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Tóm tắt : 

Nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của hệ thống điều hòa không khí nhằm tiết kiệm năng lượng, 
giảm khí phát thải góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo sự phát triển bền vững là mục đích hết sức 
quan trọng. Xây dựng một hệ thống để nghiên cứu thực nghiệm sự ảnh hưởng đến hệ thống bơm nhiệt 
có quá lạnh/quá nhiệt tự dùng nguồn nhiệt của hệ thống cung cấp. Nghiên cứu sự ảnh hưởng đến COP 
hệ thống bơm nhiệt một cấp sử dụng môi chất lạnh R32; kiểm chứng sự ảnh hưởng các quá trình quá 
lạnh, quá nhiệt, các điều kiện, nhiệt độ môi chất đến thiết bị ngưng tụ, công suất của máy lạnh...; hệ số 
làm nóng COP tăng giảm theo nhiệt độ bay hơi. Đồng thời tính toán lý thuyết và được kiểm nghiệm bằng 
thực nghiệm hệ số làm lạnh COP và hệ số làm nóng COPheat của quá trình quá lạnh và quá nhiệt. 

         Từ khóa: Bơm nhiệt; quá lạnh; quá nhiệt; COP; Năng lượng 

  

Abstract: 

Improving energy efficiency of air conditioning systems to save energy, reduce emissions to contribute to 
environmental protection and ensure sustainable development is an important goal. In this study, we set 
up a system for empirical investigation of the influence of overheating / overheating system using the heat 
source system of the supply system, study the effect of COP on a single-stage heat pump using R32 
refrigerant and verify the effects of too cold, overheating, conditions, temperature of the media on the 
condenser, the capacity of air conditioners...; The COP heating coefficient decreases with the evaporating 
temperature. At the same time theoretical calculations are tested experimentally with the COP and 
COPheat heating coefficients of both super-cooling and superheating. 
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