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MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết
Trên thế giới, lò hơi đốt than tuần hoàn (lò hơi CFB) được phát triển do có ưu
điểm đặc biệt là sử dụng được cả loại than tốt và than chất lượng thấp (xỉ than). Than
sử dụng trong công nghệ lò hơi CFB được nghiền nhỏ (kích thước khoảng từ 3 đến 5
mm). Nguyên liệu đốt của lò hơi CFB, ngoài than nghiền còn được trộn đá vụn hạt nhỏ
theo một tỷ lệ nhất định. Nguyên lý chung của loại lò này dựa trên việc đốt than theo
kiểu trọng lực. Khi than đưa vào trong buồng lửa, than được tạo sôi bằng không khí
thổi từ dưới ghi lò lên và cháy trong trạng thái lơ lửng (dạng tầng sôi). Hạt than lớn
chưa cháy hết khi ra khỏi buồng lửa được tách ra bởi cyclon tái tuần hoàn và được làm
nguội ở thiết bị tận dụng nhiệt, sau đó được đưa trở lại buồng lửa để cháy lại, cháy
kiệt. Do tỷ lệ tuần hoàn của tro cao (80100) % so với hỗn hợp nhiên liệu và thời gian
lưu lại ở buồng đốt dài (một vài phút) nên hiệu suất cháy cacbon đạt rất cao (có thể
đến 99%). Do đặc điểm xỉ đáy lò hơi CFB có cỡ hạt nhỏ, không bị đóng bánh nên có
thể sử dụng thiết bị chuyên dụng riêng với công nghệ làm mát khô [1], [7].
Lượng tro xỉ thải ra từ lò hơi đốt nhiên liệu than chiểm khoảng 30% so với than
cấp đầu vào. Trong tổng số đó xỉ đáy lò tỷ lệ chiếm: khoảng 60% đối với lò hơi công
nghệ CFB còn lại là tro bay khoảng 40% được thải theo khói qua thiết bị lọc bụi. Xỉ
thải ra từ đáy lò hơi CFB ở trạng thái rắn, cỡ hạt khoảng dưới 5mm, nhiệt độ rất cao,
trung bình 600oC, trường hợp đặc biệt có thể tới 900oC. Do vậy cần phải có phương
pháp riêng để làm mát và vận chuyển [5],[7]. Thiết bị làm mát xỉ đáy lò là thiết bị
quan trọng nhất trong hệ thống thải xỉ. Việc lựa chọn phù hợp thiết bị và chế độ vận
hành ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất và hiệu quả kinh tế vận hành lò hơi [31].
Việc nâng cao năng suất thiết bị làm mát xỉ đáy lò hơi là vấn đề luôn được các nhà
khoa học và các nhà quản lý trên thế giới quan tâm nghiên cứu tìm giải pháp. Hiện nay
ở Việt nam các thiết bị làm mát xỉ đáy lò hơi có nguồn gốc ngoại nhập đang sử dụng
tại các nhà máy nhiệt điện [1], [2]... Các nhà đầu tư thường nhập khẩu theo hình thức
"chìa khóa trao tay" trong đó có hệ thống thu tro xỉ từ đáy lò hơi. Chủ đầu tư tại Việt
nam thường nhận bàn giao thiết bị và công nghệ trong đó có đào tạo vận hành (Không
có chuyển giao thiết kế công nghệ và thiết kế chế tạo thiết bị). Do đặc điểm như vậy
nên thiết bị được vận hành theo chỉ dẫn bởi nhà thầu nước ngoài.
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Hướng phát triển dùng lò hơi CFB tại Việt Nam phù hợp cho việc tận dụng nhiên
liệu là than chất lượng thấp với khối lượng lớn đang tồn tại ở các vùng khai thác than.
Song vấn đề khó khăn thường xảy ra trong sản xuất là bị trục trặc tại khâu thải xỉ đáy
lò hơi CFB qua thiết bị làm mát xỉ như năng suất không ổn định do nhiều nguyên nhân
khác nhau trong đó có nguyên nhân của chế độ vận hành. Đặc biệt khi thay đổi nhiên
liệu than đốt cần phải lựa chọn bộ thông số công nghệ để vận hành phù hợp. Những
trục trặc đó gây ảnh hưởng trực tiếp, giảm hiệu quả đến vận hành lò hơi và cả nhà máy
nhiệt điện. Tuy có nhiều phương pháp làm mát xỉ, nhưng chưa có công trình nào công
bố về xây dựng bộ thông số công nghệ để vận hành đạt năng suất cao và phương pháp
tính toán thiết kế, chế tạo thiết bị làm mát xỉ đáy lò hơi khi cần thay thế mới. Do đó đã
chọn đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ tới năng suất của
thiết bị làm mát xỉ đáy lò hơi đốt than tuần hoàn” để nghiên cứu vấn đề nêu trên, ứng
dụng vào vận hành và công tác thiết kế, đang có nhu cầu cấp thiết trong các nhà máy
nhiệt điện than tại Việt nam hiện nay.
2. Mục tiêu của đề tài luận án.
- Xây dựng được mối quan hệ ảnh hưởng của một số thông số công nghệ chính tới
năng suất thiết bị làm mát xỉ;
- Bằng lý thuyết và thực nghiệm xây dựng được phương pháp tính toán trao đổi
nhiệt cho thiết bị làm mát xỉ đáy lò hơi CFB;
- Áp dụng kết quả nghiên cứu của luận án vào vận hành để nâng cao năng suất và
tính toán thiết kế một thiết bị làm mát xỉ mới, ứng dụng vào thực tiễn.
3. Ý nghĩa khoa học của kết quả luận án.
- Đã nghiên cứu và lựa chọn được phương pháp tính toán trao đổi nhiệt của thiết bị
làm mát xỉ trên cơ sở quá trình trao đổi nhiệt đối lưu giữa bề mặt vách máy với nước
làm mát, dẫn nhiệt và bức xạ nhiệt giữa xỉ nóng với các bề mặt vách máy. Đây là cơ sở
khoa học để lập mô hình toán phục vụ thiết kế và vận hành thiết bị;
- Bằng nghiên cứu thực nghiệm đã xây dựng được mối quan hệ giữa thông số đầu
ra là năng suất làm mát và 3 thông số công nghệ chính: vận tốc di chuyển của xỉ (v),
lưu lượng nước làm mát (q) và nhiệt độ môi chất làm mát là nước (t) từ đó xây dựng
được bộ thông số phù hợp để nâng cao năng suất thiết bị làm mát xỉ.
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4. Ý nghĩa thực tiễn của kết quả luận án.
- Áp dụng bộ thông số công nghệ chính để vận hành thiết bị làm mát xỉ đáy lò hơi
CFB.
- Ứng dụng phương pháp tính toán trao đổi nhiệt để thiết kế thiết bị làm xỉ đáy lò
hơi CFB của tổ máy 55MW, kết quả đạt được đã minh chứng độ tin cậy về khoa học
và giá trị thực tiễn.
- Phương pháp tính toán có thể sử dụng để phục vụ công tác nghiên cứu và thiết kế
cho thiết bị trao đổi nhiệt tương tự có công suất khác nhau.
5. Phương pháp nghiên cứu
- Nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực nghiệm xác định ảnh hưởng của 3 thông số
công nghệ chính tới năng suất thiết bị làm mát xỉ đáy lò hơi CFB và áp dụng kết quả
nghiên cứu của luận án vào thiết kế, chế tạo và vận hành thiết bị này trong điều kiện
thực tiễn sản xuất để minh chứng độ tin cậy của kết quả nghiên cứu;
- Sử dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm trực giao để nghiên cứu ảnh hưởng
của 3 thông số công nghệ chính: lưu lượng nước làm mả(q), nhiệt độ nước làm mát(t)
và vận tốc tải xỉ (v) đến năng suất của thiết bị làm mát xỉ.
6. Tính mới của kết quả luận án.
- Đề tài luận án đã nghiên cứu lý thuyết và làm thực nghiệm trên thiết bị công
nghiệp làm mát xỉ đáy lò hơi CFB, đốt than Việt Nam để xác định sự ảnh hưởng của
03 số thông số công nghệ chính tới năng suất thiết bị làm mát xỉ đáy lò hơi CFB;
- Đã nghiên cứu và lựa chọn phương pháp tính toán trao đổi nhiệt trên cơ sở quá
trình hỗn hợp: Trao đổi nhiệt đối lưu, bức xạ nhiệt và dẫn nhiệt, kết quả được áp dụng
kiểm chứng trong thiết kế, chế tạo một thiết bị làm mát xỉ mới kiểu vít, ứng dụng vào
thực tiễn sản xuất, đạt kết quả có độ tin cậy và ổn định cao.
7. Phạm vi nghiên cứu của luận án
Luận án giới hạn chỉ nghiên cứu xác định mô hình truyền nhiệt của thiết bị làm
mát xỉ kiểu vít làm cơ sở xây dựng phương pháp tính toán thiết kế để nghiên cứu ảnh
hưởng của một số thông số công nghệ chính: Lưu lượng nước làm mát (q), nhiệt độ
nước (t) và vận tốc tải xỉ (v) tới năng suất của thiết bị làm mát xỉ đáy lò hơi CFB bằng
thực nghiệm.
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8. Đối tượng nghiên cứu
Áp dụng phương pháp tính toán, thiết kế và chế tạo thiết bị làm mát xỉ đáy kiểu
vít cho lò hơi CFB và nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ chính:
Lưu lượng nước làm mát (q), nhiệt độ nước (t) và vận tốc tải xỉ (v) tới năng suất của
thiết bị bằng thực nghiệm.
9. Bố cục của luận án.
Luận án kết cấu gồm 4 chương sau đây:
- CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP THU VÀ LÀM MÁT XỈ ĐÁY
LÒ HƠI TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THAN;
- CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI NHIỆT TRONG
THIẾT BỊ LÀM MÁT XỈ
- CHƯƠNG 3:VẬT LIỆU, TRANG THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
- CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ
THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ CHÍNH ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA THIẾT BỊ LÀM MÁT
XỈ VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN SẢN XUẤT.
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CHƯƠNG 1:
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ THU VÀ LÀM MÁT XỈ ĐÁY LÒ HƠI
TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THAN

Việc lựa chọn phương pháp làm mát tro xỉ đáy lò hơi CFB trên cơ sở đánh giá
thành tựu khoa học của thế giới về thiết bị làm mát xỉ cho nhà máy nhiệt điện than là
rất cần thiết trong điều kiện Việt nam hiện nay. Để thực hiện mục đích này chương 1
gồm các nội dung sau:
1.1. Tình hình nghiên cứu công nghệ thu xỉ đáy lò hơi đốt than trong nhà máy
nhiệt điện trên thế giới
1.1.1. Sơ đồ chung của hệ thống thu tro xỉ của nhà máy nhiệt điện đốt than
Sơ đồ chung của hệ thải tro xỉ của nhà máy nhiệt điện đốt than [27], [30] (hình 1.1)
gồm các thiết bị chính sau: Thiết bị làm mát xỉ đáy lò (1), thiết bị băng tải tro xỉ nóng
(2), thiết bị lọc và thu bụi (3), qua băng tải vận chuyển đưa tro xỉ lên si lô (4).

Hình 1.1: Sơ đồ chung hệ thống thu tro xỉ của nhà máy nhiệt điện
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Nguyên lý hoạt động chung (hình 1.1): Xỉ được xả xuống thiết bị làm mát xỉ đáy
lò (1), xỉ rơi xuống băng tải xỉ nóng (2) sau đó tới băng tải nghiêng chuyển tới si lô (4)
hoặc có thể vận chuyển tới bãi thải. Tro bay theo khói qua thiết bị lọc bụi (3), tiếp theo
xuống thiết bị vận chuyển tro xỉ lên si lô (4).
1.1.2. Phân loại công nghệ thải tro xỉ [27], [30] (hình 1.2)
Do xỉ từ đáy lò hơi có nhiệt độ cao trung bình 600-700oC (bất thường trên 800oC),
nên phải làm mát xỉ đạt dưới 170oC tại cửa ra của cấp cuối cùng để đảm bảo yêu cầu
kỹ thuật cho thiết bị vận chuyển. Phân loại công nghệ theo nhiều cách:
a) Theo phương pháp làm mát xỉ được chia ra: Thu xỉ bằng phương pháp khô và thu xỉ
bằng phương pháp ướt:
- Bằng phương pháp ướt: Làm mát bằng nước trực tiếp.
- Theo phương pháp khô gồm: Làm mát bằng không khí và thêm cơ cấu rung thì
gọi là làm mát bằng không khí rung và bằng nước gián tiếp.
- Theo đặc điểm của kỹ thuật vận chuyển:
+ Hệ thống thải tro xỉ bằng khí động học (vận chuyển bằng ống nhờ khí động học);
+ Hệ thống thải tro xỉ bằng thủy lực trên hình 1.2 (vận chuyển bằng ống nhờ thủy lực);
+ Vận chuyển cơ khí: Vận chuyển bằng các thiết bị vận chuyển truyền động cơ khí;
+ Vận chuyển theo kênh dẫn.
b) Theo phương pháp thu tro xỉ: Thải xỉ đáy lò và thải tro bay.
Tổng hợp các công nghệ thải tro xỉ và tro bay trong nhà máy nhiệt điện thể hiện
trên hình 1.2.
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Hệ thống thu và làm mát tro xỉ

Hệ thống thu
xỉ đáy

Phương pháp
thu xỉ ướt

Kênh vận
chuyển xỉ

Hệ
thống
thu tro
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Phương pháp
thu xỉ khô

Làm mát xỉ
bằng kh.khí

Cơ khí vận
chuyển xỉ

Làm mát xỉ
bằng nước
gián tiếp

Hình 1.2: Sơ đồ phân loại phương pháp thu và làm mát tro xỉ đáy lò hơi [27]

1.1.3 Phương pháp ướt làm mát xỉ
a) Phương pháp làm mát xỉ đáy lò bằng băng tải ngập trong nước [27]

Hình 1.3: Thiết bị làm mát xỉ đáy lò nhờ băng tải ngập trực tiếp trong nước

Nguyên lý hoạt động (hình 1.3): Tro xỉ nóng từ đáy lò được rơi xuống phễu, đáy
phễu có băng tải ngập trong nước mát để vận chuyển xỉ lên si lô. Xỉ thu được luôn ở
trạng thái ướt.
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Ưu điểm: Phương pháp này làm mát nhanh, năng suất cao, thiết bị đơn giản.
Nhược điểm: Đòi hỏi băng tải phải có khả năng chịu nước. Mặt khác nước bị bẩn
yêu cầu xử lý trước khi thải, dễ gây ô nhiễm môi trường.
b) Phương pháp ướt: đó là làm mát xỉ đáy lò bằng phương pháp thủy lực [30]

Hình 1.4: Sơ đồ làm mát xỉ đáy lò bằng nước trực tiếp vận chuyển bằng bơm

Nguyên lý hoạt động (hình 1.4): Tro xỉ nóng từ đáy lò được rơi xuống phễu và rơi
vào thuyền chứa nước (6), xỉ nóng được nước làm mát trực tiếp. Tro bay từ hệ thống
lọc bụi tĩnh điện (8) được thu xuống thuyền (6), tro bay và xỉ hỗn hợp với nước được
bơm tới hồ chứa xỉ (13), tại đây tro xỉ được xử lý để làm vật liệu, phục vụ mục đích
sản xuất vật liệu xây dựng.
Ưu điểm: Phương pháp này làm mát nhanh, năng suất lớn;
Nhược điểm: Đòi hỏi bơm công suất cao, bánh công tác chịu mài mòn cao và
đường ống dẫn cũng đòi hỏi chịu mài mòn cao. Mặt khác nước bị bẩn yêu cầu xử lý
trước khi thải, dễ gây ô nhiễm môi trường, mặt bằng hệ thống chiếm nhiều diện tích.
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1.1.4 Phương pháp khô làm mát xỉ bằng nước (hình 1.5)

Hình 1.5: Thiết bị làm mát tro xỉ bằng nước gián tiếp [27]

Nguyên lý hoạt động (hình 1.5): Tro xỉ nóng từ đáy lò được rơi xuống phễu chịu
nhiệt, vỏ có hai lớp nhờ đó tạo thành áo nước làm mát xỉ. Đáy phễu có băng tải xích, xỉ
nóng được nước làm mát gián tiếp, tiếp theo xỉ khô được đưa tới si lô chứa xỉ.
Ưu điểm: Phương pháp này thải xỉ khô, có thể tái sử dụng nhiệt thải nhờ làm mát
gián tiếp, phù hợp với lò hơi công suất nhỏ.
Nhược điểm: Đòi hỏi phễu chịu nhiệt độ cao, kích thước phễu lớn.
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1.1.5 Phương pháp khô làm mát xỉ bằng không khí (hình 1.6) [30]

Hình 1.6: Sơ đồ xỉ làm mát bằng khí kiểu rung

Nguyên lý hoạt động (hình 1.6): Xỉ nóng được vận chuyển trên băng tải xích (1),
phía trên mặt băng tải xỉ có hệ thống hút khí nóng công suất lớn. Nhờ vậy xỉ được làm
mát đạt nhiệt độ yêu cầu.
Ưu điểm: Thải xỉ khô, tái sử dụng được nhiệt thải từ không khí làm mát (nhiệt độ
khoảng 180oC), điều chỉnh được năng suất.
Nhược điểm: Băng tải phải làm việc có thể tới nhiệt độ tới 800oC, thiết bị khá
công kềnh do cần lưu lượng không khí làm mát lớn. Loại công nghệ này chưa được sử
dụng tại nước ta
1.1.6 Phương pháp khô làm mát bằng nước gián tiếp với thiết bị kiểu tang quay
Loại thiết bị mới làm mát xỉ đáy lò hơi CFB kiểu tang quay bằng nước gián tiếp
mô tả (hình 1.7) đã được các nhà khoa học nghiên cứu thiết kế và ứng dụng thành
công vào sản xuất tại công ty thiết bị Môi trường Song linh năm 2013 (Qingdao
Songling Power Enviromental Equipment Co., Ltd, 2013. Products for CFB Boiler).
Bản chất nguyên lý cấu tạo của thiết bị là vỏ tang dạng trụ bằng thép có hai lớp tạo
thành không gian để chứa nước làm mát (áo nước), trên bề mặt vách trong tang được
kết cấu đường vít xoắn để vận chuyển xỉ từ đầu vào đến đầu ra khi tang quay. Ngoài ra
xen giữa các hàng cánh vít còn được bố trí hệ thống đường ống dẫn nước để tăng
cường làm mát xỉ. Trên mặt trụ ngoài được lắp bộ truyền động chu vi để dẫn động
quay tang. Tuy khối lượng lớn nhưng loại thiết bị này thích hợp cho phương án làm
mát xỉ một cấp. Vì vậy sản phẩm ra đời đã nhanh chóng chiếm được thị phần tới 70%
trong nội địa Trung quốc cũng như thế giới [31]. Nguyên lý hoạt động được mô tả
dưới đây:
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Hình 1.7: Thiết bị làm mát xỉ đáy lò bằng nước gián tiếp với thiết bị kiểu tang quay [32]

Nguyên lý hoạt động: Tro xỉ đáy lò CFB từ buồng lửa (nhiệt độ trung bình khoảng
600-700oC, có thể tới 900oC) [1] rơi vào tang quay, nhờ hệ thống cánh bố trí kiểu vít vô
tận trên mặt trong tang quay, tro xỉ được vận chuyển tới đầu ra. Nhờ nước mát (nhiệt
độ 33-40oC) chảy trong áo nước vỏ tang quay và trong hệ thống ống nước xen kẽ rãnh
vít xoắn, xỉ được làm mát tại đầu ra có nhiệt độ 80oC-100oC) và rơi xuống băng tải cào
xỉ. Trao đổi nhiệt giữa môi chất nóng (xỉ nóng) và môi chất lạnh (nước) là quá trình đối
lưu, dẫn nhiệt và bức xạ nhiệt. Năng suất thiết bị có thể điều chỉnh được bằng cách:
Thay đổ vận tốc quay của tang, giảm nhiệt độ nước làm mát, thay đổi lưu lượng nước
làm mát.
Ưu điểm:Thiết bị thải xỉ khô, tái sử dụng được nhiệt thải của nước nóng t (nhiệt
độ khoảng 80oC), tro xỉ được làm mát liên tục, phù hợp với yêu cầu hoạt động liên tực
của lò hơi nhà máy nhiệt điện than và năng suất làm mát cao.Thiết bị làm mát kiểu
tang quay loại mới, sản xuất tại công ty Song Linh có khả năng làm mát xỉ đáy lò cho
lò hơi công nghệ than phun(công nghệ PC) và công nghệ CFB cho nhà máy công suất
50MW- 600MW [31].
Nhược điểm:
- Các chi tiết, bộ phận phía trong của tang quay phải làm việc ở nhiệt độ cao, có thể
tới trên 900oC;
- Khối lượng và kích thước thiết bị lớn;
- Cổ trục của tang khó làm kín, gây phát tán bụi ra môi trườ
- Hiệu suất truyền nhiệt thấp hơn thiết bị làm mát kiểu vít quay(xem trình bày tại chương3)
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1.2. Tổng quan về thiết bị trao đổi nhiệt

Để có thể lựa chọn phương pháp tính toán truyền nhiệt cho thiết bị làm mát xỉ cần
phải nghiên tổng quan về một số thiết bị trao đổ nhiệt với nội dung sau đây:
Bản chất thiết bị làm mát xỉ đáy hơi là một thiết bị trao đổi nhiệt. Do vậy mục tiêu
của chương một là nghiên cứu quá trình trao đổi nhiệt của các thiết bị làm mát để làm
cơ sở lựa chọn thiết bị, xác định mô hình truyền nhiệt để làm căn cứ xác định phương
pháp tính toán.
Thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống vỏ [3],[4], [6]
Cấu tạo thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống vỏ được trình bày trên hình 1.8. Thiết bị
gồm vỏ bằng kim loại dày bên trong chứa nhiều ống nhỏ. Các ống nhỏ thường là ống
nhẵn hoặc là ống có cánh gắn theo chu vi bên ngoài ống, ống nhỏ có thể là hoặc hình
ống thẳng (hình 1.8) hoặc chữ U (hình 1.9).
Một môi chất cho đi trong các ống nhỏ, môi chất khác đi trong không gian giữa
các ống và chuyển động dọc theo các ống nếu không có các tấm chắn hoặc chuyển
động cắt ngang và dọc theo các ống khi có các tấm tản nhiệt để tăng cường quá trình
trao đổi nhiệt và chống rung động cho các ống. Hình 1.10 trình bày cấu tạo tấm chắn
với dòng môi chất chảy trong ống, khi gọi quãng đường đi của môi chất từ đầu này đến
đầu kia của thiết bị là hành trình, thiết bị có thể có một hành trình (hình 1.8), hai hành
trình (hình 1.9). Số hành trình tăng sẽ làm tăng tốc độ của dòng môi chất chảy trong
ống khi lưu lượng không đổi.

Hình 1.8: Thiết bị ống thẳng một hành trình trao đổi nhiệt cùng chiều
1- Vỏ; 2- Chùm ống; 3 - Nếp bù; 4 – Tấm chắn; 5 – Vít cố định tấm chắn;
6 – Vách lắp ống; 7- Buồng phân phối môi chất; 8 – Nắp.
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Hình 1.9: Thiết bị ống chữ U, hai hành trình

Để chống sự giãn nở vì nhiệt, người ta có thể tạo ra nếp bù (3) trên vỏ (hình 1.8)
hoặc sử dụng ống hình chữ U (hình 1.9).
Vị trí đặt thiết bị có thể nằm ngang (vững chắc nhưng chiếm nhiều không gian)
hoặc thẳng đứng (kém vững chắc nhưng chiếm ít không gian). Khi thiết bị đặt nằm
ngang, chất lỏng điền đầy ống và chuyển động trong ống. Khi thiết bị đặt thẳng đứng,
chất lỏng không điền đầy ống mà được phân bố tạo ra lớp màng mỏng xung quanh bề
mặt trong của ống và chảy từ trên xuống. Thiết bị kiểu ổng vỏ được sử dụng cho nhiều
mục đích khác nhau:
- Làm bình ngưng tụ hơi chất, ví dụ bình ngưng hơi nước trong nhà máy nhiệt điện
hoặc bình ngưng môi chất lạnh của máy lạnh. Trong các bình ngưng, hơi được ngưng
tụ bên ngoài ống, còn nước làm mát chảy trong.

Hình 1.10: Sơ đồ các dạng tấm chắn: 1 - Vỏ; 2 - Tấm làm chắn; 3 - L ỗ cho ống
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Hình 1.11: Thiết bị ống thẳng, hai hành trình, núc ống với 2 sàng

- Làm bình làm mát dầu. Ở đây nước lạnh chảy bên trong các ống đầu cần làm mát
chảy bên ngoài các ống. Các ống được núc vào mặt sàng, đảm bảo kín và cứng vững.
Một số phương án núc ống trên hình 1.12.

a)

b)

c)

Hình 1.12: Một số phương án lắp kín ống vào vách sàng
a - Núc ống có gờ; b – Núc ống trơn; c – Hàn ống
1- Mặt sàng; 2 – Vách ống; 3 – Gờ

a)

b)

c)

d)

Hình 1.13: Sơ đồ bố trí ống theo hình chữ nhật và hình tam giác đều

Có nhiều cách bố trí ống trên mặt sàng (tấm lắp ống). Thông dụng là bố trí hình
chữ nhật (hình 113a, b) và hình tam giác đều (hình 1.13c,d) ngoài ra ống còn được bố
trí theo hình tròn đồng tâm (hình 1.14b) và lục giác đều (hình 1.14a).
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a)

b)

Hình 1.14: Bố trí theo hình lục giác đều và đường tròn đồng tâm

Khi ống được bố trí theo hình chữ nhật gọi S1 S1 là các các cạnh hình chữ nhật d2
là đường kính ngoài của ống đường kính tương đương khi môi chất chảy dọc bên
ngoài các ống được xác định như sau:

dtd 

4s1s2
d
 d2 2

(1.1)

Khi ống được bố trí theo tam giác đều với các cạnh tam giác là s đường kình
tương đương lúc này sẽ bằng:
dld =

– d2

(1.2)

Khi bố trí theo hình lục giác đều tổng số ống n được xác định theo công thức sau:
n = 1+3.m (1+m)

(1.3)

m - số lục giác đều
Từ đó số lục giác đều m bằng:
m=

(1.4)

Khi xếp ống theo đường tròn đồng tâm, số ống n được xác định như sau:
n = 1+

)

(1.5)

i. Số đường tròn đồng tâm. Khoảng cách giữa các ống
S = (1,2+1,4).d2
Đường kính trong của vỏ D được xác định như sau:
- Với thiết bị một hành trình
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(1.6)

D = 1,1.s.

(1.7)

- Với thiết bị nhiều hành trình:
D = 1,1.s.
-

(1.8)

= 0,6-0,8 là hệ số điền đầy ống của mặt sàng

- Ngoài ra (xem hình 1.20) ta có đẳng thức:
D = D’ +d2 + s.k
Thường chọn k

(1.9)

6m.m

Với thiết bị ống xoắn tổng chiều dài 1 (m) của ống được xác định như sau:
F
 .dtb

l

(1.10)

Ở đây F- tổng diện tích bề mặt truyền nhiệt, m2
dtb = 0,5(d1+d2) là đường kính trung bình của ống m chiều dài l1 của một vòng
xoắn.
l1 =.D

(1.11)

D - đường kính vòng xoắn của ống. Số vòng xoắn n:
n

l
l1

(1.12)

Với thiết bị ống vỏ gồm các ống trơn không cánh khi ký hiệu chỉ số “l” cho môi
chất đi bên trong ống, m – số ống trong một hành trình; n - số hành trình, N - tổng số
ống của một thiết bị, l – chiều dài (hoặc chiều cao) của ống trong một hành trình ta có:
4.G1
1.1. .d 2

m

(1.13)

N = m. n

(1.14)

F
n. .dtb

(1.15)

l

Diện tích bề mặt truyền nhiệt F được xác đình từ phương trình truyền nhiệt:
F

Q
k .t

(1.16)

- Khi bỏ qua nhiệt trao đổi giữa bề mặt ngoài của vỏ hình với môi trường xung
quanh, Q1 = 0, ta có: Q = Q1 = Q2
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- Q1 – nhiệt của dòng môi chất chảy trong ống
- Q2 – nhiệt của dòng môi chất chảy bên ngoài ống
- Khi d2/d1< 1,4 có thể tính hệ số truyền nhiệt như vách phẳng với chiều dày
 = 0,5(d2 - d1) và hệ số dẫn nhiệt  ta có:
k

1

(1.17)

 1
 
1   2
1

1 - Hệ số tỏa nhiệt giữa môi chất chảy trong ống và bề mặt trong ống W/m2 oK
2 - Hệ số tỏa nhiệt của môi chất bên ngoài ống, W/m2 oK. Như đã nói khi môi chất
là chất lỏng hoặc chất khí (một pha), 1 được xác định theo chế độ chảy, các biểu thức
nêu trên.
1.3. Tình hình nghiên cứu phương pháp làm mát xỉ đáy lò hơi CFB tại Việt Nam
và trên thế giới
1.3.1. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng phương pháp làm mát xỉ đáy lò hơi CFB
tại Việt Nam
Việt Nam đang phát triển nhà máy nhiệt điện than công nghệ lò CFB. Trước
nhu cầu cấp thiết của thực tiễn sản xuất sử dụng than chất lượng thấp mà lò công nghệ
than phun (PC) không thể chạy được: Do vậy Việt Nam đã và đang thực hiện kế hoạch
xây dựng 12 nhà máy chạy than sử dụng công nghệ lò hơi đốt than tuần hoàn (lò hơi
CFB) [7]:
Đã có 7 nhà máy đang hoạt động: Nhiệt điện Na Dương 1 công suất 110MW
(55MWx2), Nhiệt điện Cao Ngạn 100MW (50MWx2), Nhiệt điện Sơn Động 220MW
(110MWx2), Nhiệt điện Cẩm Phả I (300MWx1), Nhiệt điện Cẩm Phả II- (300MWx1),
Nhiệt điện Mạo Khê 440MW (220MWx2), Nhiệt điện Nông Sơn 30MW;
Một số nhà máy đã được xây dựng mới: Nhiệt điện Mông Dương 500MWx2, và
đang xây dựng như nhiệt điện Cẩm Phả III-270MW (135MWx2), Nhiệt điện Thăng
Long 600MW (300MWx2), Nhiệt điện Lục Nam 100MW (50MWx2), Nhiệt điện Na
Dương 2: 110MW (2x55MW).
Tại Việt nam công nghệ thu và làm mát xỉ đáy lò hơi CFB, các nhà máy được
nhập đồng bộ từ nước ngoài, thiết bị quan trọng và có yêu cầu kỹ thuật cao là thiết bị
làm mát xỉ, thường bao gồm một số phương pháp sau [7]:
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a) Đối với thải tro xỉ đáy lò:
- Loại thứ nhất: Làm mát bằng nước gián tiếp với thiết bị kiểu tang quay;
- Loại thứ hai: Làm mát bằng nước gián tiếp với thiết bị kiểu vít.
b) Đối với công nghệ thải tro bay: Gồm ba phương pháp thải:
Phương pháp cơ khí, phương pháp khí động học và bằng phương pháp thủy lực
hoặc được kết hợp phương pháp khí động học và phương pháp thủy lực.
Năm 2014, Viện Nghiên cứu Cơ khí được giao nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp
Nhà nước: "Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống thải tro xỉ cho lò hơi đốt than công
nghệ CFB năng suất từ 12 tấn/giờ đến 15 tấn/giờ". Mục tiêu của nhiệm vụ là nghiên
cứu thiết kế hệ thống thải tro xỉ (bao gồm cả hệ thống thải xỉ đáy lò hơi CFB và hệ
thống thải tro bay). Đề tài đã thiết kế hệ thống thải tro xỉ cho nhà máy nhiệt điện than,
công suất 300 MW và đã được nghiệm thu năm 2016.
Từ tổng quan về tình hình nghiên cứu trong nước cho thấy chưa có công trình nào
nghiên cứu nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ chính như lưu lượng
nước (q), nhiệt độ nước làm mát(t) và vận tốc tải xỉ (v) tới năng suất của thiết bị làm
mát tro xỉ đáy lò hơi CFB.
1.3.2. Một số công trình khoa học mới trên thế giới về phương pháp làm mát xỉ
đáy lò hơi CFB
- Công trình khoa học của các tác giả: B.Zeng, X.F. Lu, H. Z. Liu (2016).
Industrial Aplication stady on New type Mixet - Flow Fluidized Bed Bottom Ash
Cooler [30]: Tác giả đã khẳng định thiết bị làm mát xỉ đáy lò hơi CFB ảnh hưởng trực
tiếp tới hiệu quả vận hành lò, việc nghiên cứu vận hành và cải tiến thiết bị này là điều
rất cần thiết. Công trình của tác giả đã thử nghiệm một loại thiết bị làm mát xỉ đáy
bằng phương pháp khô, trong đó đã có cơ cấu chống tạo vón cục xỉ trong khoang máy,
điều này đã làm tăng được năng suất làm mát.
- Công trình khoa học của nhóm tác giả: Wei Wang, Xiaodong Si,.. (2013). (HeatTransfer Model of the Rotary Ash Cooler Used in Circulating Fluidized-Bed Boilers).
Đã nghiên cứu mô hình truyền nhiệt của máy làm mát xỉ đáy lò hơi CFB kiểu quay.
Bằng thực nghiệm các tác giả đã chứng minh rằng hệ số truyền nhiệt giữa xỉ-không khí
và không khí-nước xấp xỉ như nhau và nhỏ hơn nhiều hệ số truyền nhiệt giữa xỉ-nước.
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Do vậy lượng nhiệt được truyền từ xỉ sang nước làm mát chiếm chủ yếu trong tổng
lượng nhiệt được truyền của quá trình làm mát.
Nhận xét: Từ phân tích các công trình làm mát tro xỉ trên thế giới cho thấy:
- Làm mát bằng phương pháp khô có thể bằng không khí cũng thể bằng nước gián
tiếp hoặc có thể phối hợp cả hai môi chất;
- Hệ số truyền nhiệt giữa xỉ và nước là lớn nhất so với hệ số truyền nhiệt giữa xỉkhông khí và không khí-nước;
- Thiết bị làm mát kiểu vít có ưu điểm trội hơn kiểu tang quay.
Tuy các công trình trên thế giới và tại Việt nam chưa nghiên cứu ảnh hưởng của
ba thông số công nghệ chính như lưu lượng nước làm mát, nhiệt độ nước làm mát và
vận tốc tải xỉ nhưng kết quả của các công trình là gợi ý quan trọng cho việc nghiên cứu
ứng dụng theo mục tiêu đã chọn của đề tài luận án.
1.3.3. Thiết bị làm mát xỉ đáy lò hơi kiểu vít quay
1.3.3.1. Cấu tạo thiết bị làm mát kiểu vít (H.1.15) [26],[33], [34][35],[36]
Thiết bị làm mát kiểu vít quay thuộc loại tiên tiến hiện nay có xuất xứ từ Phần Lan,
cấu tạo thiết bị trên hình 1.15 gồm các bộ phận chính sau:

Hình 1.15: Sơ đồ nguyên lý cấu tạo thiết bị làm mát xỉ kiểu vít

- Trục vít đường kính ngoài d3, cấu tạo kiểu trục ống, đường kính d4 cho nước
làm mát. Trục vít được lồng vào thân vít và được đặt lên hai gối đỡ, một đầu trục nối
với bộ dẫn động quay;
- Thân vít dạng ống trụ có đường kính d1 có chiều dài L để bao và vận chuyển xỉ
nóng (môi chất nóng);
- Vỏ ngoài d2 bao thân vít, cấu tạo dạng trụ, tạo với thân vít thành khoang nước
làm mát (môi chất lạnh)
Như vậy cơ cấu làm mát gồm khoang chứa nước bao xung quanh thân vít và
đường nước mát chảy trong thân trục vít..
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1.3.3.2. Nguyên lý hoạt động [7],[32]:
Xỉ nóng từ đáy lò hơi vào khoang “đầu vào” thân vít và được vít vô tận vận
chuyển tới đầu “xỉ ra”. Nhờ nước chảy trong áo nước và trong nòng trục vít, xỉ nóng
được làm nguội tới nhiệt độ quy định. Theo tài liệu: [30], [32], truyền nhiệt trong quá
trình làm mát xỉ được thực hiên dưới ba hình thức chính là: đối lưu giữa bề mặt vách
ngoài vỏ thân vít với nước, bức xạ giữa khối xỉ nóng với bề mặt vách trong thân vít và
quá trình dẫn nhiệt giữa khối xỉ nóng với bề mặt vách trong thân vít khi tiếp xúc trực
tiếp với nhau.
Năng suất làm mát của thiết bị có thể điều chỉnh được nhờ điều chỉnh lượng nước
làm mát (q), nhiệt độ nước làm mát (t) và vận tốc tải xỉ của trục vít (v).
1.3.3.3. So sánh thiết bị kiểu tang quay và vít quay:
Sư giống và khác nhau như sau:
- Làm mát theo phương pháp khô bằng nước gián tiếp;
- Vỏ tang dạng trụ có hai lớp tạo thành áo nước làm mát;
- Hình thức truyền nhiệt trong quá trình làm mát là giống nhau đó là đối lưu, dẫn
nhiệt và bức xạ nhiệt và có khả năng làm mát liên tục;
- Sự khác nhau cơ bản của thiết bị kiểu vít quay là thân tang đứng yên và vận
chuyển xỉ bằng trục vít quay nhờ bộ truyền động trung tâm còn thiết bị kiểu tang quay
cần bộ truyền động quay chu vi khá cồng kềnh, dễ làm phát tán bụi ra môi trường do
khe hở giữa vách tang và ngõng trục hai đầu;
- Điều quan trọng hơn là thân tang và vít của thiết bị kiểu vít được thay bằng vật
liệu từ thép không gỉ làm thiết bị nhỏ gọn, đã nâng cao được hệ số truyền nhiệt cao hơn
so với thiết bị kiểu tang quay.
Từ phân tích ưu nhược điểm trên của một số phương pháp làm mát tro xỉ đáy lò
hơi CFB có thể nhận xét sau:
Các phương pháp khô làm mát xỉ phù hợp với lò hơi công nghệ CFB, loại lò hơi
đang phát triển tại Việt Nam, phục vụ nhu cầu đốt than chất lượng thấp.
1.4. Lựa chọn dạng thiết bị làm mát xỉ đáy lò hơi CFB
1.4.1. So sánh ưu nhược điểm của một số phương pháp làm mát xỉ
Các phương pháp thu và làm mát tro xỉ đáy lò hơi đốt than CFB theo phương pháp
20

khô và ướt được thể hiện chi tiết tại phụ lục 2 cho thấy phương pháp khô để làm mát
tro xỉ đáy lò hơi bằng nước gián tiếp, thiết bị trao đổi nhiệt kiểu vít quay(kiểu vít) phù
hợp hơn do loại thiết bị này có các ưu điểm sau:
- Thiết bị gọn, nhẹ, chiếm ít diện tích; [30];
- Tái sử dụng được nhiệt thải của nước, nhờ đó làm tăng hiệu suất cho bộ hâm
nước làm nước cấp cho lò hơi, tiết kiệm được nhiên liệu than đốt đáng kể [15];
- Đáp ứng điều kiện làm mát liên tục, đáp ứng yêu cầu chỉ tiêu nhà máy làm việc
đạt giờ hoạt động 6000 giờ/năm [11];
- Năng suất làm mát xỉ cao;
- Thiết bị có khả năng nội địa hóa cao[7];
- Thân thiện môi trường [30] [31].
1.4.2. Lựa chọn thiết bị làm mát xỉ và mô hình trao đổi nhiệt[41]
Từ nội dung tổng quan về các loại thiết bị làm mát nêu trên cho thấy:
- Lựa chọn đối tượng nghiên cứu của đề tài luận án là thiết bị làm mát xỉ kiểu vít
là thiết bị trao đổi nhiệt dạng kết cấu ống lồng ống, ống trong bao và vận chuyển xỉ
nóng (môi chất nóng) còn ống ngoài chính là vỏ bao thân vít, tạo thành khoang nước
làm mát(môi chất lạnh) còn trục vít cũng là trục rỗng có dòng nước lạnh chảy để làm
mát xỉ.
- Căn cứ vào nguyên lý cấu tạo và hoạt động nêu trên cho thấy mô hình của quá
trình truyền nhiệt của thiết bị làm mát xỉ kiểu vít là kết hợp trao đổi nhiệt đối lưu, bức
xạ nhiệt và dẫn nhiệt. Mô hình truyền nhiệt nêu trên là cơ sở để nghiên cứu áp dụng
phương pháp tính toán trao đổi nhiệt để thiết kế thiết bị làm mát xỉ kiểu vít và xác định
năng suất cho thiết bị.
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Từ phân tích tổng quan về các phương pháp thu và làm mát xỉ đáy lò hơi CFB có
thể kết luận như sau:
1. Đã nghiên cứu tổng quan về một số phương pháp làm mát xỉ bằng thiết bị trao đổi
nhiệt như:
- Phương pháp khô làm mát xỉ bằng nước gián tiếp hoặc bằng không khí mát, làm
mát theo phương pháp khô có khả năng tái sử dụng nhiệt thải. Phương pháp bằng
không khí chưa được áp dụng ở Việt Nam;
- Phương pháp ướt, xỉ nóng được ngâm trong nước khi làm mát và xỉ sau làm mát ở
trạng thái hỗn hợp với nước, làm mát theo phương pháp ướt có khả năng làm mát
nhanh nhưng thiết bị chiếm nhiều diện tích, gây ô nhiễm môi trường, tro xỉ thải ở trạng
thái ướt, thích hợp với nhà máy nhiệt điện đốt than phun (Lò hơi công nghệ PC);
2. Đã lựa chọn đối tượng nghiên cứu là thiết bị làm mát xỉ đáy lò hơi CFB kiểu vít một
hành trình là thiết bị trao đổi nhiệt có thân vít là ống dạng trụ một lớp, kết cấu kiểu
thiết bị “ống lồng ống”;
3. Mô hình của quá trình truyền nhiệt là kết hợp trao đổi nhiệt đối lưu, bức xạ nhiệt và
dẫn nhiệt. Đây là cơ sở cho chương 2 lựa chọn phương pháp tính toán trao đổi nhiệt và
xác định năng suất làm mát xỉ.
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CHƯƠNG 2:
CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI NHIỆT
TRONG THIẾT BỊ LÀM MÁT XỈ
Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về trao đổi nhiệt trong thiết bị trao đổi nhiệt để xác
định được hình thức trao đổi nhiệt trong thiết bị làm mát xỉ đã lựa chọn để làm cơ sở
xây dựng phương pháp tính toán. Nội dung chương 2 gồm các nội dung sau:
2.1. Nguyên lý hoạt động của thiết bị làm mát xỉ kiểu vít
Nguyên lý làm việc: Đã lựa chọn thiết bị làm mát xỉ đáy lò hơi bằng phương pháp
khô (làm mát bằng nước gián tiếp) vận chuyển xỉ kiểu vít, thân máy này có kết cấu
dạng ống trụ có áo nước, làm mát một hành trình. Sơ đồ nguyên lý trên hình
2.1.[36],[37],[38],[39]

Hình 2.1: Sơ đồ nguyên lý thiết bị làm mát xỉ đáy lò hơi bằng nước gián tiếp
1- Phễu cấp xỉ từ đáy lò hơi; 2- Vỏ ngoài tang; 3- Vỏ thân vít(tang trong); 4- Khoang
nuớc mát (áo nước); 5- Cửa nuớc mát vào; 6- Khoang chứa xỉ nóng; 7- Van xỉ ra; 8Cửa nước nóng ra, 9- vít tải xỉ;

Mô hình thiết bị trên hình 2.1: Xỉ nóng từ đáy lò hơi CFB xuống phễu 1, rơi
xuống phần đầu tang của khoang 6, nhờ bên trong của tang có hệ vít quay nên xỉ
nóng được vận chuyển tới đầu cuối tang của khoang 6 và thải ra van 7. Mặt khác
có nước làm mát chảy liên tục trong khoang 4 và lỗ trung tâm trục vít 9, xỉ nóng
được làm mát và đẩy qua van xả 7 ra ngoài. Do vậy xỉ sau làm mát ở dạng khô, giải
pháp làm mát này được gọi là phương pháp khô.
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2.2. Lựa chọn phương pháp tính toán trao đổi nhiệt cho thiết bị làm mát xỉ
a. Xác định dạng thiết bị làm xỉ:
Trên cơ sở thiết bị làm mát xỉ đã lựa chọn tại (1.4), theo tài liệu [6] và [31], [33],
[35], thiết bị làm mát xỉ đáy hơi CFB là một dạng thiết bị trao đổi nhiệt có chu trình
hoạt động liên tục, làm mát theo nguyên lý một hành trình (hành trình đơn) làm mát
theo phương pháp khô, thiết bị có thân máy dạng trụ, kết cấu vách một lớp, môi chất
lạnh là nước làm mát còn môi chất nóng là xỉ nóng vận chuyển trong thân vít. Theo
các tác giả nêu trên thì thiết bị này thuộc kiểu thiết bị trao đổi nhiệt "ống lồng ống".
b. Các hình thức trao đổi nhiệt trong thiết bị làm mát xỉ:
Từ phân tích trên cho thấyquá trình trao đổi nhiệt giữa bề mặt vách trong thân vít
với xỉ nóng bao gồm quá trình nhiệt dẫn nhiệt và bức xạ nhiệt [32],[38],[39], nhiệt từ
xỉ nóng sang bề mặt vách thân khi tiếp xúc và từ bề mặt vách trong tới bề mặt ngoài
thân vít là quá trình dẫn nhiệt và giữa bề mặt vách ngoài với nước mát là quá trình
nhiệt đối lưu.
Do vậy khi tính toán trao đổi nhiệt cho thiết bị làm mát xỉ phải xem xét cả ba
hình thức trao đổi nhiệt xảy ra đồng thời: trao đổi nhiệt đối lưu, bức xạ nhiệt và dẫn
nhiệt, áp dụng phương pháp tính toán của cả 3 dạng truyền nhiệt trên [6],[36],[38]. Sau
đây sẽ phân tích các phương trình trao đổi nhiệt của 3 dạng truyền nhiệt này làm cơ sở
áp dụng cho tính toán diện tích trao đổi nhiệt cho thiết bị làm mát xỉ kiểu vít trong
chương tiếp theo. Trước hết cần khái quát nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới trao
đổi nhiệt trong thiết bị làm mát.
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới trao đổi nhiệt trong thiết bị làm mát
2.3.1. Ảnh hưởng của nguyên nhân gây ra chuyển động của dịch thể
Dịch thể chuyển động có thể do độ chênh mật độ hoặc do ngoại lực như bơm,
quạt chẳng hạn. Khi dịch thể chuyển động chỉ do độ chênh mật độ gọi là chuyển động
tự nhiên hay đối lưu tự nhiên. Trao đổi nhiệt do chuyển động tự nhiện gây ra gọi là
trao đổi nhiệt đối lưu(TĐNĐL) tự nhiên. Ngược lại, khi dịch thể chuyển động do ngoại
lực nhờ bơm, quạt ta gọi là chuyển động cưỡng bức hay đối lưu cưỡng bức. Trao đổi
nhiệt lúc này gọi là TĐNĐL cưỡng bức.
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Đối lưu tự nhiên: Dịch thể có nhiệt độ khác nhau sẽ có mật độ khác nhau và độ
chênh mật độ là nguyên nhân gây ra đối lưu tự nhiên. Lực làm dịch thể chuyển động
có thể xác định bằng P = g (1 - 2). Trong đó g (m/s2) là gia tốc trọng trường và 1, 2
(kg/m3) là khối lượng riêng của dịch thể tương ứng ở nhiệt độ t1 và t2. Đối với mỗi
dịch thể, độ chênh nhiệt độ t càng lớn thì độ chênh mật độ  càng lớn và dịch thể
chuyển động tự nhiên càng mạnh. Như vậy, TĐNĐL tự nhiên phục thuộc vào bản chất
của dịch thể và đô chênh nhiệt độ giữa dịch thể và bề mặt vật rắn. Để đánh giá tính
giãn nở do nhiệt độ của dịch thể người ta đưa ra hệ số giãn nở , [4], [15]:


 2  1

(2.1)

 2 (T1  T2 )

Hệ số giãn nở β của dịch thể nói chung là một thông số vật lý và được xác định
bằng thực nghiệm. Đối với khí lý tưởng đã chứng minh được rằng, [15], [20]:


1
T1

(2.2)

Đối lưu cưỡng bức: Đối lưu cưỡng bức của dịch thể do ngoại lực nhờ bơm quạt
sinh ra. Cũng do có độ chênh nhiệt độ mới có TĐNĐL tự nhiện, trong TĐNĐL cưỡng
bức luôn có mặt TĐNĐL tự nhiên. Thành phần của TĐNĐL tự nhiên trong TĐNĐL
cưỡng bức phụ thuộc vào tốc độ chuyển động cưỡng bức của dịch thể hay như sau này
sẽ thấy phụ thuộc vào chế độ chuyển động của lớp biên. Khi dịch thể ở chế độ đó
người ta bỏ qua ảnh hưởng của TĐNĐL tự nhiên.
2.3.2. Ảnh hưởng của chế độ chuyển động dịch thể
Quan sát chuyển động của một dịch thể người ta thấy dịch thể có hai chế độ
chuyển động cơ bản: Chế độ chảy tầng và chế độ chảy rối. Trong chế độ chảy tầng quỹ
đạo chuyển động của các phân tử dịch thể song song với nhau. Dòng chảy lúc đó êm ả
trôi đi và quỹ đạo của các phần tử dịch thể không cắt nhau. Ngược lại, trong chế độ
chảy rối các phần tử dịch thể chuyển động hỗn loạn và quỹ đạo của chúng không theo
mộ quy luật nào và liên tục cắt nhau. Tuy nhiên, do ma sát giữa dịch thể và bề mặt vật
rắn nên trong các chế độ chảy rối bao giờ cũng tồn tạị một lớp đệm rất mỏng sát bề
mặt là chảy tầng. Độ dày của lớp đệm tầng này phụ thuộc vào tốc độ và độ nhớt của
dịch thể. Tốc độ càng cao và độ nhớt càng bé thì chiều dày lớp đệm tầng cũng càng bé.
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Kinh nghiệm cho biết chế độ chảy không những chỉ phụ thuộc vào tốc độ mà còn phụ
thuộc vào độ nhớt động học của dịch thể. Người nghiên cứu quan hệ này đầu tiên là
Reynolds. Ông thấy rằng, tổ hợp không thứ nguyên mang tên ông Re = (ωd)/ quyết
định chế độ chảy. Trong đó: (m/s), d(m) và (m2/s) tương ứng là tốc độ, kích thước
xác định và độ nhớt động học của dịch thể. Trong giáo trình cơ sở chia chế độ chảy
trong ống và kênh thành hai chế độ cơ bản với một giới hạn của số Re, [39]:
- Chế độ chảy tầng ứng với Re < 2300;
- Chế độ chảy rối ứng với Re > 2300.
2.3.3. Ảnh hưởng của tính chất vật lý của dịch thể và đặc điểm bề mặt trao đổi
nhiệt
- Tính chất vật lý của dịch thể, [36]: Đương nhiên TĐNĐL còn phụ thuộc vào bản
chất vật lý của dịch thể. Nói cách khác, ở cùng một chế độ chảy TĐNĐL của các dịch
thể khác nhau sẽ khác nhau. Chẳng hạn cùng một chế độ chảy các chất lỏng như nước
truyền nhiệt đối lưu lớn hơn rất nhiều so với chất khí. Bản chất vật lý của dịch thể thể
hiện qua các thông số như khối lượng riêng , nhiệt dung riêng C, hệ số dẫn nhiệt ,
hệ số dẫn nhiệt a, độ nhớt động học .
- Đặc điểm bề mặt trao đổi nhiệt, [39]: Hình dáng, kích thước và vị trí tương đối
của bề mặt trao đổi nhiệt ảnh hưởng đến chế độ thủy động của dịch thể, do đó cũng
ảnh hưởng đến TĐNĐL. Chẳng hạn, TĐNĐL của một tấm phẳng khác TĐNĐL của
một ống với cùng một dịch thể. Tấm và ống có thể đặt đứng, đặt nằm ngang hoặc đặt
nghiêng. Dịch thể có thể chảy trong ống, chảy vuông góc ngoài ống hoặc chảy ngoài
ống với một góc nào đó so với trụ ống. Bề mặt truyền nhiệt dạng ống có thể là một ống
hoặc một chùm ống được bố trí song song hoặc so le. Tất cả những vị trí tương đối này
của dịch thể với bề mặt vật rắn đều ảnh hưởng đến chế độ thủy động của dòng chảy,
do đó cũng sẽ quyết định tính chất, cường độ của TĐNĐL.
2.3.4. Ảnh hưởng các yếu tố khác
Các yếu tố khác do đặc điểm của thiết bị làm mát xỉ như: Kết cấu thiết bị, vật liệu
chi tiết liên quan tới truyền nhiệt, vật liệu của môi chất nóng, hành trình của môi chất
lạnh… Thiết bị làm mát đã chọn là thiết bị kiểu nằm ngang, ống vỏ bọc chùm ống
thẳng (2) từ thép chịu nhiệt, xỉ than nóng chuyển động trong chùm ống (2) theo một
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hành trình, môi chất làm mát là nước (nước kỹ thuật) có hướng chảy ngược chiều
nhưng cùng phương chuyển động của xỉ nóng. Nước chảy trong khoang máy làm mát
là do bơm (dòng nước chảy là cưỡng bức). Như vậy từ các đặc điểm nêu trên cho thấy
có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới quá trình làm mát, cần được quan tâm khi tính toán trao
đổi nhiệt.
2.4. Cơ sở lý thuyết trao đổi nhiệt trong thiết bị làm mát xỉ kiểu “ống lồng ống”
2.4.1. Các hình thức truyền nhiệt trong thiết bị làm mát xỉ
2.4.1.1. Khái niệm trao đổi nhiệt hỗn hợp (TĐNHH):
Trao đổi nhiệt hỗn hợp là quá trình trao đổi nhiệt giữa hai dịch thể có nhiệt độ
khác nhau (nóng và lạnh) qua một vách ngăn. Như vậy, TĐNHH trong trường hợp này
là kết hợp giữa đối lưu, bức xạ nhiệt và dẫn nhiệt, được gọi là truyền nhiệt, quá trình
xảy ra như sau [6], [37], [38], [39]:
- Dịch thể nóng thực hiện trao đổi nhiệt (TĐN) cho bề mặt của vách ngăn bằng đối
lưu dẫn nhiệt kết hợp bức xạ nhiệt;
- Vách ngăn truyền nhiệt lượng bằng dẫn nhiệt từ bề mặt tiết xúc với dịch thể nóng
đến bề mặt bên kia tiếp xúc với dịch thể lạnh;
Giới hạn nghiên cứu: Vách ngăn trong thực tế có thể dạng phẳng, dạng trụ hoặc
dạng có cánh. Trong đề tài này chỉ giới hạn nghiên cứu truyền nhiệt qua vách trụ.
Từ phân tích nguyên lý của thiết bị làm mát xỉ (mục 2.1) cho thấy quá trình trao
đổi nhiệt giữa bề mặt vách trong ống với xỉ nóng là đối lưu dẫn nhiệt kết hợp bức xạ
nhiệt và giữa bề mặt vách ngoài ống với nước mát là quá trình trao đổi nhiệt đối lưu
còn nhiệt từ bề mặt vách trong truyền nhiệt tới bề mặt ngoài là quá trình dẫn nhiệt còn
giữa xỉ nóng và bề mặt vách máy trên là quá trình bức xạ nhiệt. Dưới đây sẽ nghiên
cứu cơ sở lý thuyết về nhiệt đối lưu và dẫn nhiệt xảy ra trong quá trình làm mát xỉ
trong thiết bị.
2.4.1.2. Trao đổi nhiệt đối lưu
a. Khái niệm chung [4]
Trao đổi nhiệt đối lưu (TĐNĐL) là trao đổi nhiệt được thực hiện nhờ sự chuyển
động của một dịch thể (khí hoặc lỏng) khi có độ chênh nhiệt độ. Trong thực tế,
TĐNĐL thường xảy ra giữa một bề mặt vật rắn và một dịch chuyển động tương đối
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với nhau. Quan sát dịch thể chuyển động dọc một bề mặt ta thấy quy luật thay đổi tốc
độ tại các tiết diện của dòng chảy mô hình trên hình 2.2. Ở xa bề mặt vật rắn tốc độ
của dịch thể không đổi và bằng 0. Đến một khoảng cách  nào đó (tính từ bề mặt vật
rắn) tốc độ bắt đầu giảm dần và sẽ bằng 0 trên bề mặt vật rắn. Chiều dày  của lớp
dịch thể trong đó tồn tại gradient tốc độ gọi là lớp biên thủy lực.

Hình 2.2: Mô hình thay đổi nhiệt độ trong lớp biên khi chất lỏng hấp thụ nhiệt [4], [6]

Tương tự như lớp biên thủy lực chúng ta cũng có lớp biên nhiệt. Nếu dòng chảy và
bề mặt vật rắn thực hiện quá trình TĐNĐL cho nhau thì sự thay đổi của nhiệt độ cũng
tương tự như sự thay đổi tốc độ, ở xa bề mặt vật nhiệt độ của dich thể bằng tf. Đến một
khoảng cách nào đó T (tính từ bề mặt vật rắn) nhiệt độ bắt đầu giảm (nếu tf >tw) từ
nhiệt độ tf đến nhiệt bề mặt vách tw. Ngược lại, khi tw > tf thì trong chiều dày T nhiệt
độ dịch thể bắt đầu tăng dần từ nhiệt độ tf đến nhiệt độ tw. Chiều dày T trong đó tồn
tại gradient nhiệt độ gọi là lớp biên nhiệt.
Nói chung, chiều dày lớp biên nhiệt T và chiều dày lớp biên thủy lực  là khác
nhau. Ta gọi chung lớp biên là lớp dịch thể, trong đó tồn tại cả gradient tốc độ và
gradient nhiệt độ. Người ta chứng minh được rằng quan hệ giữa chiều dày lớp biên
nhiệt T và lớp thủy lực  có dạng (2.3), [2]:
T 3 a
1

3
v

Pr

(2.3)
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Trong đó, ν (m2/s) và a (m2/s) tương ứng là độ nhớt động học và hệ số dẫn nhiệt
của dịch thể. Số không thứ nguyên Pr = v/a gọi là tiêu chuẩn Prandl.
Như vậy, TĐNĐL giữa một dịch thể với bề mặt vật rắn chuyển động tương đối với
nhau được thực hiện qua lớp biên. Do đó, khác với dẫn nhiệt trong vật rắn TĐNĐL
không những chỉ phụ thuộc vào trường nhiệt độ trong lớp biên mà còn phụ thuộc vào
chế độ chuyển động của nó. Nói cách khác, nghiên cứu TĐNĐL là nghiên cứu quy
luật truyền nhiệt giữa lớp biên chuyển động với bề mặt vật rắn. Đây là một lĩnh vực
hết sức phức tạp và phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
b. Định luật Newton và hệ phương trình miêu tả TĐNĐL
- Định luật Newton về TĐNĐL [4]
Hiện tượng TĐNĐL rất phức tạp và phụ thuốc vào 4 nhân tố trên đây. Tuy vậy,
Newton cho rằng mật độ dòng nhiệt q (W/m2) trong TĐNĐL giữa một dịch thể chuyển
động có nhiệt độ tf với bề mặt vật rắn có nhiệt độ tw tỷ lệ thuận với độ chênh nhiệt
độ.Để tiện tính toán, độ chênh nhiệt độ t luôn lấy giá trị dương. Do đó định luật
Newton có dạng (2.4), mật độ dòng q:

q   t 



 ( t f  t w ) khit f  t w
 ( t w  t f ) khit w  t f

(2.4)

Hệ số tỷ lệ  (W/m2 oK) trong công thức Newton gọi là hệ số TĐNĐL. Ý nghĩa
vật lý của hệ số TĐNĐL  là nhiệt lượng truyền qua một đơn vị diện tích bề mặt tuyền
nhiệt trong một đơn vị thời gian khi độ chênh nhiệt độ giữa dịch thể và bề mặt vật rắn
t =1ok. Rõ ràng, theo định luật Newton mọi nhân tố ảnh hưởng đển TĐNĐL tập trung
trong hệ số TĐNĐL . Do đó, nội dung nghiên cứu TĐNĐL là tìm các phương pháp
xác định hệ số TĐNĐL. Có hai phương pháp xác định : Phương pháp giải tích và
phương pháp thực nghiệm. Dưới đây chúng ta giới thiệu hệ phương trình TĐNĐL làm
cơ sở cho cả phương pháp giải tích và thực nghiệm để xác định hệ số TĐNĐL .
- Hệ phương trình TĐNĐL
+ Phương trình truyền nhiệt: TĐNĐL thực hiện qua dẫn nhiệt của lớp biên. Do đó,
mật độ dòng nhiệt do TĐNĐL phải bằng mật độ dòng nhiệt do dẫn nhiệt qua lớp biên.
Khi đó, cân bằng định luật Newton với định luật Fourier trên biên ta thu được phương
trình xác định hệ số TĐNĐL, công thức (2.5):
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(2.5)

( )n 0
t n

Như vậy, theo phương trình truyền nhiệt (2.5), để xác định hệ số TĐNĐL phải
biết gradient nhiệt độ trong lớp biên (t/n)n = 0. Để xác định gradient nhiệt độ trong
lớp biên chúng ta cần có phương trình dẫn nhiệt trong lớp biên.
+ Phương trình dẫn nhiệt trong lớp biên: Phương trình dẫn nhiệt trong lớp biên, còn
gọi là phương trình năng lượng (phương trình (2.6), [6]):
dt t
t
t
t
 2t  2t  2 t
qv

 x   y
 z
 a( 2  2  2 ) 
d 
x
y
z
x y z
C

(2.6)

Trong phương trình (2.6) xuất hiện các thành phần tốc độ x, y và z của vectơ


tốc độ  . Do đó, chúng ta cần thêm một phương trình cho phép xác định tốc độ của
điểm đang xét trong lớp biên. Đó chính là phương trình chuyển động.
+ Phương trình chuyển động: Nếu phương trình dẫn nhiệt trong lớp biên thu được
trên cơ sở cân bằng năng lượng (nhiệt lượng và nội năng) thì phương trình chuyển
động của lớp biên được thiết lập trên cơ sở cần bằng lực. Sự thay đổi tốc độ theo thời
gian do lực trọng trường, do thay đổi áp suất và do lực ma sát gây ra. Dưới đây giới
thiệu phương trình chuyển động mà không trình bày chi tiết cách thành lập. Trong
trường hợp tổng quát, phương trình chuyển động có dạng (2.7):



d

  g  p   2 
d

(2.7)

 

Trong (2.7),  , g , p và  tương ứng là vectơ tốc độ, vectơ gia tốc trọng trường,
áp suất và độ nhớt động lực của dịch thể. Phương trình vectơ (2.7) trên 3 trục tọa độ
Đề các bằng:




dx
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dz
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 2 )
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z
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z
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(2.8)
(2.9)
(2.10)

Trong phương trình chuyển động (2.8) hay (2.9, 2.10) lại xuất hiện một biến số
mới là áp suất. Vì vậy, chúng ta cần tìm một phương trình thứ 4 để khép kín hệ
phương trình. Phương trình đó là phương trình liên tục.
+ Phương trình liên tục: Cơ sở thiết lập phương trình liên tục là khối lượng dịch thể
đi qua phân tố đang xét dxdydz là không đổi. Phương trình liên tục có dạng (2.11):
p  (  x )  (  y )  (  z )



)

x
y
z

(2.11)

Với dịch thể không nén ép được (ví dụ nước) có khối lượng riêng hay mật độ
=const phương trình liên tục sẽ lấy dạng (2.12) đơn giản sau:
   y 
x
div 

 z 0
x
y
z

(2.12)

Để giải hệ 4 phương trình miêu tả hiện tượng TĐNĐL trên đây hay xác định hệ số
TĐNĐL  bằng giải tích chúng ta cần biết các điều kiện đơn trị, gồm điều kiện ban
đầu, điều kiện hình học, điều kiện vật lý và điều kiện biên. Trong khuôn khổ luận án
này không thảo luận chi tiết các điều kiện đơn trị.
Hiện nay, hệ phương trình TĐNĐL đã và đang được giải cho một số bài toán ổn
định với một số điều kiện đơn trị đơn giản và tìm hệ số TĐNĐL . Với tư cách là ví
dụ ứng dụng phương pháp giải tích chúng ta sẽ xem xét việc giải hệ phương trình nói
trên cho trường hợp khi hơi bão hòa ngưng tụ trên một tấm đặt đứng. Tuy nhiên, hệ số
TĐNĐL  tìm được từ nghiệm của hệ phương trình TĐNĐL trong các bài toán phức
tạp khác với những điều kiện đơn trị nhất định nào đó cũng không hoàn toàn phù hợp
với số liệu thực nghiệm. Do đó, phương pháp xác định hệ số TĐNĐL bằng giải tích
vẫn chưa được sử dụng rộng rãi trong tính toán kỹ thuật.
Nhận xét : Đây là tổng quan cơ sở lý thuyết về một số hình thức truyền nhiệt của
loại thiết bị trao đổi nhiệt dạng « ống lồng ống » là căn cứ khoa học để xác định dạng
trao đổi nhiệt của đối tượng nghiên cứu của luận án là thiết bị làm mát kiểu vít có kết
cấu kiểu « ống lồng ống ».
2.4.2. Cơ sở xác định hệ số trao đổi nhiệt đối lưu (TĐNĐL) bằng thực nghiệm
2.4.2.1, Lý thuyết đồng dạng [4],[6],[22]
Để tiến hành thí nghiệm và xử lý số liệu thu được phải dựa vào lý thuyết đồng
dạng. Cơ sở của lý thuyết đồng dạng là 3 nguyên lý đồng dạng, còn gọi là 3 định lý
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đồng dạng. Dưới đây chúng ta giới thiệu nội dung các định lý đó mà không chứng
minh.
- Định lý 1: Các hiện tượng đồng dạng vật lý với nhau phải là các hiện tượng được
miêu tả bởi các phương trình hay một hệ phương trình vi phân với các điều kiện đơn
trị như nhau. Ví dụ, hiện tượng dẫn nhiệt với định luật Fourier, hiện tượng khuếch tán
phân tử với định luật Fick…
- Định lý 2: Các hiện tượng đồng dạng với nhau có các tiêu chuẩn đồng dạng cùng
tên bằng nhau. Tiêu chuẩn đồng dạng là tổ hợp không thứ nguyên của một số các đại
lượng vật lý và hình học đặc trưng cho một tính chất vật lý nào đó của hiện tượng. Các
tiêu chuẩn đồng dạng có thể rút ra từ phương trình hoặc hệ phương trình vi phân với
các điều kiện đơn trị.
Ví dụ tiêu chuẩn đồng dạng Bi = ()/ đặc trưng cho điều kiện biên loại 3.
Khi hiện tượng chưa được miêu tả bởi một mô hình toán học hoàn chỉnh nhưng
biết được các nhân tố ảnh hưởng đến hiện tượng đó thì các tiêu chuẩn đồng dạng có
thể thu được bằng phương pháp phân tích thứ nguyên.
- Định lý 3: Nếu các hiện tượng vật lý được miêu tả bởi một phương trình hay một
hệ phương trình vi phân thì các hiện tượng đó luôn luôn được miêu tả bởi một phương
trình hay hệ phương trình tiêu chuẩn.
2.4.2.2, Tiêu chuẩn đồng dạng, phương trình tiêu chuẩn, kích thước và nhiệt độ xác
định trong TĐNĐL
a) Các tiêu chuẩn đồng dạng [4]:
Các tiêu chuẩn đồng dạng có thể rút ra từ phương trình hoặc hệ phương trình vi
phân với các điều kiện đơn trị.
- Tiêu chuẩn Nusselt. Giả sử có hai hiện tượng TĐNĐL đồng dạng với nhau được
miêu tả bởi hệ phương trình (2.7), (2.8), (2.9), (2.10) và (2.11). Khi đó, phương trình
(2.7) được viết tương ứng cho hiện tượng 1 và 2 bằng:
1  
2  

1 t1

(2.13)

2 t2

(2.14)

( ) n10
t2 n1
(
) n 20
t2 n2
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Chia hai vế của (2.13) cho (2.14) và đặt: C = 1/2: Ct = t1/t2 = t1/t2;
C1 = n1/n2 = l1/l2 và = 1/2 và biến đổi ta được (2.15):
C C1
 t
 2   2 ( 2 )n 20
C
t2 n2

(2.15)

So sánh (2.14) với (2.15) ta rút ra:
1l1 1l1
C C1 1l2


 1 1
1
 2l2
C
2
2
 l  l l
Hay : 1 1  2 2 
 const
1
2


Tổ hợp không thứ nguyên Nu = (l)/ đã rút ra từ phương trình truyền nhiệt (2.5)
và gọi tổ hợp này là tiêu chuẩn Nusselt. Chú ý rằng, tiêu chuẩn Nusselt trên đây và tiêu
chuẩn Biot xuất hiện khi nghiên cứu dẫn nhiệt với điều kiện loại 3 trong chương 7, [6]
về hình thức là hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, về bản chất hai tiêu chuẩn này hoàn
toàn khác nhau: Nếu trong tiêu chuẩn Nuesslt  là hệ số dẫn nhiệt của dich thể thì
trong Biot  lại là hệ số dẫn nhiệt của vật rắn. Do đó, nếu tiêu chuẩn Nusselt đặc trưng
cho cường độ TĐNĐL thì tiêu chuẩn Biot thể hiện quan hệ giữa mật độ dòng nhiệt do
dẫn nhiệt trên biên với độ chênh nhiệt độ giữa dịch thể và bề mặt vật rắn.
Tương tự, từ các phương trình năng lượng, phương trình chuyển động và phương
trình liên tục, chúng ta tìm được rất nhiều tổ hợp không thứ nguyên khác. Trong các
bài toán TĐNĐL ổn định các tiêu chuẩn sau đây là quan trọng nhất:
- Tiêu chuẩn Reynold: Re = (d)/. Tiêu chuẩn Re đặc trưng cho chế độ chuyển
động của dịch thể;
- Tiêu chuẩn Prandt: Pr = /a. Tiêu chuẩn Pr đặc trưng cho quan hệ giữa tốc độ
lan truyền của trường nhớt so với trường nhiệt độ;
- Tiêu chuẩn Grashoff: Gr = (gl3t)/2. Tiêu chuẩn Gr đặc trưng cho cường độ
TĐNĐL tự nhiện do độ chênh nhiệt độ gây ra;
Trong tiêu chuẩn Gr, hệ số nâng (1/K) đối với các chất lỏng cũng được cho trong
các bảng thông số nhiệt vật lý như hệ số dãn nhiệt (W/mK), hệ số dẫn n, a (m2/s), độ
nhớt động học  (m2/s)…Với các chất khí, hệ số nâng  = 1/T.
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b) Phương trình tiêu chuẩn
Phương trình tiêu chuẩn là biểu thức toán học biểu diễn mối quan hệ giữa tiêu
chuẩn cần tìm với các tiêu chuẩn đặc trưng cho một lớp bài toán. Trong bài toán
TĐNĐL tiêu chuản cần tìm là Nu và các các tiêu chuẩn đặc trưng là Re, Gr, Pr. Vì vậy
phương trình tiêu chuẩn tổng quát có dạng (2.16):
Nu = f (Re, Gr, Pr)

(2.16)

Thông thường phương trình (2.16) được biểu diện dưới dạng hàm mũ (2.17):
Nu = CRemGrnPrq

(2.17)

Trong đó: C, m, n và q là các hằng số thực nghiệm
Phương trình tiêu chuẩn (2.17) trong các trường hợp riêng: Đối lưu tự nhiên và đối
lưu cưỡng bức có dạng đơn giản hơn. Chẳng hạn, khi dịch thể và mặt vật rắn thực hiện
quá trình TĐNĐL cưỡng bức với chế độ chảy rối thì vai trò của đối lưu tự nhiện có thể
bỏ qua. Do đó, phương trình tiêu chuẩn (2.17) có thể lấy dạng (2.18):
Nu = CRemPrq

(2.18)

Ngược lại trong TĐNĐL tự nhiên phương trình tiêu chuẩn không có mặt tiêu
chuẩn Re. Khi đó phương trình (2.17) lấy dạng (2.19):
Nu = CFrnPrq

(2.19)

Như vậy nếu tiêu chuẩn Nu có thể tìm thấy từ các phương trình thực nghiệm thì hệ
số TĐNĐL  bằng (2.20):


Nu
I

(2.20)

Tuy nhiên trong trường hợp TĐNĐL khi dịch thể biến pha (khi sôi hoặc khí
ngưng) người ta thường xây dựng công thức thực nghiệm trực tiếp xác định hệ số
TĐNĐL .
c) Kích thước xác định
Kích thước xác định l (m) hoặc d (m) hoặc  (m) là kích thước đặc trưng cho một
hiện tượng TĐNĐL và có mặt trong một số tiêu chuẩn đồng dạng như kích thước 1
trong tiêu chuẩn Re, Nu... Khi xử lý số liệu thí nghiệm các tác giả khác nhau có thể
chọn các kích thước xác định khác nhau. Tuy nhiên để kết quả thực nghiệm phản ánh
đúng quy luật thì việc chọn kích thước xác định là một vấn đề khoa học và hết sức
quan trọng. Do đó với các hiện tượng TĐNĐL khác nhau người ta chọn các kích thước
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khác nhau và được nói rõ trong các phương trình tiêu chuẩn. Chẳng hạn trong TĐNĐL
tự nhiên của một tấm phẳng hoặc ống đặt đứng kích thước xác định, l lấy là chiều cao
của tấm hoặc ống. Trong khi đó, nếu TĐNĐL tự nhiên xảy ra giữa tấm hoặc ống đặt
nằm ngang thì kích thước xác định lại là chiều rộng của tấm hoặc đường kính ngoài
của ống.
Với TĐNĐL cưỡng bức trong ống, kích thước xác định là đường kính trong của
ống. Nếu tiết diện chảy không phải là hình tròn thì kích thước xác định được xác định
như đường kính tương đương (2.21):
d td 

4F
U

(2.21)

trong đó: F(m2) và U (m) tương ứng là tiết diện và chu vi ướt của tiết diện dòng chảy.
d) Nhiệt độ xác định
Các đại lượng vật lý như hệ số dẫn nhiệt , độ nhớt động học , hệ số dẫn nhiệt
độ a...trong các tiêu chuẩn đồng dạng đều phụ thuộc vào nhiệt độ. Trong TĐNĐL, khi
xử lý số liệu thí nghiệm người ta thường chọn hoặc nhiệt độ dịch thể tf, hoặc nhiệt độ
vách tw hoặc nhiệt độ trung bình: tm = 0,5(tf + tw) làm nhiệt độ xác định các đại lượng
nhiệt vật lý trong các tiểu chuẩn đồng dạng. Chọn nhiệt độ nào làm nhiệt độ xác định
là tùy thuộc vào từng tác giả. Điều đó dẫn đến một tiêu chuẩn với nhiệt độ xác định
khác nhau sẽ cho giá trị khác nhau. Do đó, phương trình tiêu chuẩn bảo giờ cũng viết
không những có một kích thước xác định mà còn với một nhiệt độ xác định. Trong
chuyên đề này chúng ta ký hiệu Num, Rem, Prm, Grm là tiêu chuẩn Nusselt, tiêu chuẩn
Reynold, tiêu chuẩn Prandt và tiêu chuẩn Grashoff. Khi các đại lượng vật lý trong đó
được xác định theo nhiệt độ trung bình tm của lớp biên, hay tm = 0,5(tf + tw). Tương tự,
Nuf, Ref, Prf, Grf - nhiệt độ xác định là nhiệt độ dịch thể tf và Nuw, Rew, Prw, Grw - là
nhiệt độ bề mặt vật rắn tw.
Nhận xét: Từ một số tiêu chuẩn quan trọng của lý thuyết đồng dạng trong các bài
toán TĐNĐL ổn định. Đó là sở sở để xem xét khi lựa chọn mô hình thí nghiệm nhằm
đảm bảo cơ bản điều kiện vật lý của đối tượng nghiên cứu.
2.4.3. Dẫn nhiệt qua vách trụ của thiết bị trao đổi nhiệt
a, Tính dòng nhiệt truyền qua một bề mặt hình trụ
35

Vách được hiểu là một hình trụ tròn có đường kính r1, r2 rất bé so với chiều dài 1
của nó. Giả sử ta có vách trụ có hệ số dẫn nhiệt  (W/m.K) không đổi. Mặt trong với
bán kính r1 có nhiệt độ tW1 và mặt ngoài, bán kính r2 có nhiệt độ tW2 cũng không đổi
trong quá trình dẫn nhiệt (tW1>tW2). Hãy tìm trường nhiệt độ phân bố trong chiều dày
của vách và nhiệt lượng truyền từ mặt trong đến mặt ngoài. Đây là bài toán dẫn nhiệt
ổn định và các bề mặt đẳng nhiệt là các mặt trụ có bán kính thay đổi từ r1 đến r2. Mô
hình toán học được miêu tả bởi phương trình (2.22), [37]:
d 2t 1 dt

 0, r1  r  r2
dr 2 r dr

(2.22)

Với các điều kiện biên: t(r1) = tW1 và t(r2) = tW2

Hình 2.3: Mô hình phân bố nhiệt độ trong vách trụ
a) Vách trụ một lớp; b) Vách trụ nhiều lớp

Để tìm nghiệm tổng quát của phương trình (2.22) chúng ta đặt u = dt/dr. Khi đó:
du
dr
du u
  0 hay

và lnu = - lnr
u
r
dr r

Do đó: ln(ur) = 0. Tích phân bất định quan hệ này và trở lại biến số t ta được:
t  C1

dr
r

(2.23)
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Tiếp tục tích phân phương trình này ta tìm được nghiệm tổng quát của phương
trình dưới dạng (2.24):
T= C1lnr = C2

(2.24)

Khi giải bài toán dẫn nhiệt ổn định trong tấm phẳng, các hằng số tích phân C1 và
C2 được xác định từ hai điều kiện biên (2.23) và cuối cùng ta được (2.25):
t  tW1 

tW1  tW 2 r
ln
r2
r1
ln
r1

(2.25)

Như vậy, trong vách trụ phân bố nhiệt độ là một đường cong logarit. Từ (2.25) xác
định được gradt tại một điểm trên bề mặt đẳng nhiệt có bán kính bất kỳ r:
t t 1
dt
  W1 W 2
r
dr
ln 2 r
r1

Theo định luật Fourier mật độ dòng nhiệt trên 1m2 bề mặt đẳng nhiệt bằng (2.26):
q

tW1  tW 2 1
r
ln 2 r
r1

(2.26)

b, Dòng nhiệt qua vách trụ:
Do đó, dòng nhiệt Q truyền qua một bề mặt hình trụ có bán kính r và chiều dài
l(m) bằng (2.27), [39]:
Q  Fq  (2 rl ){

tW1  tW 2 1
t t
}  2 l  W1 W 2
r
r
ln 2 r
ln 2
r1
r1

(2.27)

Mật độ dòng nhiệt trên 1m chiều dài:
Chia dòng nhiệt Q cho chiều dài 1m của vách trụ là được (2.28):
q1 

Trong đó (2.28), đặt R 1 

t t
Q tW1  tW 2

 W1 W 2
r
d
1
1
1
ln 2
ln 2
2 r1 2 d1
1

2

ln

(2.28)

d2
gọi là nhiệt trở của vách trụ một lớp.
d1

Như vậy, nếu như trong tấm phẳng mật độ dòng nhiệt trên 1m2 bề mặt đẳng nhiệt
q(W/m2) không đổi thì với vách trụ đại lượng không đổi đó theo (2.28) là mật độ dòng
nhiệt trên 1m chiều dài q1 (W/m).
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Nếu vách trụ gồm n lớp thì dễ dàng thấy rằng, trường nhiệt độ sẽ là các đường
logarit gẫy khúc ở các bề mặt tiếp xúc giữa các lớp. Khi đó, mật độ dòng nhiệt trên 1m
chiều dài q1 bằng (2.29):
q1 

tW(n+1)  tWn
tW1  tW2
t t
; q1  W2 W3 ;...q1 
1
d
d
d
1
1
ln 2
ln 3
ln n1
21 d1
22 d2
2n
dn

(2.29)

Tương tự, sử dụng tính chất của các phân số ta được (2.30):

q1 

tW1 tW(n1)
tW1 tW2

n
n
1 di1
ln
R1i


2
d

i1
i1
i
i

(2.30)

Cũng như trong tấm phẳng, công thức (2.30) và các công thức xác định mật độ
dòng nhiệt theo chiều dài lm (2.29) trên đây cho phép tính mật độ dòng nhiệt q1 và
nhiệt độ tiếp xúc giữa các lớp của vách trụ.
2.4.4. Tính nhiệt độ của bề mặt hai vách máy làm mát hình trụ

Hình 2.4: Mô hình truyền nhiệt qua vách trụ, [7]

Giả sử có một vách trụ (hình 2.4) chiều dài L, đường kính trong d1, đường kính
ngoài d2, vách làm bằng một lớp vật liệu đồng chất có hệ số dẫn nhiệt λ. Chất lỏng
nóng có nhiệt độ tf1 chuyển động bên trong ống, chất lỏng lạnh có nhiệt độ tf2 chuyển
động bên ngoài vách ống. Nhiệt độ 2 mặt vách chưa biết là: tw1 và tw2 , biểu thị (hình
2.3). Nhiệt độ chất lỏng và nhiệt độ vách chỉ thay đổi theo hướng kính. Hệ số tỏa nhiệt
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phía chất lỏng nóng là α1 và phía chất lỏng lạnh là α2. Khi hệ thống ổn định về nhiệt
thì nhiệt lượng chất lỏng nóng truyền cho vách, nhiệt lượng dẫn qua vách và nhiệt
lượng vách truyền cho chất lỏng lạnh đều bằng nhau. Do đó nhiệt lượng riêng qL có
dạng (2.31), [35]:


Q
 q L   1 d1  t f 1  t w 2  
L


2  t w1  t w 2 
qL 

d2

ln
d1


q L   2 d 2  t w 2  t f 2 


(2.31)

qL – Nhiệt lượng riêng (nhiệt lượng truyền trên 1 đơn vị chiều dài vách trụ)
Nhiệt trở cục bộ lần lượt bằng (2.32):
t

 tw 1

f 1

qL
tw1  tw
qL
tw

 t

2

2

f 2

qL



 1 d 1

d 
1

ln 2 
d1 
2 

1


 2 d 2

1



(2.32)

Cộng từng vế của phương trình (2.32) được:

t f 1 t f 2
qL
Do đó:

kL 



1
1
1 d2
1


ln 
kL 
d1 2d2
1 d1 2

(2.33)

1
1 1 d2 1 , W/m độ
 ln 
1d1 2 d1 2d2

(2.34)

kL – gọi là hệ số truyền nhiệt đường.
1/ kL – nhiệt trở đường toàn phần:

1
1
1 d2
1
ln 


kL 1d1 2 d1  2 d2
Như vậy nhiệt trở toàn phần bằng tổng nhiệt trở cục bộ:
nhiệt trở dẫn nhiệt

1
d
1
1
và
.
ln 2 , nhiệt trở tỏa nhiệt
1d1
 2d2
2 d1
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(2.35)

Đối với vách nhiều lớp ta có:
n
d
1
1
1
1


ln i 1 
k L 1d1 i 1 2i
di  2 d n 1

Và

Nhiệt độ hai vách trụ:

1
1

n
1
1 d
1
kL
  ln i1 
1d1 i1 2i di 2dn1

(2.36)

(2.37)

qL  kL  t f 1  t f 2  , W/m

Biết qL thay vào công thức (2.37) ta lần lượt tìm được nhiệt độ 2 mặt vách trụ
chưa biết là: tw1 và tw2 theo (2.38):

tw1  t f 1 

qL 1
 1d1

và tw2  t f 2 

qL 1
 2d2

(2.38)

Nhận xét: Tại chương 1 và chương 2 đã xác định kết cấu máy và nguyên lý hoạt
động trong quá trình trao đổi nhiệt đã cho thấy cơ sở lý thuyết truyền nhiệt qua vách
trụ trên đây là căn cứ quan trọng áp dụng và xây dựng phương pháp tính toán thiết kế
thiết bị làm mát xỉ kiểu vít của luận án.
2.5. Cơ sở lý thuyết bức xạ nhiệt
Do quá trình làm mát xỉ có truyền nhiệt bằng bức xạ giữa khối xỉ nóng từ nửa
dưới tang thân vít và bề mặt vách trên của thân vít nên cần nghiên cứu cơ sở lý thuyết
của quá trình bức xạ trong thiết bị làm mát kiểu vít, làm cơ sở để áp dụng tính toán.
2.5.1. Dòng bức xạ, năng suất bức xạ và cường độ bức xạ
- Dòng bức xạ dQ (W): Dòng bức xạ là tổng năng lượng bức xạ phát đi với mọi
bước sóng (λ=(0÷∞)) μm từ một bề mặt dF của vật theo mọi hướng của không gian
bán cầu trong một đơn vị thời gian. Dòng bức xạ ứng với bước sóng từ λ đến λ÷dλ
gọi là dòng bức xạ đơn sắc, [4].
- Năng suất bức xạ: Năng suất bức xạ hay mật độ bức xạ bán cầu E(W/m2) là
dòng bức xạ ứng với một đơn vị diện tích bề mặt bức xạ:
E=

dQ
dF

(2.39)

- Cường độ bức xạ Iλ: Cường độ bức xạ là năng suất bức xạ ứng với một khoảng
hẹp chiều dài bước sóng:
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Iλ=

dF
dQ

(2.40)

Giả sử trên bề mặt dF của một vật có một dòng bức xạ tới dQt. Trong trường
hợp tổng quát, một phần năng lượng bức xạ tới bề mặt dF hấp thụ dQA, một phần bị dF
phản xạ vào không gian dQR và một phần xuyên qua dQD. Theo định luật bảo toàn ta
luôn có:
dQt= dQA+ dQR +dQD
hay:

Et = EA+ ER +ED

(2.41a)
(2.41b)

khi đó định nghĩa:
- Hệ số hấp thụ A: Hệ số hấp thụ A của vật là tỷ số giữa phần năng lượng bị hấp
thụ dQA hoặc EA với toàn bộ năng lượng bức xạ tới dQt hay Et:
A=
Do đó:

dQ A E A

dQt
Et

(2.42)

EA= AEt

- Hệ số phản xạ R. Hệ số phản xạ của một vật là tỷ số giữa phần năng lượng bị
vật phản xạ trở lại dQR hoặc ER với toàn bộ năng lượng bức xạ tới dQt hay Et:
R=

dQ R E R

dQt
Et

(2.43)

Vì vậy: ER= REt
- Hệ số xuyên qua D. Hệ số xuyên qua D là tỷ số giữa phần năng lượng xuyên
qua vật dQD hoặc ED với toàn bộ bức xạ tới dQt hay Et:
D=

dQ D E D

dQ t
Et

(2.44)

Tương tự: ED= DEt
Rõ ràng hệ số hấp thụ A, hệ số phản xạ R, và hệ số xuyên qua D của một vật
được định nghĩa như trên bao giờ cũng nhỏ hơn 1 và quan hệ của chúng phải thỏa mãn
đẳng thức:
A + R + D =1

(2.45)

Dưới đây xét một số vật đặc biệt, [38]:
- Vật đen tuyệt đối: Vật đen tuyệt đối là vật có A=1, R=D=0 hay EA= Et. Như
vậy, với vật đen tuyệt đối toàn bộ năng lượng bức xạ tới vật đều bị hấp thụ. Do đó,
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người đứng ngoài quan sát không nhìn thấy được vật đen tuyệt đối. Hốc đen trong lý
thuyết cấu tạo vũ trụ là một vật đen tuyệt đối. Một quả cầu rỗng có đục một lỗ và phía
trong được sơn đen là mô hình của vật đen tuyệt đối trong vật lý.
- Vật trắng tuyệt đối. Vật trắng tuyệt đối là vật có R=1, A=D=0 hay ER= Et. Nói
cách khác, vật trắng tuyệt đối là vật mà toàn bộ năng lượng bức xạ tới bị phản xạ
hoàn toàn. Do toàn bộ bức xạ tới đều bị phản xạ trở lại nên người ngoài quan sát cũng
khó nhìn thấy vật trắng tuyệt đối.
- Vật trong suốt tuyệt đối. Vật trong suốt tuyệt đối là vật có D=1. A=R=0 hay
ED=Et. Như vậy, vật trong suốt tuyện đối là vật cho toàn bộ năng lượng bức xạ tới
xuyên qua. Tương tự như vật đen tuyệt đối và vật trắng tuyệt đối, vật trong suốt tuyệt
đối cũng không quan sát được. Trong kỹ thuật chúng ta xem các chất một hay hai
nguyên tử là vật trong suốt tuyện đối.
Các vật rắn và các chất lỏng thông thường có D=0. Ta gọi các vật này là các vật
đục. Khi đó, A+R= 1 hay R= (1-A). Do đó, vật đục có khả năng hấp thụ tố thì khả
năng phản xạ kém và ngược lại. Khi đó, năng suất bức xạ phản xạ ER bằng:
ER= REt= (1-A) Et

(2.46)

Trong luận án này chúng ta sử dụng công thức (2.46) để nghiên cứu trao đổi bức xạ
giữa hai tấm phẳng đặt song song và hai vật bọc nhau.
2.5.2. Năng suất bức xạ riêng và năng suất bức xạ hiệu dụng
Giả thiết ta có vật sinh ra bức xạ nhiệt, năng suất bức xạ hiệu dụng mô tả trên hình 2.5.
- Năng suất bức xạ riêng E(W/m2) là năng suất bức xạ của bản thân vật.
- Năng suất bức xạ hiệu dụng Ehd là tổng năng suất bức xạ riêng E và năng suất
bức xạ phản xạ ER của vật. Do đó, khi vật có D=0, năng suất bức xạ hiệu dụng của nó
bằng, [38]:
Ehd= E+ ER= E + (1-A) Et

(2.47)
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E

hd

E

E

E

R

t

E

A

Hình 2.5: Sơ đồ mô hình tính năng suất bức xạ nhiệt

2.5.3. Vật Xám
Vật xám là vật có tỷ số giữa cường độ bức xạ Iλ so với cường độ bức xạ của vật
đen tuyệt đối Iλ0 là không đổi. Hay:
I
 const
I 0

(2.48)

Kết hợp quan hệ (2.41) với (2.48) ta có:
(2.49)

E= εE0

Trong đó, E và E0 tương ứng là năng suất bức xạ riêng của vật xám và của vật đen
tuyệt đối. Hệ số tỷ lệ ε gọi là đọ đen của vật.
2.5.4. Trao đổi nhiệt bức xạ giữa hai vật bọc nhau
Trong kỹ thuật chúng ta cũng thường gặp bài toán TĐNBX giữa hai vật bọc nhau
như TĐNBX giữa các máy móc với 4 mặt tường, nền và trần của phòng hoặc giữa các
ống dẫn hơi với 4 mặt kênh vv… vật bọc và vật được bọc có thể có hình dáng phức
tạp, ở chế độ ổn định hay không ổn định về nhiệt. Đây là bài toán rất phức tạp. Trong
giáo trình cơ sở của chúng ta chỉ xét bài toán ổn định và vật được bọc là lồi (hình 2.6).
Ta định nghĩa vật lồi là vật mà tất cả các tia bức xạ tại một điểm bất kỳ trên bề mặt
của nó không thế đến chính nó
Giả sử có hai vật bọc nhau.Vật bọc ngoài có diên tích bề mặt F2 , hệ số hấp thụ A2
với nhiệt độ T2 không đổi. Vật được bọc là vật lồi có diện tích F1, hệ số hấp thụ A1 với
nhiệt độ T1 không đổi trong suốt quá trình truyền nhiệt (T1 > T2) (hình 2.6).
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Hình 2.6: Sơ đồ bức xạ nhiệt khi hai vật bọc nhau, [38]

Vì diện tích của hai vật khác nhau (F1 <F2) nên không thể tính TĐNBX giữa hai
vật bọc nhau theo mật độ dòng nhiệt q(w/m2) như khi tính TĐNBX cho hai tấm phẳng
đặt song song mà phải tính cho dòng nhiệt Q (w) trên toàn bộ diện tích của vật. Đặc
điểm thứ hai của bức xạ giữa hai vật bọc nhau là tất cả dòng bức xạ Q1 phát ra trên
toàn bộ diện tích F1 điều có thể đến được các bề mặt bọc ngoài. Ngược lại không phải
tất cả dòng bức xạ Q2 của vật thứ hai đều đến được bề mặt vật thứ nhất mà chỉ có một
phần Q21.Phần còn lại đến ngay chính nó. Ta gọi hệ số bức xạ của vật thứ hai tới vật
thứ nhất φ21 là tỷ số:
 21 

Q21
Q2

(2.50)

Rõ ràng, hệ số góc φ21 phụ thuộc vào vị trí tường đối và diện tích của hai vật.
chúng ta sẽ tìm giá trị cụ thể của hệ số góc φ21 khi đã thiết lập dược công thức tính
nhiệt độ trao đồi bằng bức xạ giữa hai vật.
Nếu Q21 là phần bức xạ đến được vật thứ nhất thì với định nghĩa hệ số góc như
trên phần còn lại của dòng bức xạ của vật bọc ngoài đến ngay chính nó bằng (1-φ21)
Q2. Do đó, dòng nhiệt bức xạ hiệu dụng của hai vật tương ứng bằng:
Qhd 1  Q1  1  A1   21Qhd 2

(2.51)

Qhd 2  Q2  1  A2  Qhd 1  1   21 1  A2  Qhd 2

(2.52)

Giải hệ hai phương trình (2.51) và (2.52) đối với các dòng bức xạ hiệu dụng
Qhd 1 , Qhd 2 ta được:
Qhd 1 

Q1 1  1  21 1  A2    Q2 1  A2  21
1  1  21 1  A2   1  A1 1  A2  21
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Qhd 2 

Q1 1  A2   Q2

1  1  21 1  A2   1  A1 1  A2  21
4

Trong đó:

4

 T 
 T 
Q1  E1 F1  1C0  1  F1 , Q2  E2 F2  1C0  2  F2
 100 
 100 

(2.53)

Rõ ràng nhiệt lượng trao đổi giữa hai vật Q12(w) bằng:
Q12  Qhd 1   21Qhd 2

(2.54)

Thay Qhd 1 và Qhd 2 vào (2.54) với Q1 vàQ2 cho trong (2.53) và thực hiện một số biến
đổi trung gian, đồng thời cho hệ số hấp thụ của các vật bằng độ đen của chúng theo hệ
quả của định luật kirchkoff ta thu được:
Q12 

4
  T1  4
Co
 T2  

F

 F1 
21 2 

 
1
   100 
1
 100  
 21   1
1
 2 

(2.55)

Bây giờ ta tìm giá trị cụ thể của hệ số góc φ21. Ở điều kiện cân bằng bức xạ
T1=T2=T thì hiển nhiên Q12 = 0. Do đó, thay T1=T2=T với Q12 = 0 từ (2.55) chúng ta
rút ra: φ21 = F1/F2. Do đó:
 T1   T2 
Co F1

 

  100   100 
1 F1  1
   1
1 F2   2 
4

Q12 

4





(2.56)

Đặt  qd là độ đen quy dẫn của hai vật bọc nhau:
 qd 

Khi đó:

1

1 F1  1
   1
1 F2   2 

(2.57)

 T  4  T  4 
Q12   qd Co F1  1    2  
 100   100  

(2.58)

Từ các công thức (2.56) hay (2.58) rút ra nhận xét:
- Xét các trường hợp cực đoan F1=F1=F: rõ ràng, khi hai vật bọc nhau mà có diện
tích bằng nhau thì chỉ có thể là bán kính của chúng phải vô cùng lớn. Khi đó, hai vật
bọc nhau trở thành hai tấm phẳng rộng vô hạn đặt song song nhau.
- Trường hợp thứ hai: F1<<F1hay F1/F1 ≈ 0: Đấy là trường hợp các vật có diện
tích bé như các ống dẫn hơi đặt trong phòng rộng. Khi đó từ (2.56) ta có:
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 T  4  T  4 
Q12  1Co F1  1    2  
 100   100  

(2.59)

Nhận xét: Xỉ nóng trong tang làm mát kiểu vít bị bao bọc bởi vỏ tang thân vít.
Do vậy tính toán truyền nhiệt do bức xạ có thể áp dụng phần lý thuyết bức xạ giữa hai
vật bọc nhau.
2.6. Tính toán nhiệt lượng cần thiết để đáp ứng năng suất thiết bị trao đổi nhiệt
2.6.1. Nhiệt lượng truyền giữa hai môi chất
Trong thực tế thường gặp bài toán năng suất thiết bị trao đổi nhiệt được đặt trước
mà phải tìm lượng nhiệt hấp thụ hoặc tỏa ra nhằm đáp ứng được năng suất biết trước.
Thực chất làm mát xỉ là quá trình trao đổi nhiệt giữa môi chất lạnh là nước (chất lỏng)
và mội chất nóng là xỉ nóng (vật rắn) từ lò hơi.
Quá trình tỏa nhiệt đối lưu chỉ xảy ra khi có sự trao đổi nhiệt giữa bề mặt vật rắn
với chất lỏng chuyển động, quá trình này luôn luôn tồn tại dẫn nhiệt và trao đổi nhiệt
bằng đối lưu một cách đồng thời. Quá trình trao đổi nhiệt xảy ra khi bề mặt vật rắn tiếp
xúc với chất lỏng (dẫn nhiệt và đối lưu đồng thời xảy ra) gọi là quá trình tỏa nhiệt đối
lưu [2], [4], [37]:
Theo định luật Fourier quan hệ giữa nhiệt lượng truyền và điều kiện trao đổi nhiệt
có thể xác định theo biểu thức:

Q    gradt f dF

(2.60)

F

Nhưng trên thực tế không thể áp dụng công thức này được bởi vì muốn tính được
Q cần phải biết gradtf và quy luật thay đổi của nó trên toàn bề mặt trao đổi nhiệt F,
điều đó rất khó thực hiện.
Do đó để thuận tiện khi tính toán nhiệt lượng truyền Q thường dùng công thức
Newton:
Q = α F ( tf – tw ), W

(2.61)

trong đó:
F - Bề mặt trao đổi nhiệt;
∆t = ( tf – tw ): hiệu số nhiệt độ (trong đó: tf – nhiệt độ chất lỏng, tw - nhiệt độ bề
mặt vách);
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α - Hệ số tỏa nhiệt. Từ phương trình (2) viết cho một phần tử bề mặt dF thì
phương trình có dạng:


dQ
q

, W / m2 .
(t f  tw )dF t f  tw

(2.62)

Như vậy hệ số tỏa nhiệt α về trị số bằng mật độ dòng nhiệt khi hiệu số nhiệt độ
giữa bề mặt vật và môi trường là: 1oC
Hệ số tỏa nhiệt α phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có thể biểu thị dưới dạng:
α = f (tf , tw , ω, λ, cp, ρ, μ, φ, l1, l2, l3,...)

(2.63)

trong đó: tf – nhiệt độ chất lỏng;
tw- nhiệt độ bề mặt;
ω- tốc độ chuyển động của chất lỏng;
λ- hệ số dẫn nhiệt của chất lỏng;
cp- nhiệt dung riêng đẳng áp của chất lỏng;
ρ- khối lượng riêng của chất lỏng;
μ- độ nhớt của chất lỏng;
φ- hệ số hình dáng bề mặt trao đổi nhiệt;
l1, l2, l3- kích thước bề mặt trao đổi nhiệt .
2.6.2. Nhiệt lượng hấp thụ hoặc tỏa ra của môi chất

Giả sử ta có năng suất của thiết bị trao đổi nhiệt Gi, nhiệt dung riêng đẳng áp của
môi chất là Ci và t1’ là nhiệt độ vào của môi chất nóng, t1’’ là nhiệt độ sau làm mát của
môi chất nóng. Thì lượng nhiệt q cần hấp thụ hoặc tỏa ra của môi chất xác định, [37]:
q = Gi .Ci (t1  t1 )
'

"

(2.64)

Nhận xét: Như vậy thì năng suất thiết bị trao đổi nhiệt của hai môi chất phụ thuộc

vào độ chênh lệch của nhiệt độ hai môi chất (t), vận tốc chuyển động của môi chất (v)
và lưu lượng của môi chất (q). Mối quan hệ toán học (f=(t, v, q) này chính là điều quan
trọng để nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ chính tới năng suất của
thiết bị làm mát tro xỉ đáy lò hơi CFB bằng thực nghiệm là mục tiêu của luận án đặt ra.
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Từ nội dung chương 2 có thể rút ra kết luận như sau:
1. Đã nghiên cứu lý thuyết và chỉ ra một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng tới trao đổi nhiệt
trong thiết bị làm mát xỉ: chênh lệch mật độ của dịch thể hoặc ngoại lực đến dòng
chảy, chế độ chuyển động của dịch thể "chảy tầng" hay "chảy rối", tính chất vật lý của
dịch thể, đặc điểm bề bề mặt trao đổi nhiệt.
2. Đã nghiên cứu lý thuyết và rút ra được mối hệ toán học xác định dòng nhiệt Q trong
thiết bị trao đổi nhiệt vách trụ một lớp (công thức 2.27). Đây là cơ sở quan trọng để
ứng dụng xây dựng phương pháp tính toán diện tích trao đổi nhiệt cho thiết bị làm xỉ
kiểu vít.
3. Đã rút ra được mối quan hệ toán học (công thức 2.61, 2.62, 2.63, 2.64) giữa năng
suất của thiết bị trao đổi nhiệt với một số thông số công nghệ chính của môi chất như

độ chênh lệch nhiệt độ hai môi chất (t), vận tốc chuyển động của môi chất (ω) và
lượng nhiệt tỏa ra/hấp thụ của môi chất(q). Đây là cơ sở lý thuyết để nghiên cứu thực
nghiệm trong các chương 3,4.
4. Quá trình của thiết bị làm mát xỉ kiểu vít, kết cấu dạng ống lồng ống với thân vít
dạng ống trụ là hình thức trao đổi nhiệt: kết hợp giữa đối lưu nhiệt, bức xạ nhiệt và
dẫn nhiệt. Đây là cơ sở khoa học để tính toán thiết kế thiết bị trong các chương tiếp
theo
5. Thiết bị làm mát xỉ đáy lò hơi làm việc trong điều kiện nhiệt độ và chịu mài mòn
cao, khi thiết kế chế tạo phải có giải pháp kỹ thuật và công nghệ chế tạo để đáp ứng
điều kiện khắc nghiệt này[13].
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CHƯƠNG 3:
VẬT LIỆU, TRANG THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Điều kiện biên thí nghiệm

a) Lựa chọn dải các thông số thí nghiệm : trên cơ sở khảo sát trên thiết bị làm
mát xỉ công nghiệp hiện đại của Phần lan, đang vận hành tại Việt nam cho thấy một số
khoảng giá trị tham số công nghệ chính thường được sử dụng: Lưu lượng nước làm
mát, q: m3/ph: 0,25 – 0,35; vận tốc quay của tang, v: vg/ph 0,8-1,4; nhiệt độ nước làm
mát, độ, t: C: 29oC- 33oC.
có
b) Chế độ làm mát: Thực nghiệm tiến hành trên thiết bị làm mát xỉ công nghiệp.
Do vậy lựa chọn điều kiện thí nghiệm cho các thông số gồm:
- Lưu lượng nước làm mát, q: m3/ph:[0,25 – 0,35];
- Vận tốc quay của tang, v: vg/ph[0,8-1,4];
- Nhiệt độ nước làm mát, độ, t: C:[29oC- 33oC].
3.2. Vật liệu thí nghiệm

- Vật liệu là xỉ của than cám 5b Hòn gai Việt nam[21], có cỡ hạt trung bình 5mm,
nhiệt độ xỉ nóng vào: 900oC [21],[18],[19], cấp vào lò hơi bằng thiết bị định lượng;
- Môi chất lạnh là nước (nhiệt độ:29 - 33oC), lưu lượng: (0,25-0,35 m3/ph), áp suất
nước: p=0,6MPa. Nước được cấp vào thiết bị làm mát từ hệ thống nước kỹ thuật của
nhà máy, đường cấp vào, ra có đồng hồ kiểm soát lưu lượng và nhiệt độ.
3.3. Trang thiết bị thí nghiệm
3.3.1. Thiết bị đo lường [17],[42]

a, Đồng hồ đo lưu lượng nước: Mô tả nguyên lý hoạt động của đồng hồ đo lưu lượng
nước, đặc tính kỹ thuật thiết bị như sau:
Đặc tính kỹ thuật:
Tên thiết bị: Promag H- Endress+Hauser; hãng sản xuất: Endress+Hauser, CHLB
Đức (hình 3.1):
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Hình 3.1: Đồng hồ đo lưu lượng theo nguyên lý điện từ Endress Hauser

- Phương pháp đo: đo lưu lượng theo nguyên lý điện từ Endress Hauser;
- Thang đo: 0->30m3/h;
- Độ chính xác: ± 0.5%;
- Thời gian đo: 0- 999 giây;
- Tốc độ 0.01-10m/s;
- Kích thước đường ống: DN2mm-DN100mm;
- Nhiệt độ làm việc: 0 - 800C;
- Đơn vị đo: m3/h;
- Dạng chất lỏng để đo: Tất cả các chất lỏng có hạt lơ lửng 100m;
- Lựa chọn sensor đi kèm: Cảm biến PROLINE PROMAG 10H
Nguyên lý đo lưu lượng theo nguyên lý điện từ Endress Hauser:
Theo định luật Faraday về cảm ứng từ, một điện áp được tạo ra trong một dây
dẫn đi qua một từ trường(từ trường được tạo ra nhờ hai cuộn dây được đặt song song ở
trên và dưới đường ống làm cho những đường sức từ chạy từ trên xuống dưới theo
chiều của mặt cắt ống). Và có hai điện cực đặt ở hai bên sườn có chất lỏng chạy qua là
chất dẫn điện.
Trong nguyên tắc đo điện tử, các electron của chất lỏng bị hút sang hai bên do
hai điện cực đặt bên sườn của ống mà các electron này sẽ đi qua đường sức từ của hai
cuộn dây tạm da dòng điện cảm ứng vào thây đổi điện áp ở đồng hồ đo. Từ đó có thể
dựa vào điệp áp ở đồng hồ đo để có thể tính được lưu lượng chất lỏng đi qua ống. (Môi
trường chảy là vật dẫn di chuyển. Điện áp gấy ra tỷ lệ thuận với vận tốc dòng chảy
được cung cấp cho bộ khuếch đại bằng hai điện cực đo. Khối lượng dòng chảy được
tính bằng phương pháp mặt cắt ngang của đường ống. Từ trường DC được tạo ra thông
qua một dòng điện chuyền trực tiếp của các phân cực).
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Công thức tính điện cảm ứng:

Ue = B ∙ L ∙ v
Q=A∙v

trong đó: Ue - Điện áp cảm ứng
B - Từ cảm ứng từ trường (từ trường)
L - Khoảng cách điện
V - Vận tốc dòng chảy
Q - Lưu lượng dòng chảy
A - Mặt cắt ống
I - Dòng điện

Hình 3.2: Đo bằng đồng hồ lưu lượng nước làm mát tại hiện trường

b, Can đo nhiệt:
Ký hiệu thiết bị: Can nhiệt Omron E52MY Series sử dụng đo nhiệt độ trực tiếp lên
đến 13000C với 2 kênh (có thể đo chênh lệch nhiệt độ của 2 nguồn nhiệt);
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Hình 3.3: Kiểm tra nhiệt độ bằng thiết bị của hãng Omron E52MY Series

- Đặc điểm Can nhiệt Omron E52MY Series:
+ Hiển thị giá trị lớn nhất (Max);
+ Chức năng giữ giá trị đo (Hold);
+ Đèn màn hình.
Bảng 3.1 Thông số kỹ thuật của Can nhiệt Omron E52MY Series

Thiết bị đo nhiệt độ

Can nhiệt Omron E52MY Series

Đầu đo

2 hoặc giá trị chênh lệch

Tốc độ lấy mẫu

2,5x/giây
±0,5%/±10C

Độ chính xác

0,10/10

Độ phân giải màn hình

-500C ÷ +13000C

Giới hạn đo

0

C, 0F

Đơn vị đo
Kích thước

162 x 76 x 39mm

Khối lượng

0,21kg

Nguồn điện

Pin 9V
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Phân loại can nhiệt độ: Can nhiệt còn được gọi là cảm biến nhiệt độ có 2 loại:
Cặp nhiệt (thermocouples) và nhiệt điện trở. Nhiệt điện trở gồm 2 loại: Nhiệt điện trở
kim loại và Nhiệt điện trở bán dẫn:
- Nguyên lý đo nhiệt độ bằng nhiệt điện trở kim loại: Nhiệt điện trở dương
(Resistance Temperature Detectors-RTDs) hoạt động dựa trên nguyên lý điện trở kim
loại thay đổi khi nhiệt độ thay đổi. Cấu tạo RTD làm từ dây kim loại như Đồng, Nikel,
Platinum… được quấn tùy theo hình dáng của đầu đo. Can nhiệt Omron E52MY
Series thường được sử dụng để nói đến RTD với hệ số alpha=0.00391 và R0=100
Ohm. Ưu điểm của nhiệt điện trở RTD: Đơn giản, độ nhạy cao, ổn định dài hạn;
- Nguyên lý đo nhiệt độ nhiệt điện trở bán dẫn: Nhiệt điện trở âm (Thermally
Sensitive Resistor/Thermistor) hoạt động trên nguyên lý sự thay đổi của bán dẫn theo
nhiệt độ T, do số luợng cặp điện tử – lỗ trống tăng làm giảm điện trở.
Nguyên lý làm việc của cặp nhiệt điện (hình 3.3):
Gồm 2 dây kim loại khác nhau được hàn dính 1 đầu gọi là đầu nóng (hay đầu đo),
hai đầu còn lại gọi là đầu lạnh (hay là đầu chuẩn). Khi có sự chênh lệch nhiệt độ giữa
đầu nóng và đầu lạnh thì sẽ phát sinh một sức điện động V tại đầu lạnh, tỷ lệ thuận với
nhiệt độ đầu nóng. Thông qua bộ phận chuyển đổi xác định nhiệt độ môi trường cần
đo và hiển thị trên màn hình. Một vấn đề đặt ra là phải ổn định và đo được nhiệt độ ở
đầu lạnh, điều này tùy thuộc rất lớn vào chất liệu. Để đạt được độ chính xác đo nhiệt
đầu lạnh, hiện nay đã có 2 kiểu chính: Loại K và R (ngoài ra còn có loại S và B).
3, Đồng hồ đo vận tốc: Omron E3F-DS10C4;

Hình 3.4: Sơ đồ cấu tạo của can đo nhiệt (thermocouples)
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Động cơ truyền động được lắp biến tần, có thể điều chỉnh được tốc độ. Phía đuôi
thiết bị có lắp đĩa quay cùng thiết bị, trên cung tròn chu vi của đĩa có gắn các thanh
chia khoảng. Phía dưới có lắp cảm biến Omron E3F-DS10C4, được điều chỉnh khoảng
cách tác động phù hợp (hình 3.5). Tùy vào vận tốc quay của trục vít thì thời gian cảm
biến nhận được tác động sẽ được nội suy ra vận tốc (m/s) đo được tại thời điểm thực
tế.

Hình 3.5: Ảnh cấu tạo lắp cảm biến đo
vận tốc quay của trục

Hình 3.6: Ảnh đo tốc độ quay của
trục vít tại hiện trường

3.3.2. Mô hình thí nghiệm

a)Mô tả thiết bị: [7] Mô hình thí nghiệm là thiết bị làm mát xỉ công nghiệp hiện
đại đáy lò hơi đốt than tuần hoàn kiểu vít quay nhập từ Phần Lan năm 2016 (mô hình
hóa, hình 3.7), cơ cấu làm mát gồm áo nước, tạo bởi thân tang trong dạng trụ được bao
vỏ ngoài, tạo thành khoang dẫn nước làm mát chính. Mặt khác trục vít tải xỉ rỗng có
đường kính ngoài d3 =270mm tạo thành đường nước làm mát phụ, cả hai đường nước
làm mát (áo nước và lỗ trung tâm trục vít) được đấu nối chung với đường nước vào và
ra để thống nhất kiểm soát các thông số công nghệ. Hiện thiết bị đang hoạt động ổn
định tại dây chuyền với một số thông số kỹ thuật công nghệ có như sau: Đường kính
hiệu dụng của tang: d1=670mm, chiều dài tang hiệu dụng: L= 8360mm, dải vận tốc
quay: 0,8- 1,5 vg/ph, giữa mặt trong và ngoài tang là khoang nước làm mát với lưu
lượng nước (q) có dải điều chỉnh: 0,25 – 0,35, m3/ph, nhiệt độ nước (t) với dải 29oC33oC, nhiệt độ xỉ vào lớn nhất: 900oC, nhiệt độ xỉ (Tx) ra cho phép ≤ 170oC, bước vít
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vận chuyển xỉ nóng trong tang: a=320mm, vật liệu vỏ tang máy từ thép Ct3C, vách
dày 15mm.
b) Bố trí các thiết bị đo: Để kiểm soát quá trình thí nghiệm trên hệ thống thiết bị
được bố trí các thiết bị đo lường như sau:
- Các can nhiệt được lắp tại các vị trí sau: Can nhiệt đo nhiệt độ xỉ nóng lắp tại
đường ống xỉ vào khoang làm mát của thiết bị, đo nhiệt độ xỉ ra lắp tại cửa ống xỉ ra và
đo nhiệt độ nước làm mát lắp tại vị trí cửa nước vào;
- Đồng hồ đo lưu lượng nước được lắp tại vị trí nước vào;
- Hệ thống đo năng suất thiết bị làm mát xỉ được bố trí tại si lô chứa, thông qua hệ
thống đo mức xỉ tự động trong si lô (sơ đồ hệ thông đo hình 3.8);
- Đo vận tốc quay của vít tải xỉ bằng đồng hồ đo vận tốc và điều chỉnh vận tốc nhờ
thiết bị biến tần được bố trí trong tủ điện;
- Thiết bị điều chỉnh lưu lượng nước là van tiết lưu, lắp tại đầu ống vào hệ thống
nước làm mát.

Hình 3.7: Mô hình hóa thiết bị làm mát xỉ công nghiệp kiểu vít, [33]

3.4. Phương pháp xác định các thông số công nghệ
3.4.1 Xác định lưu lượng nước làm mát
a) Phương pháp đo trực tiếp: Phương pháp đo trực tiếp bằng đồng hồ đo lưu lượng

nước tại đường ống cấp vào máy làm mát xỉ;
b) Tính toán lý thuyết: Tính toán thông qua năng suất bơm cấp nước làm mát hoặc

căn cứ vào tiết diện (s) ống cấp nước vào thiết bị làm mát và vận tốc nước chảy (v) xác
định trên đồng hồ đo. Lưu lượng nước lý thuyết, [52]:
ql= vs, m3/h
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3.4.2. Xác định vận tốc vận chuyển xỉ trong máy làm mát
a) Phương pháp đo trực tiếp: Sử dụng đồng hồ đo tốc độ quay của trục vít. Nhờ đó

xác định được vận tốc xỉ vận chuyển trong máy tương đương vận tốc dài của trực vít.
b) Phương pháp tính toán lý thuyết: Bước vít vận chuyển xỉ nóng trong tang:

a=320mm, chiều dài tang vít: l=9000mm, năng suất máy được xác định nhờ hệ thống
đo mức tự động trên xi lô chứa xỉ. Từ vận tốc của động cơ điện: nđ, tỷ số truyền của
giảm tốc: ig và tỷ số truyền của bộ truyền xích ix, xác định được vận tốc quay của vít:
nt như sau, [52]:
nt = nđ ig ix

(3.1)

Ứng với mỗi vòng quay của vít trong tang thì xỉ di chuyển được một khoảng là
một bước vít: 0,320m. Trong 1 giờ hoạt động, năng suất được xác định nhờ thiết bị đo
mức trên si lô chứa xỉ. giả thiết xỉ chuyển động đều theo vít, tính toán được vận tốc
vận chuyển xỉ (v) trong tang tương đương vận tốc dài theo công thức (3.2), [52]:
n

Gx
d2
a

4

(3.2)

trong đó:
Gx- Năng suất của thiết bị, tấn/h, xác định nhờ thiết bị đo mức; a- bước vít
n- vận tốc tải xỉ của vit, vg/ph; φ- hệ số điền đầy của vít tải xỉ (φ=1/2),
d- đường kính vít
3.4.3. Xác định nhiệt độ xỉ vào và ra trong máy làm mát
Hiện tại chưa thấy tài liệu nào công bố phương pháp tính toán bằng lý thuyết

nhiệt độ của thiết bị làm mát xỉ cho thiết bị kiểu vít. Do vậy trong luận án sử dụng
phương pháp thực nghiệm. Phương pháp sử dụng can nhiệt đặt tại đầu vào và ra của
tang, cách đo như sau:
Đo trực tiếp bằng can nhiệt tại hai vị trí: cửa vào và cửa ra, lấy giá trị trung bình:
Đo 3 lần tại 2 vị trí đầu vào và đầu ra của xỉ rồi tính giá tri bằng trung bình cộng của 3
lần đo [7].
3.4.4. Xác định năng suất làm mát

3.4.4.1. Xác định năng suất bằng thực nghiệm trên thiết bị đo mức
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Có thể xác định năng suất máy làm mát xỉ đáy lò hơi nhờ thiết bị đo mức (đo
chiều cao lớp xỉ chứa trong si lô) được lắp đặt trên si lô chứa như sau: Hệ thống đo
mức tự động: Mức xỉ trên và mức dưới, được lắp đặt trên si lô, trong đó đường kính si
lô (D) đã xác định, khối lượng riêng dạng đống (γ) của xỉ đã được xác định bằng thí
nghiệm, khi mức xỉ theo chiều cao mức xỉ trong si lô (h) đo được nhờ hệ thống đo mức
tự động, dễ dàng xác định được khối lượng xỉ cấp từ máy làm mát trong một đơn vị
thời gian. Đó chính là năng suất của máy làm mát cần tìm: Gx= γπhD2/4. Thông qua
phần mềm, mức xỉ trong si lô tạo ra từ thiết bị làm mát xỉ được thiết bị đo mức tự động
xác định. Sơ đồ chung hệ thống vận chuyển xỉ vào si lô và và bố trí thiết bị đo mức
(hình 3.8),[31].

Hình 3.8: Sơ đồ thu và vận chuyển xỉ đáy lò hơi CFB lên si lô chứa, [42]

a, Nguyên lý phương pháp đo mức bằng cảm biến đo mức bằng radar:
Thiết bị đo mức bằng radar là phép đo không tiếp xúc sử dụng đầu dò để dẫn
sóng điện từ cao tần từ bộ biến âm đến vật cần đo. Thiết bị đo mức này hoạt động dựa
trên nguyên lý xử dụng đầu dò. Đầu đo phát sóng điện từ gặp bề mặt sóng phản xạ
được nhận về qua bộ thu sẽ xử lý và tính toán giữa nguồn sóng điện từ được phát ra và
sóng điện từ thu về để quy ra mức. Từ đó qua bộ xử lý biến đổi ra tín hiệu tương tự 420mA đưa về hệ thống DCS. Radar dẫn sóng điện từ là phép đo không tiếp xúc sử
dụng đầu dò để dẫn sóng điện từ cao tần từ bộ biến âm đến vật cần đo.
Sóng điện từ là sự kết hợp của dao động điện trường và từ trường vuông góc với
nhau. Sóng điện từ được mô tả bởi tính chất vật lý sau: tần số f, bước sóng . Bước
sóng tỷ lệ nghịch với tần số và có mối quan hệ bằng phương trình (3.3):
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f 

c

(3.3)



c = 3.108 là vận tốc ánh sáng trong chân không.
Việc xác định được mức của vật liệu trong silo chính là tính toán được khoảng
cách từ bộ phát xung đến vật liệu cần đo chứa trong silo. Một xung hoặc 1 sóng ngắn
được truyền đi, đáp ứng các phản xạ sau thời gian t1= a/c và nhận được tín hiệu phản
hồi sau thời gian t2 được thiết bị đo được là t2 = a/c
Từ các công thức trên ta sẽ suy ra được mức của than bột trong hệ thống silo than bột:
a

t.c
2

(3.4)

trong đó: t là tổng thời gian
t1: là thời gian các phản xạ được đáp ứng sau khi sóng được truyền đi;
t2: là thời gian tín hiệu phản hồi về thiết bị đo.
Trên thực tế đối với vận tốc truyền sóng bị ảnh hưởng bởi môi trường truyền
sóng. Thông số của vận tốc truyền sóng điện từ đặc trưng cho môi trường nghiên cứu.
Có nhiều phương pháp đã và đang sử dụng để xác định vận tốc truyền sóng điện từ.
Trong đó khá phổ biến và đơn giản là sử dụng vận tốc theo bảng chuẩn đại diện cho
một số môi trường vật chất chung làm giá trị tương đối cho khu vực đang nghiên cứu.
Trong một môi trường đồng nhất và đẳng hướng, sóng tuân theo hệ phương trình
Macxoen và có dạng sóng phức hay còn gọi là phương trình Helmholtz. Từ hệ phương
trình Macxoen ta có phương trình số sóng (3.5):
kd = - 2 + i

(3.5)

Trong đó,  là tần số góc,  là độ dẫn điện,  là độ thẩm điện,  là độ từ thẩm của
môi trường. Tỷ số mật độ dòng dẫn Jr = E trên mật độ dòng dịch Jd = iE trong môi
trường là:

Jr


 .
Jd

(3.6)

Trong dải tần số radar xuyên đất thì tỷ số trên đây luôn có giá trị nhỏ hơn 1 cho đa
phần các loại đất đá thường gặp, vì thế môi trường đất đá có thể coi là môi trường điện
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môi. Phương trình số sóng có thể biểu diễn qua thành phần thực và thành phần ảo theo
biểu thức (3.7):

k    i    2   i

(3.7)

Phần ảo của số sóng () thường biểu thị hệ số pha hoặc hệ số truyền, còn phần
thực () biểu thị hệ số suy giảm.
Bước sóng () và vận tốc truyền sóng (ν) liên quan đến  qua biểu thức (3.8):

v

1
c

 .
 r .ur

(3.8)

Trong đó r là độ điện thẩm tương đối; r là độ từ thẩm tương đối và có giá trị gần
bằng 1 cho phần lớn các loại đất đá; c là vận tốc truyền sóng điện từ trong chân không.
Như vậy, vận tốc truyền sóng điện từ trong môi trường vật chất có độ dẫn thấp phụ
thuộc chủ yếu vào độ điện thẩm.
Như vậy vận tốc truyền sóng trong môi trường được xác định ở công thức (3.8) ta
có thể tính toán được khoảng cách từ đầu phát xung của thiết bị đến vật liệu cần đo.
Ưu điểm của thiết bị đo mức bằng radar:
- Radar là dạng sóng điện từ nên có khả năng đâm xuyên không bị suy hao,
không bị ảnh hưởng bởi các bụi lơ lửng (đối với ứng dụng đo mức vật liệu dạng bột
như bột than, xi măng) hoặc các bọt hơi (với các ứng dụng chất lỏng).
- Các điều kiện không ổn định, có sự thay đổi về độ nhớt, mật độ hoặc độ axit
không làm ảnh hưởng tới độ chính xác.
- Thiết bị đo mức bằng radar có thể hoạt động tốt trong môi trường nhiệt độ và áp
suất cao nhiệt độ đến 315oC và có thể chịu được áp suất đến 580 psi.
Kết luận: qua các phân tích so sánh về phương pháp đo mức ở trên, ứng dụng
vào đo mức silo than bột tại nhà máy nhiệt điện thì sử dụng phương pháp đo mức bằng
radar là tối ưu nhất.
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b, Thiết bị đo mức Sistrans LR260 của Siemens

Hình 3.9: Thiết bị đo mức Sistrans LR260

Sistrans LR260 là thiết bị đo mức dạng xung, kiểu 2 dây dẫn, tần số 25 GHz cấp
xung radar liên tục giám sát chất rắn và chất lỏng trong silo với độ chính xác cao thích
hợp hoạt động trong những môi trường khắc nghiệt như dầu, axit, nhiệt độ cao, áp suất
cao... Thiết bị đo mức simens Sistrans LR260 đã được sử dụng rộng rãi trong các
ngành công nghiệp: công nghiệp hóa chất, bột nhựa, plastic dạng hạt, bột xỉ than, thực
phẩm nước giải khát, xi măng: Từ công đoạn chế tạo vật thô đến công đoạn hoàn
thành, hóa dầu, sản xuất dầu thô, nhà máy lọc dầu... Dạng ngòi của thiết bị Sistrans
LR260 thể hiện trên hình 3.9
Các thông số kỹ thuật của Sistrans LR260:
+ Nguồn cấp 24VDC, 120-230VAC;
+ Sử dụng phương pháp phát xung liên tục;
+ Dải đo từ 10 – 30 m tùy theo chiều dài của ăng ten;
+ Theo thực tế thì silo than bột của nhà máy cho độ cao là 15m vậy ta sẽ chọn
loại ăng ten kiểu nón 3” (20m);
+ Truyền thông qua hart, profibus PA, Foundation FieldBus
+ Cài đặt trực tiếp sử dụng thiết bị cầm tay Handheld, hoặc cài đặt từ xa bằng
phần mềm Simatic PDM. Hiển thị kết quả đo trên màn hình (Hình 3.10).
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Hình 3.10: Thiết bị đo mức cầm tay và phần mềm PDM

Phương pháp lắp đặt:
Đối với những thiết bị đo thì vị trí lắp đặt đóng một vai trò rất quan trọng nó ảnh
hưởng lớn tới độ chính xác của giá trị đo được cũng như ảnh hưởng đến tuổi thọ của
thiết bị. Để tránh hiện tượng gây nhiễu phản xạ về từ các thành silo và các chướng
ngại vật ta phải lắp đặt theo đúng với tiêu chuẩn kỹ thuật mà nhà cung cấp đã đề ra:
+ Điểm cuối và điểm chóp của ăng ten kiểu nón phải nhô ra tối thiểu là 10mm (0,4”);

Hình 3.11: Điểm cuối và điểm chóp của ăng ten

+ Lắp đặt sao cho hướng phát xung để đảm bảo quá trình phát được liên tục và
xuyên suốt không chịu tác động cản trở từ đường ống đưa nhiên liệu vào ra hay dầm
của silo lưu trữ;
Tín hiệu thiết bị đo mức mới hiển thị trên màn hình DCS sau khi đã lắp đặt và cài
đặt thống số cho thiết bị (hình 3.15) và các thông số kỹ thuật của thiết bị và si lô chứa
xỉ trên bảng 3.2.

61

Hình 3.12: Tín hiệu thiết bị trên màn hình DCS

Bảng 3.2. Các thông số kỹ thuật của silo và thiết bị đo mức Sistrans LR 260:

Đặc tính
Silo xỉ than bột

Thiết bị

Thông số

Đơn vị

Chiều cao

10

m

Thể tích

400

m3

Dải làm việc

0....20

m

Tín hiệu ra

4....20

mA

240

VAC

Điện áp làm việc

Kiểm tra số liệu đo mức trong si lô chứa xỉ trực tiếp tại hiện trường (hình 3.12)
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a)
b)
Hình 3.13: Đo năng suất thiết bị làm mát xỉ tại hiện trường
a) Hình ảnh si lô chứa xỉ đáy lò hơi; b) Kiểm tra số liệu đo mức cầm tay
3.4.4.2. Tính toán năng suất theo lý thuyết: Năng suất là lượng xỉ được làm mát trong
một giờ có thể xác định theo khả năng vận chuyển xỉ của hệ vít tải trong máy làm mát
kiểu vít (công thức 3.9) [27],[52]:
Gx = πd2/4 naψγ, tấn/h

(3.9)

trong đó:
d- Đường kính vít, m;
a - Bước vít, m;
n - Vận tốc quay của vít, vg/ph;
ψ - Hệ số điền đầy của vít, đối với máy làm mát, tối đa 50%
γ - Khối lượng riêng của xỉ, tấn/m3 trạng thái đống, đo bằng thức nghiệm.
3.5. Phương pháp thực nghiệm và xử lý số liệu [9],[12],[16]
3.5.1. Phương pháp quy hoạch thực nghiệm

Các thông số ảnh hưởng tới năng suất máy làm xỉ gồm: Lưu lượng nước làm mát
(q, m3/h), vận tốc xỉ vận chuyển trong máy làm mát (v, vòng/ph), nhiệt độ nước làm
mát (t,oC), độ chênh lệch nhiệt giữa dịch thể nóng và dịch thể lạnh (trong trường hợp
cụ thể của đối tượng nghiên cứu Δt≈ 550oC), hệ số dẫn nhiệt của vách ống (γ), tính
chất của dòng chảy của nước làm mát, tính chất vật lý của nước làm mát (khối lượng
riêng)… Trong luận án này chỉ giới hạn khảo sát 3 thông số công nghệ chính: Lưu
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lượng nước làm mát (q, m3/h), vận tốc xỉ vận chuyển trong máy làm mát (v, vòng/ph),
nhiệt độ nước làm mát (t, oC). Chính vì vậy đề tài lựa chọn phương pháp quy hoạch
thực nghiệm nhằm nghiên cứu sự ảnh hưởng đồng thời của 3 thông số công nghệ chính
tới năng suất làm mát xỉ nhưng trên cơ sở nhiệt xỉ sau làm mát không vượt 170oC.
Mục đích của quy hoạch thực nghiệm là xây dựng mô hình toán học (phương pháp hồi
quy) biểu thị mối quan hệ giữa thông số đầu ra là năng suất máy (tần/h) và 3 thông số
đầu vào là: Lưu lượng nước làm mát (q, m3/h), vận tốc xỉ vận chuyển trong máy làm
mát (v, vg/ph), nhiệt độ nước làm mát (t, oC). Từ mô hình toán học ấy có thể tối ưu
hóa được bộ thông số công nghệ phù hợp để đạt được thông số đầu ra phù hợp là năng
suất.
3.5.2. Phương pháp cực tiểu bình phương
Sử dụng phương pháp cực tiểu bình phương, với mục tiêu lựa chọn dạng hàm đa

thức bậc hai của các biến với hàm 3 biến bậc 2 có hai dạng [9],[12]:

G(q, v, t )  a1  a2q  a3v  a4t  a5qv  a6qt  a7vt  a8q 2  a9v2  a10t 2

(3.10)

Các hàm hồi quy được tìm theo luật cực tiểu bình phương sai số:
 a1  a2qi  a3vi  a4ti  a5qi vi  a6qiti 
P   Gi  G(qi , vi , ti )   Gi  

 a v t  a q 2  a v 2  a t 2


i 1
i 1 
9 i
10 i
 7 ii 8 i

27

2

27 

2

(3.11)

trong đó Gi , qi , vi , ti , là các giá trị của từng điểm đã biết trong bảng thực nghiệm;
a1, a2 ,..., a9 , a10 là các biến phải tìm. G: Thông số đầu ra.

Phương trình (3.10) gọi là phương trình hồi quy. Số thí nghiệm N cần thực hiện
khi QHTN tính theo: N= 3k (k=3)=27 (phương pháp thí nghiệm song song thì số thí
nghiệm thực tế là N= 54), k là số yếu tố nghiên cứu.
3.5.3. Kiểm tra mức ý nghĩa hệ số và tính thích ứng của mô hình toán học[12]

Trước lúc tiến hành quy hoạch nghiệm cần xác định xem các thí nghiệm có đồng
nhất hay không? Để xác định tính đồng nhất của các thí nghiệm ta tiến hành một số thí
nghiệm song song trong phạm vi thay đổi của các thông số đầu vào (tính đồng nhất:
các thí nghiệm ổn định, kết quả không thay đổi đột ngột).
1) Kiểm tra mức ý nghĩa của các hệ số hồi quy theo tiêu chuẩn STUDENT
Phương sai của các hệ số hồi quy [3]
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Sb 

S y2

(3.12)

N

Hệ số hồi quy có nghĩa khi bSbt, (t hệ số STUENT)
Trong đó:
S y2 

1
N

N

S
j 1

(3.13)

2
y

S y2 - Phương sai trung bình của các thí nghiệm
S 2j 

1 N
( yij  y j ) 2

K  1 i1

(3.14)

S 2j - Phương sai của từng cặp thí nghiệm;

yj - Giá trị trung bình của từng thí nghiệm
2) Kiểm tra có nghĩa của phương trình hồi quy theo chỉ tiêu Fisher[12]
Sau khi xác định được phương trình hồi quy phải kiểm tra tính thích ứng của
phương trình theo chỉ tiêu Fisher, FT:
Fb 

max( Sag2 , S y2 )

(3.15)

min( S ag2 , S y2 )

trong đó: S ag2 - Phương sai có nghĩa của phương trình hồi quy
1 N tn
( y j  y ttj ) 2
S 

N  B i 1

(3.16)

2
ag

trong đó: N - số thí nghiệm;
B - số các hệ số;
y tnj , y ttj - giá trị thực nghiệm và trị tính toán ở thí nghiệm thứ j.
S ag2 

1 N tn
  y j  y ttj
N  B j 1



trong đó: N là số lượng thí nghiệm
B -số hệ số của phương trình hồi quy,
yjtn là giá trị thực nghiệm và yjtt là giá trị tính toán
Phương trình có nghĩa khi Fi  FT. Ở đây FT là giá trị chỉ tiêu Fisher.
3.5.4 Các bước thí nghiệm

Gồm các bước sau, [50]:
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(3.17)

Bước1: Thí nghiệm khởi đầu để kiểm tra hàm mục tiêu đã ở vùng lân cận vùng
cực trị hay chưa. Nếu kết quả chỉ ra hàm mục tiêu đã lân cận vùng cực trị (ở đây
năng suất thiết bị là hàm mục tiêu là năng suất thiết kế có giá trị 6 tấn/ giờ tương
ứng có nhiệt độ xỉ ra ≤ 170oC) thì chuyển đến giai đoạn 3 và ngược lại thì
chuyển đến giai đoạn 2.
Bước 2: Leo dốc tìm vùng cực trị (nếu cần)
Bước 3: Thí nghiệm áp dụng quy hoạch thực nghiệm trực giao để tìm hàm mục tiêu.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Từ phân tích nêu trên có thể rút ra kết luận như sau:
1. Đã lựa chọn được trang thiết bị thí nghiệm gồm: Mô hình thí nghiệm sử dụng là
thiết bị làm mát xỉ đáy lò hơi CFB công nghiệp hiện đại cùng các thiết bị đo lường
hiện đại như đồng hồ tiết lưu lFD613 hãng Omega CHLB Mỹ, máy đo nhiệt độ FT
1300 - 2; đồng hồ đo vận tốc: Omron E3F-DS10C4 và thiết bị đo mức Sistrans LR 260
của Siemen để xác định năng suất.
2. Đã xác định được điều kiện thí nghiệm: Lưu lượng nước làm mát, (q) m3/ph:[0,25 –
0,35], vận tốc quay của vít, (v) vg/ph[0,8-1,4]; nhiệt độ nước làm mát (t): [29oC-33oC].
3. Đã lựa chọn phương pháp quy hoạch thực nghiệm để tối ưu hóa với số lượng thí
nghiệm N=33= 27. Trong đó sử dụng 2 bước là thực nghiệm khởi đầu, leo dốc để tìm
vùng cực trị và bước 2 thực nghiệm theo số lượng đã lựa chọn.
4. Đã áp dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm để xây dựng mối quan hệ toán học
giữa 3 thông số công nghệ chính: vận tốc chuyển xỉ (v, vg/ph), nhiệt độ nước làm mát
(t, oC) và lưu lượng nước làm mát (q, m3 /ph) với thông số đầu ra là năng suất (Gx, t/h)
của thiết bị làm mát xỉ tương ứng giới hạn nhiệt độ xỉ ra cho phép ≤ 170oC.
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CHƯƠNG 4:
THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ
CÔNG NGHỆ CHÍNH ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA THIẾT BỊ LÀM MÁT XỈ VÀ
KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN SẢN XUẤT

Thực nghiệm trên thiết bị làm mát xỉ công nghiệp, xử lý số liệu thí nghiệm và
lập được phương trình hồi quy thực nghiệm về mối quan hệ ảnh hưởng của 3 thông số
công nghệ chính tới năng suất làm mát xỉ. Trên cơ sở đó xác định bộ thông số công
nghệ chính phù hợp để đạt năng suất cao,với mục tiêu đó chương 4 gồm các nội dung
sau:
4.1. Thực nghiệm và xử lý số liệu thực nghiệm
4.1.1. Chuẩn bị thực nghiệm

Gồm các nội dung chính sau: làm sạch cáu cặn hệ thống đường ống dẫn nước
làm mát; kiểm tra thiết bị làm mát xỉ (cơ, điện điều khiển, thiết bị đo lường các thông
số thí nghiệm, hệ thống nước làm mát, hệ thống van cấp xỉ vào và tháo xỉ ra), thiết bị
đo mức trên si lô chứa xỉ, đảm bảo mọi thiết bị ở trình trạng sẵn sàng làm việc, đặt các
chế độ vận hành theo các mức đã lựa chọn: q m3/ph:[0,25 - 0,35]; Vận tốc của vít tải
xỉ, vg/ph: [0,8-1,4]; nhiệt độ nước làm mát: [29oC - 33oC], đặt chiều chảy của nước
làm mát cùng chiều di chuyển của xỉ nóng.
4.1.2. Thực nghiệm
- Thực nghiệm được thực hiện trực tiếp trên thiết bị làm mát xỉ công nghiệp hiện

đại mới nhập từ Phần lan, được mô tả tại (3.3) có năng suất thiết kế 6 tấn/giờ [7];
- Phương pháp điều chỉnh và đo đạc các kết quả thí nghiệm [7]:
Điều chỉnh lưu lượng nước (q) làm mát bằng van tiết lưu và đo bằng đồng hồ tiết
lưu, điều chỉnh vận tốc (v) chuyển xỉ bằng biến tần, điều chỉnh nhiệt độ (t) bằng điều
hòa nguồn nước mát, đo nhiệt độ (t) nước bằng thiết bị đo can nhiệt, đo năng suất máy
(Gx) nhờ hệ thống đo mức xỉ tự động trên si lô chứa xỉ. Phương pháp thí nghiệm là thí
nghiệm song song, ứng dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm.
Phương trình hồi quy
Hàm năng suất mô tả sự phụ thuộc vào 3 thông số công nghệ biểu diễn bằng dạng
tổng quát:

Gx  f (x1 , x 2 , x 3 )  f (q, v, t )
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(4.1)

4.2. Xử lý số liệu thí nghiệm

Kết quả thực nghiệm ứng với các giá trị q (m3/ph); v (v/ph); t (độ) đo được năng
suất thực nghiệm Gtn (tấn/h), tính được sai số so với năng suất tính toán Qtt , e là sai số
mô hình toán học và thực tiễn.

e

Gtt  Gtn
Gtn

100%

(4.2)

trong đó: Gtn – năng suất thực nghiệm;
Gtt – năng suất tính toán từ mô hình toán học bậc hai;
e – sai số giữa Gtn và Gtt tính bằng (%).
Hàm mục tiêu: Năng suất: Gx = f(q,v,t): Với lưu lượng nước làm mát (q), nhiệt độ
nước làm mát (t); vận tốc vận chuyển xỉ trong tang quay (v).
4.3. Mô hình hóa thiết bị làm mát xỉ [28]

Nguyên lý cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị được mô tả tại (1.3.3,
chương 1) cho phép khái quát mô tả mối liên hệ ba thông số công nghệ chính là lưu
lượng nước làm mát (q) m3/ph; vận tốc của vít tải xỉ trong tang, (v) vg/ph; nhiệt độ
nước làm mát (t) với năng suất (Gx). Hình ảnh thiết bị làm mát xỉ đáy lò hơi CFB công
nghiệp, sử dụng để thực nghiệm trong điều kiện sản xuất (hình 4.1a) và được mô hình
hóa thể hiện trên (hình 4.1b).

Hình 4.1a. Hình ảnh thiết bị làm mát xỉ đáy lò hơi công nghiệp

Hình 4.1b: Mô hình hóa thiết bị làm mát xỉ kiểu vít
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* Các tham số đầu vào:
q- Lưu lượng nước làm mát (m3/ph);
v- Vận tốc tải xỉ trong tang vg/ph);
t- Nhiệt độ nước làm mát (oC);
Gx- Năng suất làm mát xỉ (t/h);
* Các tham số tham khảo:
Txv- Nhiệt độ xỉ vào tang là hằng số
Txv ,Txr - Nhiệt độ xỉ ra khỏi tang, không tham gia để khảo sát như một biến
đầu vào mà chỉ đo tham khảo là giới hạn biên, không cho phép vượt quá 170oC.
4.4 Thực nghiệm khởi đầu [9]
4.4.1. Xác định ảnh hưởng của 3 thông số công nghệ chính đến năng suất thiết bị
làm mát xỉ bằng thực nghiệm

a, Một số giả thiết về các yếu tố công nghệ chính sử dụng trong thí nghiệm
Ba yếu tố công nghệ chính: Vận tốc tải xỉ (v), nhiệt độ(t) và lưu lượng (q) nước
làm mát. Để xây dựng được mối quan hệ giữa ba yếu tố chính với năng suất (Gx) cần
phải có một số giả thiết sau đây:
- Vận tốc xỉ trượt theo mặt vít trong quá trình làm mát được xem là vận tốc đều và
chỉ phụ thuộc vào vận tốc của trục vít (v).
- Bề mặt bột xỉ trong si lô trên thực tế lồi lõm được coi là bằng phẳng;
- Nhiệt độ xỉ từ đáy lò hơi vào thiết bị làm mát được xem là không đổi.
b, Thực nghiệm khởi đầu
Để nghiên cứu ảnh hưởng của 3 thông số đầu vào: (v), (t) và (q) đến thông số đầu
ra (Gx), sử dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm khởi đầu với số nghiệm 33-1= 9
và thêm 3 thí nghiệm trung tâm. Để giới hạn thời gian khi thí nghiệm này, không xem
xét sự phân tích về sự biến tính và mô hình toán học kèm theo. Bởi vậy chỉ khảo sát ba
biến độc lập (v) , (t) và (q).
Sử dụng phương pháp thí nghiệm song song, tính giá trị trung bình của thông số
đầu ra (năng suất), tính phương sai của các thí nghiệm, đo nhiệt độ xỉ ra sau làm mát
(Txr) để xác định giới hạn cho phép của mỗi chế độ thí nghiệm sao cho (Txr≤ 170oC).
Kết quả thí nghiệm thể hiện dưới dạng ma trận trong bảng 4.1.
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Bảng 4.1. Ma trận kết quả thí nghiệm khởi đầu 32=9 và 3 thí nghiệm trung tâm
STT

Mã

q(m3/ph)

v(vg/ph)

t(độ)

Gtn(Tần/h)

Nhiệt độ xỉ
ra Txr (oC)

1

000

0,25

0,8

29

4,20

154

2

010

0,25

1,1

29

5,35

165

3

020

0,25

1,4

29

5,60

178

4

100

0,30

0,8

29

4,25

155

5

110

0,30

1,1

29

5,50

164

6

120

0,30

1,4

29

5,6

178

7

200

0,35

0,8

29

4,70

156

8

210

0,35

1,1

29

5,65

164

9

220

0,35

1,4

29

6,30

176

10

0,30

1,1

31

5,80

167

11

0,30

1,1

31

5,90

167

12

0,30

1,1

31

5,85

166

c, Thực nghiệm áp dụng quy hoạch thực nghiệm để tìm hàm mục tiêu
Kết quả thí nghiệm đã chỉ ra giá trị năng suất đã lân cận vùng cực trị ( ở
đây năng suất thiết bị là hàm mục tiêu là năng suất thiết kế có giá trị 6 tấn/ giờ
tương ứng có nhiệt độ xỉ ra ≤ 170oC) thì chuyển đến giai đoạn (bước 3) là thí
nghiệm áp dụng quy hoạch thực nghiệm để tìm hàm mục tiêu.
Hàm mục tiêu lựa chọn dạng hàm đa thức bậc hai của các biến với hàm 3 biến bậc
2 có hai dạng (công thức 3.10):

G(q, v, t )  a1  a2q  a3v  a4t  a5qv  a6qt  a7vt  a8q2  a9v2  a10t 2
Các hàm hồi quy được tìm theo luật cực tiểu bình phương sai số
Trong đó: Gi , qi , vi , ti , là các giá trị của từng điểm đã biết trong bảng thực nghiệm;
a1, a2 , a3 ,...... a10 là các biến phải tìm.
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Khai triển hệ phương trình trên, được hệ phương trình đại số với 10 biến là các số
hệ số (a1, a2 , a3 ,...... a10 ) của phương trình hồi quy. Giải hệ phương trình này thu
được các hệ số của hàm hồi quy, xác định được hàm quy hoạch:
G  31,6  19,6q  0,171v  1,96t  3,56qv
 0,8qt  0,279vt  7,41q 2  2,83v 2  0,0307t 2
Để kiểm tra độ tương thích của hàm quy hoạch thực nghiệm và số liệu thực nghiệm,

thay các giá trị của (q), (v), (t) tương ứng với các mã thí nghiệm thu được giá trị năng
suất tính toán từ hàm quy hoạch trong bảng 4.2
Bảng 4.2: Kết quả thực nghiệm 33=27
Sai số



Nhiệt độ
xỉ ra (oC)

4,221

0,51%

154

5,35

5,251

1,85%

165

29

5,60

5,772

3,06%

178

0,8

29

4,25

4,387

3,23%

155

0,30

1,1

29

5,50

5,471

0,53%

164

120

0,30

1,4

29

5,60

6,045

4,22%

178

7

200

0,35

0,8

29

4,70

4,591

2,33%

156

8

210

0,35

1,1

29

5,65

5,727

1,37%

164

9

220

0,35

1,4

29

6,30

6,355

0,87%

176

10

001

0,25

0,8

31

4,30

4,504

4,74%

156

11

011

0,25

1,1

31

5,50

5,701

3,65%

165

12

021

0,25

1,4

31

6,50

6,389

1,71%

178

13

101

0,3

0,8

31

4,50

4,590

2,00%

156

14

111

0,30

1,1

31

5,80

5,841

0,70%

167

15

121

0,30

1,4

31

6,60

6,582

0,28%

178

16

201

0,35

0,8

31

4,60

4,713

2,46%

157

q(m3/ph) v(vg/ph)

STT

Mã

t(độ)

Gtn(Tần/h)

Gtt(Tần/h)

1

000

0,25

0,8

29

4,20

2

010

0,25

1,1

29

3

020

0,25

1,4

4

100

0,30

5

110

6
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(Tiếp theo bảng 4.2)
17

211

0,35

1,1

31

5,70

6,017

5,56%

166

18

221

0,35

1,4

31

7,10

6,812

3,19%

180

19

002

0,25

0,8

33

4,40

4,540

0,09%

158

20

012

0,25

1,1

33

5,50

5,905

3,67%

175

21

022

0,25

1,4

33

6,56

6,760

1,16%

179

22

102

0,30

0,8

33

4,60

4,547

2,84%

160

23

112

0,30

1,1

33

5,80

5,965

3,19%

170

24

122

0,30

1,4

33

6,70

6,873

2,59%

179

25

202

0,35

0,8

33

4,50

4,590

2,00%

160

26

212

0,35

1,1

33

6,10

6,061

0,63%

173

27

222

0,35

1,4

33

6,80

7,023

3,29%

181

Trong đó: Gtn - Năng suất thực nghiệm; Gtt - Năng xuất tính toán theo;

 - sai số giữa mô hình toán và thực nghiệm theo %
d, Kiểm tra tính có nghĩa của của phương trình hồi quy:
So sánh với tiêu chuẩn Fisher, các hệ số của hàm quy hoạch thực nghiệm nêu trên
đều có ý nghĩa.
đ) Phương pháp tối ưu hóa năng suất Gx
Việc tối ưu hóa năng suất có thể thực hiện bằng hai phương pháp:
Phương pháp thực nghiệm, nghĩa là lại chia khoảng cách biến động Δx1* của các
yếu tố để tìm điểm cực trị. Để tăng độ chính xác của thực nghiệm để tìm điểm cực trị
nên chọn Δx1* < Δx1 (Δx1 là khoảng biến động của yếu tố x1). Sau đó xác định hệ số γ
x1
Từ đó: Δx1* = γ b1 Δx1. Quá trình tìm điểm cực trị thực hiện bằng
[12]: γ =  
b1x1

cách thêm giá trị Δx1* vào giá trị trước đó và làm thí nghiệm để lấy kết quả. Quá trình
tìm giá trị tối ưu hóa kết thúc khi giá trị cần tìm vượt mức cho phép. Trong trường hợp
thiết bị làm mát xỉ, giá trị năng suát lớn nhất là 6 tấn/h.
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Phương pháp thứ hai là thực hiện bằng phương pháp giải tích. Khi đã có
phương trình hồi quy thực nghiệm có thể thực hiện bằng cách lấy đạo hàm riêng và
cho hàm thực nghiệm bằng không, giải phương trình tìm được các giá trị tối ưu của
của 3 yếu tố. Sau khi đã tìm được các giá trị của các yếu tố, thay giá trị của chúng vào
hàm hồi quy thực nghiệm, kết quả thu được là giá trị tối ưu của thông số năng suất Gxtu
Ứng dụng phương án giải tích cho hàm hồi quy thực nghiêm như sau:
 G  31, 6  19, 6q  0,171v  1,96t  3,56qv


2
2
2
 0,8qt  0, 279vt  7, 41q  2,83v  0, 0307t 
GX
 
 0 và
q
q

Tìm được q= 0,8m3/ph;
 G  31, 6  19, 6q  0,171v  1,96t  3,56qv


2
2
2
 0,8qt  0, 279vt  7, 41q  2,83v  0, 0307t 
GX
 
 0 và
t
t

Tìm được t= 30oC
 G  31, 6  19, 6q  0,171v  1,96t  3,56qv


2
2
2
 0,8qt  0, 279vt  7, 41q  2,83v  0, 0307t 
GX
 
 0 và
v
v

Tìm được v= 1,2 vg/ph.
Thay giá trị tối ưu của 3 thông số: q, t, v vào phương trình ban đầu, tìm được năng
suất lớn nhất Gxmax= 5.95 tấn/h.
4.4.2. Xây dựng đồ thị thực nghiệm

Sử dụng phần mềm MATLAB để giải hàm quy hoạch thực nghiệm hệ phương
trình hồi quy, mô hình hóa và vẽ các đồ thị (hình 4.3 và 4.4) (kết quả của quá trình tính
toán tại phụ lục 1).
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Hình 4.2: Đồ thị 3D của phương trình hồi quy thực nghiệm
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Hình 4.3: Đồ thị 2D thể hiện quan hệ giữa các cặp tham số công nghệ
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(Tiếp hình trang 72):

Hình 4.3: Đồ thị 2D thể hiện quan hệ giữa các cặp tham số công nghệ

4.5. Kết quả và bàn luận khoa học

Từ phương trình hồi quy thực nghiệm cho thấy:
- Lưu lượng nước (q) có tác động lớn nhất và tỷ lệ thuận đến năng suất (Gx), thứ
hai là nhiệt độ nước (t), còn thông số vận tốc xỉ (v) có tác động tỷ lệ nghịch với năng
suất làm mát xỉ (Gx), điều này có thể lý giải như sau: khi lò hơi hoạt động ổn định thì
lượng xỉ ra ít có sự biến động, khi vận tốc tăng sẽ làm giảm độ điền đầy xỉ của vít tải
và dẫn đến làm năng suất giảm. Mặt khác khi vận tốc (v) tăng dẫn tới thời gian được
làm mát xỉ giảm thì nhiệt độ của xỉ ra(Txr) tăng nhanh, vượt nhiệt độ cho phép 170oC;
- Tác động tỷ lệ thuận tương đối mạnh là tổ hợp yếu tố lưu lượng nước và nhiệt độ
nước (qv) còn tác động đồng thời của tổ hợp vận tốc xỉ và nhiệt độ nước (vt) là rất
nhỏ;
- Kết quả thí nghiệm trung tâm cho thấy năng suất Gx= 5,85tấn/h, tiếp cận cực trị
khi ba thông số công nghệ chính: v=1,1 vg/ph; t= 31oC; q= 0,3m3/p và đạt giá trị tối ưu
Gxmax =5,95 tấn/h khi v=1,2 vg/ph; t= 30oC; q= 0,8m3/p. Song trong thực tế ở chế độ
76

này hiệu quả kinh tế thấp hơn do phải xử lý nước làm mát với lưu lượng lớn tới t=
30oC
- Với bộ thông số công nghệ chính đạt được bằng thực nghiệm nêu trên đã cho
năng suất cao hơn mức trước khi chưa áp dụng hơn 10%
Do vậy khi vận hành đòi hỏi phải điều chỉnh để năng suất cao tối đa có thể trên
cơ sở chọn ba thông số công nghệ (q), (v), (t) phù hợp để nhiệt độ xỉ đầu ra Txr<
170oC. Đó chính là hàm mục tiêu tối ưu hóa của thực nghiệm đã đặt ra.
4.6. Ứng dụng kết quả nghiên cứu của luận án vào thiết kế và thực tiễn sản xuất

Mục đích của ứng dụng: Áp dụng phương pháp tính toán trao đổi nhiệt trên cơ sở
ba hình thức truyền nhiệt (đã nghiên cứu trong chương 2): trao đổi nhiệt đối lưu, bức
xạ nhiệt và dẫn nhiệt để tính toán thiết kế cho thiết bị làm mát xỉ kiểu vít, đồng thời áp
dụng bộ 3 thông số công nghệ chính: (v), (t) và (q) đã xác định nêu trên vào thực tiễn
sản xuất nhằm minh chứng độ chính xác và độ tin cậy của phương pháp tính và kết quả
thực nghiệm.
4.6.1.Thiết bị làm mát xỉ kiểu vít (hình 4.1a)

1, Nguyên lý hoạt động [31], [30]
Xỉ nóng tối đa có nhiệt độ là 900oC từ đáy lò hơi CFB xuống cửa vào khoang vít
quay của thiết bị làm mát cấp I và được vận chuyển tới đầu ra, rơi xuống thiết bị làm
mát cấp II. Nhờ có nước làm mát chảy trong không gian vỏ vít hai lớp (áo nước) và
nước chảy trong trục vít rỗng, xỉ tại cửa ra được làm nguội xuống tối đa không vượt
170oC.
2, Nguyên lý truyền nhiệt trong thiết bị làm mát kiểu vít
Phần lý thuyết chung tại (mục 1.1.7) và 1 mục (1.4) và sơ đồ nguyên lý thể hiện
trên (hình 1.15), chương 1 đã cho thấy sự truyền nhiệt trong thiết bị làm mát xỉ kiểu vít
đã lựa chọn và chỉ ra rằng: truyền nhiệt trong quá trình làm mát xỉ của thiết bị làm mát
kiểu vít là quá trình hỗn hợp trao đổi nhiệt đối lưu, dẫn nhiệt kết hợp bức xạ nhiệt.
Trên cơ sở nguyên lý hoạt động và cấu tao của thiết bị làm mát xỉ kiểu vít, liên hệ với
các tài liệu [4], [6],[32],[37] cho thấy: nhiệt từ xỉ nóng truyền tới bề mặt vách phía nửa
trên và làm nóng bề mặt tang theo nguyên lý bức xạ nhiệt và nhiệt được truyền từ khối
xỉ nóng tới bề mặt vách dưới của thiết bị khi tiếp xúc trực tiếp xỉ và nhiệt từ các bề mặt
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trong tới các bề mặt ngoài của thân vít và trục vít theo hình thức dẫn nhiệt còn giữa
các bề mặt ngoài của vách thiết bị (trên và dưới) tiếp xúc với nước và truyền nhiệt cho
nước làm mát theo nguyên lý trao đổi nhiệt đối lưu. Do vậy việc áp dụng phương pháp
tính đã nghiên cứu tại chương 2 vào tính toán thiết kế thiết bị làm mát xỉ kiểu vít là
quá trình hỗn hợp trao đổi nhiệt đối lưu, dẫn nhiệt kết hợp bức xạ nhiệt là thích hợp.
4.6.2. Tính toán diện tích trao đổi nhiệt cho thiết bị làm mát kiểu vít

Trên cơ sở phân tích về 3 hình thức trao đổi nhiệt và phương pháp tính (tại mục
2.2, chương 2) của thiết bị làm mát xỉ và các phương pháp tính toán cho trao đổi nhiệt
đối lưu, dẫn nhiệt qua vách trụ và bức xạ nhiệt (mục 2.4, 2.5, chương 2) cho phép tính
toán các thông số cơ bản của thiết bị làm mát xỉ, ứng dụng 3 hình thức trao đổi nhiệt
trong thiết bị làm mát xỉ kiểu vít là trao đổi nhiệt đối lưu, dẫn nhiệt và bức xạ nhiệt.
Vậy tính toán áp dụng được cụ thể hóa cho thiết bị làm mát xỉ kiểu vít được thực hiện
như sau:
1, Tính lượng nhiệt của xỉ nóng tỏa ra
Kết quả tính toán theo các thông kỹ thuật nêu ở trên, lò CFB khi phát điện ở
công suất tổ máy là 55MW thì lượng than cần: 36,5tấn/giờ và tổng lượng tro và xỉ thải
ra khoảng 11. tấn/h. Lượng tro xỉ có thể đi vào thiết bị làm mát xỉ đáy tính trung bình
là: 5,5 tấn/h. Tuy vậy, để an toàn về năng suất cho thiết bị làm mát xỉ lấy năng suất
tính toán là 6 tấn/h trên cơ sở xỉ sau làm mát không vượt 170oC. Trong thực tế năng
suất thiết bị có thể cao hơn nhưng nhiệt độ xỉ đầu ra >170oC.
Công suất của thiết bị làm mát xỉ chính bằng lượng nhiệt của xỉ nóng tỏa ra được
phân tích tại chương 2 mục (2.6), được tính bằng công thứ [4],[37]:
Q = Qx = Gx. Cpx.∆tx

(4.4)

Trong đó:
- Gx= 6 tấn/h, là lượng xỉ cần làm mát;
- Cpx = 0,75 kJ/kgK là nhiệt dung riêng của xỉ than;
- ∆tx là độ chênh nhiệt độ giữa xỉ vào và xỉ ra khỏi thiết bị làm mát được tính
như sau: ∆tx = txv – txr = 900°C - 170°C = 730°C
Tính lượng nhiệt Q cho năng suất thiết bị 6tấn/giờ là:
Q = G1 .C1 (t1  t1 )
'

"

Trong đó: G1- Năng suất thiết bị làm mát xỉ, được xác định 6 tấn/giờ
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(4.5)

C1: Nhiệt dung riêng đẳng áp của xỉ: C1 = 0.75 kJ/kg .độ, [6]
t1' : Nhiệt độ xỉ vào, t1' = 9000C t1" : Nhiệt độ xỉ ra, t1" = 1700C. Vậy lượng nhiệt cần

thiết theo năng suất thiết 6 tấn/h:

6.1000.0, 75.730
 912,5 (kW) = 912.500W
3600

Q 

Đối với thiết bị làm mát xỉ thực tế tại nhà máy nhiệt điện Na Dương, ta có thể tính
lượng nhiệt tỏa ra Qtt thực tế theo lượng tro xỉ lớn nhất khi vận tốc vít tải v=1,2 vg/ph
đi qua vào thiết bị làm mát đạt xỉ ra 170oC là 5,9 tấn/h:

5,9.1000.0, 75.730
 894 (kW)
3600

Qtt 

Do vậy khi chạy với năng suất 5,9 tấn/h thiết bị đảm bảo an toàn.
2, Tính diện tích trao đổi nhiệt cần thiết
Tính toán một số tiết diện của áo nước trong thân máy và phần trục vít rỗng cho
nước làm mát như sau:
a)Tiết diện ngang hình 4.5 của dòng nước chảy trong thân vít làm mát xỉ:

Sth 

 (d12  d 22 )
4

3,14.(0, 736 2  0, 702 2 )

 0, 0384 m2
4

trong đó:
- d1= 0,736 m là đường kính trong ống thân ngoài cùng;
- d2= 0,702 m là đường kính ngoài ống thân trong.
b) Tiết diện mặt cắt ngang dòng nước trong ống trục vít rỗng:

Str 

 .d tr2
4

3,14.0, 296 2

 0, 0688 , m2
4

trong đó: dtr= 0,296 m là đường kính trong ống trục vít rỗng;
Tổng tiết diện ngang của dòng nước làm mát chảy trong thiết bị là:
S = Sthân + Strục = 0,0384 + 0,0688 = 0,1072 m2
Tốc độ ω trung bình nước chảy trong thiết bị làm mát là:



Gn
20

 0, 052(m / s)
S 0,1072.3600

Nhiệt độ trung bình của nước vào và ra trong thiết bị là:
79

tntb = 0,5( tnv + tnr ) = 0,5(32° + 70°) = 51oC

Từ nhiệt độ trên, tra bảng ta có các hệ số theo tài liệu [4]:
+ γn = 0,556.10-6m2/s
+ λn = 0,648W/mK
+ Prn = 3,54
Thiết bị làm mát xỉ kiểu vít quay theo nguyên lý làm mát cùng chiều trên hình 4.5:

t1 = t max

t1

t1'

dt1

dt2

t2

t1"

tx

t"2

t2

t'2
dFx

Fx

F

0

Hình 4.4: Sơ đồ mô tả biến thiên nhiệt khi làm mát cùng chiều

- Xác định nhiệt độ trung bình bề mặt ngoài thân và trục rỗng:
Độ chênh nhiệt độ trung bình giữa nước và xỉ được tính theo sơ đồ làm mát cùng
chiều trên hình 4.6 [4]:
Độ chênh nhiệt độ trung bình ∆t giữa nước và xỉ là:

t 

Trong đó:

t1  t2
t
ln 1
t2

(4.6)

xi
nuoc
t1  t '1  t '2  tvao
 tvao
 900o  320  868o C

t2  t "1  t "2  traxi  tranuoc  170o  70o  100o C
Thay vào tính được:

t 

t1  t2 868o  100o

 355o C
o
t
868
ln 1
ln
t2
100o

Suy ra nhiệt độ trung bình bề mặt ngoài của thân ống và bên trong trục vít là:
tf = ∆t + tntb = 355° + 51° = 406°C
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Tra bảng ta có γf = 0,126.10-6m2/s; Prf = 6,79
Nhiệt độ trung bình của xỉ là:
"

tx = 0,5( t 1, + t 1 ) = 0,5.(900°+170°) = 535oC
Đối với phần trao đổi nhiệt đối lưu giữa xỉ và không khí trong ống, vì vận tốc
không khí trong ống rất nhỏ nên có thể coi không khí trong ống là đứng yên, quá trình
trao đổi nhiệt đối lưu giữa xỉ và không khí trong ống là đối lưu tự nhiên trong không
gian hữu hạn. Việc tính toán hệ số tỏa nhiệt đối lưu trong trường hợp này được quy về
bài toán dẫn nhiệt qua một lớp không khí trong khe hẹp với hệ số dẫn nhiệt tương
đương λtđ và hệ số đối lưu εđl:

 đl 

tđ


(4.7)

Trong đó λtđ là hệ số dẫn nhiệt của lớp không khí, εđl là hệ số đối lưu phụ thuộc
các tiêu chuẩn Grashoft và Prandtl.
Để xác định các tiêu chuẩn này, có thể lấy gần đúng nhiệt độ của lớp không khí tkk
bằng nhiệt độ bề mặt trong của ống và bằng trung bình cộng của nhiệt độ bề mặt ngoài
của ống và nhiệt độ trung bình của xỉ trong ống như sau:

t kk 

tx  t f
2

535 o C  406 o C

 470, 5 o C
2

Tra bảng ta có:
Pr = 0,684; ν = 73.10-6m/s2; g = 9,8m/s2; β = l/T (l là kích thước xác định, trong trường
hợp ống nằm ngang thì l = d1/2 = 0,335m); λ = 5,5.10-2W/mK.
3, Phương trình cân bằng nhiệt
Lượng xỉ lưu chuyển xỉ trong thiết bị làm mát được tính chiếm chỗ tối đa là ½ thể
tích, sơ đồ thể hiện trên hình 4.5
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d2
d1

d3

A

C

D

B
d4

Hình 4.5: Sơ đồ tiết diện tang thiết bị làm mát xỉ và phân bố xỉ trong ống

Quá trình trao đổi nhiệt của xỉ trong thiết bị làm mát gồm ba hình thức cơ bản: dẫn
nhiệt, bức xạ nhiệt và đối lưu. Phương trình cân bằng nhiệt được phân tích tại chương
2 mục (2.6) của thiết bị theo công thức [4], [6]:
Q = Qx = Qbx + Qdn + Qđl

(4.8)

Trong đó: Qx là lượng nhiệt do xỉ nóng tỏa ra khi làm nguội;
- Qbx là lượng nhiệt trao đổi bằng bức xạ;
- Qdn là lượng nhiệt trao đổi bằng dẫn nhiệt trực tiếp từ xỉ nóng vào thành ống vít;
- Qđl là lượng nhiệt trao đổi bằng đối lưu giữa xỉ nóng và không khí.
Tính toán trao đổi nhiệt của dạng bức xạ nhiệt, dẫn nhiệt và nhiệt đối lưu, áp dụng
cho thiết bị làm mát kiểu vít dạng ống lồng ống nêu trên như sau:
a) Tính lượng nhiệt trao đổi bằng bức xạ Qbx [38]:
Lượng nhiệt trao đổi bằng bức xạ được tính theo công thức sau [6]:

  T1  4  T2  4 

Qbx  q bx .Fbx   qd .Co .  
.F
  100   100   bx ;



(4.9)

Trong đó:
- Độ đen quy dẫn của hai vật bọc nhau ߝqd được tính bằng công thức [4]:

 qd 

1

1 F1  1
1




 1 F2   2


(4.10)

trong đó:
- ε1, ε2 lần lượt là hệ số bức xạ (còn gọi là độ đen) của xỉ và thép ống dẫn xỉ. Tra
phụ lục 10 [4] ta có: ε1= 0,78 (theo nhiệt độ trung bình của xỉ 535°C); ε2= 0,79 (theo
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dải nhiệt độ trung bình của ống dẫn xỉ); F1 là diện tích bề mặt bức xạ của xỉ trên hình
4.7 gồm 2 hình chữ nhật mặt cắt ngang có chiều rộng là: AB-CD = d1- d3 và chiều dài
L của áo nước: F1= (d1- d3).L (m2);
- F2 là diện tích bề mặt nhận bức xạ của thiết bị trên hình 4.7 là nửa mặt trụ đường
kính d1 và chiều dài hiệu dụng của thân vít: L của áo nước thiết bị: F2= π.d1.L/2 (m2).
Khi cố định các kích thước đường kính của thân và trục vít có liên quan tới bề mặt trao
đổi nhiệt và lượng nhiệt cần thiết tỏa ra từ xỉ nóng đã được xác định thì việc tính toán
bề mặt cần thiết để trao đổi nhiệt của các thành phần là xác định chiều dài hiệu dụng L.
Xác định các thành phần của công thức (4.10) F1/F2 , εqd và các diện tích trao đổi nhiệt
thành phần như sau:

(d  d 3 ). L 2.(d 1  d 3 ) 2.(0, 67  0, 32)
F1
 1


 0, 333
d1

.
d
3,14.0,
67
F2
1
 . .L
2
Thay các giá trị vào (4.10) tính được:

1
1

 0, 73
1

 1

1 F1  1

  1  0, 78  0, 333.  0, 79  1 
 1 F2   2



Tính diện tích bức xạ trong thiết bị làm mát:

 qd 

Fbx = (d1 - d3).L = (0,67-0,32).L = 0,35.L; m2
Thay vào (5.6) tính được lượng nhiệt trao đổi bức xạ:

 T1 4  T2 4 
 535 273 4  470,5 273 4 
Qbx  qdCoFbx       0,73.5,67.0,35.L 
 

 100   100  
100  100  
Qbx 1747,84.L(W)
trong đó: Co = 5,67 W/m2 K 4 là hệ số bức xạ của vật đen tuyệt đối:
T1= 535°+273°= 808°K là nhiệt độ tuyệt đối trung bình của xỉ;
T2= 470,5°+273°= 743,5°K là nhiệt độ tuyệt đối trung bình của vách thân
trong thiết bị lấy bằng nhiệt độ trung bình của không khí;
b) Tính lượng nhiệt trao đổi bằng dẫn nhiệt Qdn:
Lượng trao đổi nhiệt bằng dẫn nhiệt từ xỉ vào vách thiết bị bao gồm 2 thành phần
chính: lượng nhiệt dẫn qua bề mặt thân trong thiết bị và lượng nhiệt dẫn qua bề mặt
của lỗ trục rỗng của trục vít:
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Qdn= Qdnthân+ Qdntrục

(4.11)

trong đó:
- Qdnthân: Lượng nhiệt được dẫn qua vách thân trong thiết bị có diện tích truyền
nhiệt là nửa mặt trụ đường kính d1;
- Qdntrục: Lượng nhiệt được dẫn qua vách ống trục rỗng trục vít có diện tích truyền
nhiệt là nửa mặt trụ đường kính d3;
- Tính hệ số truyền nhiệt dẫn qua vách thân trong thiết bị:
Tính:

Refth =

vn d 2

f



0, 052.0, 702
 289714,3
0,126.10 6

Nufth = 0,26.Refth0,63.Prf0,33(

)0,25 = 0,26.(289714,3)0,63.6,790,33. (

(4.12)
)0,25

Nuf = 1148,3
Hệ số trao đổi nhiệt đối lưu của nước qua bề mặt thân trong là:

 th 

Nu fth n
d2



1148, 3.0, 648
 1060 W/m2K
0, 702

(4.13)

Hệ số truyền nhiệt kdn1 qua vách thân trong có đường kính d1 là:

kdn1 

1
1
1
d
ln 2 
2t d1  d 2

W/mK

(4.14)

Với: λt là hệ số dẫn nhiệt của thép: λt=46,5W/mK;
d2 là đường kính ngoài của thân ống: d2 = 0,702 m;
d1 là đường kính trong của thân ống: d1 = 0,67 m;
αth Hệ số trao đổi nhiệt đối lưu của bề mặt trong trục vít với nước:
αth=1060W/m2K. Vậy:

kdn1 

1
1

1695W/mK
1
1
1
0,702
1
d2

ln
ln 
2t d1 d2 2.3,14.46,5 0,67 1060.3,14.0,702
Fdn1= π.d1.L/2 = 3,14.0,67.L/2 = 1,052.L, m2
t = tx – tf = 535° - 406° = 129°C

Tính hệ số truyền nhiệt k2 của ống trục rỗng trục vít có đường kính d3:
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Tính: Reftr =

vn d 4

f



0, 052.0, 296
 122.159
0,126.106

Nuftr = 0,26.Reftr0,63.Prf0,33(

)0,25 = 0,26.(122.159)0,63.6,790,33. (

)0,25

Nuf2 = 666,5
Hệ số trao đổi nhiệt đối lưu của ống trục vít rỗng với nước là:
αtr =

Nu f n
d4



666,5.0, 659
 1484 ; W/m2K
0, 296

(4.15)

Hệ số truyền nhiệt của ống trục rỗng là:
k2 

1
1

1000 W/mK
d3
1
0,32
1
1
1

ln
ln 
2t d4  d3 2.3.14.46,5 0,296 1484.3,14.0,296

Fdn2= π.d3.L/2 = 3,14.0,32.L/2 = 0,5024.L, m2
Thay vào (4.11) tính được Qdn:
Qdn = k1.Fdn1.t + k2.Fdn2.t = 1695.1,052.L.129 + 1000.0,5024.L.129
= 230025.L + 64810.L = 294835.L; W

(4.16)

c) Tính lượng nhiệt trao đổi bằng đối lưu Qdl :
Lượng nhiệt trao đổi bằng đối lưu Qdl được tính theo công thức [4]:

Qdl 

tđ
.F .t
 dl k

(4.17)

Từ các thông số tính được tiêu chuẩn Grashoft cho thiết bị làm mát:
G r1 

g  l 3t

2



gd 1 4 ( t x  t kk )
9, 8.0, 67 4.(535 o  470, 5 o )

 3, 21.10 7
6 2
o
o
2
Tkk
(470, 5  273 ).(73.10 )

Gr1.Pr = 3,21.107.0,684 = 2,2.107

→ Ta thấy: 106 < Gr1.Pr < 1010

0,2
7 0,2
GSuy ra  dl  0, 4.(Gr2 .Pr)  0, 4.(2, 2.10 )  11, 76

Hệ số dẫn nhiệt tương đương: λtđ = λ.εđl

(4.18)

= 5,5.10-2.11,76 = 0,59 W/mK
Giả thiết xỉ điền đầy 1/2 đường kính ống thì chiều dày lớp không khí là:
 = d1/2 = 0,67/2 = 0,335 m;
Fđl = (d1 - d3).L = (0,67 – 0,32).L = 0,35.L
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∆tk là độ chênh nhiệt độ giữa xỉ và không khí trong ống thì:
∆tk = 535° – 470,5° = 64,5oC
Lượng trao đổi nhiệt bằng đối lưu của thiết bị làm mát là:

Qdl 

tđ
0, 59
.Fdl .tk 
.0, 35.L .64, 5  39,8.L
0, 335


4, Tính chiều dài của áo nước làm mát cần thiết L để đạt được diện tích trao đổi nhiệt:
Như vậy khi đã xác định được đường kính vít làm mát xỉ thì muốn tìm diện tích
trao đổi nhiệt cần thiết của thiết bị là chỉ cần tính toán chiều dài áo nước L. Trước hết
cần tinh toán các tham số trong phương trình cân bằng nhiệt theo công thức (4.8).
- Phương trình cân bằng nhiệt (4.8) [2], [6] [38]:
Q = Qx = Qbx + Qdn + Qđl

(4.8)

- Tính L theo kết quả tại các công thức (4.9), (4.16), (4.17) và liên hệ (4.5) cho
trường hợp năng suất danh nghĩa của thiết bị là 6 tấn/giờ, xác định đươc:
1747,84.L + 294835.L + 39,8.L = 912500L
Vậy: 296622,64.L = 912500 → L = 912500/296622,64 = 3,1 m
- Chiều dài hiệu dụng thiết bị thực tế (Ltt) lựa chọn phải tính đến trường hợp sự cố
khi nhiệt độ xỉ từ đáy lò lên tới 1000oC và thất toát nhiệt. Do vậy diện tích trao đổi
nhiệt phải lớn hơn nhiều diện tích trao đổi nhiệt tính toán. Trong trường hợp này chọn
Ltt phải lớn hơn nhiều tính toán. Theo kinh nghiệm của nước ngoài để đảm bảo an toàn
cho thiết bị lựa chọn L khoảng 2,5-3 lần so với tính toán [32]. Cụ thể là:
Ltt ≈3 L= 3.3,1= 9,3m
Chọn chiều dài phần có bề mặt làm mát L là 9m, vật liệu là thép hợp kim chịu nhiệt
chọn chiều dày thân vít lấy 12-16mm (chọn 14mm), chiều dày trục vít rỗng lấy 1015mm (chọn 12mm) [49].
4.6.3. Cấu tạo và điều kiện làm việc của thiết bị làm mát xỉ đáy lò kiểu vít
4.6.3.1 Mô tả kết cấu thiết bị

Trên cơ sở bản vẽ kết cấu (hình 4.7) cho thấy: Bộ phận trọng tâm của thiết bị là
trục vít có đường kính vòng đỉnh vít Ф630mm với bước vít a=320mm, chiều dày cánh
vít 30mm chiều dài hiệu dụng 9.178mm, trục vít là trục rỗng để dẫn nước làm mát xỉ
với đường kính ngoài Ф320mm và đường kính lỗ trong trục vít Ф296mm với chiều dài
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chung 10.520mm, hai đầu trục vít được gối trên 2 ổ trục, trong đó một đầu trục có
ngõng gối trên ổ đỡ chặn và nối với trục động cơ-giảm tốc, đầu trục còn lại gối trên ổ
đỡ. Bản thiết kế trục vít thể hiện (hình 4.6). Bộ vít tải xỉ, phần làm việc được lồng vào
thân trong ống vít dạng ống trụ có kết cấu hàn, gồm hai ống lồng vào nhau[2], [6]: ống
trong có đường kính ngoài Ф720mm và trong Ф670mm, ống ngoài dạng ống trụ có
đường kính ngoài Ф750mm và trong Ф736mm. Hai ống lồng vào nhau tạo thành
không gian cho nước làm mát (áo nước), thể hiện trên hình 4.7. Bản vẽ chung của thiết
bị làm mát xỉ thể hiện trên hình 4.8.

Hình 4.6. Trục vít tải xỉ
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Tiếp hình 4.6. Trục víttải xỉ

Hình 4.7. Thân thiết bị làm mát
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Hinh 4.8. Bản vẽ chung thiết bị làm mát xỉ kiểu vít
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4.6.3.2 Điều kiện làm việc của thiết bị

a, Làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao:
Thiết bị mát mát xỉ kiểu vít làm việc ở điều kiện nhiệt độ cao tới 900oC. Song nhiệt
độ thay đổi giảm theo chiều về đầu xỉ ra, [32], [6]:
- Nhiệt độ xỉ tại cửa vào thiết bị tới 900oC;
- Nhiệt độ xỉ trong thân thiết bị trung bình khoảng 600oC;
- Nhiệt độ xỉ tại khoảng cửa ra xỉ khoảng 300oC và xỉ tại cửa ra 170oC
- Nước vào có nhiệt độ từ 29-35oC, nhiệt độ nước đầu ra khoảng 70 - 80oC.
b, Các yếu tố tác động chính lên thiết bị:
- Biến dạng do tác động của nhiệt độ cao [13]: Kinh nghiệm của nước ngoài,
theo tài liệu [49] thì khi thiết kế chủ yếu phải quan tâm biến dạng nhiệt, điều này dẫn
tới dãn dài lớn của trục vít và thân thiết bị;
- Lực dọc trục [44]: Lực này sinh ra do vận chuyển xỉ, tạo lên lực dọc trục
- Mài mòn [42]: Do ma sát giữa xỉ và bề mặt cánh vít, đặc biệt phần đỉnh vít, bề
mặt vách trong ống thân vít, bề mặt trục vít, đặc biệt phần trục tại cửa đổ xỉ từ đáy lò
xuống.
4.6.3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao tuổi thọ thiết bị

Do thiết bị xảy ra hiện tượng biến dạng nhiệt mạnh, đặc biệt một số chi tiết quan
trọng như trục vít và thân vít, sự mài mòn do ma sát. Điều này có thể làm phá hủy chi
tiết hoặc làm giảm tuổi bền các chi tiết nếu không có giải pháp chống biện dạng nhiệt
và lực dọc trục. Do vậy trong thiết kế đã áp dụng một số giải pháp kỹ thuật sau:
- Lựa chọn vật liệu: Vật liệu chế tạo các chi tiết phải lựa chọn chịu bền nhiệt,
chịu mài mòn, chịu biến dạng nhiệt độ cao[44], [45], [57]. Vậy lựa chọn vật liệu sau:
+ Thân vít gồm vỏ ngoài tiếp xúc với nước làm mát, làm việc ở nhiệt độ tới 90oC
và bề mặt vỏ trong trực tiếp với xỉ nóng và nhiệt nóng do bức xạ nhiệt, làm việc ở
nhiệt độ trung bình 600oC, bề mặt tại của xỉ nóng vào có thể tới 800oC. Chọn vật liệu:
Vỏ ngoài thiết bị từ thép Q345, có tính hàn cao, có độ dãn dài cao, phù hợp với điều
kiện làm việc của thiết bị làm mát xỉ(tính chất cơ lý và thành phần hóa học trong bảng
4.3, 4.4), [57].Thân vỏ trong, cần có tính hàn tốt, có tính chất cơ lý cao, chịu mài mòn
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cao. Chọn vật liệu từ thép A515 (tính chất cơ lý và thành phần hóa học bảng 4.5,
4.6)[57];
+ Trục vít làm việc ở nhiệt độ trung bình khoảng 600oC, phần đầu trục tại vị trí
cửa đổ xỉ nóng có thể lên tới 800oC. Chọn vật liệu từ vật liệu thép thép Mn16, có tính
hàn tốt, có tính chất lý cao, chịu nhiệt độ và chịu mài mòn cao, hệ số dãn dài cao ( tính
chất cơ lý và thành phần hóa học trong bảng 4.7, 4.8 ) [57];
+ Cánh vít làm việc ở nhiệt độ trung bình khoảng 600-700oC, phần đầu trục tại vị
trí cửa đổ xỉ nóng có thể lên tới 800oC, ngoài ra còn chịu mài mòn do ma sát của xỉ,
đặc biệt phần đỉnh cánh vít. Chọn vật liệu từ thép là hợp kim chịu nhiệt SUS 310S,
tính hàn cao, chịu nhiệt độ cao, chịu mài mòn cao. Không bị ô xy hóa mạnh khi làm
việc tới 1000oC, có tính cơ lý cao, độ dãn dài cao, phù hợp với điều kiện làm việc ở
nhiệt độ và mài mòn cao ( tính chất cơ lý và thành phần hóa học thể hiện trên bảng 4.9,
4.10), [57].
Bảng 4.3. Thành phần hoá học của thép Q345

Mác thép
Q345
CT3

C%

Mn %

0,2

0,6

Si %

P%

Bảng 4.4: Tính chất cơ lý của thép Q345
Giới hạn
Giới hạn
Mác thép
chảy (Mpa)
bền ( Mpa)
Q345
CT3

S%

Độ dãn
dài (%)

Cr %

Ni %

Độ dai va đập ak
(J/cm2)

Cu%

Thử uốn 180

Bảng 4.5. Thành phần hoá học của thép A515

Stt
1
2
3

Tiêu chuẩn
ASTM A515

Mác
thép

Cmax %

Si %

Gr65
Gr70

Mnmax %

1,2
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Pmax%

Smax %

0,035
0,035

0,035
0,035
0,035

Bảng 4.6. Tính chất cơ lý của thép A515

Stt

Tiêu chuẩn

Mác thép

1
2
3

ASTM A515

Gr65
Gr70

Giới hạn bền
(Mpa)

Giới hạn chảy
(Mpa)

Độ dãn dài
%

17

Bảng 4.7. Thành phần hoá học của thép Mn16

Mác
thép
Mn16
CT3

C%

Mn %

0,2

0,6

Si %

P%

S%

Cr %

Ni %

Cu%

Bảng4.8. Tính chất cơ lý của thép Mn16

Giới hạn
chảy ( Mpa)

Mác thép

Giới hạn
bền ( Mpa)

Độ dãn
dài (%)

Thử uốn
180

Độ dai va đập
ak (J/cm2)

Mn16
CT3
Bảng 4.9. Thành phần hoá học của thép SUS310S

Mác
thép
310S

C%

Si %

Mn
%

P%

S%

Cr %

Ni %

Khác

Bảng 4.10.Tính chất cơ lý của thép SUS310S

Mác Thép

Giới hạn
chảy ( Mpa)

Giới hạn
bền ( Mpa)

Độ dãn
dài (%)

Độ cứng
Rocwel (HRC)

Độ cứng
Brinell ( HB)

310S
304
- Giải pháp thiết kế [28],[54],[56]:
Kết cấu của thiết bị hợp lý đảm bảo độ cứng vững
+ Lựa chọn kết cấu ổ trục của trục vít: Một đầu ổ đỡ chặn, đầu phía đuôi trục là
ổ đỡ có khe hở lớn cho việc chuyển vị của trục khi làm việc ở nhiệt độ cao (I và II hình
4.8)[56];
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+ Thân vít trên bề mặt trụ được thiết kế có phần tử đàn hồi dạng khớp giãn nở (I,
III hình 4.7)
- Giải pháp nâng cao chất lượng gia công chế tạo:
Các thiết bị có đặc điểm kỹ thuật nêu trên, tại các nước có nền công nghiệp tiên
tiến được chế tạo trên các thiết bị chuyên dụng có độ chính xác cao [25], [40]. Song tại
Việt nam đề tài đã tạo ra các đồ gá chuyên dụng, đáp ứng được các yêu cầu công nghệ
chế tạovề độ chính xác, gồm một số giải pháp sau:
+ Gia công hàn thân máy: Gá hàn chuyên dụng [51], có khả năng gá trên tâm,
chịu tải trọng lớn, chiều dài gá cho phép 15 mét, đường kính gia công lớn nhất 1,5
mét, đáp ứng chuyển động quay với một số tốc độ yêu cầu, cho phép bộ đầu hàn có
khả năng chuyển động tịnh tiến khi hàn trên hành trình 12 mét. Cho phép lựa chọn chế
độ hàn phù hợp để đảm bảo hàn tự động và đạt mối hàn đều, ngấu, chi tiết ít gây biến
dạng nhỏ nhất khi hàn;
+ Gia công tiện: Tiện trục vít gồm tiện vòng đỉnh vít và tiện hai ngõng trục vít
trên bộ đồ gá chuyên dùng [51], có khả năng gá trên tâm, chịu tải trọng lớn nhất 10
tấn, chiều dài gá cho phép 15 mét, đường kính gia công lớn nhất 1,5 mét, đáp ứng
chuyển động quay với một số tốc độ yêu cầu, bàn dao có khả năng chuyển động tịnh
tiến khi cắt trên hành trình 12 mét, độ chính xác đáp ứng tương đương máy tiện khi gia
công tinh, đạt độ đồng trục hai ngõng ≤ 0,05mm và độ nhám bề mặt ngõng trục Rz10.
+ Gia công mài: Gá mài chuyên dụng [51], có khả năng gia công trên tâm, chịu
tải trọng lớn nhất 10 tấn, chiều dài gá phép 15 mét, đường kính gia công lớn nhất 1,5
mét, đáp ứng chuyển động quay với một số tốc độ yêu cầu, bàn đá có khả năng chuyển
động tịnh tiến khi cắt trên hành trình 12 mét, độ cứng vững và độ chính xác gá đáp
ứng tương đương máy mài khi gia công tinh, cụ thể một số chỉ tiêu chất lượng dự kiến
đạt được:
+ Về kỹ thuật, công nghệ: Đạt được yêu cầu chất lượng ổn định độ đồng tâm ≤
0,05mm; độ nhám bề mặt ngõng trục Ra 0,63-1,25, chất lượng mối hàn trên thân máy:
ngấu, không nứt, các bộ phận của thiết bị chịu được nhiệt độ xỉ 900oC, độ biến dạng
sau hàn nhỏ hơn độ biến dạng cho phép.
+ Lắp rắp và tổ hợp: thiết bị đòi hỏi thực hiện trên gá chuyên dùng để đảm bảo độ
chính xác thiết kế.
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4.6.3.4. Tính toán kiểm tra độ dãn dài của các chi tiết chính khi nhiệt độ cao

Theo tài liệu [49] tính toán kiểm nghiệm quan trọng nhất trong thiết kế thiết bị làm
mát xỉ là tính toán giãn dài của trục vít và thân thiết bị khi ở nhiệt độ cao. Trục vít
được gá trên gối đỡ chặn và gối đỡ được sơ đồ hóa thể hiện (hình 4.9). Tương tự thân
thiết bị được sơ đồ hóa trên (hình 4.10). Để tính toán dãn dài của hai chi tiết nêu trên
do nhiệt độ cần có giả thiết sau:
- Cấu trúc trục vít có tiết diện không thay đổi và được đặt trên gối đỡ chặn A và gối
đỡ B với chiều dài l ;
- Cấu trúc chi tiết thân là trục rỗng, hai đầu bích thân được lắp ghép cứng với trục
vít như thân cũng được đặt trên gối đỡ chặn C và gối đỡ D với chiều dài L.
Nhưng trên thực tế các chi tiết có cấu trúc rất phức tạp: trục vít là trục rỗng, mặt
ngoài được hàn hệ thống cánh vít dày 30mm, vật liệu từ thép SUS310S (hình 4.6). Do
vậy trục vít có độ ứng vững cao. Việc tính toán độ dãn dài khi nhiệt độ cao là rất phức
tạp. Tương tự thân thiết bị (hình 4.7) có kết cấu hàn tạo thành hai ống được lồng vào
nhau. Nên việc tính toán độ dãn dài rất phục tạp.
Trên thân được thiết kế có hai phần tử đàn hồi, bán kính r=70, vách dày 8mm để
chống dãn nở ( I, III hình 4.7).
Một số thông số kỹ thuật cho tính toán:
- Nhiệt độ đạt cao tối đa khi trục vít làm việc là 800oC và thấp nhất khi dừng hoạt
động là 40oC ( đo thực tế trong điều kiện sản xuất);
- Nhiệt độ đạt cao tối đa khi thân làm việc là 400oC và thấp nhất khi dừng hoạt
động là 35oC ( đo thực tế trong điều kiện sản xuất). Độ dãn dài của kim loại được xác
định trong điều kiện nhiệt độ 20oC. Do vậy nhiệt độ khởi đầu để tính toán lấy t1=20oC.
Xác định độ dãn dài: Độ dãn dài do nhiệt đối với thanh kim loại có cấu trúc
đồng nhất có thể áp dụng công thức theo tài liệu sổ tay sức bền vật liệu[49]:
l   t l  t2  t1 

(4.18)

Do cấu tạo trục vít và thân thiết bị phức tạp nên việc tính toán độ dãn dài ∆l
là không thể chính xác. Do vậy để có (∆l) phải xác định bằng đo thực tế trên thiết bị là
giá trị chuyển vị trục vít thông qua thay đổi kích thước khe hở dọc trục tại bộ phận của
gối đỡ B. Thực tế đã xác định được giá trị khe hở dãn dài khi làm việc ở nhiệt độ cao
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có giá trị δ= 5,23 mm. Đây là con số quan trọng để các nhà thiết kế thiết bị làm xỉ đáy
lò hơi kiểu vít để thiết kế kết cấu ổ đỡ B hình 4.8.
Với gia trị δ= 5,23 mm thì độ dãn dài tương đối ε=0,914% rất nhỏ so độ dãn
dài tương đối của vật liệu đã lựa chọn cho trục vít và thân thiết bị.

Hình 4.9. Sơ đồ trục vít đặt trên gối đỡ chặn A và gối đỡ B

Hình 4.10. Sơ đồ thân thiết bị đặt trên gối đỡ chặn C và gối đỡ D

Để chống sự dãn dài do nhiệt độ, thân thiết bị đã thiết kế hai phần tử đàn hồi,
được bố trí tại hai đầu thân (hình 4.7). Nhờ kết cấu kiểu vành khan cung tròn, bán kính
r=70 được tạo bởi công nghệ cán ép trong khuôn chuyên dụng, nên đã tạo được độ đều
chính xác về kích thước bán kính r và chiều dày vách 8mm. Khi thân bị dãn dài dọc
trục do nhiệt độ thì thân làm việc an toàn và vẫn đảm bảo chức năng dẫn nước làm mát
trong không gian giữa hai ống trong và ống ngoài. Thực tiễn cho thấy sau 15 tháng
hoạt động trong điều kiện sản xuất 3 ca/ngày, thiết bị đã hoạt động ổn định, đạt năng
suất và an toàn (đính kèm trong phụ lục xác nhận của công ty nhiệt điện Na dương).
4.7. Các thông số kỹ thuật chính của thiết bị

Sau khi khi tính toán thiết kế và chế tạo thiết bị làm mát xỉ đáy lò hơi CFB kiểu vít
(hình 4.8). Các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị làm mát xỉ có năng suất thiết kế là
6 tấn/h, với các thông số kỹ thuật sau:
- Năng suất làm mát xỉ:

Gx = 6 tấn/giờ;
95

txv = 900oC;

- Nhiệt độ xỉ đầu vào lớn nhất:

- Vận tốc quay của vít vận chuyển: n =0,8-1,5vg/ph;
- Nhiệt độ xỉ đầu ra lớn nhất:

txr = 170oC;

- Lưu lượng nước qua thiết bị:

Gn = 0,25-0,35m3/ph;

- Nhiệt độ nước đầu vào:

tnv = 29- 33oC;

- Đường kính trong thân:

d1 = 0,67m;

- Đường kính ngoài thân:

d2 = 0,702m;

- Đường kính ngoài ống trục vít: d3 = 0,32m;
- Đường kính trong ống trục vít: d4 = 0,296m.
4.8. Kết quả chạy khảo sát thiết bị làm mát xỉ kiểu vít trong thực tiễn sản xuất

Quy trình chạy thử: Thiết bị làm mát xỉ kiểu vít được ứng dụng kết quả nghiên
cứu của Luận án đã được tính toán thiết kế, chế tạo và đưa vào sử dụng tại nhà máy
nhiệt điện Na dương, Tổng công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Than Khoáng sản Việt
Nam (TKV). Quy trình chạy khảo sát với nội dung chính như sau:
1, Chạy có tải liên tục trong điều kiện sản xuất 72 h:
Các thông số kỹ thuật của thiết bị:
- Vận tốc quay của vít: 0,8 -1,4 vg/ph
- Nhiệt độ xỉ nóng xuống thiết bị lớn nhất:Theo thực tế của lò hơi: 900oC;
- Nhiệt độ nước đầu vào cho phép điều chỉnh: 29-33oC;
- Lưu lượng nước: 0,25-0,35 m3/ph;
- Áp suất thử kín khoang nước làm mát: 8 KG/cm2;
- Áp suất làm việc: 3,5 KG/cm2;
- Nhiệt độ xỉ ra sau làm mát tối đa cho phép:170oC;
- Năng suất thiết kế lớn nhất tương ứng nhiệt độ xỉ ra tối đa 170oC: 6tấn/h;
- Tình trạng kỹ thuật: tình trạng ổn định như nhiệt các gối đỡ ≤ 60oC, không có
tiếng va chạm, nhiệt độ trên bề mặt vỏ máy tương đương nhiệt độ môi trường xung
quanh, bụi xung quanh thiết bị dưới mức cho phép, không có hiện tượng rò rỉ nước...
2, Các chỉ tiêu chính đã đạt được:
Phương pháp đo số liệu thiết bị chạy liên tục trong điều kiện sản xuất trong 72 giờ,
số liệu được đo sau mỗi 8 giờ phù hợp với chế độ làm việc theo ca của nhà máy (9 lần
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đo). Trên thiết bị được bố trí hệ thống đo lường hiện đại để đo các thông số như lưu
lượng (q), vận tốc (v), nhiệt độ nước(t), nhiệt độ xỉ ra (Txr), năng suất thiết bị (Gx)
thông qua hệ thống đo mức tự động. Số liệu đo được thể hiện trong bảng (4.11):
Bảng 4.11. Kết quả thực nghiệm trên mô hình công nghiệp
TT

Các thông số đầu vào

v
vg/ph

Kết quả đo

t
( C)

q
m /ph

y1

o

3

y2

Giá trị
trung
bình yj
tấn/h

Nhiệt độ xỉ ra
(oC)

1

1,1

31

0,30

5,9

5,8

5,85

165

2

1,1

31

0,30

5,8

5,9

5,85

164

3

1,1

31

0,30

6,0

5,9

5,95

164

4

1,1

31

0,30

5,9

5,85

5,87

165

5

1,1

31

0,30

5,8

5,85

5,87

164

6

1,1

31

0,30

5,8

5,9

5,85

164

7

1,1

31

0,30

5,9

5,9

5,90

165

8

1,1

31

0,30

5,8

5,85

5,825

9

1,1

31

0,30

5,7

5,8

5,90

164
158

5,88

Giá trị trung bình

3, Đánh giá chung:
Từ kết quả chạy thử 72h trong bảng thống kê (4.3) và kiểm tra tình trạng kỹ thuật
thiết bị có thể nhận xét như sau:
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- Các thông số công nghệ: Lưu lượng nước làm mát ổn định 0,30m3/ph, vận tốc
v=1,1 vg/ph và nhiệt độ nước làm mát t=31oC; Các thông số đầu ra đạt được như sau:
- Năng suất đạt trung bình 5,88 t/h;
- Nhiệt độ xỉ đầu ra trung bình dao động 164- 165 oC;
- Với vận tốc v=1,1 vg/ph, lưu lượng nước q=0,33m3/ph, nhiệt độ nước làm mát
tn= 29oC thì cho năng suất 5,9 tấn/h và xỉ ra 158oC nhưng phương án này không kinh
tế do phải xử lý nước có nhiệt độ xuống tn= 29oC.
- Thiết bị hoạt động chạy ổn định, đáp ứng yêu cầu thu và làm mát xỉ đáy lò;
- Không có hiện tượng tiếng kêu bất thường do va chạm;
- Các chi tiết làm việc trực tiếp ở vùng nhiệt cao không bị mòn hoặc biến dạng,
thân thiết bị không có hiện tượng nứt tại vị trí phần tự đàn hồi;
- Nhiệt độ các ổ đỡ: không vượt 50oC;
- Nhiệt độ bề mặt ngoài vỏ máy làm mát xỉ 37oC, tương đương môi trường xung
quanh;
- Hàm lượng bụi môi trương xung quanh: (theo kết quả đo của sở Môi trường Tỉnh
Lạng sơn là 3,2mg/Nm3);
- Áp suất làm việc của khoang nước làm mát: 3,4-3,5 KG/cm2.
4, Kết quả chạy liên tục: từ tháng 4 năm 2016 tới nay thiết bị vẫn hoạt động bình
thường về năng suất và các thông số khác ổn định, các thông số kỹ thuật, công nghệ
đạt tương đương thiết bị mới cùng loại nhập từ Phần Lan đang hoạt động trong cùng
điều kiện tại nhà máy. Áp dụng bộ thông số công nghệ mới (thể hiện trong bảng (4.3),
năng suất thiết bị tăng so với chế độ vận hành cũ khoảng 10% (đính kèm tại phụ lục 4,
biên bản xác nhận của Công ty Nhiệt điện Na dương)
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

Từ kết quả nghiên cứu thực nghiệm của chương 4 cho phép kết luận:
1. Đã xây dựng được phương trình hồi quy thực nghiệm về mối quan hệ giữa năng suất
máy làm mát xỉ (Gx) với 3 thông số công nghệ chính: vận tốc tải xỉ (v) nhiệt độ nước
làm mát (t) và lưu lượng nước làm mát (q):

G  31,6  19,6q  0,171v  1,96t  3,56qv
 0,8qt  0,279vt  7,41q 2  2,83v 2  0,0307t 2
2. Từ phương trình trên đã cho thấy 3 thông số công nghệ ảnh hưởng tới năng suất
thiết bị làm mát(Gx)) như sau: tác động tăng lớn nhất là lưu lượng (q) và thứ hai là
nhiệt độ (t) còn vận tốc (v) có tác động giảm năng suất phù hợp nhiệt độ xỉ ra ≤170°C.
Tác động đồng thời tổ hợp hai yếu tố (qv) làm tăng năng suất (Gx) đáng kể còn tổ hợp
hai yếu tố vận tốc và nhiệt độ (vt) là rất nhỏ.
3.Kết quả thí nghiệm trung tâm cho thấy năng suất Gx= 5,85tấn/h, đã tiếp cận cực trị
khi ba thông số công nghệ v=1,1 vg/ph; t= 31oC; q= 0,30m3/ph.
4. Áp dụng thành công phương pháp tính toán thiết kế thiết bị làm mát xỉ đáy lò hơi

CFB kiểu vít trên cơ sở quá trình kết hợp trao đổ nhiệt đối lưu, dẫn nhiệt và bức xạ
nhiệt và ứng dụng có bộ 3 thông số công nghệ chính (v), (t) và (q) vào vận hành thiết
bị, nâng cao được năng suất khoảng 10%, đã minh chứng độ tin cậy của phương pháp
tính và hiệu quả của bộ thông số công nghệ đã lựa chọn bằng thực nghiệm.
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KẾT LUẬN CHUNG CỦA LUẬN ÁN
KẾT LUẬN:

1. Trên cơ sở lý thuyết về các hình thức trao đổi nhiệt và liên hệ với loại thiết bị làm
mát xỉ kiểu vít, đã xác định quá trình làm mát xỉ là trao đổi nhiệt được kết hợp trao đổi
nhiệt đối lưu, dẫn nhiệt và bức xạ nhiệt. Đây là căn cứ quan trọng để lập mô hình tính
toán trao đổi nhiệt giữa môi chất lạnh và môi chất nóng là xỉ;
2. Đã lựa chọn được trang thiết bị thí nghiệm gồm: thiết bị làm mát xỉ đáy lò hơi CFB
công nghiệp hiện đại của Phần Lan và các thiết bị đo lường thí nghiệm hiện đại nhập
từ các nước có nền công nghiệp tiên tiến;
3. Đã lựa chọn phương pháp thí nghiệm khởi đầu trước khi thí nghiệm xác định tối ưu
hóa bộ thông số công nghệ chính ảnh hưởng đến năng suất thiết bị làm mát xỉ (Gx)
gồm: Lưu lượng nước làm mát (q), vận tốc chuyển xỉ (v) và nhiệt độ của nước mát (t);
4. Đã nghiên cứu thực nghiệm và xây dựng được phương trình hồi quy về mối quan hệ
giữa năng suất máy làm mát xỉ (Gx) với 3 thông số công nghệ chính: vận tốc tải xỉ (v),
nhiệt độ nước làm mát (t) và lưu lượng nước làm mát (q):

G  31,6  19,6q  0,171v  1,96t  3,56qv
 0,8qt  0,279vt  7,41q 2  2,83v 2  0,0307t 2
5. Từ phương trình trên đã cho thấy 3 thông số công nghệ ảnh hưởng tới năng suất
thiết bị làm mát (Gx)) như sau: tác động tăng lớn nhất là lưu lượng (q) và thứ hai là
nhiệt độ (t) còn vận tốc (v) có tác động làm giảm năng suất. Tác động đồng thời tổ hợp
hai yếu tố (qv) làm tăng năng suất (Gx) đáng kể còn tổ hợp hai yếu tố vận tốc và nhiệt
độ (vt) là rất nhỏ;
6. Kết quả thí nghiệm trung tâm cho thấy năng suất Gx= 5,85tấn/h, đã tiếp cận cực trị
khi ba thông số công nghệ v=1,1 vg/ph; t= 31oC; q= 0,30m3/ph;
7. Áp dụng thành công phương pháp tính toán thiết kế, chế tạo và đưa vào phục vụ sản
xuất thiết bị làm mát xỉ đáy lò hơi CFB cho tổ máy công suât 55MW trên cơ sở quá
trình truyền nhiệt kết hợp: trao đổ nhiệt đối lưu, dẫn nhiệt và bức xạ nhiệt và đã ứng
dụng có bộ 3 thông số công nghệ chính (v), (t) và (q) vào vận hành thiết bị, đã minh
chứng độ tin cậy của phương pháp tính và hiệu quả của bộ thông số công nghệ đã lựa
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chọn bằng thực nghiệm, đạt được năng suất ổn định với nhiệt độ xỉ ra <170oC và cao
hơn khoảng 10% so với năng suất trước khi áp dụng, đảm bảo điều kiện môi trường
theo tiêu chuẩn quy định của quốc gia Việt nam.
KIẾN NGHỊ:

Trong luận án này đã nghiên cứu ảnh hưởng của 3 thông số công nghệ chính:
vận tốc tải xỉ (v), nhiệt độ nước làm mát (t) và lưu lượng nước làm mát (q) đến năng
suất máy làm mát xỉ (Gx) với điều kiện nhiệt độ xỉ ra Tx <170oC. Song nhiệt độ Tx có
thể tăng khi 3 yếu tố ảnh hưởng v, t và q vẫn giữ nguyên. Nguyên nhân do yếu tố nào
đó làm quá trình cháy của lò hơi không ổn định, điều này dẫn đến nhiệt độ xỉ xuống từ
đáy lò hơi tăng dẫn đến Tx vượt 170oC.
Do vậy để quá trình làm mát được ổn định về nhiệt xỉ ra, hướng nghiên cứu tiếp
theo, áp dụng thuật toán tiến hóa để nghiên cứu ảnh hưởng của 4 yếu tố v, t, q và Tx
đến năng suất thiết bị làm mát nhằm điều khiển được năng suất ổn định nhưng Tx luôn
nằm trong khoảng giá trị cho phép.
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1. Phụ lục 1: Kết quả của quá trình tính toán
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2. Phụ lục 2: Bảng so sánh ưu nhược điểm một số phương pháp làm mát xỉ đáy lò
hơi.
TT

Phương pháp
làm mát xỉ

I

Phương pháp ướt

Nhược điểm

Ưu điểm

1.1

Làm mát trực tiếp - Gây ô nhiễm môi trường Làm mát nhanh do xỉ trực
bằng nước nhờ do nước thải sau làm mát; tiếp chạy qua nước.
băng truyền thu xỉ - Thiết bị chiếm nhiều
diện tích;
- Băng truyền phải làm
việc trực tiếp trong nước.

1.2

Làm mát bằng - Gây ô nhiễm môi trường
phương pháp thủy do nước thải sau làm mát;
lực
- Thiết bị, bể chứa, hồ
chứa chiếm nhiều diện
tích;
- Phải dùng các loại bơm
công suất lớn;
- Các ống dẫn chịu mài
mòn cao do ma sát bởi
hỗn hợp bùn- xỉ.

II

Phương
khô

2.1

Làm mát bằng -Phù hợp với phương - Xỉ thải ở dạng khô;
nước gián tiếp nhờ pháp làm mát theo mẻ;
- Có khả năng tái sử dụng
bun ke có áo nước - Hạn chế năng suất.
được nhiệt dư trong nước
thải nóng;
- Thân thiện môi trường.

2.2

Làm mát bằng - Thiết bị phải làm việc ở
nước gián tiếp nhờ nhiệt độ cao;
thiết bị tang quay - Thiết bị tương đối phức
tạp;
- Khối lượng lớn.

- Làm mát nhanh do xỉ trực
tiếp nước tưới với công suất
lớn;
- Phù hợp với lò hơi công
nghệ đốt bằng than phun
(Công nghệ PC).

pháp
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- Thiết bị gọn, chiếm ít diện
tích;
- Đảm bảo vận hành đồng
bộ, đạt giờ hoạt động 6000
giờ/năm, đáp ứng điều kiện
làm mát liên tục, năng suất

cao;
- Tái sử dụng được nhiệt thải
từ tro, xỉ;
- Phù hợp với lò hơi công
nghệ đốt than tuần hoàn
(công nghệ CFB);
- Thiết bị có khả năng nội
địa hóa cao;
- Thân thiện môi trường.
2.3

Làm mát bằng
nước gián tiếp nhờ
thiết bị kiểu vít
quay

- Thiết bị phải làm việc ở
nhiệt độ cao;
- Thiết bị tương đối phức
tạp.

- Thiết bị gọn, nhẹ chiếm ít
diện tích;
- Đảm bảo vận hành đồng
bộ, đạt giờ hoạt động 6000
giờ/năm, đáp ứng điều kiện
làm mát liên tục, năng suất
cao;
- Tái sử dụng được nhiệt thải
từ tro, xỉ;
- Phù hợp với lò hơi công
nghệ đốt than tuần hoàn
(công nghệ CFB);
- Thiết bị có khả năng nội
địa hóa cao;
- Thân thiện môi trường.

2.4

Làm mát bằng - Thiết bị phải làm việc ở
không khí mát
nhiệt độ cao;
- Yêu cầu phải có lọc bụi
không khí sau làm mát;
- Yêu cầu phải có quạt
gió lớn để hút không khí
nóng;
- Chưa được áp dụng tại
Việt Nam.

- Tái sử dụng được nhiệt do
không khí hấp thụ từ tro, xỉ
nóng;
- Thân thiện môi trường.
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3. Phụ lục 3: Xác nhận ứng dụng kết quả nghiên cứu của Luận án vào thực tiễn
sản xuất.
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4. Phụ lục 4: Biên bản xác nhận kết quả đo một số thông số công nghệ chính.
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5. Phụ lục 5: Công văn xác nhận vận hành thiết bị làm mát xỉ theo bộ ba thông số
thí nghiệm.
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6. Phụ lục 6: Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm.
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