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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể đƣợc 

phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo hoặc tham 

khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh 

doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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Giới thiệu 

Ngày nay, kỹ thuật lạnh đã phát triển rất mạnh mẽ. Nó không chỉ phát triển 

trong lĩnh vực của ngành lạnh mà nó trở thành một phƣơng tiện kỹ thuật để 

thúc đẩy các ngành kỹ thuật khác. Chính vì lý do đó mà môn Kỹ Thuật Lạnh là 

một môn không thể thiếu trong quá trình đào tạo nghề điện công nghiệp, trong 

đó có ngành điện công nghiệp. Và giáo trình môn học Kỹ Thuật Lạnh ra đời 

không nằm ngoài mục đích đó, nó đƣợc biên soạn nhằm hỗ trợ cho việc dạy và 

học môn học Kỹ Thuật Lạnh của học sinh, sinh viên ngành Điện Công nghiệp 

trong nhà trƣờng. 

Về nội dung giáo trình đề cập đến các kiến thức liên quan về mạch điện và hệ 

thống lạnh dân dụng nhƣ tủ lạnh, máy điều hòa không khí. 

Do thời gian cũng nhƣ trình độ có hạn, chắc chắn rằng trong giáo trình không 

tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong đƣợc sự góp ý của các đồng nghiệp và tất 

cả các em học sinh. 

Cuối cùng, xin chân thành cám ơn các đồng nghiệp và các bạn bè giúp đỡ và 

đóng góp ý kiến trong quá trình biên soạn. 

Mọi đóng góp xin gửi về Khoa Điện-Điện tử Trƣờng Trung cấp Kỹ thuật công 

nghệ tỉnh Hậu Giang. 

Xin trân trọng cám ơn! 

Hậu Giang, ngày   tháng   năm 2018 

                                                                                 Tham gia biên soạn 

                                                                                          Chủ biên:  
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Tên mô đun: Kỹ thuật lạnh 

Mã mô đun: MĐ 22 

I. VỊ TRÍ VÀ TÍNH CHẤT MÔ ĐUN: 

- Vị trí: Mô đun này đƣợc học sau khi đã hoàn thành các môn học chung, 

các môn học/mô đun cơ sở và các mô đun chuyên môn, đặc biệt là học sau mô đun 

Máy điện, mô đun Sửa chữa và vận hành máy điện, mô đun Thiết bị điện gia dụng. 

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn. 

- Ý ngĩa và vai trò: Mô đun có vai trò vô cùng quan trọng trong việc hƣớng 

dẫn học sinh lắp đặt sửa chữa tủ lạnh, máy lạnh. 

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Về kiến thức:  

+ Nhận dạng, giải thích, phân tích cấu tạo nguyên lý hoạt động của các thiết 

bị lạnh thông dụng. 

+ Trình bày đƣợc quy tình hàn, quy tình sửa chữa tủ lạnh và máy lạng đúng 

theo yêu cầu kỹ thuât. 

- Về kỹ năng: 

+ Phân biệt các dụng cụ đo nhiệt độ cũng nhƣ có thể chuyển đổi các đơn vị 

đo nhiệt độ với nhau. 

+ Hàn đƣợc các mối hàn chắc chắn, gọn, đẹp và đúng yêu cầu kỹ thuật 

+  Sửa chữa đƣợc những hƣ hỏng thông thƣờng trong tủ lạnh 

+ Lắp đặt , sửa chữa đƣợc những hƣ hỏng thông thƣờng của hai loại máy 

lạnh thông dụng. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiêm: 

+ Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo trong điều kiện làm việc thay đổi.  

+ Có khả năng tự học tập, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, chịu 

trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm; đánh giá đƣợc hoạt 

động của nhóm và kết quả thực hiện. 

II.  NỘI DUNG MÔ ĐUN:  
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Bài 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NHIỆT ĐỘNG HỌC 

Giới thiệu 

Trong bài này chủ yếu giới thiệu các thông số cơ bản sử dụng trong hệ thống lạnh. 

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong học sinh có khả năng: 

 - Hiểu đƣợc các khái niệm về nhiệt độ và áp suất trong hệ thống lạnh. 

 - Phân biệt các dụng cụ đo nhiệt độ cũng nhƣ có thể chuyển đổi các đơn vị 

đo nhiệt độ với nhau. 

- Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo nhiệt độ và áp suất. 

Nội dung bài:        

2.1.Nhiệt độ:          

2.1.1. Sự tƣơng quan giữa hàn và nhiệt    

2.1.2. Đo nhiệt độ:  

Các đơn vị đo nhiệt độ phổ biến hiện nay, ngày nay có khá nhiều đơn vị đo nhiệt 

độ đƣợc nghiên cứu và đƣa vào sử dụng, tùy vùng miền mà sử dụng các đơn vị đo 

nhiệt độ khác nhau. Chúng ta cùng tìm hiểu một số đơn vị đo nhiệt độ phổ biến 

nhƣ độ C, độ F, độ K.. 

Fahrenheit : hay độ F, là một thang nhiệt độ đƣợc đặt theo tên nhà vật lý ngƣời 

Đức Daniel Gabriel Fahrenheit (1686–1736). Fahrenheit phát triển thang nhiệt độ 

của ông sau khi viếng thăm nhà thiên văn học ngƣời Đan Mạch Ole Rømer ở 

Copenhagen. Rømer đã tạo ra chiếc nhiệt kế đầu tiên mà trong đó ông sử dụng hai 

điểm chuẩn để phân định. Trong thang Rømer thì điểm đóng băng của nƣớc là 7,5 

độ, điểm sôi là 60 độ, và thân nhiệt trung bình của con ngƣời theo đó sẽ là 22,5 độ 

theo phép đo của Rømer. Năm 1714, ông xác định điểm chuẩn thứ hai là nhiệt độ 

đóng băng của nƣớc tinh khiết (ở 32 °F) và điểm chuẩn thứ ba là “thân nhiệt của 

một ngƣời khỏe mạnh” (ở 96 °F).. Thang nhiệt độ Fahrenheit đã đƣợc sử dụng khá 

lâu ở Châu Âu, cho tới khi bị thay thế bởi thang nhiệt độ Celsius. Ở Mỹ, hệ thống 

Fahrenheit vẫn là hệ thống đƣợc chấp nhận là chuẩn cho mục đích phi khoa học. 

Mọi quốc gia khác đã áp dụng thang nhiệt độ chính là Celsius. Fahrenheit đôi khi 

vẫn đƣợc thế hệ cũ sử dụng, đặc biệt là để đo nhiệt độ ở các mức cao. 

Đồng hồ sử dụng độ C và độ F 

Độ Celsius: (°C hay độ C) là đơn vị đo nhiệt độ đƣợc đặt tên theo nhà thiên văn 

học ngƣời Thụy Điển Anders Celsius (1701–1744). Ông là ngƣời đầu tiên đề ra hệ 

thống đo nhiệt độ căn cứ theo trạng thái của nƣớc với 100°C (212 độ Fahrenheit) là 

nƣớc sôi và 0°C (32 độ Fahrenheit) là nƣớc đá đông ở khí áp tiêu biểu (standard 

atmosphere) vào năm 1742. Hai năm sau nhà khoa học Carolus Linnaeus đảo 

ngƣợc hệ thống đó và lấy 0 độ là nƣớc đá đông và 100 là nƣớc sôi. Hệ thống này 

đƣợc gọi là hệ thống centigrade tức bách phân và danh từ này đƣợc dùng phổ biến 

cho đến nay mặc dù kể từ năm 1948, hệ thống nhiệt độ này đã chính thức vinh 

http://cambienbaomuc.com/cam-bien-do-nhiet-do-pt100/
http://cambienbaomuc.com/bo-chuyen-doi-nhiet-do-pt100-ra-4-20ma-t120/
http://cambienbaomuc.com/bo-chuyen-doi-nhiet-do-pt100-ra-4-20ma-t120/
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danh nhà khoa học Celsius bằng cách đặt theo tên của ông. Một lý do nữa Celsius 

đƣợc dùng thay vì centigrade là vì thuật ngữ “bách phân” cũng đƣợc sử dụng ở lục 

địa châu Âu để đo một góc phẳng bằng phần vạn của góc vuông. Ở Việt Nam, độ 

C đƣợc sử dụng phổ biến nhất. 

Độ Kelvin:( hay độ K ) Trong hệ thống đo lƣờng quốc tế, kelvin là một đơn vị đo 

lƣờng cơ bản cho nhiệt độ. Nó đƣợc kí hiệu bằng chữ K. Mỗi độ K trong nhiệt giai 

Kenvin (1K) bằng một độ trong nhiệt giai Celsius (1°C) và 0°C ứng với 273,15K. 

Thang nhiệt độ này đƣợc lấy theo tên của nhà vật lý, kỹ sƣ ngƣời Ireland William 

Thomson, nam tƣớc Kelvin thứ nhất. 

Nhiệt độ trong nhiệt giai Kelvin đôi khi còn đƣợc gọi là nhiệt độ tuyệt đối, do 0K 

ứng với nhiệt độ nhỏ nhất mà vật chất có thể đạt đƣợc. Tại 0K, trên lý thuyết, mọi 

chuyển động nhiệt hỗn loạn đều ngừng. Thực tế chƣa quan sát đƣợc vật chất nào 

đạt tới chính xác 0K; chúng luôn có nhiệt độ cao hơn 0K một chút, tức là vẫn có 

chuyển động nhiệt hỗn loạn ở mức độ nhỏ. Ngay cả những trạng thái vật chất rất 

lạnh nhƣ ngƣng tụ Bose-Einstein cũng có nhiệt độ lớn hơn 0K. Quan sát này phù 

hợp với nguyên lý bất định Heisenberg; nếu vật chất ở chính xác 0K, luôn tìm 

đƣợc hệ quy chiếu trong đó vận tốc chuyển động của chúng là 0 và vị trí không 

thay đổi, nghĩa là đo đƣợc chính xác cùng lúc vị trí và động lƣợng của hệ, vi phạm 

nguyên lý bất định.Nhiệt độ của hơi nƣớc đang sôi là 546K 

2.1.3. Liên hệ giữa độ C và độ F, và ngƣợc lại 

Để chuyển đổi từ độ C sang độ F và ngƣợc lại, có thể sử dụng hai phƣơng pháp 

Tính theo công thức: °F  =  ( °C × 1.8 ) +  32 

                                   °C  =  ( °F ─  32 )  ⁄  1.8 

2.1.4. Độ ẩm không khí  

2.1.4.1 Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cựa đại 

 Độ ẩm tuyệt đối: Độ ẩm tuyệt đối a của không khí trong khí quyển là đại lƣợng 

đo bằng khối lƣợng m (tính ra gạm) của hơi nƣớc có trong 1m
3
 không khí. Đơn vị 

đo của a là g/m
3
. 

 Độ ẩm cực đại 

 Nếu độ ẩm tuyệt đối của không khí càng cao thì lƣợng hơi nƣớc có trong 

1m
3
 không khí càng lớn nên áp suất riêng phần p của hơi nƣớc trong không khí 

càng lớn. 

  Áp suất này không thể lớn hơn áp suất hơi nƣớc bão hòa po ở cùng nhiệt độ cho 

trƣớc nên độ ẩm độ ẩm tuyệt đối của không khí ở trạng thái bão hòa hơi nƣớc có 

giá trị cực đại và đƣợc gọi là độ ẩm cực đại A. 

  Độ ẩm cực đại có độ lớn bằng khối lƣợng riêng của hơi nƣớc bão hòa trong 

không khí tính theo đơn vị g/m
3
. 

  * Chú ý: độ ẩm cực đại đƣợc lấy bằng khối lƣợng riêng của hơi nƣớc bão hòa, ví 

dụ: độ ẩm cực đại ở 28
o
C là 27,2(g/m

3
). 

http://thuvienvatly.com/tai-lieu/neohacker/sgk-vat-ly-10/Lien%20ket%20ngoai%20bai%20hoc/Do%20am%20tuyet%20doi.htm
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2.1.4.2 Độ ẩm tỉ đối 

 Độ ẩm tuyệt đối a chƣa cho biết không khí ẩm nhiều hay ẩm ít, vì nhiệt độ càng 

thấp thì hơi nƣớc càng dễ bão hòa và độ ẩm tuyệt đối càng gần độ ẩm cực đại. 

  Để mô tả mức độ ẩm của không khí ở mỗi nhiệt độ, ngƣời ta dùng độ ẩm tỉ đối 

B. 

  Độ ẩm tỉ đối f là đại lƣợng đo bằng tỉ số phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đối a và độ 

ẩm cực đại A của không khí ở cùng nhiệt độ cho trƣớc: 

      

   Trong khí tƣợng học, độ ẩm tỉ đối f đƣợc tính gần đúng theo công thức: 

   

   Ý nghĩa độ ẩm tỉ đối cho ta biết mức độ ẩm của không khí. Không khí càng ẩm 

thì độ ẩm tỉ đối của nó càng cao. 

  Có thể đo độ ẩm của không khí bằng các ẩm kế : Ẩm kế tóc, ẩm kế khô – ƣớt, ẩm 

kế điểm sƣơng. 

2.1.4.3 Ảnh hƣởng của độ ẩm không khí 

 Độ ẩm tỉ đối của không khí càng nhỏ, sự bay hơi qua lớp da càng nhanh, thân 

ngƣời càng dễ bị lạnh. 

  Độ ẩm tỉ đối cao hơn 80% sẽ tạo điều kiện cho cây cối phát triển, nhƣng lại dễ 

làm ẩm mốc hàng hóa trong kho và làm hƣ hỏng máy móc, dụng cụ điện tử, cơ 

khí, khí tài quân sự. Để bảo quản các thứ này ta phải thực hiện nhiều biện pháp 

chống ẩm nhƣ dùng các chất hút ẩm, bôi dầu mỡ lên các chi tiết máy... 

 Để chống ẩm, ngƣời ta phải thực hiện nhiều biện pháp nhƣ dùng chất hút ẩm, sấy 

nóng, thông gió,… 

2.1.5.Nhiệt lƣợng  

Nhiệt lƣợng của một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào ? 

Nhiệt lƣợng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc khối lƣợng độ tăng nhiệt độ của 

vật và nhiệt dung riêng của chất làm vật. 

Công thức tính nhiệt lƣợng: Công thức tính nhiệt lƣợng thu vào Q = m . c 

. ∆t trong đó: Q là nhiệt lƣợng (J), m là khối lƣợng của vật (kg), ∆t là độ tăng nhiệt 

của vật (
0
C hoặc K), c là nhiệt dung riêng của chất làm vật (J/kg.K). 

Nhiệt dung riêng của một chất: Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt 

lƣợng cần thiết để làm cho 1 kg chất đó tăng thêm 1
0
C 

Lƣu ý: Để tính đƣợc nhiệt lƣợng Q khi có sự trao đổi nhiệt (có vật tóa nhiệt, vật 

thu nhiệt), khi công nhận sự bảo toàn năng lƣợng, thì cần phải có đƣợc cả hai đại 

lƣợng Qtỏa và Qthu. Song cả hai đại lƣợng này đểu không đo đƣợc trực tiếp mà chỉ 

http://thuvienvatly.com/tai-lieu/neohacker/sgk-vat-ly-10/Lien%20ket%20ngoai%20bai%20hoc/Do%20am%20tuong%20doi.htm
http://thuvienvatly.com/tai-lieu/neohacker/sgk-vat-ly-10/Lien%20ket%20ngoai%20bai%20hoc/Do%20am%20khong%20khi.htm
http://thuvienvatly.com/tai-lieu/neohacker/sgk-vat-ly-10/Lien%20ket%20ngoai%20bai%20hoc/Diem%20suong.htm


 11 

có thể kháo sát đƣợc qua các đại lƣợng trung gian (thời gian, lƣợng nhiên liệu tốn, 

những kiến thức này về sau khi học định luật Jun-len-xơ và năng suất tỏa nhiệt của 

nhiên liệu HS mới đƣợc học). Nhiệt lƣợng Q phu thuộc đồng thời vào ba đại lƣợng 

c, m, ∆t
0
C. Khi nghiên cứu sự biến đổi của Q phải xét sự biến đổi của từng đại 

lƣợng khi các đại lƣợng còn lại không đổi. Để có thể hiểu sâu hơn về kiến thức 

đƣợc học trong đời sống hàng ngày nhƣ: Khi đun cùng một siêu nƣớc đến nhiệt độ 

càng cao (độ tăng nhiệt độ càng lớn) thì càng lâu, nghĩa là nhiệt lƣợng mà nƣớc 

cần thu là càng lớn. Khi đun hai ấm nƣớc thì thấy ấm nƣớc đầy thu đƣợc nhiều 

nhiệt lƣợng hơn vì đun mất nhiều thời gian hơn. Đun hai lƣợng dầu ăn và nƣớc có 

khối lƣợng bằng nhau tăng đến cùng một nhiệt độ thì thấy nƣớc cần thu nhiều nhiệt 

lƣợng hơn. Từ đó ta nhận thấy, nhiệt lƣợng Q mà vật thu vào để nóng lên phụ 

thuộc vào độ tăng nhiệt độ, khối lƣợng m và chất làm vật. 

2.1.6. Truyền nhiệt  

Khái niệm: Quá trình vận chuyển nhiệt lƣợng từ một lƣu thể này sang 

lƣu thể   khác qua 1 tƣờng ngăn cách gọi là truyền nhiệt. Vậy truyền nhiệt bao 

gồm cả dẫn nhiệt,  cấp nhiệt và bức xạ nhiệt. 

Dựa theo nhiệt độ làm việc của lƣu thể  mà ngƣời ta chia ra truyền nhiệt 

đẳng  nhiệt và truyền nhiệt biến nhiệt: 

- Truyền nhiệt đẳng nhiệt xảy ra trong trƣờng hợp nhiệt độ của 2 lƣu thể 

đều không đổi theo thời gian và không gian, tức là hiệu số nhiệt độ giữa 2 lƣu 

thể là 1 hằng số  ở mọi vị trí và mọi thời gian. 

VD: Trong thiết bị cô đặc, một phía là hơi bão hoà ngƣng tụ để đốt 

nóng, một phía là chất lỏng sôi. Nhiệt độ ngƣng tụ của hơi nƣớc bão hoà và 

nhiệt độ sôi của chất lỏng nguyên chất không thay đổi trong suốt quá trình. 

- Truyền nhiệt biến nhiệt xảy ra trong trƣờng hợp nhiệt độ của lƣu thể có 

thay đổi trong quá trình làm việc, do đó hiệu số nhiệt độ giữa 2 lƣu thể có thay 

đổi. Trong truyền nhiệt biến nhiệt, ngƣời ta còn phân biệt: 

 Truyền nhiệt biến nhiệt ổn định: tức là trƣờng hợp hiệu số  giữa 2 

lƣu thể  biến đổi theo vị trí nhƣng không biến đổi theo thời gian (trƣờng hợp này 

chỉ xảy ra đối với các quá trình làm việc liên tục). 

 Truyền nhiệt biến nhiệt không ổn định: tức là trƣờng hợp hiệu số 

nhiệt độ giữa 2 lƣu thể đều thay đổi theo vị trí và thời gian (trƣờng hợp này chỉ 

xảy ra trong các   quá trình làm việc gián đoạn). 

 Truyền nhiệt đẳng nhiệt: Truyền nhiệt đẳng nhiệt qua tƣờng phẳng, Truyền 

nhiệt đẳng nhiệt qua tƣờng ống 

Tăng cƣờng truyền nhiệt và cách nhiệt: 

- Tăng cƣờng truyền nhiệt: 

 Giảm chiều dày của vách và tăng hệ số dẫn nhiệt của vật liệu có thể 

làm  giảm nhiệt trở của vách. 

 Tăng cƣờng sự nhiễu loạn và tăng tốc độ chuyển động của chất lỏng 
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thì có thể tăng cƣờng tỏa nhiệt. 

 Trên bề mặt bức xạ có thể tìm cách tăng độ đen và nhiệt độ để tăng 

cƣờng trao đổi nhiệt bức xạ. 

- Cách nhiệt: 

Cách nhiệt là chỉ những lớp phụ dùng làm tăng nhiệt trở để giảm mật độ 

dòng nhiệt. Cách nhiệt có nhiều mục đích khác nhua: tiết kiệm nhiên liệu, thực 

hiện khả năng  của quá trình kỹ thuật hoặc đảm bảo an toàn lao động. 

Bất kỳ vật liệu nào có hệ số dẫn nhiệt bé đều có thể dùng làm chất cách 

nhiệt. Thông thƣờng, những vật liệu trong phạm vi nhiệt độ 50 ÷ 100
o
C có hệ  

số dẫn nhiệt  bé hơn 0,25w/mđộ đƣợc gọi là vật liệu cách nhiệt. Rất ít vật liệu 

cách nhiệt dùng ngay ở trạng thái tự nhiên của nó mà đại đa số vật liệu cách 

nhiệt là những sản phNm đƣợc gia công đặc biệt từ vật liệu tự nhiên nhƣ bông 

xỉ, bông thuỷ tinh, cactông amiăng, giấy amiăng, gạch xốp,… Tính chất vật liệu 

cách nhiệt thay đổi tuỳ theo kỹ thuật gia công và thành phần của vật liệu, độ 

Nm,… Trong điều kiện nƣớc ta, độ Nm không khí tƣơng đối cao, mƣa nhiều 

nên khi sử dụng vật liệu cách nhiệt cần phải chú ý nhất là trong điều kiện nhiệt 

độ thấp. 

Khi sử dụng vật liệu cách nhiệt cần phải chú ý đến khả năng chịu nhiệt 

của vật  liệu trong trƣờng hợp nhiệt độ cao, còn trong trƣờng hợp nhiệt độ thấp 

cần phải quan tâm đến hiện tƣợng đọng sƣơng làm tăng độ Nm của vật liệu dẫn 

đến sự giảm khả năng cách nhiệt. 

Chú ý: 

 Khi phủ một lớp cách nhiệt lên vách phẳng, nếu tăng chiều dày của 

lớp cách nhiệt, nhiệt trở sẽ tăng. Nhƣng nếu bề mặt không phải là vách phẳng 

(vách trụ hoặc vách cầu) thì trong một số trƣờng hợp nhiệt trở toàn phần không 

tăng theo chiều dày lớp cách nhiệt mà ngƣợc lại (điều này có thể gặp khi bọc 

cách nhiệt cho một số có đƣờng  kính tƣơng đối bé và tính chất cách nhiệt của 

vật liệu xấu). 

Truyền nhiệt biến nhiệt ổn định: Chiều chuyển động của lƣu thể 

Tổn thất nhiệt: Trong các quá trình nhiệt, nói chung đều có tổn thất nhiệt ra môi 

trƣờng xung quanh do đối lƣu, bức xạ,…Lƣợng nhiệt tổn thất có thể tính theo 

công thức: 

 

2.1.7. Độ dẫn nhiệt 

Độ dẫn nhiệt là một đại lƣợng vật lý đặc trƣng cho khả năng dẫn nhiệtcủa 

vật liệu. 

Trong phƣơng trình của định luật Fourier (phƣơng trình mô tả hiện tƣợng 

dẫn nhiệt trong vật liệu), độ dẫn nhiệt xuất hiện dƣới dạng một hệ số đặc trƣng cho 

vật liệu. 

http://www.wikiwand.com/vi/D%E1%BA%ABn_nhi%E1%BB%87t
http://www.wikiwand.com/vi/%C4%90%E1%BB%8Bnh_lu%E1%BA%ADt_Fourier
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Độ dẫn nhiệt đƣợc xác định bằng nhiệt lƣợng truyền qua một đơn vị diện 

tích vật liệu trong một đơn vị thời gian, dƣới gradient của nhiệt độ. Thứ nguyên 

của độ dẫn nhiệt là [năng lƣợng].[diện tích]^-1.[thời gian]^-1.[nhiệt độ]^-1.[chiều 

dài] 

Nhiệt lƣợng truyền qua phƣơng thức dẫn nhiệt từ bề mặt nóng sang bề mặt lạnh 

của một vật liệu đƣợc tính theo công thức Fourier: 

Q=k·A·(Thot-Tcold)·t/d 

Trong đó: 

Q = nhiệt lƣợng 

k = hệ số dẫn nhiệt 

A = diện tích bề mặt 

Thot = nhiệt độ bề mặt nóng 

Tcold = nhiệt độ bề mặt lạnh 

t = thời gian dẫn nhiệt 

d = khoảng cách giữa hai bề mặt 

Hệ số dẫn nhiệt k là đại lƣợng đặc trƣng cho khả năng dẫn nhiệt của các vật liệu. 

Đơn vị tính Btu.in/ft
2
·hr·

o
F. Ngoài ra, chỉ số k còn có đơn vị tính theo hệ SI là: 

W/(m.K). Công thức quy đổi: 

1 W/(m K) = 0.1442 Btu.in/ft
2
·hr·

o
F 

1 Btu.in/ft
2
·hr·

o
F = 6.9352 W/(m K) 

Hệ số cách nhiệt R per inch là nghịch đảo của hệ số dẫn nhiệt k. 

Một vật liệu có chỉ số  k càng nhỏ (R per inch càng lớn) cách nhiệt càng tốt. 

R per inch là đại lƣợng đặc trƣng cho khả năng chống dẫn nhiệt của một vật liệu, 

ứng với độ dày 1 inch. 

Ví dụ: 

Lớp sợi thủy tinh (12kg/m
3
) dày 6 inch (~15cm) có chỉ số R = 6 X 3.2 = 19.2 

Vì thế, ngƣời ta thƣờng gọi là “cách nhiệt sợi thủy tinh R-19“. 

Bảng dƣới đây liệt kê chỉ số dẫn nhiệt và chỉ số cách nhiệt của một số vật liệu 

thông dụng.  

2.1.8. Cách nhiệt:  

Cách nhiệt là ngăn cản hoặc làm giảm đƣợc dòng truyền nhiệt, thƣờng đƣợc áp 

dụng cho tƣờng bao, mái, trần, vách ngăn... Mục đích của cách nhiệt là điều khiển 

kiểm soát đƣợc nhiệt độ ở những vị trí hay không gian xác định. 

 2.2. Áp suất        

2.2.1. Áp suất không khí  

http://www.wikiwand.com/vi/Gradient
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Áp suất không khí hay còn gọi là áp suất khí quyển (atmosphere là gì ) chính là 

đơn vị áp suất atm; một đơn vị áp suất chung của ap suat khong khi  

Áp suất khí quyển của 1 atm = 101325 Pa = 14.696 psi và đƣợc quy đổi trong thiết 

bị công nghiệp 1atm = 1.01325 bar đối với các loại đồng hồ áp suất; cảm biến áp 

suất 

Và nhiều đơn vị đó áp suất đƣợc quy đổi từ đơn vị atm đƣợc chuyển đổi trong bảng 

đơn vị đo áp suất 

2.2.2. Áp suất tuyệt đối: 

 là tiêu chuẩn đối với một chân không hoàn hảo, vì vậy nó bằng áp suất tƣơng đối 

cộng với áp suất khí quyển.    

2.2.3. Áp suất tƣơng đối: 

 là tiêu chuẩn đối với áp suất không khí môi trƣờng xung quanh, do đó, nó bằng áp 

suất tuyệt đối trừ áp suất khí quyển.   

2.2.4. Áp suất đồng hồ: 

 Chênh lệch áp suất là sự khác biệt áp suất giữa hai điểm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://donghocambien.com/dong-ho-do-ap-suat-mang.html
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Bài 2: CÁC PHƢƠNG PHÁP LÀM LẠNH NHÂN TẠO 

Giới thiệu 

Trong bài này chủ yếu giới thiệu về một số phƣơng pháp làm lạnh nhân tạo thông 

dụng hiện nay. 

Mục tiêu của bài: 

   - Trình bày và so sánh đƣợc ƣu khuyết điểm của từng  phƣơng pháp làm 

lạnh. 

 - Nêu đƣợc tính chất và ƣu khuyết điểm các loại lãnh chất thông dụng. 

 - Nhận dạng đƣợc các thiết bị lạnh thông dụng và các loại lãnh chất thƣờng 

dùng trong máy nén hơi. 

Nội dung bài:                

2.1. Một số phƣơng pháp làm lạnh chủ yếu:  

Làm lạnh nhân tạo là quá trình làm lạnh đƣợc thực hiện nhờ các thiết bị hoặc 

phƣơng tiện do con ngƣời chế tạo ra. Chúng bao gồm những phƣơng pháp chính 

nhƣ sau: 

Phƣơng pháp bay hơi khuếch tán 

Là hiện tƣợng chất lỏng bay hơi khuếch tán vào một chất khí và chất lỏng sẽ 

thu nhiệt làm lạnh môi trƣờng xung quanh. Ví dụ ở tủ lạnh hấp thụ khuếch tán 

thƣờng sử dụng trong gia đình, amôniăc lỏng trong dàn bay hơi đặt trong tủ sẽ bay 

hơi vào hydro (là chất khí cân bằng áp suất) và thu nhiệt của không khí trong tủ 

làm không khí trong tủ giảm nhiệt độ. 

 

Trong trƣờng hợp khi phun nƣớc vào không khí có cùng nhiệt độ, nƣớc sẽ 

bay hơi, thu nhiệt và làm biến đổi trạng thái không khí. Nhiệt độ của không khí sẽ 

càng thấp khi lƣợng nƣớc bay hơi càng nhiều hay nói một cách khác, độ ẩm không 

khí càng thấp thì nhiệt độ bay hơi của không khí sau khi phun ẩm càng thấp. 

Những nơi không khí nóng và khô có thể ứng dụng hiện tƣợng này để thực 

hiện việc làm mát không khí, nhƣng nƣớc ta không khí thƣờng có độ ẩm tƣơng đối 

cao nên phƣơng pháp này không mang lại hiệu quả rõ rệt. 

Phƣơng pháp hòa trộn lạnh 
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Là hiện tƣợng giảm nhiệt độ khi hòa trộn muối và nƣớc theo những tỉ lệ nhất định. 

Hiệu ứng này phụ thuộc nồng độ dung dịch và điểm cùng tinh. Ví dụ, nếu hòa trộn 

200g CaCl2 với 100g nƣớc ở 0°C thì nhiệ độ dung dịch sẽ giảm xuống -42°C. Với 

muối ăn (NaCl) hiện tƣợng này có xảy ra nhƣng ở mức độ kém hơn, nhƣng trong 

thực tế ngƣời ta vẫn dùng nƣớc đá muối để bảo quản cá khi cần nhiệt độ thấp hơn 

0°C  trên các tàu đánh bắt cá. 

Phƣơng pháp dùng máy giãn nở có sinh ngoại công 

Là phƣơng pháp làm lạnh dựa theo nguyên lý khi chất khí giãn nở sẽ giảm 

áp suất và nhiệt độ. Hệ thống này có 4 thiết bị chính là máy nén, bình làm mát, 

máy giãn nở và buồng lạnh. Khác biết so với hệ thống lạnh thông thƣờng là môi 

chất lạnh không biến đổi pha trong chu trình, vì vậy không có bình ngƣng tụ và 

bay hơi và van tiết lƣu thay bằng máy giãn nở. 

Quá trình nén và giãn nở là quá trình đoạn nhiệt (s=0), quá trình thu nhiệt và 

thải nhiệt là các quá trình đẳng áp nhƣng không đẳng nhiệt. Phạm vi ứng dụng của 

phƣơng pháp này tƣơng đối rộng, thƣờng gặp trong điều tiết không khí và các máy 

sản xuất nitơ, ôxy lỏng, các loại khí hóa lỏng,… 

Phƣơng pháp tiết lƣu không sinh ngoại công 

Là hiện tƣợng một số môi chất lạnh giảm áp suất khi đi qua cơ chế tiết lƣu, 

từ áp suất cao xuống áp suất thấp hơn, không có trao đổi nhiệt với bên ngoài. 

Quá trình tiết lƣu là quá trình không thuận nghịch điển hình, tuy không có trao đổi 

nhiệt (q=0) nhƣng áp suất giảm do dòng chảy tạo xoáy và ma sát mạnh. Đối với 

khí lý tƣởng, sau khi tiết lƣu nhiệt độ giữ nguyên, với khí thực ở nhiệt độ môi 

trƣờng chỉ có hêli và hydrô, tăng nhiệt độ, còn hầu hết các khí và hơi đều giảm 

nhiệt độ, đặc biệt khi tiết lƣu hơi ẩm hoặc lỏng. 

Phƣơng pháp giãn nở trong ống xoay 

Là phƣơng pháp làm lạnh không khí nhờ một hiệu ứng đặc biệt xảy ra khi có 

đầy đủ các điều kiện yêu cầu dƣới đây: 

Dòng không khí có áp suất 6at ở 20°C thổi tiếp tuyến với thành trong của 

ống, vuông góc với trục ống, với ống có đƣờng kính 12mm thì nhiệt độ ở thành 

ống sẽ tăng lên còn nhiệt độ ở tâm ống giảm xuống, nếu đặt bên trong ống sát với 

dòng không khí thổi vào một tấm chắn có lỗ ở tâm với đƣờng kính nhỏ hơn rất 

nhiều đƣờng kính ống thì không khí lạnh sẽ đi qua lỗ trên tấm chắn, không còn khí 

nóng đi theo hƣớng ngƣợc lại. Nhiệt độ phía lạnh có thể tới -12°C, còn nhiệt độ 

phía nóng có thể tới 58°C (chênh lệch 70°C). 

Hiệu ứng ống xoáy này hiện vẫn chƣa có đƣợc ứng dụng trong thực tế do hệ 

số lạnh quá nhỏ.    

2.2. Giới thiệu các thiết bị làm lạnh thƣờng dùng hiện nay   

2.2.1. Máy lạnh: 

 Máy điều hòa không khí (hay thƣờng gọi tắt là máy điều hòa, máy lạnh) là 

một thiết bị gia dụng, hệ thống hoặc cỗ máy đƣợc thiết kế nhằm thay đổi các tính 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93_gia_d%E1%BB%A5ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%E1%BB%97_m%C3%A1y&action=edit&redlink=1
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chất của không khí (thƣờng là nhiệt độ và độ ẩm) đến mức độ mong muốn trong 

một diện tích cho trƣớc nhƣ một căn nhà hoặc bên trong một chiếc ô tô. Theo 

nghĩa thông thƣờng, máy điều hòa là máy làm giảm nhiệt độ không khí. 

Việc làm lạnh đƣợc thực hiện theo chu trình làm lạnh, nhƣng đôi khi chu trình bay 

hơi hoặc làm mát tự do hoặc chất làm khô cũng đƣợc sử dụng. 

2.2.2. Tủ lạnh - Tủ đông lạnh - Tủ trữ kem 

2.2.2.1 Tủ lạnh là một thiết bị làm mát. Thiết bị gia dụng này bao gồm một ngăn 

cách nhiệt và nhiệt một máy bơm hóa chất phƣơng tiện cơ khí phƣơng tiện để 

truyền nhiệt từ nó ra môi trƣờng bên ngoài, làm mát bên trong đến một nhiệt độ 

thấp hơn môi trƣờng xung quanh. Đông lạnh là một kĩ thuật bảo quản thực phẩm 

phổ biến, bằng cách đó làm giảm tỉ lệ sinh sản của vi khuẩn. Do đó thiết bị này 

đƣợc sử dụng để giảm tỉ lệ hƣ hỏng của thực phẩm. Tủ lạnh duy trì một nhiệt độ 

một vài độ trên điểm đóng băng của nƣớc. Nhiệt độ tối ƣu cho việc lƣu trữ thực 

phẩm dễ hƣ hỏng là từ 3-5 °C (37-41 °F). Tủ lạnh là một phát minh tƣơng đối hiện 

đại trong số các dụng cụ nhà bếp. Nó thay thế cho hộp đựng nƣớc đá, vốn đã đƣợc 

sử dụng làm một thiết bị gia dụng phổ biến cho gần một thế kỉ rƣỡi trƣớc đó. 

2.2.2.2 Tủ đông lạnh là những loại tủ làm lạnh với công suất lớn có thể đƣa nhiệt 

độ lạnh xuống mức âm 18 độ C. So với tủ lạnh thì tủ đông có nhiều không gian lƣu 

trữ thực phẩm với thời gian lâu hơn. Đông lạnh làm chậm quá trình phân hủy thức 

ăn, thực phẩm sẽ giữ đƣợc mùi vị và giá trị dinh dƣỡng. 

2.2.2.3 Tủ trữ kem là sản phẩm dành riêng cho cửa hàng bán kem tự chọn, trƣng 

bày và bảo quản kem trong các quầy kem sang trọng. 

Cấu tạo của tủ gồm bộ khung inox với thiết kế sang trọng, mặt kính cong 

trong suốt dễ dang quan sát kem từ bên ngoài và quan trọng nhất là hệ thống làm 

lạnh bên trong tủ, giúp cho kem không bị chảy dù phải đóng mở nhiều lần. Không 

gian trƣng bày kem là các khay kem có kích thƣớc bằng nhau có thể đƣa ra đƣa 

vào đơn giản, dễ dàng làm vệ sinh sau khi sử dụng. Tủ trữ kem còn đƣợc ứng dụng 

trong các của hàng bán hoa quả nhập khẩu, trƣng bày sản phẩm mẫu cho khách 

hàng ăn thử. Hay trong những quán chè sài gòn , chè huế chiếc tủ này là lựa chọn 

tuyệt vời để trƣng bày các món chè trong đó.  

2.2.3. Máy nƣớc mát 

Máy làm mát là một sản phẩm có chức năng làm mát không khí hiệu quả 

nhất cho các không gian mở và bán mở hiện nay. Máy làm mát không khí đã đƣợc 

áp dụng tại Việt Nam rất nhiều năm nhƣng thƣờng đƣợc sử dụng cho các nhà 

xƣởng còn với máy làm mát gia đình thì đƣợc phát triển mạnh cách đây khoảng 3 – 

4 năm nhƣng hiện nay cũng đang đƣợc ngƣời dùng rất ƣa chuộng bởi tính 

năng làm mát thông minh, kiểu dáng đẹp, giá thành rẻ và tiết kiệm điện  

2.2.4. Nhà máy nƣớc đá        

2.2.5. Nhà máy đông lạnh thực phẩm      

2.3. Các loại lãnh chất thƣờng dùng trong máy lạnh nén hơi       

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nhi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%99
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99_%E1%BA%A9m
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chu_tr%C3%ACnh_l%C3%A0m_l%E1%BA%A1nh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_l%E1%BA%A1nh_(th%E1%BB%B1c_ph%E1%BA%A9m)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nhi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%99_n%C3%B3ng_ch%E1%BA%A3y
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C4%83ng
https://maylammat.org/may-lam-mat-hn-20/
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2.3.1.FREON 

2.3.1.1 Freon 12 ( R12 ) CCL2F2 

- Chất khí không màu có mùi thơm nhẹ, nặng hơn không khí khoảng 4 lần , nặng 

hơn nƣớc khoáng 1,3 lần .  

-Ngƣng tụ ở 30 độ C nếu làm mát bằng nƣớc , áp suất ngƣng tụ 0,74 MPa , sôi ở -

30°C , q0 =117 kJ/kg , qv= 1779 kJ/m3 khả năng trao đổi nhiệt αT= 20 % αTH2O.  

- Q0 , QV bé  →kỹ thuật thiết bị lớn.  

- Không hòa tan nƣớc nhƣng hòa tan dƣợc dầu .  

- Không dẫn điện .  

- Chỉ dùng cho hệ thống các máy nén lạnh rất nhỏ và nhỏ.  

- Dùng đƣợc cho hệ thống máy nén kín .  

- Không độc hại .  

2.3.1.2 Freon 22 (R22) CHClF2   

- là chất không khí , màu mùi thơm nhẹ.  

- Nhiệt độ ngƣng tụ 30°C, P ngƣng tụ=1,2 MPa , sôi ở-41°C .  

- Năng suất lạnh riêng Q0 lớn hơn R12 khoảng 1,5 lần  →kỹ thuật nhỏ hơn R12 .  

- Khả năng hòa tan gấp 5 lần R12  →không sợ bị tắc dƣờng ống do đóng băng  

- Không hòa tan dầu  →bôi trơn phức tạp .  

- Không dẫn điện ở thể khí nhƣng ở thể lỏng lại dẫn điện  →trong máy nén kín 

không cho phần ga lỏng trong máy nén tồn tại .  

→Dùng máy làm lạnh nén hơi loại công suất trung bình , công suất lớn , điều tiết 

không khí .       

2.3.2. R134a          

R134a là môi chất lạnh không chứa chlorine trong thành phần hoá học nên chỉ số 

ODP = 0, R134a đã đƣợc thƣơng mại hoá trên thị trƣờng và dùng để thay thế cho 

R12 ở nhiệt độ cao và trung bình, đặc biệt là điều hoà không khí trong ô tô, điều 

hoà không khí nói chung, máy hút ẩm và bơm nhiệt. Ở giải nhiệt độ thấp R134a 

không có những đặc tính thuận lợi, hiệu quả năng lƣợng rất thấp nên không thể 

dùng đƣợc, R134a cũng có những tính chất tƣơng tự nhƣ R12 : 

- Không gây cháy nổ, không độc hại, không ảnh hƣởng sấu đến cơ thể sống. 

- Tƣơng đối bền vững về mặt hoá học và nhiệt. 

- Không ăn mòn các kim loại chế tạo máy, có các tính chất vật lý phù hợp . . . 

R134a có các tính chất vật lý và nhiệt động sau: 

Công thức hoá học : CH2F-CF3. 

Phân tử lƣợng : M = 102,03 Kg/Kmol. 
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Nhiệt độ sôi ở 1 atm : ts = -26,3°C. 

Nhiệt độ đông đặc 1 atm : tz = -101°C. 

Nhiệt độ tới hạn ( 1 atm ) : tc = 101,15°C 

Ap suất tới hạn : pc = 40,64 bar  

¬c = 0,508 Kg/dm3Mật độ khối lƣợng tới hạn :  

l =1,377 Kg/lMật độ lỏng sôi (1atm) :  

h =1,207 kg/lMật độ hơi bảo hoà ( ở 25°C ) :  

Nhiệt dung riêng của lỏng sôi : C = 1,26 kJ/Kg.K 

Nhiệt ẩn hoá hơi ( 25°C, 1 atm ): r = 215,5 kJ/Kg.K 

 = 0,0149 N/mSức căn bề mặt ( 25°C, 1 atm ):  

Số mũ đoạn nhiệt (300c, 1atm ) : K = 1,093 

 = 20,5.10-5 Pa.sĐộ nhớt động lực học của lỏng môi chất 25°C:  

 = 1,2. 10-5 Pa.sĐộ nhớt động lực học của hơi bão hoà :  

l = 0,0832 W/mKHệ số dẫn nhiệt của lỏng sôi môi chất ở 25°C h = 0,0143  

W/mKHệ số dẫn nhiệt của hơi bảo hoà :  

Độ hoà tan nƣớc trong HFC -134a ( 25°C, 1 atm ) : 0,11%. 

Độ hoà tan HFC-134a trong nƣớc ( 25°C, 1 atm ) : 0,15%. 

Giới hạn cháy trong không khí : không cháy 

Nhiệt độ tự bốc cháy : tbc =770°C 

Chỉ số phá huỷ Ozone : ODP = 0 

Chỉ số làm nóng địa cầu : GWP = 0,26 ( so với R11 ) 

Cũng nhƣ R12, R134a phù hợp hầu hết các kim loại, phi kim loại và hợp kim chế 

tạo máy, nhƣ kẽm , magie, chì và hợp kim nhôm với thành phần magie lớn hơn 2% 

khối lƣợng. Đối với phi kim loại R134a có tính phù hợp cao hơn. 

Tuy HFC-134a là môi chất không độc nhƣng theo sự nghiên cứu của các nhà khoa 

học hãng DOPONT [4] thì cần chú ý rằng khi trộn HFC-134a với một loại khí 

hoặc lỏng nào đó gây cháy nổ thì sẽ tạo ra một chất gây cháy vì thế không đƣợc 

trộn lẫn HFC-134a với bất kỳ chất khí hoặc lỏng nào gây cháy nổ. 

Các loại dầu bôi trơn gốc khoáng, dầu tổng hợp alkylbenzol không hoà tan R134a. 

Nếu điều kiện yêu cầu R134a phải hoà tan trong dầu thì cần phải chọn các loại dầu 

polyalkylenglycols PAG, polyglycols PG hoặc plyclesters POE. Khi thay thế môi 

chất lạnh, dầu bôi trơn cần phải cân nhắc cẩn thận và hỏi các nhà sản xuất về cách 

ứng dụng cho các trƣờng hợp cụ thể . 
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Bài 3:  HÀN GIÓ ĐÁ 

Giới thiệu 

Trong bài này chủ yếu trình bày cách sử dụng và thực hiện hàn gió đá để thực hiện 

nối, hàn ống đồng. 

Mục tiêu của bài: 

- Hình thành đƣợc ý thức về an toàn, vệ sinh trong lao động khi hàn gió đá. 

- Phân biệt, sử dụng đƣợc các loại dụng cụ, đồ nghề hàn gió đá. 

- Sử dụng các loại dụng cụ hàn gió đá hàn thuần thục, các mối hàn thẳng. 

Nội dung bài:    

2.1. An toàn lao động khi hàn gió đá 

2.1.1. Trƣớc khi sử dụng cần đảm bảo:  

- Ngƣời trong độ tuổi lao động đủ sức khỏe và biết sử dụng bộ hàn gió đá 

- Mang đồ bảo hộ: Quần áo, giày, kính, mũ, găng tay, mặt nạ, dây đai an toàn… 

phù hợp với công việc 

- Chuẩn bị các công cụ dụng cụ cần thiết: Nƣớc, cát, tấm hàn… 

- Khu vực làm việc: Đảm bảo hệ thống thông gió nhà xƣởng và phòng cháy 

- Kiểm tra bộ hàn: Các chi tiết đầy đủ, nguyên vẹn, đồng bộ, lắp ráp đúng màu, 

đúng chiều, các khớp nối đã đƣợc cố định, van bình khí, đồng hồ, tay cắt vận hành 

bình thƣờng 

Lƣu ý: 

- Bình khí, đồng hồ , dây dẫn , van chống cháy ngƣợc có màu xanh lục hoặc 

xanh dƣơng là dùng cho oxy và màu đỏ cho Gas/Acetylen. 

- Luôn lắp van chống cháy ngƣợc theo chiều mũi tên hƣớng về phía tay hàn/cắt. 

- Kiểm tra trên chai khí luôn có giập chìm hoặc dán tem hạn kiểm định. 

2.1.2. Trong quá trình thao tác:  

- Mở khóa chai oxy trƣớc, chai Acetylen sau đó châm lửa mỏ hàn 

Chỉ dùng các bình có thể mở van bằng tay, hoặc dụng cụ mở van chuyên dụng  

(nếu cần), không bao giờ mở van bằng dụng cụ kim loại, áp lực bình quá mức có 

thể làm vở van và rò rỉ khí gây cháy nổ hoặc ngộ độc. 
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- Không mang mỏ hàn đang cháy di chuyển lên cao, leo thang, ra khỏi khu vực làm 

việc. 

- Luôn để bình khí, chai khí gió đá theo chiều thẳng đứng van hƣớng lên trên. 

- Không đứng lên dây dẫn khí, để vật nặng đè lên dây hoặc để dây bị gấp khúc. 

- Không hàn cắt trong trƣờng hợp không có bộ giảm áp. 

- Luôn di chuyển bình khí bằng xe đẩy chuyên dụng, chằng dây xích cố định 2/3 

bình khí từ dƣới lên. 

- Không hút thuốc gần khu vực bình khí nén, đặt biệt là khi mở van khí. 

- Không để các vật dễ bắt lửa nhƣ rẻ lau, dầu nhớt, thùng carton hoặc dây điện, lò 

rèn, lò sấy gần khu vực hàn cắt. 

- Che phủ tấm tôn lên bền mặt sàn gỗ hoặc các vật dụng bằng gỗ khi hàn trong nhà. 

- Không hàn cắt các vật chứa, ống chứa đang chứa hơi hoặc chất lỏng 

- Khi tiến hành hàn, cắt trong các thể tích kín, phải đốt mỏ hàn, mỏ cắt từ phía 

ngoài mang vào, không đƣợc vào trong đó rồi mới châm lửa. 

- Khi tiến hành hàn, cắt bên trong các thể tích kín phải đeo mặt nạ phòng độc và 

thực hiện thông gió trao đổi không khí. Nếu nhiệt độ ở nơi làm việc từ 40-50oC thì 

phải làm, việc luân phiên nhau mỗi ngƣời không quá 20 phút trong đó, sau mỗi 

phiên phải ra ngoài nghỉ ngơi ít nhất 20 phút mới vào làm việc lại. 

- Khi thấy mỏ hàn nóng quá thì phải tắt lửa mỏ hàn, nhúng đầu mỏ hàn vào chậu 

nƣớc sạch, chờ nguội hẳn mới đƣợc làm việc lại. 

- Khi thay chai khí mới kiểm tra kĩ kí hiệu, tem dán trên vỏ chai tránh nhầm lẫn do 

trong kho chứa nhiều loại khí dùng cho các bộ phận khác của cùng đơn vị hoặc sai 

sót trong khi giao nhận chai khí từ nhà cung cấp. 

2.1.3. Sau khi hàn cắt xong 

- Đảm bảo luôn tắt lửa và đóng nắp cung cấp khí mỏ hàn/cắt khi không hàn/cắt và 

khóa bình khí khi giải lao,  đậy nắp chụp bìn khí khi hết giờ làm. 

- Các chi tiết hàn cắt, mỏ hàn đang nóng phải gắn biển thông báo và ghi chú vào sổ 

giao ca hoặc thông báo cho ngƣời khác biết khi dịch chuyển vị trí làm việc hoặc 

hết ca. 

- Khi không dùng tới hoặc tháo dỡ di chuyển đi xa phải khóa van chai lại, xả hết 

khí trong ống dẫn, rồi nới hết cỡ nén lò xo cửa bộ giảm áp. ống cao su và mỏ hàn 

cuộn tròn lại cho gọn gàng và để vào chỗ qui định, còn bộ giảm áp thì tháo ra để 

vào ngăn kéo riêng. 

- Khắc phục khi có sự cố: 

+ Ngừng vận hành Khi áp suất trong bình tăng quá mức cho phép, áp kế hƣ hỏng,  

phát hiện thấy các bộ phận chịu áp lực chính của bình có vết nứt, phồng, gỉ mòn 

đáng kể 
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 + Khi phát hiện thấy có khí xì ra ở van chai hoặc ở ống cao su thì phải báo cho 

quản đốc phân xƣởng biết để đình chỉ các công viêc có ngọn lửa trần ở các khu vực 

lân cận, đồng thời mang chai bị xì đó ra khu vực qui định. 

 + Khi ngửi thấy mùi gas (phát hiện có rò gas), tuyệt đối không động đến bất kỳ 

thiết bị nào có thể phát sinh tia lửa điện, không bật tắt công tắt đèn, quạt, đóng cắt 

mạch điện, kể cả điện thoại di động. 

 Lập tức khóa van bình. 

 Sử dụng các phƣơng tiện thông gió thủ công, ví dụ quạt nan hoặc mảnh bìa 

cactong để quạt tản khí đi. Nếu quạt máy đang chạy thì vẫn để nguyên. 

Mở hết các cửa ở phía trên xƣởng (không phải là các cửa ngang xƣởng) để tạo đối 

lƣu lên trên, khi nào gần hết mùi mới đƣợc mở hết các cửa xƣởng. 

2.2. Dụng cụ hàn gió đá 

- Đồng hồ giảm áp bình khí acetylen (đá) Loại model 45S 

- Đồng hồ giảm áp bình khí oxy (gió) loại model 45S 

- Dây đôi oxy-axetylen: 6 m 

- Tay đèn hàn -cắt model VH31 

- Đầu cắt model VH24 

- Đầu trộn model E-43HV 

- Bép cắt model 1-101-1HV 

- Bép hàn model 23A-90-3 

- Van chống cháy ngƣợc đèn hàn-cắt model 188 

- Bộ đánh lửa + đá lửa 26-SL 

- Mắt kính bảo vệ 

2.3. Cách sử dụng bộ hàn gió đá 

BƢỚC 1: LẮP, RÁP MỎ HÀN/ CẮT VAN CHỐNG CHÁY NGƢỢC VÀO 

ĐÈN 

Lƣu ý : Lắp đúng van chống cháy ngƣợc vào đèn Oxy và Gas theo 2 màu xanh ( 

Oxy ) – Đỏ ( Gas) 
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BƢỚC 2 : LẮP RÁP ĐỒNG HỒ OXY/ GAS  

 Lắp ráp đồng hồ oxy/ Gas theo mũi tên nhƣ hình bên 

 Ráp đồng hồ vào bình Oxy 

 Ráp đồng hồ vào bình gas 
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BƢỚC 3: RÁP ĐỒNG HỒ   

 Ráp đồng hồ vào bình Oxy 

 Ráp đồng hồ vào bình gas 

 

BƢỚC 4: LẮP DÂY HƠI VÀO ĐỒNG HỒ OXY / GAS 

 Lắp dây gió đá vào bình oxy và gas 

 Ráp van chống cháy ngƣợc vào chân đèn cắt/ hàn 

Lƣu ý: Dây hơi bấm đầu, lắp ráp đúng màu sắc đối với đồng hồ và đèn. 
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BƢỚC 5: LẮP RÁP DÂY HƠI VÀO CHÂN ĐÈN CẮT/ HÀN 

  

 

  

2.4. Cách hàn gió đá 

Bƣớc 1: Mở chai Oxy trƣớc sau đó mở chai gas sau (màu, chiều vặn,…) 

Bƣớc 2: Kiểm tra đồng hồ chai gas và chai oxy (Đồng hồ chai gas 0.5kg và gió 

khoảng 0.4 -`0.6 kgf/cm2). 

Bƣớc 3: Mở và điều chỉnh van ở béc hàn (Van oxy mở trƣớc sau đó van gas). 
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Bƣớc 4: Mồi lửa và điền chỉnh ngọn lửa sao cho hợp lý nhất (đầu mở hàn nghiêng 

1 góc 45 độ so với ống đồng ) 

Bƣớc 5: Kết thúc hàn khoá van gas trƣớc sau đó khoá van oxy. (Khoá chai gas 

trƣớc sau đó khoá van chai oxy).               
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Bài 4: TỦ  LẠNH 

Giới thiệu 

Trong bài này chủ yếu giới thiệu về tủ lạnh và nêu những hƣ hỏng thƣờng gặp và 

cách khắc phục sửa chữa. 

Mục tiêu của bài: 

Về kiến thức 

- Hiểu đƣợc cấu tạo, nguyên lý của tủ lạnh cũng nhƣ các bộ phận bên trong 

của tủ lạnh 

Về kỹ năng 

- Phân biệt, sử dụng đƣợc các bộ phận trong tủ lạnh 

 - Sửa chữa đƣợc những hƣ hỏng thông thƣờng trong tủ lạnh 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm của ngƣời học 

 - Phát huy tính tích cực của ngƣời học. 

Nội dung chính:    

2.1.Tủ lạnh không xả tuyết  

2.1.1 cấu tạo 

 

 

 

 

1. Nắp tủ: chịu nhiệt đến 60
0
C. 

2. Vách ngăn chỉnh gió: để khí lạnh thổi qua vách ngăn vào các ngăn tủ nên tránh 

đặt thực phẩm chặn đƣờng thoát khí lạnh. 
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3. Khay làm đá. 

4. Hộp đựng đá. 

5. Khay ngăn đông. 

6. Đèn trong tủ lạnh.  

7. Khay ngăn lạnh.  

8. Khay nắp hộp rau. 

9. Hộp rau. 

10. Chân đế có thể điều chỉnh đƣợc : giữ tủ lạnh đứng vững. 

11. Núm điều chỉnh nhiệt: điều chỉnh nhiệt nhiệt độ ngăn đông và ngăn lạnh. 

12. Công tắc quạt. 

13. Kệ ngăn đông: dùng để bảo quản thực phẩm đông lạnh đóng gói. 

14. Khay trứng. 

15. Kệ cửa ngăn lạnh: dùng để bảo quản nƣớc trái cây, chai sữa, thực phẩm đóng 

hộp… 

16. Đệm cửa nam châm: để bao kín cửa tủ. Nam châm giữ cho cửa tủ đóng chặt, 

ngăn hơi nóng vào và ngăn không cho hơi lạnh thoát ra ngoài. 
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Tủ lạnh bao giờ cũng có hai phần chính là hệ thống máy lạnh và vỏ cách 

nhiệt. Hai phần này đƣợc lắp ghép với nhau sao cho gọn gàng, tiện lợi nhất cả về 

mặt chế tạo, bao bì, đóng gói vận chuyển, vận hành, sử dụng và mỹ quan. Các loại 

tủ treo tƣờng thƣờng bố trí máy phía trên tủ, có loại có ngăn riêng để đặt máy, 

nhƣng thƣờng gặp nhất là loại tủ có máy đặt phía sau, bên dƣới cửa tủ, dàn ngƣng 

tụ đặt phía sau tủ. 

 Phần cách nhiệt gồm: vỏ tủ cách nhiệt bằng poliurethan hoặc polistirol. Vỏ 

ngoài bằng tole sơn màu trắng hoặc sáng, bên trong là khung bằng nhựa. Trong tủ 

có bố trí các giá để chai lọ, trứng, bơ… 

  

 

Các tủ lạnh nhỏ (dung tích nhỏ dƣới 100 lít) thƣờng có dàn lạnh dặt ở một góc trên 

tủ. Các tủ lạnh lớn (dung tích trên 100lít) thƣờng chia thành nhiều ngăn. Ngăn trên 

cùng là ngăn đông có nhiệt độ dƣới 0
0
cdùng để bảo quản các thực phẩm lạnh đông 

hoặc làm nƣớc đá cục. Ngăn giữa có nhiệt độ từ 0
0
C đến 5

0
C để bảo quản lạnh và 
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ngăn dƣới cùng có nhiệt độ 10
0
C dùng để bảo quản rau, củ, quả. Ngăn này thƣờng 

chỉ ngăn cách với ngăn giữa bằng kính. 

Hệ thống máy lạnh của tủ lạnh gia đình kiểu nén hơi có nguyên lí hoạt động 

nhƣ hình vẽ. Các thành phần chính gồm: Block, dàn ngƣng tụ, dàn bay hơi, phin 

sấy lọc và ống mao. Môi chất lạnh thƣờng dùng là R12, R134a. 

 Để tăng hiệu quả nhiệt của tủ lạnh người ta dùng hơi môi chất lạnh trước 

khi về máy nén làm mát lỏng trước khi vào dàn bay hơi bằng cách hàn ghép ống 

mao vào sát vách ốnghút hoặc ống mao đi trong ống hút.  

17. CÁC THẾT BỊ CHÍNH TRONG TỦ LẠNH. 

Thiết bị lạnh trong hệ thống tủ lạnh bao gồm: máy nén, thiết bị ngƣng tụ, 

thiết bị bay hơi, ống mao dẫn, phin lọc hút ẩm, bình tách lỏng. 

I. MÁY NÉN 

1. Nhiệm vụ: Hút hơi môi chất có nhiệt độ thấp và áp suất  thấp từ thiết bị bay hơi, 

sau đó nén hơi môi chất đó lên thiết bị ngƣng tụ thành hơi môi chất quá nhiệt có 

nhiệt độ cao và áp suất cao. 

 2. Cấu tạo . 

- Đƣợc sử dụng máy nén kín, cơ cấu nén là piston. 

- Lƣợng gas nạp vào hệ thống rất nhỏ, chỉ cần rò rĩ nhỏ máy đã làm việc kém hiệu 

quả. Việc đặt máy nén và động cơ vào trong 1 vỏ hàn kín đảm bảo độ kín tuyệt đối, 

gọn nhẹ, dễ lắp đặt bố trí.  

- Máy nén kín là máy nén và động cơ  điện đƣợc bố trí trong 1 vỏ máy bằng thép 

hàn kín 

- Toàn bộ máy nén, động cơ đặt trên 3 lò so giảm rung trong vỏ máy, vỏ máy đƣợc 

hàn kín nên hầu nhƣ không gây ồn. 

- Trục động cơ và máy nén lắp liền nhau nên có thể đạt tối đa 3000 vòng/phút  

(60Hz), gọn nhẹ, ít tốn diện tích lắp đặt. 

- Bôi trơn: máy nén có trục đặt đứng bố trí các rãnh dầu xoắn quanh trục với đƣờng 

thông qua tâm trục xuống đáy để hút dầu. 

Hình 1: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy nén piston 
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- Khi trục quay, dầu đƣợc hút lên nhờ lực ly tâm và đƣa đến các vị trí cần bôi trơn. 

Trục chỉ quay theo một hƣớng nhất định.  

- Làm mát máy nén bằng hơi môi chất lạnh đƣợc hút từ  dàn bay hơi về.  

Công suất định mức máy nén Pđm ≤ 1/3 HP 

2. Nguyên lý hoạt động: 

Khi piston dịch chuyển  dần về điểm chết dƣới, lúc này clape hút mở ra và 

clape đẩy đóng lại, máy nén thực hiện quá trình hút. 

Khi piston dịch chuyển  dần về điểm chết trên, lúc này clape hút đóng lại và 

clape đẩy mở ra, máy nén thực hiện quá trình nén. 

3.Vị trí lắp đặt:  

- Lắp đặt trƣớc thiết bị ngƣng tụ và sau thiết bị bay hơi 

II. THIẾT BỊ NGƢNG TỤ  

1.Nhiệm vụ: Giải nhiệt  cho hơi môi chất quá nhiệt cao áp và giúp hơi môi chất 

ngƣng tụ thành lỏng có áp suất cao. 

Còn đƣợc gọi là dàn ngƣng tụ, dàn nóng 

Đƣợc sử dụng dàn ngƣng làm mát bằng không khí đối lƣu tự nhiên. Có thể đặt áp 

sát phía ngoài hoặc phía trong vỏ tủ lạnh. 

2.Cấu tạo. 

 Dàn nóng tủ lạnh đƣợc giải nhiệt bằng không khí đối lƣu tự nhiên. 

- Đƣợc làm bằng ống sắt hoặc đồng và đƣợc hàn các dây thép lên bề mặt ống để 

tăng khả nang trao đổi nhiệt. 

 

2.Nguyên lý hoạt động: 

Hơi môi chất quá nhiệt cao áp sau khi đuợc máy nén nén lên thiết bị ngƣng 

tụ, tại đây môi chất nhả nhiệt ra môi trƣờng làm mát (không khí) và ngƣng tụ thành 

lỏng cao áp. 

3.Vị trí lắp đặt:  

 

Ống trao  

đổi nhiệt 
Môi chất vào 

Mơi chất ra 

Hình 2: Một số cấu tạo dàn nóng 
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-  Lắp đặt trƣớc phin lọc và sau máy nén 

-  Đƣợc lắp đặt hai bê tủ hoặc đằng sau tủ. 

III. THIẾT BỊ BAY HƠI. 

1.Nhiệm vụ: Giúp lỏng môi chất có nhiệt độ và áp suất thấp nhận nhiệt của môi 

trƣờng cần làm lạnh, và làm  môi chất sôi và bay hơi thành hơi môi chất có áp suất 

và nhiệt độ thấp. 

Còn đƣợc gọi là dàn bay hơi, dàn lạnh 

Đƣợc sử dụng dàn bay hơi làm lạnh  trực tiếp 

2.Cấu tạo . 

  Dàn bay hơi đƣợc làm lạnh trực tiếp  

Đƣợc làm bằng ống đồng hoặc nhôm mỏng. 

 

 

 

 

2.Ng

uyên 

lý hoạt động: 

Lỏng môi chất thấp áp sau khi qua ống mao, đƣợc đƣa đến thiết bị bay hơi, 

tại đây lỏng môi chất nhận nhiệt của môi trƣờng cần  làm lạnh giúp môi chất sôi và 

bay hơi trở thành hơi môi chất có áp suất và nhiệt độ thấp. 

3.Vị trí lắp đặt:  

- Lắp đặt trƣớc máy nén và sau ống mao dẫn. 

- Đƣợc lắ đặt bên trong tủ. 

IV. ỐNG MAO DẪN. 

1.Nhiệm vụ: Làm giảm áp suất lỏng môi chất từ áp suất ngƣng tụ PK xuống áp suất  

bay hơi PO. 

2. Cấu tạo. 

Ống mao dẫn còn đựơc gọi là cáp: Là một ống đồng có đƣờng kính  nhỏ  hơn 

nhiều lần so với ống dẫn môi chất. 

Đƣờng kính trong của ống mao từ khoảng 0.6 đến 1mm. 

 

Hình 4 Cấu tạo ống mao dẫn 

   

Oáng trao ñoåi nhieät 

 Hình 3:Cấu tạo dàn bay hơi trực 

tiếp 
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3.Vị trí lắp đặt: 

- Lắp đặt trƣớc thiết bị bay hơi và sau phin lọc hút ẩm. 

- Đƣợc lắp phía sau tủ. 

V. PHIN LỌC, HÚT ẨM 

Phin lọc đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tủ lạnh, Phin lọc đƣợc làm 

bằng đồng. 

1.Nhiệm vụ: Phin lọc có nhiệm vụ lọc cặn, bẩn cơ học và làm sạch hơi nƣớc lẫn 

trong  môi chất lạnh nhằm hạn chế tắt ẩm đƣờng ống. 

2.Cấu tạo:  

 

Thân  phin lọc đƣợc làm bằng đồng, bên trong có lƣới lọc bằng thép ở 2 đầu, giữa 

2 phin lọc là các hạt hút ẩm. 

Phin lọc gồm 3 đƣờng: Đƣờng từ thiết bị ngƣng tụ tới, đƣờng gắn ống mao dẫn và 

đƣờng cân ống mao và tạo chân không. 

3.Vị trí lắp đặt: Phin lọc đƣợc lắp trƣớc ống mao và sau thiết bị bay hơi. 

VI. SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TỦ LẠNH  

1. Sơ đồ hệ thống.   

  

Gồm các thiết bị chính nhƣ sau: 

 Máy nén. 

 Dàn ngƣng tụ. 

 Dàn bay hơi. 

 Phin lọc. 

 Ống mao. 
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2.Nguyên lý hoạt động: 

Hơi môi chất thấp áp đƣợc máy nén hút về và nén đoạn nhiệt trở thành hơi 

qua nhiệt cao áp, sau đó đựơc đƣa đến thiết bị ngƣng tụ, tại đây môi chất nhả nhiệt 

ra ngoài môi trƣờng và ngƣng tụ thành lỏng môi chất cáo áp. 

Lỏng môi chất sau khi ngƣng tụ đƣợc đƣa đến phin lọc để lọc cặn, bẩn, hơi 

nƣớc,…… sau đó đƣợc đƣa đến bộ phận tiết lƣu ( ống mao). 

Tại ống mao, do đƣờng kín nhỏ nên lỏng môi chất sau khi qua ống mao có 

áp suất và nhiệt độ giảm và đƣợc đƣa đến thiết bị bay hơi.  

Tại thiết bị bay hơi, lỏng môi chất thấp áp sẽ nhận nhiệt của môi trƣờng cần 

làm lạnh làm môi chất sôi và bay hơi đẳng áp trở thành hơi môi chất thấp áp, sau 

đó đƣợc máy nén hút về và thực hiện một chu trình tiếp theo tƣơng tự nhƣ chu 

trình đã nêu. 

18.THIẾT BỊ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN TRONG TỦ LẠNH 

Trong tủ lạnh làm lạnh trực tiếp đƣợc điều khiển tự động và bao gồm các 

thiết bị sau: 

I. ĐỘNG CƠ MÁY NÉN. 

- Sử dụng động cơ một phase có cuộn dây 

phụ khởi động. 

- Sử dụng lƣới điện 1 phase 

- Điện áp định mức: 220V hoặc 110V, và 

tƣơng ứng với tần số 50hz hoặc 60hz 

- Công suất điện: Pđm ≤ 250W 

-Tốc độ quay khoảng: 2920 vòng/ phút 

1.Nhiệm vụ: Máy nén là một thiết có nhiện vụ 

hút hơi môi chất ở cuối dàn lạnh có nhiệt độ thấp, 

áp suất thấp sau đó nén lên dàn nóng ở nhiệt độ 

cao, áp suất cao. Nhờ máy nén mà môi chất đƣợc tuần hoàn trong hệ thống. 

2. Cấu tạo:  
Hình 7:  



 36 

a.Phần cơ: Gồm xy lanh, clape hút và clape đẩy trên đầu xy lanh. Piston chuyển 

động đƣợc trong xy lanh là nhờ cơ cấu trục khuỷu, thanh truyền biến chuyển động 

quay của động cơ thành chuyển động tịnh tiến của pittong. 

Toàn bộ động cơ máy nén đƣợc đặt trong một vỏ bọc kín trên 3 hoặc 4 lò xo 

giảm rung. 

b. Phần điện. 

Gồm 2 cuộn dây quấn đề và chạy nối tiếp nhau. Điểm nối chung giữa 2 cuộn đƣợc 

gọi là chân chung (C),cuộn dây có đƣờng kính lớn là cuộn dây chạy (R), cuộn dây 

có đƣờng kính nhỏ là cuộn dây đề (S) 

3.Nguyên lý hoạt động 

a. Quá trình hút: 

Khi piston chuyển động từ điểm chết trên xuống điểm chết dƣới áp suất 

trong xi lanh giảm xuống, do chênh lệch áp suất nên clape hút mỡ ra hơi môi chất 

đi vào xi lanh. 

b. Quá trình nén: 

Khi piston chuyển động từ điểm chết dƣới lên điểm chết trên áp suất trong xi 

lanh tăng lên, do chênh lệch áp suất nên clape đẩy mỡ ra hơi nén, môi chất sẽ đƣợc 

đẩy theo đƣờng ống đẩy đến dàn nóng. 

Quá trình hút nén sẽ đƣợc lặp đi lặp lại cho những chu kỳ kế tiếp. 

4..Ƣu nhƣợc điểm: 

 Do đƣợc đặt trong vỏ kín nên chuyển động không gây ồn và rung. 

 Làm việc ổn định, gọn nhẹ, tuổi thọ và độ tin cậy cao. 

5. Những hƣ hỏng. 

 Cuộn dây động cơ máy nén cháy do bị quá tải hoặc bị đấu điện không đúng. 

 Động cơ máy nén có bơm yếu do clape hỏng hoặc piston  mài mòn. 

3.Phƣơng pháp xác định các chân C, S, 

R trong động cơ máy nén. 

a.Phương pháp đo điện trở: R (): Ta tiến 

hành theo các bƣớc sau: 

Đánh số tùy ý các đầu dây ra của 

động cơ máy nén 

Đo ngẫu nhiên từng cặp của 3 đầu 

dây ra để xác định điện trở R12, R13, R23. 

Tìm cặp  có điện trở lớn nhất suy ra đó là 2  

 

chân đề ( S) và chân chạy (R), chân còn lại là chân chung ( C). 

                  Hình 8: Sơ đồ xác định SCR bằng điện trở 
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 Cố định chân chung ( C ), lần lƣợt đo qua 2 đầu dây có điện trở lớn nhất ( đã xác 

định ở trên), đầu nào có điện trở lớn là chân đề ( S), đầu nào có điện trở nhỏ là 

chân chạy ( R). 

b.Phương pháp đo dòng điện I ( A):  

Đƣợc tiến hành nhƣ sau: 

- Đánh số tùy ý các đầu dây ra 

của động cơ máy nén 

 - Cấp điện áp định mức ( 220 

V hoặc 110 V) vào từng cặp 

dây ra của động cơ (với thời 

gian không quá 5giây) và quan 

sát cƣờng độ dòng điện, nếu : - 

--- Cặp nào có dòng điện nhỏ 

nhất suy ra đó chính là day đề ( 

S) và chạy ( R), dây  còn lại là 

dây chung (C). Dây nào có dòng điện nhỏ so với chân  chung là chân đề (S). Dây 

nào có dòng điện lớn so với chân chung là chân chạy ( R). 

c. Phương pháp dùng đèn thử:  

Thực hiện theo các bƣớc: 

…  Cắm đèn thử vào nguồn  

… Dùng đầu thao tác cắm vào từng 

cặp daây ra cuûa  block. 

… Tìm cặp có đèn tối nhất, đầu còn 

lại là chung ( C ). 

… Từ chung (C) thử vào đầu còn 

lại. Đầu làm đèn sáng là chạy, 

mờ là đề. 

d.Phương pháp qui ước: 

 Chỉ dùng cho block của hãng 

Tecumseh ( Mỹ ) và một số hãng 

khác.  

( vd : Toshiba, Hitachi, … ) Sản 

xuất theo qui ƣớc của Tecumseh 

Qui tắc : 

Từ trên xuống dƣới, Từ trái sang phải theo thứ tự: C, S,R 

4.  Phƣơng pháp khởi động máy nén: 

       

C 

R S 

S 

C 

R 

             Hình 9: Sô ñoà xaùc ñònh SCR baèng baèng qui öôùc 

Loác

Ñaàu thao taùc

Boùng ñeøn

tủ lạnh 
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S

C

R

K

                   

S

C

R

    Cs

 (tuï ñeà)

K

                 

Lƣu ý: Sau khi đấu dây xong  dùng V.O.M đo Rtđ mạch và đo RCR. Hai giá 

trị này phải bằng nhau và khác 0, thì mạch đã đấu đúng và ngƣợc lại là đấu sai và 

phải kiểm tra lại. 

Cấp nguồn phải kiểm tra và theo dõi trị số ampe bằng ampe kẹp 

II. BỘ ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ (Thermostat) 

 

1.Nhiệm vụ: Khống chế và duy trì nhiệt độ trong tủ lạnh (ngăn thực phẩm hoặc 

ngăn làm đá) 

 Relay nhiệt độ kiểu hộp xếp là sự kết hợp của relay áp suất đơn với một bộ biến đổi 

tín hiệu kiểu nhiệt áp.  

2.Cấu tạo và nguyên lý hoạt động: 

Khi nhiệt độ trong phòng giảm, nhiệt độ do bầu cảm nhiệt (8) cảm nhận 

đƣợc giảm (trong bầu cảm nhiệt là lỏng, hơi của môi chất lạnh hoặc một chất hấp 

thụ) và tín hiệu áp suất đƣa về hộp xếp (6) giảm, lúc này các chi tiết trong relay 

hầu nhƣ không chuyển động. Khi nhiệt độ phòng giảm thấp hơn nhiệt độ đặt (giá 

trị đặt trừ giá trị vi sai), lò xo chính đẩy hộp xếp xuống, tay đòn chính (3) bị kéo 

xuống đủ sức làm cơ cấu lật (10) đột ngột thay đổi vị trí, tiếp điểm 1 đột ngột rời 

tiếp điểm 4 (ON), xuống tiếp xúc với tiếp điểm 2 (OFF), máy nén dừng. Khi nhiệt 

độ phòng tăng lên đến giá trị đặt (giá trị đặt chính), áp suất chuyển về hộp xếp (6) 

đủ lớn thắng lực lò xo chính, hộp xếp dãn ra, đẩy tay đòn chính (3) lên qua cơ cấu 

lật chuyển mạch dứt khoát.  

Bộ điều chỉnh nhiệt độ có thể có 1 tiếp điểm (đóng) hoặc 2 tiếp điểm (đóng 

và mở) 

  1 – Vít đặt nhiệt độ chính  

  2 – Vít đặt nhiệt độ vi sai 

  3 – Tay đòn chính 

  4 – Lò xo chính 

  5 – Lò xo vi sai 

  6 – Hộp xếp bộ biến đổi nhiệt áp 

  7 – Lối luồn dây điện 

  8 – Bầu cảm nhiệt 

  9 – Tiếp điểm 

10 – Cơ cấu lật 

 

 Hình 10: Nguyên tắc cấu tạo relay nhiệt độ kiểu hộp xếp 
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Trên núm điều chỉnh của bộ điều nhiệt có đánh các số, trong đó số càng lớn 

thì nhiệt độ tác động tiếp điểm càng thấp, và số càng nhỏ thì nhiệt độ tác động càng 

cao. 

3. Thermostat 3 chân. 

a. Cấu tạo.  

     

 

 

- Khi xoay Thermostat về vị trí OFF → Hai tiếp  

điểm I và J hở mạch. 

- Khi xoay về vị trí số họặc Max →hai tiếp điểm I và J thôngmạch. 

- Khi đạt đến nhiệt độ khống chế → tiếp điểm J hở ngắt nguồn máy nén, tiếp 

điểm I vẫn đóng để cấp nguồn cho điện trở xả đá. 

b. Nguyên lý hoạt động. 

Khi ở chế độ làm lạnh, Hai tiếp điểm của Thermostat đóng mạch, nên máy 

nén họat động bình thƣờng. 

 

 

Khi nhiệt độ ở dàn lạnh xuống thấp, bầu cảm nhiệt của Thermostat nhận 

nhiệt tác động lên hộp xếp làm mở tiếp điểm J của Thermostat. Lúc này nguồn 

điện đi qua điện trở làm cho điện trở nóng lên. Khi điện trở họat động thì máy nén 

không họat động. 

Trong quá trình xả tuyết nhiệt độ ở dàn lạnh tăng cao tác động lên hộp xếp 

Đóng tiếp điểm J của Thermostat. Lúc này máy nén đƣợc cấp nguồn họat động trở 

lại bình thƣờng. 

4.Vị trí lắp đặt: 

a.Trong hệ thống lạnh: 

- Đối với tủ lạnh: Bầu cảm nhiệt có thể đặt cố định bất kỳ vị trí nào (thƣờng đặt 

cuối dàn lạnh) tiếp xúc trên dàn lạnh trực tiếp hoặc gián tiếp, sao cho phù hợp với 

khả năng khống chế của thermostat.  

b.Trong tủ lạnh. 



 40 

- Đối với tủ lạnh: Nút vặn hiệu chỉnh nhiệt độ lạnh đƣợc đặt bên trong hoặc bên 

ngoài tủ lạnh, máy lạnh tùy thuộc vào nhà sản xuất. 

III. RELAY KHỞI ĐỘNG MÁY NÉN 

1.Nhiệm vụ: Cấp nguồn vào chân đề máy nén khi khởi động, và ngắt nguồn ra 

khỏi cuộn khi máy nén đã khời động xong. 

a.Relay dòng điện 

 

 *Cấu tạo  

1-  Lỗi thép nhiễm từ tính.     2-  Cuộn dây.        3-  Tiếp điểm thƣờng mở 

của relay (tiếp điểm K). 

4-  Nối với nguồn điện.            5-  Nối với cuộn chạy (R) của động cơ phase. 

6 Nối với cuộn chạy (s) của động cơ phase phase.  

7-  Võ của relay. 

2. Nguyên lý làm việc. 

Relay  dòng điện chỉ dùng cho các loại động cơ 1 

phase có công suất từ 1/16 HP đến 1/4 HP, lốc của tất cả 

các loại tủ lạnh thƣờng dùng relay này. 

A- Bắt đầu tiếp điện cho động cơ. 

B- Rôto động cơ bắt đầu quay. 

C- Là điểm ngắt tiếp điểm (3) ở hình vẽ. 

ID- Là dòng làm việc của động cơ. 

ID’ – Là dòng không tải của động cơ. 

Trong hình vẽ là đƣờng đặc tính của dòng khởi động của động cơ điện chạy 

cho block máy tủ lạnh có công suất ¼ HP, có thể thấy rằng dòng khởi động cao 

nhất trong lúc khởi động nó dao động trong khoảng từ (4,5÷5)A, thời gian tăng 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

I (A) 

0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 
 (s) 

A 

B 

C 

D 

D’ 

Hình 12: Ñaëc tính cuûa doøng khôûi ñoäng chaïy 

cho loác tuû laïnh coù coâng suaát ¼ HP 

 

          Hình 11: Caáu taïo relay doøng ñieän 
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dòng này rất nhanh dao động trong khoảng (0,1  ÷ 0,2)s, do vậy nó ít ảnh hƣởng 

động cơ điện. 

*Khi sử dụng và lựa chọn rơ le dòng điện cần chú ý đến các vấn đề sau: 

- Công suất rơ le dòng điện bằng công suất máy nén 

- Đặt đúng tƣ thế khởi động của rơ le (tiếp điểm ở trạng thái hở) 

- Trong quá trình khởi động nếu tiếp điểm đóng  mà không nhả thì công suất 

rơ le nhỏ hơn công suất máy nén (giảm bớt số vòng dây quấn) và ngƣợc lại, nếu 

tiếp điểm không đóng đƣợc khi khổi động thì công suất rơ le lớn hơn công suất 

máy nén (tăng số vòng dây quấn). 

3.Cách đấu relay dòng điện:  

Có thể đấu 1 trong 3 cách sau đây: 

 

 

 

 

 

 

T

ro

ng các relay dòng hiện nay đƣợc đấu theo cách I, vì cách này khi tốc độ động cơ 

đạt khoảng 75% tốc độ định mức thì dòng điện qua cuộn dây relay dòng rất thấp 

bằng dòng cuộn chạy máy nén, nên tiếp điểm của relay dòng cắt cuộn dây đề máy 

nén dể dàng. Còn cáh II và III dòng điện qua cuộn dây relay dòng đện là dòng của 

cuộn chạy và cuộn đề máy nén. 

Đƣờng kính dây quấn rơ le bằng đƣờng kính dây chạy máy nén:       
8

13,1 LRA
RI

I
d   

Số vòng dây quấn rơ le dòng điện: 
LRAI

W
400300 

  

 Trong đó: ILRA là dòng chập mạch cuộn chạy của máy nén hay còn gọi là dòng ù 

*Relay bán dẫn.  

Rơ le bán dẫn còn đƣợc gọi là rơ le điện tử hay PTC (nhiệt điện trở bán dẫn 

dƣơng) 

đƣợc ứng dụng rộng rải trong tất cả các tủ lạnh gia đình ngày nay. 

Cấu tạo: 

Chân M: đấu vào chân chạy, chân S đấu vào chân đề, số 1 đấu vào nguồn. 

 Hình 13: Sơ đồ đấu dây relay dòng điện 
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 Hình 14: Cấu tạo relay bán dẫn   

 

 

 

 

 

 

Nguyên lý hoạt động: 

Rơ le bán dẫn làm việc theo nguyên tắc nhiệt độ 

Khi miếng bán dẫn  nguội thì miếng bán dẫn cho phép dòng điện chạy qua khi đó  

(1) và (2) thông mạch, khi miếng bán dẫn nóng thì miếng bán dẫn không cho dòng 

điện chạy qua ngắt (1) và (2) 

 Khi tếp điện vào động cơ máy nén, dòng khởi động lớn đi qua miếng bán 

dẫn làm nhiệt độ trên miếng bán dẫn tăng, điều náy dẫn đến điện trở của miếng bán 

dẫn tăng theo, Sau khi máy nén quay, điện trở miếng bán dẫn tăng cao làm dòng 

điện không chay qua đƣợc, cắt cuộn đề ra khỏi mạch, chỉ còn cuộn chạy làm việc. 

Trong suốt quá trình hoạt động miếng bán dẫn luôn ngắt điện vào cuộn đề. 

* Khuyết điểm:Khi mất điện rồi có lại ngay, miếng bán dẫn chƣa kịp nguội, chƣa 

cho dòng điện đi qua, làm cho máy nén không chạy lại đƣợc, phải chờ từ 5 – 7phút 

để cho relay nguội, lúc đó máy nén sẽ khởi động  đƣợc.  

 *Ưu điểm: Gọn, nhẹ, độ tin cậy cao và ít hƣ hỏng  

IV. RƠ LE BẢO VỆ QUÁ TẢI: 

1.Nhiệm vụ:Dùng để bảo vệ quá dòng điện và qúa nhiệt cho động cơ máy nén. 

Rơ le bảo vệ quá tải còn đƣợc gọi là rơ le nhiệt, bảo vệ qúa dòng 

Đƣợc đấu nối tiếp với chân chung hoặc chân chạy của máy nén. Thông thƣờng 

đƣợc đấu nối tiếp chân chung máy nén. 

2.Cấu tạo và nguyên lý hoạt động: 

Ở điều kiện làm việc bình thƣờng của động cơ máy nén, dòng điện qua bảo 

vệ quá dòng  nhỏ, lƣợng nhiệt do dây nung gây ra không đủ để uống thanh lƣỡng 

kim, tiếp điểm vẫn ở trạng thái đóng và máy nén  hoạt động bình thƣờng. 

Khi máy nén  có sự cố (không khởi động đƣợc, hay bị quá tải,…), dòng điện 

sẽ tăng cao, nhiệt lƣợng sinh ra ở dây nung rất lớn tới mức làm cho thanh lƣỡng 

kim bị cong lên ngắt tiếp điểm, máy nén ngừng chạy. Sau một thời gian, thanh 

lƣỡng kim nguội dần sẽ tự đóng điện cho máy nén chạy bình thƣờng trở lại. 
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3.Những hƣ hỏng thƣờng gặp: 

 Đứt dây nung 

 Hƣ tiếp điểm 

 Lƣỡng kim bị non 

 Nhược điểm: Sau một thời gian bị ngắt điện, lƣỡng kim nguội đi, tự động đóng 

điện cho máy nén chạy trở lại, nếu ta chƣa phát hiện và khắc phục kịp thời thì sự 

việc này lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ làm cháy máy nén. 

*Những điều cần chú ý khi lựa chọn, sử dụng bảo vệ quá dòng: 

Công suất của bảo vệ quá dòng  bằng công suất máy nén 

Sự phù hợp của bảo vệ quá dòng đƣợc đảm bảo khi chịu đƣợc dòng điện 

ILRA của máy nén và bị tác động trong khoảng thời gian 5 – 10 giây. Nếu tác động 

sớm hơn thì công suất bảo vệ quá dòng bị nhỏ hơn công suất máy nén, và ngƣợc 

lại, nếu sau 10 giây mà bảo vệ quá dòng không tác động thì công suất bảo vệ quá 

dòng bị lớn hơn công suất máy nén. 

V. TỤ ĐIỆN. 

1. Nhiệm vụ.  

Trong tủ lạnh, nếu khởi động máy nén bằng relay dòng điện, thì ta phải lắp thêm 

một tụ điện nối tiếp với tiếp điểm của relay 

dòng điện. 

2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động. 

Để tạo ra mômen khởi động lớn, ngƣời 

ta thƣờng dùng tụ đề (tụ khởi động) và một 

thiết bị ngắt điện (tiếp điển của rơle dòng 

điện). Sau khi động cơ khởi động đạt đƣợc 

tốc độ khoảng 80% tốc độ định mức, tiếp 

điểm relay khởi động sẽ cắt tụ đề và cuộn đề 

ra khỏi nguồn điện. Lúc đó chỉ còn cuộn chạy 

tham gia vào mạch điện.  

3.Phƣơng pháp xác định chất lƣợng tụ điện. 

  Gồm các bƣớc: 

- Dùng VOM để thang đo Rx100 

                   Hình 16:  Hình dáng tụ điện 
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- Chấm 2 que đo vào 2 đầu tụ, sau đó đảo que đo 

Nếu kim lên rồi về ngay là tụ tốt 

Kim không lên là tụ bị đứt 

Kim lên rồi không về là tụ bị hƣ ( nối tắt) 

Kim lên rồi về chậm là tụ bị rò 

4. Cách phân biệt tụ ngậm và tụ đề. 

Running Capaetion Motor 

(Tụ ngậm) 

Starting Capaetion Motor 

(Tụ đề) 

 - Trị số điện dung nhỏ 

 - Có điện thƣờng xuyên 

 - Làm việc nhẹ tải 

 * Nhiệm vụ: Tăng hiệu suất động cơ, 

tiết kiệm điện, bù hệ số công suất, tạo 

lệch pha giữa cuộn đề và cuộn chạy … 

 - CN = (1 ÷ 1,2) ILRA    (F) 

  - Điện dung lớn 

 - Chỉ có điện khi khởi động 

 - Làm việc quá tải (ngắn mạch) 

 * Nhiệm vụ: Làm tăng moment 

khởi động cho động cơ, tạo lệch 

pha giữa cuộn đề và cuộn chạy. 

 - CĐ = (4 ÷ 6) CN           (F) 

5. Cách đấu tụ điện. 

* Đấu nối tiếp. 

Ta có:
21

21

CC

CC
Ctd


  

* Đấu song song Uctđ = UC1+UC2 

Ctđ = C1+C2         (F) 

UCtđ = UC nhỏ nhất trong mạch 

 

VI. CÔNG TẮC ĐÈN. 

 

 

 

 

 

 

Đƣợc sử 

dụng nút ấn đơn, có nhiệm vụ đóng, cắt ngồn điện vào đèn khi mở và đóng cửa tủ 

lạnh. Khi cửa tủ lạnh mở thì tiếp điểm nút ấn ở trạng thái đóng, khi đóng cửa lại thì 

tiếp điểm nút ấn ở trạng thái mở. 

                  Hình 17: Caáu taïo nuùt aán ñeøn 

(F) 
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Đèn: Thông thƣờng trong tủ lạnh, đèn dùng để chiếu sáng ngăn thực phẩm khi mở 

cửa tủ lạnh. 

19. MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN TRONG TỦ LẠNH. 

I.MẠCH ĐIỆN 1.  

1. Sơ đồ mạch điện. 

Đƣợc sử dụng để điều khiển tủ lạnh trực tiếp loại một cửa xả đá tự nhiên,và bao 

gồm các thiết bị sau: 

Động cơ máy nén, bộ điều chỉnh nhiệt độ, đèn, nút ấn đèn, rơ le khởi động, rơ le 

bảo vệ quá dòng 

2. Nguyên lý hoạt động: 

Khi cấp nguồn cho tủ lạnh, lúc này máy nén hoạt động thực hiện quá trình 

làm lạnh. 

Khi nhiệt độ tủ lạnh đạt qui định, lúc này tiếp điểm bộ điều nhiệt mở ra ngắt nguồn 

vào máy nén. Khi nhiệt độ ngăn thực phẩm nâng lên thì tiếp điểm bộ điều nhiệt tự 

động đóng trở lại cấp nguồn cho máy nén hoạt động trở lại. 

Trong quá trình hoạt động nếu máy nén có sự cố về dòng điện thì bảo vệ quá dòng 

mở tiếp điểm ngắt nguồn vào máy nén. 

Đèn dùng để chiếu sáng ngăn thực phẩm khi mở cửa tủ, và đèn đƣợc đóng cắt  điện 

bởi nút ấn. 

II.MẠCH ĐIỆN 2. 

1. Sơ đồ mạch điện. 
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Đƣợc sử dụng  để điều khiển tủ lạnh trực tiếp loại 2 cửa xả đá bán tự động 

bằng nhiệt trở, và bao gồm các thiết bị sau: 

  Động cơ máy nén, bộ điều chỉnh nhiệt độ, đèn, nút ấn đèn, rơ le khởi động, 

rơ le bảo vệ quá dòng, điện trở xả đá, công tác xả đá 

2.Nguyên lý hoạt động. 

Khi cấp nguồn cho tủ lạnh, lúc này máy nén hoạt động thực hiện quá trình 

làm lạnh. 

Khi nhiệt độ tủ lạnh đạt qui định, lúc này tiếp điểm bộ điều nhiệt mở ra ngắt 

nguồn vào máy nén. Khi nhiệt độ ngăn thực phẩm nâng lên thì tiếp điểm bộ điều 

nhiệt tự động đóng trở lại cấp nguồn cho máy nén hoạt động trở lại. 

Trong quá trình hoạt động nếu máy nén có sự cố về dòng điện thì bảo vệ quá 

dòng mở tiếp điểm ngắt nguồn vào máy nén. 

Đèn dùng để chiếu sáng ngăn thực phẩm khi mở cửa tủ, và đèn đƣợc đóng 

cắt  điện bởi nút ấn. 

Khi tủ lạnh hoạt động sau một thời gian sẽ có lớp đá bám trên bề mặt dàn 

bay hơi, lúc này ta ấn vào nút ấn xả tuyết, khi đó điện trở xả đá đƣợc cấp nguồn và 

làm lớp đá tan dần. Khi muốn ngừng xả đá thì ta chỉ cần ấn  nút stop  của công tắc 

xả đá( khi nhiệt độ ở buồng lạnh ở nhiệt độ âm thì ấn nút xả đá sẽ tự duy trì). Khi 

xả đá máy nén dừng. 

II. MẠCH ĐIỆN 3. 

1. Sơ đồ mạch điện. 
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Đƣợc sử dụng  để điều khiển tủ lạnh trực tiếp loại 2 cửa xả đá tự động bằng 

nhiệt trở, và bao gồm các thiết bị sau: 

Động cơ máy nén, bộ điều chỉnh nhiệt độ, đèn, nút ấn đèn, rơ le khởi động, 

rơ le bảo vệ quá dòng, điện trở xả đá. 

2.Nguyên lý hoạt động: 

Qúa trình hoạt động  tƣơng tự nhƣ các mạch trên, nhƣng khi tiếp điểm bộ điều 

nhiệt mở ra, lúc này máy nén dừng, khi đó cuộn dây của máy nén sẽ là dây dẫn cấp 

nguồn cho điện trở xả đá (do điện trở của cuộn dây quấn máy nén nhỏ hơn điện trở 

của điện trở xả đá). 

2.1.2. Nguyên lý làm việc 

Hoạt động của hệ thống làm lạnh đƣợc chỉ ra nhƣ ở hình vẽ. 

 - Trong dàn bay hơi 1, môi chất lạnh lỏng sôi ở áp suất thấp (từ 0 đến 1 at - áp suất 

dƣ) và nhiệt độ thấp (từ -29 đến -130C) để thu nhiệt của môi trƣờng cần làm lạnh, 

sau đó đƣợc máy nén 2 hút về và nén lên áp suất cao đẩy vào dàn ngƣng tụ 3. Tuỳ 

theo nhiệt độ môi trƣờng, áp suất ngƣng tụ có thể từ 7 đến 11 at, tƣơng ứng với 

nhiệt độ ngƣng tụ là 330C đến 500C. Nhiệt độ ngƣng tụ thƣờng lớn hơn nhiệt độ 

không khí bên ngoài từ 15 đến 170C trong điều kiện dàn ngƣng không có quạt gió. 

 - Ở dàn ngƣng, môi chất thải nhiệt cho không khí làm mát và ngƣng tụ lại, sau đó 

đi qua ống mao (van tiết lƣu) để trở lại dàn bay hơi, thực hiện vòng tuần hoàn kín: 

nén - hoá lỏng - bay hơi. 

 Vì ống mao có tiết diện rất nhỏ và chiều dài lớn nên có khả năng duy trì sự chênh 

lệch áp suất cần thiết giữa dàn ngƣng tụ và dàn bay hơi, giống nhƣ van tiết lƣu. 
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Lƣợng môi chất lỏng phun qua ống mao cũng phù hợp với năng suất nén của máy 

nén. 

 

2.1.3.Những hƣ hỏng và cách sửa chữa  

Pan 1: Máy nén hoạt động nhƣng tủ không lạnh 

Nguyên nhân: 

 Hết gas. 

 Nghẹt ống mao hoàn toàn. 

 Hỏng van hút, van nén. 

Khắc phục: 

 Tìm chỗ có vết dầu là chỗ bị xì gas. 

 Kiểm tra nghẹt ống mao bằng cách bẻ đƣờng nạp gas và đƣờng phụ của 

phin lọc. 

 Đo áp suất nén của máy nén. 

 Thử xì, hút chân không, nạp gas.  

Pan 2: Máy nén hoạt động nhƣng tủ kém lạnh. 

Nguyên nhân: 

 Thiếu gas. 

 Nghẹt ống mao không hoàn toàn. 
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 Cửa tủ hở. 

 Nhiệt độ không khí môi trƣờng quá cao. 

Khắc phục: 

 Kiểm tra cửa tủ và vị trí nơi đặt tủ. 

 Kiểm tra nghẹt ống mao bằng cách đo trở lực của ống mao. 

 Thử xì, hút chân không, nạp gas. 

Pan 3: Tủ lạnh hoạt động có tuyết bám nhiều trên dàn lạnh nhƣng không làm đƣợc 

đá. 

Nguyên nhân: 

 Cách nhiệt hƣ. 

 Hệ thống xả đá hỏng. 

 Cửa tủ hở. 

Khắc phục: 

 Kiểm tra cửa tủ và roăng cửa. 

 Kiểm tra các thiết bị xả đá nhƣ: cảm biến, điện trở … 

 Kiểm tra cách nhiệt. Nếu cách nhiệt bị ẩm thì bên ngoài vỏ tủ bị đọng 

sƣơng. 

Pan 4: Tủ quạt chỉ đông đƣợc từ 1 – 2 khay đá 

Nguyên nhân: 

 Hệ thống xả đá bị hỏng. 

 Quạt dàn lạnh yếu. 

Khắc phục: 

 Kiểm tra các thiết bị xả đá. 

 Kiểm tra tốc độ động cơ quạt. Có thể dùng máy đo tốc độ gió hoặc dựa 

trên kinh nghiệm hoặc so sánh với 1 động cơ quạt khác. 

Pan 5: Tủ kém lạnh máy nén có tiếng kêu. 

Nguyên nhân: 

 Hỏng máy nén. (piston, xylanh bị mài mòn, van hút, van nén bị cong 

vênh, ống nén trong máy nén bị xì lỗ mọt. 

Khắc phục: 

 Kiểm tra máy nén, đo áp suất nén. 

 Thử xì, hút chân không, nạp gas. 

Pan 6: Hỏng thermostat. 

Biểu hiện: 
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 Máy nén không chạy. 

 Máy nén chạy liên tục mà không ngắt. 

Khắc phục. 

 Khi phát hiện hỏng thì thay thermostat mới. 

Pan 7: Máy nén không hoạt động khi cấp điện. 

Nguyên nhân: 

 Hỏng các thiết bị điện có liên quan nhƣ: overload, thermostat, relay khởi 

động, dây dẫn bị đứt ngầm … 

 Cháy máy nén. 

Khắc phục : 

 Đo và kiểm tra tất cả các thiết bị điện có liên quan. Nếu phát hiện hỏng 

thì thay mới. 

Pan 8: Máy nén khó khởi động (khởi động mệt) 

Nguyên nhân: 

 Hỏng tụ đề. 

 Tiếp điểm relay dòng tiếp xúc không tốt. 

 Đấu sai R – S (thƣờng gặp lúc sửa chữa). 

Khắc phục: 

 Đo tụ đề và đo tiếp điểm của relay nếu hƣ  thì thay mới. 

 Kiểm tra các chân của máy nén. 

Pan 9: Chạm tay vào vỏ tủ bị điện giật.  

Nguyên nhân: 

 Cuộn dây máy nén chạm vỏ. 

 Tụ đề hoặc các đầu nối chạm vỏ. 

 Dây dẫn chạm vỏ. 

Khắc phục: 

 Đo chạm vỏ bằng cách dùng đồng hồ VOM chỉnh thang,  X1k, X10k. 

Nếu kim đồng hồ chỉ   là tốt. Nếu kim đồng hồ chỉ trị số là chạm vỏ. 

Pan 10: Tủ lạnh đóng cửa đèn vẫn sáng. 

Nguyên nhân: 

 Hỏng công tắc đèn. 

 Đấu lộn chân của công tắc. 

Khắc phục: 

 Thay công tắc mới. Chú ý: tiếp điểm thƣờng đóng đấu cho đèn. 
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Pan 11: Tủ lạnh tiêu thụ điện nhiều. 

Nguyên nhân: 

 Dàn nóng làm mát không tốt. 

 Tủ để gần nơi có nhiệt độ cao. 

 Thiếu gas hoặc cách nhiệt hỏng. 

 Đặt quá nhiều sản phẩm trong tủ. 

Khắc phục: 

 Kiểm tra vị trí nơi đặt tủ. 

 Vệ sinh dàn nóng để làm lạnh tốt hơn. 

Pan 12: Ngăn đông không làm đƣợc đá, ngăn dƣới vẫn lạnh.  

Nguyên nhân: 

 Tủ kém lạnh do thiếu gas, máy nén yếu bơm 

 Cách nhiệt ẩm. 

Khắc phục: 

 Kiểm tra cách nhiệt. Nếu cách nhiệt ẩm thì ngoài vỏ tủ bị đọng sƣơng. 

 Kiểm tra thiếu gas bằng cách đo dòng định mức của máy nén 

 Kiểm tra máy nén. Nếu máy nén yếu bơm thì thay máy nén và thử xì, hút 

chân không, nạp gas. 

2.2.1Những hƣ hỏng khi máy nén không hoạt động 

 

2.1.3.2 Hỏng rơle khởi động 

Mất tiếp xúc 

Đứt cuộn dây điện từ (đo 2 đầu dây của rơle) 

Kẹt lõi sắt 

Khắc phục: 

Tùy theo nguyên nhân, nếu khó khắc phục nên thay mới. 
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2.1.3.3. Hỏng block 

Cháy động cơ, cháy cuộn khởi động trong trƣơng hợp sau khi khởi động 

xong rơle khởi động không nhẻ tiếp điểm thì cuộn khởi động và làm việc đều có 

điện nên dòng điện chung tăng cao dẫn đến cháy cuộn khởi động trƣớc (vì cuộn 

khởi động có đƣơng kín dây nhỏ hơn nên dễ cháy hơn) 

Cháy cuộn làm việc CR : Trong trƣơng hợp rơle khởi động không đồng tiếp điểm 

hoặc động cơ không khởi động đƣợc, khi đó dòng điện chạy qua cuộn CR lớn, rơle 

bảo vệ đồng ngắt liên tục dẫn đến cháy cuộn CR. 

2.1.3.4. Kẹt máy nén. 

Trong trƣơng hợp máy nén bị kẹt thì phải thay mới 

Do hỏng các chân rơle với block 

Hỏng tụ Cs (tùy theo từng block) 

2.1.3.5 Dò điện ra vỏ tủ 

– Mất cách điện của dây dẫn 

– Do nơi đặt tủ bị ẩm. 

2.2.Tủ lạnh có hệ thống  xả tuyết              

2.2.1.Cấu tạo 

Tƣơng tự nhƣ máy lạnh không có bộ phận xả tuyết nhƣng nó có thêm hệ thống xả 

tuyết  

Điện trở xả đá. 

a.Nhiệm vụ: 

Điện trở xả đá là một thiết bị cung cấp nhiệt, biến điện năng thành nhiệt 

năng sử dụng cho nhu cầu đun nóng. 

Trong hệ thống lạnh điện trở có nhiệm vụ cung cấp nhiệt cho dàn lạnh 

khi bị đóng tuyết quá nhiều. 

Tùy theo công suất điện trở nhỏ hay lớn mà nhiệt lƣợng sinh ra ở điện trở 

cao hay thấp. 

b.Cấu tạo: 

*Điện trở xả đá: 

 gồm một dây điện trở nhiệt đƣợc quấn thành hình lò xo và đặt bên 

trong một ống nhôm, giữa ống nhôm và dây điện trở đƣợc cách điện với 

nhau, hai đầu của ống nhôm đƣợc hàn kín lại không cho hơi ẩm lọt vào tránh 

làm hỏng điện trở hoặc chạm mạch. 

 Điện trở xả đá thƣờng có giá trị vài trăm ohm 
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*Điện trở sƣởi: 

Điện trở sƣởi có cấu tạo gần giống nhƣ điện trở xả đá nhƣng khác ở mọt số điểm 

nhƣ sau: 

 điện trở sƣởi có lớp vỏ ngoài bằng nhựa. 

 trị số điện trở rất lớn khoảng 2k đến 20k. 

 công suất từ 13 đến 15w. 

c.Nguyên lí hoạt động của điện trở xả đá: 

Khi cung cấp nguồn điện vào điện trở thì điện trở sẽ sinh ra lƣợng nhiệt 

truyền ra lớp vỏ nhôm bên ngoài, vỏ nhôm bắt đàu nóng dần lên làm tan tuyết 

xung quanh dàn lạnh. Khi tuyết ở dàn lạnh tan hết thì điẹn trở đƣợc ngắt ra khỏi 

mạch. 

d.Vị trí lắp đặt: 

Điện trở xả đá thƣờng lắp đặt xung quanh dàn lạnh. 

Điện trở sƣởi đƣợc lắp đặt xung quanh cửa tủ hoặc xung quanh những 

thiết bị để chống ẩm nhƣ: Thermostat, rơle thời gian, xung quanh phần cách nhiệt. 

Rơle thời gian (DEFROST TIMER). 

 a. Nhiệm vụ: Đóng ngắt mạch điện theo chu kì thời gian, trong các tủ xả đá 

tự động. 

b. Cấu tạo: 
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Gồm một động cơ xoay chiều một pha có vòng ngắn mạch thƣờng làm việc với  

hiệu điện thế động cơ máy nén. Trục động cơ qua một bộ bánh răng giảm tốc độ 

một vòng trong 24 giờ. Tùy theo sự sắp xếp trên bánh cam ta có sự đóng ngắt tiếp 

điểm theo những chu kì thời gian nhất định. Ví dụ: cứ 24 hay 48 giờ đóng ngắt một 

lần. 

Thông số kĩ thuật (tủ SANYO): 

   Chu kì xả tuyết: 8
h
48

phút
 6 phút. 

   Thời gian xả tuyết: 4 phút 50 giây 1 phút 20 giây. 

c. Nguyên lí hoạt động: 

 

Bình thƣờng cuộn dây chƣa có điện thì tiếp điểm 2-3 hở mạch, khi có dòng điện 

qua cuộn dây thi lúc này sẽ sinh ra từ trƣờng làm cho trục động cơ  

chuyển động. làm bánh cam cũng chuyển động theo. Bánh cam quay một vòng ( 24 

hoặc 48 giờ) thì tác động đóng tiếp điểm 2-3 thông mạch với nhau. Thời gian từ 

2030 phút thì tiếp điểm 2-3 hở ra nhờ sự lệch tâm của bánh cam, sau đó chu kì 

của bánh cam đƣợc lặp lại nhƣ lúc đầu. 

 d. Kiểm tra: 

Dùng VOM đo điện trở cuộn dây của Rơle, nếu R=0 thì cuộn dây bị chập, nếu 

R= thì cuộn dây bị đứt. 
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Dùng MêgaOhm kế đo điện trở cách điện của cuộn dây với vỏ Rơle đảm bảo Rcách 

điện2M . 

Dùng tay xoay núm điều chỉnh thời gian sao cho các tiếp điểm của rơle đóng ngắt, 

kết hợp đo thộng mạch các tiếp điểm để xác định xem các tiếp điểm có tiếp xúc tốt 

hay không.        

Sơ đồ xả đá bằng gas nóng: 

a.Nguyên lí hoạt động sơ đồ 1: 

 Cấp nguồn điện vào, dòng điện qua Thermostat đến Overload đến động cơ 

máy nén đến Rơle dòng điện về nguồn: máy nén và Rơle dòng điện làm việc.Sau 

thời gian 24 giờ, tiếp điểm của Rơle thời gian đóng lại, van điện từ hoạt động lúc 

này hệ thống xả đá đồng thời đèn báo xả đá sáng. Van điện từ hoạt động từ 1530 

phút thì tiếp điểm của Rơle thời gian hở ra ngắt nguồn điện vào van điện từ, hệ 

thống làm lạnh trở lại nhƣ lúc ban đầu. 

b.Nguyên lí hoạt động sơ đồ 2: 

 Bình thƣờng van điện từ chƣa có điện nên A và B không thông với nhau, lúc 

này máy nén nén môi chất lên dàn nóng qua phin lọc qua ống mao đến dàn lạnh: 

đang ở trạng thái làm lạnh. 

 Sau thời gian 24 hoặc 48 giờ Rơle thời gian cấp điện cho van điện từ, lúc 

này A và B đƣợc thông với nhau môi chất đƣợc nén thẳng lên dàn lạnh ở nhiệt độ 

cao làm tan tuyết dàn lạnh. Sau thời gian 2030 phút Rơle thời gian ngắt điện vào 

van điện từ, A và B lại không thông với nhau, lúc này môi chất đƣợc nén lên dàn 

nóng để làm lạnh nhƣ lúc ban đầu. 

4.Sơ đồ xả đá hoàn toàn tự động bằng điện trở: 

Nguyên lí hoạt động: 
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Khi cấp nguồn điện vào cuộn dây của rơle thời gian, nếu tiếp điểm C-A của 

rơle thời gian thông mạch thì dòng điện lúc này sẽ đi vào Overload qua động cơ 

máy nén qua rơle dòng điện về nguồn: máy nén bắt đầu hoạt động, điện trở xả đá 

ngƣng hoạt động. 

 Sau 24 giờ tiếp điểm C-B thông mạch, C-A hở ra máy nén ngƣng hoạt động. 

Khi điện trở xả đá bắt đầu hoạt động thì nhiệt độ trong dàn lạnh từ từ tăng lên đến 

nhiệt độ dƣơng tƣơng ứng thì tiếp điểm của cảm biến nhiệt âm hở ra ngắt nguồn 

điện vào điện trở xả đá. Sau thời gian xả đá 1530 phút thì tiếp điểm C-A của rơle 

thời gian thông mạch trở lại, máy nén làm việc trở lại bình thƣờng. 

 Nếu tác động công tắc quạt và đèn: đèn tắt, quạt động cơ hoạt động. Nếu để 

công tắc tự do thì đèn sáng và quạt ngƣng hoạt động. 

 Điện trở sƣởi dùng để sƣởi các thiết bị trong hệ thống. 

 Cảm biến nhiệt dƣơng dùng để bảo vệ điện trở xả đá. 

 Thermostat dùng để khống chế nhiệt độ trong dàn lạnh. 

Sơ đồ xả đá hoàn toàn tự động bằng điện trở  

Nguyên lí hoạt động: Nguyên lí hoạt động của mạch điện 2 cũng gần giống nhƣ 

nguyên lí hoạt động của mạch 1 nhƣng chỉ khác mạch 2 sử dụng rơle thời gian 3 

chân và rơle trung gian. 
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Tiếp điểm của rơle thời gian luôn ở trạng thái hở nên khi cấp điện vào chỉ chỉ có 

rơle thời gian hoạt động, rơle trung gian chƣa hoạt động, tiếp điểm thƣờng hở của 

rơle trung gian vẫn ở trạng thái hở và tiếp điểm thƣờng đóng vẫn ở trạng thái đóng 

nên dòng điện lúc này qua tiếp điểm thƣờng đóng cấp vào cho máy nén hoạt động, 

điện trở xả đá ngƣng hoạt động. Sau thời gian 24 giờ tiếp điểm của rơle thời gian 

đóng lại cấp nguồn cho rơle trung gian, tiếp điểm của rơle trung gian thay đổi trạng 

thái  

( thƣờng hở đóng lại và thƣờng đóng hở ra ), máy nén ngƣng hoạt động, điện trở xả 

đá hoạt động. Tiếp điểm của rơle thời gian đóng lại khoảng 1530 phút thì hở ra, 

máy nén làm việc nhƣ lúc ban đầu. 

 

6. Sơ đồ xả đá hoàn toàn tự động bằng điện trở ( mạch 3). 
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Nguyên lí hoạt động: 

 Nguyên lí hoạt động của của các thiết bị trong mạch điện này cũng gần 

giống nhƣ mạch 1 và 2 nhƣng chỉ khác là có thêm cầu chì dòng và Diode, đồng 

thời điện trở xả đá lúc này đƣợc mắc nối tiếp với cuộn dây Rơle thời gian. 

 Khi tiếp điểm  C-A của Rơle thời gian đóng thì dòng điện chạy qua từ 

Thermostat đến tiếp điểm C-A qua Overload đến máy nén qua Rơle dòng điện về 

nguồn, lúc này máy nén bắt đầu hoạt động. Sau thời gian 24 giờ, tiếp điểm C-A hở 

ra, tiếp điểm C-B đóng lại: máy nén ngƣng hoạt động, dòng điện qua cầu chì qua 

cảm biến âm qua cảm biến dƣơng qua điện trở xả đá về nguồn, điện trở bắt đầu 

hoạt động. Điện trở hoạt động khoảng 1530 phút thì tiếp điểm C-B hở ra và tiếp 

điểm C-B đóng lại cho máy nén hoạt động nhƣ lúc đầu. 

2.2.2.Nguyên lý làm việc (tƣơng tự ở tủ lạnh không xả tuyết) 

Hay sơ đồ đơn giản hơn: 
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2.2.3. Những hƣ hỏng và cách sửa chữa  
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1. Tủ hoàn toàn không lạnh. 

 

Triệu chứng Bộ phận kiểm 

tra 

Nguyên nhân Biện pháp khắc 

phục 

Đèn trong tủ lạnh 

không sáng, máy 

nén không chạy. 

Cầu chì Cầu chì bị đứt Tìm ra nguyên nhân 

và thay cầu chì. 

Rắc cắm điện Rắc cắm bị lỏng Cắm trở lại 

Rắc cắm tiếp xúc 

không tốt 

Thay hoặc sửa lai rắc 

cắm 

Dây điện Đứt dây Thay hoặc sửa dây 

Đèn trong tủ sáng 

Máy nén có chạy 

Dàn nóng, dàn 

lạnh 

Phin lọc, ống 

mao 

Xì hết gas 

Bị nghẹt  

Thay thế hoặc sửa 

Thay thế  

Máy nén Bị hƣ phần cơ Thay thế hoặc sửa 

chữa 

Đèn trong tủ sáng 

Máy nén không 

chạy 

Máy nén Cháy cuộn dây Dùng đồng hồ đo 

điện trở cuộn dây 

máy nén. 

Thay máy nén 

 

Rờ le khởi động 

Rờ le bảo vệ quá 

tải 

Thermostat bị hƣ 

 

Hƣ tiếp điểm 

Đứt điện trở hoặc hƣ 

thanh lƣỡng kim 

 

Phần lớn rờle khởi 

động bị hƣ tiếp điểm 

sau 1 thời gian sử 

dụng. 

Rờ le bảo vệ quá tái 

thƣờng bị đứt điện trở 

nung. 

Tụ khởi động Tụ yếu hoặc bị đứt Dùng đồng hồ VOM 

đo khả năng nạp xả 

của tụ, nếu yếu hoặc 

đứt thì thay thế. 

Bộ hẹn giờ xả 

tuyết 

Bộ hẹn giờ đang ở vị 

trí xả tuyết hoặc bị hƣ 

nhông. 

Xoay bộ hẹn giờ về vị 

trí xả tuyết. 

Kiểm tra tiếp điểm  

Đèn trong tủ sáng, 

máy nén lúc chay 

lúc dừng 

Nguồn điện Điện áp không ổn định Kiểm tra điện áp 

Máy nén Cuộn dây bị chạm 

 

Kiểm tra điện trở 

cuộn dây. 

2. Tủ kém lạnh. 
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Triệu chứng Bộ phận kiểm tra Nguyên nhân Biện pháp khắc 

phục 

Tủ lạnh bị sử dụng 

trong điều kiện quá 

tải. 

Núm điều khiển nhiệt 

độ 

Điều chỉnh số quá nhỏ Chỉnh lại núm 

điểm chỉnh 

Đóng và mở cửa 

Cửa đóng không kín 

Mở và đóng cửa quá 

nhiều 

Hạn chế số lần 

mở cửa. 

Kiểm tra cửa 

sau khi đóng. 

Cửa thoát gió  Đựng quá nhiều thực 

phẩm 

Xếp thực phẩm 

có hàng để tạo 

khoảng trống. 

Dàn nóng Chất đồ hai bên tủ quá 

nhiều. 

Tạo khoảng 

cách trên 6 cm 

giữa dàn nóng 

với vật cản 2 

bên hông tủ. 

Vị trí đặt tủ Đặt tủ ở nơi có nhiệt độ 

cao. 

Xem lại vị trí 

đặt tủ. 

 Tuyết ở dàn lạnh Đóng tuyết quá nhiều. Xả tuyết ở dàn 

lạnh 

Tủ ở tình trạng xấu 

Thời gian  sử dụng 

đã lâu 

Roong cửa Roong cửa bị hƣ. Thay thế roong 

mới 

 

 

 

Dàn lạnh Bị xì bớt gas Đóng tuyết 

không đều 

Sửa hoặc thay 

thế 

Đèn trong tủ Đèn còn sáng Kiểm ra lai công 

tắc  

Thay thế công 

tắc 

   

   

Động cơ quạt Động cơ quạt không 

chạy hoặc chạy yếu. 

Kiểm tra cuộn 

dây, trục động 

cơ 

Thay thế hoặc 

sửa chữa 

Bộ điều chỉnh nhiệt độ 

 

Bộ điều chỉnh nhiệt độ 

vận hành không đúng. 

Sửa chữa hoặc 

thay thế 
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Bộ hẹn giờ xả tuyết 

Điện trở sấy máng  

nƣớc 

Điện trở sấy ống thoát 

Tuyết đóng quá nhiều 

trên dàn lạnh do không 

xả đƣợc tuyết. 

Kiểm tra bộ xả 

tuyết, điện trở 

sấy. Thay thế 

nếu bị hƣ. 

Ống mao dẫn  Ống mao chạm vào dàn 

nóng. 

Kiểm tra lại ống 

mao. 

Relay bảo vệ quá tải Relay quá tải ngắt liên 

tục. 

 

Có thể do điện 

áp bất thƣờng . 

 Máy nén bị kẹt cơ Sửa hoặc thay 

máy nén 

Nghẹt ống mao Thay thế ống 

mao 

Ngăn làm mát vẫn 

lạnh nhƣng ngăn 

đông không 

lạnh.(Loại làm lạnh 

trực tiếp) 

Hệ thống lạnh Thiếu gas  Kiểm tra chổ bị 

xì sau đó nạp 

thêm gas. 

Máy nén Máy nén yếu bơm Sửa chữa hoặc 

thay máy nén 

Ngăn đông làm 

lạnh tốt nhƣng 

ngăn làm mát 

không lạnh( Loại 

tủ quạt gió) 

Cửa thoát gió Cửa thoát gió bị nghẹt 

hoặc đóng kín. 

Sửa chữa lại cửa 

thoát gió 

Bộ điều chỉnh nhiệt độ 

ngăn làm mát. 

Bộ điều chỉnh nhiệt độ 

ngăn dƣới mất tác 

dụng. 

Sửa chữa hoặc 

thay thế 

Ống thoát nƣớc Ống thoát nƣớc bị 

nghẹt một phần nên 

quạt không thể lấy đủ 

đƣợc lƣợng gió bên 

ngoài vào.  

 

3.Tủ làm lạnh quá mức. 

Triệu chứng Bộ phận kiểm tra Nguyên nhân Biện pháp khắc 

phục 

Máy nén hoạt động liên 

tục. 

Ngăn làm mát bị đông 

đá 

( tủ vẫn lạnh bình 

thƣờng) 

Núm điều khiển nhiệt 

độ. 

Chỉnh số quá lớn  Chỉnh lại bộ điều 

nhiệt 

Bộ điều nhiệt Tiếp điểm bị hỏng, 

không đóng ngắt đƣợc. 

Thay bộ điều nhiệt 

Bầu cảm nhiệt bị lỏng 

hoặc rời ra. 

Chỉnh lại 

Bộ điều nhiệt ngăn 

làm mát. 

Van điều tiết lƣợng gió 

bị trục trặc hoặc bị 

hỏng. 

Sửa chữa hoặc thay 

thế 
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4. Tủ không xả tuyết. 

Triệu chứng Bộ phận kiểm tra Nguyên nhân Biện pháp khắc 

phục 

Dàn lạnh đóng tuyết 

quá nhiều. 

Roong cửa Roong cửa đóng không 

kín nên không khí lọt 

vào. 

Thay roong cửa  

 Bộ hẹn giờ xả tuyết Bộ hẹn giờ bị hỏng. 

 

Kiểm tra lại bộ 

hẹn giờ nếu hƣ 

thì thay thế. 

Điện trở xả tuyết  Đứt điện trở Kiểm tra và thay 

thế 

Cảm biến nhiệt âm 

(sò lạnh) 

Bị thấm nƣớc hoặc tiếp 

điểm bị hƣ. 

Kiểm tra và thay 

thế  

Cảm biến nhiệt 

dƣơng 

( Sò nóng) 

Bị đứt Kiểm tra và thay 

thế. 

Điện sở sây máng 

nƣớc và sấy đƣờng 

ống bị hƣ 

Khi xả tuyết không 

thoát đƣợc nên nƣớc 

đông lại và việc xả 

tuyết không thực hiện 

đƣợc. 

Kiểm tra và thay 

thế điện trở sấy. 

 

5. Nƣớc nhỏ giọt trong tủ, nƣớc rỉ ra ngoài. 

Triệu chứng Bộ phận kiểm tra Nguyên nhân Biện pháp khắc 

phục 

Nƣớc nhỏ giọt ở ngăn 

làm mát hay mặt sau 

của khay hứng. 

Roong cửa  Có khe hở ở roong 

cửa  

Chỉnh lại cho kín 

 Ví trị đặt tủ lạnh Nhiệt độ xung quanh 

tủ quá cao. 

Xem lại vị trí đặt 

tủ 

Cửa tủ Đóng không kín cửa Kiểm tra lại khi 

đóng cửa 

Thực phẩm tồn trữ Thực phẩm còn nhiều 

nƣớc hoặc để vào khi 

còn nóng 

Gói thực phẩm 

kín lại bằng bao 

nilon. 

Đển nguội thực 

phẩm mới cho vào 

tủ. 

Nƣớc nhỏ giọt ở mặt 

dƣới kính ngăn đựng 

rau. 

Thực phẩm trong 

ngăn đựng rau. 

Ngăn đựng rau dễ 

nhỏ nƣớc vì đƣợc bao 

kín cho rau khỏi khô. 

Gói kín rau bằng 

bao nilon. 
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Nƣớc tràn ra từ trong 

tủ 

Ống thoát nƣớc Ống thoát bị nghẹt Thông lại ống 

thoát nƣớc. 

6. Có đọng sƣơng xung quanh tủ hoặc nƣớc chảy tràn ra ở khay hứng nƣớc thải. 

Triệu chứng Bộ phận kiểm tra Nguyên nhân Biện pháp khắc 

phục 

Sƣơng tuyết đọng ở 

cửa tủ 

Roong cửa Roong cửa bị chai Thay thế 

Sƣơng tuyết tụ ở xung 

quanh tủ. 

Vị trí đặt tủ quá ẩm 

ƣớt 

Độ ẩm quá cao. Thay đổi vị trí lắp 

đặt. 

Nƣớc tràn ra từ khay 

hứng nƣớc thải. 

Khay hứng nƣớc thải. Cỏ lổ thủng, nứt. 

Lắp đặt sai. 

Thay thế hoặc sửa 

chữa. 

Chỉnh lại. 

Nƣớc nhỏ giọt hoặc 

bám tuyết ống hút ở 

sau tủ 

Ống hút 

Dàn lạnh  

Dƣ gas 

 

Dàn lạnh bị dập cánh 

tản nhiệt. 

Xả bớt gas. cách 

nhiệt ống hút. 

Chỉnh lại cánh tản 

nhiệt 

7. Có tiếng ồn quá mức. 

Triệu chứng Bộ phận kiểm tra Nguyên nhân Biện pháp khắc 

phục 

Tiếng ồn bất thƣờng Máy nén Lỏng cốt máy 

Lỏng ốc giữ chân 

máy 

Thay thế máy nén 

Xiết lại các ốc 

 Động cơ quạt Quạt chạm các bộ 

phận khác. Động cơ 

bị trục trặc. 

Chỉnh lại quạt. 

Thay động cơ nếu 

hƣ. 

Có những tiếng lạch 

cạch do đụng chạm và 

tủ bị rung. 

Ống hút, ống  nén và 

các bộ phận khác 

Va chạm các ống dẫn 

và sự rung của các bộ 

phận bị lỏng. 

Tách rời ống dẫn 

ra khỏi các bộ 

phận khác. 

Xiết chặt các ốc 

lỏng. 

 Thực phẩm trong tủ Thực phẩm trong tủ 

va chạm nhau hoặc 

các thiết bị bên trong. 

Kiểm tra lại 

Vị trí đặt tủ Đặt tủ chạm tƣờng Chỉnh lại vị trí ắp 

đặt 

 Sàn nhà không cân 

bằng. 

Di chuyển tủ đến 

chổ bằng phẳng 

 Chân tủ bị kênh Chỉnh lại các chân 

tủ 
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8. Chạm vào vỏ tủ bị điện giật. 

 

Triệu chứng Bộ phận kiểm tra Nguyên nhân Biện pháp khắc 

phục 

Chạm vào vỏ bị điện 

giật 

Bộ điều nhiệt 

Điện trở xả tuyết 

Máy nén 

Rờ le khởi động 

Bộ hẹn giờ xả tuyết 

Điện trở sấy 

Rờ le bảo vệ quá tải 

Cách điện hỏng 

Các bộ phận dẫn điện 

bị chạm điện. 

Cuộn dây máy nén bị 

chạm vỏ. 

Kiểm tra và đo 

cách điện từng bộ 

phận 

 

Thỉnh thoảng  bị chạm 

mát ở vỏ 

 Đó là dòng tĩnh điện. Gắn dây tiếp đất 
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Bài 5: MÁY LẠNH 

Giới thiệu 

Trong bài này chủ yếu giới thiệu về các loại máy lạnh và nêu những hƣ hỏng 

thƣờng gặp và cách khắc phục 

Mục tiêu của bài: 

- Hiểu đƣợc cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy lạnh 1 khối và máy lạnh 

hai khối 

- Lắp đặt , sửa chữa đƣợc những hƣ hỏng thông thƣờng của hai loại máy 

lạnh thông dụng. 

 - Hình thành tính cẩn thận, chính xác, an toàn cho ngƣời và thiết bị. 

Nội dung bài:           

2.1. Máy lạnh 1 khối               

2.1.1. Cấu tạo  
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2.1.2. Nguyên lý làm việc 

 

2.1.3. Lắp đặt máy lạnh 
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2.1.4. Vệ sinh máy lạnh  

Bƣớc 1: Ngắt nguồn điện 

Đầu tiên, bạn cần tắt điều hoà và ngắt hết nguồn điện xung quanh để đảm bảo an 

toàn. Sau khi tắt máy, phải đợi hơn 2 phút sau mới đƣợc tiến hành mở máy và bảo 

dƣỡng điều hòa. 

Bƣớc 2: Kiểm tra lƣợng gas 
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Kiểm tra lƣợng gas hiện tại trong máy điều hòa để xem lƣợng gas còn lại là bao 

nhiêu, nếu ít thì phải gọi ngƣời thay để giúp máy làm lạnh đƣợc tốt hơn. Đồng thời 

hãy kiểm tra đƣờng ống dẫn gas, nhất là tại các mối nối để tránh tình trạng máy bị 

rò rỉ gas. 

Bƣớc 3: Kiểm tra hoạt động 

Mở vỏ máy và tiến hành kiểm tra các thiết bị, linh kiện bên trong có sai sót gì hay 

không, kiểm tra mô-tơ điện, máy bơm áp lực,… có dấu hiệu bị hỏng gì không. Nếu 

có, các bạn nên gọi nhân viên đến thay mới. 

Bƣớc 4: Vệ sinh dàn lạnh 

Khi tiến hành vệ sinh dàn lạnh, bạn hãy dùng dung dịch tẩy rửa để làm sạch bụi 

bẩn, vi khuẩn,… ở các kẽ hở bên trong dàn lạnh, đồng thời đảm bảo rằng xung 

quanh cửa thoát khí không có cặn bẩn hoặc vật cản nào. Và nên nhớ kiểm tra cả 

ống thoát nƣớc dƣ. 

Bƣớc 5: Vệ sinh cánh quạt 

Trong điều hoà các cánh quạt rất dễ bám bẩn. Trƣớc khi làm sạch cánh quạt, bạn 

nên cố định nó rồi lau khô trƣớc, sau đó sử dụng dung dịch tẩy rửa chuyên dụng để 

xóa sạch bụi bẩn và vi khuẩn bám trên cánh quạt. 

Bƣớc 6: Vệ sinh dàn nóng 

Tháo nắp dàn nóng, dùng máy bơm áp lực nhỏ xịt nƣớc theo dạng tia vào các khe 

của dàn tản nhiệt nhằm tẩy sạch lớp bụi bẩn, côn trùng bám,… Đồng thời, hãy chú 

ý quan sát xem dàn nóng có đƣợc che chắn cẩn thận không, dây tiếp đất còn 

nguyên vẹn không,… 

Bƣớc 7: Vệ sinh lƣới lọc khí cùng vỏ máy 

Tiến hành tháo bộ lọc khí rồi rửa qua bằng nƣớc ấm khoảng 30 độ C. Sau đấy để 

cho ráo nƣớc hoặc dùng khăn lau sạch. Đồng thời hãy dùng khăn có nhiệt độ vừa 

phải lau qua vỏ máy để giữ vệ sinh sạch sẽ. 

Bƣớc 8: Kiểm tra lại 

Bƣớc cuối cùng, sau khi lắp lại hết các thiết bị, bạn nên kiểm tra lại nguồn điện, 

dây điện và ổ cắm điện xung quanh xem có lỏng lẻo hoặc bị hở không. Tiếp theo 

đó bật máy và kiểm tra xem máy chạy ổn định không. Quá trình bảo dƣỡng máy 

của bạn đến đây là hoàn tất. 

       

2.1.5. Nạp gas cho máy lạnh 
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2.1.6. Những hƣ hỏng và cách sửa chữa  

1. Máy bị thiếu gas, hết gas 

Máy điều hòa không khí là một hệ thống kín và gas lạnh bên trong máy là loại hóa 

chất rất bền không bị phân hủy trong điều kiện hoạt động của máy nên không có 

hiện tƣợng hao hụt gas. Máy chỉ thiếu gas, hết gas trong trƣờng hợp bị rò rỉ, xì trên 

đƣờng ống, tại các van, các chỗ đấu nối ống bằng rắc-co…hay trong quá trình lắp 

mới ngƣời lắp đặt không kiểm tra và nạp đủ gas. 

Khi máy bị thiếu gas hoặc hết gas sẽ có một số hiện tƣợng sau: 

- Máy không lạnh, kém lạnh. 

- Bám tuyết ngay van ống nhỏ của dàn nóng. 

- Dòng điện hoạt động thấp hơn dòng định mức ghi trên máy. 

http://www.lapdieuhoa.com/tag/may-dieu-hoa/
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- Áp suất gas hút về máy nén thấp hơn áp làm việc bình thƣờng (bình thƣờng từ 

65-75psi). Áp suất phía cao áp cũng thấp hơn bình thƣờng. 

Trong một số máy lạnh, khi bị thiếu gas board điều khiển sẽ tự động tắt máy sau 

khoảng 5-10 phút và báo lỗi trên dàn lạnh. 

2. Block không chạy 

Khi block không chạy thì điều hòa nhiệt độ sẽ không lạnh. Nguyên nhân của tình 

trạng này do: 

Mất nguồn cấp đến máy nén: do lỗ do board điều khiển, contactor không đóng, 

hở mạch. 

Nhảy thermic bảo vệ máy nén: thƣờng do hƣ tụ, quạt dàn nóng yếu hoặc hƣ, 

motor máy nén không quay. 

Cháy một trong các cuộn dây động cơ bên trong, trƣờng hợp này có thể dẫn tới 

nhảy CB nguồn. 

3. Máy nén chạy ồn 

Khi máy nén chạy ồn sẽ phát ra tiếng ồn phát ra từ phía giàn nóng, tức là từ phía 

cục nóng thƣờng đặt ngoài trời. Tình trạng này do các nguyên nhân sau: 

- Dƣ gas. 

- Có chi tiết bên trong máy nén bị hƣ. 

- Có các bulong hay đinh vít bị lỏng 

- Chƣa tháo các tấm vận chuyển 

- Có sự tiếp xúc của 1 ống này với ống khác hoặc vỏ máy 

Để khắc phục bạn cần làm nhƣ sau: 

-  Rút bớt lƣợng gas đã sạc bằng cách xả ga ra môi trƣờng bằng khóa lục giác. Vị 

trí xả ra ngay tại đầu côn phía cuối của giàn nóng – cục nóng. 

- Thay máy nén bằng cách đi mua máy nén đúng mã số, thƣơng hiệu, đúng công 

suất và thay thế hoặc nhờ tới chuyên viên thay thế. 

- Vặn chặt các bulông hay vis, kiểm tra xem máy nén có đúng với tình trạng nhƣ 

ban đầu hay không nhé. 

- Tháo các tấm vận chuyển nhằm để cho hệ máy đỡ va chạm và gây kêu. 

- Nắn thẳng hay cố định ống sao cho không tiếp xúc với ống hoặc các chi tiết 

kim loại khác. 

- Kiểm tra xem mặt đế đặt máy nén có bị xiên, lũng hay bị cong làm cho máy 

nén bị xiên và đụng với thành của võ giàn nóng – cục nóng và gây nên kêu. Kiểm 

tra xem các buloong phía dƣới đáy máy nén xem có lỏng hay không, nếu lỏng thì 

xiết vừa phải. 

4. Máy lạnh quá lạnh 

Nguyên nhân kiến điều hòa quá lạnh: 

http://www.lapdieuhoa.com/
http://www.lapdieuhoa.com/
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- Bộ điều khiển nhiệt độ (thermostat) bị hƣ. 

- Chỉnh nhiệt độ xuống quá thấp so với nhu cầu sử dụng. 

Với lỗi này bạn cần: 

- Kiểm tra thông mạch của bộ điều khiển nhiệt độ và dây dẫn. 

- Sét lại nhiệt độ cho phù hợp. 

5. Máy chạy liên tục nhƣng không lạnh 

Nguyên nhân khiến máy chạy liên tục nhƣng không lạnh: 

- Thiếu gas. 

- Đƣờng ống gas lỏng bị cản trở hoặc nghẹt. 

- Lọc gió bị dơ. 

- Dàn lạnh bị dơ 

- Không đủ không khí đi qua dàn lạnh. 

- Dàn ngƣng tụ bị dơ hay bị nghẹt một phần. 

- Có không khí hay khí không ngƣng trong. 

- Không khí giải nhiệt không tuần hoàn. 

- Máy nén hoạt động không hiệu quả. 

- Tải quá nặng. 

Cách sửa chữa: 

- Thử xì, đo Gas, xạc Gas 

- Thay thế chi tiết cản trở 

- Kiểm tra quạt 

- Bảo trì dàn nóng 

- Rút gas hút chân không và sạc gas mới 

- Tháo dỡ các vật cản dòng không khí giải nhiệt 

- Kiểm tra hiệu suất máy nén 

- Kiểm tra tải 

6. Áp suất hút thấp 

Nguyên nhân: 

- Thiếu gas 

- Đƣờng ống gas lỏng bị cản trở hoặc nghẹt 

- Lọc gió bị dơ 

- Dàn lạnh bị dơ 

- Không đủ không khí đi qua dàn lạnh 
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- Van tiết lƣu bị nghẹt 

- Van tiết lƣu hay ống mao bị nghẹt hoàn toàn 

- Bầu cảm biến của van tiết lƣu bị xì 

Cách sữa chữa: 

- Thử xì 

- Thay thế chi tiết cản trở 

- Kiểm tra quạt 

- Thay valve hoặc ống mao 

7. Áp suất hút cao 

Nguyên nhân: 

- Dƣ gas 

- Máy nén hoạt động không hiệu quả 

- Vị trí lắp cảm biến không đúng 

- Tải quá nặng 

Cách sửa: 

- Rút bớt lƣợng gas đã sạc 

- Kiểm tra hiệu suất máy nén 

- Đổi vị trí lắp cảm biến 

- Kiểm tra tải 

8. Áp suất nén thấp 

Nguyên nhân: 

- Thiếu gas 

- Máy nén hoạt động không hiệu quả 

Phƣơng pháp sửa: 

- Thử xì 

- Kiểm tra hiệu suất máy nén 

9. Áp suất nén cao 

Nguyên nhân: 

- Dƣ gas 

- Dàn ngƣng tụ bị dơ hay bị nghẹt một phần 

- Có không khí hay khí không ngƣng trong máy lạnh 

- Không khí giải nhiệt không tuần hoàn 

- Nhiệt độ của không khí hoặc nƣớc giải nhiệt cao 

http://www.lapdieuhoa.com/tag/may-lanh/
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- Thiếu không khí hoặc nƣớc giải nhiệt 

Cách sửa: 

- Rút bớt lƣợng gas đã sạc 

- Bảo trì dàn nóng 

- Rút gas hút chân không và sạc gas mới 

- Tháo dỡ các vật cản dòng không khí giải nhiệt 

10. Block chạy và dừng liên tục do quá tải 

Nguyên nhân: 

- Cuộn dây contactor máy nén bị hƣ 

- Điện thế thấp 

- Thiếu gas 

- Dƣ gas 

- Dàn ngƣng tụ bị dơ hay bị nghẹt một phần 

Phƣơng pháp sữa chữa: 

- Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm 

- Kiểm tra điện thế 

- Thử xì 

- Rút bớt lƣợng gas đã sạc 

- Bảo trì dàn nóng 

11. Máy chạy và ngƣng liên tục 

Nguyên nhân: 

- Cuộn dây contactor máy nén bị hƣ 

- Điện thế thấp 

- Thiếu gas 

- Đƣờng ống gas lỏng bị cản trở hoặc nghẹt 

- Dƣ gas 

- Dàn ngƣng tụ bị dơ hay bị nghẹt một phần 

- Van tiết lƣu hay ống mao bị nghẹt hoàn toàn 

- Bầu cảm biến của van tiết lƣu bị xì 

Cách sữa chữa: 

- Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm 

- Kiểm tra điện thế 

- Thử xì 
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- Thay thế chi tiết cản trở 

- Rút bớt lƣợng gas đã sạc 

- Bảo trì dàn nóng 

- Thay valve hoặc ống mao 

12. Quạt dàn nóng không chạy 

Nguyên nhân: 

- Ngắn mạch hay đứt dây 

- Bộ điều khiển nhiệt độ (thermostat) bị hƣ 

- Tụ điện bị hƣ hay ngắn mạch 

- Cuộn dây contactor quạt bị hƣ 

- Động cơ quạt bị ngắn mạch hay chạm vỏ 

Cách sữa chữa: 

- Kiểm tra mạch điện bằng đồng hồ 

- Kiểm tra thông mạch của bộ điều khiển nhiệt độ và dây dẫn 

- Kiểm tra tụ điện bằng đồng hồ 

- Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm 

- Kiểm tra độ cách điện bằng đồng hồ 

13. Quạt dàn lạnh không chạy 

Nguyên nhân: 

- Ngắn mạch hay đứt dây 

- Tụ điện bị hƣ hay ngắn mạch 

- Cuộn dây contactor quạt bị hƣ 

- Động cơ quạt bị ngắn mạch hay chạm vỏ 

Cách sữa chữa: 

- Kiểm tra mạch điện bằng đồng hồ 

- Kiểm tra tụ điện bằng đồng hồ 

- Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm 

- Kiểm tra độ cách điện bằng đồng hồ 

14. Máy nén và quạt dàn ngƣng không chạy 

Nguyên nhân: 

- Ngắn mạch hay đứt dây 

- Bộ điều khiển nhiệt độ (thermostat) bị hƣ 

- Cuộn dây contactor máy nén bị hƣ 
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Cách sữa chữa: 

- Kiểm tra mạch điện bằng đồng hồ 

- Kiểm tra thông mạch của bộ điều khiển nhiệt độ và dây dẫn 

- Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm 

15. Máy nén không chạy, quạt chạy 

Nguyên nhân: 

- Ngắn mạch hay đứt dây 

- Bộ điều khiển nhiệt độ (thermostat) bị hƣ 

- Tụ điện bị hƣ hay ngắn mạc 

- Cuộn dây contactor máy nén bị hƣ 

- Máy nén bị ngắn mạch hay chạm vỏ 

- Máy nén bị kẹt 

Cách sữa chữa: 

- Kiểm tra mạch điện bằng đồng hồ 

- Kiểm tra thông mạch của bộ điều khiển nhiệt độ và dây dẫn 

- Kiểm tra tụ điện bằng đồng hồ 

- Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm 

- Kiểm tra độ cách điện bằng đồng hồ 

16. Máy không chạy 

Nguyên nhân: 

- Không có điện nguồn 

- Đứt cầu chì hoặc vasitor 

- Lỏng mối nối điện 

- Ngắn mạch hay đứt dây 

- Thiết bị an toàn mở 

- Biến thế bị hƣ 

Cách sữa chữa: 

- Kiểm tra điện thế 

- Kiểm tra cỡ và loại cầu chì 

- Kiểm tra mối nối điện – xiết chặt lại 

- Kiểm tra mạch điện bằng đồng hồ 

- Kiểm tra thông mạch của thiết bị bảo vệ 

- Kiểm tra mạch điều khiển bằng đồng hồ 
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2.2. Máy lạnh 2 khối                

2.2.1. Cấu tạo 
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2.2.2. Nguyên lý làm việc  

 

2.2.3. Lắp đặt máy lạnh 
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Vị trí lắp đặt dàn lạnh (in door) 

Phải đảm bảo vững chắc và không bị rung khi máy hoạt động, đảm bảo tính thẩm 

mỹ trong căn phòng và để mang lại hiệu quả sử dung cao thì cần bố trí cách xa 

nguồn nhiệt và hơn nóng, không bị chắn gió. Nƣớc ngƣng tụ có thể chảy dễ dàng, 

nguồn điện đảm bảo. 

  

 

  

Vị trí lắp đặt dàn nóng (out door) 

Vị trí lắp đặt của dàn nóng cũng phải đảm bảo độ thông thoáng, gió tốt, nên tránh 

mƣa và ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp, vững chắc, đảm bảo thẩm mỹ trong 

phòng, ít tiếng ồn rung động khi hoạt động. Gió ra từ dàn nóng ít ảnh hƣởng tới 

môi trƣờng xung quanh, không có không khí dễ cháy, rò rỉ xung quanh dàn nóng. 

Gió ra từ dàn nóng không bị cản trở. Quan trọng không kém là vị trí lắp đặt thuận 

tiện cho quá trình tháo rỡ và bảo dƣỡng điều hòa khi cần thiết. 
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Chuẩn bị vật tƣ lắp đặt 

 Ống đồng dẫn gas 

 Ống ruột gà dẫn nƣớc từ dàn lạnh ra ngoài 

 CB điện (cầu dao/ aptomat) 

 Dây điện khiển và dây điện cấp nguồn 

 Miếng quấn cách nhiệt (simili) 

 Thanh chữ L kê dàn nóng ngoài trời (eke) 
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Quy trình lắp đặt DÀN LẠNH máy lạnh 

 Bƣớc 1: Lắp giá đỡ dàn lạnh (bass treo) 

+ Căn vị trí cho giá đỡ bằng thƣớc, đảm bảo máy khi lắp lên luôn cân bằng 

+ Cố định giá đỡ dàn lạnh bằng vít và khoan lỗ cho dây đồng ra ngoài. 

Bƣớc 2: Đấu nối để chuẩn bị lắp dàn lạnh  (in door) 

+ Mở hộp điện trên dàn lạnh ra 

+ Đấu nối dây điện bên trong 

Bƣớc 3: Lắp dây đồng và quấn cách nhiệt 

+ Sau khi đấu nối dây điện xong, bắt đầu lắp dây đồng, dây dẫn nƣớc và quấn cách 

nhiệt cho 3 ống dàn lạnh 

+ Việc quấn cách nhiệt cho dây đồng phải đảm bảo thực hiện đúng kỹ thuật để đảm 

bảo không gây thất thoát hơi lạnh và môi chất làm lạnh 

Bƣớc 4: Lắp dàn lạnh lên giá đỡ 

+ Kiểm tra và canh chỉnh lại lần cuối xem máy đã cân bằng chƣa 

+ Dàn lạnh cũng nên lắp ở độ cao thuận tiện để dễ dàng cho việc vệ sinh, bảo trì 
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Quy trình lắp đặt DÀN NÓNG máy lạnh 

Bƣớc 1: Đo đạc hai chân đế, khoảng cách giữa hai bên chân dàn nóng để cố định 

giàn nóng 

Bƣớc 2: Tƣơng tự dàn lạnh, căn vị trí lắp giàn nóng cho cân bằng thƣớc thủy. 

Bƣớc 3: Khoan cố định và bắt vít và gắn thanh chữ L (eke/ giá đỡ) lên tƣờng 

Bƣớc 4: Gắn cục nóng (out door) vào vị trí đã đƣợc căn cân bằng và bắt đầu đấu 

nối. 

+ Nối dây đồng đã nối ở các bƣớc trƣớc vào giàn nóng của máy lạnh. 

+ Dùng cờ lê siết chặt lại 

+ Dùng khóa lục giác vặn kiểm tra lần cuối gas từ giàn nóng có bị rò rỉ hay còn 

hoạt động hay không 

Bƣớc 5: Đấu nối điện cho cục nóng 

+ Quấn cách nhiệt lần cuối cho van gas và môi chất trên giàn nóng để đảm bảo 

máy không bị rò rỉ gas hay nhiệt độ ra ngoài. 

+ Lắp đặt và đấu nối giữa giàn nóng và giàn lạnh hoàn tất 

 Thực hiện công đoạn kiểm tra và đi ống đồng dẫn gas 

Bƣớc 1: Bẻ ống dây sao cho vừa tới vị trí của dàn nóng (cục ngoài trời/out door). 

Bƣớc 2: dùng kìm chuyên dụng loe đầu ống đồng để kết nối với dây đồng đi bên 

ngoài. 

Bƣớc 3: Đầu nối dây từ dàn lạnh với dây đồng ở phía ngoài. 

Bƣớc 4: Dùng cờ lê vặn hai điểm nối lại cho chặt và kín. 

2.2.4. Vệ sinh máy lạnh 

  Vệ sinh điều hoà đơn giản tại nhà có thể đƣợc thực hiện thƣờng xuyên hơn 

thay cho việc phải gọi dịch vụ bảo dƣỡng điều hoà chuyên nghiệp, và sẽ mang lại 

nhiều điều ích lợi. 

Thứ nhất vệ sinh điều hoà thƣờng xuyên giúp làm sạch hệ thống lọc khí, đem đến 

luồng không khí trong lành hơn cho căn phòng vì trong quá trình lọc khí sẽ có 

nhiều bụi bẩn, vi khuẩn bám trên dàn lạnh máy điều hòa. 

Thứ hai vệ sinh điều hoà thƣờng xuyên giúp tăng tuổi thọ điều hòa. Máy điều hòa 

đƣợc kiểm tra và lau chùi thƣờng xuyên sẽ luôn có trạng thái sử dụng tốt nhất, hoạt 

động cực kỳ hiệu quả với năng suất cao nhất. 

Hơn nữa vệ sinh điều hòa sẽ giúp làm sạch các bụi bẩn, giảm sự hao phí điện năng, 

làm tiết kiệm điện năng cho gia đình bạn. 

Và cuối cùng vệ sinh điều hòa thƣờng xuyên sẽ giúp tiết kiệm chi phí bảo hành, 

bảo dƣỡng điều hòa cho nhà bạn. 
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Dụng cụ cần thiết khi vệ sinh máy lạnh 

+ Bơm tăng áp có hệ thống vòi nƣớc áp suất cao, làm sạch sâu. 

+ Bình dạng xịt chứa dung dịch tẩy rửa dùng để tẩy rửa bụi bẩn, vi khuẩn ở dàn 

lạnh. 

+ Tuốc-nơ-vít và các thiết bị dân dụng khác. 

+ Khăn sạch hoặc giẻ lau để ngăn chặn nƣớc ảnh hƣởng đến các bo mạch điện tử. 

+ Túi ni lông cỡ lớn (hoặc áo mƣa tiện lợi). 

+ Máy hút bụi (nếu có). 

 

Hƣớng dẫn cách vệ sinh máy lạnh tại nhà 

Bƣớc 1: Ngắt nguồn điện 

Đầu tiên, bạn cần tắt điều hoà và ngắt hết nguồn điện xung quanh để đảm bảo an 

toàn. Sau khi tắt máy, phải đợi hơn 2 phút sau mới đƣợc tiến hành mở máy và bảo 

dƣỡng điều hòa. 

Bƣớc 2: Kiểm tra lƣợng gas 

Kiểm tra lƣợng gas hiện tại trong máy điều hòa để xem lƣợng gas còn lại là bao 

nhiêu, nếu ít thì phải gọi ngƣời thay để giúp máy làm lạnh đƣợc tốt hơn. Đồng thời 

hãy kiểm tra đƣờng ống dẫn gas, nhất là tại các mối nối để tránh tình trạng máy bị 

rò rỉ gas. 

Bƣớc 3: Kiểm tra hoạt động 

Mở vỏ máy và tiến hành kiểm tra các thiết bị, linh kiện bên trong có sai sót gì hay 

không, kiểm tra mô-tơ điện, máy bơm áp lực,… có dấu hiệu bị hỏng gì không. Nếu 

có, các bạn nên gọi nhân viên đến thay mới. 
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Bƣớc 4: Vệ sinh dàn lạnh 

Khi tiến hành vệ sinh dàn lạnh, bạn hãy dùng dung dịch tẩy rửa để làm sạch bụi 

bẩn, vi khuẩn,… ở các kẽ hở bên trong dàn lạnh, đồng thời đảm bảo rằng xung 

quanh cửa thoát khí không có cặn bẩn hoặc vật cản nào. Và nên nhớ kiểm tra cả 

ống thoát nƣớc dƣ. 

Bƣớc 5: Vệ sinh cánh quạt 

Trong điều hoà các cánh quạt rất dễ bám bẩn. Trƣớc khi làm sạch cánh quạt, bạn 

nên cố định nó rồi lau khô trƣớc, sau đó sử dụng dung dịch tẩy rửa chuyên dụng để 

xóa sạch bụi bẩn và vi khuẩn bám trên cánh quạt. 

Bƣớc 6: Vệ sinh dàn nóng 

Tháo nắp dàn nóng, dùng máy bơm áp lực nhỏ xịt nƣớc theo dạng tia vào các khe 

của dàn tản nhiệt nhằm tẩy sạch lớp bụi bẩn, côn trùng bám,… Đồng thời, hãy chú 

ý quan sát xem dàn nóng có đƣợc che chắn cẩn thận không, dây tiếp đất còn 

nguyên vẹn không,… 

Bƣớc 7: Vệ sinh lƣới lọc khí cùng vỏ máy 

Tiến hành tháo bộ lọc khí rồi rửa qua bằng nƣớc ấm khoảng 30 độ C. Sau đấy để 

cho ráo nƣớc hoặc dùng khăn lau sạch. Đồng thời hãy dùng khăn có nhiệt độ vừa 

phải lau qua vỏ máy để giữ vệ sinh sạch sẽ. 
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Tiến hành tháo bộ lọc khí. 

 

Rửa qua bằng nƣớc ấm khoảng 30 độ. 

Bƣớc 8: Kiểm tra lại 

Bƣớc cuối cùng, sau khi lắp lại hết các thiết bị, bạn nên kiểm tra lại nguồn điện, 

dây điện và ổ cắm điện xung quanh xem có lỏng lẻo hoặc bị hở không. Tiếp theo 

đó bật máy và kiểm tra xem máy chạy ổn định không. Quá trình bảo dƣỡng máy 

của bạn đến đây là hoàn tất. 

Những lƣu ý khi vệ sinh máy lạnh 

+ Luôn nhớ bảo dƣỡng điều hoà định kỳ. Đối với dàn lạnh và dàn nóng thì cần vệ 

sinh ít nhất 4 tháng một lần. Nếu có thời gian, bạn nên dùng chổi lông mềm quét 

các bộ phận cũng nhƣ vỏ máy khoảng nửa tháng một lần để giữ vệ sinh điều hoà. 

+ Những lúc bật điều hoà nên theo dõi các âm thanh từ máy phát ra. Nếu xuất hiện 

các âm thanh nhƣ tiếng va đập lạch cạch, tiếng kêu của động cơ,… thì ngay lập tức 

phải tắt máy và tìm ra nguyên nhân tại sao. Để đảm bảo an toàn chúng ta có thể gọi 

nhân viên bảo hành đến. 

+ Hãy luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu khi vệ sinh điều hoà, kể cả trong việc 

leo trèo.  
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2.2.5. Nạp gas cho máy lạnh  

 



 92 

 

 



 93 

 

2.2.6. Những hƣ hỏng và cách sửa chữa  

1. Máy bị thiếu gas, hết gas 

Máy điều hòa không khí là một hệ thống kín và gas lạnh bên trong máy là loại hóa 

chất rất bền không bị phân hủy trong điều kiện hoạt động của máy nên không có 

hiện tƣợng hao hụt gas. Máy chỉ thiếu gas, hết gas trong trƣờng hợp bị rò rỉ, xì trên 

đƣờng ống, tại các van, các chỗ đấu nối ống bằng rắc-co…hay trong quá trình lắp 

mới ngƣời lắp đặt không kiểm tra và nạp đủ gas. 

Khi máy bị thiếu gas hoặc hết gas sẽ có một số hiện tƣợng sau: 

- Máy không lạnh, kém lạnh. 

- Bám tuyết ngay van ống nhỏ của dàn nóng. 

- Dòng điện hoạt động thấp hơn dòng định mức ghi trên máy. 

- Áp suất gas hút về máy nén thấp hơn áp làm việc bình thƣờng (bình thƣờng từ 

65-75psi). Áp suất phía cao áp cũng thấp hơn bình thƣờng. 

http://www.lapdieuhoa.com/tag/may-dieu-hoa/
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Trong một số máy lạnh, khi bị thiếu gas board điều khiển sẽ tự động tắt máy sau 

khoảng 5-10 phút và báo lỗi trên dàn lạnh. 

2. Block không chạy 

Khi block không chạy thì điều hòa nhiệt độ sẽ không lạnh. Nguyên nhân của tình 

trạng này do: 

Mất nguồn cấp đến máy nén: do lỗ do board điều khiển, contactor không đóng, 

hở mạch. 

Nhảy thermic bảo vệ máy nén: thƣờng do hƣ tụ, quạt dàn nóng yếu hoặc hƣ, 

motor máy nén không quay. 

Cháy một trong các cuộn dây động cơ bên trong, trƣờng hợp này có thể dẫn tới 

nhảy CB nguồn. 

3. Máy nén chạy ồn 

Khi máy nén chạy ồn sẽ phát ra tiếng ồn phát ra từ phía giàn nóng, tức là từ phía 

cục nóng thƣờng đặt ngoài trời. Tình trạng này do các nguyên nhân sau: 

- Dƣ gas. 

- Có chi tiết bên trong máy nén bị hƣ. 

- Có các bulong hay đinh vít bị lỏng 

- Chƣa tháo các tấm vận chuyển 

- Có sự tiếp xúc của 1 ống này với ống khác hoặc vỏ máy 

Để khắc phục bạn cần làm nhƣ sau: 

-  Rút bớt lƣợng gas đã sạc bằng cách xả ga ra môi trƣờng bằng khóa lục giác. Vị 

trí xả ra ngay tại đầu côn phía cuối của giàn nóng – cục nóng. 

- Thay máy nén bằng cách đi mua máy nén đúng mã số, thƣơng hiệu, đúng công 

suất và thay thế hoặc nhờ tới chuyên viên thay thế. 

- Vặn chặt các bulông hay vis, kiểm tra xem máy nén có đúng với tình trạng nhƣ 

ban đầu hay không nhé. 

- Tháo các tấm vận chuyển nhằm để cho hệ máy đỡ va chạm và gây kêu. 

- Nắn thẳng hay cố định ống sao cho không tiếp xúc với ống hoặc các chi tiết 

kim loại khác. 

- Kiểm tra xem mặt đế đặt máy nén có bị xiên, lũng hay bị cong làm cho máy 

nén bị xiên và đụng với thành của võ giàn nóng – cục nóng và gây nên kêu. Kiểm 

tra xem các buloong phía dƣới đáy máy nén xem có lỏng hay không, nếu lỏng thì 

xiết vừa phải. 

4. Máy lạnh quá lạnh 

Nguyên nhân kiến điều hòa quá lạnh: 

- Bộ điều khiển nhiệt độ (thermostat) bị hƣ. 

http://www.lapdieuhoa.com/
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- Chỉnh nhiệt độ xuống quá thấp so với nhu cầu sử dụng. 

 

Với lỗi này bạn cần: 

- Kiểm tra thông mạch của bộ điều khiển nhiệt độ và dây dẫn. 

- Sét lại nhiệt độ cho phù hợp. 

5. Máy chạy liên tục nhƣng không lạnh 

Nguyên nhân khiến máy chạy liên tục nhƣng không lạnh: 

- Thiếu gas. 

- Đƣờng ống gas lỏng bị cản trở hoặc nghẹt. 

- Lọc gió bị dơ. 

- Dàn lạnh bị dơ 

- Không đủ không khí đi qua dàn lạnh. 

- Dàn ngƣng tụ bị dơ hay bị nghẹt một phần. 

- Có không khí hay khí không ngƣng trong. 

- Không khí giải nhiệt không tuần hoàn. 

- Máy nén hoạt động không hiệu quả. 

- Tải quá nặng. 

Cách sửa chữa: 

- Thử xì, đo Gas, xạc Gas 

- Thay thế chi tiết cản trở 

- Kiểm tra quạt 

- Bảo trì dàn nóng 
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- Rút gas hút chân không và sạc gas mới 

- Tháo dỡ các vật cản dòng không khí giải nhiệt 

- Kiểm tra hiệu suất máy nén 

- Kiểm tra tải 

6. Áp suất hút thấp 

Nguyên nhân: 

- Thiếu gas 

- Đƣờng ống gas lỏng bị cản trở hoặc nghẹt 

- Lọc gió bị dơ 

- Dàn lạnh bị dơ 

- Không đủ không khí đi qua dàn lạnh 

- Van tiết lƣu bị nghẹt 

- Van tiết lƣu hay ống mao bị nghẹt hoàn toàn 

- Bầu cảm biến của van tiết lƣu bị xì 

Cách sữa chữa: 

- Thử xì 

- Thay thế chi tiết cản trở 

- Kiểm tra quạt 

- Thay valve hoặc ống mao 

7. Áp suất hút cao 

Nguyên nhân: 

- Dƣ gas 

- Máy nén hoạt động không hiệu quả 

- Vị trí lắp cảm biến không đúng 

- Tải quá nặng 

Cách sửa: 

- Rút bớt lƣợng gas đã sạc 

- Kiểm tra hiệu suất máy nén 

- Đổi vị trí lắp cảm biến 

- Kiểm tra tải 

8. Áp suất nén thấp 

Nguyên nhân: 

- Thiếu gas 
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- Máy nén hoạt động không hiệu quả 

Phƣơng pháp sửa: 

- Thử xì 

- Kiểm tra hiệu suất máy nén 

9. Áp suất nén cao 

Nguyên nhân: 

- Dƣ gas 

- Dàn ngƣng tụ bị dơ hay bị nghẹt một phần 

- Có không khí hay khí không ngƣng trong máy lạnh 

- Không khí giải nhiệt không tuần hoàn 

- Nhiệt độ của không khí hoặc nƣớc giải nhiệt cao 

- Thiếu không khí hoặc nƣớc giải nhiệt 

Cách sửa: 

- Rút bớt lƣợng gas đã sạc 

- Bảo trì dàn nóng 

- Rút gas hút chân không và sạc gas mới 

- Tháo dỡ các vật cản dòng không khí giải nhiệt 

10. Block chạy và dừng liên tục do quá tải 

Nguyên nhân: 

- Cuộn dây contactor máy nén bị hƣ 

- Điện thế thấp 

- Thiếu gas 

- Dƣ gas 

- Dàn ngƣng tụ bị dơ hay bị nghẹt một phần 

Phƣơng pháp sữa chữa: 

- Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm 

- Kiểm tra điện thế 

- Thử xì 

- Rút bớt lƣợng gas đã sạc 

- Bảo trì dàn nóng 

11. Máy chạy và ngƣng liên tục 

Nguyên nhân: 

- Cuộn dây contactor máy nén bị hƣ 
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- Điện thế thấp 

- Thiếu gas 

- Đƣờng ống gas lỏng bị cản trở hoặc nghẹt 

- Dƣ gas 

- Dàn ngƣng tụ bị dơ hay bị nghẹt một phần 

- Van tiết lƣu hay ống mao bị nghẹt hoàn toàn 

- Bầu cảm biến của van tiết lƣu bị xì 

Cách sữa chữa: 

- Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm 

- Kiểm tra điện thế 

- Thử xì 

- Thay thế chi tiết cản trở 

- Rút bớt lƣợng gas đã sạc 

- Bảo trì dàn nóng 

- Thay valve hoặc ống mao 

12. Quạt dàn nóng không chạy 

Nguyên nhân: 

- Ngắn mạch hay đứt dây 

- Bộ điều khiển nhiệt độ (thermostat) bị hƣ 

- Tụ điện bị hƣ hay ngắn mạch 

- Cuộn dây contactor quạt bị hƣ 

- Động cơ quạt bị ngắn mạch hay chạm vỏ 

Cách sữa chữa: 

- Kiểm tra mạch điện bằng đồng hồ 

- Kiểm tra thông mạch của bộ điều khiển nhiệt độ và dây dẫn 

- Kiểm tra tụ điện bằng đồng hồ 

- Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm 

- Kiểm tra độ cách điện bằng đồng hồ 

13. Quạt dàn lạnh không chạy 

Nguyên nhân: 

- Ngắn mạch hay đứt dây 

- Tụ điện bị hƣ hay ngắn mạch 

- Cuộn dây contactor quạt bị hƣ 
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- Động cơ quạt bị ngắn mạch hay chạm vỏ 

Cách sữa chữa: 

- Kiểm tra mạch điện bằng đồng hồ 

- Kiểm tra tụ điện bằng đồng hồ 

- Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm 

- Kiểm tra độ cách điện bằng đồng hồ 

14. Máy nén và quạt dàn ngƣng không chạy 

Nguyên nhân: 

- Ngắn mạch hay đứt dây 

- Bộ điều khiển nhiệt độ (thermostat) bị hƣ 

- Cuộn dây contactor máy nén bị hƣ 

Cách sữa chữa: 

- Kiểm tra mạch điện bằng đồng hồ 

- Kiểm tra thông mạch của bộ điều khiển nhiệt độ và dây dẫn 

- Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm 

15. Máy nén không chạy, quạt chạy 

Nguyên nhân: 

- Ngắn mạch hay đứt dây 

- Bộ điều khiển nhiệt độ (thermostat) bị hƣ 

- Tụ điện bị hƣ hay ngắn mạc 

- Cuộn dây contactor máy nén bị hƣ 

- Máy nén bị ngắn mạch hay chạm vỏ 

- Máy nén bị kẹt 

Cách sữa chữa: 

- Kiểm tra mạch điện bằng đồng hồ 

- Kiểm tra thông mạch của bộ điều khiển nhiệt độ và dây dẫn 

- Kiểm tra tụ điện bằng đồng hồ 

- Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm 

- Kiểm tra độ cách điện bằng đồng hồ 

16. Máy không chạy 

Nguyên nhân: 

- Không có điện nguồn 

- Đứt cầu chì hoặc vasitor 
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- Lỏng mối nối điện 

- Ngắn mạch hay đứt dây 

- Thiết bị an toàn mở 

- Biến thế bị hƣ 

Cách sữa chữa: 

- Kiểm tra điện thế 

- Kiểm tra cỡ và loại cầu chì 

- Kiểm tra mối nối điện – xiết chặt lại 

- Kiểm tra mạch điện bằng đồng hồ 

- Kiểm tra thông mạch của thiết bị bảo vệ 

- Kiểm tra mạch điều khiển bằng đồng hồ 

  


