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Tóm tắt: 

Nhiệt điện đốt than đóng vai trò chủ đạo trong nguồn cung cấp điện quốc gia. Theo quy hoạch điện 7 
điều chỉnh, 2016, yêu cầu công suất phát tăng cao xấp xỉ 2 lần so với tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng 
năm, đồng thời phải đảm bảo việc sử dụng hiệu quả nguồn than antraxit khó cháy trong nước và nguồn 
than nhập khẩu. Vì vậy bài báo tập trung nghiên cứu nâng cao hiệu suất cháy than antraxit và than nhập 
khẩu á bitum trong buồng đốt than phun kiểu tiếp tuyến SG 130-40-450 bằng phương pháp mô phỏng số 
trên máy tính CFD (tính toán động học chất lưu). Kết quả nghiên cứu đã xác định được hiệu suất cháy 
kiệt than phụ thuộc nhiều vào tỷ lệ trộn than và tỉ lệ cấp không khí sơ cấp/ không khí thứ cấp. Khi tăng 
dần tỉ lệ trộn than nhập thì hiệu suất cháy kiệt của hỗn hợp bột than than tăng theo và đạt hiệu suất cháy 
kiệt than cao nhất là 95,4% ở tỉ lệ trộn than nhập 20%, tỉ lệ gió sơ cấp/ thứ cấp nằm trong khoảng 0,8 đến 
1,2. 
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Abstract: 

Coal firing power plants have been playing important roles in national power supplying resource. 
According to the master power plan number 7+, in 2016, the demand for power generation capacity is 
approximately two times higher than the annual GDP growth rate, and it must ensure the efficient use of 
domesic Anthracite coal and imported coal. Therefore, the paper focuses on enhancing the efficiency of 
blending of coal firing combustion in tangental SG 130-40-450 boilers by using mumerical simulation CFD 
software. The results of the study have determined that the efficiency of blending of coal combustion is 
highly depending on coal blending ratio and primary air/ secondary air ratio. When the proportion of 
imported coal and domestic coal increases, the complete combustion efficiency also increases and 
reaches the highest efficiency of 95,4%.With 20% blending of sub-bitum coal, the proportion of primary/ 
secondary air ranges from 0,8 to 1,2. 
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