
NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG NGUỒN NĂNG LƯỢNG NƯỚC  
CÔNG SUẤT NHỎ ĐỂ LÀM LẠNH 

STUDYING AND APPLYING WATER ENERGY WITH SMALL CAPACITY TO COOLING   
 

 Tác giả: Võ Chí Chính, Vũ Huy Khuê 
 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng; vcchinh@dut.udn.vn 
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; vukhuebk@gmail.com  

Tóm tắt: 
 

Bài báo trình bày sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh sử dụng sức nước để sản xuất đá viên và bảo 
quản thực phẩm, các cơ sở lý thuyết, tính toán thiết kế và lựa chọn thiết bị, kết quả lắp đặt hệ 
thống thiết bị và phân tích hiệu quả kinh tế của dự án ứng dụng năng lượng tái tạo để làm lạnh đã 
được triển khai ứng dụng thực tế tại khu Du lịch Sinh thái Lái Thiêu – Đà Nẵng. Từ các kết quả 
nghiên cứu và đánh giá cho thấy việc ứng dụng sức nước tại các khu du lịch sinh thái là cần thiết, 
có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau và mang lại hiệu quả thiết thực cho chủ đầu tư. 
Các kết quả nghiên cứu là cơ sở để triển khai các dự án sử dụng nguồn nước tự nhiên công suất 
nhỏ để làm lạnh. 
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sức nước. 
 

Abstract: 
 

This article presents the schematic diagram of the cooling system using water power to produce 
ice cubes and preserve food, the theoretical basis, the design calculation and the equipment 
selection, the results of the equipment system installation. The article also analyses the economic 
efficiency of renewable energy application projects for refrigeration that have been applied to 
Lai Thieu eco-tourism park of Da Nang city. The research and evaluation results show that the 
application of water energy to eco-tourism parks is necessary and can be used for many purposes 
to bring benefits to investors. The research results are the basis for implementing projects using 
small capacity natural water for cooling.         
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