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Tóm tắt: 
 

Nghiên cứu sử dụng các nguồn nhiệt thừa cấp nhiệt cho hệ thống bơm nhiệt với hệ thống lạnh sử 
dụng chu trình Rankine hữu cơ ORC (Organic Rankine Cycle). Trên căn bản tính toán theo mô 
hình mới để chọn ra được môi chất thích hợp nhất dùng cho hệ thống, đưa ra được kết quả tính 
toán hệ số làm nóng và làm lạnh COP đối với các môi chất R22, R600, R601, R123, R1234ze, 
R134a, R152a, R227ea, R245fa, R717, Rượu, R718. Nghiên cứu các tính năng, đặc tính thay đổi 
của hệ thống bơm nhiệt kết hợp làm lạnh tùy theo sự thay đổi nhiệt độ ở thiết bị sinh hơi, nhiệt độ 
bay hơi và nhiệt độ ngưng tụ, kết quả tính toán hiệu suất vòng tuần hoàn ηorc, hệ số làm việc của 
hệ thống COPS. Các kết luận rút ra từ kết quả tính toán hệ thống bơm nhiệt với hệ thống lạnh chu 
trình Rankine hữu cơ.    
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Abstract: 
 

The research is on the use of extra heat sources for heat pump systems combined with 
refrigeration through the ORC (Organic Rankine Cycle) system based on the new model to 
choose the most suitable for the system. The results of calculating the heating and cooling 
coefficients for COPS for R22, R600, R601, R123, R152a, R227ea, R245fa, R717, Alcohol, 
R718, and R718 are given. By studying the features, characteristics of the change of the heat 
pump combined cooling according to the temperature change in the steam generator, 
evaporative temperature and condensing temperature, we see that the results of the calculation 
of cycle efficiency complete ηorc, the working coefficient of the COPS system. The 
conclusions are drawn from the results of calculating the heat pump system combined cooling 
through the ORC system.      
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