,4 m3/kg 

Entanpi ban đầu i1: 

i1  630 kJ/kg 

Từ điểm 1 (giao điểm của t1 =-500C và x1 = 1, vì là hơi bão hòa khô) vạch 

đường s1 = const cắt đường áp suất p2 = 0,4 MPa tại điểm 2. Từ đó ta tìm được thể 

tích cuối v2, nhiệt độ cuối t2, entanpi cuối quá trình i2: 

v2 = 0,05 m3/kg;  t2 = 300C; 

i2 = 670 kJ/kg 

 
Bài tập 2. G = 6kg NH3 ở áp suất p1 = 1 bar, s1 = 1 kJ/kgK, sau khi nhận 

nhiệt Q đẳng áp, entropi tăng lên 1,7 lần (s2 = 1,7 s1). Xác định nhiệt Q. 
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Lời giải 

Vì là quá trình đẳng áp của khí thực nên ta có 

Q = G (i2 - i1) 

Ở đây, từ đồ thị Igp-i của NH3 qua điểm 1 (giao điểm của p1 = 1 bar = 0,1 

MPa và s1) và điểm 2 (giao điểm của p1 và s2 = 1,7 s1 = 1,7 kJ/kgK) ta tìm được i1 = 

495 kJ/kg, i2 = 660 kJ/kg. 

Q = 6 (660 - 495) = 990 kJ. 

3. Các hệ thống lạnh thông dụng 

 Hệ thống lạnh với một cấp nén 

 Sơ đồ một cấp nén đơn giản 

a. Sơ đồ thiết bị và biểu diễn chu trình trên đồ thị lgP-h 

 
Hình 2-5. Sơ đồ một cấp nén đơn giản 

Trong sơ đồ bao gồm các thiết bị như sau: 

MN: Máy nén NT: Thiết bị ngưng tụ 

TL: Van tiết lưu BH: Thiết bị bay hơi. 
b. Các quá trình của chu trình khô 

- Quá trình 1-2: Là quá trình ép nén đoạn nhiệt môi chất (ở dạng hơi). Hơi 

môi chất ở trạng thái điểm 1 được máy nén hút và ép nén lên đến trạng thái tại điểm 

2 trong quá trình ép nén này tiêu tốn một công l. Ở quá trình này có đặc điểm: S1= 

S2 (hoặc S = 0); nhiệt độ của môi chất lạnh tăng từ T0 đến TK ; áp suất tăng từ p0 

đến pK. Điểm 2 nằm trong vùng hơi quá nhiệt. 

- Quá trình 2-3: Quá trình làm mát & ngưng tụ đẳng áp hơi môi chất, xảy ra 

tại thiết bị ngưng tụ. Môi chất trao đổi nhiệt với môi trường làm mát bằng nước 

hoặc không khí. Khi môi chất được đưa đến thiết bị ngưng tụ, môi chất được làm 

mát và hạ nhiệt độ xuống tới đường bảo hòa khô (x = 1), trong quá trình này, nhiệt 

độ thì giảm còn áp suất thì không đổi. Trong vùng hơi ẩm môi chất chuyển đổi pha 
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từ dạng bảo hòa khô sang dạng lỏng  nhờ có nước làm mát (hoặc không khí). Trong 

quá trình này, áp suất không đổi p2 = p3 = pK. . 

 - Quá trình 3-4: Đây là quá trình tiết lưu đẳng Entanpy môi chất lạnh ở 

điểm 3 được tiết lưu đến điểm 4 , trong quá trình tiết lưu này môi chất có nhiệt độ 

và áp suất từ tK, pK giảm xuống đến nhiệt độ và áp  suất t0, p0. 

- Quá trình 4-1: Đây là quá trình sôi và bốc hơi đẳng áp và đẳng nhiệt. 

Trong quá tình này môi chất nhận nhiệt của môi trường cần làm lạnh sôi và bốc hơi 

đẳng áp đồng thời sinh lạnh (đây là quá trình mà ta cần thực hiện). Sau đó môi chất 

lạnh được máy nén hút về khép kín vòng tuần hoàn và bắt đầu một chu trình mới. 

 Sơ đồ có quá nhiệt hơi hút, quá lạnh lỏng và hồi nhiệt 

a. Sơ đồ có quá nhiệt hơi hút, quá lạnh lỏng 

- Sơ đồ thiết bị và biểu diễn chu trình trên đồ thị lgP-h 

 
Hình 2-6. Sơ đồ có quá nhiệt hơi hút, quá lạnh lỏng 

MN : Máy nén. NT : Thiết bị ngưng tụ  

QL : Bình quá lạnh  TLN : Van tiết lưu nhiệt. 

BH : Thiết bị bốc hơi.  

- Các quá trình của chu trình 

+ Quá trình 1-2: Là quá trình ép nén đoạn nhiệt môi chất (ở dạng hơi). Hơi 

môi chất từ điểm 1 được máy nén hút và ép nén lên đến trạng thái tại điểm 2, trong 

quá trình ép nén này tiêu tốn một công nén l. Ở quá trình này có đặc điểm: S1 = S2 

(hoặc S = 0); nhiệt độ của môi chất lạnh tăng từ  T0 đến TK; áp suất tăng từ p0 đến 

pK, quá trình này xảy ra tại vùng hơi quá nhiệt. 

+ Quá trình 2-3: Quá trình làm mát & ngưng tụ đẳng áp hơi môi chất, xảy 

ra tại thiết bị ngưng tụ. Quá trình này được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, môi 

chất sau khi được đưa đến thiết bị ngưng tụ, môi chất trao đổi nhiệt với môi trường 

làm mát bằng nước hoặc không khí môi chất được làm mát và hạ nhiệt độ xuống tới 
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đường bảo hòa khô (x =1), trong quá trình này, nhiệt độ thì giảm còn áp suất thì 

không đổi. Giai đoạn 2, đây là quá trình ngưng tụ đẳng áp môi chất chuyển đổi pha 

từ dạng bảo hòa khô sang dạng lỏng  nhờ có nước làm mát (hoặc không khí). Trong 

quá trình này, áp suất không đổi p3’ = pK = cost. Giai đoạn 3, là quá trình quá lạnh 

hơi môi chất, môi chất ở trạng thái điểm 3 (điểm nằm trên đường x = 0) được đưa 

vào bình quá lạnh và được làm lạnh hạ nhiệt độ từ t3’   xuống nhiệt độ t3. 

+ Quá trình 3-4: Đây là quá trình tiết lưu đẳng Entanpy môi chất lạnh ở 

điểm 3 được tiết lưu đến điểm 4, trong quá trình tiết lưu này môi chất có nhiệt độ 

và áp suất từ tK, pK giảm.Trong chu trình này h = const. 

+ Quá trình 4-1’: Đây là quá trình bốc hơi đẳng áp, đẳng nhiệt hơi môi chất 

t = const; p = const  môi chất trao đổi nhiệt với môi trường cần làm lạnh sôi - bốc 

hơi. 

+ Quá trình 1’–1: quá nhiệt hơi môi chất  sử dụng van tiết lưu nhiệt. Sau đó 

môi chất được máy nén hút về & khép kín vòng tuần hoàn. 

b. Sơ đồ có hồi nhiệt 

- Sơ đồ thiết bị và biểu diễn chu trình trên đồ thị lgP-h 

 
Hình 2-7. Sơ đồ có hồi nhiệt 

Trong đó: 
  MN: máy nén   NT: ngưng tụ 
  BH: bay hơi    TL: tiết lưu 
  HN: hồi nhiệt 

- Các quá trình của chu trình 

+ Quá trình 1-2: (xảy ra tương tự như chu trình quá lạnh và quá nhiệt). Ở 

chu trình này hơi môi chất được hút từ thiết bị hồi nhiệt chứ không phải là thiết bị 

bốc hơi. Hơi hút về máy nén cũng là hơi quá nhiệt. 
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+ Quá trình 2-3: Quá trình làm mát & ngưng tụ đẳng áp hơi môi chất, xảy 

ra tại thiết bị ngưng tụ. Quá trình này được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 & 

giai đoạn 2 cũng tương tự như chu trình quá lạnh & quá nhiệt. Giai đoạn 3 là quá 

trình quá lạnh lỏng hơi môi chất ở thiết bị hồi nhiệt, môi chất ở điểm 3’ (điểm nằm 

trên đường x = 0) được đưa vào hồi nhiệt và được hạ nhiệt độ từ t3’ xuống nhiệt độ 

t3 do trao đổi nhiệt với hơi môi chất có nhiệt độ thấp từ thiết bị bốc hơi về. 

+ Quá trình 3-4: Đây là quá trình tiết lưu đẳng Entanpy môi chất lạnh ở 

điểm 3 được tiết lưu đến điểm 4, trong quá trình tiết lưu này môi chất có nhiệt độ 

và áp suất từ tK,pK giảm, trong quá trình này h = const. 

+ Quá trình 4-1’: Đây là quá trình bốc hơi đẳng áp và đẳng nhiệt hơi môi 

chất, trong quá trình này môi chất trao đổi nhiệt với môi trường cần làm lạnh môi 

chất lấy nhiệt của môi trường sôi bốc hơi. 

+ Quá trình  1’-1: Quá trình hút hơi môi chất trong thiết bị hồi nhiệt. 

 Sơ đồ hai cấp nén có làm mát trung gian 

 Sơ đồ thiết bị và biểu diễn chu trình trên đồ thị lpP-h 

 
Hình 2-8. Sơ đồ hai cấp nén có làm mát trung gian 

Các thiết bị trong hệ thống gồm: 

MTG: Thiết bị làm mát trung gian 

BTG: Bình trung gian. 

TL1: Van tiết lưu  1 

TL2: Van tiết lưu  2. 

 Các quá trình của chu trình 

- Các quá trình trình 1–2; 4–5 ; 5–6; 6–1 hoạt động tương tự như chu trình 

khô một cấp nén (xem lại chu trình khô). Ở quá trình này hơi môi chất được hút từ 

thiết bị bốc hơi là do máy nén hạ áp hút và trong quá trình này tiêu tốn 1 công nén 

riêng l1 = h2 – h1. 
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- Quá trình 2–3 : Môi chất sau khi được nén lên trạng thái 2 được đưa vào 

thiết bị làm mát trung gian, và được làm mát xuống đến nhiệt độ tại điểm 3 có nhiệt 

độ bằng nhiệt độ ngưng tụ t3 = tK . 

- Quá trình 3–4: Đây là quá trình ép nén đoạn nhiệt lần 2 được thực hiện ở 

máy nén cao áp. Máy nén hút hơi môi chất ở trạng thái điểm 3 ép nén môi chất lên 

trang trạng thái điểm 4 có áp suất pK và nhiệt độ t4. Trong quá trình ép nén lần 2 tốn 

một công nén riêng là: l2 = h4 –h3  & nhiệt độ tăng từ t3  đến  t4. Sau đó môi chất 

được làm mát (tương tự chu trình khô một cấp nén). Như vậy khi môi chất được 

máy nén hạ áp hút về khép kín một chu trình lạnh. 

 Các sơ đồ khác 

 Sơ đồ hai cấp, hai tiết lưu, làm mát trung gian toàn phần 

a. Sơ đồ thiết bị và biểu diễn chu trình trên đồ thị lpP-h 

 Sơ đồ thiết bị và biểu diễn chu trình trên đồ thị lgP-h 

 
Hình 2-9. Sơ đồ hai cấp, hai tiết lưu, làm mát trung gian toàn phần 

Trong đó:  

 MTG: thiết bị làm mát trung gian TL1: van tiết lưu  1 

 BTG: bình trung gian. TL2: van tiết lưu  2 

       NHA: nén hạ áp           NCA: nén cao áp 

b. Các quá trình của chu trình 

- Quá trình 1-2 : Quá trình ép nén đoạn nhiệt lần 1 xảy ra tại máy nén hạ áp 

quá trình nén theo đường đẳng Entropy (S1 = S2). Hơi môi chất được máy nén hạ áp 

hút ở trạng thái điểm 1 từ thiết bị bốc hơi nén lên trạng thái điểm 2 có áp suất cao 

hơn t2, p2. Trong quá trình ép nén này tiêu tốn một công nén riêng l1. 

- Quá trình 2–3: Làm mát trung gian xuống nhiệt độ môi trường (t3 = tK). 

- Quá trình 3–4: Hòa trộn giữa dòng hơi nén từ máy nén hạ áp với dòng hơi 

từ bình trung gian có trạng thái thành trạng thái 4. 
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- Quá trình 4–5: Là quá trình nén đoạn nhiệt lần 2 trong máy nén cao áp, 

nén theo đường đẳng entropy S4 = S5. Sau quá trình nén môi chất có áp suất cao & 

nhiệt độ cao pK; t5. 

- Quá trình 5–6: Là quá trình làm mát và ngưng tụ đẳng áp (xem chu trình 

khô một cấp nén). 

 - Quá trình 6–7: Quá trình tiết lưu đẳng Entanpy (h6 = h7). Trong quá trình 

tiết lưu này nhiệt độ & áp suất hạ xuống từ: tK; pK đến tTG; pTG. Phần hơi môi chất 

sau khi tiết lưu (trạng thái 8) sẽ về máy nén cao áp, phần lỏng đi vào van tiết lưu 2 

có trạng thái 9. 

- Quá trình 9–10: Tiết lưu đẳng Entanpy ở van tiết lưu 2 (h9 = h10). Ở quá 

trình này sau khi môi chất qua van tiết lưu nhiệt độ & áp suất giảm từ tTG; pTG 

xuống t0; p0 và sau đó môi chất được đưa vào thiết bị bốc hơi. 

- Quá trình 10–1: Môi chất bốc hơi lỏng thu nhiệt môi trường, sinh lạnh. 

 Sơ đồ hai cấp bình trung gian ống xoắn 

a. Sơ đồ thiết bị và biểu diễn chu trình trên đồ thị lgP-h 

 
Hình 2-10. Sơ đồ hai cấp bình trung gian ống xoắn 

b. Các quá trình của chu trình 

- Quá trình 1-2: Quá trình ép nén đoạn nhiệt lần 1 xảy ra tại máy nén hạ áp 

quá trình nén theo đường đẳng Entropy (S1 = S2). Hơi môi chất được máy nén hạ áp 

hút ở trạng thái điểm 1 từ thiết bị bốc hơi nén lên trạng thái điểm 2 có áp suất cao 

hơn t2, p2. Trong quá trình ép nén nay tiêu tốn một công nén riêng l1. 

- Quá trình 2-3: Làm mát trung gian xuống nhiệt độ môi trường (t3 = tK). 

Sau đó môi chất được đưa vào bình trung gian. 

- Quá trình 3-4: Hòa trộn giữa dòng hơi nén từ  máy nén hạ áp (bình làm 

mát trung gian) với dòng hơi từ bình trung gian có trạng thái thành trạng thái 4 

(điểm 4  8). Sau đó môi chất được máy nén cao áp hút.  
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- Quá trình 4-5: Là quá trình nén đoạn nhiệt lần 2 trong máy nén cao áp, 

nén theo đường đẳng Entropy S4 = S5. Sau quá trình nén môi chất có áp suất cao & 

nhiệt độ cao pK; t5. Trong quá trình này tiêu tốn 1 công nén riêng l2 = h5 – h4. 

- Quá trình 5-6: Là quá trình làm mát và ngưng tụ đẳng áp, môi chất được 

làm mát xuống đường bảo hòa khô sau đó được ngưng tụ đẳng áp p = const  nhờ 

trao đổi nhiệt với môi trường ngoài là nước hoặc không khí. Sau đó môi chất  được 

đưa tới van tiết lưu lần1. 

- Quá trình 6-7: Quá trình tiết lưu đẳng Entanpy (h6 = h7). Trong quá trình 

tiết lưu này nhiệt độ & áp suất hạ xuống từ: tK; pK đến tTG; pTG. Phần lỏng môi chất 

sau khi tiết lưu xuống đáy bình và  được đưa về van tiết lưu lần 2. Phần hơi ở dạng 

lỏng môi chất hòa trộn với môi chất từ máy nén hạ áp (trạng thái 8  4), hạ nhiệt độ 

của dòng hơi môi chất này và về máy nén cao áp.   

- Quá trình 9-10: Tiết lưu đẳng Entanpy ở van tiết lưu 2 (h9 = h10). Ở quá 

trình này sau khi môi chất qua van tiết lưu nhiệt độ & áp suất giảm từ tTG; pTG 

xuống t0; p0 và sau đó môi chất được đưa vào thiết bị bốc hơi. 

- Quá trình 10-1: Môi chất bốc hơi lỏng thu nhiệt môi trường, sinh lạnh. Trong quá 

trình môi chất sôi bốc hơi có nhiệt độ & áp suất không đổi. Sau đó môi chất được 

máy nén hạ áp hút về kết thúc vòng tuần hoàn bắt đầu 1 chu trình mới. 

 Bài tập 

Bài 1. Chu trình máy lạnh không khí với nhiệt độ vào máy nén -130C, nhiệt 

độ không khí sau khi nén 470C. Xác định hệ số làm lạnh và hệ số bơm nhiệt. 

Lời giải 

Hệ số làm lạnh của máy lạnh không khí với t1 = -130C, t2 = 470C 

33,4
)27313()27347(

27313

12

1 








TT

T
  

Hệ số bơm nhiệt: 

 =  + 1 = 4,33 + 1 = 5,33 

Bài tập 2. Tủ lạnh R12 có nhiệt độ sôi t0 = -200C, nhiệt độ ngưng tụ tk = 

300C, hơi ra khỏi dàn bay hơi là hơi bão hòa khô, chất lỏng ra khỏi dàn ngưng tụ là 

chất lỏng bão hòa, nén đoạn nhiệt. Xác định hệ số làm lạnh ? 

Lời giải: 

4
642670

530642

12

31 










ii

ii
  

Trong đó: i1 = 642, i2 = 670, i3 = 530 kJ/kg. 

4. Máy nén lạnh 

Mục tiêu: Phân loại, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại máy nén 

 Khái niệm 



92 

- Định nghĩa: Máy mén lạnh là loại máy nén đặc biệt dùng trong kỹ thuật 

lạnh  để hút hơi môi chất từ áp suất thấp, nhiệt độ thấp sinh ra trong thiết bị  bốc 

hơi nén lên áp suất cao đưa vào thiết bị  ngưng tụ đảm bảo sự tuần hoàn môi chất 

một cách hợp lý trong hệ thống lạnh.  

- Phạm vi sử dụng: Trong kỹ thuật lạnh, người ta chủ yếu sử dụng hầu như tất 

cả các kiểu loại máy nén với các nguyên lý làm việc khác nhau, nhưng những máy 

nén hay được sử dụng nhất là máy nén piston, trục vít, roto, xoắn ốc… làm việc theo 

nguyên lý nén thể tích và máy nén tuabin máy nén êjectơ… làm việc theo nguyên lý 

động học. 

Theo nguyên lý nén thể tích thì quá trình nén từ áp suất thấp lên áp suất cao 

nhờ sự thay đổi thể tích của khoang hơi giữa piston và xy lanh. Máy nén thể tích 

làm việc theo chu kỳ, không liên tục. Hơi được hút và nén theo những phần riêng, 

do đó đường hút và đẩy có hiện tượng xung động.  

Trong các máy nén làm việc theo nguyên lý động học, áp suất dòng hơi tăng 

lên là do động năng biến thành thế năng. Quá trình làm việc củ máy nén tuabin 

được chia ra làm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu dòng hơi được làm tăng tốc nhờ đĩa 

quay và bánh cánh quạt. Giai đoạn hai, dòng hơi có động năng lớn được dẫn đến 

buồng khuếch tán, ở đó, động năng biến thành thế năng và áp suất tăng dần. Đặc 

điểm của máy nén động học là làm việc liên tục và không có clapê hút và đẩy. 

Tuy nguyên lý máy nén khác nhau nhưng qua nghiên cứu người ta thấy kết 

quả nhiệt động của 2 quá trình là hoàn toàn giống nhau.  

 Máy nén pittông 

Hình 2-11. biểu diễn quá trình nén lý thuyết của máy nén piston trên sơ đồ và 

đồ thị p-V bỏ qua các tổn thất của quá trình nén thực. 
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Hình 2-11. Biểu diễn quá trình nén lý thuyết của máy nén piston 

Piston chuyển động qua lại trong xylanh làm thay đổi thể tích giới hạn bởi 

xylanh và bề mặt piston tạo nên các quá trình hút, nén và đẩy hơi môi chất. Khi 

piston chuyển động từ điểm 4 đến điểm 1 (điểm 4 gọi là điểm chết trái và điểm 1 

gọi là điểm chết phải, điểm piston thay đổi hướng chuyển động), thể tích từ 0 tiến 

tới Vmax van hút mở ra để hơi hút đi vào xi lanh. Khi piston đạt đến điểm 1 quá 

trình hút kết thúc. Piston chuyển động ngược lại, thể tích nhỏ dần. Quá trình piston 

đi từ 1 đến 2 là quá trình nén, hai van hút và đẩy đều đóng. Tại 2 áp suất p trong xy 

lanh đạt áp suất đẩy, clapê hút mở ra để piston tiếp tục đi lên đẩy hơi nén vào 

khoang đẩy với áp suất không đổi p2. 

Quá trình hút 4-1 và đẩy 2-3 không phải là quá trình nhiệt động vì hơi trong 

xylanh chỉ biến đổi về lượng chứ không phải biến đổi về trạng thái. 

Quá trình nén 1-2 có thể là các quá trình nén đẳng nhiệt, đa biến hoặc đoạn 

nhiệt. Khi nén hơi với tốc độ chậm và làm mát hoàn hảo, người ta có thể thực hiện 

được quá trình nén đẳng nhiệt với công tiêu hao cho quá trình nén là nhỏ nhất. Tuy 

nhiên máy nén lạnh làm việc với tốc độ rất lớn nên quá trình nén được coi là đoạn 

nhiệt có n = k. Một đặc điểm khác việc tính toán qúa trình nén hơi môi chất lạnh 

chủ yếu dựa trên đồ thị lgp-h vì hơi môi chất lạnh là khí thực. 

Thể tích hút lý thuyết của máy nén là thể tích quét của piston trong một 

đơn vị thời gian:  

Vlt = 
d2

4
 s.z.n, m3/s. 

V

nÐn ®o¹n 
nhiÖt 

1

§Èy

Hót 

h¬i vµo piston

P

23

4

h¬i ra 
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Trong đó:  

Vlt - thể tích hút lý thuyết, m3/s hoặc m3/h. 

d - đường kính piston, m 

s - khoảng chạy piston, m 

z - số xilanh 

n - số vòng quay trục khuỷu, vòng/s. 

Thể tích hút thực tế:         Vtt = .Vlt  

Trong đó:  

Vtt - thể tích hút thực tế, m3/s hoặc m3/h. 

Hệ số cấp (hiệu suất thể tích) , được xác định qua các thành phần:  

 = c . lt .  . r . k; với: 

+ c: là hệ số tính đến tổn thất do thể tích chết gây ra; thể tích chết là thể 

tích còn sót lại giữa nắp xylanh và mặt trái piston khi piston đã sang tới điểm chết 

trái. Thể tích chết thường chiếm khoảng 35% thể tích quét piston. Thể tích chết 

càng lớn thì c càng lớn. 

lt: là hệ số tính đến tổn thất do môi chất bị tiết lưu ở clapê hút và clapê 

đẩy. 

: là hệ số tính đến hơi môi chất bị nóng lên do tiếp xúc với bề mặt xylanh 

nóng. 

r: hệ số tính đến hơi môi chất rò rỉ qua séc măng quay trở lại khoang hút. 

k: là hệ số tính đến các tổn thất khác như: công nghệ gia công máy nén, độ 

chính xác các chi tiết, thời gian hoạt động, chế độ làm việc…  

Năng suất khối lượng của máy nén: là khối lượng môi chất lạnh mà máy 

nén thực hiện được trong một đơn vị thời gian. Năng suất khối lượng còn gọi là lưu 

lượng khối lượng của máy nén; kí hiệu là m, đơn vị là kg/s hoặc kg/h. 

Có thể xác định m theo biểu thức sau:  

m = 
Vtl

v
  = .Vtt 

Trong đó: 

v: thể tích riêng của hơi hút về máy nén (m3/kg). 

: khối lượng riêng của hơi hút về máy nén (kg/m3).  

Hiệu suất nén và công suất động cơ yêu cầu: là tỉ số giữa công tiêu thụ lý 

thuyết và công tiêu thụ thực tế cho quá trình nén.  
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 = 
Ns

Nel
  = công tiêu thụ lý thuyết/ công tiêu thụ thực tế. 

Công nén đoạn nhiệt Ns: là công nén lý thuyết đoạn nhiệt đẳng entropy 

(s2=s2) dùng để nén hơi môi chất lạnh từ áp suất p0 lên pk ở chế độ làm việc đã cho, 

tính theo biểu thức sau:  

Ns = m.1 = m.(h2-h1) 

Trong đó: 

m: năng suất khối lượng của máy nén; kg/s 

l: công nén riêng; kJ/kg. 

h1, h2: entapy hơi vào và ra khỏi máy nén.  

Công suất chỉ thị Ni: là công nén tính đến tổn thất trong của máy nén và 

được tính theo công thức: Ni = pi.Vlt. Tuy nhiên ở đây không xác định được pi là áp 

suất trung bình trên đồ thị chỉ thị của quá trình nén nên người ta xác định Ni như 

sau:  

Ni = 
Ns

i
 ; kW 

Có thể xác định i theo công thức của LeVin:  

i = w + b.t0 = T0/Tk + b.t0 

Với b = 0,001 cho máy nén amôniăc và b = 0,0025 cho máy nén freôn.  

Công suất điện tiêu thụ Nel: là công suất đo được trên bảng đấu điện của 

động cơ, so với công suất hữu ích nó còn tốn thêm tổn thất truyền động từ động cơ 

đến trục khuỷu máy nén (đặc trưng bằng hiệu suất el):  

Nel = 
Ne

tdel
  

Truyền động đai, khớp có tđ = 0,95, nếu truyền động trực tiếp td = 1. 

Hiệu suất động cơ tùy từng loại el = 0,80  0,95. 

Hệ số lạnh của chu trình: là tỉ số giữa năng suất lạnh đạt được và công 

tiêu tốn cho chu trình. Thường người ta sử dụng hệ số lạnh lý thuyết, đặc biệt trong 

các tính toán tối ưu và so sánh các chu trình lạnh. 

- Hệ số lạnh lý thuyết của chu trình thực là tỉ số giữa năng suất lạnh riêng 

và công nén đoạn nhiệt: 

  =  
q0

l
  = 

Q0

Ns
  

- Hệ số lạnh hữu ích: 
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e  =  
Q0

Ne
  

- Hệ số lạnh thực:  

t  =  
Q0

Nel
  

Năng suất lạnh của máy nén Q0:  

Năng suất lạnh riêng của máy nén được xác định bằng quan hệ:  

Q0 = m.q0; kW 

Trong đó, m là lưu lượng nén qua máy nén, kg/s và q0 = h1 - h4 là hiệu 

entanpy ra và vào dàn bay hơi, còn gọi là năng suất lạnh riêng khối lượng, đơn vị 

kJ/kg. Xác định qua biểu thức sau:  

m = 
Vlt

v1
 = 
.Vlt

 v1
; kg/s 

Trong đó, v1 là thể tích riêng hơi hút vào máy nén, m3/kg;  là hiệu suất thể 

tích; Vlt và Vtt là thể tích hút lý thuyết và thực tế đã trình bày ở trên. 

 Giới thiệu một số chủng loại máy nén khác 

 Máy nén rô to 

Máy nén rotor lăn có thân hình trụ đóng vai trò là xy lanh, piston có dạng 

hình trụ nằm trong xy lanh. Nhờ có bánh lệch tâm, piston lăn trên bề mặt trong của 

xy lanh và luôn tạo ra hai khoang hút và nén nhờ tấm ngăn. Chỉ khi piston lăn trên 

vị trí tấm ngăn, khoang hút đạt thể tích tối đa, lúc đó chỉ có một khoang duy nhất 

giữa xy lanh và piston, quá trình hút kết thúc. 

Khi piston lăn tiếp tục, quá trình nén bắt đầu và khoang hút mới lại hình 

thành. Cứ như vậy, khoang nén nhỏ dần lại và khoang hút lớn dần lên cho đến khi 

hơi nén được đẩy hết ra ngoài và khoang hút đạt cực đại. Một qúa trình hút và nén 

lại bắt đầu. 
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Hình 2-12. Máy nén rô to lăn 

Ưu điểm: Máy nén  rôtor có ưu điểm là ít chi tiết, rất gọn nhẹ chỉ có van 

đẩy, không có van hút giảm được tổn thất tiết lưu. 

 Nhược điểm: Công nghệ chế tạo đòi hỏi rất  chính xác, khó giữ kín khoang 

môi chất  đặc biệt ở hai đầu piston, khó bôi trơn và độ mài mòn tấm trượt lớn. 

Ứng dụng: Máy nén rotor được sử dụng rộng rãi trong điều hoà không khí, 

năng suất lạnh nhỏ và trung bình dạng máy nén kín.  

Chú ý: Máy nén rotor lăn thể tích quét piston: 5,37 đến 17,98 cm3, vòng 

quay 25 vg/s . 

 Máy nén Scroll (đĩa xoắn) 

Cấu tạo và nguyên lý làm việc  của máy nén rotor tấm trượt cũng gần giống 

như  máy nén  rotor lăn. Khác nhau cơ bản ở tấm trượt nằm trên piston (có từ 2 đến 

8 tấm trượt). Piston  không có bánh lệch tâm mà quay ở vị trí cố định. Piston và xy 

lanh luôn tiếp xúc với nhau  ở một đường cố định phân cách đều giữa cửa hút và 

cửa đẩy. Cửa hút không có van, chỉ có cửa đẩy có bố trí van. Khi piston quay, các 

tấm trượt văng ra do lực ly tâm, quét trên bề mặt xy lanh và tạo ra các khoang có 

thể tích thay đổi, thực hiện quá trình nén và đẩy. Nếu làm mát tốt, tỷ số nén có thể 

đạt 5-6, hiệu áp chỉ có thể đạt 3-5 bar. Lưu lượng thể tích có thể đạt 0,03 đến 1 m3/s 

thuộc loại năng suất trung bình và lớn. 
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Hình 2-13. Máy nén Scroll (đĩa xoắn) 

 Máy nén trục vít 

 
Hình 2-14. Máy nén trục vít 

                1 - Trục khuỷu 2 - Tay biên 

                3 - Piston      4 - Nắp trong 

                5 - Clape hút 6 - Clape đẩy 

                7 – Rotor 8 - Stator 

                9 - Cửa hút 10 - Nắp bích động cơ 

               11 - Cuộn dây 12 - Nắp trên xy lanh 

               13 - Đệm kín. 

 Máy nén kín 

Sơ đồ cấu tạo của máy nén kín. 
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1 - Thân máy nén;  9 - Nắp ngoài; 

2 - Xy lanh;  10 - ống hút; 

3 - Piston;  11 - Stato 

4 - Tay biên;  12 - Roto 

5 - Trục khuỷu;  13 - Cửa hút; 

6 - Clapê hút;   14 - Cửa đẩy; 

7 - Clapê đẩy;  15 - Dầu làm mát; 

8 - Nắp trong;  16 - Vỏ máy nén. 

Cấu tạo máy nén kín gồm: động cơ, máy nén, ống dẫn môi chất, vỏ máy nén. 

5. Giới thiệu chung về các thiết bị khác của hệ thống lạnh 

Mục tiêu: Nêu được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị ngưng tụ 

 Các thiết bị trao đổi nhiệt chủ yếu 

 Thiết bị ngưng tụ 

Thiết bị ngưng tụ là thiết bị trao đổi nhiệt có vách ngăn dùng để thải nhiệt 

ngưng tụ của môi chất lan ra môi trường làm mát như nước, không khí… 

a. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước 

- Cấu tạo 

Hình 2-15 giới thiệu sơ đồ cấu tạo của bình ngưng ống vỏ nằm ngang. 

Các ống trao đổi nhiệt trong bình ngưng amôniăc thường là ống trơn đường 

kính 25mm chiều dầy 2,5mm. 



100 

1 2 3 45

13

10
119

8

7

 
       Hình 2-15. Sơ đồ cấu tạo bình ngưng ống vỏ nằm ngang NH3. 

1 - nối van an toàn 

2 - ống nối đường cân bằng với bình chứa 

3 - ống hơi NH3 vào 

4 - áp kế 

5 - ống nối van xả không ngưng 

6 - van xả không khí ở trong nước 

7 - ống nước làm mát ra 

8 - ống nước làm mát vào 

9 - van xả nước 

10 - ống hơi NH3 lỏng ra 

11 - xả dầu 

12 - bầu gom dầu 

13 - nắp phân khoang cho các lối nước làm mát đảm bảo tốc độ nước tối ưu 

cho quá trình trao đổi nhiệt. 

- Nguyên lý hoạt động 

Hơi môi chất đi vào theo đường 3 và sau khi thải nhiệt cho nước làm mát sẽ 

ngưng tụ thành lỏng, chảy xuống bầu gom lỏng 12 rồi chảy qua van 10 xuống bình 

chứa cao áp. Toàn bộ lỏng ngưng được đưa xuống bình chứa cao áp để giải phóng 

bề mặt trao đổi nhiệt, nâng cao hiệu suất của thiết bị, để thoát lỏng từ bình ngưng 

xuống bình chứa dễ dàng theo kiểu bình thông nhau cần có bình cân bằng hơi 2. 

Đường 5 dùng để xả khí không ngưng hình thành do phân hủy amôniăc thành 

hyđrô và nitơ. Van 6 và 5 phía nước dùng để xả khí và xả nước khi cần. 

b. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí 

- Cấu tạo 
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Hình 2-16 giới thiệu sơ đồ cấu tạo thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không 

khí 

TBNT laøm maùt baèng khoâng khí 
kieåu oáng xoaén ñaët ñöùng

4

3

1

2

TBNT laøm maùt baèng khoâng khí 
kieåu oáng xoaén naèm ngang

3

4

21

 
Hình 2-16. TBNT làm mát bằng không khí 

Trong đó:   1 – Hơi môi chất vào  3 – Ống dẫn môi chất 

                    2 – Lỏng môi chất ra 4 – Cánh tản nhiệt 

- Nguyên lý hoạt động 

Hơi môi chất được máy nén đẩy vào dàn ngưng tụ theo đường số 1 chuyển 

động trong lòng ống trao đổi nhiệt, nhường nhiệt lượng cho môi trường làm mát 

(không khí) và được ngưng lại thành lỏng để ra ngoài dàn theo đường số 2, đến ống 

mao. 

Môi trường làm mát (không khí) chuyển động ngoài bề mặt ống trao đổi 

nhiệt và thu nhiệt lượng của môi chất lỏng làm mát ống trao đổi nhiệt. Không khí 

nóng lên được tuần hoàn ra ngoài dàn một cách tự  nhiên hoặc cưỡng bức (bằng 

quạt). 

Cánh tản nhiệt 4 có tác dụng nâng cao hiệu quả quá trình trao đổi nhiệt của 

dàn. 

 Tháp giải nhiệt 

Tháp giải nhiệt thải toàn bộ lượng nhiệt do quá trình ngưng tụ của môi chất 

lạnh trong thiết bị ngưng tụ tỏa ra. 

Chất tải nhiệt trung gian là nước. Nhờ quạt gió và dàn phun mưa, nước bay 

hơi một phần và giảm nhiệt độ xuống tới mức yêu cầu để được bơm trở lại thiết bị 

ngưng tụ nhận nhiệt của thiết bị ngưng tụ 
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Hình 2-17. Tháp giải nhiệt 

a) tháp giải nhiệt  ; b) bơm nước tuần hoàn ; c) bình ngưng tụ của máy lạnh 

1 – động cơ quạt ; 2 – vỏ tháp ; 3 – chắn bụi nước ; 4 – dàn phun nước ; 5 – 

khối đệm ; 6 – cửa không khí vào ; 7 – bể nước ; 8 – đường nước lạnh cấp để làm 

mát bình ngưng ; 9 – đường nước nóng từ bình ngưng ra đưa vào dàn phun để làm 

mát xuống nhờ không khí đi ngược chiều từ dưới lên ; 10 – phin lọc nước ; 11 – 

phễu chảy tràn ; 12 – van xả đáy ; 13 – đường nước cấp với van phao. pi – áp kế 

Nước nóng ra từ bình ngưng được phun đều lên khối đệm. Nhờ khối đệm, 

nước chảy theo các đường zic zắc với thời gian lưu lại khá lâu trong khối đệm. 

Không khí được hút từ dưới lên nhờ quạt. Cũng nhờ khối đệm, diện tích tiếp xúc 

giữa nước và không khí tăng lên gấp bội và nhờ đó quá trình trao đổi chất và trao 

đổi nhiệt được tăng cường. Nước bay hơi vào không khí. Quá trình bay hơi nước 

gắn liền với quá trình thu nhiệt của môi trường, do đó nhiệt độ của nước giảm 

xuống. Ngoài nhiệt ẩn do hơi nước mang đi, vẩn có thể có một dòng nhiệt hiện trao 

đổi giữa không khí và nước. Dòng nhiệt này yếu hay mạnh tuỳ thuộc vào trạng thái 

không khí  vào tháp và trạng thái nước phun. Đây là một quá trình trao đổi nhiệt 

phức tạp. Tuy nhiên quá trình trao đổi nhiệt diễn ra càng mạnh, hiệu quả trao đổi 

nhiệt càng lớn, năng suất giải nhiệt của tháp càng tăng khi: 

- Độ ẩm tương đối của không khí càng thấp 

- Tốc độ không khí càng cao. 

- Bề mặt trao đổi nhiệt giữa nước và không khí càng lớn. 

 Thiết bị bay hơi 
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Thiết bị bay hơi là một dạng thiết bị trao đổi nhiệt có vách ngăn giữa một 

bên là môi chất lạnh lỏng sôi ở nhiệt độ thấp và một bên là môi trường cần làm 

lạnh như không khí, nước hoặc nước muối… 

a. Thiết bị bay hơi làm lạnh nước 

- Cấu tạo 

Hình 2-18 giới thiệu sơ đồ cấu tạo thiết bị bay hơi ống vỏ amôniac kiểu ngập 

lỏng.  

8

7
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1
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10
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54
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Hình 2-18. Sơ đồ cấu tạo TBBH ống vỏ amôniăc kiểu ngập lỏng 

1, 10 - Nắp bình 11 - Thân 

2 - Tách lỏng 12 - ống amôniăc lỏng vào 

3 - Ap kế 13 - Xả dầu 

4 - ống trao đổi nhiệt 14 - Bầu dầu 

5 - Mặt sàng 15 - Bộ điều chỉnh mức lỏng 

6 - ống xả không khí 16 - Van tiết lưu 

7, 8 - ống nước (muối) vào và ra 17 - Van điện từ 

9 - Xả nước 18 - Bộ khuếch đại. 

- Nguyên lý hoạt động 

Nguyên lý làm việc gần giống như bình ngưng ống vỏ nằm ngang. Khác 

biệt cơ bản là amôniắc lỏng đựa đưa vào phía dưới bình, còn hơi được đưa ra khỏi 

bình ở phía trên. Lỏng môi chất sôi trong không gian giữa các ống để thu nhiệt của 

chất tải lạnh đi trong ống. Mức lỏng môi chất ngập hết hàng thứ 2 còn hàng ống 

trên cùng dùng để quá nhiệt hơi hút. Để đề phòng lỏng lọt về máy nén, người ta bố 

trí bình tách lỏng ở phía trên. 

b. Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí 

- Cấu tạo 

Hình 2-19 giới thiệu sơ đồ cấu tạo thiết bị bay hơi làm lạnh không khí. 
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TBBH laøm laïnh khoâng khí 
khoâng coù caùnh taûn nhieät

3

2

1

4
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1

TBBH laøm laïnh khoâng khí 
kieåu oáng xoaén ñaët ñöùng

TBBH laøm laïnh khoâng khí 
kieåu oáng xoaén naèm ngang

4

3
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Hình 2-19. TBBH làm lạnh không khí 

Trong đó:   1 – Lỏng môi chất vào 3 – Ống dẫn môi chất 

                   2 – Hơi môi chất ra 4 – Cánh tản nhiệt 

- Nguyên lý hoạt động 

Môi chất lỏng từ ống mao hoặc tiết lưu được đưa vào dàn bay hơi nó 

chuyển động trong lòng ống trao đổi nhiệt, thu nhiệt lượng của môi trường cần 

được làm mát (không khí), sôi hóa hơi và được máy nén hút về. 

Môi trường làm mát (không khí) chuyển động ngoài bề mặt ống trao đổi 

nhiệt nhường nhiệt lượng cho môi chất, làm sôi và hóa hơi lỏng môi chất. 

 Thiết bị tiết lưu (giảm áp) 

Thiết bị tiết lưu còn gọi là thiết bị dãn nở (Expansion devices) là một trong 4 

thiết bị chính của hệ thống lạnh. Nó làm nhiệm vụ điều tiết lưu lượng của dòng môi 

chất lỏng cấp cho dàn bay hơi duy trì áp suất và nhiệt độ bay hơi phù hợp với công 

nghệ làm lạnh yêu cầu. 

a. Thiết bị tiết lưu nhiệt cân bằng trong 

- Cấu tạo 

Hình 2-20 giới thiệu cấu tạo van tiết lưu nhiệt cân bằng trong 
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Hình 2-20. Van tiết lưu nhiệt cân bằng trong 

Trong đó:    

                   1 – Màng đàn hồi 2 – Kim van 

                   3 – Lò xo 4 – Đế van 

                   5 – Vít điều chỉnh 6 – Lỏng vào 

                   7 – Phin lọc 8 – Nắp van 

                   9 – Bầu cảm biến 10 – Ống nối 

                   11 – Dàn Bay hơi 12 – Hơi về Máy nén 

- Nguyên lý hoạt động 

Nếu tải nhiệt tăng hoặc môi chất vào ít, độ quá nhiệt hơi hút tăng, áp suất p1 

tăng,  màng 2 dãn ra đẩy kim van xuống dưới cho môi chất lạnh vào dàn bay hơi 

nhiều hơn. Khi môi chất vào quá nhiều nhiệt độ quá nhiệt giảm, áp suất p1 giảm, 

màng 2 co lại kéo kim van lên đóng bớt cửa thoát, giảm lượng môi chất lạnh vào 

dàn. Cứ như vậy kim van tự động điều chỉnh lượng môi chất phù hợp với tải nhiệt 

của dàn bay hơi và độ quá nhiệt yêu cầu. 

b. Thiết bị tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài 

- Cấu tạo 

Để khắc phục nhược điểm của van tiết lưu nhiệt cân bằng trong đối với dàn 

bay hơi lớn có tổn thất áp suất lớn người ta sử dụng van tiết lưu nhiệt cân bằng 

ngoài. Hình 2-21 thể hiện cấu tạo của van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài. Van tiết 

lưu nhiệt cân bằng ngoài có cấu tạo cơ bản giống như van tiết lưu nhiệt cân bằng 

trong. 
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Hình 2-21. Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài 

 
- Nguyên lý hoạt động 

Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài có thêm ống nối 12 lấy tín hiệu áp suất 

dung dịch đầu hút của máy nén. Áp suất phía dưới màng đàn hồi không phải là áp 

suất bay hơi p0 mà là áp suất hút p0’. Do có tổn thất áp suất ở dàn bay hơi nên p0’ 

luôn nhỏ hơn p0. Tổn thất áp suất này cũng là một yếu tố đánh giá sự cấp lỏng thừa 

hay thiếu cho dàn bay hơi. Tổn thất áp suất giảm nếu thừa môi chất lạnh lỏng và 

ngược lại. Nếu có quá nhiều lỏng vào dàn, p0’ tăng, đẩy màng đàn hồi lên phía trên, 

khép bớt cửa van. Nếu quá ít lỏng vào dàn, p0’ giảm, màng đàn hồi dãn xuống đẩy 

kim van mở rộng của thoát. 

Như vậy van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài đồng thời dùng 2 tín hiệu nhiệt 

độ quá nhiệt tqn và tổn thất áp suất để điều chỉnh tự động lượng lỏng vào dàn bay 

hơi, nên thường sử dụng cho các dàn bay hơi có tổn thất áp suất lớn. 

c. Ống mao 

- Định nghĩa 

Ống mao còn gọi là ống Kapile, ống mao dẫn, cáp phun… là thiết bị tiết 

lưu (thiết bị tiết lưu lượng). Hay thiết bị dãn nở được sử dụng rất nhiều trong tủ 

lạnh và máy điều hòa nhiệt độ gia dụng. 

- Cấu tạo 

Trong đó:   1 – Màng đàn hồi 2 – Kim van 
                   3 – Lò xo 4 – Đế van 
                   5 – Vít điều chỉnh 6 – Lỏng vào 
                   7 – Phin lọc 8 – Nắp van 
                   9 – Bầu cảm biến 10, 13 – Ống nối 
                   11 – Dàn Bay hơi 12 – Hơi về Máy nén 
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Hình 2-22. Cấu tạo ống mao. 

Ống mao đơn giản chỉ là một đoạn ống có đường kính nhỏ từ 0,6 đến 2mm 

với chiều dài từ 0,5 đến 5m nối giữa dàn ngưng tụ và dàn bay hơi. 

Các kích thước chủ yếu của ống mao sử dụng ở Việt Nam theo tiêu chuẩn 

của Nga VOCT 2624-67, bằng đồng thau II96 hoặc đồng M2 và M3 có đường kính 

trong: 0,8; 0,82; 085mm, đường kính ngòai 2,1 + 0,1mm, độ ô van + 0,1mm. 

Ống đảm bảo độ bền đến 50at. Và khả năng thông dòng được kiểm tra bằng 

lưu lượng kế. 

Các ống mao nhập từ Mỹ có các cỡ đường kính bên trong 0,66; 0,79; 0,91; 

1,07; 1,12; 1,22; 1,4; 1,63; 1,78; 1,9; 2,03; 2,16 và 2,29mm. 

 Các thiết bị tự động và bảo vệ của hệ thống lạnh 

 Thermostat 

a. Cấu tạo 

 
Ký hiệu:       

Hình dáng bên ngoài: 

                                   
Gồm một đầu cảm nhiệt chứa môi chất dễ bay hơi để lấy tín hiệu nhiệt độ 

buồng lạnh biến thành tín hiệu áp suất. 
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Hộp xếp dùng để chuyển tín hiệu áp suất ra độ dãn nở cơ học của hộp xếp, 

vì giữa hộp xếp và đầu cảm nhiệt có ống dẫn. 

Cơ cấu đòn bẩy để biến độ dãn nở hộp xếp ra động tác đóng ngắt tiếp điểm 

một cách dứt khoát. 

Có thêm hệ thống lò xo và vít hiệu chỉnh nhiệt độ từ chế độ ít lạnh nhất đến lạnh 

nhất. 

b. Nguyên lý hoạt động 

Ở tủ lạnh gia đình và máy điều hòa nhiệt độ, thermostat đóng, ngắt mạch tự 

động nhờ tín hiệu nhiệt độ buồng lạnh. Khi đạt nhiệt độ yêu cầu nó ngắt mạch điện 

của động cơ và khi nhiệt độ tăng quá mức cho phép, đóng mạch điện cho hệ thống 

lạnh làm việc. 

Khi nhiệt độ buồng lạnh giảm xuống dưới mức yêu cầu, áp suất trong đầu 

cảm nhiệt và trong hộp xếp giảm đến mức cơ cấu lật bật xuống dưới ngắt tiếp điểm, 

máy nén ngừng chạy. 

Nhiệt độ buồng lạnh dần dần nóng lên, áp suất trong hộp xếp tăng lên, hộp 

xếp dãn dần lên. Khi nhiệt độ tăng quá mức cho phép cũng là lúc hộp xếp đẩy cơ 

cấu lật lật lên phía trên đóng mạch cho máy nén hoạt động trở lại. 

Để các tiếp điểm đóng và ngắt dứt khoát, người ta bố trí cơ cấu lật hoặc cơ 

cấu có nam châm vĩnh cửu hút tiếp điểm. 

 Rơ le khởi động 

a. Cấu tạo 

Relay doøng ñieän  
Hình dáng bên ngoài: 

                                                            
b. Nguyên lý hoạt động 

Là loại rơle sử dụng cho hầu hết các loại tủ lạnh có công suất động cơ lốc 

đến 3/4 mã lực. 

Căn cứ vào đặc tính dòng khi khởi động động cơ làm tín hiệu đóng và ngắt rơle 

bằng cuộn dây điện từ. Trên mạch điện của cuộn làm việc người ta mắc nối tiếp với 

một cuộn dây điện từ có đường kính dây đúng bằng đường kính dây cuộn khởi 
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động. Tiếp điểm K được lắp với một lõi sắt trong cuộn dây điện từ. Khi đóng mạch 

cho động cơ, do rô to còn đứng im nên dòng qua cuộn làm việc là dòng ngắn mạch 

có trị số rất lớn. Cuộn dây điện từ sinh ra một từ trường mạnh hút lõi sắt lên, đóng 

tiếp điểm K. Do có dòng lệch pha qua cuộn khởi động, rôto quay và khi đạt đến 

75% tốc độ định mức, dòng điện qua cuộn làm việc giảm xuống đến mức lực điện 

từ không đủ giữ lõi sắt, lõi sắt rơi xuống, ngắt tiếp điểm K của cuộn khởi động. 

 Rơ le bảo vệ 

a. Cấu tạo 

4321  
Trong đó:  

1 - Cuộn dây; 3 - Tiếp điểm động;  

2 - Thanh lưỡng kim; 4 - Tiếp điểm tĩnh. 

Hình dáng bên ngoài:  

                             
b. Nguyên lý hoạt động 

Ở điều kiện bình thường (dưới dòng cho phép 10A) hai đầu được thông với 

nhau, cho dòng điện chạy qua đến thiết bị máy nén, máy nén làm việc bình thường. 

Khi cường độ dòng điện đột ngột tăng lên quá mức giới hạn cho phép, cuộn 

dây 1 được đốt nóng, truyền nhiệt cho thanh lưỡng kim, làm thanh lưỡng kim 2 

biến dạng, cong lên ngắt tiếp điểm động 3 không tiếp xúc với tiếp điểm động 4 nữa, 

để bảo vệ máy nén. 

 Cầu chì phá băng 
Cầu chì phá băng chịu được nhiệt độ 700C. Khi nóng quá (dòng điện 10A, 

AC250V) thì nổ cầu chì – nổ lớn. 
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Hình dáng bên ngoài: 

                                                                  

Đo – kiểm tra: thông mạch là cầu chì hoạt động bình thường 
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Bài 3: Cơ sở kỹ thuật điều hòa không khí 

Mã bài: MĐ26-3 

 

Mục tiêu của bài: 

- Hiểu được khái niệm về điều hòa không khí, vai trò và chức năng của các 

thiết bị chính trong hệ thống điều hòa không khí. 

- Vận dụng được các kiến thức cơ sở về điều hòa không khí và hệ thống 

điều hòa không khí. 

- Lắp đặt và sửa chữa được các mô hình máy lạnh và điều hòa không khí. 

- Phát huy tích cực chủ động và sáng tạo trong công việc. 

Nội dung chính: 

1. Không khí ẩm 

Mục tiêu:  Nêu được các thông số trạng thái và các quá trình của không khí ẩm 

Không khí trong khí quyển bao quanh chúng ta là hỗn hợp của nhiều chất 

khí, chủ yếu là N2 (chiếm 75,5% khối lượng) và O2 (23,1%), ngoài ra còn một 

lượng nhỏ các khí trơ, CO2 và hơi nước,… 

Không khí không chứa hơi nước được gọi là không khí khô, còn không khí 

có chứa hơi nước được gọi là không khí ẩm. Trong tự nhiên không tồn tại không 

khí khô tuyệt đối. 

Không khí khô được coi là khí lí tưởng. Vì lượng hơi nước chứa trong 

không khí ẩm rất nhỏ nên cũng có thể coi là không khí ẩm như một hỗn hợp khí lý 

tưởng khi tính toán các thông số trạng thái của nó trong phạm vi nhiệt độ thường 

gặp trong kỹ thuật điều hòa không khí. 

 Các thông số trạng thái của không khí ẩm 

 Áp suất 

Áp suất không khí trong khí quyển thường được gọi là khí áp và được kí 

hiệu là P. Hiệu số giữa áp suất của không khí do quạt gió gây ra với áp suất khí 

quyển được gọi là cột áp. Nói chung, khí áp P thay đổi theo điều kiện khí lý tưởng 

ở từng nơi, nhưng trị số P sai lệch nhau không nhiều lắm. Trong tính toán người ta 

quy ước trạng thái không khí được xét ở điều kiện tiêu chuẩn với P0 = 760 mmHg. 

Đơn vị đo áp suất (hoặc cột áp) của không khí trong hệ SI là Pascan (Pa), 

1Pa = 1N/m2. Ngoài ra còn gặp các đơn vị đo áp suất khác như bar, atmotphe (at), 

độ cao cột chất lỏng (mmH2O, mmHg). Trong hệ đo lường của Anh, Mỹ và một số 

nước khác thường dùng đơn vị đo áp suất là psi: 1 psi = 6896 Pa = 0,0703 at. 

 Nhiệt độ 

Nhiệt độ biểu thị mức độ chuyển động (rung động) của các phần tử vô cùng 

bé của vật chất. Mức độ rung động càng lớn, vật càng nóng và ngược lại mức độ 
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rung động càng nhỏ vật càng lạnh. Nếu các phần tử ngừng rung động thì nhiệt độ 

đạt đến điểm không tuyệt đối = -273,150C. 

Trong kỹ thuật không khí người ta thường sử dụng phổ biến thang nhiệt độ 

bách phân (ký hiệu t, đơn vị là 0C) mà ít dùng thang nhiệt độ tuyệt đối (kí hiệu T, 

đơn vị là K). Trong hệ đo lường Anh (Mỹ) còn thường dùng thang nhiệt độ 

Fahrenheit (đơn vị đo là 0F). Có thể sử dụng các công thức chuyển đổi từ T và t0F 

sang t0C như sau: 

t0C = T – 273 = (t0F – 32).5/9 

Ví dụ: đổi 700F sang t0C = (70 – 32).5/9 = 210C 

 Khối lượng riêng (mật độ) 

Khối lượng riêng của không khí ẩm kí hiệu là ρ, đơn vị là kg/m3, là khối 

lượng của một đơn vị thể tích không khí. Mật độ ρ thay đổi theo khí áp và nhiệt độ, 

tuy nhiên trong phạm vi nhiệt độ thường gặp trong kỹ thuật không khí, trị số của 

mật độ không thay đổi nhiều lắm. Để thuận tiện cho việc tính toán, người ta quy 

ước trạng thái không khí được xét với mật độ ρ0 = 1,2 kg/m3 ở điều kiện nhiệt độ 

200C và khí áp tiêu chuẩn P0 = 760mmHg. 

 Độ ẩm tương đối 

Độ ẩm tương đối (kí hiệu là φ) được tính bằng tỉ số giữa độ ẩm tuyệt đối ρh 

với độ ẩm tuyệt đối cực đại ρh.max ở cùng trạng thái. 

φ = ρh/ρh.max 

hoặc theo tỉ lệ %:   φ = (ρh/ρh.max).100% 

Không khí có độ ẩm φ < 1 được gọi là không khí ẩm chưa bão hòa (khi đó 

hơi nước trong không khí ở trạng thái quá nhiệt) 

Không khí có độ ẩm φ = 1 (hay 100%) được gọi là không khí ẩm bão hòa 

(khi đó hơi nước trong không khí cũng ở trạng thái bão hòa khô). Nếu đưa thêm hơi 

nước vào không khí ẩm bão hòa thì phần hơi đó sẽ ngưng tụ thành các hạt nước, lúc 

đó không khí ẩm ở trạng thái quá bão hòa. 

Trong kỹ thuật không khí người ta thường không xét tới các trạng thái 

không khí quá bão hòa. 

 Dung ẩm (độ chứa hơi) 

Dung ẩm của không khí ký hiệu là d, đơn vị là kg/kg hoặc g/kg. Đó là 

lượng hơi nước chứa trong 1kg không khí khô. 

Trong kỹ thuật nhiệt đã biết hệ thức: 

d = 0,622ρh/ (p – ph),   kg/kg 

Trong đó p là áp suất khí quyển và ph là phân áp suất hơi nước ở trạng thái 

không khí đang xét. 

 Entanpy 
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Entanpy của không khí ẩm (ký hiệu I, đơn vị kJ/kg) được tính cho lượng 

không khí có khối lượng phần khô là 1kg và có dung ẩm d (kg/kg). 

Ở nhiệt độ t0C với dung ẩm d (kg/kg) có thể xác định được entanpy của 

không khí ẩm theo công thức: 

I = cpk.t + d(r0 + cph) 

Trong đó:   cpk = 1kJ/kgK là nhiệt dung riêng đẳng áp của không khí khô; 

                 cph = 1,84 kJ/kgK là nhiệt dung riêng đẳng áp của hơi nước 

(quá nhiệt) ở 00C; 

                   r0 = 2500 kJ/kg là nhiệt ẩn hóa  hơi của nước ở 00C. 

Do đó:   I = t + d(2500 + 1,84t),   kJ/kg 

Người ta thường quy ước I = 0 khi t = 00C và d = 0. 

 Nhiệt độ điểm sương 

Nếu làm lạnh không khí trong điều kiện giữ nguyên dung ẩm d (hoặc phân 

áp suất hơi ph, thì tới một nhiệt độ ts nào đó hới nước trong không khí sẽ ngưng tụ 

thành nước bão hòa. Nhiệt độ ts được gọi là nhiệt độ điểm sương 

Như vậy, nhiệt độ điểm sương ts là nhiệt độ ứng với trạng thái không khí 

ẩm bão hòa (φ = 1) ở dung ẩm đã cho. Nói cách khác, nhiệt độ điểm sương ts cũng 

là nhiệt độ bão hòa của hơi nước tương ứng với phân áp suất hơi ph cho trước. 

 Nhiệt độ nhiệt kế ướt 

Khi cho bay hơi nước đoạn nhiệt vào không khí ẩm chưa bão hòa (φ < 1) 

thì nhiệt độ của không khí sẽ giảm dần, độ ẩm tương đối tăng lên, trong khi 

entanpy không đổi. Tới trạng thái có φ = 1, quá trình bay hơi nước vào không khí 

chấm dứt, không khí đạt tới nhiệt độ tư nào đấy, được gọi là nhiệt độ nhiệt kế ướt 

(vì thường dùng nhiệt kế ướt có bầu ướt để xác định). 

Như vậy, nhiệt độ nhiệt kế ướt tư là nhiệt độ ứng với trạng thái không khí 

ẩm bão hòa ở trị số entanpy đã cho (thực ra đó là nhiệt độ bay hơi đoạn nhiệt mới 

chính xác, nhưng trong kỹ thuật điều hòa không khí ở vùng nhiệt độ nhỏ hơn 500C, 

sự sai lệch giữa nhiệt độ bay hơi đoạn nhiệt và nhiệt độ nhiệt kế ướt có thể bỏ qua) 

 Đồ thị I - d và t - d của không khí ẩm 

 Đồ thị I - d của không khí ẩm 

Đồ thị I – d chọn trục tọa độ là hai thông số entanpy I và dung ẩm d đặt 

lệch nhau một góc 1350, các thông số còn lại (t, φ, ts và tư) được xem là các tham 

số. Mỗi đồ thị được xây dựng tương ứng với một khí áp p nào đó, nhưng thông 

dụng hơn cả là đồ thị được vẽ theo khí áp tiêu chuẩn p0 = 760mmHg. 
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Hình 3.1. Đồ thị I-d của không khí ẩm 

Trên đồ thị I – d  mỗi điểm biểu diễn một trạng thái, mỗi điểm biểu diễn 

một quá trình thay đổi trạng thái của không khí ẩm. Trên đồ thị người ta thể hiện 
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các họ đường I = const và d = const song song với các trục tọa độ,  ngoài ra còn các 

họ đường t = const, φ = const và cả quan hệ ph (d). 

 
Hình 3.2. Biểu diễn trạng thái của không khí ẩm trên đồ thị I-d 

Trên hình 3.2, trạng thái A của không khí ầm được xác định bởi φA và tA, 

từ đó xác định được IA, tưA, dA và tsA hoặc nếu biết tưA và tsA cũng dễ dàng xác định 

được IA và dA từ đó tìm được φA, tA trên đồ thị. 

 Đồ thị t - d của không khí ẩm 

Đồ thị d – t còn gọi là ẩm đồ Carrier. Đây là loại đồ thị thường được dùng 

ở nhiều nước như Mỹ, Anh, Nhật, các nước Đông Nam Á… 

 
Hình 3.3. Đồ thị d-t của không khí ẩm 
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Hình 3.4. Đồ thị d-t của không khí ẩm 

Trên hình 3.4, trình bày đồ thị d – t: hai trục 0d và 0t vuông góc với nhau, 

còn các đường I = const lệch một góc gần bằng 400 so với trục tọa độ 0t, các họ 

đường φ = const cũng là các đường cong, trong đó đường φ = 1 biểu diễn các trạng 

thái không khí ẩm bão hòa (gọi là đường bão hòa). Các trị số nhiệt độ trên đường 

bão hòa thể hiện nhiệt độ nhiệt kế ướt hoặc nhiệt độ điểm sương, tương tự như 

trong đồ thị I – d có thể hiểu đồ thị d – t như là hình ản phản chiếu của nó qua một 

tấm gương. Cách xác định các trạng thái của không khí ẩm trên đồ thị d – t  cũng 

tương tự như trên đồ thị I – d. 

 Một số quá trình của không khí ẩm khi điều hòa không khí 

Trong kỹ thuật không khí người ta gọi các quá trình có entanpy không đổi 

(I = const) là quá trình đẳng entanpy, quá trình có dung ẩm không đổi (d = const) là 
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quá trình đẳng dung ẩm, quá trình có nhiệt độ không đổi (t = const) là quá trình 

đẳng nhiệt. Các quá trình còn lại được gọi là quá trình đa biến. 

Quá trình hòa trộn 

Trong kỹ thuật không khí người ta rất hay gặp các trường hợp trộn lẫn các 

lượng không khí có trạng thái khác nhau theo một tỉ lệ nhất định để được trạng thái 

không khí cần thiết. Quá trình như vậy được gọi là quá trình hòa trộn. 

Có thể sử dụng các công thức đã biết trong nhiệt động kỹ thuật để tính toán 

các quá trình hòa trộn không khí, nhưng dùng đồ thị I – d hoặc d – t để biểu diễn và 

tính toán sẽ tiện lợi và nhanh chóng hơn nhiều. 

A'C'

C

B

 
Để thành lập phương trình của quá trình hòa trộn, ta xét một lượng không 

khí ở trạng thái A có khối lượng phần khô là LA được hòa trộn với không khí ở 

trạng thái B có khối lượng phần khô là LB, hỗn hợp thu được ở trạng C (IC, dC) với 

khối lượng phần khô là LC. 

Cân bằng khối lượng: LC = LA + LB 

Cân bằng nhiệt: IC.LC = IA.LA + IB.LB 

Cân bằng ẩm: dC.LC = dA.LA + dB.LB 

Kết hợp 3 phương trình trên và sau khi biến đổi, ta được: 

(IA – IC)LA = (IC – IB)LB 

(dA – dC)LA = (dC – dB)LB 

Chia 2 vế cho nhau ta được:   

(IA – IC)/(dA – dC) = (IC – IB)/(dC – dB)LB 

Trên hệ trục tọa độ I – d, biểu thức trên chính là phương trình đường thẳng 

đi qua 3 điểm A, B, C. Hay nói cách khác, điểm hòa trộn C nằm trên đoạn thẳng 

nối hai điểm A và B. 

Có thể xác định vị trí điểm hòa trộn C trên đồ thị I – d dựa trên quan hệ 

đồng dạng của hai tam giác BCC’ và BAA’ 

AC/CB = A’C’/C’B = (dA – dC)/(dC – dB) 

Mặt khác,  (dA – dC)/(dC – dB) = LB/LA 

Rút ra:   AC/CB = LB/LA. 

Nghĩa là trên đồ thị I – d, điểm hòa trộn C chia trong đoạn thẳng AB theo tỉ 

lệ bằng LB/LA. 
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 Bài tập về sử dụng đồ thị 

Bài tập 1. 9kg không khí ẩm d1 = 0,025 kg/kg làm nguội đến t2 = 150C. Xác 

định lượng nước ngưng (hay đọng sương) Gn. 

Lời giải: 

Gn = Gk d = Gk (d1 - d2) 

Trong đó: 

)(78,8
025,01

9

1 1

kg
d

G
Gk 





  

Từ đồ thị I-d (hình 1.8), từ t2 cắt  = 100% ta tìm được d2 = 10g/kg. Vậy 

lượng nước ngưng. 

Gn = 8,78. (0,025 - 0,01) = 0,132kg. 

 
Bài tập 2. Không khí ẩm có  = 60%, p = 1 bar, Phmax = 0,04 bar, lượng 

không khí khô Gk = 50kg.  

Trả lời G = Gk(1 + d) = 50,765 kg 

2. Khái niệm về điều hòa không khí 

Mục tiêu: Nêu được các phương pháp xử lý không khí 

 Khái niệm về thông gió và điều hòa không khí 

 Khái niệm về thông gió 

Nếu trong một phòng kín có xảy ra sự tích tụ nhiệt ẩm hoặc các chất độc 

hại thì sau một thời gian nào đó, các thông số nhiệt độ, độ ẩm của không khí trong 

phòng sẽ biến động, nhiều khi vượt quá giới hạn cho phép. Để ngăn cản sự tích tụ 

nhiệt, ẩm hoặc các chất độc hại cần phải tiến hành thay thế liên tục không khí trong 

phòng đã bị ô nhiễm bằng không khí tươi mát lấy từ bên ngoài. Quá trình như thế 

được gọi là thông gió. 

Như vậy, thông gió là quá trình trao đổi không khí trong nhà và ngoài trời 

để bảo đảm thải ra ngoài nhiệt thừa, ẩm thừa, các chất độc hại,… nhằm giữ cho 

các thông số vật lý – khí tượng không vượt quá giới hạn cho phép. 
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Khi tiến hành thông gió thường phải làm sạch không khí trước khi thải ra 

ngoài trời để tránh gây ô nhiễm môi trường, còn không khí đưa vào thì không được 

xử lý trước. 

Thông gió có thể được phân loại theo phạm vi tác dụng và theo cách thực 

hiện. 

Theo phạm vi tác dụng, người ta phân ra: 

-  Thông gió tổng thể, có tác dụng trên toàn bộ không gian của phòng được 

thực hiện nhờ hệ thống thổi không khí vào nhà, hoặc hệ thống hút thải không khí 

ra, hoặc kết hợp cả hai. 

- Thông gió cục bộ, có tác dụng trên một phạm vi hẹp của không gian nơi 

tập trung tích tụ nhiệt, ẩm hoặc độc hại nhiều hơn các nơi khác. Thường có bộ phận 

tích góp hoặc ngăn che để tăng hiệu quả và chống sự lan tỏa các chất độc hại ra 

vùng lân cận. 

Theo phương thức thực hiện, người ta phân biệt thông gió cưỡng bức (cơ 

khí) và thông gió tự nhiên: 

- Thông gió cưỡng bức được thực hiện nhờ quạt gió (có thể kèm theo ống 

dẫn không khí hoặc không có ống dẫn không khí), nhờ đó tạo ra dòng đối lưu 

cưỡng bức (luồng khí) trong phòng. 

- Thông gió tự nhiên lợi dụng sức gió hoặc lực nâng của không khí khi có 

chênh lệch mật độ (cũng là do chênh lệch nhiệt độ), nhờ đó tạo ra dòng đối lưu tự 

nhiên qua cửa ra vào, cửa sổ, cửa mái, các lỗ thông gió… Đôi khi người ta làm 

thêm các ống hút gió để tăng lực tự hút. 

 Khái niệm về điều hòa không khí 

Điều hòa không khí là quá trình xử lý không khí để đạt được 4 thông số yêu 

cầu cơ bản là: 

- Nhiệt độ không khí 

- Độ ẩm không khí 

- Độ sạch (bụi, tạp chất, chất độc hại) của không khí 

- Sự lưu thông tuần hoàn không khí 

Khi đạt được 4 yêu cầu trên phục vụ nhu cầu tiện nghi của con người, 

người ta gọi đó là điều hòa không khí tiện nghi, còn để phục vụ cho một quá trình 

sản xuất hoặc công nghệ chế biến, người ta gọi là điều hòa không khí công nghệ. 

Như vậy, điều hòa không khí (còn gọi là điều tiết không khí) có thể hiểu là 

quá trình tạo ra và duy trì ổn định trạng thái không khí trong nhà theo một chương 

trình định trước, không phụ thuộc vào trạng thái không khí ngoài trời. 

Ví dụ, có thể duy trì trạng thái không khí trong nhà ở nhiệt độ 240C, độ ẩm 

60% trong khi ngoài trời có nhiệt độ 360C (hoặc 100C), độ ẩm 90% (hoặc 30%)… 
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Để thực hiện được điều đó thì không khí cần được xử lý trước khi thổi vào phòng. 

Xử lý không khí bao gồm một trong các công việc: làm lạnh, làm khô, làm nóng, 

làm ẩm và làm sạch không khí. 

Để điều hòa không khí, người ta cần có các thiết bị chính: 

- Máy nén lạnh (máy nén kín – Lốc) để hút hơi môi chất sinh ra ở dàn bay 

hơi và nén, đẩy hơi môi chất lên dàn ngưng tụ. 

- Dàn lạnh để làm lạnh không khí 

- Dàn nóng để làm nóng không khí 

- Thiết bị tiết lưu (van tiết lưu, ống mao) để điều chỉnh hợp lý lượng môi 

chất lạnh phun vào dàn bay hơi. 

- Máy hút ẩm hoặc máy phun ẩm để khử ẩm hoặc tăng ẩm 

- Phin lọc bụi, tạp chất và hóa chất độc hại 

- Quạt gió, miệng thổi, miệng hồi, miệng gió tươi, ống gió để lưu thông, 

tuần hoàn và thông gió. 

 Bài tập về tính toán tải lạnh đơn giản 

Bài 2.19: Máy điều hòa (máy lạnh) dùng R22. Hơi vào máy nén là hơi bão 

hòa khô. Công suất của máy nén 2000W, áp suất bốc hơi p0 = 5,4 bar, nhiệt độ 

ngưng tụ tk = 500C. Xác định lưu lượng không khí (coi là không khí khô) được làm 

lạnh khi qua dàn bốc hơi nếu nhiệt độ không khí giảm 15K. 

 
Lời giải 

Với p0 = 5,4 bar = 0,54 MPa, tk = 500C, từ đồ thị Igp - i của R22 ta có: 

i1 = 705 kJ/kg, i2 = 740 kJ/kg 

i3 = 565 kJ/kg 

Lượng môi chất lạnh R22 

skg
ii

N
G /0572,0

705740

2

12







  

Năng suất lạnh Q0: 

Q0 = G (i1 - i3) = 0,0572 (705 - 565) = 8 kW 

Lượng không khí: 
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Q0 = Qkk. Cp. t 

skg
tC

Q
G

p

kk /533,0
15.1

8

.
0 


  

 

Bài tập 2.52: Máy lạnh dùng hơi có công suất máy nén N = 50 kW, hệ số 

làm lạnh  = 4. Xác định nhiệt tỏa trong bình ngưng. 

Trả lời: Qk = 250kW 

 Các hệ thống điều hòa không khí 

 Theo mục đích sử dụng 

Có thể thấy có hai hệ thống ĐHKK khác biệt: hệ thống điều hòa tiện nghi 

chỉ quan tâm đến nhiệt độ trong phòng, còn độ ẩm của không khí cho phép dao 

động trong phạm vi khá rộng (từ 30% đến 70%); hệ thống điều hòa cho công nghệ 

yêu cầu duy trì nghiêm ngặt cả về nhiệt độ và độ ẩm (theo yêu cầu của công nghệ). 

Điều hòa tiện nghi thường được dùng trong sinh hoạt dân dụng (nhà ở, nhà hàng, 

các công trình văn hóa, thể thao… và một số xí nghiệp không có yêu cầu khắt khe 

về độ ẩm), do đó hệ thống không có thiết bị tăng ẩm, các thiết bị điều khiển tự động 

tương đối đơn giản. Điều hòa công nghệ thường gặp trong sản xuất sợi dệt, các 

phòng bảo quản, … trong hệ thống cần có thiết bị tăng ẩm và các thiết bị điều khiển 

tự động phức tạp hơn (do cần bảo đảm duy trì đồng thời nhiệt độ và độ ẩm theo 

chương trình định trước. 

 Theo mức độ tin cậy và kinh tế 

Có thể phân chia các hệ thống ĐHKK theo ba cấp: 

- Hệ thống cấp I có độ tin cậy cao, các thiết bị của hệ thống có thể duy trì 

các thông số không khí trong nhà thỏa mãn mọi điều kiện thời tiết (từ giá trị thấp 

nhất đến giá trị cao nhất)  

- Hệ thống cấp II có độ tin cậy thấp hơn cấp I, nhưng sai số có thể tới 200 

giờ trong một năm, nghĩa là các thông số trong nhà có thể cho phép sai lệch so với 

tính toán khi nhiệt độ và độ ẩm ngoài trời đạt các giá trị cực đại hoặc cực tiểu (theo 

thống  kê nhiều năm) 

- Hệ thống cấp III duy trì các thông số trong nhà trong một phạm vi cho 

phép với một sai lệch tới 400 giờ trong một năm, (nghĩa là vào mùa đông có thể 

không có sưởi ấm). 

 Theo cấu trúc của hệ thống 

Có thể phân ra các hệ thống ĐHKK có buồng phun, hệ thống với các tủ 

điều hòa có đường ống gió, hệ thống ĐHKK Water chiller, hệ thống ĐHKK đặc 

chủng VRV, hệ thống trên ô tô, tàu hỏa,… 

 Theo phạm vi tác dụng (hoặc quy mô) của hệ thống 
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Có thể phân ra các hệ thống ĐHKK cục bộ và hệ thống ĐHKK trung tâm. 

- Hệ thống ĐHKK cục bộ: là tổ hợp máy đơn lẻ có công suất bé, tất cả các 

khâu của hệ thống được lắp ráp sẵn trong các vỏ nên rất tiện cho  lắp đặt và vận 

hành (thường quen gọi là máy điều hòa). Các máy điều hòa cục bộ rất ít khi dùng 

cho điều hòa công nghệ. Trên thị trường có các loại máy điều hòa cửa sổ (một 

khối) và máy điều hòa ghép (2, 3 khối). Các máy này chỉ có tác dụng điều hòa 

trong không gian hẹp, không có đường ống gió: thiết bị xử lý không khí (thường 

quen gọi là dàn lạnh) được đặt ngay trong phòng (bố trí trên tường, hoặc dưới trần, 

hoặc đặt sàn). Không khí sau khi được xử lý sẽ thổi trực tiếp vào phòng qua các  

miệng thổi đặt tuần hoàn trở về máy để được xử lý tiếp,… Đa số máy dùng ở Việt 

Nam là loại máy chỉ có chức năng làm lạnh (máy một chiều), nhưng cũng có một 

số máy ở dạng bơm nhiệt có thể thực hiện sưởi ấm vào mùa đông (nhờ nhiệt ngưng 

tụ của môi chất lạnh), hoặc làm lạnh vào mùa hè như máy một chiều. 

- Các hệ thống ĐHKK trung tâm: thường có lắp đường ống gió (do không 

gian cần điều hòa thường rất lớn), được dùng cho cả điều hòa tiện nghi và điều hòa 

công nghệ. Các hệ thống ĐHKK trung tâm thường gặp là: hệ thống gồm các tủ điều 

hòa, hệ thống có buồng phun, hệ thống có các máy làm lạnh nước,… 

 Theo đặc tính của thiết bị 

Trong các hệ thống ĐHKK ở nước ta thì các máy lạnh đóng vai trò rất quan 

trọng, vì vậy có thể phân loại các hệ thống ĐHKK theo đặc tính của máy: máy điều 

hòa cửa sổ, máy điều hòa ghép, máy điều hòa kiểu tủ, máy điều hòa làm mát bằng 

nước hoặc bằng không khí, máy điều hòa một chiều (máy lạnh), máy điều hòa hai 

chiều (bơm nhiêt). Các máy điều hòa kể trên tuy chỉ là một thành phần (khâu) của 

hệ thống, nhưng nhiều khi chính là yếu tố thể hiện đặc tính của hệ thống. 

 Các phương pháp và thiết bị xử lý không khí 

 Làm lạnh không khí 

Làm lạnh không khí bằng dàn ống có cánh 

Đây là loại thiết bị trao đổi nhiệt kiểu bề mặt, gồm các ống kim loại có 

cánh ngang ở mặt ngoài. Chất tải lạnh hoặc môi chất lạnh chuyển động bên trong 

ống, còn không khí chuyển động cắt ngang qua cụm ống có cánh. Chất tải lạnh 

thường là nước lạnh: trong đa số trường hợp người ta cho chính môi chất lạnh bay 

hơi trong dàn ống có cánh này. Kèm theo quá trình làm lạnh không khí là quá trình 

ngưng tụ hơi nước trên bề mặt dàn lạnh. 

Thiết bị làm lạnh kiểu dàn ống có cánh được dùng nhiều trong các máy 

điều hòa nhiệt độ cục bộ do cấu tạo gọn, làm việc chắc chắn, vệ sinh, vận hành đơn 

giản. Nó cũng được dùng cả trong các hệ thống ĐHKK trung tâm khi không có nhu 
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cầu tăng ẩm cho không khí (ví dụ, các máy ĐHKK cho hội trường, rạp hát, thư 

viện, phòng bảo quản,…) 

Làm lạnh không khí bằng nước phun 

Thực chất là không khí được làm lạnh trong thiết bị trao đổi nhiệt kiểu 

hỗn hợp: không khí và nước lạnh tiếp xúc trực tiếp với nhau. Trường hợp này nước 

vừa là chất tải lạnh, vừa là chất công tác. 

Trong thiết bị kiểu này người ta phun nước lạnh thành các hạt nhỏ li ti  

nhờ thiết bị đặc biệt gọi là mũi phun, tất cả được đặt trong buồng phun. Người ta 

tính ra rằng cứ mỗi giờ, 1m3 nước được phun nhỏ tạo ra bề mặt tiếp xúc với không 

khí cỡ 10000m2 (tuy vậy, thời gian tiếp xúc giữa nước và không khí trong buồng 

phun rất ngắn, khoảng 1s nên diện tích tiếp xúc hữu hiệu cũng không lớn lắm). 

Cũng có thể tăng diện tích tiếp xúc giữa nước và không khí bằng cách tạo 

ra màng nước trên bề mặt vật rắn: hiệu quả của phương pháp tạo màng nước cũng 

gần giống như phương pháp phun nước. 

Dùng buồng phun để làm lạnh không khí có thể thay đổi dung ẩm của 

không khí (bằng cách thay đổi nhiệt độ nước phun), do đó tuy thiết bị cồng kềnh, 

vận hành phức tạp nhưng vẫn được dùng nhiều trong các xí nghiệp công nghiệp, 

nhất là các ngành dệt, là ngành cần duy trì độ ẩm khá lớn trong gian máy. 

Làm lạnh không khí bằng máy nén – dãn khí 

Trong giáo trình nhiệt động kỹ thuật và kỹ thuật lạnh ta đã làm quen với 

chu trình làm lạnh sử dụng không khí làm tác nhân lạnh và có nhận xét là thiết bị 

cồng kềnh, hệ số làm lạnh bé, không kinh tế,… Tuy vậy, sử dụng chu trình máy 

lạnh không khí trên máy bay lại có ưu việt lớn, vì tận dụng được máy nén tuabin 

trên máy bay (phản lực), đỡ phải trang bị thêm máy lạnh kiểu nén hơi. 

Sơ đồ nguyên lý của thiết bị được trình trên hình vẽ: 

Không khí nén cấp một được trích từ máy nén tuabin (1) qua làm mát 

trung gian trong thiết bị làm mát cấp một (2) nhờ không khí ngoài trời, sau đó được 

máy nén cấp hai (3) – là máy nén li tâm – nén tới áp suất cao hơn, rồi tiếp tục được 

làm mát cấp hai trong thiết bị (4). Không khí nứn sau đó được đưa vào tuabin khí 

(5) giãn nở sinh công hạ nhiệt độ tới trị số cần thiết (khoảng 100C) rồi theo kênh 

dẫn vào cabin. Tuabin (5) được nối đồng trục với máy nén (3) để tận dụng cơ năng 

do khí nén dãn nở sinh ra. 

Hệ thống làm lạnh không khí chủ yếu hoạt động khi máy bay đỗ ở sân 

bay, khi đó rất cần không khí làm mát buồng máy, động cơ và điều hòa nhiệt độ 

cho khoang hành khách (khi máy bay bay cao có thể dùng khí lạnh ngoài trời thay 

thế). 

Giảm nhiệt độ không khí bằng nước phun 
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Nếu nhiệt độ nước phun không đủ lạnh, khi phun vào không khí sẽ chưa 

đủ để làm giảm entanpy của không khí, lúc đó quá trình diễn ra có thể theo chiều 

hướng đoạn nhiệt (đẳng entanpy) hoặc thậm chí tăng nhiệt. Trong một số trường 

hợp đoạn nhiệt hoặc tăng nhiệt, nhiệt độ không khí vẫn giảm đi, không khí đã được 

làm mát. 

Người ta thường dùng buồng phun để thực hiện làm mát không khí, có 

điều là nước phun không cần qua hệ thống làm lạnh, có thể lấy nước phun từ nguồn 

nước tự nhiên. Mức độ giảm nhiệt độ không khí phụ thuộc chủ yếu vào độ ẩm φ 

của môi trường khí: trị số φ càng bé thì hiệu quả làm mát càng cao. 

Ở Ấn Độ, Tây Á và Trung Á (thuộc Liên Xô cũ) đã có sản xuất một số 

máy điều hòa nhiệt độ kiểu bay hơi nước đoạn nhiệt, trong đó người ta giảm nhiệt 

độ không khí bằng cách thổi qua lớp vật liệu xốp (mao dẫn) được làm ướt liên tục. 

Thiết bị tiêu tốn rất ít năng lượng (50W mỗi máy) 

Làm lạnh không khí bằng hiệu ứng Peltier ( máy lạnh của tương lai) 

Máy lạnh Peltier sử dụng hiệu ứng Peltier để làm lạnh không khí. Hiệu 

ứng Peltier đã được biết đến từ khá lâu: đó là hiện tượng khi có dòng điện một 

chiều đi qua một cặp nhiệt điện kín (gồm hai kim loại khác chất hàn với nhau) thì 

một đầu sẽ nóng lên, còn một đầu sẽ lạnh đi. Khi đổi chiều dòng điện thì vị trí đầu 

nóng và đầu lạnh sẽ hoán vị cho nhau. 

Vật liệu để làm cặp nhiệt điện phải có các tính chất sau: 

-   Tỉ số giữa sức điện động nhiệt điện và hiệu số nhiệt độ hai đầu phải lớn 

(tức là hệ số Seebeck càng lớn càng tốt). 

-   Khả năng dẫn nhiệt phải lớn hơn so với khả năng dẫn điện. 

Các vật liệu bán dẫn có thể thỏa mãn khá tốt các yêu cầu trên (hệ số 

Seebeck lớn gấp 5 lần các kim loại thường). 

Máy lạnh Peltier không có cơ cấu chuyển động, không cần môi chất lạnh, 

không gây tiếng ồn và không làm ô nhiễm môi trường. Tuy hiện nay vẫn chỉ trong 

giai đoạn thí nghiệm (vì chưa tìm được vật liệu thích hợp để có thể hạ giá thành và 

tăng hiệu suất) nhưng sẽ có tương lai nhờ sự phát triển của kỹ thuật bán dẫn và siêu 

dẫn nhiệt độ cao. 

 Tăng nhiệt (gia nhiệt - sưởi ấm) không khí 

Sưởi ấm không khí bằng dàn ống có cánh (caloriphe). 

Chuyển động bên trong các ống thường là nước nóng hoặc hơi nước còn 

không khí chuyển động bọc ngang cụm ống có cánh giống như ở trường hợp làm 

lạnh, nhưng không xảy ra quá trình trao đổi chất kèm theo. 
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Thiết bị kiểu này có năng suất nhiệt lớn, nhưng đòi hỏi có nguồn gốc 

nước nóng hoặc nguồn hơi nước, do đó chỉ phổ biến ở các xứ lạnh (làm caloriphe 

sấy cấp I). 

Trong bơm nhiệt hoặc máy hút ẩm, không khí được gia nhiệt nhờ nhiệt 

ngưng tụ của môi chất lạnh đi trong ống, lúc đó thiết bị gia nhiệt không khí (dàn 

ống có cánh) chính là dàn ngưng tụ của máy lạnh. 

Sưởi ấm không khí bằng thanh điện trở 

Thực chất cũng chính là dùng thiết bị trao đổi nhiệt kiểu bề mặt. Hình vẽ 

dưới đây thể hiện mặt cắt ngang một thành điện trở gia nhiệt. 

Thanh điện trở (1) làm bằng kim loại có điện trở suất lớn được cách điện 

với vỏ bảo vệ (3) nhờ lớp bột (2). Khi có dòng điện chạy qua, dây điện trở sẽ nóng 

lên, nhiệt truyền dẫn vào không khí giống như trường hợp truyền qua vách ống. 

Gia nhiệt bằng thanh điện trở được dùng rất phổ biến trong ĐHKK vì 

thiết bị gọn nhẹ, dễ lắp đặt, vận hành, sửa chữa đơn giản lại dễ điều chỉnh tự động 

khống chế. Trong điều kiện khí hậu Việt Nam có thể dùng làm caloriphe cấp I cũng 

như cấp II. 

Không nên dùng dây điện trở trần (không có vỏ bảo vệ) làm caloriphe gia 

nhiệt vì không bảo đảm an toàn về điện, hơn nữa sợi đốt rất mau hư hỏng vì bị ô xy 

hóa ở nhiệt độ cao (do tiếp xúc với không khí). 

Sưởi ấm không khí bằng phương pháp phun nước nóng 

Thiết bị phun nước làm lạnh không khí (buồng phun) có thể sử dụng để 

gia nhiệt không khí nếu thay nước lạnh bằng nước nóng. Trong quá trình gia nhiệt 

cũng đồng thời xảy ra quá trình tăng ẩm do có bay hơi nước vào không khí. Trên 

đồ thị I – d thể hiện rõ điều này.  

Phương pháp này ít được dùng trong điều kiện khí hậu nước ta vì nhu cầu 

sưởi ấm không lớn lắm, trong khi đó lại yêu cầu về nguồn nước nóng (hoặc hơi 

nước). 

 Tăng ẩm (tăng d) cho không khí 

Để tạo ra độ ẩm φ thích hợp cho gian máy, trong nhiều trường hợp phải 

thực hiện tăng dung ẩm d (tăng ẩm) cho không khí. Quá trình tăng ẩm rất hay gặp 

trong ĐHKK cho các nhà máy sợi dệt, ở đó thường xuyên yêu cầu độ ẩm φ trong 

giann máy cao trong khi độ ẩm ngoài trời bé (mùa hanh khô). 

Nguyên tắc chung của phương pháp tăng ẩm là đưa hơi nước vào không 

khí, nhưng cũng có nhiều các thực hiện khác nhau. 

Tăng ẩm bằng thiết bị buồng phun 

Khi sử dụng buồng phun để thực hiện tăng ẩm, nước phun không cần gia 

nhiệt trước, nghĩa là có thể sử dụng trực tiếp nguồn nước thiên nhiên (trừ trường 
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hợp cần kết hợp gia nhiệt). Như vậy quá trình tăng ẩm đều được thực hiện đoạn 

nhiệt hoặc gần đoạn nhiệt. 

Đặc điểm cơ bản của quá trình tăng ẩm trong buồng phun là: 

+   Lượng ẩm bay hơi vào không khí (Δd) rất nhỏ so với lượng nước phun 

vào không khí. 

+   Quá trình phụ thuộc vào nhiệt độ nước phun. 

Tăng ẩm trong gian máy bằng thiết bị phun ẩm bổ sung 

Phun ẩm bổ sung là hình thức đưa hơi nước vào không khí ngay bên trong 

gian máy (lượng hơi nước đưa vào không khí thường không lớn lắm). 

Có thể thực hiện phun ẩm bổ sung bằng nhiều cách khác nhau, nhưng 

nguyên tắc chung là không được có lượng nước dư thừa: toàn bộ lượng ẩm phun ra 

phải được khuếch tán hết vào không khí. Các phương phà và thiết bị thường gặp là 

phun hơi nước bão hòa nhờ hộp hơi hoặc phun nước (dạng sương mù) nhờ thiết bị 

kiểu kim phun, kiểu đĩa quay hoặc kiểu khí nén. 

- Phun hơi nước bão hòa vào không khí nhờ hộp hơi. 

Hình vẽ dưới đây trình bay thiết bị phun ẩm bổ sung kiểu hộp hơi. Thiết 

bị gồm có hộp (thùng) sinh hơi (4) trong đó đặt các sợi đốt điện trở - xoắn ruột gà 

(3). Hơi nước nhiệt độ 2120F (1000C) sinh ra và thoát qua ống (1) khuếch tán vào 

không khí. Nước được cấp vào qua ống (2) và chứa trong thùng (5), thông với (4), 

ống xả tràn (6) giữ cố định mức nước trong thùng (4) và (5). 

Hệ số góc tia quá trình tăng ẩm bằng hơi nước bão hòa: 

0
0 r

d

dr

d

i










  

Khi tăng ẩm bằng cách phun hơi nước bão hòa vào không khí (với lượng 

hơi vừa đủ, không có lượng dư thừa bị ngưng tụ) thì nhiệt độ không khí không thay 

đổi. 

Có thể tham khảo ví dụ sau: hơi nước bão hòa ở t = 1000C với lưu lượng 

8kg/h được phun vào không khí có trạng thái t1 = 270C, φ1 = 50% với lưu lượng 

1000kg/h. Nếu hơi nước khuếch tán đều vào không khí (không có lượng dư thừa) 

thì lượng ẩm tăng được là Δd = 8:1000 = 8g/kg; trạng thái của không khí sau khi 

được tăng ẩm là d2 = 19g/kg, φ2 = 85%, t2 ≈ 270C. 

- Phun nước cho bay hơi đoạn nhiệt vào không khí. 

Khác với ở buồng phun, khi phun ẩm bổ sung bằng nước không cho phép 

lượng nước dư thừa rơi xuống sàn, nghĩa là lượng nước phun ra phải đủ mịn để dễ 

bay hơi vào không khí. Quá trình bay hơi nước vào không khí được thực hiện đoạn 

nhiệt, nghĩa là hệ số góc tia quá trình phun ẩm bổ sung bằng nước ε = 0. 

Ví dụ: thiết bị phun ẩm bổ sung dùng vòi phun và bơm. 

- Phun ẩm bổ sung bằng thiết bị kiểu khí nén. 
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Không khí có áp suất cao (2bar) được cấp từ máy nén riêng theo ống dẫn 

(1) chuyển động bọc quanh ống (3) khi thoát ra khỏi lỗ phun -  là khe (5) sẽ cuốn 

theo một lượng nước và xé tơi ra thành bụi  nước rồi khuếch tán vào không khí ở 

dạng hơi. 

Nước được cung cấp từ thùng chứa (đặt thấp hơn) nhờ áp suất của khí nén 

đưa vào thùng, do đó khi ngừng cấp khí nén thì nước cũng ngừng chảy vào ống 

phun. 

Năng suất làm ẩm của mỗi ống phun là 2,7kg hơi/h, lượng khí nén tiêu 

hao cho mỗi ống là 4m3/h, điện năng tiêu hao 190W cho mỗi ống phun (tức 70W 

cho mỗi kg hơi ẩm). 

Mặc dù tiêu hao nhiều điện năng và phải có máy nén cấp khí nén nhưng 

thiết bị phun ẩm bổ sung kiểu khí nén vẫn được dùng rộng rãi, đặc biệt là ở các xí 

nghiệp hiện đại, vì có cấu tạo gọn, độ tin cậy cao, dễ khống chế tự động, mặt khác 

thiết bị làm việc không có lượng nước dư thừa nên không có hiện tượng rơi nước 

xuống gian máy. 

 Làm khô không khí (giảm ẩm - khử ẩm) 

Khử ẩm cho không khí – tức là giảm dung ẩm d – bằng cách cho không 

khí tiếp xúc với vật thể lạnh để tạo ra sự ngưng tụ hơi nước. Có thể thực hiện bằng 

các phương pháp và thiết bị sau: 

Dùng dàn lạnh 

Như đã biết, khi cho không khí ẩm tiếp xúc với bề mặt lạnh có nhiệt độ 

thấp hơn nhiệt độ điểm sương của không khí thì sẽ xảy ra quá trình ngưng tụ hơi 

nước trên bề mặt lạnh. 

Như vậy, khi làm lạnh không khí bằng dàn lạnh với nhiệt độ thích hợp 

(nhiệt độ bề mặt thấp hơn nhiệt độ điểm sương) thì sẽ xảy ra quá trình giảm ẩm cho 

không khí đồng thời với quá trình làm lạnh không khí 

Dùng nước phun 

Khi phun nước lạnh vào không khí, mỗi giọt nước sẽ đóng vai trò như 

một bề mặt lạnh. Nếu nhiệt độ nước thấp hơn nhiệt độ điểm sương của không khí 

thì hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ trên bề mặt các giọt nước giống như trên 

bề mặt dàn lạnh và rơi xuống cùng giọt nước. Như vậy, quá trình làm lạnh, làm khô 

không khí ở buồng phun diễn ra giống hệt ở dàn lạnh 

Như vậy, có thể kết luận: thực hiện làm lạnh (tức giảm nhiệt) và thực hiện 

làm khô không khí (giảm ẩm) trên cùng một thiết bị: hoặc bằng dàn lạnh, hoặc 

bằng buồng phun. 

Trên đây là hai phương pháp giảm ẩm thường dùng trong ĐHKK. Ngoài 

ra người ta còn dùng một số phương pháp và thiết bị khác nữa. 
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Các phương pháp và thiết bị khử ẩm khác 

-   Giảm ẩm bằng hóa chất 

Bằng cách sử dụng một số hóa chất có khả năng hút ẩm (như zeolit, 

silicagen, vôi sống,…) cũng có thể giảm ẩm cho không khí. Tuy vậy, các phương 

pháp dùng hóa chất hút ẩm chỉ sử dụng trong các buồng kho, vì khả năng giảm ẩm 

rất có hạn (chất hút ẩm chóng bị bão hòa ẩm). Quá trình giảm ẩm bằng hóa chất 

thường kèm theo tăng nhiệt độ (do phản ứng hóa học) 

-   Giảm ẩm không khí bằng máy hút ẩm 

 Máy hút ẩm thực chất là một máy lạnh nhưng các thiết bị được sắp xếp 

một cách đặc biệt. Hình vẽ dưới đây trình bày cấu tạo nguyên lý của máy hút ẩm. 

Nguyên lý làm việc của máy hút ẩm như sau: không khí trong phòng nhờ 

quạt (2) tuần hoàn qua dàn lạnh (4), tại đây không khí được giảm ẩm (do một phần 

hơi nước gặp lạnh bị ngưng tụ), sau đó không khí được qua dàn nóng (3) để được 

sấy nóng đến nhiệt độ định trước. Phần nước ngưng tụ được hứng vào khay (5) và 

chậu (6). Các chi tiết máy nén, ống mao,… giống hệt như ở máy điều hòa nhiệt độ 

cửa sổ. Điều khác biệt căn bản giữa máy hút ẩm với máy điều hòa nhiệt độ là thứ tự 

bố trí dàn lạnh và dàn nóng. 

Quá trình thay đổi trạng thái của không khí khi đi qua máy hút ẩm gồm 

hai giai đoạn: đoạn AB diễn ra ở dàn lạnh và đoạn BC diễn ra ở dàn nóng. 

Các máy hút ẩm thường được đặt trong các buồng kho, các buồng máy tính,… nơi 

có nhiệt thừa bé lại đòi hỏi độ ẩm tương đối φ nhỏ (nhiệt tỏa ở dàn ngưng tụ có thể 

được xem như nhiệt thừa trong sơ đồ điều hòa không khí). 

3. Hệ thống vận chuyển và phân phối không khí 

Mục tiêu: Trình bày các hệ thống vận chuyển và phân phối không khí 

 Trao đổi không khí trong phòng 

 Khái niệm 

Như đã biết, mục đích của thông gió và điều hòa không khí là thực hiện sự 

thay đổi không khí trong nhà đã bị ô nhiễm bởi nhiệt, bụi, … bằng không khí mới 

đã được xử lý trước (ĐHKK), hoặc bằng không khí ngoài trời (thông gió). Thực 

chất là tác động vào hệ (tức là không khí trong nhà) tác nhân điều khiển K để đưa 

hệ về trạng thái cân bằng mong muốn. Như vậy, việc trao đổi không khí trong nhà 

đóng một vai trò rất quan trọng trong thông gió và điều hòa không khí. 

 Các dòng không khí tham gia trao đổi khí trong phòng 

Sự trao đổi không khí trong nhà được thực hiện nhờ sự chuyển động của 

không khí. Có thể nhận thấy trong nhà có các dòng không khí luân chuyển sau: 

- Dòng không khí đối lưu tự nhiên (đối lưu nhiệt): do trong nhà có sự thải 

nhiệt nên có chênh lệch nhiệt độ không khí ở các vị trí khác nhau, kết quả là xuất 
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hiện các dòng không khí đối lưu tự nhiên. Các dòng đối lưu tự nhiên có chiều 

chuyển động: dòng khí nóng bốc lên cao, dòng khí lạnh chuyển động thấp xuống. 

- Dòng đối lưu cưỡng bức từ các miệng thổi gió: do trong nhà có thông gió 

cưỡng bức (bằng quạt) hoặc có ĐHKK. 

- Dòng đối lưu khuếch tán: do sự xâm nhập của không khí xung quanh đi 

vào luồng do có chênh lệch tốc độ ở trong và ngoài biên của luồng. Dòng đối lưu 

khuếch tán góp phần rất quan trọng tạo ra sự xáo trộn không khí trong toàn khối 

không khí trong nhà, đặc biệt trường hợp số lượng miệng thổi gió có hạn. 

Khi trong phòng có bố trí hệ thống hút thì sẽ có dòng đối lưu cưỡng bức ở 

gần các miệng hút. Dòng đối lưu cưỡng bức gần miệng hút cũng đóng vai trò quan 

trọng khi trong nhà có bố trí thông gió hệ thống hút. Còn khi có bố trí miệng hút 

lấy gió hồi trong hệ thống ĐHKK thì dòng này chỉ có tác dụng mạnh ở phạm vi gần 

miệng hút, còn ở xa hơn tác dụng rất yếu, do đó vị trí của miệng gió hồi không ảnh 

hưởng nhiều đến trao đổi không khí trong nhà khi có ĐHKK. 

Ngoài ra, khi dòng đối lưu cưỡng bức có nhiệt độ khác với nhiệt độ không 

khí trong phòng còn có dòng đối lưu tự nhiên bên trong dòng đối lưu cưỡng bức do 

dòng không đẳng nhiệt: dòng khí lạnh sẽ có xu hướng chuyển động từ trên cao 

xuống thấp, còn dòng khí nóng sẽ bốc lên cao. Như vậy, khi bố trí miệng thổi gió 

của hệ thống ĐHKK cần chú ý đến tính chất của dòng đối lưu cưỡng bức không 

đẳng nhiệt. 

 Tổ chức trao đổi khí trong phòng 

Tổ chức trao đổi không khí là cách thức bố trí hệ thống các miệng thổi, hút 

không khí trong nhà. Sự thổi không khí vào phòng từ các miệng thổi được gọi là sự 

cấp gió (Sự cấp gió là sự thổi không khí vào phòng từ các miệng thổi). Có nhiều 

cách tổ chức trao đổi không khí khác nhau, thường gặp hơn cả là các cách sau đây: 
- Cấp gió từ phía trên kết hợp hút phía dưới 

 

 
Hình 3.5. Thổi trên hút dưới 

Hệ thống gồm các miệng thổi gió 2 được bố trí thổi gió từ trên cao còn các 

miệng hút 5 được bố trí ở dưới sàn (được nối vào các kênh gió đặt ngầm dưới sàn). 
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Không khí thoát ra từ các miệng thổi có tốc độ khá lớn, tạo thành các dòng đối lưu 

cưỡng bức, kết hợp với các dòng đối lưu tự nhiên nhiệt (phát sinh từ các nguồn 

nhiệt 1 trong phòng), đồng thời nếu cấp khí lạnh từ trên cao thì dòng đối lưu cưỡng 

bức sẽ được tăng cường bởi đối lưu tự nhiên nhiệt của dòng khí lạnh (chuyển động 

đi xuống), kết quả là gây ra sự xáo trộn mạnh không khí trong phòng. Không khí có 

bụi sẽ được hút vào các kênh ngầm (qua các miệng hút), tránh được hiện tượng bụi 

bay tung lên (nếu miệng hút đặt trên cao). 

Hình thức tổ chức trao đổi không khí này được sử dụng có hiệu quả nhất 

khi cấp gió lạnh từ trên cao và khi điều hòa không khí cho công nghệ có nhiều bụi 

nhẹ (như sợi bông, lông thú, …). Khi cấp gió nóng thì hiệu quả trao đổi không khí 

không cao, do dòng khí nóng ra khỏi miệng thổi có xu hướng bốc lên cao rất khó 

xuống tới vùng làm việc. 

Nếu sử dụng hệ thống ĐHKK tiện nghi thì các kênh gió ngầm thường 

không được sử dụng, người ta có thể bố trí miệng hút ở gần sát sàn. Khi hệ thống 

chuyển sang sưởi ấm vào mùa đông, do chung hệ thống ống gió với cấp gió lạnh, 

nên buộc phải thực hiện cấp gió từ trên cao, khi đó không khí nóng thường được tụ 

lại trên cao (sát trần hoặc mái cách nhiệt), người ở trong phòng thực tế được sưởi 

ấm nhờ bức xạ nhiệt từ mái hoặc trần và một phần nhờ dẫn nhiệt hoặc khuếch tán. 

Đối với các máy ĐHKK kiểu bơm nhiệt, thường các cụm IU được đặt cách sàn 2÷3 

m, khi cấp gió nóng người ta thường điều chỉnh cho các cánh hướng dòng ép dòng 

khí nóng xuống thấp, để khi xa dòng khí nóng sẽ bốc lên, thâm nhập vào vùng làm 

việc, tăng được hiệu quả trao đổi không khí. 

- Cấp gió từ phía dưới kết hợp hút trên 

 
Hình 3.6. Cấp gió từ dưới kết hợp hút trên 

Ống dẫn gió chính 2 được bố trí trên cao rồi dẫn xuống vùng làm việc. 

Không khí cấp từ các miệng thổi gió 1 (đặt áp tường) sẽ tràn ngập vùng làm việc 

của phòng và tại đó trao đổi nhiệt ẩm với các nguồn 4. Như vậy, dòng đối lưu 

cưỡng bức từ miệng thổi và dòng đối lưu cưỡng bức gần miệng hút cùng chiều với 

dòng đối lưu tự nhiên nhiệt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thải nhiệt thừa, đặc 

biệt trong trường hợp thông gió thải nhiệt. Trong trường hợp cấp gió nóng để sưởi 
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ấm khi ĐHKK mùa đông cũng xảy ra hiện tượng tương tự. Hiệu quả trao đổi không 

khí trong những trường hợp này đạt tới trị số 1,7÷2. Tuy vậy nếu cấp gió lạnh khi 

ĐHKK mùa hè thì dòng đối lưu tự nhiên do luồng không đẳng nhiệt có xu hướng đi 

xuống sẽ cản trở chuyển động của các dòng đi lên làm hiệu quả trao đổi không khí 

kém đi. 

Tóm lại phương thức này đạt hiệu quả cao khi cấp gió nóng sưởi ấm hoặc 

khi thông gió thải nhiệt. Trong nhiều trường hợp tổ chức thông gió, người ta thậm 

chí thay việc cấp gió cơ giới bằng cấp gió tự nhiên từ cửa mở hoặc thay thế thải gió 

cưỡng bức bằng thải gió tự nhiên qua cửa mái cũng đạt hiệu quả thải nhiệt rất tốt 

- Cấp gió từ trên cao kết hợp hút trên 

Khi cấp tổ chức trao đổi không khí trong hệ thống ĐHKK người ta ít quan 

tâm đến việc bố trí miệng hút ở trên cao hay dưới thấp, vì dòng đối lưu gần miệng 

hút rất yếu và không đóng vai trò gì trong trao đổi không khí (mục đích bố trí 

miệng hút chỉ để tạo ra sự tuần hoàn không khí trong hệ thống mà thôi). Vì vậy 

trong nhiều trường hợp người ta bố trí miệng hút ở cao gần với miệng thổi (hình 

vẽ) 

 
Hình 3.7. Cấp gió từ trên cao kết hợp hút trên 

Đối khi người ta cũng sử dụng phương thức này cho thông gió công nghiệp 

nếu lượng không khí cần cấp vào nhiều và tốc độ gió vùng làm việc yêu cầu lớn. 

- Cấp gió trên cao kết hợp hút cục bộ 

Trong những trường hợp ở gian máy có phát sinh các chất độc hoặc các 

nguồn độc hại có tích tụ lớn thì phải tiến hành thông gió hút cục bộ. Khi đó đồng 

thời phải cấp gió vào phòng để duy trì áp suất không khí trong phòng không bị âm. 

Phương thức cấp gió phổ biến là từ trên cao (hình vẽ) 

 
Hình 3.8. Cấp gió trên cao kết hợp hút cục bộ 
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Chất độc hại được hút ra từ các thiết bị hút cục bộ đặt phía trên các thiết bị 

phát sinh độc hại 1; không khí được cấp từ ống dẫn 2 được thổi vào phòng qua các 

miệng thổi gió 3; sau đó nhanh chóng hòa lẫn với không khí ở trên vùng làm việc, 

cuối cùng được thải ra ngoài hệ thống hút cục bộ. Do không khí bị ô nhiễm hâu hết 

đã đi vào miệng hút cục bộ, mặt khác dòng đối lưu gần miệng hút cục bộ cũng khá 

mạnh nên quá trình trao đổi khí chủ yếu diễn ra ở vùng quanh miệng hút và tại 

vùng làm việc. Hiệu quả trao đổi không khí chỉ đạt trị số 0,6/0,75 (nếu dùng miệng 

thổi lưới), hoặc cũng chỉ tới 1/ 1,1 (nếu dùng miệng thổi hình băng) khi cấp gió 

nóng. Khi cấp gió lạnh trị số kE có thể lớn hơn do có dòng đối lưu tự nhiên bên 

trong dòng khí lạnh. 

- Cấp gió tập trung 

 
Hình 3.9. Cấp gió tập trung 

Trong những trường hợp cần thải nhiệt hoặc ẩm tích tụ ở một vùng nào đó 

ra khỏi phòng, có thể sử dụng phương thức cấp gió tập trung: luồng không khí được 

thổi ra từ miệng thổi với tốc độ lớn tạo thành luồng tan biến chậm.  Trên đường đi 

luồng gió này tạo ra sự xáo trộn không khí trong phòng khá mạnh nhờ sự phát sinh 

các dòng đối lưu khuếch tán. Tại đoạn đầu của luồng, tốc độ của dòng cưỡng bức 

lớn hơn nên sự khuếch tán mạnh hơn ở cuối luồng. Ngược lại, phần cuối của dòng 

khí lại có bán kính của luồng lớn nên vẫn tạo ra được sự trao đổi không khí suốt 

chiều dài căn phòng. Hệ số hiệu quả trao đổi không khí có thể đạt tới 0,9/1. 

Phương thức cấp gió tập trung thực hiện đơn giản, rẻ tiền nhưng có nhiều 

nhược điểm: Không khí cấp phân phối không đồng đều, hơn nữa lại gây ra sự tích 

tụ các chất độc hại ở phần cuối luồng gió (vùng gần miệng hút). Vì vậy phương 

thức này không thích hợp khi gian máy có phát sinh bụi và chất độc (dù là loại có 

độc tính thấp). Ngay cả khi thông gió thải nhiệt thì hiệu quả cũng thua kém các 

phương thức đã trình bày ở các phần trước. 

Trên đây là một số phương thức trao đổi không khí thường gặp nhất trong thực tế. 

 Đường ống gió. Quạt gió 

 Kết cấu đường ống dẫn không khí 

Đường ống dẫn không khí làm nhiệm vụ đưa không khí từ quạt gió tới các 

miệng thổi gió (đường ống cấp gió), hoặc từ miệng hút gió tới quạt gió hồi hoặc 
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quạt gió thải: nghĩa là bao gồm: đường ống dẫn gió chính, các ống nhánh trên 

đường ống cấp gió: đường ống gió hồi, đường ống gió thải… 

Hệ thống dẫn không khí có thể phân thành hai loại chính: hệ thống kênh 

ngầm và hệ thống kiểu treo. 

a. Hệ thống kiểu kênh ngầm 

Vật liệu để làm kênh dẫn gió ngầm có thể là gạch xây hoặc bê tông. Kênh 

dẫn gió được đặt phía dưới sàn (trong đường ống gió thường kết hợp bố trí cả các 

đường dây cáp điện, dây điện thoại, ống nước, …) khiến cho gian máy gọn gàng, 

vận hành thuận tiện, dễ thu gom lại. 

Kênh dẫn gió ngầm thường để dẫn gió hồi, rất ít khi làm ống dẫn gió cấp vì 

không khí đã qua xử lý đi trong kênh dễ bị ô nhiễm bởi ẩm, mốc; nhất là trong điều 

kiện khí hậu nước ta. Trường hợp cần thiết lắm phải sử dụng (do không gian bị hạn 

chế) thì phải xử lý chống thấm thật cẩn thận. 

Các kênh gió ngầm thường có tiết diện ngang hình chữ nhật hoặc hình 

vuông. Các kênh ngầm thường được xây dựng đồng bộ cùng với tòan nhà máy, ít 

khi sử dụng khi cải tạo, lắp đặt hệ thống ĐHKK, vì khi đó sẽ ảnh hưởng đến mặt 

bằng máy. 

Hệ thống kênh ngầm được sử dụng phổ biến trong các nhà máy sợi dệt. Các 

kênh gió hồi cũng thực hiện thu gom bụi bông đưa về bộ khử bụi, khiến cho trong 

gian máy cũng giảm được nồng độ bụi bông bay. 

b. Hệ thống ống dẫn không khí kiểu treo 

Vật liệu làm ống yêu cầu mỏng, bền, chắc, không cháy, … thông thường 

trong hệ thống ĐHKK người ta dùng tôn hoa, tôn tráng kẽm có bề dày từ 0,5÷1,5 

mm (tùy tiết diện ngang ống mà chọn độ dầy thích hợp). Có thể dùng tôn đen có 

phủ sơn chống gỉ. Một số trường hợp thông gió công nghiệp có thể dùng thép 

không gỉ hoặc chất dẻo do môi trường có tính ăn mòn cao. 

Các ống dẫn khí lạnh thường được bọc một lớp vật liệu cách nhiệt (bông 

thủy tinh, stiropo, …), phía ngoài được bọc lớp màng nhôm mỏng chống ẩm; ngoài 

cùng bọc lưới thep mỏng để bảo vệ chống chuột, bọ gặm nhấm, … Nếu ống dẫn 

khí lạnh đi ngoài trời thì thay lưới thép và màng nhôm bằng vỏ bọc bằng tôn kẽm 

để tránh mưa nắng (vỏ bọc phải bảo đảm độ kín để nước mưa không làm ẩm vật 

liệu cách nhiệt) 

Nếu ống dẫn đi dưới trần bên trong gian máy thì không cần bọc cách nhiệt. 

Để tiện cho việc chế tạo và lắp ráp, các ống dẫn gió thường được chế tạo 

thành từng đoạn ngắn và được ráp nối với nhau bằng các mặt bích có đệm cao su. 

Việc treo đỡ ống trên trần hoặc sát trên tường tùy thuộc cảnh quan kiến trúc 

và tình hình cụ thể của nhà máy, dầm đỡ, tường bao, … 
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Hình dáng ống dẫn gió kiểu treo khá đa dạng. Có thể chế tạo các ống có tiết 

diện ngang là tròn hoặc vuông hoặc chữ nhật. Ống tiết diện hình chữ nhật hiện nay 

được dùng phổ biến hơn cả vì chế tạo, nhất là các đoạn cút, tê. Mặt khác ống tiết 

diện hình chữ nhật tiết kiệm được không gian treo đỡ ống, đặc biệt với các gian 

máy có trần không cao lắm có thể chế tạo các ống “dẹt” (tiết diện 300x800 mm hay 

thậm chí 300x1200 mm) có làm thêm các gân tăng độ cứng. Nếu dùng ống tròn tiết 

diện ngang tương đương sẽ rất xấu (ống tròn tương đương có  550 mm hay  680 

mm) 

 
Hình 3.10. a) Ống có tiết diện thay đổi đều; b, c) Ống hạ bậc 

Các ống dẫn gió có lưu lượng thay đổi được chế tạo có tiết diện ngang cũng 

thay đổi. Sự thay đổi kích thước tiết diện ngang có thể đều đặn hoặc thực hiện hạ 

bậc (hình vẽ). Với các ống tiết diện vuông hình chữ nhật người ta thường cố định 

kích thước một chiều nào đó của tiết diện ngang. 

 Kết cấu miệng thổi gió 

Các miệng thổi gió thường đặt trên đường ống dẫn gió, bên trong gian máy 

để phân phối không khí. 

a. Miệng thổi kiểu lưới 

Hình vẽ dưới đây trình bày một loại miệng thổi cấp gió thụ động kiểu lưới 

(có kí hiệu PB) 
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Hình 3.11. Miệng thổi kiêu lưới 

Dòng khí thổi ra có góc mở từ 00 đến 900, góc mở này tương ứng với góc 

quay của cánh lưới 1, góc này được điều chỉnh nhờ chi tiết 2. Miệng thổi loại này 

thường được đặt ở thành bên của ống gió và được sử dụng thích hợp với các phòng 

có độ cao không lớn lắm 

b. Miệng thổi kiểu khe có cánh hướng quay được 

 
Hình 3.12. Miệng thổi kiểu khe có cánh hướng quay được 

Đây cũng là loại miệng thổi cấp gió thụ động, thường đặt trên các ống cấp 

gió bố trí dọc theo lối đi giữa các máy. Dòng khí thổi ra khỏi khe có cánh hướng 2 

sẽ tản ra khá đều ở không gian ở vùng làm việc. Các cánh hướng được quay nhờ 

chi tiết 1. 

c. Miệng thổi kiểu lỗ 

Trên hình vẽ trình bày hệ thống phân phối không khí kiểu đột lỗ trên ống 

tròn (gồm loại 6 dãy lỗ 1 và 12 dãy lỗ 3) 

Hình dáng và kích thước lỗ 3 cũng như kích thươc các tấm che chắn (các 

“lưỡi”) hướng dòng 4 cũng được thể hiện trên hình vẽ 
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Hình 3.13. Miệng thổi kiểu lỗ 

Tấm chắn 4 có tác dụng triệt tiêu thành phần tốc độ do áp suất động gây ra 

vđ trước cho véc tơ tốc độ dòng khí thổi ra v hướng gần như vuông góc với trục ống 

(trên hình vẽ, vt là thành phần véc tơ tốc độ do cột áp tĩnh gây ra) 

Véc tơ tốc độ dòng khí ra khỏi miệng thổi: 


 tđ vvv  

 
d. Miệng thổi hình bằng đơn giản 

 
Hình 3.14. Miệng thổi hình bằng đơn giản 

Trên thành các ống chữ nhật hoặc vuông người ta cho đột các khe hẹp 1 rồi 

bẻ ra phía ngoài làm thành tấm chắn ngang để khử thành phần tốc độ vđ giống như 

trường hợp trên, chỉ khác chiều bẻ ra và chiều chính trong ống, loại này có trở 

kháng thủy nhỏ hơn loại bẻ tấm chắn vào trong, hơn nữa lại dễ chế tạo đặc biệt 

thích hợp cho các ống tiết diện chữ nhật hoặc vuông. 

Trên đây là các loại miệng thổi cấp gió thụ động 

e. Các miệng thổi cấp gió chủ động 
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Hình 3.15. Miệng thổi cấp gió chủ động 

Để thực hiện cấp gió chủ động từ trên cao có thể sử dụng nhiều loại miệng 

thổi khác nhau 

Hình vẽ trình bày loại miệng thổi kiểu đĩa đặt sát trần nhà hoặc đặt xuống 

phía dưới trần nhà. 

 
Hình 3.16. a) Miệng thổi sát trần; b) miệng thổi dưới trần 

Không khí từ ống dẫn 1 qua van điều chỉnh 9 và các cánh hướng 8 (được 

bố trí trên bộ điều chỉnh 2) đi vào đoạn ống nhánh 3 rồi tới miệng ra 6. Phía dưới 

miệng ra người ta đặt đĩa 7 (có thể nâng lên hoặc hạ xuống nhờ một số vít điều 

chỉnh). Không khí thổi vào đĩa và thoát ra khoảng trống thành một luồng hình cái 

nơm (hình vẽ). Lưu lượng không khí được điều chỉnh nhờ thanh 4 và tay vặn 5. Đôi 

khi trên đĩa 7 người ta đục các lỗ nhỏ để tạo thành hai luồng: một luồng rỗng (hình 

nơm) và luồng trung tâm: 
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Hình 3.17. Miệng thổi có loa khuếch tán 

Trên hình vẽ trình bày một miệng thổi có loa khuếch tán. Các cánh hướng  

khuếch tán 1 được chế tạo gần với dạng khí động học khiến cho dòng khí thổi qua 

các khe giữa chúng có trở lực bé và được khuếch tán khá đều xuống phía dưới. Lưu 

lượng không khí qua miệng thổi được điều chỉnh nhờ van 2 tựa trên gối đỡ 7 (trong 

hình vẽ van đang ở vị trí đóng). Việc đóng mở van được thực hiện nhờ tay vặn 4, 

ống trượt 5 và dây kéo 6. 

Miệng thổi có loa khuếch tán có thể chế tạo dạng tiết diện tròn như ở hình vẽ, cũng 

có thể chế tạo dạng tiết diện vuông. Thay cho van điều chỉnh chế tạo phức tạp (như 

hình vẽ) người ta có thể đặt trên chúng hệ thống các lá chắn - hướng gió có điều 

chỉnh (tương tự các cánh chớp) vì việc điều chỉnh chỉ được thực hiện ban đầu khi 

mới lắp đặt. 

 Quạt gió 

a. Phân loại 

Quạt gió là thiết bị để vận chuyển chất khí nói chung và không khí nói 

riêng. Đó là thiết bị không thể thiếu được trong hệ thống điều hòa không khí và 

cũng là thiết bị khá quen thuộc trong kỹ thuật và đời sống. 

Hai thông số cơ bản của quạt gió là: 

- Lưu lượng Vq: lượng không khí qua quạt tỏng đơn vị thời gian, đơn vị là 

m3/s hoặc m3/h 

- Cột áp Hq: áp suất thừa của dòng khí mà quạt sinh ra, đơn vị là Pa hoặc 

mmH2O. 

Ở quạt dọc trục (quạt bàn, quạt trần) không khí vào và ra dọc theo hướng 

trục quay của quạt. Quạt dọc trục có cấu tạo đơn giản, gọn, nhẹ có thể cho lưu 

lượng lớn trong khi cột áp bé hoặc rất bé (chỉ vài chục Pa). Quạt dọc trục thường 
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hay dùng trong thông gió không có đường ống gió hoặc dùng trong mạng đường 

ống có trở lực bé. 

Ở quạt li tâm, không khí vào quạt theo hướng trục quay và được thổi ra 

theo hướng vuông góc trục quay, cột áp được tạo ra do lực li tâm (vì vậy quạt cần 

có vỏ mới có cột áp lớn). Quạt li tâm có thể tạo ra được cột áp rất lớn (tới 

15000Pa). 

Theo cột áp mà quạt có thể tạo ra, người ta phân ra quạt hạ áp (có cột áp H 

< 1000Pa), trung áp (H = 2000÷3000 Pa), cao áp (H > 3000Pa). 

Theo công dụng của quạt, người ta còn phân ra: quạt thông gió, quạt khói, 

quạt hút bụi, quạt tải liệu,… 

b. Cấu tạo 

 Quạt ly tâm 

- Quạt ly tâm thổi thẳng 

 
- Quạt mái 

 
 Quạt dọc trục 

 
- Quạt dọc trục kiểu chong chóng a. 
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- Quạt dọc trục dạng ống b. 

- Quạt dọc trục có cánh hướng c. 

c. Đặc tính của quạt gió và đặc tính của mạng đường ống 

Đồ thị biểu diễn quan hệ giữa cột áp H và lưu lượng V ứng với số vòng 

quay n của guồng cánh của quạt được gọi là đồ thị đặc tính của quạt. Đôi khi trên 

đồ thị đặc tính người ta còn cho thêm các tham số khác như hiệu suất quạt q  (hoặc 

cả công suất trên trục quạt Nq). Trên hình vẽ trình bày họ các đường đặc tính của 

một quạt gió ứng với các số vòng quay khác nhau của guồng cánh và đường hiệu 

suất q  khác nhau. 

 
Hình 3.18. Đồ thị đặc tính của quạt 

Mỗi quạt gió bất kỳ ở số vòng quay n nào đó của guồng cánh đều có thể tạo 

ra những cột áp Hq khác nhau và lưu lượng Vq khác nhau tương ứng với tổn thất áp 

suất Δp khác nhau tương ứng với tổn thất áp Δp của dòng khí đi qua đường ống với 

lưu lượng V, quan hệ Δp-V được gọi là đường đặc tính mạng đường ống. Trên đồ 

thị đặc tính, điểm A được xác định bởi chế độ làm việc của quạt ở số vòng quay n 

nào đó tương ứng với đường đặc tính mạng đường ống được gọi là điểm làm việc 

của quạt. Rõ ràng là ở cùng một số vòng quay của guồng cánh, quạt gió có thể làm 

việc ở nhiều chế độ khác nhau tùy thuộc vào đặc tính mạng. Như trên hình vẽ, cùng 

số vòng quay n quạt gió có thể cho lưu lượng V1 và cột áp H1 ứng với tổn thất áp 

suất trên đường ống là Δp1 (điểm làm việc là A1), cũng có thể cho lưu lượng V2 và 

cột áp H2 ứng với tổn thất áp suất trên đường ống là Δp2,…Cần nhớ rằng hiệu suất 
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của quạt ứng với các điểm làm việc A1, A2 đều nhỏ hơn chế độ làm việc điểm A 

(tại A có maxq ). Như vậy, điểm làm việc của quạt quyết định trị số hiệu suất của 

quạt, và do đó quyết định công suất của động cơ kéo quạt N. Trên vẽ có thể thấy: 

để đạt lưu lượng VA cần thiết có thể chọn điểm làm việc ở số vòng quay n1 > n nếu 

tổn thất áp suất trên mạng là Δp4 < Δp. Tất nhiên các điểm làm việc A3 và A4 đều 

cho trị số hiệu suất nhỏ hơn maxq  và các công suất kéo quạt N3, N4 cũng khác N 

(hiển nhiên là N3 > N). 

4. Các phần tử khác của hệ thống điều hòa không khí 

Mục tiêu:  
             - Nêu được khâu tự động điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm trong phòng 
            - Các phương pháp lọc bụi và tiêu âm trong điều hòa không khí 
            - Trình bày được quá trình cung cấp nước cho điều hòa không khí 

 Khâu tự động điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm trong phòng 

Bản thân các máy ĐHKK khi làm lạnh đã đồng thời làm khô không khí nên 

có thể đảm bảo duy trì độ ẩm trong phong khá nhỏ, nhưng độ ẩm trong phòng có 

thể tăng lên vượt quá trị số cho phép, nhất là khi cửa ra vào mở, có lọt không khí 

ngoài vào phòng. Khi độ ẩm không khí trong phòng giảm đi, nhưng nhiệt độ phòng 

cũng đồng thời tăng lên: bộ phận cảm biến nhiệt độ (cũng đặt trong phòng) truyền 

tín hiệu sang bộ điều khiển để tự động khởi động máy lạnh, làm giảm nhiệt độ 

phòng. Nếu nhiệt độ phòng bị giảm quá mức thì sẽ khởi động thêm bộ sấy không 

khí cấp II để tự động duy trì chính xác nhiệt độ trong phòng (đồng thời duy trì luôn 

độ ẩm dưới trị số cho phép). 

 Lọc bụi và tiêu âm trong điều hòa không khí 

Chất lượng của không khí trong nhà không chỉ đánh giá qua các thông số 

nhiệt độ, độ ẩm của không khí mà còn qua mức độ trong sạch và mức độ tiếng ồn 

của không khí nữa. Mặt khác, trong phòng không khí tuần hoàn có bụi còn làm ảnh 

hưởng tới sự truyền nhiệt nếu không có bộ lọc bụi). Vì vậy lọc bụi và tiêu âm trong 

các hệ thống thông gió và điều hòa không khí cũng là một nhiệm vụ của khâu xử lí 

không khí. 

  Lọc bụi 

Bụi là một trong những chất độc hại. Nồng độ bụi trong không khí zb 

(mg/m3) không được vượt quá giới hạn cho phép. Muốn vậy cần tiến hành lọc bụi. 

Việc lựa chọn phương pháp lọc bụi trong thông gió và ĐHKK phải căn cứ vào 

nguồn gốc, cỡ hạt và mức độ độc hại. 

Các thiết bị lọc bụi thường gặp là: bộ lọc thấm dầu, bộ lọc vải, bộ lọc bụi 

kiểu lưới kim loại, bộ lọc kiểu tĩnh điện, bộ lọc bụi kiểu xiclon,… 
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Hình 3.19. Thiết bị lọc bụi thấm dầu tự làm sạch bụi 

 Tiêu âm 

Tiếng ồn là một trong những chỉ tiêu chất lượng của hệ thống ĐHKK vì nó 

cũng là một trong những nhân tố đánh giá tiện ghi vi khí hậu. Vì vậy không thể coi 

thường tiếng ồn khi lắp đặt các hệ thống ĐHHK, đặc biệt là các công trình văn hóa. 

Để đạt được độ ồn cho phép trong phòng cần xác định được nguồn âm, 

đồng thời phải tiến hành phân tích các con đường truyền âm vào phòng, từ đó mới 

có được giải pháp hữu hiệu để làm suy giảm tiếng ồn (còn gọi là tiêu âm). 

Thiết bị tiêu âm được bố trí trên đường ống gió cấp và trên đường ống gió 

hồi, gần với quạt gió. Thường có 2 dạng chính sau: hầm tiêu âm, ống tiêu âm. 

 
Hình 3.20. a) Hầm tiêu âm; b) Ống tiêu âm 

 Cung cấp nước cho điều hòa không khí 
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Hình 3.21. Sơ đồ hệ thống có hai đường ống 

Trong các hệ thống ĐHKK trung tâm nước (Water Chiller) hay hệ thống 
VRV giải nhiệt nước hoặc các hệ thống ĐHKK cần phun ẩm bổ sung thì việc cung 
cấp nước là hết sức cần thiết. 

 
Hình 3.22. Sơ đồ có buồng phun ở gần trạm lạnh 

Hệ thống nước lạnh làm nhiệm vụ tải lạnh từ bình bay hơi tới các phòng 

vào mùa hè để làm lạnh phòng (và có thể có thêm nhiệm vụ tải nhiệt từ nồi hơi 

hoặc bình ngưng của bơm nhiệt để sưởi ấm phòng vào mùa đông). 

Hệ thống nước giải nhiệt (còn gọi là nước làm mát) có nhiệm vụ tải nhiệt từ 

bình ngưng lên tháp giải nhiệt để vào môi trường. Nước sau khi được làm mát ở 

tháp lại quay về bình ngưng nên gọi là nước tuần hoàn. Khi sử dụng nước thành 

phố hoặc nước giếng một lần rồi thải bỏ gọi là nước không tuần hoàn. 

Việc cung cấp nước thường theo sơ đồ đi ống của từng hệ thống cụ thể. 

Thường gặp các sơ đồ cung cấp nước sau: Sơ đồ cung cấp nước lạnh cho các buồng 

phun (sơ đồ khi buồng phun ở gần trạm lạnh, sơ đồ khi buồng phun ở xa trạm 

lạnh), sơ đồ cấp nước cho các FCU và AHU (sơ đồ 2 đường ống, sơ đồ 3 đường 

ống, sơ đồ 4 đường ống). 
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Hình 3.22. Sơ đồ có vòng cung cấp lạnh kín 
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