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1. Hình thức thi 

- Thi tự luận, không được phép sử dụng tài liệu. 

- Thời gian: 90 phút 

2. Nội dung 

2.1. Phần lý thuyết 

- Xây dựng và thuyết minh hệ thống cô đặc một nồi làm việc liên tục (áp suất thường, chân không). 

- Xây dựng và thuyết minh hệ thống cô đặc nhiều nồi (xuôi chiều, ngược chiều, song song). 

- Xây dựng chu trình máy lạnh 1 cấp nén (chu trình lạnh khô, chu trình có quá lạnh, quá nhiệt,…). 

2.2. Phần bài toán 

2.2.1. Bài toán truyền nhiệt ổn định 

- Truyền nhiệt biến nhiệt ổn định trong trường hợp 2 lưu thể: chuyển động xuôi chiều, chuyển động 

ngược chiều, chuyển động hỗn hợp hoặc chéo dòng (vuông góc) trong thiết bị nhiều pass (tính toán 

các giá trị R, P từ đó xác định hệ số hiệu chỉnh (ε𝜟t) qua đồ thị) 

- Từ cân bằng năng lượng, tính toán được các thông số công nghệ của quá trình truyền nhiệt (đun 

nóng, làm nguôi, ngưng tụ) như: lưu lượng dòng nóng, dòng lạnh, lượng nhiệt trao đổi, lượng nhiệt 

tổn thất,….;  

- Tính toán động lực quá trình, hệ số truyền nhiệt, diện tích bề mặt truyền nhiệt của thiết bị từ đó xác 

định chiều dài ống truyền nhiệt, số ống truyền nhiệt,… 

2.2.2. Bài toán cô đặc 

- Cô đặc nhiều nồi: Tính được các thông số cân bằng vật trong quá trình cô đặc nhiểu nồi (lượng hơi 

thứ, nồng độ qua các nồi…) 

- Cô đặc một nồi: Xác định lượng hơi thứ, nhiệt độ sôi trung bình, các dạng tổn nhiệt độ (’, ”), hiệu 

số nhiệt độ hữu ích, lượng hơi đốt sử dụng, lượng nhiệt cung cấp, lượng nhiệt hữu ích, diện tích (hay 

hệ số truyền nhiệt) buồng đốt, lượng nước sử dụng cho thiết bị ngưng tụ trong hệ thống cô đặc. 

2.2.3. Bài toán kỹ thuật lạnh 

- Biểu diễn đồ thị lgP-h của chu trình máy lạnh một cấp nén (chu trình lạnh khô, chu trình lạnh có quá 

lạnh, quá nhiệt,…. 

- Xác định bảng giá trị các thông số của điểm nút (giá trị áp suất, nhiệt độ, enthalpy) từ đồ thị 

- Tính toán các thông số của chu trình: năng suất lạnh khối lượng (công suất lạnh riêng khối lượng), 

công nén (công nén riêng), nhiệt tải thiết bị ngưng tụ (nhiệt tải riêng), hệ số làm lạnh (ε), tỷ số nén (π) 

- Tính toán lượng chất tải nhiệt cho thiết bị ngưng tụ, lượng chất tải lạnh cho thiết bị bốc hơi. 


