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Tên!$%!tài:! !Nghiên cFu thiJt kJ, chJ tQo và Fng dWng lò d;u truy8n nhi9t 

7/t nhiên li9u kJt hZp than 7á và biogas trong các nhà máy s[n xu\t tinh 

b]t s^n xu\t kh_u` 

Mã!s&:!!!B2014-01-18    

Ch'!nhi(m!$%!tài: PGS.!TS.!Tr)n!V*n!Vang  

C+!quan!ch'!trì!$%!tài:!",i!h-c!"à!N/ng 

Danh!sách!thành!viên!tham!gia!th0c!hi(n!$%!tài: 

TT He và tên 
�6n vf công tác và 

ljnh vwc chuyên môn 

N]i dung nghiên cFu  

cW thz  7{Zc giao 
Ghi 
chú 

1 
PGS. TS. 

Tr)n!V*n!Vang 

Tr12ng!"H!Bách!Khoa 

",i!h-c!"à!N/ng 

Chuyên!ngành!K3!thu4t!
nhi(t!và!máy!l,nh 

· Ch� Nhi�m �� tài 

· Xây d!ng �� c"#ng chi ti$t,  

· T%ng quan v� lò d&u truy�n 
nhi�t và 'ng d(ng trong nhà 
máy ch$ bi$n tinh b)t s*n. 

· T%ng h+p c# s- lý thuy$t tính 
toán nhiên li�u và tính nhi�t lò 
d&u truy�n nhi�t. Tính toán thi$t 
k$ bu/ng �0t k$t h+p 2 lo1i 
nhiên li�u khác pha cho lò d&u 
truy�n nhi�t. Xây d!ng qui trình 
công ngh� ch$ t1o và l*p �3t lò 
d&u truy�n nhi�t. 

· Vi$t báo cáo và b4o v�. 

 

2 

GVC. TS. 

Tr&n Thanh 
S#n 

Tr"5ng 6H Bách Khoa 

61i h7c 6à N8ng 

Chuyên ngành K9 thu:t 
nhi�t và máy l1nh 

· T%ng h+p c# s- lý thuy$t 
tính toán k$t c;u c# khí lò d&u 
truy�n nhi�t. Tính thi$t k$ và 
ch$ t1o lò d&u truy�n nhi�t có 
ki<u bu/ng �0t k$t h+p công 
su;t =,> tri�u kCal?h. 

 

3  
PGS.TS. 

Võ Chí Chính 

Tr"5ng 6H Bách Khoa 

61i h7c 6à N8ng 

Chuyên ngành K9 thu:t 
nhi�t và máy l1nh 

· T%ng quan v� công ngh� s4n 
xu;t biogas nhà máy ch$ bi$n 
tinh b)t s*n và các v;n �� v� �0t 
biogas. X@ lý s0 li�u th!c 
nghi�m và phân tính �ánh giá. 

 



 
 

TT H� và tên 
!"n v# công tác và 

l$nh v%c chuyên môn 

N&i dung nghiên c'u  

c( th)  *+,c giao 
Ghi 
chú 

4 
TS. 

Thái Ng7c S#n 

Tr"5ng 6H Bách Khoa 

61i h7c 6à N8ng 

Chuyên ngành K9 thu:t 
nhi�t và máy l1nh 

· Th" ký �� tài 

· 6o �1c và th@ nghi�m h� 
th0ng thi$t bA. 6ánh giá hi�u qu4 
kính t$ k9 thu:t c�a lò d&u 
truy�n nhi�t s;y tính b)t s*n có 
bu/ng �0t k$t h+p. 

 

5 
GVC. TS. 

Phan Quý Trà 

Tr"5ng Cao �Dng công 
ngh� - 6H6N 

Chuyên ngành K9 thu:t 
nhi�t và máy l1nh 

· L*p �3t lò truy�n nhi�t 

· L*p �3t h� th0ng thi$t bA 
công ngh� lò d&u truy�n nhi�t 
s;y tính b)t s*n. 

 

6 

Th.S. 

Mã Ph"Ec 
Hoàng 

Tr"5ng 6H Bách Khoa 

61i h7c 6à N8ng 

Chuyên ngành K9 thu:t 
nhi�t và máy l1nh 

· V:n hành và hi�u chFnh các 
thông s0 k9 thu:t 

 

7 
H7c viên cao 
h7c và sinh 

viên 

Tr"5ng 6H Bách Khoa 

61i h7c 6à N8ng 

· Tham gia v:n hành, �o �1c 
và hi�u chFnh các thông s0 k9 
thu:t 

 

 

!-N V. PH/I H0P CHÍNH  

Tên *"n v# 

Trong và ngoài n+1c 
N&i dung ph2i h,p nghiên 

c'u 
H� và tên ng+3i *4i 

di5n *"n v# 

C.ty TNHH c# nhi�t �i�n 
l1nh bách khoa POLYCO 

Ph0i h+p nghiên c'u, tri<n 
khai 'ng d(ng và qu4ng cáo 
giEi thi�u s4n phGm. 

PIS.TS. 6inh VJn 
Thu:n 

Vi�n C# khí T! �)ng hóa 
Tr"5ng 6HBK - 6H6N 

Ph0i h+p gia công các chi ti$t 
�3c bi�t c�a lò d&u truy�n 
nhi�t 

PGS.TS.  

Tr&n Xuân Tùy 

C.ty TNHH c# nhi�t �i�n 
l1nh 

bách khoa mi�n Trung 

Tri<n khai 'ng d(ng trên th!c 
t$ 

PGS. TS. 

Tr&n VJn Vang 
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BU WYÁZ D[C VÀ EÀZ T\Z 
 '*n vXY 'Zi h[c 'à N\ng 

 

THÔNG TIN K$T QU! NGHIÊN C]U 
1. Thông tin chung: 

- Tên .% tài]  Nghiên c=u thi7t k7> ch7 tZo và =ng dEng lò d5u truy,n nhi-t 89t 
nhiên li-u k7t h;p than 8á và biogas trong các nhà máy s/n xu0t tinh b2t s3n 
xu0t kh^u. 

- ^ã s/]    B2014-01-18 

- Ch8 nhi"m] PWS6TS6 Tr*n V#n Vang 

- C7 quan ch8 trì] E'i h,c Eà N_ng 

- Th`i gian th&c hi"n] 1/2014 � 12/2015 

4. MEc tiêuY 

Ch� t'o .40c kiFu lò d*u truy%n nhi"t ./t nhiên li"u k�t h0p than .á và Biogas ho't 
.�ng $n .>nh; hi"u qu�; an toàn; .áp Kng qui trình công ngh" s�y tinh b�t s�n trong 
các nhà máy ch� bi�n tinh b�t s�n � Vi"t Nam6 

R. Tính m_i và sáng tZoY 

- E% xu�t lò d*u truy%n nhi"t kiFu ch9 G ./t h2n h0p than .á và biogas là kiFu lò 
.*u truy%n nhi"t r�t phù h0p cho c�p nhi"t s�y tinh b�t s�n � các nhà máy tinh 
b�t s�n xu�t khfu hi"n nay6 

- Xây d&ng ph*n m%m tính toán thi�t k� lò d*u truy%n nhi"t kiFu ch9 G ./t h2n 
h0p than .á và biogas dj s( d)ng và có .� chính xác cao6 

- ^-u lò d*u truy%n nhi"t kiFu G ./t h2n h0p than .á và biogas .ã .40c ch� t'o v!i 
công su�t 5;< tri"u kCal=h và Kng d)ng thành công t'i nhà máy tinh b�t s�n H4!ng 
Hóa. 

<. K7t qu/ nghiên c=uY 

- Báo cáo thành công 15 chuyên .% tr4!c h�i .1ng khoa h,c Mhoa CN Nhi"t � Ei"n 
l'nh 

- Phân tích; .ánh giá các c7 s� lý thuy�t làm ti%n .% thi�t k�; ch� t'o thành công 
lò d*u truy%n nhi"t ./t h2n h0p than .á và biogas 

- Xây d&ng thành công ph*n m%m tính toán thi�t k� lò d*u truy%n nhi"t ./t h2n 
h0p than .á và biogas 

- Thi�t k�; ch� t'o mô hình lò d*u truy%n nhi"t kiFu G ./t h2n h0p than .á và 
biogas công su�t 5;< tri"u kCal=h Kng d)ng t'i nhà máy s�n xu�t tinh b�t s�n 
H4!ng Hóa; Qu�ng Tr>6 

- Xây d&ng thành công b� qui trình công ngh" ch� t'o; l�p .3t và v?n hành h" 
th/ng lò d*u ./t h2n h0p than .á và biogas6 

?. S/n ph^mY   



v 
 

STT 
S/n ph^m theo thuy7t 

minh 8, tài 
S/n ph^m 8ã 8Zt 8);c 

T` 
8ánh 
giá 

1 Lò truy%n nhi"t có thF s( 
d)ng k�t h0p nhiên li"u 
than .á và biogas ho't 
.�ng hi"u qu� và áp d)ng 
t'i th&c t�6  

B�n thF lò d*u truy%n nhi"t 5;< tri"u 
kCal=h hoàn ch@nh ./t k�t h0p nhiên 
li"u than .á và biogas và .ang ho't 
.�ng hi"u qu� t'i Nhà máy tinh b�t 
s�n H4!ng Hóa 

100% 

2 Qui trình công ngh" ch� 
t'o; l�p .3t và v?n hành 
h" th/ng 

B� Qui trình công ngh" ch� t'o, l�p 
.3t và v?n hành h" th/ng lò d*u 
truy%n nhi"t 

100% 

3 B�n vI thi�t k� và ch� t'o 
các kiFu lò c7 b�n 

B� b�n vI thi�t k�; ch� t'o lò d*u 
truy%n nhi"t 5;< tri"u kCal=h 

100% 

4 Ph*n m%m tính toán thi�t 
k� h" th/ng  

Ph*n m%m tính toán thi�t k� lò d*u 
truy%n nhi"t ./t k�t h0p nhiên li"u 
than .á và biogas kiFu ch9 : 

100% 

5 S�n phfm khoa h,c 
- 03 bài báo 

1= Tên bài báo .ã .#ng�Nghiên c�u 
ph"#ng pháp x$ lý biogas tr"%c khi 
&'t trong các lò d(u truy)n nhi*t + 
các nhà máy tinh b,t s-n�. Tác gi�] 
Tr*n V#n Vang; Nguyjn Thành Thu?n; 
Phan Quí Trà, T'p chí MHCN-EHEN s/ 
wwz{|} quyFn ~; tr<<-<O; n#m ~�w| 
2= Tên bài báo .ã .#ng �Ti)m n.ng 
�ng d/ng lò d(u truy)n nhi*t &'t k0t 
h1p than &á và biogas trong các nhà 
máy ch0 bi0n tinh b,t s-n�6 Tác gi�] 
Tr*n V#n Vang6 
T'p chí Mhoa h,c và công - EHEN; s/ 
5[102], tr116-w~�; n#m ~�w�6 Ch@ s/ 
ISSN: 1859-1531 
3= Tên bài báo ch` ph�n bi"n �Xây 

d�ng ph�n m�n tính toán thi"t k" lò 
d�u truy�n nhi#t $%t k"t h&p than $á 
và biogas � Tác gi!: Tr"n V#n Vang, 
Nguy$n Qu%c Huy, T&p chí Khoa h'c và 
công ngh(- )H)N, s% 1*110+, tr110-
114, 2017. Ch- s% ISSN: 1859-1531 

100% 

6 S!n ph/m 3ào t&o 
- 01 Th&c s6 

ThS Ngô Qu%c D;ng 
V<i 3= tài �Nghiên c'u quá trình trao 
$(i nhi#t c)a d�u truy�n nhi#t trong 
lò d�u truy�n nhi#t� 

100% 
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6. Hi�u qu�, ph��ng th�c chuy�n giao k!t qu� nghiên c�u và kh� n"ng áp 
d#ng:  

v Hi�u qu� giáo d#c và $ào t%o  
- Nâng cao n#ng l>c gi!ng d&y và 3ào t&o c?a 3@i ng; gi!ng viên tham 

gia 3= tài. 
- Góp ph"n gi!ng d&y các môn h'c thu@c chABng trình 3&i h'c t&i )&i 

h'c )à NEng v= lò hBi, lý thuyFt cháy, kJ thuLt sMy, thiFt bO trao 3Pi 
nhi(t va môi trARng  v.v... 

- )= tài góp ph"n 3ào t&o 01 th&c s6 *Ngô Qu%c D;ng+U  04 sinh viên 
chuyên ngành nghiên cWu khoa h'c *Võ V#n )&i và Nguy$n Ng'c 
HiFuU T& Quang HiFu và HuXnh Thanh Yong). 

- Công b% 0Z bài báo khoa h'c trên các t&p chí KHCN trong nA<c. 
v Hi�u qu� kinh t! � xã h&i  

- Vi(c tri[n khai áp d\ng thành công lò d"u truy=n nhi(t ki[u ] 3%t h^n 
h_p than 3á và biogas Z,5 tri(u kCal`h t&i nhà máy s!n xuMt tinh b@t 
sen HA<ng Hóa nói riêng và các nhà máy tinh b@t sen xuMt kh/u nói 
chung sf mang l&i hi(u qu! to l<n v= kinh tF nhR chuy[n 3Pi nhiên li(u 
tj d"u wz sang than 3á và tLn d\ng tri(t 3[ ngu{n nhiên li(u biogas 
s!n xuMt tj chính nhà máy chF biFn tinh b@t sen. 

- |@t khi các nhà máy tinh b@t sen s!n xuMt kinh doanh hi(u qu! sf là 
3@ng l>c t&o công #n vi(c làm và c!i thi(n 3i=u ki(n s%ng c?a m@t b@ 
phLn rMt l<n nh}ng ngARi dân s%ng xung quanh khu v>c nhà máy. 

v Hi�u qu� v' môi tr�(ng 
- Tránh 3A_c tình tr&ng ô nhi$m mùi rMt n~ng t&i các khu v>c xung 

quanh nhà máy chF biFn tinh b@t sen. 
- TiFt ki(m không 3%t các ngu{n nhiên li(u hóa th&ch. 

v Ph��ng th�c chuy�n giao 
- �hABng thWc chuy[n giao công ngh( tr'n gói tj khâu thiFt kF, chF t&o 

lò d"u truy=n nhi(t 3Fn tri[n khai Wng d\ng 3%t kFt h_p hai lo&i nhiên 
li(u 

- TA vMn cho các 3Bn vO chuyên v= thiFt kF lò d"u truy=n nhi(t. 
v )*a ch+ �ng d-ng 
1. NHÀ MÁY TINH B/T S0N H12NG HÓA 

     - )&i di(n:  Ông  YÊ V�N TH�   ChWc v\: Giám 3%c 

     - )Oa ch-:   �ã ThuLn, huy(n HA<ng Hóa, t-nh Qu!ng TrO  

     - )i(n tho&i:  053.3764167       Fax: 053.3764164 

     - |ã s% thuF:  3200042556 
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3.  CÔNG TY TNHH S4N XU5T TH17NG M8I 9;< 

     - )&i di(n:  Ông HOÀNG XUÂN CHÍNH  ChWc v\: Giám 3%c 

     - )Oa ch-:  54 Lý ThARng Ki(t, T�.){ng H<i, t-nh Qu!ng �ình. 

     - )i(n tho&i:  052.3822914     Fax:  052.3825880 

     - |ã s% thuF:  6001415329 

=. CÔNG TY TNHH M/T THÀNH VIÊN TINH B/T S0N ELMACO  

     - )&i di(n:  Ông CH� GI� TH��   ChWc v\: Giám 3%c 

     - )Oa ch-:  �ã SBn Yai, huy(n Nho Quan, t-nh Ninh �ình  

     - )i(n tho&i:  0303846851    Fax: 0303.846851 

     - |ã s% thuF:  2700284840 

 
)à NEng, ngày        tháng        n#m  2018 

C� quan ch> trì 
*ký, h+ và tên, $óng d-u. 

Ch> nhi�m $' tài 
*ký, h+ và tên. 

 

 

  



viii 
 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS 
1. General information: 

Project title: Research on designing, manufacturing and implementing the 
thermal oil heater co-firing coal and biogas in the cassava starch manufacturers  

Code number:  B2014-01-18 
Coordinator:  Ass.Prof.Dr. Tran Van Vang 
Implementing institution:  the University of Danang 
Duration: from 1/2014   to  12/2015 

2. Objective(s): 

Successfully manufacture and implement the thermal oil heater co-firing coal and 
biogas in the cassava starch manufacturers  

3. Creativeness and innovativeness: 

- Building a software for calculating design thermal oil heater type � co-firing 
coal and biogas.  

- Designing and manufacturing a model of thermal oil heater type � co-firing coal 
and biogas that is implemented in the cassava starch manufacturers in Vietnam. 

4. Research results: 

- Present twelve science seminars/presentation with Thermal Energy Science 
Committees  

- Analyzed and evaluated the theoretical background for designing and creating a 
model of thermal oil heater type � co-firing coal and biogas 

- Successfully building a software for calculating design thermal oil heater type � 
co-firing coal and biogas with reliability results.  

- Successfully designing and creating a model of thermal oil heater type � co-
firing coal and biogas with 3.5 million kCal/h in capacity for Huong Hoa 
Cassava Company, Quang Tri Province, Vietnam. 

- Successfully building the process of manufacturing technology, installation and 
operation the thermal oil heater co-firing coal and biogas. 

5. Products: 

No Products Results Evaluate 
1 

A model of thermal oil 
heater co-firing coal and 
biogas that can be 
implemented in the 
cassava starch 
manufacturer.  

Successfully installation and 
operation a model of thermal oil 
heater type � co-firing coal and 
biogas with 3.5 million kCal/h in 
capacity for Huong Hoa Cassava 
Company, Quang Tri Province, 
Vietnam. 

100% 
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No Products Results Evaluate 
2 The process of 

manufacturing 
technology, installation 
and operation the 
thermal oil heater co-
firing coal and biogas. 

Successfully building the process of 
manufacturing technology, 
installation and operation the 
thermal oil heater co-firing coal and 
biogas. 

Completed 

3 Drawing list of 
designing and 
manufacturing thermal 
oil heater  

Drawing list of designing and 
manufacturing thermal oil heater 
3.5 million kCal/h in capacity 

Completed 

4 Sofware for designing 
calculation the system 

Successfully building a software for 
calculating design thermal oil 
heater type � co-firing coal and 
biogas with reliability results 

Completed 

5 Scientific results 
- Published 03 papers in 
the national journal 

1/ Paper: �Research on new method 
for treatment the biogas before 

burning in the thermal oil heater in 

the Cassava starch manufacturers� 
Authors: Tr!n V"n Vang, Nguy#n 
Thành Thu$n, Phan Quí Trà 
Journal of Science and Technology-
UDN. 11(84), P.55-57, 2014 
2/ Paper: �Application potential of 
thermal oil heaters co-firing coal 

and biogas in cassava starch 

manufacturers� 
Author: Tr!n V"n Vang. 
Journal of Science and Technology-
UDN. 5(102), P.116-120, 2016, ISSN: 
1859-1531 
3/ Paper �Building a software for 
designing thermal oil heater" 
typeCO-firing Coal and Biogas in 

the cassava starch manufacturers� 
Journal of Science and Technology-
UDN. s% 1(110), 110-114, 2017, 
ISSN: 1859-1531 

100% 

6 Training Products 
- 01 Master of science 

Name:  Master Ngô Qu%c D&ng 
Project Title �Research on heat 
exchange of thermal oil in the 

thermal oil heater� 

Compleated 
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6. Effects, transfer alternatives of reserach results and applicability: 

v Training and educating Results 
- Improve the ability in teaching and training for participants   
- Successfully trained 1 master and 6 bachelors  
- Published 03 papers in the national journal 

v Socio-economic results Hi!u qu" kinh t� � xã h$i  
- Improve the economic efficiency due to using biogas from cassava 

starch processing water waste.  
- Improve the standard of people living near the manufacturers. 

v Environmental Effects 
- Reducing the pollution of water waste from the manufacturers due to 

treatment the huge amount of waste water.  
- Reducing burning the fossil fuel such as coal and diesel lead to reduce 

the CO2 emission.  

v Implementing  
- Technology transfer whole systems from calculation, design, 

manufacturing to operation the thermal oil heater.  
- Consulting for companies who are designing and manufacturing 

thermal oil heater.  

v Application Address: 
1. Huong Hoa Cassava Starch Manufacturer  
     - Representative : Mr. LÊ V'N TH*  Position: Director  
     - Add:   Xã Thu$n, huy+n H-/ng Hóa, t2nh Qu3ng Tr4 
     - Tel:  053.3764167       Fax:  053.3764164 
     - Tax file number:    3200042556 

2. 579 Commercial Manufacturing Limited Company  
     - Representative: Mr. HOÀNG XUÂN CHÍNH Position: Director  
     - Add:  54 Lý Th-5ng Ki+t, 67ng H/i City, Qu3ng Bình province. 
     - Tel : 052.3822914    Fax : 052.3825880 
     - Tax file number:    6001415329 

3. ELMACO Cassava Starch Limited Company  
     - Representative: Mr. CHU GIA TH8Y Position: Director  
     - Add:   Xã S9n Lai, huy+n Nho Quan, t2nh Ninh Bình 
     - Tel:  0303846851    Fax:  0303.846851 
     - Tax file number:    2700284840 
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M% &'U 

1. Tính c(p thi�t c)a *+ tài 

; Vi+t Nam, s<n là cây l-9ng th=c quan tr>ng, sau lúa và ngô. Cây s<n là 
ngu7n thu nh$p quan tr>ng c?a các h@ nông dân nghèo do s<n d# tr7ng, ít kén 
EFt, ít v%n E!u t-, phù hJp sinh thái và EiOu ki+n kinh tR nông h@. S<n c&ng là 
cây công nghi+p có giá tr4 xuFt khWu và tiêu thZ trong n-/c. S<n là nguyên li+u 
chính E[ chR biRn b@t ng>t, bio- ethanol, mì "n liOn, bánh k\o, siro, n-/c gi3i 
khát, bao bì, ván ép, phZ gia d-Jc phWm, màng ph? sinh h>c và chFt gi] Wm cho 
EFt. Toàn qu%c hi+n có trên 100 nhà máy chR biRn tinh b@t s<n v/i t^ng công 
suFt kho3ng _,` tri+u tFn c? t-9ijn"m và nhiOu c9 sz chR biRn s<n th? công rãi 
rác t{i h!u hRt các t2nh tr7ng s<n. Vi+t Nam hi+n s3n xuFt m|i n"m kho3ng 
800.000 - 1.}00.000 tFn tinh b@t s<n, trong Eó trên ~0� xuFt khWu và g!n _0� 
tiêu thZ trong n-/c. Th4 tr-5ng chính là Trung Qu%c, 6ài Loan, Nh$t B3n, 
Singapo, Hàn Qu%c. H�ng n"m, Vi+t Nam xuFt khWu tinh b@t s<n thu vO t� �00 
÷ `00 tri+u USD, E�c bi+t 11 tháng E!u n"m }01} Eã xuFt khWu tinh b@t s<n thu 
vO h9n 1 t2 USD góp ph!n nâng cao E5i s%ng và thu nh$p c?a m@t b@ ph$n khá 
l/n nông dân. 

Trong dây chuyOn chR biRn tinh b@t s<n, lò d!u truyOn nhi+t Eóng vai trò rFt 
quan tr>ng, dùng E[ cung cFp nhi+t cho quá trình sFy tinh b@t s<n. 6ây là thiRt 
b4 tiêu thZ nhiOu nhiên li+u và chi phí v$n hành khá l/n. NRu nhiên li+u là d!u 
�.� thì E[ s3n xuFt trung bình 1000 t(n tinh b@t s<n chi phí nhiên li+u 520 tri!u 
*,ng, còn nRu E%t than Eá thì chi phí nhiên li+u kho3ng 252 tri!u *,ng. 6ây là 
m@t gánh n�ng cho các doanh nghi+p, vì s3n l-Jng bình quân c?a h!u hRt các 
doanh nghi+p là vài chZc nghìn tFnjn"m.     

Trong nh]ng n"m qua, các nhà máy chR biRn tinh b@t s<n n-/c ta th-5ng dùng 
các lo{i lò cung cFp nhi+t cho sFy tinh b@t s<n v/i các lo{i nhiên li+u ch? yRu 
là: Lò E%t d!u �.� và lò E%t than. Tuy nhiên, c3 hai ph-9ng án này EOu t7n t{i 
nhiOu nh-Jc Ei[m vO kinh tR và k� thu$t. 

 -  Lò nhi+t E%t d!u �.� chR t{o trong n-/c có -u Ei[m giá tr4 E!u t- thFp, 
nh-ng có nhiOu nh-Jc Ei[m nh-: chFt l-Jng tinh b@t không ^n E4nh, khó 
EiOu ch2nh nhi+t E@ tác nhân sFy, tiêu t%n Ei+n n"ng cho qu{t v$n chuy[n 
tác nhân sFy và chi phí nhiên li+u E%t cao. 

-  Lò d!u truyOn nhi+t E%t d!u �.� nh$p khWu t� CHLB 6�c, có công ngh+ 
rFt hi+n E{i, ho{t E@ng hoàn toàn t= E@ng và Eáp �ng rFt t%t cho quá trình 
cung cFp nhi+t sFy tinh b@t s<n, kh<c phZc các h{n chR c?a lò truyOn nhi+t 
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z trên. Tuy nhiên, giá tr4 E!u t- mua lò cao và chí phí nhiên li+u d!u �.� 
khá cao. 

-  Lò d!u truyOn nhi+t E%t than Eá nh$p t� Trung Qu%c ho�c �n 6@, ho{t 
E@ng bán t= E@ng, than Eá E%t trên ghi xích. Vi+c s� dZng các lò d!u 
truyOn nhi+t E%t than Eá mang l{i hi+u qu3 khá cao vO kinh tR cho các 
doanh nghi+p nh-: gi3m giá tr4 E!u t- ban E!u (kho3ng _0�) và gi3m chi 
phí nhiên li+u (kho3ng �0�) so v/i lò d!u �.� c?a 6�c. Tuy nhiên, nó 
th-5ng x3y ra các s= c% vO ghi xích gây Eình tr+ s3n xuFt. 6�c bi+t trong 
th5i gian cao Ei[m s3n xuFt thì Eó là vFn EO nghiêm tr>ng. 

M@t vFn EO gây 3nh h-zng ERn s3n xuFt c?a các nhà máy tinh b@t s<n là n-/c 
th3i chR biRn có kh3 n"ng gây ô nhi#m mùi trên m@t vùng khá l/n, nRu không 
có các bi+n pháp x� lý hi+u qu3. Nh]ng n"m g!n Eây, công ngh+ s3n xuFt 
biogas t� n-/c th3i c?a quá trình s3n tinh b@t s<n phát tri[n rFt nhanh và mang 
l{i lJi ích kép cho các E9n v4 chR biRn tinh b@t s<n: x� lý môi tr-5ng và cung 
cFp nhiên li+u E%t E[ sFy tinh b@t s<n.  

 Ban E!u ng-5i ta ch2 chú ý ERn x� lý môi tr-5ng là chính, nh-ng sau Eó là lJi 
ích mang l{i t� tiRt ki+m nhiên li+u khi s� dZng biogas thay d!u và than Eá. Tuy 
biogas có th[ Eóng vai trò là nhiên li+u chính, nh-ng vi+c t{o ra nó th-5ng 
không ^n E4nh và phZ thu@c vào nhiOu yRu t%, khi th5i tiRt thay E^i l-Jng 
biogas s3n xuFt E-Jc s� biRn E^i theo. Vì v$y, các nhà máy chR biRn tinh b@t 
s<n không th[ lo{i b� hoàn toàn d!u �.� ho�c than Eá trong dây chuyOn công 
ngh+ s3n xuFt E-Jc, mà ph3i s� dZng ph-9ng án E%t kRt hJp. 

-  Vi+c E%t kRt hJp gi]a d!u �.� và biogas có nhiOu thu$n lJi vì chúng cùng 
pha h9i nh- nhau khi E%t. Tuy nhiên, nh- Eã phân tích là s� dZng d!u �.� 
E<t h9n s� dZng than Eá _0� và công suFt nhi+t gi3m Eáng k[. 

-  6%t kRt hJp than Eá và biogas: Ph-9ng án này là t%i -u nhFt vO m�t chi 
phí nhiên li+u, nh-ng l{i khá ph�c t{p vO m�t công ngh+ vì than Eá và 
biogas khác pha nhau, m@t bên là pha r<n và bên kia pha h9i, nên công 
ngh+ E%t c&ng nh- ki[u lò d!u truyOn nhi+t c&ng khác nhau. Hi+n nay, 
m@t s% nhà máy Eã c3i t{o lò d!u E%t than Eá thành lò d!u truyOn nhi+t 
v�a E%t than Eá v�a E%t biogas, nh-ng còn nhiOu h{n chR vO cFu t{o lò 
d!u truyOn nhi+t, công ngh+ E%t và không ^n E4nh. 

Nh- v$y, vi+c nghiên c�u, thiRt kR và chR t{o ki[u lò d!u truyOn nhi+t s� dZng 
E%t nhiên li+u kRt hJp hai lo{i nhiên li+u biogas và than Eá trong các nhà máy 
chR biRn tinh b@t s<n là m@t vi+c làm c!n thiRt và cFp bách hi+n nay.  6O tài này 
t$p trung nghiên c�u chR t{o m@t ki[u lò d!u truyOn nhi+t có kh3 n"ng E%t E-Jc 
hai lo{i nhiên li+u khác nhau vO pha là than Eá và biogas, nh�m tiRt ki+m chi phí 
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E!u t-, v$n hành c?a các nhà máy chR biRn tinh b@t s<n, mang l{i lJi ích kinh tR 
thiRt th=c cho các doanh nghi+p. 

2. M-c tiêu *+ tài 

Ch� t�o ���c ki�u lò d!u truy"n nhi#t �$t nhiên li#u k�t h�p than �á và Biogas 
ho�t �%ng &n �'nh, hi#u qu(, an toàn, �áp )ng qui trình công ngh# s*y tinh b%t 
s+n trong các nhà máy ch� bi�n tinh b%t s+n - Vi#t Nam. 

3. Cách ti�p cân 

Trên c/ s- phân tích và tính toán lý thuy�t, ti�n hành thi�t k� và ch� t�o lò d!u 
truy"n nhi#t có công su*t phù h�p, l+p �0t th1c t� cho m%t nhà máy ch� bi�n 
tinh b%t s+n. Các s$ li#u �o ��c th1c t� t�i nhà máy là c/ s- �ánh giá hi#u qu( 
kinh t� k2 thu3t c4a h# th$ng thi�t b'. 

4. Ph!"ng pháp nghiên c#u 

-  S5 d6ng các ph�/ng pháp phân tích, th$ng kê, kh(o sát, chuyên gia �� 
phân tích, �ánh giá th1c tr�ng c4a v*n �", nh7ng h�n ch� c!n th1c hi#n. 

-  8ng d6ng các công c6 hi#n ��i nh� máy tính �� tính toán thi�t k� lò d!u 
truy"n nhi#t. 

-  S5 d6ng các ph�/ng ti#n gia công c/ khí hi#n ��i và chính xác �� gia 
công ch� t�o h# th$ng lò d!u truy"n nhi#t. 

-  Kh(o sát �o ��c th1c t� nh9 các thi�t b' �o hi#n ��i �� phân tích và �ánh 
giá hi#u qu( làm vi#c c4a các h# th$ng thi�t b' 

-   S5 d6ng các ph�/ng pháp x5 lý s$ li#u th1c nghi#m. 

-  Phân tích, t&ng h�p �ánh giá k�t qu(.         
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Ch!"ng 1.  T$ng quan v% dây chuy%n công ngh& s'n xu(t tinh 

b)t s*n 

1.1. Tình hình s'n xu(t tinh b)t s*n + Th� gi,i và Vi&t Nam 

1.2. Qui trình công ngh& s'n xu(t tinh b)t s-n 

1.2.1. Qui trình công ngh� 

1.2.2. V n!"# môi!tr$%ng!liên!quan!"&n!n$'c th(i 

L��ng n�:c th(i ra môi tr�9ng chi�m t:i ;<-=<> t&ng l��ng n�:c cung c*p 
cho nhà máy (kho(ng t? @< � 30 m3 n�:c cho m%t t*n s(n phAm). Do �ó, n�u 
không x5 lý tri#t �� nguEn n�:c th(i �� gi(m ô nhiFm môi tr�9ng n�:c và 
không khí.  

1.3. T$ng quan v% nhiên li&u Biogas 

1.3.1. C)!ch& hình thành biogas  

1.3.2. *+c tính c,a khí Biogas - Vi�t Nam 

Khí Metan là thành ph!n cháy ch4 y�u trong khí Biogas. Hàm l��ng khí Metan 
trong khí biogas t? các hE ch)a chi�m kho(ng G<-I<> th� tích khí. Ngoài ra, 
thành ph!n H2S, CO2 và H2O có trong biogas sJ làm gi(m ch*t l��ng quá trình 
cháy cLng nh� nhi#t tr' c4a nhiên li#u. Do �ó, �� nâng cao ch*t l��ng quá trình 
cháy thì c!n các h# th$ng ph6 tr� �� tách b:t các thành ph!n này ra khQi nhiên 
li#u biogas tr�:c khi ��a vào buEng �$t.  

1.3.3. Các y&u t. (nh!h$-ng!"&n quá trình lên men k/ khí 

Các y�u t$ (nh h�-ng ��n quá trình lên men kR khí bao gEmU �i"u ki#n y�m 
khí, nhi#t �% và �% Am môi tr�9ng, �% pH và thành ph!n dinh d�Wng có trong 
n�:c th(i 

1.4. Tình hình s'n xu(t biogas + các nhà máy ch� bi�n tinh b)t s*n 

X Vi#t Nam chúng ta hi#n nay có kho(ng trên Y<< nhà máy ch� bi�n tinh b%t 
s+n v:i qui mô công nghi#p, công su*t t? G< ��n @Z< t*n[ngày và h/n Z<<< nhà 
máy ch� bi�n qui mô nhQ, công su*t d�:i G< t*n[ngày. C) m%t kg n�:c th(i tinh 
b%t s+n có th� t�o ra t? <.@ ��n <,\ m3. Do �ó, h!u h�t các nhà máy ch� bi�n 
tinh b%t s+n - Vi#t Nam chúng ta �"u )ng d6ng công ngh# kR khí cho n�:c th(i 
�� t�o biogas s5 d6ng cho quá trình s*y ho0c phát �i#n. 
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1.5. Th/c tr0ng s2 d5ng Biogas trong các nhà máy tinh b)t s*n 

1.5.1. T0m quan tr1ng c,a thi&t b2 c p nhi�t cho quá trình s y tinh b3t s4n. 

N]ng l��ng tiêu th6 cho quá trình s*y tinh b%t chi�m t:i h/n IG> t&ng n]ng 
l��ng tiêu th6 toàn nhà máy. Vì v3y, vi#c nghiên c)u các gi(i pháp làm t]ng 
hi#u qu( c4a quá trình s*y �óng vai trò then ch$t trong vi#c nâng cao ch*t l��ng 
s(n phAm, gi(m chi phí s(n xu*t do gi(m ���c chi phí nhiên li#u tiêu th6 �Eng 
th9i gi(m thi�u phát th(i khí nhà kính ra môi tr�9ng.   

1.5.2. Các lo5i thi&t b2 c p nhi�t 

Các thi�t b' c*p nhi#t có th� ���c )ng d6ng trong quá trình s*y s(n phAm bao 
gEmU lò nhi#t, lò h/i và lò d!u truy"n nhi#tU 

1.5.3. Th6c tr5ng!".t Biogas trong các nhà máy tinh b3t s4n 

Nhi#t �% tác nhân s*y yêu c!u cho quá trình s*y tinh b%t s+n t? Y;<°C ��n @@< 
°C, nên h!u h�t các nhà máy ch� bi�n bi�n tinh b%t s+n - n�:c ta hi#n �ang s5 
d6ng các h# th$ng lò d!u truy"n nhi#t �� cung c*p nhi#t cho quá trình s*y tinh 
b%t. X m%t s$ nhà máy, biogas sinh ra ���c s5 d6ng �� cung c*p cho các lò d!u 
truy"n nhi#t ho0c ch�y máy phát �i#n.  
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Ch!"ng 6. T$ng quan v% lò d7u truy%n nhi&t 

2.1. T$ng quan v% lò d7u truy%n nhi&t 

M6c này trình bày v" nguyên lý làm vi#c c4a lò d!u truy"n nhi#t, các lo�i lò 
truy"n nhi#t �ang s5 d6ng - các nhà máy ch� bi�n tinh b%t s+n.  

2.2. 8ng d5ng các lo0i lò d7u truy%n nhi&t trong nhà máy tinh b)t s*n 

2.2.1. Lò!".t nhiên li�u r n!(than!"á,!biomas) 

2.2.2. Lò d#u truy$n nhi�t!"%t nhiên li�u l&ng (d#u DO, FO) 

2.2.3. Lò d#u truy$n nhi�t c'i ti*n!"%t biogas 

Tuy nhiên, � các nhà máy ch� bi�n tinh b�t s�n l��ng biogas sinh ra không !n 
"#nh lúc th$a lúc thi�u cho quá trình "%t. Nh&ng tr�'ng h�p l��ng biogas 
không "( ho)c không có thì b�t bu�c ph*i s+ d-ng nhiên li/u truy0n th%ng 1than 
"á, d2u3 thay th� "4 "*m b*o công su5t yêu c2u c(a lò d2u truy0n nhi/t. Tóm 
l6i, "4 gi*i quy�t bài toán v0 s7 thi�u !n "#nh c(a l��ng biogas sinh ra, c2n ph*i 
nghiên c8u m�t lo6i lò d2u có th4 chuy4n "!i 9 nhiên li/u m�t cách d: dàng 
ho)c có th4 "%t "��c ";ng th'i 9 lo6i nhiên li/u là biogas và than "á<d2u. 

2.3. Phân tích l�a ch n m!u lò d"u#$%t k&t h'p#Than#$á#và#Biogas#trong#
$i(u ki)n Vi)t Nam 

Qua "ánh giá và phân tích thì nhóm tác gi* th5y r=ng lò d2u truy0n nhi/t ki4u 
ch& > là m?u phù h�p nh5t "4 "%t h@n h�p than "á và biogas 8ng d-ng trong 
"i0u ki/n Vi/t Nam.  

 

Hình 1. S� �� m�u lò d�u truy�n nhi!t ki"u ch# $ 

1 � Bu ng"#$t;"2 � B%"gia"nhi�t"d'u"c(p"2")BGN2*;"3"� B%"gia"nhi�t"c(p"1"
(BGN1);       4 � B%"s(y"không"khí")BSKK* 
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2.4. D�u truy n nhi!t 

Khi l�a ch�n d�u truy�n nhi�t c�n �!m b!o các tính ch"t: Không �#c h$i, không 
d% cháy và không &n mòn kim lo$i; h� s' truy�n nhi�t cao; �# nh(t �#ng h�c 
th"p; không b) oxy hóa và b�n nhi�t giúp tu*i th� d�u cao; áp su"t bay h+i 
th"p, nhi�t �# sôi c-a d�u cao; không �#c h$i v(i môi tr./ng sinh thái khi 
rò r0 ho1c x! b23  
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Ch"#ng$3. C#$s% lý thuy&t tính toán thi&t k& lò d�u truy n 

nhi!t$'(t h)n h*p than 'á và biogas 

3.1. Tính toán nhi!t bu+ng$'(t lò d�u truy n nhi!t$'(t h)n h*p 

3.1.1.Tính toán nhiên li�u lò d�u truy�n nhi�t 

Lò d�u truy�n nhi�t �'t h4n h5p 6 nhiên li�u khác pha nhau, nên quá trình 
tính toán nhiên li�u r"t quan tr�ng trong vi�c thi7t k7 và ch7 t$o lò d�u3 
Tính toán nhiên li�u chính là quá trình tính toán l.5ng không khí c�n cho 
quá trình cháy, l.5ng khói t$o ra, entanpi c-a khói th!i3  

3.1.2. Cân b�ng nhi t lò d!u truy"n nhi t. 

Trong m�c này s� trình bày c� s� lý thuy�t �� tính cân b!ng nhi"t cho lò d#u 
truy$n nhi"t theo c% ph&�ng pháp cân b!ng thu'n và cân b!ng ngh(ch

  

3.1.3.Tính#trao#$%i nhi t b&c x' trong bu(ng l)a. 

S) truy$n nhi"t t* ng+n l,a ��n dàn -ng trao �.i nhi"t xung quanh  bu/ng 
l,a là m0t quá trình r1t ph2c t3p4 5 �ây quá trình trao �.i nhi"t x%y ra �/ng 
th6i v7i quá trình cháy nhiên li"u8 chính s) cháy nhiên li"u �ã t3o ra ngu/n 
nhi"t bên trong môi tr&6ng b2c x38  

3.2. Tính toán nhi�t   các b! m"t#trao#$%i nhi�t#$&i#l'u 

3.2.1. Các#ph*+ng#trình#c+#b,n 

Bao g/m ph&�ng trình cân b!ng nhi"t và ph&�ng trình truy$n nhi"t8  

3.2.2. Xác#$-nh h  s. truy"n nhi t  

a. H� s  truy"n nhi�t#$ i v%i vách có nhi"u l%p. 

H� s� truy�n nhi�t �óng vai trò quan tr�ng trong vi�c tính toán thi�t k� các b� 
m!t ��t ph"n �uôi c#ng nh$ các t%n th&t nhi�t qua t$'ng lò ra môi tr$'ng. Do 
�ó, c( s) lý thuy�t v� truy�n nhi�t c"n ph*i �$+c nghiên c-u và n/m v0ng.  

b. H� s  t&a nhi�t t' khói#$(n vách  ng           

H� s� t1a nhi�t t2 khói ��n vách �ng c3a chùm �ng ��i l$u 41 �$+c xác �5nh 
theo công th-c sau:  

 41  =  x.64�l 7 4bx)   [ ] 

3.3. C� s� lý thuy�t v� k�t c�u c� khí lò d�u truy�n nhi!t 
Tính toán s�c b�n, k�t c�u c� khí �! ch"n v#t li$u và b� dày c%n thi�t cho các 
b& ph#n c'a lò là m&t trong nh(ng ph%n tính toán chính trong bài toán thi�t k� 
lò d%u truy�n nhi$t. Vi$c tính s�c b�n, k�t c�u t)*ng lò, các l+p cách nhi$t, l-a 
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ch"n v#t li$u xây d-ng ph/i �)0c tính toán c1n th#n, v2a ph/i �/m b/o �& an 
toàn trong quá trình s3 d4ng v2a �/m b/o �)0c hi$u qu/ kinh t�, sao cho chi 
phí s/n xu�t và v#n hành c'a lò th�p nh)ng v5n �6t �)0c nh(ng ch7 tiêu k8 
thu#t �� ra. 
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Ch��ng 4. Nghiên c!u tính toán, thi"t k" lò d#u truy$n nhi%t 

&'t h(n h)p than &á và biogas 

M4c �ích c'a ch)�ng này là nghiên c�u tính toán thi�t k� lò d%u truy�n nhi$t 
ki!u ch( 9 �:t h;n h0p nhiên li$u than �á và biogas. Các c� s< lý thuy�t nêu < 
ch)�ng = chính là ti�n �� �! tính toán thi�t k� m5u lò d%u này. >! thu#n ti$n 
trong vi$c tính toán và thi�t k�, m&t ph%n m�m tính thi�t k� �ã �)0c xây d-ng 
d-a trên Visual Basic for Application (VBA).  

4.1. Xây d*ng mô hình trao &+i nhi%t c,a lò d#u truy$n nhi%t &'t h(n h)p 
than &á và biogas ch- / 

4.1.1. Các yêu c�u khi l a ch!n mô hình 

Khi l-a ch"n c%n chú ý các y�u t: /nh h)<ng nh) t:c �& d%u ch/y trong :ng, b: 
trí các b& ph#n trao �?i nhi$t trong lò, thi�t k� bu@ng �:t vv. Sao cho hi$u su�t 
c'a mô hình lò d%u truy�n nhi$t là cao nh�t, dA v#n hành, b/o trì và b/o d)Dng.  

4.1.2. Xây d ng"mô"hình"trao"#$i nhi%t c&a lò d�u truy'n nhi%t"#(t h)n h*p 

than"#á"và"biogas 

4.2. Tính toán thi"t k" lò d#u truy$n nhi%t &'t h(n h)p than &á và biogas 
công su0t 3,5 tri%u kCal/h 

4.2.1. Nhi%m v+ thi,t k, 

* Thông s� thi�t k�: Các thông s: thi�t k� c� b/n �)0c cho trong b/ng  

B-ng"1. B�ng thông s� thi�t k� lò d�u truy�n nhi�t 
Thông s� Giá tr! "#n V! 
Công su�t Nhi�t 3,5.106  kCal/h 
Nhi�t !" d#u vào 220 °C 
Nhi�t !" d#u ra 250 °C 
Lo$i D#u Shell S2 

 Nhi�t !" không khí vào 25 °C 
%" &m không khí 75 % 
Nhi�t !" khói th'i 230 °C 

* "#c tính nhiên li�u:  
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B�ng 2. B�ng thành ph�n nhiên li�u c$a than %á 

Thành 
ph$n 

Clv
 Hlv

 Olv
 Nlv

 Slv
 Alv

 Wlv
 Qt

lv (kJ/kg) 

Giá tr! 72,3 2,8 1,3 1 2,2 15,5 5,5 27670 

B�ng 3. B�ng thành ph�n nhiên li�u c$a biogas 

Thành 
ph$n 

CH4 CO2 N2 H2 H2S H2O Qt
lv (kJ/m3) 

Giá tr! 65 33,27 0,3 0,1 0,1 1,23 23300 

4.2.2. Tính toán quá trình cháy c�a h n h!p nhiên li"u trong bu#ng l$a 

��i v i lò d!u truy"n#nhi$t#%�t h&n h'p 2 nhiên li$u#khác#pha#nhau#nh(#pha#
r)n#*than#%á+#và#khí#*biogas+,#%- %.n#gi/n trong quá trình tính toán thì ta qui v" 
tính cho m0t kg nhiên li$u r)n#và#có#tính#%1n nhi$t#l('ng do cháy nhiên li$u khí 
khi# %�t kèm v i 1 kg nhiên li$u r)n.Nhi$t tr2 th3p làm vi$c Qt

lv c4a h&n h'p 
nhiên li$u#%('c tính theo công th5c [18]: 

 Qt
lv = Qt

lv�#+ y.Qt
lv�, kJ/kg (1) 

Trong#%ó:##Qt
lv - nhi$t#tr2#qui#( c#h&n#h'p#nhiên#li$u, kJ/kg; Qt

lv� và Qt
lv��#là nhi$t#

tr2# th3p#c4a#nhiên#li$u#r)n#và#khí,#kJ6kg;#y - l('ng#khí#%�t#kèm#7kg#nhiên#li$u#
r)n,#m3/kg. 

  (2) 

q�- là#t8#l$#ph!n#tr9m#v"#nhi$t t<#nhiên#li$u#r)n=# 

B%ng&4. B�ng tính h� s� qui ��i và Nhi�t tr� qui !"c t!#ng $ng 

Than 
�á q' (%) 100 80 60 50 40 20 0 

Biogas 
100-q' 

(%) 0 20 40 50 60 80 100 

H� s� y 0 0.297 0.792 1.188 1.781 4.751 1 

Nhi�t tr! 
Qui "#c 

Qt
lv 

(kJ/kg) 
27670 34589 46122 55348 69163 138358 

23300 
(kJ/m3) 
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4.2.3. K�t qu  tính toán  

KÍCH TH$%C BU&NG L'A 
Thông s� chinh Giá tr! ()n v! Ghi chú 
Di�n tích ghi lò 5.41 m2   
Th! tích bu"ng l#a 22.49 m3   
Chi$u r%ng bu"ng l#a, a 2.70 m   
Chi$u sâu bu"ng l#a, b 2.2 m   
Chi$u cao bu"ng l#a 3.8 m   

TÍNH TOÁN NHIÊN LI*U 
Th! tích không khí c&p vào 18.18 m3

tc/kg Tính cho 1 kg 
than Th! tích khói thoát ra  16.26 m3

tc /kg 
Hi�u su&t c'a lò 79.44 %   
L()ng tiêu hao than tính toán 316.87 kg/h   
L()ng tiêu hao biogas tính 
toán 

376.33 m3
tc /h   

(+C TÍNH C,U T-O BGN 2 
Di�n tích ti*p nhi�t 49.67 m2   
+(-ng kính ngoài .ng, 51 mm   
B(/c .ng ngang 102 mm   
B(/c .ng d0c 80 mm   
Chi$u r%ng 1(-ng khói, a 2.7 m   
Chi$u cao 1(-ng khói,  1.08 m   
S. dãy .ng 10 dãy   
S. hàng .ng  12 hàng   
Chi�u dài kênh khói 1.2 m    

��C TÍNH C�U T�O BGN 1 
Di!n tích ti"p nhi!t 78.9 m2   
#$%ng kính ngoài &ng 51 mm   
B$'c &ng ngang 102 mm   
B$'c &ng d(c 80 mm   
Chi�u r)ng *$%ng khói, a 2.7 m   
Chi�u ngang *$%ng khói 1 m   
S& dãy &ng 13 dãy   
S& hàng &ng 15 hàng   
Chi�u cao c+a kênh khói  1.1 m    

 

4.3. Xây d!ng ph"n m#m tính nhi$t lò d"u truy#n nhi$t 

#- thu.n ti!n trong vi!c tính toán thi"t k" lò d/u truy�n nhi!t ki-u 0 *&t h1n 
h2p than *á và biogas3 Tác gi4 *ã xây d5ng ph/n m�m tính nhi!t lò d/u truy�n 
nhi!t 6ng d7ng Excel Visual Basic for Application3  
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4.3.1. T�ng quan v  Visual Basic for Application  

4.3.2. Xây d�ng thu t toán 

��i v�i bài toán tính toán nhi!t nh" thi#t k# các b$ trao %&i nhi!t thì th"'ng các 
bài toán tính l(p %) tìm giá tr* %úng v�i gi+ thi#t ban %,u là ch- y#u.  

 
 Hình 2. S/ %0 thu1t toán tính nhi!t các thi#t b* trao %&i nhi!t trong lò d,u 
truy2n nhi!t 

4.3.3. T!o các Function và Macros 

4.3.4. Giao di"n ph#n m$m tính thi%t k% lò d#u truy$n nhi"t 

Yêu c,u c-a ph,n m2m là d3 s4 d5ng6 thân thi!n v�i ng"'i dùng6 các thông s� 
tính toán là chính xác6 %$ tin c1y cao. N#u có b7t c8 l9i nào trong quá trình tính6 
ph,n m2m s: hi)n th* dòng c+nh báo %) ng"'i dùng có %i2u ch;nh cho phù h<p. 
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Hình 3. Giao di�n chính c�a ph�n m�m tính thi�t k� lò d�u truy�n nhi�t ki�u ! 
"#t h$n h%p than và biogas. 

 

Hình 4. Giao di�n tính "&c tính bu'ng l(a và b) gia nhi�t 2 

4.3.5. S& d'ng ph#n m$m()* )ánh(giá(k%t qu+ tính toán  

Có th) nh1n th7y r=ng6 th) tích c-a không khí và khói th+i cho m$t kg nhiên 
li!u r>n s: t?ng lên khi t; l! ph,n tr?m nhi!t c7p t@ than %á gi+m xu�ng. �i2u 
này có th) %"<c lý gi+i nh" sau khi t; l! nhi!t c-a than %á gi+m xu�ng thì l"<ng 
than %á tiêu hao s: gi+m xu�ng6 trong khi %ó l"<ng nhiên li!u khí biogas %�t 
kèm s: t?ng lên. Nh" v1y l"<ng không khí yêu c,u lúc này c,n %) %áp 8ng cho 
quá trình cháy ki!t c+ khí biogas nAa. Do %ó6 th) tích khói qui "�c thoát ra khi 
%�t B kg than %á cEng s: t?ng lên. 

B+ng(5. K�t qu* tính toán quá trình cháy nhiên li�u 

Th� tích không 
khí và khói 

Than �á biogas 
T! l" nhi"t c#a than �á, q' (%) 
0.8 0.6 0.5 0.4 0.2 

m3
tc /kg m3

tc /m
3 m3

/kg than �á 
 7.2 6.2 9.0 12.1 14.6 18.2 36.5 
 10.1 6.8 12.1 15.5 18.2 22.2 42.5 

 7.6 7.3 9.7 13.4 16.3 20.6 42.4 

 10.5 7.9 12.8 16.8 19.9 24.7 48.3 
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B�ng 6. K�t qu� tính cân b�ng nhi�t lò d�u 

$&i l*+ng tính toán 
T! l" nhi"t c#a than �á, q' (%) 

1 0.8 0.6 0.5 0.4 0.2 0 

Qt
lv (MJ/kg than) 27.6 34.6 46.1 55.4 69.2 138 - 

Hi�u su�t (%) 77.4 74.3 76.9 79.5 81.5 83 84.4 
Tiêu hao than (t�n/h) 624 510 381 316 252 126 0 

Tiêu hao biogas (m3
tc/h) 0 151 302 375 449 575 780 

4.4. Thi�t k�, ch� t o lò d!u truy"n nhi#t 3,5 tri#u kCal/h 

C!n c" vào nhu c#u s$ d%ng c&a Nhà máy tinh b't s�n H+,ng Hóa và �.n v0 
nh1n th#u là Công ty TNHH c. nhi2t �i2n l3nh bách khoa mi4n trung5 chúng tôi 
ti6n hành tính toán thi6t k6 và l1p ra Qui trình công ngh2 ch6 t3o lò d#u truy4n 
nhi2t 758 tri2u kCal/h nh+ sau: 

 

Hình 5. B�n v� bu�ng ��t lò d�u truy!n nhi"t 

 

Hình 6. B�n v� chi ti#t dàn Trao �$i nhi"t s� 2 & 3 
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Ch$%ng&5. Tri'n khai (ng d)ng và ki'm nghi#m 

5.1. L�p&+,t lò d!u truy"n nhi#t 3,5 tri#u kCal/h 

Công tác l�p ��t lò d#u truy4n nhi2t t3i Nhà máy tinh b't s�n H+,ng hóa5 g;m 
các b+,c sau: 

5.1.1. Kh�o sát m�t b ng l!p"#�t 

5.1.2. Thi$t k$ m�t b ng l!p"#�t 

5.1.3. Tri%n khai l!p"#�t 

5.2. L�p ��t các thi!t b" thu#c HT c$p nhi%t s$y tinh b#t s�n. 

5.2.1. Gi&i thi'u h' th(ng c)p nhi't s)y tinh b*t s!n 

5.2.2."L!p"#�t 

 

Hình 7. B�n v� m�t b�ng t�ng th� nhà máy 

 

Hình 8. B�n v� l"p #�t lò d$u truy%n nhi&t 3,5 tri&u kCal/h 
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a.  Qui trình l�p ��t      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T!p k"t thi"t b#, �$ ngh% t&i v# trí l�p ��t 

C'u l�p d(ng khung lò 

L�p ghép các thanh �) ghi lên b* móng và  x"p 
��t ghi lò. D(ng t+m m�t tr-/c, g�n c0a c+p li*u 

và vòi �1t biogas 

C'u d(ng bu$ng �1t lò lên �úng v# trí. Hàn gi2 
vào khung �).  

C'u d(ng dàn trao �3i nhi*t s1 4 5 s1 6 lên �úng 
v# trí, treo gi2 b7ng bulong.  

Xây g&ch ch#u l0a cách nhi*t xung quanh bu3ng 
�1t và các dàn T8N  

89u n1i, hàn hoàn thi*n h* khói, l:c b;i và h* 
gió nóng.  

Tri<n khai 1ng và hàn liên k"t dàn 1ng bu$ng �1t 
v/i  các dàn T8N theo �úng th= t( �->ng d?n 

d9u TN  

D(ng khung cách nhi*t và s@n ch1ng gA toàn bB 
khung lò 

C'u d(ng h* khói, h* l:c b;i, 1ng khói và h* 
th1ng d?n gió nóng �úng v# thi"t k". 

E:c cách nhi*t b7ng bông thFy tinh và tôn l&nh 

Làm s&ch b% m�t, s@n th'm mG. Hoàn thi*n. 

T!p k"t thi"t b#, �$ ngh% t&i v# trí l�p ��t 

C'u d(ng dàn Calorifer vào �úng v# trí k"t 
n1i. 

L�p ��t h* th1ng b@m tu9n hoàn t&i �úng 
v# trí k"t n1i 

L�p ��t van và �+u n1i 1ng d?n d9u tI 
b@m �"n lò d9u truy%n nhi*t. 

L�p ��t h* th1ng giá �) �->ng 1ng d?n 
d9u truy%n nhi*t tI lò �"n dàn Calorifer. 

Tri<n khai và �+u n1i h* th1ng �->ng 
1ng d?n d9u �i và v% tI lò d9u �"n dàn 

Calorifer. 

L�p ��t h* th1ng van �i*n tI và �+u n1i 
vào h* th1ng 

L�p ��t các thi"t b# �o và thi"t b# cJm 
bi"n trên h* th1ng. 

Ki<m tra m1i hàn. Th0 kín và th0 b%n 
toàn h* th1ng. 

Làm s&ch b% m�t 1ng, s@n ch1ng gA. 

E:c cách nhi*t h* th1ng �->ng 1ng b7ng 
bông thFy tinh và tôn tráng kMm 

V* sinh và hoàn thi*n. 



18 
 

5.3. V�n hành và hi u ch!nh các thông s" k# thu�t lò d$u truy%n nhi t 

Sau khi �ã l�p ��t hoàn chAnh lò d9u truy%n nhi*t, thì b�t �9u ti"n hành v!n 
hành và hi*u chAnh các thông s1 kG thu!t. 

5.3.1. Gi�i thi�u h� th ng lò d!u truy"n nhi�t 3,5 tri�u kCal/h 

5.3.2. Công tác chu#n b$ 

5.3.3. V%n hành và hi�u ch&nh các thông s  h� th ng lò d!u truy"n nhi�t 

5.3.4. Các s' c  và cách kh(c ph)c 

5.4. �o ��c và th! nghi"m h" th#ng thi$t b% 

Trong quá trình v�n hành, c�n �o ��c các thông s� v�n hành th�c t! c"a lò �# 
�ánh giá tính hi$u qu% c"a lò, �&ng th'i �ánh giá l�i nh(ng nghiên c)u lý thuy!t 
có �úng v*i th�c t! hay không.  

B�ng 7. K�t qu� �ánh giá hi�u su�t lò theo th�c nghi�m 

  L�n 1 L�n 2 L�n 3 L�n 4 L�n 5 
Trung 
bình 

L!u l!"ng d�u, 
m3/h 

249.43 250.28 251.82 250.18 251.62 250.67 

L!u l!"ng d�u, 
(kg/h) 

180338 180952 182066 180880 181921 181234.4 

Tiêu hao than, 
(kg/h) 

320 325 328 324.5 330 325.5 

Tiêu hao biogas, 
(m3/h) 

380.5 381.5 382.2 381.5 383.8 381.9 

Nhi#t $% d�u vào, 
(ºC) 

222.4 221.2 220.5 221.8 220.7 221.32 

Nhi#t $% d�u ra, 
(ºC)  

251.5 250.2 249.6 250.34 249.6 250.248 

Hi#u su&t tính 
toán, % 

78.78 78.06 78.38 76.85 77.38 77.89 
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Ch!'ng 6. (ÁNH GIÁ HI)U QU* KINH T+ 

6.1. (-t v&n $/ 

Trong �� tài này, chúng tôi t�p trung �ánh giá hi�u qu� kinh t� c!a 3 ki"u lò d#u 
truy�n nhi�t (ki"u A, ki"u B và ki"u C). Ki"u A là ki"u c�i t$o các lò d#u �%t 
100& d#u FO sang �%t nhiên li�u d#u FO và biogas. Ki"u B là ki"u c�i t$o lò 
d#u �%t 100& FO sang �%t k�t h'p than �á và biogas. Ki"u C là thi�t k�, ch� t$o 
m*i lò d#u truy�n nhi�t �%t ph%i h'p than �á và biogas (g+i là ki"u C). -ây là 
h/*ng mà �� tài c!a chúng tôi �ã �� xu2t và th4c hi�n. 

6.2. (ánh giá hi#u qu0 kinh t7 c8a h# th9ng lò d�u truy/n nhi#t c&p nhi#t 
s&y tinh b%t s:n 

-" có c5 s6 khoa h+c và c5 s6 th4c t�, chúng tôi ch+n h� th%ng lò d#u truy�n 
nhi�t c2p nhi�t s2y tinh b7t s8n có công su2t 3,9 tri�u kCal:h �;t t$i nhà máy 
tinh b7t s8n H/*ng Hóa, h� th%ng lò d#u truy�n nhi�t có nhi�m v< cung c2p 
nhi�t �" s2y tinh b7t s8n. 

6.2.1. Các s� li u tinh toán 

Các s� li�u tính toán cho � B�ng 8 

B!ng"8. B�ng s� li�u tính toán c�a các ki�u lò l�a ch!n phân tích 
St
t Danh M!c "v# Ki$u A Ki$u B Ki$u C 

1 Công su%t nhi�t tính toán kCal/h 2,975,000 2,695,000 3,500,000 

2 Nhi�t tr# d&u FO kJ/kg 40,964     

3 Nhi�t tr# than 'á c!c 4b kJ/kg   27,670 27,670 

4 Nhi�t tr# biogas kJ/kg 23,300 23,300 23,300 

5 
T( l� ph�i tr)n *v+ nhi�t, than 
'á/FO và biogas:         

  Than �á c�c 4b % 50 50 50 

  D"u FO % 50 50 50 

  Biogas % 50 50 50 

6 Hi�u su�t nhi�t  % 75 73 80 

7 
S!n l"#ng s�y tinh b$t s%n c&a 
m$t mùa v' t�n/mùa.v' 21,600 20,250 27,000 

8 
Công su�t s�y tinh b$t s%n m$t 
ngày (êm t�n/ng.(êm 168.0 157.5 210.0 

9 Công su�t s�y tinh b$t s%n 1 gi) t�n/h 7.0 6.6 8.8 

10 Th)i gian hoàn v*n  n+m 5 5 5 
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Công su�t nhi�t lò d,u truy-n nhi�t (*t k0t h#p than (á và biogas khi tính thi0t 
k0 ch0 t2o là 345 tri�u kCal/h; còn khi c!i t2o t6 lò d,u truy-n nhi�t (*t d,u FO 
7công su�t nhi�t 345 tri�u kCal/h8 sang lò d,u truy-n nhi�t (*t k0t h#p d,u FO 
và biogas thì công su�t nhi�t ch9 còn :4<=5 kCal/h; khi c!i t2o t6 lò d,u truy-n 
nhi�t (*t d,u FO 7công su�t nhi�t 345 tri�u kCal/h8 sang lò d,u truy-n nhi�t (*t 
k0t h#p than (á và biogas thì công su�t nhi�t ch9 còn :4><5 kCal/h. Và nh" v?y 
thì n+ng su�t s�y tinh b$t s%n ngày.(êm và s!n l"#ng s�y tinh b$t s%n mùa v' 
t"@ng Ang cBng sD gi!m theo. T9 l� sE d'ng (*t k0t h#p : lo2i nhiên li�u v- mGt 
giá trI n+ng l"#ng là 5J/5J. 

6.2.2. Giá tr�  !u"t#,"c$i t%o"ban" !u 

Nh" v?y4 giá trI (,u t" ban (,u cho lò d,u truy-n nhi�t (*t hKn h#p than (á và 
khí biogas công su�t 345 tri�u kCal/h là cao nh�t vLi h@n 34: t9 (Mng. Trong khí 
(ó chi phí (,u t" c!i t2o theo kiPu Q và kiPu R ch9 kho!ng :4> t9 (Mng. Uhi (,u 
t" m$t h� th*ng lò d,u truy-n nhi�t4 thì ngoài lò d,u truy-n nhi�t còn có các 
thi0t bI khác (P (!m b!o cho quá trình bi0n n+ng l"#ng hóa n+ng c&a nhiên li�u 
thành nhi�t n+ng và gia nhi�t cho tác nhân s�y 7không khí8. Nh" v?y4 khi c!i t2o 
h� th*ng lò d,u truy-n nhi�t (*t d,u FO 7công su�t nhi�t 345 tri�u kCal/h8 sang 
lò d,u truy-n nhi�t (*t k0t h#p d,u FO và biogas hay lò d,u truy-n nhi�t (*t k0t 
h#p than (á và biogas thì các thi0t bI khác giW nguyên còn thi0t bI c,n c!i t2o là 
lò d,u truy-n nhi�t (*t d,u FO sang lò d,u truy-n nhi�t kiPu Q và kiPu R4 còn 
kiPu C là (,u t" mLi hoàn toàn. 

6.2.3. Chi phí v&n hành 

Chi phí v?n hành X (ây bao gMmY Chi phí kh�u hao c&a (,u t" ban (,u4 chi phí 
n+ng l"#ng4 chi phí nhân công4 chi phí b!o d"Zng4 chi phí sEa chWa nh[.  

6.2.4. 'ánh"giá"hi(u qu$ kinh t) các ki*u lò d!u truy+n nhi(t 

Nh" (ã trình bày X >.14 thì X các nhà máy tinh b$t s%n X Vi�t Nam sE d'ng ch& 
y0u các lò d,u truy-n nhi�t (*t d,u FO. \o giá d,u FO r�t cao so vLi than (á và 
nhWng nhiên li�u khác. ]Gc bi�t sau khi công ngh� xE n"Lc th!i c&a quá trình 
s!n tinh b$t s%n k0t h#p s!n xu�t biogas ("#c nghiên cAu và triPn khai X các 
nhà máy ch0 bi0n tinh b$t s%n X Vi�t Nam thì l"#ng biogas t2o ra là r�t lLn. Các 
nhà khoa h^c và các (@n vI ch0 bi0n tinh b$t s%n quan tâm (0n sE d'ng tri�t (P 
nguMn n+ng l"#ng dMi dào này.  
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B#ng 9. B#ng so sánh hi$u qu# kinh t% các ki&u lò d"u truy'n nhi$t 
ST
T 

H�NG M�C 

CÔNG VI�C !V" KI#U A KI#U B KI#U C 

1 
Giá tr� ��u t� ban 
��u �!ng 

2,594,257,00
0 

2,682,257,00
0 

3,260,596,00
0 

2 
Chi phí v"n hành �# 
s$y 1 t$n tinh b%t s&n  

�!ng/t$
n  

310,553 218,093 192,641 

3 

Chi phí n'ng l�(ng 
�# s$y 1 t$n tinh b%t 
s&n 

�!ng/t$
n  

272,800 174,131 154,100 

4 

T) l* chi phí n'ng 
l�+ng trên t,ng chi 
phí v"n hành �# s$y 
1 t$n TB s&n % 

88 80 80 

5 

So sánh hi*u qu- 
kinh t. gi0a 3 ki#u lò 
d�u truy2n nhi*t % 

100 70 62 

 

T4 k.t qu- có ��(c5 chúng ta th$y r6ng: so v7i lò d�u truy2n nhi*t ki#u A5 chi 
phí v"n hành �# s$y 1 t$n tinh b%t s&n c8a lò d�u truy2n nhi*t ki#u B gi-m 39; 
và chi phí v"n hành �# s$y 1 t$n tinh b%t s&n c8a lò d�u truy2n nhi*t ki#u C 
gi-m 3<;= Rõ ràng5 khi s> d?ng lò d�u truy2n nhi*t �@t k.t h(p than �á và 
biogas ki#u D Eki#u CF có hi*u qu- v2 mHt kinh t. cao h+n c-= 
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K$T LU%N VÀ KI$N NGH" 

 

1. K&t lu'n 
Lò d�u truy2n nhi*t là m%t m&t xích chính trong h* th@ng cung c$p nhi*t s$y 
tinh b%t s&n Elà n+i bi.n n'ng l�(ng hóa n'ng nhiên li*u thành nhi*t n'ngF= 
Trong qui trình công ngh* s-n xu$t tinh b%t s&n5 n'ng l�(ng s$y tính b%t s&n 
chi.m h+n IJ; n'ng l�(ng ti*u th? c8a toàn nhà máy= Ch) c�n nâng cao hi*u 
qu- quá trình bi.n n'ng l�(ng hóa n'ng nhiên li*u thành nhi*t n'ng và s> d?ng 
nhiên li*u giá rK là sM gi-m �áng k# chi phí giá thành s-n phNm Etinh b%t s&nF= 
V7i m?c �ích �ó5 nhóm tác gi- �ã t"p trung thOc hi*n �2 tài khoa hoc hPc 
�Nghiên c�u thi�t k�, ch� t�o và �ng d�ng lò d�u truy�n nhi!t "#t nhiên li!u 
k�t h$p than "á và biogas trong các nhà máy s%n xu&t tinh b't s(n xu&t 
kh)u� và �Qt ��(c k.t qu- nh� sau: 

- Sã phân tích t,ng quan v2 ngành s-n xu$t tính b@t s&n Vi*t UamW v2 x> lý 
n�7c th-i tinh b%t s&n5 k.t h(p v7i s-n xu$t biogasW v2 lò d�u truy2n nhi*t 
và c+ sX tính toán lò d�u truy2n nhi*t= 

- S2 xu$t mYu lò d�u truy2n nhi*t �@t k.t h(p than �á và biogas ki#u ch0 D 
có nhi2u tính n'ng �u vi*t so v7i các ki#u lò d�u truy2n nhi*t �ang s> 
d?ng trên th� tr�Zng Vi*t Uam khi chuy#n �,i nhiên li*u sang biogas hoHc 
�@t k.t h(p v7i biogas= 

- Sã xây dOng ph�n m2m tính thi.t k. lò d�u truy2n nhi*t �@t k.t h(p than 
�á và biogas ki#u ch0 D và s> d?ng ph�n m2m vào tính thi.t k. lò d�u 
truy2n nhi*t �@t k.t h(p than �á và biogas ch0 D công su$t 35J tri*u 
kCal/h. 

- Sã ph@i h(p v7i Công ty TU[[ c+ nhi*t �i*n lQnh bách khoa mi2n trung 
ch. tQo và ��a vào s> d?ng lò d�u truy2n nhi*t �@t k.t h(p than �á và 
biogas ki#u ch0 D công su$t 35J tri*u kCal/h tQi nhà máy tinh b%t s&n 
[�7ng [óa= \.t qu- �o �Qc các thông s@ k] thu"t c8a lò d�u truy2n nhi*t 
này khi v"n hành phù h(p v7i k.t qu- tính thi.t k. bXi ph�n m2m xây 
dOng ��(c= 

- T4 k.t qu- �ánh giá hi*u qu- kính t. các ki#u lò d�u truy2n nhi*t Eki#u A5 
ki#u B và ki#u CF cho th$y ki#u lò d�u truy2n nhi*t �@t k.t h(p than �á và 
biogas ki#u ch0 D Eki#u CF mang lQi hi#u qu- kinh t. t@t h+n c- Echi phí 
v"n hành �# 1 t$n tinh b%t s&n gi-m 3<; so v7i ki#u AF= 

- ^> d?ng nhiên li*u biogas trong s$y tinh b%t s&n5 còn mang lQi l(i ít thi.t 
thOc trong b-o v* môi tr�Zng= \hi l�(ng biogas sinh ra c8a 1 m3 n�7c 
th-i trong s-n xu$t tinh b%t s&n càng l7n5 có ngh_a là ch$t l�(ng x> lý 
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n�7c th-i t'ng và chi phí x> lý n�7c th-i gi-m= `Ht khác5 khi l�(ng 
biogas s> d?ng làm nhiên li*u chi.m t) l* l7n trong s$y 1 t$n tinh b%t s&n 
sM làm gi-m l�(ng khí th-i Ce2 vào môi tr�Zng và nh� v"y góp ph�n làm 
gi-m hi*u fng nhà kính=  

2. Ki&n ngh( 
`Hc dù lò d�u truy2n nhi*t �@t k.t h(p than �á và biogas ch0 D công su$t 35J 
tri*u kCal/h �ã ��(c s> d?ng có hi*u qu- tQi nhà máy tinh b%t s&n [�7ng [óa5 
là có th#  tri#n kh-i fng d?ng r%ng rãi vào thOc t. ngay= V$n �2 này5 c�n ph-i 
xjm xét và có b�7c �i v0ng ch&c= Vì nh0ng v$n �2 sau: 

- Các nhà máy s-n xu$t tinh b%t s&n X Vi*t Uam s> d?ng lò d�u truy2n 
nhi*t �@t k.t h(p than �á và biogas ki#u ch0 D v7i nhi2u công su$t nhi*t 
khác nhau5 trong khí X nhà máy tính b%t s&n [�7ng [óa là 35J tri*u 
kCal/h. 

- Thông s@ ch. tQo cwng nh� công ngh* ch. tQo lò d�u truy2n nhi*t �@t k.t 
h(p than �á và biogas ki#u ch0 D cwng c�n ph-i ��(c hoàn thi*n �# n'ng 
cao ch$t l�(ng và hQ giá thành thi.t b�= 

- [* th@ng �i2u khi#n tO �%ng và ki#m soát quá trình cháy trong bu!ng �@t 
nói riêng và lò d�u truy2n nhi*t �@t k.t h(p than �á và biogas ch0 D nói 
chung cwng c�n ph-i ��(c nghiên cfu hoàn thi*n= 

Vì v"y5 chúng tôi mong mu@n �2 tài c�n ti.p t?c ��u t� nghiên cfu thjo các 
h�7ng g(i mX trên �# s7m fng d?ng k.t qu- nghiên cfu tri#n khai th�+ng mQi 
trong thZi gian t7i= 


