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Tóm tắt: 
 

Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu việc tính toán thiết kế một lò hóa khí than cám trong tầng 

sôi có công suất 30kg than/h. Các kết quả tính toán và thí nghiệm ban đầu đã chứng minh rằng lò 

hóa khí than cám trong tầng sôi đã hoạt động ổn định. Lượng khí CO trong sản phẩm tạo thành phụ 

thuộc lớn vào lượng không khí cấp vào và nhiệt độ trong lò. Khi nhiệt độ trong lò nhỏ hơn 750oC, 

lượng khí CO tạo thành gần như tỉ lệ tuyến tính với nhiệt độ trong lò. Với các điều kiện thí nghiệm 

như trong bài báo thì lượng khí CO lớn nhất đạt được là 12,6% khi nhiệt độ lò ở cao độ h=300mm 

là 764oC ứng với lượng không khí cấp vào là 86 m3/h. Khi tăng lượng không khí cấp vào lớn hơn 

giá trị này thì lượng CO tạo ra giảm nhẹ.                       
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Abstract: 

This article presents the results of researching calculations to design a powdered coal gasifier in a 

fluidized bed with a capacity of 30 kg/h. The results of the calculations and initial experiments 

prove that the powdered coal gasifier in the fluidized bed has been in stable operation. The amount 

of CO in the finished product depends largely on the amount of air supply and gasifier 

temperature. When the gasifier temperature is less than 750oC, the amount of CO formed is almost 

linearly proportional to the temperature in the gasifier. With experimental conditions as shown in 

the article, the largest amount of CO was 12.6% when the gasifier temperature at an altitude h = 

300 mm was 764oC and the amount of air supply was 86 m3/h. When the amount of air supply was 

increased to a higher level, the amount of CO generated decreased slightly.        
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