
PHÂN TÍCH LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ SINH HƠI  
TỐI ƯU CỦA MÁY LẠNH HẤP THỤ NH3-H2O SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ  

THEORETICAL AND EXPERIMENTAL ANALYSIS OF OPTIMAL GENERATION  
TEMPERATURE OF NH3-H2O ABSORPTION REFRIGERATORS FOR ICE PRODUCTION   

 Tác giả: Nguyễn Hiếu Nghĩa, Lê Chí Hiệp, Hoàng An Quốc   
 

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; nguyenhieunghia@iuh.edu.vn  
Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; 

lechihiep@hcmut.edu.vn  
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; hanquoc@hcmute.edu.vn         

 

Tóm tắt: 
 

Chu trình máy lạnh hấp thụ sử dụng cặp lưu chất NH3-H2O quen thuộc đang được phát triển rộng 
rãi. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu trước đây chỉ mang tính lý thuyết về hệ thống và dừng lại 
ở các ứng dụng thực nghiệm cho từng nhu cầu riêng biệt, hoặc chỉ có các nghiên cứu thực 
nghiệm đơn lẻ cho các bộ phận của máy. Nghiên cứu này kết hợp giữa lý thuyết tính toán và đo 
đạc thực tế của máy lạnh hấp thụ hoàn chỉnh trong điều kiện hoạt động ổn định. Mối tương quan 
của nhiệt độ sinh hơi tối ưu theo nhiệt độ ngưng tụ, nhiệt độ hấp thụ, nhiệt độ bay hơi của các bộ 
phận trong hệ thống được thiết lập bằng một phương trình hồi quy đa thức. Các mô phỏng nhiệt 
độ sinh hơi của máy được so sánh với thực nghiệm có sai số trung bình là 1,2%; so với các 
nghiên cứu khác có sai số từ 2 tới 7% theo hệ số hiệu suất tối ưu. 
 

         Từ khóa: Máy lạnh hấp thụ; Dung dịch NH3-H2O; Nhiệt độ sinh hơi; Nhiệt độ sinh hơi tối 
ưu; Sản xuất nước đá.  

  

Abstract: 
 

Absorption refrigeration cycle using a common mixture of NH3-H2O has been developing 
widely. However, most previous studies are on system theory and  exclusive applications or 
experimental studies on each component of the system. This paper shows the state points of the 
fluids in designed NH3-H2O absorption refrigeration machines that include the corporation of 
theoretical calculations and practical measurements of completed and steady working machines. 
The correlation of optimal generation temperature with condensation, absorption and evaporation  
temperatures of the machine components set into an regression equation is established in the 
multivariate regression method. The optimal coefficients of performance are compared with 
those from other experiments having the average deviation of 1.2% and those from other studies 
having the deviations of from 2 to 7%. 
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