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Tóm tắt: 

Khí hóa than ngầm là một quá trình chuyển than đá trực tiếp trong vỉa than thành khí đốt hoặc 
dùng để làm nguyên liệu tổng hợp hoá chất. Nghiên cứu này thực hiện mô phỏng chi tiết quá 
trình khí hoá than ngầm bên trong vỉa than để sản xuất khí tổng hợp (CO, CO2). Các mô phỏng 
được tiến hành bằng cách sử dụng phần mềm Comsol Multiphysics phiên bản 5.2 để mô phỏng 
quá trình truyền nhiệt và truyền chất trong quá trình khí hoá than ngầm. Các nghiên cứu về sự 
truyền nhiệt và mô phỏng hình dạng khoang rỗng ba chiều (chiều dài, chiều rộng và chiều sâu) 
sau quá trình khí hoá được thể hiện trong các vỉa than ngầm. Cần chú ý nhiệt độ bên trong vỉa 
than sẽ cao hơn nhiều so với nhiệt độ đầu ra của khí sản phẩm, điều này là do tổn thất nhiệt bởi 
môi trường xung quanh. Các khoang rỗng có hình giọt nước, và nó có thể được mô phỏng dựa 
trên chiều rộng, chiều cao, chiều dài phía trước và phía sau của khoang. Điều chỉnh nồng độ O2 

cấp vào quá trình khí hoá sẽ ảnh hưởng đến chất lượng khí tổng hợp cũng được nghiên cứu. Tỷ 
lệ cấp O2 tốt nhất là khoảng 0,15 mol/s.    
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Abstract: 

Underground Coal Gasification (UCG) is a process in which coal is converted to clean synthetic 
gas (syngas) in-situ. This study performs detailed simulations of UCG process inside coal seam 
to produce syngas (CO, CO2). The simulations are conducted using the Comsol Multiphysics 
software to simulate the heat and mass transfer during the underground coal gasification. Studies 
on the heat transfer and the growth of three-dimensional cavity geometries in underground coal 
gasification are presented in underground coal seam. During the heat transfer, it should be noted  
that local temperature in the coal seam is higher than the outlet temperature; this might be 
attributed to gas heat loss by the surrounding environment. The cavity has a tear-drop shape, 
which could be characterized based on its width, height, forward and backward lenght of the 
cavity. The effects of oxygen injection rate on syngas quality are also studied. The best oxygen 
injection rate is about 0.15 mol/s. 
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