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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 
Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, nhu cầu về năng 

lượng ngày càng tăng. Trong khi đó các nguồn nhiên liệu hóa thạch 
như dầu mỏ, than đá, khí thiên nhiên, thủy điện…thì có hạn, khiến 
cho con người đứng trước nguy cơ thiếu hụt năng lượng. Vấn đề sử 
dụng năng lượng sao cho có hiệu quả đang là một thách thức lớn đối 
với các nhà khoa học và sản xuất. Hiện nay, xu hướng sử dụng năng 
lượng tái tạo và tận dụng đang là xu hướng toàn cầu.  

Song song với vấn đề trên, tình trạng ô nhiễm môi trường, hiệu 
ứng nhà kính và tình trạng phá hủy tầng Ozone do các chất thải ra từ 
các nhà máy, nhất là từ môi chất lạnh frêon, cũng đang là vấn đề cấp 
bách hàng đầu cho các nhà khoa học. Đã có nhiều cuộc họp quốc tế 
như hội nghị Kyoto và gần đây là hội nghị Durban diễn ra với qui mô 
lớn, của các quốc gia hàng đầu về công nghệ, thiết bị để đi đến vấn 
đề giảm thiểu lượng khí CO2 thải ra hàng năm, nhằm giảm mức độ 
hủy hoại tầng Ozone và làm chậm lại tốc độ gia tăng hiệu ứng nhà 
kính.  

Nhiệt khói thải là nguồn năng tiềm tàng, có nhiệt thế tương đối 
cao, đang được con người thực sự đặc biệt quan tâm. Để có nhiều 
ứng dụng nhiệt khói thải vào cuộc sống cần có nhiều hướng nghiên 
cứu sử dụng nguồn năng lượng này như: tận dụng nhiệt khói thải để 
phát điện trong các nhà máy xi măng, dùng nhiệt khói thải để sưởi 
ấm cho các tòa nhà… Nghiên cứu chế tạo máy lạnh sử dụng nhiệt 
khói thải cũng là một hướng đi mới trong xu thế các ứng dụng nói 
trên. 
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So với cặp môi chất NH3/H2O-hấp thụ giữa chất khí/lỏng- 
được sử dụng rộng rãi trong các máy lạnh hấp thụ hiện nay, cặp môi 
chất zeolit – nước là hấp phụ giữa chất rắn/lỏng nên zeolit – nước 
không bay hơi theo nước trong quá trình sinh hơi, nước sinh ra cũng 
không bị ẩm trộn lẫn do đó cấu tạo thiết bị không cần bộ phận tách 
ẩm nên đơn giản hơn, không đòi hỏi công nghệ chế tạo cao.  

Trong luận văn này chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu máy 
lạnh hấp phụ sử dụng nhiệt khói thải – nguồn năng lượng dồi dào, có 
nhiệt thế cao tương đối (trung bình khoảng 2500C), nhưng thường bị 
xả bỏ, với cặp môi chất lạnh là nước/zeolit dùng trong bảo quản hoa 
quả, văcxin, điều hòa không khí và nước lạnh dùng trong thủy sản. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  
Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm tìm được mô 

hình máy lạnh sử dụng các nguồn năng lượng nhiệt thải thích hợp, 
hiệu quả và có thể triển khai ứng dụng trên thực tế. 

Tập hợp được các cơ sở lý thuyết, thực nghiệm cho việc triển 
khai ứng dụng thực tế sau này. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là máy hấp phụ dùng cặp môi 

chất zeolit – nước sử dụng nhiệt khói thải. 
Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo 

máy lạnh hấp phụ dùng cặp môi chất Zeolit - Nước sử dụng nước 
nóng, phạm vi nhiệt độ làm lạnh ở mức trung bình (trên 120C) và ở 
chế độ điều hòa không khí. 

4. Phương pháp nghiên cứu 
Sử dụng phương pháp phân tích, so sánh đối chiếu, đánh giá 

một cách toàn diện đầy đủ. 
Nghiên cứu tính toán lý thuyết, kết hợp với thực nghiệm. 
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5. Ý nghĩa khoa học thực tiễn 
Ý nghĩa thực tiễn của đề tài là có thể tận dụng được nhiệt 

khói thải để làm lạnh và điều hòa không khí với kết cấu đơn giản, 
làm việc có độ tin cậy cao, giá thành thấp, không gây ô nhiễm môi 
trường. 

Đề tài nghiên cứu ứng dụng nhiệt khói thải để làm lạnh và điều 
hòa không khí, sẽ giúp tiết giảm bớt lượng điện năng tiêu thụ trong 
các hệ thống lạnh, làm giảm đáng kể các chất thải gây ô nhiễm môi 
trường. Trên cơ sở đó có thể ứng dụng để làm lạnh và điều hòa 
không khí, ở các nhà máy sản xuất thủy sản, nhà máy dệt, khách sạn 

6. Cấu trúc của đề tài 
Ngoài phần mở đầu và kiến nghị, luận văn gồm 3 chương, 

trong đó:  
Chương 1: Tổng quan về khói thải và máy lạnh sử dụng nhiệt 

khói thải. 
Chương 2: Nghiên cứu tính toán thiết kế máy lạnh hấp phụ 

Zeolit - Nước sử dụng năng lượng nhiệt khói thải. 
Chương 3: Chế tạo mô hình máy lạnh hấp phụ Nước - Zeolit 

sử dụng nước nóng 
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CHƯƠNG 1  
TỔNG QUAN VỀ NHIỆT KHÓI THẢI VÀ MÁY LẠNH 

SỬ DỤNG NHIỆT KHÓI THẢI 
1.1. TỔNG QUAN VỀ KHÓI THẢI 

1.1.1. Khói thải 
1.1.2. Các nguồn khói thải                                                                                        
1.1.3. Cơ sở lý thuyết về thu hồi khói thải  
a. Điều kiện cần để thu hồi khói thải 
- Nguồn nhiệt đó có đủ lượng cần thiết;  
- Chất công tác có mức nhiệt độ đủ cao;  
- Tính ổn định của nguồn khói thải  
- Nhu cầu và khả năng bố trí thiết bị. 
b. Đặc điểm nguồn khói thải  
Khi xem xét các nguồn nhiệt khói thải cần lưu ý đến các đặc 

điểm tính chất sau, để từ đó có thể đưa ra những phương án hợp lý.  
* Đặc điểm nguồn nhiệt  
*  Tính chất của khói thải  
Khi tận dụng nhiệt khói thải đồng thời ta đã giảm nhiệt độ của 

nó, do đó cần quan tâm đến nhiệt độ đọng sương của khói thải. Nhiệt 
độ này phụ thuộc vào hàm lượng lưu huỳnh có trong nhiên liệu.  

1.1.4. Các loại thiết bị thu hồi khói thải 
1.1.5. Các phương án tận dụng khói thải để cấp nhiệt cho 

máy lạnh 
1.1.6. Thiết bị tận dụng nhiệt khói thải  
a. Bộ trao đổi nhiệt loại ống chùm nằm ngang 
b. Lò hơi thu hồi nhiệt loại ống lửa 
c.Lò hơi thu hồi nhiệt loại ống nước 



-5- 
 
1.2. KHÓ KHĂN VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG THU 
HỒI KHÓI THẢI  

Các nguồn nhiệt thải có khi không liên tục, thêm vào đó là tính 
không đồng bộ của hệ thống chính và hệ thống sử dụng khói thải. Vì 
vậy phải tính toán cụ thể để đánh giá, nếu như trở lực lớn cần phải 
lắp đặt thêm bơm, quạt phụ trợ, bám bẩn ở các thiết bị thu hồi do đó 
cần có giải pháp vệ sinh, bảo dưỡng. 
1.3. TỔNG QUAN VỀ MÁY LẠNH SỬ DỤNG NHIỆT KHÓI 
THẢI 

1.3.1. Máy lạnh ejector.                           
1.3.2. Máy lạnh hấp thụ  
a. Sơ đồ nguyên lý máy lạnh hấp thụ 
b. Phân loại máy lạnh hấp thụ 
c. Ưu nhược điểm 
d. Kết luận 

1.4. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC ĐỀ TÀI 
Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 

1.4.1. Trên Thế giới 
1.4.2. Ở Việt Nam 

1.5. LÝ THUYẾT VỀ MÁY LẠNH HẤP PHỤ 
1.5.1. Sơ đồ nguyên lý: 
1.5.2. Cặp môi chất dùng trong máy lạnh hấp phụ  
a. Lý thuyết hấp phụ 
b. Vật liệu hấp phụ [8] 
c. Cặp môi chất hấp phụ nước/zeolite 
d. Cân bằng pha của quá trình hấp phụ 
e. Các thuyết hấp phụ [8] 
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CHƯƠNG 2 
NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÁY LẠNH HẤP 
PHỤ NƯỚC/ZEOLIT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG NHIỆT 

KHÓI THẢI 
2.1. XÂY DỰNG MÔ HÌNH 

2.1.1. Nguồn năng lượng nhiệt khói thải 
2.1.2. Sơ đồ nguyên lý máy lạnh hấp phụ 

 
1- Bộ sinh hơi hấp phụ, 2- dàn ngưng, 3- van chặn, 4- bình chứa, 5- 

van chặn, 6- van tiết lưu, 7- dàn lạnh, 8- van chặn 
Hình 2.1. Sơ đồ thực tế của máy lạnh hấp phụ H2O/Zeolit sử dụng 

nước nóng 
2.2. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ LÝ THUYẾT 
 Việc tính toán thiết kế bộ gia nhiệt nước nóng, thiết bị ngưng 
tụ, bình chứa, thiết bị bay hơi ... là các bài toán nhiệt và máy lạnh 
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thông thường. Bài toán mới ở đây là xác định lượng môi chất nạp 
(nước và Zeolit) và tính toán thiết kế thiết bị sinh hơi – hấp phụ. 

2.2.1. Thông số tính toán 
a. Áp suất bay hơi P0: (tương ứng t0) 
Xác định như chu trình máy lạnh nén hơi thông thường.  
b. Áp suất ngưng tụ PK: (tương ứng tK) 
Khác với chu trình máy lạnh nén hơi thông thường: áp suất 

ngưng tụ phụ thuộc vào nhiệt độ và trạng thái của môi trường giải 
nhiệt; trong chu trình máy lạnh hấp phụ, áp suất ngưng tụ chính là áp 
suất trong thiết bị sinh hơi.  

2.2.2. Xác định lượng môi chất nạp 
a. Xác định lượng nước nạp 

   G = 
)( 0

0

Pr
Q                  ,     (2.1) 

Trong đó: Q0: Công suất lạnh cần thiết của thiết bị bay hơi, kJ;  
                 r(p0): Nhiệt ẩn hóa hơi của nước ở áp suất p0, kJ/kg. 

Dự phòng 20% lượng nước làm ướt đường ống, Zeolit ..., thì 
lượng nước cần nạp là: 

  Gnạp = 1,2 G = 1,2 
)( 0

0

Pr
Q        , kg (2.2) 

b. Xác định lượng Zeolit nạp 
Dựa vào đồ thị đường hấp phụ đẳng nhiệt của Zeolite đối với 

nước [8], thể hiện trạng thái Zeolit đã hấp phụ đủ nước (điểm 1 của 
hình 2.2):  
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Hình 2.3.  Đường hấp phụ đẳng nhiệt của hơi nước vào Zeolite      

2.2.3. Thiết kế thiết bị sinh hơi - hấp thụ 
a. Yêu cầu 
- Chứa được hết lượng nước nạp và Zeolit nạp. 
- Diện tích trao đổi nhiệt và hệ số truyền nhiệt càng cao càng 

tốt (để giảm thời gian cấp nhiệt và giải nhiệt). 
b. Kết cấu thiết bị 
c. Tính toán 
* Kích thước và số lượng ống hấp phụ 
Thể tích không gian giữa hai ống lồng của các ống hấp thụ 

phải đảm bảo chứa được hết lượng nước nạp và Zeolit nạp.   
* Xác định tổng lượng nhiệt cung cấp cho thiết bị sinh hơi 
Tổng lượng nhiệt ΣQgn cung cấp cho thiết bị sinh hơi bao gồm 

lượng nhiệt Qgn1 gia nhiệt cho thiết bị và Zeolit từ Ta2 đến Tg2; lượng 
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nhiệt Qgn2 gia nhiệt cho môi chất lạnh nước từ Ta2 đến Tg1 và gia 
nhiệt cho nước hóa hơi hoàn toàn và tổn thất nhiệt ra môi trường. 

              ΣQgn = Qgn1 + Qgn2                         , kJ                 (2.3) 
c1. Lượng nhiệt gia nhiệt cho thiết bị và Zeolit Qgn1  
  Qgn1 = (MTBCTB + MZCZ)(Tg2 – Ta2)          , kJ                  (2.4) 

Trong đó: 
- MTB, CTB, MZ, CZ lần lượt là khối lượng và nhiệt dung riêng 

của thiết bị và Zeolit (CZ ≈ 0,06 kJ/kgK [9]) 
- Tg2 ≈ Tgn – 5 ; Tgn: nhiệt độ nước nóng gia nhiệt 
- Ta2 ≈ TW + 5: nhiệt độ nước giải nhiệt 
c2. Lượng nhiệt gia nhiệt và hóa hơi môi chất lạnh nước Qgn2  
Qgn2 = Mn [Cn(Tg1 – Ta2) + rg]                , kJ                  (2.5) 

Trong đó:  
- Mn, Cn lần lượt là khối lượng và nhiệt dung riêng của môi 

chất lạnh nước. 
- tg1 = 700C: nhiệt độ hơi nước bắt đầu tách ra khỏi Zeolit  
- rg : nhiệt ẩn hóa hơi của nước ở Tg1 
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CHƯƠNG 3 
CHẾ TẠO MÔ HÌNH MÁY LẠNH HẤP PHỤ NƯỚC/ZEOLIT 

SỬ DỤNG NƯỚC NÓNG 
Từ yêu cầu đặt ra, đề tài xây dựng mô hình máy lạnh hấp phụ 

nước/zeolit để làm lạnh và điều hòa không khí, từ đó tính toán thiết 
kế các thiết bị chính của hệ thống lạnh như: lượng môi chất nạp, thiết 
bị hấp phụ - sinh hơi, thiết bị ngưng tụ, thiết bị gia nhiệt …, để làm 
cơ sở chế tạo mô hình thực tế. 
3.1. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ MÁY LẠNH HẤP PHỤ 

 
Hình 3.1. Sơ đồ thực tế của máy lạnh hấp phụ H2O/Zeolit sử dụng 

nước nóng 
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3.2. YÊU CẦU KỸ THUẬT 

+ Làm lạnh 1,5 lít nước từ 250C xuống nhiệt độ 120C. 
+ Nước nóng gia nhiệt có nhiệt độ (88 ÷ 90)0C. 
+ Dùng máy lạnh hấp phụ H2O/Zeolit làm việc gián đoạn. 
+ Nước giải nhiệt cho thiết bị hấp phụ có nhiệt độ 250C. 
+ Dàn ngưng giải nhiệt bằng gió. 
+ Đặt tại TP Quảng Ngãi, nhiệt độ trung bình mùa hè 37,80C.  

3.3. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÔ HÌNH MÁY LẠNH HẤP 
PHỤ 

3.3.1. Chọn thiết bị bay hơi 
+ Thể tích chứa nước cần làm lạnh:  
V = Πd2/4L = 3,14 x 0,07362 / 4 x 0,36 x 1.000 = 1,53 lít : 

đảm bảo yêu cầu 
a. Tổng lượng lạnh cần thiết 
+ Tổn thất nhiệt do làm lạnh nước:  
 Qn = GC∆t = 1,5 x 4,186 x (25 – 12) = 81,63 kJ 
+ Tổn thất nhiệt do làm lạnh vỏ bình:  
 Qv = GvCv∆t = 1,7 x 0,5 x (25 – 12) = 11,05 kJ 

Trong đó:  
Gv: khối lượng vỏ bình & ống nối, cân được 1,7kg; Cv: nhiệt 

dung riêng của inox (xem tương tương sắt) 0,5 kJ/kgC 
+ Kể đến tổn thất nhiệt ra môi trường và dự trữ (xem khoảng 

20%), thì lượng lạnh cần thiết của hệ thống là:  
 Ql = 1,2 (Qn + Qv) = 1,2 x (81,63 + 11,05) = 111,2 kJ 
b. Thời gian làm lạnh nước 
+ Diện tích trao đổi nhiệt:  
Dự trữ, xem lỏng môi chất chỉ ngập 1/3 chiều cao ống trong. 

Vậy, diện tích trao đổi nhiệt của bình là:      
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F = 0,076 x 3,14 x 0,36/3 + 0,0762 x 3,14 /4 = 0,033 m2 
+ Nhiệt độ bay hơi:  
t0 = tfc  – 5 = 12 – 5 = 7 0C 
+ Nhiệt độ trung bình của nước cần làm lạnh:  
tf = (25 + 12) / 2 = 18,5 0C 
+ Hệ số truyền nhiệt của thiết bị bay hơi:  

k = 

tn αλ
δ

α
11

1

++
      

Trong đó: - δ = 1,2mm: chiều dày của ống trong 
                 - λ = 15,6 W/mK: hệ số dẫn nhiệt của inox. 

* αt: hệ số tỏa nhiệt của nước được làm lạnh đối lưu tự 
nhiên. 

Các thông số của nước được làm lạnh ở 18,5 0C [4]:  
ν = 1,051.10-6 m/s2; λ= 0,59525 W/m.K;  Pr = 7,395; β = 

0,003431 K-1. 
Theo [8], hệ số tỏa nhiệt của nước đối lưu tự nhiên trong 

không gian vô hạn: 
Tiêu chuẩn Grat-xốp:  

( )
10

26

3

2

3

10.634,1
10.051,1

36,0.5,11.003431,0.81,9...
==

∆
=

−υ
β ltgGr  

Với l = h = 360mm: chiều cao ống trong. 
Tích Gr.Pr = 1,634.1010 x 7,395 = 1,2.1011, ∈[ 2.107 ÷ 1013]  

nên ta có:  n = 1/3 và C = 0,135. 
Vậy: Nu = C(Pr.Gr)n = 0,135 x (1,2.1011)1/3 = 665,9. Suy ra:  

36,0
59525,0.9,665.

==
l

Nu
t

λα  = 1.100     W/m2K 
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* αn: hệ số tỏa nhiệt của nước sôi trong ống ở t = 70C [3]. 
αn = A0 q0,7 kcal/m2hK 

Nước sôi ở 70C, nên tra đồ thị hình 2-2a [3], ta được A0 = 9,3 
Thế vào, ta có:              

αn = 9,3 q0,7 kcal/m2hK = 10,8 q0,7 W/m2K 
Do ống mỏng nên gần đúng xem nhiệt độ 02 bề mặt vách 

ống bằng nhau và bằng tW  
Ta có:   q = αt (tf – tW) = αn (tW – ts)  

Suy ra:   
t

n

α
α = 

sW

Wf

tt
tt

−
−

 = 
n

t

t
t

∆
∆  

Các bước tính lặp tìm αn: 

Chọn:   
t

n

α
α = 

n

t

t
t

∆
∆ = 5,87. Suy ra ∆tn = 

87,5
tt∆  = 

87,5
5,11 nt∆− . 

Suy ra ∆tn = 1,670C 

Thế vào, ta có:  
αn = 10,8 q0,7 = 10,8 (αn ∆tn)0,7 = 10,8 (αn 1,67)0,7 
Suy ra:             αn = 6.544,4 W/m2K 

Kiểm tra lại:  
t

n

α
α = 

1100
4,6544 = 5,95.  

Sai số so với giả thiết 1,34% < 5% : thỏa mãn 
* Hệ số truyền nhiệt k. 

 

k = 

tn αλ
δ

α
11

1

++
 = 

1100
1

6,15
0012,0

4,6544
1

1

++
 =  878,2 W/m2K  

+ Công suất làm lạnh: 
Q0 = kF∆t = 878,2 x 0,033 x (18,5 – 7) = 333 W  
+ Thời gian làm lạnh nước: 
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τ = 
0Q

Ql  = 
333

200.111  = 334 s ≈ 6 ph  

3.3.2. Lượng môi chất nạp 
a. Lượng nước nạp 
Theo công thức (2.2), lượng nước cần nạp là: 

Gn = 1,2 
)( 0

0

tr
Q        , kg 

Trong đó:  
r(t0): nhiệt ẩn hóa hơi của nước ở nhiệt độ bay hơi t0 
Ta có:  t0 = tf – 5 = 12 – 5 = 70C 
Tra bảng “Nước và hơi nước trên đường bão hòa theo nhiệt 

độ”, ta được: 
r(70C) = 2.484 kJ/kg 

Vậy lượng nước cần nạp là:  Gn = 1,2 x 111,2 / 2.484 = 0,537 
kg 

b. Xác định lượng Zeolit nạp 
Dựa vào áp suất bay hơi của nước và đồ thị đường hấp phụ 

đẳng nhiệt của Zeolite đối với nước [8], thể hiện trạng thái Zeolit đã 
hấp phụ đủ nước:  

Nhiệt độ của cặp môi chất: ta2 = tW + 5 = 25 + 5 = 300C = 860F, 
với tW: nhiệt độ nước giải nhiệt 250C. 

Áp suất bay hơi của nước: t0 = 70C ⇒ p0 = 0,010142 bar = 
7,6mmHg 

Từ đồ thị suy ra nồng độ nước/Zeolit (kg/kg) = 0,24 
Vậy lượng Zeolit nạp là: GZ = Gn/0,24 = 0,517/0,24 = 2,154 kg  
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3.3.3. Thiết bị sinh hơi - hấp thụ 
a. Yêu cầu 
+ Thể tích nước nạp: Vn = 0,54 lít =  0,54.10-3 m3 

+ Thể tích Zeolite nạp: VZ =  GZ/ρZ  = 2,154/650 = 3,31.10-3 m3 

Trong đó:  
ρZ = 650 kg/m3 : khối lượng riêng của Zeolite 
+ Thể tích chứa môi chất trong thiết bị: Vc = Vn + VZ = 

3,85.10-3 m3 

b. Kết cấu thiết bị 
+ Chọn 06 ống hấp thụ dài 0,8m kiểu ống lồng ống bằng inox: 

ống ngoài Φ60x1,2mm; ống trong Φ27x1,2mm khoan lổ, ngoài bọc 
lưới inox dày 1mm.  

+ Tổng thể tích chứa môi chất: 
V = [3,14 (0,05762 – 0,0292)/4] x 0,8 x 6 = 9,3.10-3 m3: đảm bảo 
c. Tổng lượng nhiệt cần thiết 

  * Lượng nhiệt gia nhiệt cho thiết bị và Zeolit: 
Qgn1 = (MTBCTB + MZCZ)(Tg2 – Ta2) , kJ 

Trong đó:  
MTB: khối lượng thiết bị, cân được 32kg;  
CTB = 0,5 kJ/kgC: nhiệt dung riêng của inox   
MZ = 2,154 kg: khối lượng của Zeolit    
CZ = 0,06 kJ/kgC: nhiệt dung riêng của Zeolit   
tg2 = tgn2 – 5 = 88 – 5 = 830C;  
chọn nhiệt độ nước nóng gia nhiệt vào 900C ra 880C:    

                 ta2 = tW + 5 = 25 + 5 = 300C  
Suy ra:  Qgn1 = (32 x 0,5 + 2,154 x 0,06)(83 – 30) = 854,8 kJ      
* Lượng nhiệt gia nhiệt và hóa hơi môi chất lạnh nước: 

                       Qgn2 = Mn [Cn(Tg1 – Ta2) + rg] , kJ                   
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Trong đó: Mn = 0,537 kg: khối lượng của nước;  
Cn = 4,174 kJ/kgC: nhiệt dung riêng của nước ở nhiệt độ trung 

bình 500C   
tg1 = 700C: nhiệt độ hơi nước bắt đầu tách ra khỏi Zeolit   
rg = 2.333 kJ/kgC: nhiệt ẩn hóa hơi của nước ở nhiệt độ 700C   
Suy ra:  Qgn2 = 0,537 [4,174 (70 – 30) + 2.333] = 1.342,5 kJ      

  * Tổng lượng nhiệt cung cấp cho thiết bị sinh hơi: 
 Kể đến tổn thất nhiệt ra môi trường và dự trữ (xem khoảng 
20%), thì tổng lượng nhiệt cung cấp cho thiết bị sinh hơi là:  

QH = 1,2 (Qgn1 + Qgn2) = 1,2 x (854,8 + 1.342,5) = 2.637 kJ 
d.  Thời gian gia nhiệt cho thiết bị sinh hơi 
+ Diện tích trao đổi nhiệt:  
Thể tích của nước ≈ 0,537 lít = 0,537.10-3 m3 

Thể tích chứa cặp môi chất của thiết bị: 

(0,05762 – 0,0272) x 3,14 /4 x 0,8 x 6 = 9,754.10-3 m3 

Tỷ lệ chiếm chổ: 0,537 / 9,754 = 5,5% 

Vậy diện tích truyền nhiệt: 
F = 0,055 x 0,06 x 3,14 x 0,8 x 6 = 0,05 m2 

+ Hệ số truyền nhiệt của thiết bị sinh hơi:  
Hệ số truyền nhiệt k tính như sau: 

k = 

tn αλ
δ

α
11

1

++
      

Trong đó: - δ = 1,2mm: chiều dày của ống trong 
                 - λ = 15,6 W/mK: hệ số dẫn nhiệt của inox. 

* αn: hệ số tỏa nhiệt của nước chảy cưỡng bức cắt ngang 
dãy ống song song [2] 

Các thông số của nước nóng ở 88 0C [4]:  
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ν = 0,309.10-6 m/s2; λ= 0,681 W/m.K;  Pr = 1,84. 
Chọn tốc độ dòng chảy: ω = 0,4 m/s  
Tiêu chuẩn Rây-non:  

Re = 
ν

ω d.  = 610.309,0
06,0.4,0

−
= 19.418, ∈[ 103 ÷ 105]   

Tiêu chuẩn Nut-xen: Nu = 0,26 Re0,65 Pr0,33 (
WPr

Pr )0,25 ε 

Gần đúng, chọn nhiệt độ bề mặt tW = ts + 3 = 70 + 3 = 730C  
⇒ PrW = 2,45 

Hệ số ảnh hưởng các hàng ống (06 hàng):  

ε = 
6

419,06,0 x++ = 0,917 

Thế vào, ta có:  

Nu = 0,26 x 19.4180,65 x 1,840,33 x (
45,2
84,1 )0,25 x 0,917 = 181,4 

Suy ra hệ số tỏa nhiệt:    

06,0
681,0.4,181.

==
l

Nu
n

λα  = 2.059     W/m2K 

* αt: hệ số tỏa nhiệt của nước sôi trong ống 
Gần đúng, lấy bằng hệ số tỏa nhiệt của nước sôi trong ống ở 

bình làm lạnh và bằng 6.544,4 W/m2K 
* Hệ số truyền nhiệt k. 

k = 

tn αλ
δ

α
11

1

++
 = 

4,6544
1

6,15
0012,0

2059
1

1

++
 =  1.397,8 W/m2K  

+ Công suất gia nhiệt: 
Qgn = kF∆t = 1.397,8 x 0,05 x [(90 + 88) - (70 + 83)] / 2 = 524 W 

+ Thời gian gia nhiệt: 
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τ = 
gn

H

Q
Q

 = 
524

000.637.2  = 5.032 s ≈ 1g24 ph 

3.3.4. Thiết bị ngưng tụ  
a. Chọn kiểu thiết bị 
b. Công suất thiết bị                  
QK = Gn . r (700C) =  0,537 x 2.333 = 1.252,8 kJ 
Thời gian ngưng tụ của dàn ngưng phải đảm bảo nhỏ hơn thời 

gian sinh hơi trong thiết bị sinh hơi. Dự trữ, lấy bằng 0,8: 0,8 x 5.032 
= 4.026 s  

Công suất của dàn ngưng:  

QK = 
026.4

800.252.1  = 311,2 W 

c. Tính thiết kế dàn ngưng 
+ Nhiệt độ ngưng tụ:  

tK = tkk  + 10 = 37,8 + 10 = 48 0C 
Với tK = 37,80C: nhiệt độ không khí trung bình mùa hè ở Quảng Ngãi 

+ Hệ số truyền nhiệt của thiết bị ngưng tụ:  

k = 

tn αλ
δ

α
11

1

++
 

Trong đó:  
A/ αn = 23,3 W/m2K: hệ số tỏa nhiệt của gió trời [7]. 
B/ δ = 0,0008m: chiều dày ống inox, rất mỏng nên δ/λ≈ 0  
C/ αt: hệ số tỏa nhiệt của nước ngưng, >>αn, nên 1/αt≈ 0 
Vậy, gần đúng hệ số truyền nhiệt K ≈αn = 23,3 W/m2K. 
+ Diện tích truyền nhiệt của thiết bị ngưng tụ:  

F = 
tk

QK

∆
 = 

)8,3770(3,23
2,311

−
= 0,415 m2 
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+ Tổng chiều dài ống trao đổi nhiệt:  

L = 
tbd

F
π

 = 310)8,016(14,3
415,0

−−
= 8,7 m 

3.3.5. Thiết bị gia nhiệt nước nóng 
Để đơn giản, mô hình thí nghiệm chọn bộ gia nhiệt nước nóng 

kiểu điện trở có công suất điện 1.000W  
3.3.6. Bình chứa cao áp  
VB = Vn / 0,8 = 0,54.10-3 / 0,8 = 0,68.10-3 m3 
 Chọn bình là ống inox (Φ90x300x1,2) nằm ngang. 
Thể tích thực của bình: 1,8.10-3 m3: đảm bảo 

3.4. CHẾ TẠO MÔ HÌNH 
3.4.1. Phương pháp chế tạo  
a. Quy trình chế tạo ống hấp thụ của thiết bị sinh hơi – hấp 

phụ  
b. Chế tạo thiết bị ngưng tụ 
c. Chế tạo thiết bị bay hơi 
3.4.2. Quy trình hút chân không, nạp nước như sau: 
3.4.3. Các thiết bị đo  

3.5. ĐO ĐẠT, THỰC NGHIỆM TRÊN MÔ HÌNH 
3.5.1. Bài thí nghiệm 1: Xác định sự thay đổi nhiệt độ nước 

làm lạnh theo thời gian 
Kết quả thực nghiệm mô hình tại Quảng Ngãi vào ngày 

09/6/2012. Bắt đầu phát lạnh (mở van tiết lưu lúc 14 giờ): 
- Nhiệt độ không khí ngoài trời 300C 
- Nhiệt độ nước gia nhiệt 900C 
Thông số thực nghiệm đo nhiệt độ nước cần làm lạnh tn được 

tổng hợp trong bảng sau: 
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Bảng 3.1. Nhiệt độ nước làm lạnh theo thời gian thực nghiệm. 

Thời điểm (g) 14g00 14g02 14g04 14g06 14g08 

tn (0C) 25,4 24,8 22,4 20,3 18 

Thời điểm (g) 14g10 14g12 14g14 14g16 14g18 

tn (0C) 15,8 15,1 14,1 13,3 12,6 

Thời điểm (g) 14g20 14g22 14g24   

tn (0C) 12,1 12 12   

 

           
Hình 3.13. Đồ thị nhiệt độ nước được làm lạnh theo thời gian 

3.5.2. Nhận xét 
Trong 10 phút đầu, nhiệt độ nước xuống rất nhanh, gần như 

tuyến tính (trừ phút đầu tiên); nhiệt độ nước còn hơn 150C. Trong 10 
phút tiếp theo, nhiệt độ xuống chậm hơn, nhiệt độ nước còn hơn 
120C. Và trong các phút còn lại, nhiệt độ duy trì không đổi ở 120C 
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Lý giải điều này là do máy nén hút chân không hệ thống chưa 
tuyệt đối, áp suất bay hơi không xuống được thấp như tính toán, 
nhiệt độ bay hơi không đạt được 70C. 

3.5.3. Bài thí nghiệm 2: Xác định thời gian làm lạnh theo 
nhiệt độ nước gia nhiệt 

Kết quả thực nghiệm mô hình tại Quảng Ngãi trong tháng 

5/2013. Bắt đầu phát lạnh (mở van tiết lưu lúc 14 giờ): 

- Nhiệt độ nước cần làm lạnh đạt 12,1 0C 

- Nhiệt độ nước gia nhiệt được giữ sai lệch +- 10C 

- Kết quả đạt được: cộng trung bình của các lần đo. 

Kết quả xác định thời gian làm lạnh được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 3.2. Thời gian làm lạnh theo nhiệt độ nước gia nhiệt. 

Nhiệt độ nước gia 

nhiệt (0C) 

75 80 85 90 95 

Thời gian làm lạnh 23ph15s 21ph30s 20ph48s 20ph16s 19ph54s 
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Hình 3.14. Đồ thị thời gian làm lạnh theo nhiệt độ nước gia nhiệt 

 3.5.4. Nhận xét 

 Khi tăng nhiệt độ nước gia nhiệt thì thời gian làm lạnh giảm 
xuống. 
3.6. GIÁ THÀNH CỦA MÔ HÌNH  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
1. KẾT LUẬN 

1.1. Các nội dung nghiên cứu đã đạt được: 
- Khảo sát, phân tích các nguồn năng lượng nhiệt khói thải để 

làm lạnh. 
- Tổng hợp lý thuyết về cặp môi chất lạnh hấp phụ, đặc biệt là 

cặp môi chất lạnh nước/zeolit. 
- Tổng hợp lý thuyết về máy lạnh hấp phụ, đặc biệt là máy 

lạnh hấp phụ gián đoạn không dùng bơm. 
- Xây dựng, tính toán thiết kế máy lạnh hấp phụ nước/zeolit sử 

dụng năng lượng nhiệt khói thải kiểu gián đoạn phù hợp với điều 
kiện Việt Nam. 

- Tính toán thiết kế, chế tạo mô hình máy lạnh hấp thụ 
nước/zeolit làm lạnh nước sử dụng nước nóng. 

- Thực nghiệm trên mô hình thiết bị. Kết quả làm lạnh nước 
đạt 120C sau 18 phút cấp lạnh. 

1.2. Các tồn tại: 
- Do công nghệ chế tạo còn hạn chế, kinh phí hạn hẹp nên hệ 

thống làm lạnh chưa đảm bảo được độ kín, không trang bị được thiết 
bị hút chân không tự động cho hệ thống. Vì vậy, độ chân không của 
hệ thống giữ không được lâu, nên trước khi muốn vận hành máy lạnh 
này ta phải tiến hành hút chân không thì mới đảm bảo được công 
suất làm lạnh. 

- Do thời gian hạn chế, nên đề tài chưa khảo sát các yếu tố ảnh 
hưởng và tìm biện pháp nâng cao hiệu quả của mô hình máy lạnh 
hấp phụ.  
2. KIẾN NGHỊ 

2.1. Các lĩnh vực nên sử dụng kết quả nghiên cứu: 
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Việc chế tạo thành công máy lạnh hấp phụ này, cho thấy đề tài 
có triển vọng lớn để có thể hoàn thiện, phát triển đưa vào sản xuất 
thương mại. 

Các lĩnh vực có thể sử dụng tốt kết quả của đề tài: 
- Các resort cao cấp: Hiện nay, trong các khách sạn và resort 5 

sao, người ta buộc phải dùng các tủ lạnh hấp thụ chạy bằng điện trở 
và có nơi dùng cả điều hòa hấp thụ chạy điện trở để đảm bảo độ tĩnh 
lặng cho du khách VIP. Các máy này hiện rất đắt tiền, nên các máy 
lạnh hấp phụ từ kết quả của đề tài sử dụng khói thải của lò hơi, chắc 
chắn sẽ cạnh tranh được. 

- Các nhà máy thủy sản: Hiện nay, nhu cầu nước lạnh (15 ÷ 
18)0C để chế biến thủy sản của các nhà máy thủy sản rất lớn và tiêu 
thụ một lượng điện đáng kể. Các nhà máy này lại có lượng khói thải 
của lò hơi lớn nên khả năng ứng dụng máy lạnh hấp phụ sử dụng 
năng lượng khói thải là rất cao. 

Ngoài ra, còn một số hộ tiêu thụ khác như siêu thị, .... 
2.2. Định hướng nghiên cứu trong tương lai: 
- Tiếp tục hoàn thiện khảo sát các yếu tố ảnh hưởng và tìm 

biện pháp nâng cao hiệu quả của mô hình máy lạnh hấp phụ.  
- Nghiên cứu mô hình máy lạnh hấp phụ sử dụng năng lượng 

nhiệt khói thải công suất lớn có dùng bơm để ứng dụng cho các hộ 
tiêu thụ lớn./.  

 
 

 
 


