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I. Nội dung thi: 
Phần 1: Cơ sở kỹ thuật nhiệt       
1. Mục tiêu:  
- Phân biệt các loại chất môi giới, cách xác định các thông số và ứng dụng. 
-  Xác định được nhiệt dung riêng cho các loại chất môi giới khác nhau.  
- Áp dụng đúng các dạng phương trình định luật và hiểu được đặc điểm tính chất của các quá 
trình nhiệt động khí lý tưởng cũng như khí thực. 
-  Ứng dụng được vào thực tế thông qua đặc điểm, tính chất của các quá trình nén, tiết lưu. 
- Ứng dụng các phương trình trạng thái để xác định thông số trạng thái. 
- Ứng dụng được các phương trình của định luật một, tính chất của các quá trình nhiệt động để 
tính nhiệt. 
-  Ứng dụng được nội dung của định luật hai nhằm nâng cao hiệu quả làm việc cho một số chu 
trình. 
-  Xác định được hiệu suất nhiệt của chu trình, qua đó biết cách nâng cao hiệu suất nhiệt của 
chu trình thông qua các đại lượng đặc trưng. 
-  Nhận dạng thành thạo các chu trình thiết bị lạnh dùng hơi và dùng khí, cũng như biết cách 
nâng cao hệ số làm lạnh của chu trình  
2. Nội dung:  

2.1. Những khái niệm cơ bản 
2.2. Chất môi giới 
2.3. Định luật nhiệt động 1 
2.4. Định luật nhiệt động 2 
2.5. Chu trình ngược chiều 
2.6. Truyền nhiệt 

Phần 2: Cơ sở kỹ thuật lạnh       
1. Mục tiêu: Các hiểu biết về chất môi giới trong hệ thống máy lạnh và ĐHKK, cấu tạo và 
nguyên lý hoạt động của máy lạnh, cấu trúc cơ bản của hệ thống máy lạnh và ĐHKK. 
2. Nội dung:  

2.1. Môi chất lạnh và chất tải lạnh 
2.2. Máy nén lạnh 
2.3. Hệ thống lạnh một cấp   
2.4. Hệ thống lạnh nhiều cấp, ghép tầng 
2.5. Thiết bị ngưng tụ 
2.6. Thiết bị bay hơi 



2.7. Van thiết lưu 
2.8. Các thiết bị phụ của hệ thống lạnh. 

Phần 3: Hệ thống máy lạnh công nghiệp      
1. Mục tiêu: Kiến thức cơ bản về đọc bản vẽ, sử dụng dụng cụ, đồ nghề và các kỹ thuật lắp đặt, 
vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống máy lạnh công nghiệp. 
2. Nội dung:  

2.1. Lắp đặt hệ thống và thiết bị kho lạnh công nghiệp 
2.2. Vận hành hệ thống lạnh 
2.3. Bảo trì - Bảo dưỡng hệ thống lạnh 
2.4. Sửa chữa hệ thống lạnh 
2.5. Xử lý sự cố trong một số hệ thống lạnh 

 
II. Nội dung và phương pháp đánh giá:  
1. Nội dung: 
- Kiến thức: từ phần 1 đến phần 4. 
- Kỹ năng:  
 + Phân tích được nguyên lý làm việc của máy nén và các hệ thống lạnh thông dụng 
 + Tính toán được các bài tập trong thực tế 
2. Phương pháp: Trắc nghiệm (50% - 60 phút) + Tự luận (50% - 60 phút) 
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