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Một số kết quả ứng dụng của đề tài KC.03.30/11-15: “Nghiên cứu, 
thiết kế và chế tạo bộ sấy không khí hồi nhiệt kiểu quay trong lò hơi đốt 

than nhà máy nhiệt điện 
ThS. Phan Hữu Thắng 1; ThS. Đào Hữu Mạnh1; 

1 Viện Nghiên cứu Cơ khí, Bộ Công Thương 
 

1. Đặt vấn đề 
Bộ sấy không khí (BSKK) là thiết bị gia nhiệt được sử dụng ở cuối đường khói 

thoát trong hệ thống lò hơi của nhà máy nhiệt điện đốt than, có các chức năng chính: 
- Tận dụng nhiệt của khói thoát để gia nhiệt cho không khí cấp vào lò vừa giảm 

nhiệt của khói thoát tránh tổn thất, vừa cải thiện hiệu suất của lò hơi và tiết kiệm 
nhiên liệu dùng trong lò hơi. Theo tính toán, nếu nhiệt độ khói thoát giảm được 150C 
thì hiệu suất của lò hơi có thể tăng 1% [1]; 

- Cải thiện quá trình cháy và tăng nhiệt độ trong buồng đốt của lò hơi, vì khi 
cấp gió nóng vào sẽ tạo ra quá trình bắt cháy nhiên liệu tốt hơn, đồng thời làm giảm 
tổn thất nhiệt do hiện tượng cháy không hoàn toàn của nhiên liệu từ đó làm tăng hiệu 
suất nhiệt của lò hơi; 

- Tiết kiệm được tiêu hao vật liệu và giảm giá thành sản xuất; 
- Sử dụng gió nóng để sấy than sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn cho hệ thống nghiền 

than. 
Theo nguyên tắc truyền nhiệt, bộ sấy không khí được chia làm 2 loại: loại thu 

nhiệt và loại hồi nhiệt. Bộ sấy không khí kiểu thu nhiệt là loại được sử dụng rộng rãi 
trong những năm trước đây, về cấu tạo nó gồm các kiểu như: kiểu bằng tấm thép, 
kiểu bằng ống gang, kiểu bằng ống thép. Ưu điểm chủ yếu của BSKK kiểu thu nhiệt 
là có kết cấu đơn giản dễ chế tạo, nhưng nhược điểm chính là kích thước và khối 
lượng kim loại chế tạo rất lớn. Chính vì khắc phục được các nhược điểm nêu trên, 
mà BSKK hồi nhiệt kiểu quay hiện nay đang được ứng dụng tương đối phổ biến trong 
các nhà máy nhiệt điện đốt than có công suất lớn. 

Ở BSKK hồi nhiệt, trước tiên khói làm nóng kim loại rồi sau đó nhiệt tích tụ tại 
đây và được truyền cho không khí. Như vậy mỗi phần tử của bộ sấy không khí sẽ làm 
việc ở trang thái tiếp xúc lần lượt khi thì với khói, khi thì với không khí. 

Bộ sấy không khí hồi nhiệt kiểu quay được mô tả trên hình 1 có cấu tạo bởi rô 
to trong đó có chứa các khối phần tử trao đổi nhiệt quay liên tục trong quá trình trao 
đổi nhiệt. Khói nóng từ phía trên đi vào bộ sấy không khí đi qua các tấm phần tử trao 
đổi nhiệt xuống phía dưới ra ngoài theo đường khói. Không khí (gió) đi từ dưới đi 
lên thông qua đường gió đầu vào đi vào bộ sấy không khí và đi qua các tầng tấm phần 
tử tích nhiệt của rô to, gió lạnh này sẽ hấp thụ nhiệt từ các tấm tích nhiệt đã có nhiệt 
độ cao do khói làm nóng lên trước đó, sau đó sẽ đi ra qua đường gió đầu ra.  

Do ở Việt Nam hiện nay chưa có các tài liệu tính toán thiết kế BSKK hồi nhiệt 
kiểu quay một cách hoàn chỉnh, kể cả các tài liệu thiết kế chi tiết các BSKK đang lắp 
đặt tại các nhà máy nhiệt điện trong nước. Từ các kết quả khảo sát lấy mẫu kết hợp 
với việc tham khảo sử dụng các tài liệu tính toán của các tác giả đi trước, nhóm đề 
tài đã đưa ra một trong những dạng thiết kế phù hợp để chế tạo các sản phẩm khảo 
nghiệm như các khối phần tử trao đổi nhiệt, tấm chèn kín các loại đưa vào ứng dụng 
lắp đặt trong BSKK của nhà máy nhiệt điện Hải Phòng. 
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Hình 1: Cấu tạo BSKK hồi nhiệt kiểu quay 
Ở Việt Nam hiện nay, các nhà máy nhiệt điện đốt than với công suất từ 300MW 

đến 600MW đã và đang được xây dựng đều ứng dụng lắp đặt bộ sấy không khí hồi 
nhiệt kiểu quay, trong đó có các nhà máy như nhiệt điện Phả Lại 2, Hải Phòng, Quảng 
Ninh, Mông Dương, Nghi Sơn1, Vũng Áng, Duyên Hải...Các bộ sấy không khí tại 
các nhà máy này chủ yếu được nhập ở nước ngoài như: Mĩ, Trung Quốc, ...Xuất phát 
từ nhu cầu sử các bộ sấy không khí hồi nhiệt kiểu quay của các dự án xây dựng các 
nhà máy nhiệt điện sắp tới, cũng như việc chế tạo sửa chữa phụ tùng thay thế các bộ 
sấy không khí trong các kỳ trung đại tu là rất lớn, nên nhóm đề tài Viện Nghiên cứu 
Cơ khí đã đăng ký thực hiện đề tài có mã số KC.03.30/11-15: “Nghiên cứu, thiết kế 
và chế tạo bộ sấy không khí hồi nhiệt kiểu quay trong lò hơi đốt than nhà máy nhiệt 
điện”. 
2. Nội dung nghiên cứu của đề tài 
2.1. Mục tiêu của đề tài 
 Để đáp ứng nhu cầu cung cấp trọn bộ bộ sấy không khí quay có chất lượng cao 
cho các nhà máy nhiệt điện công suất lớn thay mới trong các kỳ đại tu sửa chữa, tiến 
tới khả năng nội địa hóa, cung cấp cho các dự án nhiệt điện mới, chúng ta cần đầu tư 
nghiên cứu đầy đủ, làm chủ kho học công nghệ, có khả năng thiết kế, chế tạo trọn bộ 
các bộ sấy không khí hồi nhiệt kiểu quay. Đó là mục tiêu tổng quát của đề tài này 
trong chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước “Nghiên cứu, phát triển và ứng 
dụng công nghệ cơ khí và tự động hóa”, Mã số: KC.03/11-15. 
2.2. Nội dung chính của đề tài: 

Nội dung của đề tài bao gồm: Nghiên cứu thiết kế công nghệ bộ sấy không khí 
kiểu quay (thiết kế cơ - nhiệt); Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chế tạo; 
nghiên cứu thiết kế khuôn đồ gá chuyên dùng gia công sản phẩm mẫu thử nghiệm; 
nghiên cứu thiết kế dây chuyền cơ khí chế tạo sản phẩm mẫu và thực hiện chế tạo 
sản phẩm mẫu bao gồm: chế tạo khối phần tử trao đổi nhiệt 01 tầng đầu lạnh (đầy 
đủ); 02 module tầng trung gian; 02 module tầng đầu nóng của bộ Sấy không khí quay; 
Xây dựng các tài liệu kỹ thuật có liên quan, thử nghiệm, khảo nghiệm các sản phẩm 
do đề tài chế tạo lắp đặt theo chỉ tiêu kỹ thuật đề ra. 
3. Các kết quả của đề tài thực hiện đã đạt được: 
3.1. Kết quả tính toán cơ nhiệt và thiết kế BSKK hồi nhiệt kiểu quay loại có ba ngăn 
bao gồm: 01 ngăn đường khói vào, 01 ngăn đường gió cấp và 01 ngăn đường gió cấp 
2; có 03 tầng trao đổi nhiệt bao gồm: Tầng đầu nóng, tầng trung gian và tầng lạnh. 
3.2. Đề tài đã xây dựng hoàn thiện các quy trình: 
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 - Quy trình công nghệ chế tạo BSKK hồi nhiệt kiểu quay 
 - Quy trình lắp đặt BSKK hồi nhiệt kiểu quay; 
 - Quy trình vận hành và bảo dưỡng thiết bị BSKK hồi nhiệt kiểu quay; 
 - Tài liệu thiết kế bộ khuôn đồ gá chuyên dùng gia công chế tạo các bộ phận 
tấm trao đổi nhiệt, tấm chèn của BSKK. 
3.3. Chế tạo các sản phẩm khảo nghiệm: Đề tài đã chế tạo các sản phẩm khảo 
nghiệm của BSKK bao gồm các loại sau: 
 - Các khối trao đổi nhiệt tầng đầu lạnh: Số lượng 01 tầng; 
 - Các khối trao đổi nhiệt tầng trung gian: Số lượng: 02 mô đun; 
 - Các khối trao đổi nhiệt tầng đầu nóng: Số lượng: 02 mô đun; 

- Tấm chèn chu vi của BSKK. 
 - Tấm chèn hướng kính của BSKK; 
 - Tấm chèn hướng trục của BSKK. 

Các sản phẩm được đề tài triển khai chế tạo và kiểm tra, bao gói và vận chuyển 
đến Công ty CP nhiệt điện Hải phòng tại xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành 
phố Hải Phòng để lắp đặt và khảo nghiệm đạt kết quả tốt. 

* Một số hình ảnh chế tạo sản phẩm khảo nghiệm 

 

Hình 2: Ảnh các khối TĐN do đề tài chế tạo 

 

Hình 3: Các tấm chèn kín BSKK do đề tài chế tạo 

* Một số hình ảnh lắp đặt và căn chỉnh sản phẩm khảo nghiệm của đề tài 
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Hình 4: Các hình ảnh tập kết sản phẩm khảo nghiệm tai hiện trường 

 
Hình 5: Hình ảnh lắp đặt các sản phẩm khảo nghiệm của đề tài 

 

Hình 6. Hình ảnh lắp đặt và căn chỉnh các sản phẩm khảo nghiệm 

Tiếp tục ứng dụng và hoàn thiện các kết quả nghiên cứu của đề tài, trong các 
năm 2016, 2017 Viện NCCK đã thực hiện thành công hai dự án: Cung cấp và lắp đặt 
bộ sấy không khí kiểu quay lò hơi số 5 và lò hơi số 6 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện 
Phả Lại. Các kết quả đạt được sau khi đại tu bộ sấy không khí kiểu quay là đưa các 
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chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, thông số vận hành về với thiết kế ban đầu và đảm bảo thiết 
bị trong hệ thống vận hành ổn định. 

Ngoài ra, Viện Nghiên cứu Cơ khí còn thực hiện các dự án khác như: Cung cấp 
các khối phần tử trao đổi nhiệt tầng đầu lạnh cho công ty Cổ phần nhiệt điện Hải 
Phòng (năm 2016); Cung cấp và lắp đặt các khối phần tử trao đổi nhiệt tầng đầu lạnh 
cho Công ty Nhiệt điện Nghi sơn 1 (năm 2017). Các sản phẩm và dịch vụ này đều 
được khách hàng tin cậy sử dụng và đánh giá là đạt được các chỉ tiêu kỹ thuật đề ra... 
4. Kết luận và kiến nghị 

Từ những kết quả đạt được nêu trên cho thấy, đề tài nghiên cứu có tính ứng 
dụng thực tiễn cao. Việc nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ sấy không khí đã mang lại 
những thành công bước đầu, mở ra triển vọng cho việc chế tạo bộ sấy không khí loại 
hồi nhiệt với nguồn lực trong nước, giúp các đơn vị sản xuất chủ động trong công tác 
thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, sản phẩm chế tạo trong nước sẽ có giá thành 
thấp hơn giá nhập ngoại với sản phẩm tương đương của các nước G20, điều này sẽ 
góp phần nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa trong nước, từng bước tiến tới nội 
địa hóa các thiết bị trong các nhà máy nhiệt điện. 

Kiến nghị: Đề tài mong muốn sản phẩm kết quả nghiên cứu thiết kế và chế tạo 
bộ sấy không khí hồi nhiệt kiểu quay được đưa vào ứng dụng trong thực tế như sản 
phẩm thương mại với chất lượng cao, giá thành hợp lý đủ sức cạnh tranh với sản 
phẩm nhập ngoại cũng như được đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của ngành 
cơ khí chế tạo trong nước tùng bước tiến tới mục tiêu nội địa hóa các thiết bị BSKK 
sử dụng trong các nhà máy nhiệt điện đốt than.  

Thông tin liên hệ: 
  ThS. Phan Hữu Thắng 
  Điện thoại: 0913598490 
  Email: thangph@narime.gov.vn 

 
 


