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Tóm tắt: 

Nghiên cứu này đã thực nghiệm quá trình ngưng tụ của hơi trong kênh micro vuông. Các kênh micro 
vuông này có cạnh 500 mm và dài 52 mm. Trong nghiên cứu này, nhiệt độ chênh lệch của phía nước làm 
mát tăng khi tăng lượng hơi vào. Ở tại một giá trị lưu lượng hơi, nhiệt độ chênh lệch của phía nước làm 
mát tỉ lệ nghịch với lưu lượng nước giải nhiệt. Ở một giá trị lưu lượng nước giải nhiệt, khi lưu lượng hơi 
tăng, tổn thất áp suất cũng tăng. Tại lưu lượng nước 1,028 g/s, hệ số truyền nhiệt của thiết bị ngưng tụ 
kênh micro tăng từ 1704 đến 5200 W/m2.K khi tăng lưu lượng hơi từ 0,008993 đến 0,038923 g/s. Tuy 
nhiên, hệ số truyền nhiệt giảm khi lưu lượng hơi tăng từ 0,042767 đến 0,067150 g/s. Thêm vào đó, hai 
công thức thể hiện mối quan hệ giữa hệ số truyền nhiệt và tổn thất áp suất cũng đã được đưa ra. Những 
kết quả trong nghiên cứu này đã bổ sung những dữ liệu quan trọng trong các nghiên cứu về quá trình 
ngưng tụ trong kênh micro. 
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Abstract: 

This study experiments the condensation of steam in square microchannels. The squace microchnnels 
have the width of 500 mm and the length of 52 mm. In this study, the differential temperature of the 
cooling water side increases when increasing the steam flow rate. At a value of the steam flow rate, the 
differential temperature of the cooling water has an inverse ratio with the water flow rate. At a value of 
water flow rate, when the mass flow rate of steam increases, pressure drop increases too. At the water 
flow rate of 1.028 g/s, heat transfer coefficient of the microchannel condenser increases from 1704 to 
5200 W/m2.K with raising the mass flow rate of steam from 0.008993 to 0.038923 g/s. However, heat 
transfer coefficient decreases with the mass flow rate of steam rising from 0.042767 to 0.067150 g/s. In 
addition, the two relationship equations of the heat transfer coefficient and the pressure drop are found 
out. The results of this study add important data in the field of condensation in microchannels. 
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