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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn ñề tài 

Năng lượng có vai trò rất quan trọng ñối với sự phát triển kinh 

tế - xã hội của mỗi quốc gia. Kể từ khi loài người khám phá ra dầu 

mỏ cho ñến nay thì nguồn năng lượng này luôn chiếm tỷ phần cao 

trong cán cân năng lượng của thế giới.Nhưng với tốc ñộ tiêu thụ như 

hiện nay và với trử lượng hữu hạn, thì sự cạn kiệt của nguồn năng 

lượng này trong tương lai là ñiều dễ thấy. Hai vấn ñề mang tính thời 

sự hiện nay của cả thế giới, gắn liền với việc sử dụng năng lượng, là 

an ninh năng lượng và biến ñổi khí hậu.Để tìm lời giải cho bài toán 

này, cần thúc ñẩy mạnh mẻ các nghiên cứu nhằm tìm ra các nguồn 

năng lượng thay thế, ưu tiên hang ñầu cho các nguồn năng lượng tái 

sinh và thân thiện với môi trường. 

Cùng với sự gia tăng của các nguồn năng lượng thay thế khác 

như: năng lượng hạt nhân, năng lượng mặt trời, năng lượng gió,… 

năng lượng sinh học cũng ñang ñược ưu tiên phát triển ở nhiều quốc 

gia, nhất là các nước nông nghiệp. Nhiên liệu sinh học có thể ñược 

sử dụng dưới các dạng khác nhau như: 

- Dạng khí như: biogas, hydro,… 

- Dạng rắn như: cũi, gỗ, rơm, trấu, mùn cưa, than bùn,… 

- Dạng lỏng như: Ethanol sinh học, diesel sinh học,… 

Bio-Ethanol là nhiên liệu sinh học phổ biến nhất, chiếm trên 

90% tổng các loại nhiên liệu sinh học ñã ñược sử dụng, với nồng ñộ 

cồn  trên 99.5%, có trị số octan cao, không gây ô nhiễm môi trường, 

ñược sản xuất từ nguồn nguyên liệu dồi dào là sản phẩm, phụ phẩm 

của nông nghiệp. Ethanol cũng là một nhiên liệu tiềm năng, có thể 

ñược sử dụng như năng lượng thay thế hay thay thế một phần (pha 
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trộn với xăng thành hỗn hợp E5, E10…) ñể giảm sự phát thải khí nhà 

kính, ñang ñược nhiều quốc gia quan tâm nghiên cứu sản xuất và 

khuyến khích sử dụng. 

Nhiệm vụ khó khăn trong việc thiết kế quá trình sản xuất 

BioEthanol là ñảm bảo chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm và nâng cao 

hiệu quả kinh tế của quá trình. Để giảm khó khăn này cần phải sử 

dụng các phần mềm mô phỏng. Phần mềm mô phỏng hỗ trợ cho việc 

thiết kế quá trình không chỉ ñảm bảo tính thân thiện với môi trường 

và sản xuất an toàn mà còn giúp giảm chi phí ñầu tư và chi phí sản 

xuất. Phần mềm mô phỏng cũng giúp xây dựng nên một mô hình 

chuẩn có ñộ trung thực cao với ñầy ñủ những chức năng và sự linh 

ñộng.Phần mềm mô phỏng cũng ñược sử dụng ñể thiết kế cải tiến 

quá trình thu hồi nhiệt, ñảm bảo sự tương thích giữa những dữ liệu 

của quá trình, và xác lập ñiều kiện hoạt ñộng. Như vậy việc mô 

phỏng quá trình sản xuất BioEthanol trên máy tính là công việc thiết 

yếu ñể từ ñó có thể phân tích ñược hiệu quả kinh tế của quá trình và 

ñể lựa chọn công nghệ phù hợp cho việc xây dựng nhà máy. 

Nước ta ñang trong giai ñoạn khởi ñầu, thúc ñẩy phát triển 

nghành nhiên liệu sinh học còn mới mẻ nhưng ñầy triển vọng, với 

nhiều nhà máy sản xuất Bio-ethanol ñang ñược triển khai, lựa chọn 

công nghệ với sự chào hàng của nhiều hãng nổi tiếng như: Technip 

của Pháp, Praj của Ấn ñộ, Chanhae của Hàn quốc, GEA Wigand của 

Đức, Tomsa của Tây ban nha, Delta–T của Mỹ... Do ñó việc ñánh giá 

hiệu quả kinh tế, lựa chọn công nghệ sản xuất Bio-ethanol phù hợp 

với  nguyên liệu sắn lát của nước ta là hết sức quan trọng. Để ñáp ứng 

ñược yêu cầu trên, cần phải sử dụng các phần mềm mô phỏng công 

nghiệp (Pro\II, Hysys, chemcad...) ñể xây dựng mô hình chuẩn với 

các thông số hoạt ñộng tối ưu của công nghệ sản xuất Bio-ethanol từ 
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nguyên liệu sắn lát, từ ñó có thể ñánh giá, so sánh lựa chọn và tìm ra 

cấu hình hợp lý cho nhà máy. 

Xuất phát từ cơ sở khoa học và thực tiễn trên, em chọn ñề tài: 

“Mô phỏng công nghệ sản xuất Bio-ethanol từ nguyên liệu sắn lát 

dựa trên số liệu của hãng Praj áp dụng cho nhà máy Bio-ethanol 

Bình Phước.” 

2. Mục ñích nghiên cứu  

Ứng dụng phần mềm mô phỏng, và dựa trên số liệu của công 

nghệ chào hàng của hãng Praj (Ấn ñộ) áp dụng cho nhà máy Bio-

ethanol Bình Phước, ñể xây dựng một chương trình mô hình hoá 

công nghệ, tính toán tiêu hao năng lượng, xác ñịnh chế ñộ hoạt ñộng 

tối ưu trong dây chuyền công nghệ sản xuất cồn nhiên liệu (>99.5%), 

từ nguyên liệu sắn lát. Từ ñó cho phép ñánh giá, tìm ra cấu hình nhà 

máy hợp lý cho công nghệ này. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

* Đối tượng nghiên cứu: 

- Qui trình sản xuất Bio-ethanol từ nguyên liệu sắn lát. Tham khảo và 

so sánh các công nghệ chào hàng của các hãng: Technip của Pháp, 

Praj của Ấn ñộ, Chanhae của Hàn quốc, GEA Wigand của Đức, 

Tomsa của Tây ban nha, Delta – T của Mỹ. 

- Chức năng cơ bản và khả năng ứng dụng của các phần mềm mô 

phỏng công nghiệp, ñược sử dụng trong công nghệ hóa học.Từ ñó lựa 

chọn phần mềm phù hợp ñể thực hiện ñề tài. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phân tích chi tiết sơ ñồ dòng cũng như các số liệu của công nghệ 

sản xuất Bio-ethanol của hãng Praij áp dụng cho nhà máy Bio-

ethanol Bình Phước nhằm ñưa ra các thông số vận hành phục vụ cho 

quá trình mô phỏng  
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- Nghiên cứu ñầy ñủ các tính năng của phần mềm mô phỏng ñã lựa 

chọn ñể xây dựng sơ ñồ mô phỏng công nghệ sản xuất Bio-ethanol. 

- Chạy mô phỏng và ñiều chỉnh mô hình nhằm xây dựng nên một 

mô hình chuẩn với các thông số hoạt ñộng như trong công nghệ của 

hãng Praj 

- Khai thác kết quả mô phỏng từ ñó ñề xuất phương pháp tối ưu hóa 

công nghệ. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

- Góp phần vào việc nâng cao khả năng mô phỏng trong CNHH. 

- Xây dưng cơ sở dữ liệu các ñiều kiện vận hành nhà máy sản xuất 

Bio-ethanol từ nguyên liệu sắn lát Việt Nam. 

- Tiết kiệm ñược nhiều chi phí thực nghiệm trên mô hình thực. 

- Có thể hiệu chỉnh ñược ñiều kiện vận hành của nhà máy nếu có sự 

thay ñổi liên quan ñến nguồn nguyên liệu. 

- Giảm chi phí ñầu tư và chi phí vận hành nhằm tối ưu hóa chi phí 

sản xuất. 

6.Cấu trúc luận văn. 
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CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN TÀI LI ỆU 

 

1.1.Tổng quan về Ethanol [3] 

1.1.1. Định nghĩa  

Ethanol, hay còn ñược gọi bằng các tên khác như rượu 

Etylic, rượu ngũ cốc, cồn, ethyl alcohol, Ethyl hydrate, 

Hydroxyethane, là một hợp chất hữu cơ thuộc dãy ñồng ñẵng của 

rượu no ñơn chức, có công thức phân tử: C2H5OH hay C2H6O và 

công thức cấu tạo:  

                                                                                                       

 

 

 

1.1.2. Lịch sử 

1.1.3.Tính chất 

1.1.3.1. Tính chất vật lý 

1.1.4. Ứng dụng 

1.1.5. Sản xuất Ethanol 

 Ethanol có thể ñược sản xuất bằng các phương pháp sau: 

1.1.5.1. Tổng hợp hóa học  

1.1.5.2. Phương pháp sinh học 

Ethanol ñược sản xuất theo phương pháp sinh học, ñược gọi là 

Bio-ethanol 

* Nguyên liệu:  

 Nguồn nguyên liệu rất dồi dào:  

- Nông phẩm có chứa ñường, tinh bột như: mía, củ cải ñường, lúa mì, 

lúa gạo, bắp, khoai mì, khoai tây, khoai lang,… 

- Thực vật như: tảo, lục bình, các loại cỏ,… 
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- Phế phụ phẩm nông, lâm nghiệp như: rơm, rạ, bả mía, mùn cưa, 

trấu,… 

* Phương pháp sản xuất: 

 Sử dụng một số loài men rượu (chủ yếu là Sacromyces 

cerevisiaecha) ñể lên men yếm khí, chuyển hóa ñường có trong 

nguyên liệu thành Ethanol và CO2  

                   C6H12O6 → 2CH3CH2OH + 2CO2 

Quá trình nuôi cấy men rượu vào trong sinh khối với ñiều kiện 

phù hợp ñể sản xuất rượu ñược gọi là ủ rượu. Men rượu có thể phát 

triển trong sự hiện diện của khoảng 12% rượu, nhưng nồng ñộ của 

rượu trong các sản phẩm cuối cùng có thể tăng lên nhờ chưng cất. 

Đối với những nguyên liệu có chứa tinh bột, hoặc xenluloza 

trước hết phải chuyển tinh bột hoặc xenluloza thành ñường nhờ xúc 

tác enzym nấm amylas hoặc axit H2SO4 loãng 

                             (C6H10O5)n  →   C6H12O6 

1.1.6. Làm tinh khiết Ethanol 

1.2. Nhiên liệu Xăng sinh học 

1.2.1. Xăng sinh học là gì? [4] 

Xăng pha cồn là sản phẩm hỗn hợp, pha trộn từ xăng - dầu có 

nguồn gốc dầu mỏ (hiện ñang sử dụng trên thị trường) với cồn 

(ethanol) có nguồn gốc từ sản phẩm nông nghiệp như mía ñường, 

ngô, khoai, sắn. Chính vì vậy, nó thường ñược gọi dưới tên "xăng 

sinh học", "dầu sinh học". 

1.2.2. Những ưu ñiểm và hạn chế của nhiên liệu Xăng sinh học 

[5], [6] 

1.2.2.1. Ưu ñiểm  

1.2.2.2. Những vấn ñề còn hạn chế khi sử dụng nhiên liệu Xăng sinh 

học 



 9 

1.2.3. Lợi ích khi sử dụng nhiên liệu Xăng sinh học [6] 

- Có thể giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch ñắt 

ñỏ, ñang cạn kiệt 

- Có thể giải quyết các vấn ñề biến ñổi khí hậu   

Đây là vấn ñề thiết thực trong tình hình biến ñổi khí hậu ngày nay 

của Ethanol thì 55 - 70% từ sản phẩm nông nghiệp (mía hay 

sắn). Tại Vi ệt Nam, Ethanol ñược sản xuất từ sắn. Hiện tại, với 

khoảng 500 nghìn hecta trồng sắn và sản lượng thu hoạch mỗi năm 

tương ñương 10 triệu tấn sắn tươi thì ñến năm 2015, Việt Nam vẫn 

ñảm bảo nguồn nguyên liệu ñể ñể sản xuất Ethanol cho nhu cầu 

trong nước. Nếu việc trồng sắn ñược duy trì ổn ñịnh thì sẽ có hơn 

300 nghìn hộ gia ñình, nếu nhân 4 người/hộ thì có khoảng 1.2 triệu 

người, hầu hết là những người rất nghèo, bà con sống ở vùng sâu 

vùng xa ổn ñịnh ñược cuộc sống từ việc trồng sắn. Vì thế việc sản 

xuất Ethanol từ nguyên liệu sinh học tạo ra một ñầu ra vững chắc, 

hình thành chuỗi giá trị của ngành nhiên liệu trong nước và tạo cơ 

hội việc làm và thu nhập cho người dân". 

1.2.4. Sản xuất bio-Ethanol từ nguyên liệu sắn lát bằng phương 

pháp lên men 

1.2.4.1. Nguồn nguyên liệu sắn lá. 

1.2.4.2.Tình hình sản xuất và tiêu thụ sắn trên thế giới  

1.2.4.3.Tình hình sản xuất và tiêu thụ sắn ở Việt Nam  

1.2.4.4. Phương pháp sản xuất 

Phương pháp này sử dụng các chất men (enzyme) của vi sinh vật 

mà trong ñó chủ yếu là các loại nấm mốc, nấm men và vi khuẩn ñể 

chuyển hóa gluxit, xenluloza thành ñường khử và ñường khử thành 

rượu, rồi chưng cất, tinh chế ñược Ethanol. 

(C6H10O5)n   +   nH2O                          nC6H12O6 

Lên men 
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C6H12O6    2C2H5OH   +   2CO2   + Q 

 Quá trình này có thể phân thành hai công ñoạn là công ñoạn 

lên men nhằm sản xuất Ethanol có nồng ñộ thấp và công ñoạn làm 

khan ñể sản xuất Ethanol có nồng ñộ cao ñể phối trộn vào xăng. 

  Sau khi ñiều chế ra Ethanol, cần phải tách nước bằng phương 

pháp hấp thụ trong ñó sao cho nồng ñộ ñạt 99%. Vì nếu lẫn nhiều 

nước sẽ có hiện tượng tách pha xăng khi pha chế Ethanol này vào. 

1.2.4.5. Tình hình nghiên cứu, sản xuất và tiêu thụ Bio-Ethanol 

trên thế giới và ở nước ta 
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CHƯƠNG 2 - SO SÁNH, LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ SẢN 

XUẤT BIO-ETHANOL 

2.1. So sánh hiệu quả của các công nghệ sản xuất Bio-Ethanol 

của các hãng khác nhau trên thế giới 

2.1.1. Giới thiệu công nghệ chào hàng của một số hãng nỗi tiếng 

trên thế giới 

Hiện nay, nước ta ñang khởi ñộng xây dựng nhiều nhà máy sản 

xuất Bio-Ethanol, với nhiều hãng công nghệ sản xuất Bio-Ethanol 

như: Technip, Praj, Chanhae, GEA Wigand, Tomsa, Delta – T. Khi 

tiếp thị các công nghệ thì các hãng sẽ ñưa ra các bảng tóm tắt ñánh 

giá về năng lượng ñiện, nước, hơi nước, lưu lượng nguyên liệu, 

enzyme,...cần cho quá trình sản xuất, và chất lượng của sản phẩm. 

 2.1.2. Khảo sát chi tiết về qui trình sản xuất Bio-Ethanol của các 

công nghệ chào hàng. 

2.2. Phân tích, lựa chọn công nghệ sản xuất Bio-Ethanol phù hợp 

2.2.1. Tiêu chí lựa chọn công nghệ 

 Nói chung, tiêu chí ñể xem xét, lựa chọn qui trình sản xuất là: 

chi phí ñầu tư, giá thành của các thiết bị sử dụng trong qui trình sản 

xuất, sự ñơn giản, tiện lợi trong thao tác vận hành, chi phí vận hành, 

sự tiêu thụ năng lượng và nguyên liệu ñầu vào cho quá trình, chất 

lượng sản phẩm, hiệu quả tổng thể của quá trình. 

2.2.2. Phân tích, lựa chọn công nghệ 

 Qua tham khảo, phân tích, so sánh trên, ta thấy rằng mỗi công 

nghệ ñều có ưu, khuyết ñiểm, nhưng nhìn chung công nghệ  Praj phù 

hợp hơn ñể chọn làm công nghệ sản xuất Bio-Ethanol từ nguyên liệu 

sắn lát khô, trong ñiều kiện cụ thể của nước ta. 
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CHƯƠNG 3 - LỰA CHỌN PHẦN MỀM VÀ CHU ẨN BỊ SỐ 

LI ỆU MÔ PHỎNG 

 

3.1. Lựa chọn phần mềm mô phỏng 

3.1.1. Giới thiệu về mô phỏng 

3.1.2. Phân tích, lựa chọn phần mềm mô phỏng 

 Để thực hiện ñề tài này, mô phỏng quá trình sản xuất 

 Bio-Ethanol, em lựa chọn phần mềm Pro/II ñể hỗ trợ tính toán. 

3.2. Nghiên cứu cơ sở khoa học và chuẩn bị số liệu ñể tiến hành 

mô phỏng  

Nghiên cứu chi tiết sơ ñồ công nghệ, và thông số công nghệ của 

từng khu vực trong công nghệ Praj.  
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CHƯƠNG 4 - MÔ PHỎNG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BIO-

ETHANOL T Ừ NGUYÊN LI ỆU SẮN LÁT KHÔ 

 

4.1. Chuẩn bị mô phỏng 

4.2. Thực hiện mô phỏng 

4.2.1. Mô phỏng khu vực dịch hóa 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 4.1. Hình ảnh mô phỏng khu vực dịch hóa 

Những dòng nhập liệu chính của khu vực dịch hóa 

� Dòng hơi nước áp thấp LPS  

T = 1270C ; P = 2.5 kg/cm2; Lưu lượng =193.64 tấn/ngày; 

Dòng nước: Process Water (PW giúp cho quá trình hoà trộn tốt) 

T = 320C; P = 3 kg/cm2 ; Lưu lượng = 0.735 tấn/ngày; 

� Dòng nguyên liệu: dịch nhão sắn 

T = 55 oC ; P = 3 kg/cm2 ; Lưu lượng = 2618 tấn/ngày; 

Bảng 4.3. Thành phần dòng nguyên liệu (phần khối lượng)  

H2O 0.7679 
Tro 0.0067 
Chất béo 0.0029 
Chất xơ 0.0145 
Chất ñạm 0.0242 
Tinh bột 0.1838 
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Bảng 4.12.Tóm tắt kết quả mô phỏng các dòng chính của khu vực 

dịch hóa 

Dòng 
T1211- 
T1216 

T1213-
T1214 

T1214-
H1213 

T1214-
T1212 

H-1213-
T1217 

T1212-
H1212 

H1212- 
kvlên 
men 

Nhiệt ñộ 
(oC) 

84.5 102 84.5 85.6 85 85.6 34 

Áp suất 

(kg/cm2) 
3 2 0.6 3 0.6 3 3 

Lưu lượng 

(tấn/ngày) 
2738.5 2811.6 75.3 2737 75.3 2737 2737 

4.2.2. Mô phỏng khu vực ñường hóa, men hóa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.9. Hình ảnh mô phỏng khu vực ñường hóa, men hóa 
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Bảng 4.18. Bảng tóm tắt kết quả mô phỏng các dòng chính khu 

vực men hóa 

Dòng T1335-
R1311 

C1311-
T1335 

C1311- 
T1334 

R1311- 

T1334 

To Distillation 

Section 

Nhiệt ñộ (oC) 34 32 32 34 34 

Áp suất 
(kg/cm2) 

1 3 3 3 6 

Lưu lượng 

(tấn/ngày) 
433 180 144 2686.8 2830.83 

4.2.3. Mô phỏng khu vực chưng cất 

Hình 4.19. Hình ảnh mô phỏng khu vực chưng cất 
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Kết quả mô phỏng khu vực chưng cất 

Bảng 4.31. Bảng tóm tắt kết quả mô phỏng các dòng chính khu 

vực chưng cất 
FM 
to 
H1
40
1 
A/
B 

FM 
to 

C14
02 

DG 
Vap
or to 
H14
04 

LK14
01 to 
C140

1 

VT14
01 to 
C140

1 

VC14
01 to 

H1405 

Spen
t 

mash 
out 

F.C14
12 to 
T1462 

F.H140
4, 
H1407 
to 
C1412 

T
A 
Ou
t 

Dòng 

L L V L V V L L L L 

Nhiệt ñộ 

(oC) 

34 68 68 70 81 70.26
4 

80.7
2 

45.83 47 35 

Áp suất 
(kg/cm2) 

6 4 0.39
6 

0.42 0.5 0.42 0.5 0.290 0.2 2.2 

Lưu 
lượng 

(tấn/ngày
) 

28
30 

2830 58.7 2844.
2 

376.2 414.3 2733
.1 

24 2.952 7.7
7 

 

 

Feed - 
C1461 

R FF -
T1462 

V.C1461 
-H1402 

Chưng 
cất 

C1461 

Fusel 
trích 

Res-
H1465 

Fusel 
oil 
out 

F.K140
2 -

T1461 

T1461-
C1462 

H1403 
-1461 Dòng 

L L V L L L L L L L 

Nhiệt ñộ 

(oC) 
98 35.03 98.376 98.376 107.862 126.587 34.5 92.666 98 86.813 

Áp suất 
(kg/cm2) 

3 3.5 2.2 2.2 2.471 2.5 1.01 1.8 3.5 1.5 

Lưu 
lượng 

(tấn/ngày) 

549.6 52.6 1087.8 248.5 12.8 280.5 0.77 973.4 1080.1 106.6 
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4.2.4. Mô phỏng khu vực tách nước 

Hình 4.28. Hình ảnh mô phỏng khu vực tách nước 

Kết quả mô phỏng khu vực tách nước: 

Bảng 4.37. Bảng tóm tắt kết quả mô phỏng các dòng chính khu 

vực tách nước 

Thông số Feed 

Regen 

to 

C1601 

Ovhead 

C1601 

MSU 

effluent 

product 

vapors 

To 

H1603 
Product CWS 

CWR 

H1608 

T (0C) 30 82.4 91.173 114.3 122 122 34.78 32 34.5 

P  

(kg/cm2) 
4.5 4.5 1.7 1.8 1.65 0.145 4.4 3 2.6 

Lưu 

lượng 

(tấn/ngày) 

248.45 74.04 307.44 15.1 233.4 74.04 233.4 28800  
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CHƯƠNG 5 - KẾT QUẢ THẢO LUẬN 

 

Để cho tiện so sánh giữa số liệu của công nghệ tham khảo và 

kết quả quá trình mô phỏng, ta sắp xếp  các số liệu này kề nhau trong 

cùng  một bảng ñể dễ quan sát. 

5.1. Thảo luận kết quả mô phỏng khu vực dịch hóa 

Bảng 5.1. So sánh số liệu của công nghệ Praj và kết quả mô phỏng 

khu vực dịch hóa 

- Từ bảng số liệu so sánh trên, nhận thấy rằng, ở khu vực 

dịch hóa, kết quả mô phỏng gần như trùng khớp với số liệu của công 

nghệ Praj  

 

 

 
Thông số 

Dòng 
 

So 
sánh 

T1211-
T1216 

T1213-
T1214 

T1214-
H1213 

T1214 -
T1212 

H-
1213 

- 
T 

1217 

T1212-
H1212 
A/B 

H-
1212- 

kv 
lên 
men 

KQMP 84.5 102 85.5 85.6 85 85.6 34 

CN  
Praj 85 102 85 85 85 85 34 Nhiệt ñộ 

(0C) 

Sai số 0.5 0 0.5 0.6 0 0.6 0 

KQMP 3 2 0.6 3 0.6 4.5 3 

CN 
Praj 3 2 0.6 3 0.6 4.5 3 Áp suất 

(Kg/cm2) 

Sai số 0 0 0 0 0 0 0 

KQMP 2738.5 2811.6 75.3 2737 75.3 2737 2737 

CN  
Praj 

2738.41 2811.6 75.3 2736.31 75.3 2737 2737 
Lưu 

lượng 
(Tấn/ngày 

Sai số 0.09 0 0  0 0 0 
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5.2. Thảo luận kết quả mô phỏng khu vực men hóa 

Bảng 5.2. So sánh số liệu của công nghệ Praj và kết quả mô phỏng 

khu vực men hóa 

Thông số 
 

Dòng 
 

So 
sánh 

T1335 -
R1311 

C1311 -
T1335 

C1311 -
T1334 

R1311 
-

T1334 

To 
Distillation 

Section 

KQMP 34 32 32 34 34 

CN Praj 34 32 32 34 34 
Nhiệt ñộ 

(0C) 

Sai số 0 0 0 0 0 

KQMP 433 180 144 2686.8 2830.83 

CN Praj  433 180 144 2686.8 2830.83 Lưu lượng 
(Tấn/ngày) 

Sai số 0  0  0 

Ở khu vực ñường hóa, men hóa, kết quả mô phỏng cũng trùng với số 

liệu của công nghệ Praj  

5.3. Thảo luận kết quả mô phỏng khu vực chưng cất. 

So sánh giữa kết quả mô phỏng và số liệu của công nghệ Praj ở 

khu vực chưng cất, ta thấy rằng chúng hoàn toàn trùng khớp.Ví dụ: 

Dòng từ C-1402 ñến H-1404  

Số liệu của công nghệ Praj là T = 680C, P = 0.396 kg/cm2,  

Lưu lượng là 58.7 tấn/ ngày,  

Kết quả mô phỏng là T = 680C, P = 0.396 kg/cm2, lưu lượng là 58.7 

tấn/ ngày 

Dòng từ K-1402 ñến C-1401  

Số liệu của công nghệ Praj là T = 700C, P = 0.42 kg/cm2,  

Lưu lượng là 2844.2 tấn/ ngày,  

Kết quả mô phỏng là T = 700C, P = 0.42kg/cm2, lưu lượng là 2844.2 

tấn/ ngày 
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Dòng Fusel oil thu ñược 

Số liệu của công nghệ PRAJ là T = 34.50C, P = 1.0133 kg/cm2,  

Lưu lượng là 0.77 tấn/ ngày,  

Kết quả mô phỏng là T = 34.50C, P = 1.01kg/cm2, lưu lượng là 0.77 

tấn/ ngày 

Dòng từ T-1461 ñến C-1461 

Số liệu của công nghệ PRAJ là T = 980C, P = 3.5 kg/cm2,  

Lưu lượng là 1080.1tấn/ ngày,  

Kết quả mô phỏng là T = 980C, P = 3.5kg/cm2, lưu lượng là 1080.1 

tấn/ ngày 

Dòng từ C-1461 ñến H-1402  

Số liệu của công nghệ PRAJ là T = 980C, P = 2.2 kg/cm2,  

Lưu lượng là 1087.8 tấn/ ngày,  

Kết quả mô phỏng là T = 980C, P = 2.2 kg/cm2, lưu lượng là 1087.8 

tấn/ ngày 

Dòng từ Alcohol trích từ tháp tinh luyện  

Số liệu của công nghệ PRAJ là T = 980C, P = 2.2 kg/cm2,  

Lưu lượng là 248.5 tấn/ ngày, có hàm lượng alcohol từ 95-96% v/v  

Kết quả mô phỏng là T = 980C, P = 2.2 kg/cm2, lưu lượng là 248.5 

tấn/ ngày, có hàm lượng alcohol là 95.5% v/v. 

5.4. Thảo luận kết quả mô phỏng khu vực tách nước 

Số liệu của khu vực tách nước giữa công nghệ Praj và kết quả mô 

phỏng cũng hoàn toàn khớp nhau. Ví dụ: 

Dòng hơi ra từ tháp hóa hơi C-1601  

Số liệu của công nghệ Praj là T = 92.80C, P = 1.7 kg/cm2,  

Lưu lượng là 307.44 tấn/ ngày,  

Kết quả mô phỏng là T = 91.1730C, P = 1.7 kg/cm2,  

Lưu lượng là 307.44 tấn/ ngày 
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Dòng từ H-1604 ñến C-1601  

Số liệu của công nghệ PRAJ là T = 82.40C, P = 4.5 kg/cm2,  

Lưu lượng là 74.04 tấn/ ngày,  

Kết quả mô phỏng là T = 82.40C, P = 4.5 kg/cm2, lưu lượng là 74.04 

tấn/ ngày 

Dòng sản phẩm cuối (Ethanol khan ) 

Số liệu của công nghệ PRAJ là T = 34.780C, P = 4.4 kg/cm2,  

Lưu lượng là 233.4 tấn/ ngày,  

Kết quả mô phỏng là T = 34.780C, P = 4.4 kg/cm2, lưu lượng là 

233.4 tấn/ ngày. 
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

I-K ẾT LUẬN: 

Nhiên liệu sinh học nói chung, nhiên liệu Bio-Ethanol nói 

riêng sẽ có một vị trí quan trọng trong bức tranh toàn cảnh về năng 

lượng của thế giới, trong tình hình giá dầu mỏ ngày càng gia tăng và 

bất ổn, ñặc biệt là hiện tượng hiệu ứng nhà kính, sự biến ñổi khí hậu 

nghiêm trọng do khí thải của quá trình sử dụng nhiên liệu hóa thạch. 

Vấn ñề  là phải nghiên cứu, cải tiến quá trình sản xuất Bio-Ethanol 

sao cho hiệu quả nhất. 

Mô phỏng quá trình sản xuất là công việc thiết yếu xây dựng 

một nhà máy sản xuất Ethanol, nó là cơ sở ñể cho nhà sản xuất có thể 

xem xét, phân tích, ñánh giá, lựa chọn công nghệ phù hợp. 

Mục ñích chính của luận văn này là dựa trên số liệu chào 

hàng của công nghệ Praij, sử dụng phần mềm chuyên dụng PROII ñể 

xây dựng một chương trình công nghệ, một mô hình chuẩn với các 

thông số công nghệ ñầy ñủ và xác ñịnh về quá trình sản xuất Bio-

Ethanol từ nguyên liệu sắn lát khô, từ ñó có thể tính toán ñược tiêu 

hao năng lượng, như lượng hơi nước cần ñể cung cấp cho các nồi 

nấu ở khu vực lỏng hóa và cho khu vực chưng cất, ñồng thời ñánh 

giá ñược lượng nhiệt thu hồi tận dụng nhờ trao ñổi giữa các dòng 

công nghệ, ñặt biệt là lượng nhiệt thu hồi ñược từ các dòng ở ñỉnh và 

ñáy tháp tinh luyện và dòng Thin Slop là rất ñáng kể. Mặt khác có 

thể khảo sát ñể tìm vị trí tối ưu cho ñĩa nạp liệu và ñĩa trích dòng 

Fusel oil ñể công suất nhiệt của reboiler là thấp nhất, ñồng thời dòng 

Fusel có ñiều kiện, thành phần ñúng như ñiều kiện, thành phần thực 

của nó. 

Từ mô hình chuẩn này, người nghiên cứu có thể ñiều chỉnh 

các thông số công nghệ khi có sự thay ñổi trong thực tế, chẳng hạn 
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như khi có sự thay ñổi thông số của nguyên liệu hay ñiều kiện vận 

hành của các thiết bị. . Hơn nữa, nếu làm một phép so sánh kinh tế, 

rõ ràng giá thành khi thuê hoặc mua phần mềm cực kỳ nhỏ so với giá 

của một pilot, mặc dù kết quả của chúng ñưa ra có thể nói là rất khớp 

nhau. 

II-KI ẾN NGHỊ 

Để tiếp tục phát triển các kết quả nghiên cứu, em xin ñề xuất 

một số kiến nghị như sau: 

- Trên cơ sở mô hình công nghệ ñã ñược mô phỏng, tiếp tục 

nghiên cứu bằng cách thay ñổi ñiều kiện hoạt ñộng khác nhau, cấu 

hình khác nhau, kết hợp với phần mềm tính toán Excel với hàm mục 

tiêu là tối ưu hóa chi phí ñầu tư cho một quá trình mới, và tối ưu hóa 

chi phí vận hành cho một quá trình ñã tồn tại, mục ñích cuối cùng 

nâng cao hiệu quả sản xuất Bio-Ethanol. 

- Tiến hành làm thực nghiệm song song với mô phỏng quá 

trình sản xuất Bio-Ethaol từ nguyên liệu sinh khối cellulose chứa 

nhiều trong các phụ phẩm nông nghiệp như: vỏ trâú, mùn cưa, rơm 

rạ, lục bình,… ñó là nguồn nguyên liệu rẻ tiền và rất dồi dào ở một 

nước nông nghiệp như nước ta. 

  


