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Tóm tắt: 

Môi chất ở trạng thái lỏng cao áp sau khi ra khỏi thiết bị ngưng tụvà trước khi vào hệ thống tiết 
lưu được làm lạnh giảm nhiệt độ gọi là quá trình quá lạnh. Độ chênh lệch nhiệt độ giữa hơi bão 
hòa cao áp với lỏng chưa sôi sau khi ngưng tụ tiếp tục được làm mát gọi là độ quá lạnh. Quá lạnh 
lỏng sau khi ngưng tụ nhằm làm giảm tổn thất trước van tiết lưu và tăng công suất lạnh, dẫn đến 
hệ số làm lạnh tăng. Với nội dung này, ta sử dụng định luật nhiệt động để tính toán lý thuyết, 
phân tích cụ thể cho trường hợp môi chất lạnh R134a với sự ảnh hưởng của độ quá lạnh đến 
công suất lạnh của hệ thống, hệ số làm lạnh COP, công tiêu tốn cho chu trình, các ảnh hưởng 
nhiệt độ bay hơi - nhiệt độ ngưng tụ đối với sự quá lạnh, từ kết quả tính toán đưa ra được các đồ 
thị so sánh. 
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Abstract: 

When the liquid is in high-pressure liquid state after exiting the  condenser  and  before  entering  
the  cooled  condenser, the temperature is reduced to a very cold process. The difference between 
the saturated temperature and the extremely cold temperature of a highpressure  liquid  is  called  
the  degree  of  cooling. Sub  cooling  after condensation to  reduce  throttling losses  and 
increase chiller  capacity results in increased cooling coefficient. With this content, we use the 
law of thermodynamics for theoretical calculations and specific analysis of the case of refrigerant 
R134a with influence of sub cooling on the refrigeration capacity and COP cooling 
coefficient.The cost of the cycle, the effects of evaporative  temperature - the  condensation  
temperature  for  the  cold from the results of the computation are shown in comparable graphs. 
 

         Key words: Sub-cooling; Refrigeration  system;  Refrigerant; Condenser; COP. 

 


