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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

  Hiện nay có rất nhiều nồi hơi có hiệu suất sử dụng năng 

lượng thấp, làm gia tăng tình trạng ô nhiễm môi trường và kém hiệu 

quả về mặt kinh tế. 

 Có nhiều biện pháp nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng trong 

hệ thống nồi hơi liên quan ñến quá trình ñốt, truyền nhiệt, hao hụt 

năng lượng. 

 Xuất phát từ thực tế ñó, tôi chọn và nghiên cứu ñề tài: 

“Nghiên cứu tính toán ñưa ra  giải pháp giảm thiểu các yếu tố ảnh 

hưởng ñến hiệu suất của nồi hơi công nghiệp ”  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Trong ñề tài này tác giả nghiên cứu những vấn ñề liên quan 

ñến các yếu tố làm giảm hiệu suất của nồi hơi. 

3. Nội dung nghiên cứu 

  - Các yếu tố ảnh hưởng ñến hiệu suất nồi hơi công nghiệp. 

  - Tính toán ñưa ra các giải pháp tốt nhất nhằm giảm thiểu các 

yếu tố ảnh hưởng ñến hiệu suất nồi hơi. 

4. Phương pháp nghiên cứu  

- Nghiên cứu lý thuyết . 

- Thực nghiệm so sánh và kết luận. 

5. Ý nghĩa thực tiễn 

Sử dụng năng lượng hiệu quả hơn trong sản xuất công 

nghiệp. Tiết kiệm ñược tài nguyên nhiên liệu, ñặc biệt là các loại 

nhiên liệu hóa thạch. 
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Giảm thiểu ô nhiểm môi trường, ổn ñịnh kinh tế. 

6. Bố cục luận văn 

Ngoài phần Mở ñầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, phần 

nội dung gồm các chương sau:  

Luận văn bao gồm 04 chương: 

Chương 1 : Tổng quan về hoạt ñộng của nồi hơi 

 Chương 2 : Phân tích ñánh giá các yếu tố ảnh hưởng ñến 

hiệu suất nồi hơi 

 Chương 3 : Tính toán phương án giảm thiểu tác ñộng của các 

yếu tố ảnh hưởng ñến hiệu suất nồi hơi 

Chương 4 : Tính toán giải pháp cụ thể cho nồi hơi 
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Chương 1 

TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NỒI HƠI 

1.1 Tổng quan về nồi hơi 

Nồi hơi là một thiết bị giúp ñưa nhiệt của quá trình ñốt cháy 

cho nước cho ñến khi nước ñược ñun nóng hoặc thành hơi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1 Giản ñồ của một bộ phận nồi hơi 

1.2 Đánh giá hoạt ñộng của nồi hơi 

Cân bằng nhiệt sẽ giúp chúng ta xác ñịnh ñược những tổn 

thất nhiệt có thể và không thể tránh khỏi. Kiểm ñịnh hiệu suất nồi hơi 

giúp ta tìm ra khu vực trục trặc; ñể có các biện pháp khắc phục. 

1.2.1 Cân Bằng nhiệt 

Cân bằng năng lượng là ñể xác ñịnh nhu cầu năng lượng ñầu 

vào và tính toán tỷ lệ hao hụt trên cơ sở năng lượng ñầu ra dưới 

những dạng khác nhau. 

1.2.2 Hiệu suất nồi hơi 

Làm mềm KKhhửử  mmuuốốii   

 

MMỏỏ  ññốốtt  

   

 

     

NNưướớcc  ccấấpp  

Nhiên liệu 

Khí xã 

Ống khói BBììnnhh  kkhhửử  kkhhíí  

BBơơmm  

 
BBOOII LL EERR  

BBộộ  
hhââmm  

 

  

 

ĐĐếếnn  bbììnnhh  ttáácchh  llỏỏnngg  Hơi tuần hoàn 

XXửử  llýý  hhóóaa  cchhấấtt  

BBììnnhh  
ttáácchh  
llỏỏnngg  
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1.2.3 Hiệu suất nồi hơi theo phương pháp cân bằng thuận 

Hiệu suất nồi hơi (η) = Nhiệt lượng hữu ích/Nhiệt lượng ñưa vào  

⇔   
'D.(i -i )bh nc

η = 
lvB.Qt

 

Ưu ñiểm của phương pháp cân bằng thuận 

- Có thể ñánh giá nhanh hiệu suất nồi hơi. 

- Cách tính toán cần sử dụng ít thông số. 

- Sử dụng ít thiết bị quan trắc. 

- Dễ dàng so sánh tỷ lệ hoá hơi với số liệu ban ñầu. 

Nhược ñiểm của phương pháp cân bằng thuận 

- Không xác ñịnh ñược tại sao hiệu suất của hệ thống giảm. 

1.2.3 Hiệu suất nồi hơi theo phương pháp cân bằng nghịch 

Hiệu suất nồi hơi: 
6

η = 100% - qi
i=2
∑  

Ưu ñiểm của phương pháp cân bằng nghịch 

Có thể ñạt ñược cân bằng năng lượng hoàn tất cho mỗi dòng 

riêng, giúp xác ñịnh giải pháp cải thiện hiệu suất nồi hơi. 

Nhược ñiểm của phương pháp cân bằng nghịch 

Tốn thời gian  

Cần sử dụng thiết bị trong phòng thí nghiệm ñể phân tích  

1.3 Kết luận chương 

 Hoạt ñộng ñánh giá nồi hơi là khâu quan trọng cần thiết cho 

quá trình vận hành, ñịnh kỳ bảo dưỡng và phục vụ cho mục ñích 

kiểm toán năng lượng ñể nâng cao hiệu quả của quá trình sản xuất. 
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Chương 2 

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC Y ẾU TỐ ẢNH HƯỞNG  

ĐẾN HIỆU SUẤT NỒI HƠI 

2.1 Ảnh hưởng của tổn thất nhiệt q2 

2.1.1 Đặc ñiểm của tổn thất nhiệt q2 

- Khi nhiệt ñộ khói thải cao thì kéo theo hiệu suất của nồi hơi giảm. 

2.1.2 Giải pháp giảm tổn thất nhiệt q2 

 Tận dụng nhiệt khói thải. 

 Đảm bảo quá trình ñốt với hệ số không khí thừa tối ưu. 

Cung cấp không khí cho nồi hợp lý trong từng giai ñoạn ñốt. 

Đảm bảo chân không buồng ñốt trong vận hành. 

Đảm bảo chế ñộ thổi bụi hợp lý. 

Đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng nước cấp, nước nồi. 

Giảm áp suất hơi nước của nồi hơi. 

2.2 Đặc ñiểm của hệ số không khí thừa 

+ Ảnh hưởng của áp suất và nhiệt ñộ ñến hệ số không khí thừa 

  

Hình 2.1 Ảnh hưởng của hệ số không khí thừa ñến hiệu suất nồi hơi 

 Tỷ lệ không khí thừa tối ưu cho quá trình ñốt phụ thuộc vào 

loại nhiên liệu, công suất và chế ñộ hoạt ñộng của nồi hơi  
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Bảng 2.2 Hệ số không khí thừa theo nhiên liệu và công suất nồi 

Nhiên liệu rắn Công suất 
nồi (T/h) Ghi cố ñịnh Tầng sôi 

Nhiên liệu 
lỏng 

Nhiên liệu 
khí 

> 30 1,2 ÷ 1,3 1,2 ÷ 1,25 1,05 ÷ 1,15 1,05 ÷ 1,15 
10 ÷ 30 1,2 ÷ 1,3 1,2 ÷ 1,25 1,2 ÷ 1,25 1,2 ÷ 1,25 
5 ÷ 10   1,2 ÷ 1,3 1,2 ÷ 1,25 

< 5   1,2 ÷ 1,3 1,2 ÷ 1,25 
Hệ số không khí thừa của nồi theo kết quả phân tích khói: 

  
2

21
α = 

21 - (O  - 0,5.CO)
 

Khi tính nhiệt cho các tải trọng từ 75% - 100%, có thể xem α = 

const. 

Trường hợp tải giảm xuống dưới 75%: 
D'

α' = α - (0,75 - )
D

 

Hoặc có thể xác ñịnh theo ñồ thị dưới ñây [21]. 

  
 

Nhiên liệu khí Các loại nhiên liệu khác 
Hình 2.2 Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa nồng ñộ O2, CO2, và  % 

không khí thừa 

2.2.3 Giải pháp kiểm soát hệ số không khí thừa 
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- Sử dụng thiết bị phân tích Oxy cầm tay và ñồng hồ ño lưu 

lượng khí. 

- Thiết bị phân tích Oxy liên tục với ñồng hồ ño lưu lượng 

khí ñược gắn bên trong. 

- Thiết bị phân tích Oxy liên tục tương tự có thiết bị van ñiều 

tiết ñiều khiển từ xa. 

- Hệ thống ñiều khiển van ñiều tiết tự ñộng. 

2.3 Ảnh hưởng của tổn thất nhiệt q3, q4 

- Tổn thất nhiệt q3, q4 còn phụ thuộc nhiều vào hệ số không 

khí thừa, kết cấu buồng ñốt, phương pháp ñốt. 

- Tổn thất q4 chủ yếu là do ñốt nhiên liệu rắn. 

- Đối với lò công nghiệp thường bị tổn thất theo 2 ñường: 

theo xỉ và lọt xuống ghi.  

- Độ mịn, ñộ ẩm than bột, chất lượng than, nhiệt ñộ gió 

nóng, tỷ lệ-tốc ñộ gió...  

+ Giải pháp giảm  tổn thất nhiệt q3, q4 

- Đảm bảo hệ số không khí thừa tối ưu. 

- Đảm bảo chất lượng than cung cấp. 

- Đảm bảo tổ chức chế ñộ cháy hợp lý. 

2.4 Ảnh hưởng của q5, q6 ñến hiệu suất 

2.4.1 Đặc ñiểm của tổn thất nhiệt q5
 

Khi tính nghiệm nhiệt, q5 có thể tính gần ñúng như sau: 

  5 t
lv

100
q  = (400F + 3000) ,   [%]

B.Q
 

F- diện tích bề mặt ngoài nồi hơi, 
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400- nhiệt lượng tổn thất trên 1m2 bề mặt ngoài của nồi hơi, 

30000- nhiệt lượng tổn thất tại các bề mặt bầu nồi hộp ống. 

Đối với nồi hơi có DN nhỏ hơn 10000 kg/h. 

  
bh nc

Nt5
lv

100 i -i
q  = (100 + 8D ) ,   [%]

B.Q 640
 

Trị số q5 khi tải thay ñổi: 

 
5 5

B'q  = 0,5q (1+ ) ,   [%]
'B

 

Yếu tố ảnh hưởng: nhiệt ñộ, diện tích bề mặt xung quanh, hệ số tỏa 

nhiệt ñối lưu. Q5 = αdl.F.∆t  

2.4.2  Giải pháp giảm tổn thất q5 và q6 

- Bọc bảo ôn lại nồi hơi. 

- Tận dụng tối ña công suất nồi hơi. 

- Để giảm tổn thất q6 phải có phương án cải tạo lại ghi lò. 

- Tính toán quy trình thải xỉ hợp lý. 

 - Tận dụng nhiệt xỉ thải qua bộ hâm nước. 

2.5 Ảnh hưởng của nhiên liệu 

+ Giải pháp nâng cao hiệu quả quá trình ñốt 

- Lựa chọn kích thước nhiên liệu phù hợp và ñồng ñều. 

- Tổ chức cấp gió và lựa chọn tốc ñộ gió hợp lý. 

- Duy trì nhiệt ñộ buồng lửa ổn ñịnh. 

2.6 Ảnh hưởng của chất lượng nước cấp và chế ñộ xả ñáy lên 

hiệu suất nồi hơi 

2.6.1 Ảnh hưởng của chất lượng nước cấp 

 - Làm giảm khả năng truyền nhiệt từ khói ñến môi chất. 
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- Tăng tốc ñộ ăn mòn kim loại, tăng nhiệt ñộ của vách ống lên.  

   Để giảm ñộ ăn mòn cần thực hiện 3 nhiệm vụ sau :  

- Ngăn ngừa hiện tượng bám cáu trên tất cả các bề mặt ñốt. 

- Duy trì ñộ sạch của hơi ở mức ñộ cần thiết. 

- Ngăn ngừa quá trình ăn mòn của ñường nước, ñường hơi. 

2.6.2 Giải pháp xử lý nước cho nồi 

Xử lý nước nồi hơi thường dựa trên 3 nguyên tắc chính là :  

- Kiểm soát cáu cặn, ngăn ngừa cáu ñóng trên bề mặt ống.  

- Kiểm soát ăn mòn.  

- Ngăn chặn oxy hòa tan gây oxýt hóa làm kim loại bị hư 

hại, bị ăn mòn, giảm ñộ dày.  

2.6.3 Vai trò của việc xả ñáy nồi hơi 

+ Giải pháp tận dụng nhiệt xả ñáy 

 Kiểm soát lượng xả ñáy: 

 Lắp ñặt thiết bị sinh hơi giãn áp. 

Lắp ñặt một bộ trao ñổi nhiệt gián tiếp. 

+ Giải pháp kiểm soát lượng  xả ñáy 

 Giảm tối thiểu lượng nước xả. 

 Sử dụng hệ thống tự ñộng kiểm soát lượng xả ñáy. 

 Lựa chọn hệ thống xử lý nước cấp. 

2.7 Ảnh hưởng của chế ñộ vận hành lên hiệu suất nồi hơi 

2.7.1 Ảnh hưởng của thiết bị nồi lên hiệu suất nồi và biện pháp 

khắc phục 

- Các bề mặt truyền nhiệt:  

- Quạt gió:  
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- Vòi ñốt dầu hoặc khí:  

- Hệ thống bảo ôn:  

2.7.2 Ảnh hưởng của chế ñộ vận hành lên hiệu suất nồi hơi 

Chế ñộ vận hành không tối ưu thể hiện ở những mặt sau: 

- Nồi vận hành ở chế ñộ thiếu gió hoặc thừa gió  

- Phân phối gió không hợp lý  

- Khi thay ñổi phụ tải thì chế ñộ cấp gió không phù hợp 

2.7.3 Thí nghiệm nâng cao hiệu suất, xác lập chế ñộ vận hành tối 

ưu cho nồi 

2.7.3.1 Thí nghiệm xác lập hệ số không khí thừa tối ưu 

- Dựng ñồ thị quan hệ các tổn thất q2 = f(α), q4 = f(α), q3 = 

f(α) và các tổng thất nhiệt (q2 + q4 + q3 ) = f(α). 

2.7.3.2 Thí nghiệm cân bằng nhiệt, xác lập chế ñộ vận hành tối ưu 

- Lập ñặc tuyến η = f(D), và xác ñịnh phụ tải kinh tế nhất của 

nồi. Lập bảng chế ñộ vận hành tối ưu cho nồi hơi. 

 

CHƯƠNG 3 

TÍNH TOÁN PH ƯƠNG ÁN GIẢM THI ỂU TÁC ĐỘNG CỦA 

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU SUẤT NỒI HƠI 

3.1 Tính toán thu hồi nhiệt từ khói thải 

3.1.1 Xác ñịnh khối lượng nhiệt thải từ khói thải 

Nhiệt lượng ñể gia nhiệt nước cấp thành hơi bão hòa ở áp 

suất làm việc là:  bh ncQ = D.(i - i ) ,         [kj/kg] 

Tổn thất nhiệt do khói thải: 
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  4
2 k kkl

q
Q = (i - i ).(1 - ) ,        [kj/kg]

100
 

Thành phần tổn thất nhiệt do khói thải: 2
2

ñv

Q
q  = .100%

Q
 

3.1.2 Tính toán gia nhiệt nước cấp 

+ Xác ñịnh nhiệt lượng khói thải truyền cho nước qua bộ hâm 

  Q  = G C ∆t  ,           [kj/kg]n n pn n
 

 Gn – Lưu lượng nước cấp bổ sung qua bộ hâm. Được ñiều 

chỉnh tỷ lệ với chế ñộ tải [9]: G  = 0,14D – 0,22, [l/s]n . 

 Cpn – Nhiệt dung riêng của nước cấp 

 ∆tn – Mức gia tăng nhiệt ñộ của nước cấp 

Tổn thất nhiệt Q2 sau khi ñã tận dụng gia nhiệt cho nước cấp ñến 

nhiệt ñộ sôi : 2 2 nQ'  = Q  - Q  

Thành phần tổn thất nhiệt do khói thải sau bộ hâm: 2
2

dv

Q'
q'  = 

Q
 

Độ gia tăng hiệu suất của nồi hơi lúc này: 2 2∆η = q  - q'  

+ Tính toán thiết kế bộ hâm 

Chọn bộ hâm nước kiểu không sôi dạng ống xoắn bằng thép 

trơn có ñường kính sơ bộ: d1/d2 và λ. 

+ Tính kết cấu 

Chọn nhiệt ñộ vào bộ hâm nước. Thông thường chọn t = 30oC 

Vì thiết kế bộ hâm nước không sôi nên ta chọn nhiệt ñộ ra của 

nước nhỏ hơn so với nhiệt sôi của nước trong bộ hâm => chọn t’’ 

Tra bảng nước chưa sôi với  
0

bh nc
kJt"[ C] ; p [bar]  =>  i  [ ]kg

0
bh nc

kJt'[ C]  ;  p [bar]   =>   i  [ ]kg
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Tra bảng nước chưa sôi với: 

+ Tính toán truyền nhiệt về phía nước 

Nhiệt ñộ trung bình của nước: 

Nhiệt lượng truyền cho nước: 

Tính α2:  22 f2
2

2

Nu .λ
α  = ,          [W/m K]

d
 

+ Tính toán truyền nhiệt về phía khói 

Chọn sơ bộ 3
k p2φ (kg/m ) ; C (kj/kgK), Ta có vk(m/s) 

Xác ñịnh ''
1t :  '' ' ok

1 1
k

Q
t = t - ,     [ C]

V
 

Nhiệt ñộ trung bình của khói: 
' ''

o1 1
1

t + t
t = ,        [ C]

2
 

Tính α1: (lấy ' 2
1 1α = 0,8α ,       [W/m K]) 

Chùm ống bố trí so le nên: 0,6 0,36
2 f1 f1Nu = 0,4.Re .Pr  

2

1 2

1
k = ,        [W/m K]

1 δ 1
+ +

α λ α

 

Độ chênh nhiệt ñộ trung bình:  o
max min

1
∆t  = (∆t +∆t ) ,         [ C]

2
 

Diện tích truyền nhiệt của thiết bị: 2nQ
F = ,         [m ]

k.∆t
 

Số ống của bộ hâm:   n
2
2 2

4G
n = 

φ.π.d .ω .3600
 

Chiều dài mỗi phần tử ñược tính: 
tb

F
l = ,          [m]
π.d .n

 

3.1.3 Tính toán gia nhiệt không khí 

o2 2
2

t' + t''
t =  ,        [ C]

2

2n p 2 2Q = G .c .(t'' - t' ),       [Kj/kg]
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Nhiệt lượng cần thiết ñể gia nhiệt cho không khí là: 

   ( )2 1kk kkQ  = V . i - i  , [kj/kg]  

 Nhiệt lượng do khói thải sau bộ hâm:  Q’2 = Q2 - Qn 

3.1.4 Tính toán gia nhiệt dầu 

 Nhiệt lượng cần thiết ñể gia nhiệt dầu:    

( ) nl1 1 nl2 2dQ = B C .t -C .t  , [kj/kg] 

3.2 Tính toán hệ số không khí thừa tối ưu 

3.2.1 Trường hợp hệ số không khí thừa vượt quá giá trị tối ưu α1 

Thành lập bảng tính với α1  

Bảng 3.3 Số liệu tính toán với hệ số không khí thừa α1  

stt Đại lượng Công thức tính Trị số 
Đơn 
vị 

1 
Entanpi của hơi 
nước do không 
khí mang vào  

α o
H2O kk H2Oi = 0,0161(α-1).V .(Ct)   Kj/kg 

2 
Entanpi của khói 
thực  

o o α

k k 1 kk H2Oi  = i  + (α -1).i  + i   Kj/kg 

3 
Entanpi của 
không khí lạnh  

o
kkl 1 kk kk kki  = α .V .C .t   Kj/kg 

4 
Lượng tổn thất 
Q21 

4
21 k kkl

q
Q =(i - i ).(1 - )

100
  Kj/kg 

5 Thành phần q21 
21

21
ñv

Q
q  = .100%

Q
  % 

 
3.2.2 Trường hợp xác ñịnh hệ số không khí thừa tối ưu α2 

- Tính Q3 : 4
 3

2

235( 0,375 ).
Q = (1 )

100

lv lv
cC S CO q

RO CO

+ −
+

, [Kj/kg] 

Áp dụng công thức: Q3 = q3.Qñv � q3 = Q3/Qñv 

Thành lập bảng tính với α2  
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Bảng 3.4 Số liệu tính toán với hệ số không khí thừa α2  

stt Đại lượng Công thức tính Trị số Đơn vị 

1 
Entanpi của hơi 
nước do không 
khí mang vào  

α o
H2O kk H2Oi = 0,0161(α-1).V .(Ct)   Kj/kg 

2 
Entanpi của 
khói thực  

o o α

k k 1 kk H2Oi  = i  + (α -1).i  + i   Kj/kg 

3 
Entanpi của 
không khí lạnh  

o
kkl 1 kk kk kki  = α .V .C .t   Kj/kg 

4 
Lượng tổn thất 
Q22 

4
22 k kkl

q
Q =(i - i ).(1 - )

100
  Kj/kg 

5 Thành phần q22 
2

21
ñv

Q
q  = .100%

Q
  % 

6 
Lượng tổn thất 
Q3 

4
 3

2

235( 0,375 ).
Q = (1 )

100

lv lv
cC S CO q

RO CO

+ −
+

  Kj/kg 

7 Thành phần q3 q3 = Q3/Qñv  % 

8 
Tổng tổn thất 
q22 và q3 

q22 + q3  % 

9 
So sánh tổng 
lượng tổn thất 

q21 và q22 + q3  % 

 
3.3 Tính toán giảm tổn thất nhiệt q5 

Tính toán bảo ôn cho nồi hơi 

Tổn thất khi chưa bảo ôn: lò w1 k5.0Q  = α .F .(t - t ) ,  [W]dl  

Tổn thất khi ñã bảo ôn: lò w2 k5.1Q  = α .F .(t - t ) ,  [W]dl  

+ Tính chiều dày lớp bảo ôn: 

 Mật ñộ dòng nhiệt qua vách nồi hơi khi ñã bảo ôn: 

2
5.1 w2 kq  = α .(t - t ) ,  [W/m ]dl  

Phương trình cân bằng nhiệt: 
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2 w 1 w 2

5.1

5.1

2π .λ .(t - t )

q
2 1

2π .λ .(t - t )2 w 1 w 2q =
d2ln
d1

 d =  d .e⇒

 

 Chiều dày lớp bảo ôn: δ = d2 – d1 

3.4 Tính nhiệt ñộ cháy của nhiên liệu 

Giả thiết nhiệt ñộ cháy  lý thuyết tño cần tìm nằm trong 

khoảng t1 ñến t2 và 
t < t  < t
1 2

ño
ot - t  = 100 C

2 1







  

Khi ñó, nhiệt ñộ cháy lý thuyết xác ñịnh theo công thức sau: 

   tong 1
ño 2 1 1

2 1

i - i
t = .(t - t ) + t

i - i
 

Nhiệt ñộ cháy thực tế của nhiên liệu tính theo công thức sau: ttt = 

θ.tdo 

Bảng 3.7 Bảng tra hệ số nhiệt ñộ θ theo dạng lò và nhiên liệu 

Loại nồi hơi Dạng nhiên liệu θ 
Nồi buồng Khí nồi sinh khí 0,73 – 0,78 
Nồi buồng Rắn 0,66 – 0,70 
Nồi liên tục Rắn 0,70 – 0,75 

 
3.5.4 Tính toán lượng xả ñáy nồi hơi 

3.5.4.1 Tính toán lượng xả ñáy  

Có thể sử dụng công thức dưới ñây ñể tính toán khối lượng xả 

ñáy cần thiết ñể kiểm soát nồng ñộ chất rắn trong nước của nồi hơi:  

%Dx = TDSnc / (TDSmax –TDSnc)  
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Nếu giới hạn tối ña cho phép của TDS như trong nồi hơi trọn 

bộ là 3000 ppm, % nước cấp qua xử lý là 10% và TDS có trong nước 

cấp qua xử lý là 300 ppm, thì % xả ñáy cho như sau:  

%Dx  = 300 x 10 / 3000  

= 1 %  

Từ ñây dễ dàng suy ra lượng xả ñáy cần thiết là: 

Dx  = D.1% 

Lượng xả ñáy Dx của nồi hơi tuần hoàn tự nhiên chỉ tuỳ 

thuộc vào lượng muối của nước cấp, của hơi nước, của nước nồi Snc, 

Sh, Snn: 

   S - Snc hD  = D.  ,   [kg/h]x S - Snn nc
 

Lượng nước xả Dx thường chiếm 0,5 ÷ 2% lượng sinh hơi 

của nồi hơi. 

3.5.4.2 Thu hồi nhiệt thải từ lượng nước xả ñáy 

Tổng lượng tổn thất do xả ñáy: 

   '
X X bhQ  = D .i  , [kw] 

Hoặc    X pQ  = m.C .∆t ,  [kw] 

3.6 Xây dựng toán ñồ i - θ – α ñối với các loại nhiên liệu phục vụ 

cho công tác vận hành 

CHƯƠNG 4 

TÍNH TOÁN GI ẢI PHÁP CỤ THỂ CHO NỒI HƠI 

4.1 Nhà máy giấy bao bì Hải Phương – Quảng Ngãi 
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 Nồi hơi D = 10.000 kg/h, áp suất hơi bão hòa 5bar. Nhiệt ñộ 

nước cấp 30oC; nhiệt ñộ khói thải 300oC. Sử dụng nhiên liệu than 

Antraxit có thành phần làm việc như sau:  

%Clv %Hlv %Olv %Nlv %Slv %Alv %Wlv Hệ số không 
khí thừa 

76,32 4,08 3,64 1,61 3,80 7,55 3,00 n = 1,25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bảng 4.1 Số liệu ban ñầu nồi hơi 

Stt Thông số Kí hiệu Giá trị Đơn vị 

1 Hệ số không khí thừa α 1,25  
2 Nhiệt ñộ không khí lạnh tkkl 30 oC 
3 Nhiệt dung riêng ñẳng áp Ckk 1,3 Kj/m3ñộ 
4 Nhiệt ñộ nước cấp t'2 30 oC 
5 Nhiệt ñộ nhiên liệu tnl 30 oC 

6 
Nhiệt ñộ vách ngoài lớp 
bảo ôn cũ của nồi hơi 

tf1 130 oC 

4.2 Giải pháp tận dụng nhiệt khói thải 

 Do nồi hơi ñốt than nên có thể chọn sơ bộ q4 = 10%. Từ ñây 

xác ñịnh ñược tổn thất nhiệt do khói thải: 

Khí 
ñốt 
ñược 
sấy 

nóng 

NỒI HƠI 
Nước cấp 
 ở 30oC 

Khói thải 150-400oC 

Không khí 
 ñốt 30oC 

Nước cấp 
ñược hâm 

nóng 

Khói thải 
120-140oC 

Hơi 

Hình 4.1 Sơ ñồ vận hành nồi hơi có hệ 

thống thu hồi nhiệt thải từ khói lò 



 20 

  4
2 k kkl

q
Q = (i -i ).(1- ) = 4055,22 kj/kg

100
 

- Thành phần tổn thất nhiệt do khói thải:   

  2
2

ñv

Q
q  = .100% = 13,51%

Q
 

4.2.1 Tận dụng nhiệt khói thải ñể gia nhiệt nước cấp bổ sung 

4.2.1.1 Khả năng tiết kiệm nhiên liệu 

- Nhiệt lượng cần thiết ñể gia nhiệt nước cấp bổ sung ở nhiệt 

ñộ 30oC thành hơi bão hòa ở áp suất 5 bar. 

   nbsQ = 446 KW 

 - Nhiệt lượng cần thiết ñể gia nhiệt nước cấp bổ sung ñã 

ñược hâm ñến nhiệt ñộ sôi thành hơi bão hòa ở áp suất 5 bar. 

  '
 nbsQ = 396,1 KW 

- Khi không gia nhiệt nước cấp thì lượng tiêu hao nhiên liệu 

cần ñể gia nhiệt nước cấp bổ sung lên ñến nhiệt ñộ sôi là: 

  gnnB  = 0,0017 kg/s 

 - Lượng nhiên liệu tiết kiệm ñược: 

  gnn∆B = B - B' = B = 0,0017 kg/s 

4.2.1.2 Độ gia tăng hiệu suất khi sử dụng bộ hâm nước 

- Giả thiết nồi hơi hoạt ñộng với 100% công suất và lưu 

lượng nước cấp bổ sung qua bộ tiết kiệm là không  ñổi. Nhiệt lượng 

khói thải truyền cho nước qua bộ hâm:  

  Q  = G C ∆t  = 0,17.4,174.70 = 49,7 kwn n pn n
 

- Nhiệt lượng nước cấp hấp thụ qua bộ hâm tính chuyển ñổi 
qua (kj/kg) 
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  Q 49,7' nQ  =  =  = 1834 kj/kgn B 0,0271
 

 - Tổn thất nhiệt do khói thải sau khi ñã tận dụng gia nhiệt 

cho nước cấp ñến nhiệt ñộ sôi: 

  2 2 nQ'  = Q  - Q' = 4055,22 - 1834 = 2221,3 kj/kg  

 - Thành phần tổn thất nhiệt do khói thải sau bộ hâm: 

  2
2

dv

Q' 2221,3
q'  =  = .100% = 7,4%

Q 30017,32
 

 - Độ gia tăng hiệu suất của nồi hơi lúc này: 

  2 2∆η = q  - q' = 13,51 - 7,4 = 6,11% 

4.2.1.3  Tính thiết kế bộ hâm nước 

 Bảng 4.2 Kết quả tính thiết kế bộ hâm nước 

Stt Thông số Công thức tính 
Giá 
trị 

Đơn vị 

1 
Đường kính ngoài sơ 
bộ 

d1 32 mm 

2 
Đường kính trong sơ 
bộ 

d2 26 mm 

3 Hệ số dẫn nhiệt λ 22 W/mK 
4 Nhiệt ñộ nước cấp t'2 30 oC 

5 
Nhiệt ñộ nước ra khỏi 
bộ hâm 

t’’ 2 110 oC 

6 
Nhiệt ñộ khói trước 
bộ hâm 

t'1 300 oC 

7 
Nhiệt ñộ khói sau bộ 
hâm 

t’’ 1 233,2 oC 

8 
Độ chênh nhiệt ñộ 
trung bình max min

1
∆t = (∆t +∆t )

2
 196,6 oC 

9 
Diện tích truyền nhiệt 
của thiết bị 

Q
F  =  

k .∆ t
 48 m2 



 22 

10 Số ống của bộ hâm n
2

2 2 2

4G
n = 

ρ .π.d .ω
 9 ống 

11 
Chiều dài mỗi phần 
tử tb

F
l = 
π.d .n

 58,6 m 

12 Hệ số truyền nhiệt 
'
dl1 dl2

1
k   = 

1 δ 1
+ +

α λ α

 
83,6 W/m2K 

13 
Hệ số tỏa nhiệt của 
khói 

'
dl1 dl1α = 0,8α  87,52 W/m2K 

14 
Hệ số dẫn nhiệt của 
bộ hâm 

λ 22 W/mK 

15 
Nhiệt lượng hấp thụ 
của bộ hâm 2n n p 2 2Q  = G .C .(t'' - t' ) 791,3 KW 

- Tốc ñộ tính toán của khói: ωk = Gk/Fôk 

3tt k k
k

B .V (θ +273)
G  = = 5,39 m /s

273
, Fôk = π.r2 = π.(0,48)2 = 2,27 m2 

� ωk = 5,39/2,27 = 2,4 m/s 

4.2.1.4  Sơ ñồ nước cấp cho nồi hơi 

  
Hình 4.3 Hệ thống cấp nước có sử dụng bộ hâm nước 

4.3 Tính chọn hệ số không khí thừa tối ưu 

4.3.1 Khi nồi hơi vận hành với  α1 = 1,25 

 Khi ñó tổn thất nhiệt q3 = 0. 
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Bảng 4.3 Số liệu tính toán với hệ số không khí thừa α1  

Stt Đại lượng Công thức tính Trị số Đơn vị 

1 
Entanpi của hơi 
nước do không 
khí mang vào  

α o
H2O kk H2Oi = 0,0161(α-1).V .(Ct)  17,5 kj/kg  

2 
Entanpi của khói 
thực  

o o α

k k 1 kk H2Oi  = i  + (α -1).i  + i  4961,6 kj/kg  

3 
Entanpi của 
không khí lạnh  

o
kkl 1 kk kk kki  = α .V .C .t  455,8 kj/kg  

4 
Lượng tổn thất 
Q21 

4
21 k kkl

q
Q =(i - i ).(1 - )

100
 4055,22 kj/kg  

5 Thành phần q21 
21

21
ñv

Q
q  = .100%

Q
 13,51 % 

 
4.3.2 Khi nồi hơi vận hành với α2 = 1,2 

 Tổng tổn thất:  Σq = q3 + q22 = 0,24 + 13 = 13,24 % 

 Tỷ lệ tổn thất tiết kiệm ñược: ∆q = q21 – Σq = 0.27 % 

4.4 Tận dụng nhiệt từ lượng xả ñáy nồi hơi 

- Tổng lượng tổn thất do xả ñáy : '
X X bhQ  = D .i = 35,56 kw 

- Tổng nhiệt lượng thu hồi = 13,42 + 16 = 19,42 kW (~83%). 

 
Hình 4.4 Minh họa lượng và phương pháp tận dụng nhiệt xả ñáy 

4.5 Tính toán bảo ôn nồi hơi 

Bảng 4.5 Số liệu (tình trạng bảo ôn hiện tại) ban ñầu của nồi hơi 

stt Thông số Ký hiệu Trị số Đơn vị 
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1 Đường kính nồi hơi d 1,6 m 
2 Chiều dài nồi hơi l 3,2 m 
3 Nhiệt ñộ môi trường tf 30 oC 

4 
Nhiệt ñộ bề mặt nồi hơi khi 
chưa bảo ôn 

tw1 130 oC 

5 
Nhiệt ñộ bề mặt nồi hơi khi 
ñã bảo ôn (yêu cầu) 

tw2 40 oC 

6 Hệ số tỏa nhiệt αdl 8 W/m2K 

Bảng 4.6 Số liệu tính toán 

Stt Thông số tính toán Công thức tính Trị số Đơn vị 

1 
Diện tích bề mặt cần 
bảo ôn 

S = πdl 16,1 m2 

2 
Tổn thất qua bề mặt 
nồi hơi khi chưa bảo 
ôn 

5.0Q  = α .S.(t - t )w1dl f  11592 W 

3 
Tổn thất qua bề mặt 
nồi hơi khi ñã bảo ôn 5.1 dl f w2Q  = α .S.(t - t ) 1288 W 

4 
Năng lượng tiết kiệm 
ñược 

∆Q = Q5.0 – Q5.1  10304 W 

5 
Chiều dày lớp bảo 
ôn 

δ 274 mm 

 

4.6 Tính tổn thất do xỉ thải 

 Chọn giải pháp thay thế ghi thanh bằng ghi tấm 

 Tổn thất do xỉ thải ñược xác ñịnh sơ bộ lại như sau: 

   
6

7,55.0,75.560
q =  = 0,11 %

30017,32
 

 

Tổng kết: 

Sau khi hoàn thành tính toán ñưa ra một số giải pháp nâng 

cao hiệu suất nồi hơi tại Nhà máy, ta ñạt ñược một số kết quả sau: 



 25 

Nhiệt lượng thu 
ñược ∆Q (kW) 

Độ gia tăng hiệu 
suất ∆η (%) 

Loại 
tổn 
thất, 

yếu tố 
ảnh 

hưởng 

Giải pháp 
Công thức 

tính 
Kết 
quả 

Công 
thức tính 

Kết 
quả 

q2 

Tận dụng gia 
nhiệt nước 
cấp 

Qnbs – Q’
nbs 49,9 2 2q  - q'  6,11 

q3,q4 
Xác ñịnh α tối 
ưu 

  
q21 -(q22 

+ q3) 
0,27 

q5 
Bọc cách 
nhiệt 

Q5.0 – Q5.1  10,3   

q6 
Cải tạo ghi 
ñốt 

- Lượng q6 sau khi cải tạo, tính sơ bộ, 
thành phần tổn thất có ñược q6 = 0,11 
- Khi cải tạo ghi sẽ ảnh hưởng trực tiếp 
ñến q4 và q6  
- Rất khó xác ñịnh q4, chọn sơ bộ q4 
=0,1 

Xả 
ñáy 

Tận dụng gia 
nhiệt nước 
ngưng  

QXn + QXl 19,46 '
X Xq - q  0,116 

 
Tổng lượng gia tăng hiệu suất sau các giải pháp: ∆η = Σ∆ηi =  6,496 

 

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRI ỂN ĐỀ TÀI 

1. KẾT LUẬN 

 Từ những kết quả nghiên cứu của luận văn thì luận văn có 

những ñóng góp chính như sau :  

 - Tổng hợp ñưa ra các công thức tính toán hiệu suất nồi hơi, 

dựa vào ñó ta có thể tính kiểm tra hiệu suất của nồi hơi cũng như tính 

kiểm toán năng lượng của các hệ thống mạng nhiệt. 
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 - Phân tích ñược các yếu tố ảnh hưởng ñến hiệu suất nồi hơi 

công nghiệp công suất vừa và nhỏ. Xác ñịnh chính xác mức ñộ ảnh 

hưởng và xây dựng nội dung tính toán ñối với các yếu tố ảnh hưởng 

ñó. 

 - Tính toán ñược khả năng tiết kiệm năng lượng và giải pháp 

giảm thiểu tác ñộng của các nhân tố: hệ số không khí thừa, nhiệt ñộ 

khói thải, chất lượng nước cấp, quá trình vận hành… 

 - Đề xuất các phương án giảm thiểu tác ñộng của các yếu tố 

trên ñến hiệu suất nồi hơi nhằm mục ñích nâng cao hiệu quả sử dụng 

năng lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế của quá trình sản xuất và bảo 

vệ môi trường. 

2. HƯỚNG PHÁT TRI ỂN ĐỀ TÀI 

 - Tổng hợp xây dựng hoàn chỉnh các giải pháp và tính toán 

các giải pháp nâng cao hiệu suất nồi hơi làm nền tảng cho quá trình 

sử dụng ñạt hiệu quả cao nhất. 

 - Lập trình phần mềm tính toán kiểm tra hiệu suất nồi hơi 

công suất vừa và nhỏ. 

 - Khảo sát và thu thập số liệu về tình hình sử dụng nồi hơi tại 

Việt Nam, qua ñó có hướng ñiều chỉnh cải tạo và nâng cao hiệu quả 

sử dụng năng lượng. 

 


