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NỘI DUNG TRÍCH YẾU LUẬN ÁN 

1. Mục tiêu nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu 

a) Mục tiêu nghiên cứu 

     - Nghiên cứu lý thuyết về ảnh hưởng mức đều vận tốc khí tới hiệu suất lọc bụi kết hợp 

với nghiên cứu thực nghiệm trên mô hình để xác định ảnh hưởng của một số thông số kỹ 

thuật của lưới phân dòng đến mức đều vận tốc dòng khí; 

     - Thực nghiệm kiểm chứng kết quả thí nghiệm trên thiết bị lọc bụi bằng điện công 

nghiệp.      

b) Đối tượng nghiên cứu           

         Đối tượng nghiên cứu là thực nghiệm trên mô hình LBTĐ để xác định ảnh hưởng 

của một số thông số kỹ thuật của lưới phân dòng đến mức đều của vận tốc dòng khí sau 

đó kiểm chứng hiệu suất trên thiết bị lọc bụi công nghiệp có công suất 55 MW trên cơ sở 

áp dụng 01 phương án có mức đều tốt đã đạt được trên mô hình thí nghiệm. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

- Nghiên lý thuyết kết hợp với nghiên cứu thực nghiệm trên mô hình để xác định 

ảnh hưởng của một số thông số kỹ thuật của lưới phân dòng đến mức đều của vận tốc 

dòng khí đồng thời kiểm chứng kết quả thí nghiệm của mô hình vào thiết bị LBTĐ công 

nghiệp; 

- Sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất để đánh giá kết quả thực nghiệm. 



3. Nội dung nghiên cứu 

- Nghiên cứu tổng quan về công nghệ lọc bụi bằng điện loại khô; 

   -  Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về ảnh hưởng mức đều của vận tốc khí tới hiệu suất 

lọc bụi của thiết bị LBTĐ khô; 

    - Thực nghiệm tìm giải pháp tạo mức đều của trường vận tốc trên mô hình bằng 

phương pháp cơ khí là điều chỉnh môt số thông số kỹ thuật lưới phân dòng khí như vị trí 

lắp lưới, số lượng lưới lắp đồng thời, lưới với hai dạng lỗ vuông và tròn. Trong đó hệ số 

thoáng chọn f=45% [14, 15], sau đó kiểm chứng 01 phương án có mức đều tốt trên thiết 

bị LBTĐ công nghiệp loại khô có công suất 55 MW. 

4. Các kết quả chính đạt được 

- Kết quả đã được kiểm chứng lắp 01 bộ lưới đối xứng với độ thoáng 45%, hệ lỗ 

tròn trên thiết bị bằng lọc bụi tĩnh điện công nghiệp có công suất 55MW cho hiệu suất lọc 

99,2%; 

     - Kết quả có thể làm căn cứ nghiên cứu, áp dụng cho LBTĐ có công suất khác 

nhau; 

     - Việc đa dạng hóa được hệ lỗ vuông trên lưới phân dòng khí là đem lại hiệu quả 

kinh tế đáng kể trong điều kiện Việt nam, giá thành chế tạo lưới cùng vật liệu có cơ tính 

cao, cùng tiết diện hệ lỗ vuông giá chỉ bằng 40% giá chế tạo hệ lỗ tròn, do không phải sử 

dụng cụ đặc biệt để gia công lỗ trên vật liệu có cơ tính cao và tiện dụng, năng suất nhờ sử 

dụng thanh thép hợp kim có sẵn trên thị trường để tạo lưới. 

5. Kết luận 

- Đã lựa xây dựng được mô hình vật lý lọc bụi tĩnh điện với 2 buồng lọc cùng với 

các trang thiết bị đo lường hiện đại để đo các thông số thí nghiệm: lưu lượng khí, vận tốc 

khí, áp suất khí, nhiệt độ khí trong buồng lọc; 

- Đã áp dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất, xây dựng được mối quan hệ toán 

học giữa sai số vận tốc khí và khoảng cách vị trí đo trên một tiết diện buồng lọc. Điều này 

cho phép đánh giá độ đều của các vận tốc khí tại các điểm đo khác nhau trên cùng tiết 

diện; 

- Kết quả tính toán kiểm tra hệ số điều kiện của các phương trình hồi quy thực 

nghiệm cho thấy: 
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của phương trình rất gần các điểm thí nghiệm. Điều này cho thấy độ đều của trường vận 

tốc trong buồng lọc đã đạt mức sai lệch giữa các vận tốc rất nhỏ. 

- Trường hợp bố trí lắp đặt 2 lưới đối xứng hệ lỗ vuông (phương án 2): tại cửa vào 

và cửa ra, độ chênh lệch vận tốc trên cùng tiết diện khá nhỏ (7-17%) và khi lắp lưới vào 

V10 ra R10 hệ lỗ tròn (phương án 8), độ chênh lệch vận tốc trên cùng tiết diện rất nhỏ (3 - 

13%) trên 4 tiết diện;  

- Cùng hệ số thoáng (45%) của lưới khi lắp bộ lưới với số lượng bằng nhau thì hệ 

lỗ tròn có độ chênh lệch vận tốc đạt nhỏ hơn hệ lỗ vuông, song độ chêch lệch vận tốc của 

lỗ vuông vẫn trong giới hạn cho phép ≤ 20% [3]; 

- Thực nghiệm đã chứng minh cho phép đa dạng hóa áp dụng loại lưới phân bố 

dòng khí là hệ lỗ vuông thay vì hiện nay ở Việt nam chỉ áp dụng lưới hệ lỗ tròn. Mặt khác 

về kinh tế lưới hệ lỗ vuông hiệu quả hơn, giá chế tạo lưới hệ lỗ vuông với giá chỉ bằng 

khoảng 40% so với lưới hệ lỗ tròn do việc hệ lỗ vuông cho phép sử dụng vật liệu dạng 

thanh sẵn có tại nước ta; 

- Đã áp dụng kết quả thí nghiệm của một phương án lắp hai lưới đối xứng (V10 và 

R10) cho lọc bụi tĩnh điện của lò hơi CFB, công suất 55MW tại công ty Nhiệt điện Cao 

Ngạn -TKV, đã nâng được hiệu suất lọc bụi lên 1,1% so với trước khi chưa áp dụng 

(trước áp dụng 98,1%, sau áp dụng 99,2%).              
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