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Tóm tắt: 

Tiết kiệm năng lượng đang ngày càng trở thành nhu cầu cấp thiết. Từ kết quả khảo sát, đánh giá 

các lò hơi tầng sôi đốt nhiện liệu mùn cưa, dăm bào của công ty TNHH Điện hơi công nghiệp 

Tín Thành đang cung cấp hơi cho nhiều công ty trong cả nước, chúng tôi đưa ra các giải pháp cải 

tạo để quá trình cháy tốt hơn, giải quyết vấn đề khí thải ra môi trường, tính toán thiết kế bổ sung 

và cải tạo các thiết bị tiết kiệm năng lượng nhằm thu hồi, tận thu nhiệt thừa từ khí thải, nâng cao 

hiệu quả vận hành của hệ thống, giảm thiểu chi phí sản xuất, góp phần nâng hiệu quả kinh doanh 

của Công ty, đem lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội, đáp ứng tích cực lời kêu gọi của Bộ Công 

thương về “Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”. 

         Từ khóa : Tiết kiệm năng lượng; Lò hơi tầng sôi; Nhiên liệu mùn cưa; Thu hồi nhiệt; Thiết 

bị tiết kiệm năng lượng. 

Abstract: 

Energy saving has increasingly become an urgent need. Based on the results of an assessment 

survey on the fluidized bed boilers burning sawdust and wood shavings of the Electric - 

Steam Industrial Tin Thanh Ltd.Co., we put forward improvement solutions to better 

combustion, to solve the problems of environmental emissions, to compute additional design 

and to renovate energy saving equipment in order to recover and fully gather excess heat 

recovery from exhaust gases, improve the operational efficiency of the system, minimize 

production costs, improve the business efficiency of the company. thereby bringing back 

more socio-economic benefits, responding positively to the appeal of the Ministry of 

Industry and Trade on “The national target program on effective and economical energy 

use”. 
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