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Tóm tắt
Năng suất lạnh của một hệ thống điều hòa không khí (ĐHKK) giải nhiệt gió phụ thuộc
lớn vào điều kiện môi trường, nghĩa là năng suất lạnh sẽ giảm khi trường nhiệt độ xung
quanh các dàn nóng tăng. Lựa chọn máy ĐHKK cần xem xét chi tiết ảnh hưởng của nhiệt
độ xung quanh không khí xung quanh các dàn nóng đến năng suất lạnh của toàn bộ hệ
thống. Thêm vào đó, việc bố trí vị trí các tổ hợp dàn nóng của hệ thống ĐHKK Variable
Refrigerant Volume (VRV) cũng ảnh hưởng lớn đến sự phân bổ trường nhiệt độ của khối
không khí xung quanh các dàn nóng. Bố trí các tổ hợp dàn nóng không phù hợp sẽ dẫn
tới trường nhiệt độ không khí giữa các dàn nóng này tăng cao, dẫn tới giảm năng suất
lạnh, sự hoạt động ổn định, giảm tuổi thọ của hệ thống và tiêu tốn năng lượng. Tuy nhiên,
hầu hết các thiết kế hệ thống ĐHKK chưa đánh giá chi tiết ảnh hưởng của nhiệt độ không
khí xung quanh các tổ hợp dàn nóng đến năng suất lạnh của hệ thống. Gần đây, với sự
phát triển mẽ của các phần mềm mô phỏng cơ học chất lưu, trường nhiệt độ xung quanh
các dàn nóng có thể mô phỏng sử dụng các thông số kỹ thuật của dàn nóng, kết cấu công
trình và điều kiện khí tượng của địa phương nơi công trình được xây dựng. Do đó, nghiên
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cứu này đã ứng dụng phần mềm mô phỏng cơ học chất lưu FLOVENT để mô phỏng và
đề xuất vị trí đặt các tổ hợp dàn nóng trên mái cho hệ thống ĐHKK VRV tại tòa nhà
Coninco Tower. Nhiệt độ trung bình của khối không khí xung quanh dàn nóng được tính
toán dựa trên mô phỏng trường nhiệt độ từ phần mềm FLOVENT. Sau đó, thông số này
được sử dụng để ước lượng mức giảm năng suất của hệ thống ĐHKK do ảnh hưởng của
nhiệt độ xung quanh các dàn nóng. Dựa vào mức giảm năng suất lạnh, nhóm nghiên cứu
đề xuất phương án bố trí các dàn nóng phù hợp. Kết quả và phương pháp luận của nghiên
cứu này kỳ vọng được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, các kỹ sư, chuyên
gia về hệ thống điều hòa không khí.
Từ khóa: ĐHKK giải nhiệt gió, Variable Refrigerant Volumn; Mô phỏng cơ học chất
lưu; FLOVENT; Vị trí lắp đặt dàn nóng
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