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I. Đặt vấn đề :
Hiện nay việc giảng dạy các môn học chuyên môn ngành Kỹ thuật máy lạnh
và điều hòa không khí, môn Kỹ thuật lạnh ngành Điện công nghiệp, ngành Kỹ thuật
điện – điện tử cả về lý thuyết cũng như thực hành đều còn bị hạn chế do thiếu các
trang thiết bị. Mặc dù đã được Nhà trường quan tâm, mua sắm 1 số thiết bị máy
lạnh, điều hòa nhưng số lượng còn ít và đều là các máy nguyên chiếc, có 02 loại
mô hình dàn trải nhưng bố trí liền trên 1 bàn nên rất khó cho việc vận chuyển đi
dạy ở các trung tâm.
Số lượng học sinh sinh viên học ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không
khí tăng lên rất nhanh, năm 2016 K50 có 42 học sinh, năm 2017 K51 có thêm 167
học sinh sinh viên đăng ký theo học ngành này.
Việc vận chuyển các thiết bị đi dậy ở các trung tâm yêu cầu các bộ thiết bị
thực hành phải phù hợp: nhỏ gọn, chính xác, thuận lợi cho việc thao tác thực hành
rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng của sinh viên.
Giáo viên chế tạo ra các thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy vừa nâng cao tay
nghề, vừa tiết kiệm cho Nhà trường vì giá thành thấp hơn nhiều so với một số sản
phẩm cùng tác dụng mua trên thị trường, vừa phù hợp thực tế, độ bền và tuổi thọ
cao.
II. Nội dung
Chương 1: Tìm hiểu chung về các thiết bị trong hệ thống lạnh cơ bản.
1.1.

Sơ đồ hệ thống lạnh cơ bản

1. 2. Máy nén (MN)
1.3. Thiết bị trao đổi nhiệt
1.4. Thiết bị tiết lưu (giảm áp)
Chương 2. Chế tạo bộ thực hành.
2.1. Các thiết bị sử dụng trong bộ thực hành
2.2. Chế tạo các panel trong bộ thực hành
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III. Kết luận và kiến nghị
1. Kết luận:
Sau thời gian nhóm đề tài nghiên cứu, thử nghiệm, lắp đặt, bộ panel thiết bị
thực hành lạnh cơ bản. Hệ thống làm việc tốt, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, đáp
ứng đào tạo các kỹ năng thực hành lạnh cơ bản như: nhận biết các thiết bị trong hệ
thống lạnh cơ bản, lắp ráp hệ thống làm lạnh tủ lạnh, làm sạch đường ống, kiểm tra
độ kín khít của đường ống, hút chân không, nạp gas cho hệ thống. Bộ thiết bị đã
được sử dụng để giảng dậy cho các lớp như: 48CĐN- Đ, 50TCN-KTML.Ty. Qua
quá trình sử dụng nhóm đề tài nhận thấy bộ thiết bị đáp ứng được các mục tiêu của
đề tài, phù hợp với giảng dậy trong trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp.
2. Kiến nghị:
Nhà trường đầu tư thêm kinh phí để có thể xây dựng hệ thống lạnh hoàn thiện
hơn về số lượng cũng như chủng loại thiết bị (máy nén, dàn nóng, dàn lạnh, các
thiết bị bảo vệ cho hệ thống lạnh) để bộ thiết bị hoàn thiện hơn, đào tạo được nhiều
kỹ năng cho học sinh sinh viên.
IV. Hướng dẫn vận hành.
1. Giới thiệu chức năng của các panel
2. Các bài thực hành trên bộ panel thiếtbị thực hành lạnh cơ bản
V. Tài liệu tham khảo
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