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Các bộ phận của nhà máy nhiệt điện  

 
 



 
Các bộ phận cơ bản của nhà máy 

1.Feed water pipe 

2.Economizer inlet header 

3.Economizer 

4.Furnace lower inlet header 

5.Furnace spiral water wall 

6.Furnace Vertical water wall 

7.Vestibule side wall 

8.Cage side wall 

9.Cage inlet header 

10.Separator vessel 

11. Separator storage vessel 

12.Boiler Reciculation pump (BRP) 

13.Primary superheater 

14.Planten superheater 

15.Final supperheater 

16.Final superheater outlet header 

17.Main steam pipe 

18.Cold reheater pipe 



19.Piramy reheater inlet header 

20.Primary reheater 

21.Final reheater 

22.Final reheater outlet header 

23.Hot reheater pipe 

24Sliencer 

25.Flash tank 

26.Flash tank stack 

27.Forcshe draft fan &silencer 

28.Steam coll air heater (SCAH) 

29.Gas air preheater (GAPH) 

30.Hot secondary air duct to windbox 

31.Over  fire air port & windbox 

32.Bunner & Wind box 

33.Primary air fan 

34.Cold primary air duct to mill 

35.Hot primary air duct to mill 

36.Coal tripper room 

37.Coal bunker 

38.Coal feeder 

39.Mill(Pulvertzer) 

40.Coal pipe 

41.Mill seal air fan 

42.Bottom ash handling system 

43.Economizer hopper fly ash system 

44.Gas air heater bottom ash handling system 

45.Gas duct to air preheater 

46.Gas duct to ESP 

47.Electrostatic Precipitator 

48.Gas duct to CID fan 

49.Combined inducted draft fan (CID fan) 

50.Gas duct to FGD 

51.Scaner cooling air fan & purge air fan 

52.SCR 

 

 

-Loại lò hơi nhiệt điện VT4: Lò hơi trực lưu, đốt than phun, thông số hơi trên tới hạn. 

-Nhiên liệu Than trộn (Sub-bit và bit) 

-Loại tường lò :Tường xoắn/ tường thẳng 

-Hệ thống vòi đốt Vòi đốt Low NOx, Đốt đối xứng bao gồm 4 tầng vòi đốt 

-Hệ thống khói gió cân bằng 

 



• Nhà máy nhiệt điện hiện nay thường có công suất 2x600 MW dùng than để chạy.Với 

thiết kế lò siêu tới  hạn,dùng dầu LDO đốt kèm than trong giai đoạn khởi động. 

• Than từ cảng than được thiết bị bốc dỡ CSU bốc dỡ từ tàu than đưa lên các tuyến băng tải 

để vận chuyển vào kho rồi đưa lên các silo than các tổ máy.Từ băng cơ than cấp cho máy 

cấp than đưa than tới máy nghiền than. 

• Quạt gió cấp 1 là quạt gió kiểu ly tâm có nhiệm vụ chính đưa than từ máy nghiền đến các 

vòi đốt than. 

• Quạt gió cấp 2 là quạt gió kiểu hướng trục ,có nhiệm vụ chính là cung cấp Oxy cho sự 

cháy trong lò. 

• Quạt khói với nhiệm vụ vận chuyển sản phẩm cháy và tạo âm áp buồn đốt,cân bằng lưu 

lượng khói gió trong lò hơi. 

• Dầu LDO từ bồn được đưa tới vòi đốt dầu,tán sương bằng khí nén và được mồi lửa bằng 

bộ đánh lửa,sử dụng khi khởi động lò và ổn định quá trình cháy trong lò khi có dao động. 

• Than sau khi được nghiền được đi đến vòi đốt than và cấp nguyên liệu cho sự cháy. 

• Sản phẩm của sự cháy là xỉ đáy lò rơi xuống thuyền xỉ và được chuyển tới silo sỉ 

• Tro bụi của sự cháy được ESP gom lại và đưa đến silo tro bay,khói sau khi qua ESP được 

quạt khói đưa đến FGD(quạt khói hút sản phẩm cháy ra ngoài tạo âm áp buồng đốt,tại 

đây SOx trong khói thải được khử theo đúng tiêu chuẩn.Trong cấu tạo vòi đốt than có cấu 

tao để khử Nox trong sự cháy phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành 

• Nước thô được xử lý đưa đến bồn nước Service sau đó khử khoáng và đưa đến bồn bổ 

sung nước ngưng.Nước ngưng trong bình ngưng được 3 bơm ngưng đưa đến khu vực khử 

khoáng nước ngưng để đảm bảo chất lượng nước.Nước qua ploshing được đưa đên BGN 

hơi chèn,tận dụng hơi chèn ở các gối trục,rò van,để gia nhiệt cho nước.Nước qua BGN 

hơi chèn đi qua Drain cooler để tăng nhiệt,đồng thời giải nhiệt cho nước dồn cấp từ BGN 

số 1 về bình.Sau đó nước được đưa đến các BGN 1,2,3 ,4 để tăng nhiệt độ đến 142 

C.Nước qua BGN 4 cấp cho bình khử khí-BKK để khử khí tồn tại trong nước.Nước từ 

BKK được các bơm đưa đến BGN 6,7,8 nâng nhiệt lên đến 295 C và được đưa qua bộ 

hâm cấp nước cho dàn ống sinh hơi của lò 

• Nước qua bộ hâm được đưa đến ống góp đáy lò cấp nước cho dàn ống sinh hơi nước 

trong dàn ống sinh hơi nhận nhiệt và hóa hơi,nước sau khi được hóa hơi được đưa đến bộ 

phân ly .Hơi qua bộ phân ly cấp cho các bộ quá nhiệt trần,quá nhiệt hộp,quá nhiệt cấp 

1,2,3.Hơi sau khi qua bộ quá nhiệt cấp 3 ở nhiệt độ 566 C áp suất 242 bar thì cấp cho tua 

bin cao áp 



• Hơi thoát tua bin cao áp được đưa đến bộ tái sấy.Sau khi qua bộ tái sấy hơi ở nhiệt độ 

593 C áp suất 43,5 bar cấp cho tua bin trung áp.Hơi thoát qua tua bin trung áp được cấp 

tới tua bin hạ áp quay máy phát,đồng thời cấp hơi quay tuabin bơm cấp A,B và khử nước 

tại BKK.Tại tua bin cao áp trích hơi đến BGN 8 để gia nhiệt nước.BGN 7 lấy hơi trích từ 

hơi thoát tuabin cao áp ,BGN 6 lấy hơi trích từ tuabin trung áp tại tuabin hạ áp lấy ra 10 

đường hơi cấp hơi cho  các BGN 1,2,3,4. 

• Tuabin hạ áp sinh công quay máy phát tạo ra điện áp 23,5 KV qua MBA tăng áp lên 

500KV và máy phát còn cấp cho MBA tự dùng 11KV. 

• Hơi nước tuabin hạ áp được đưa về bình ngưng tại đây có sự trao đổi nhiệt giữa hơi và 

nước ,hơi chuyển thành pha nước.Nước làm mát bình ngưng được lấy từ nước biển 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Hệ thống cấp than 

-Sơ đồ hệ thống cấp than lên silo 

 

 Bao gồm các tuyến bẳng tải BC-

01,BC02,BC03,BC04,BC05,BC06,BC07,BC08,BC09,BC10A/B,BC11A/B,BC12A/B 

Thường mỗi tổ máy có 6 Silo và 6 máy nghiền than 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.Hệ thống thuyền xỉ 

 

 
Hệ thống thải xỉ đáy lò của nhà máy Vĩnh Tân 4 thuộc loại xả định kỳ. Thuyền xỉ 

có nhiệm vụ chứa xỉ ra từ buồng lửa và thải liên tục ra ngoài bằng tải xích cào chìm 

SDCC. Xỉ nóng từ buồng đốt rơi xuống thuyền xỉ được làm nguội nhờ ngập trong 

nước. Trong thuyền xỉ có nước để làm nguội xỉ và triệt tiêu các lực tác động khi xỉ rơi 

xuống. Nước được bổ sung liên tục nhờ hệ thống nước service để duy trì mức nước 



trong thuyền xỉ. Xỉ trong thuyền xỉ được băng tải xích cào chìm đưa lên van 3 ngã 

được điều khiển bằng động cơ đi qua 1 trong 2 máy nghiền xỉ và được băng tải xích 

vận chuyển đến Silo xỉ. Máy nghiền xỉ sẽ nghiền tất cả các khối xỉ có kích thước lớn 

về kích thước khoảng 25mm. Để tránh lọt gió vào buồng lửa giữa thuyền xỉ và đáy lò 

được trang bị hệ thống chèn nước bao gồm các tấm chèn và máng nước chèn. Ngoài ra 

hệ thống còn được trang bị một băng tải khẩn cấp để phòng sự cố tắc nghẽn do các 

khối xỉ lớn hoặc sự cố máy nghiền xỉ. 

3. Hệ thống nhà dầu LDO 

Hệ thống gồm 2 bồn dầu LDO 1,500 m3, 3x100% bơm dầu cấp, 2x100% bơm 

nhập dầu, đường ống cấp dầu, van, bộ loc, các thiết bị đo lường, hệ thống xả khí và xả 

đọng. Dầu từ bồn sẽ đi tới ống góp đầu hút của bơm dầu cấp thông qua hệ thống van 

tay và bộ lọc. Sau đó, dầu được bơm dầu cấp đưa lên ống góp đầu đẩy (Đầu đẩy của 

mỗi bơm dầu cấp đều có van một chiều và van tay). Tại ống góp đầu đẩy dầu được 

chia làm 2 nhánh: 

- Nhánh 1: Cấp lên cho các vòi đốt trên lò và sau đó hồi về bồn theo hệ thống 

đường dầu hồi. 

- Nhánh 2: Đường tái tuần hoàn cho phép một lượng dầu quay trở lại bồn thông 

qua 2 van điều khiển. Ngoài ra, đường bypass sẽ được sử dụng nếu hệ thống van điều 

khiển cần sửa chữa hay thay thế. 

4. Bơm tái tuần hoàn lò BCP 

Bơm tuần hoàn lò có nhiệm vụ cấp nước tái tuần hoàn từ bình chứa vào bộ hâm 

để đảm bảo đủ nước làm mát cho giàn ống sinh hơi khi lò hoạt động ở tải thấp. Bơm 

được dẫn động bằng động cơ điện và được làm mát bằng nước lấy từ hệ thống nước 

ngưng. Động cơ bơm là loại động cơ ướt được làm mát bằng nước tuần hoàn kín và 

được trao đổi nhiệt với nước làm mát kín qua bộ trao đổi nhiệt. Khi lưu lượng hơi tăng 

đến 35%RO (605t/h) mực nước trong bình chứa sẽ bị giảm đi. Van điều chỉnh lưu 

lượng nước tái tuần hoàn sẽ giảm dần và đóng hoàn toàn, van tái tuần hoàn bơm sẽ 

được mở (Bơm sẽ chạy tái tuần hoàn về bình chứa). Khi lưu lượng hơi đạt 40%RO 

(692t/h), độ quá nhiệt lớn hơn 150C, bơm tái tuần hoàn nước lò sẽ tự động dừng. 

5. Hệ thống khói gió 
 



 

 
 

Hệ thống khói gió của lò hơi là hệ thống khói gió cân bằng - lưu lượng gió và 

nhiên liệu vào buồng đốt được điều chỉnh cân bằng với lưu lượng sản phẩm cháy ra 

khỏi buồng đốt thông qua tín hiệu áp suất buồng đốt. 

Hệ thống bao gồm 2 nhánh khói gió làm việc song song với nhau, mỗi nhánh có 

thể đáp ứng cho lò vận hành ở tải bằng 50% phụ tải định mức. 

Mỗi nhánh khói gió bao gồm một quạt gió cấp 2, một quạt gió cấp 1, một quạt 

khói, một bộ sấy không khí kiểu quay và 1 bộ sấy gió bằng hơi. 

• Gió cấp 1:PA fan (Primary air fan) 

- Gió nóng: Sấy và vận chuyển than từ máy nghiền đến vòi đốt. 

- Gió lạnh: Chèn máy cấp, làm sạch khoang cần quay con lăn trong máy nghiền, 

điều chỉnh nhiệt độ than đầu ra bộ phân ly, cấp tới quạt chèn để lấy gió chèn máy 

nghiền và damper mixed. 



• Gió cấp 2:FD fan (Forced draft fan) 

- Gió nóng: Cung cấp oxy cho sự cháy trong buồng đốt, tham gia điều chỉnh âm áp buồng đốt 

- Gió lạnh: Chèn các cửa thăm khu vực vòi đốt. 

• Quạt khói:CID fan (Combined induced draft fan) 

   Hút sản phẩm cháy trong lò ra, tạo âm áp buồng đốt. 

• Bộ sấy không khí kiểu quay:GAH (Gas air heater) 

  Trao đổi nhiệt kiểu bề mặt, tận dụng nhiệt lượng từ khói thải để gia nhiệt cho gió cấp 1 và gió 

cấp 2. Đồng thời cũng giảm nhiệt độ và tổnthất nhiệt do khói thải mang ra ngoài. 
 6.Hệ thống máy nghiền 

 



 



 
 



 

 



-Chức năng, nguyên lý làm việc 

   Hệ thống máy nghiền được thiết kế theo kiểu thổi thẳng, than sau khi được nghiền 

bởi 3 con lăn thì được gió nóng cấp 1M vào sấy khô và thổi bay lên qua bộ phân ly. Từ bộ 

phân ly, than theo 4 đường ống dẫn than cấp đến 4 vòi đốt than. Hệ thống bao gồm 6 máy 

nghiền với công suất 6 x 20% tải BMCR. 

Mỗi máy nghiền gồm 1 máy cấp than, 1 động cơ và hộp giảm tốc, 1 thùng nghiền, 1 

mâm nghiền, 3 con lăn thủy lực, 1 bộ phân ly than, 4 ống dẫn than đã được nghiền đến 4 

vòi đốt, 1 ống cấp than từ máy cấp vào máy nghiền, đường gió hỗn hợp cấp 1, hệ thống 

nhớt bôi trơn hộp giảm tốc và hệ thống nhớt thủy lực. 

- Nguyên lí hoạt động máy nghiền 

    Than từ bunker xuống ống dẫn than thông qua máy cấp than, đi vào giữa bề mặt của mâm 

nghiền và con lăn, dưới tác dụng của lực ép của con lăn, hạt than bị ép vỡ và mài xiết, chuyển 

thành than mịn. Do sự quay từ phía dưới của mâm và bị ép, than mịn tạo thành bị văng ra vành 

gió ở chu vi ngoài. Gió nóng cấp 1 được thổi vào với một tốc độ nhất định theo tải qua khe vành 

gió ngoài, cuốn bột than đi lên không gian sấy phía trên, bột than sau khi được sấy khô đi lên bộ 

phân ly than, bố trí ở phía trên cùng. Các hạt than chưa đủ độ mịn cũng có thể bị văng ra vành 

ngoài và bị gió cấp 1 cuốn đi, nhưng do trọng lượng còn lớn nên lại quay trở lại mâm nghiền để 

nghiền lại. Than chưa đủ mịn bị loại ra sau phân ly, cũng được đưa trở về nghiền lại theo cùng 

với đường than cấp vào. Bột than đủ độ mịn đi theo đường ống dẫn bột than đi thẳng đến các vòi 

đốt. Các tạp vật lẫn trong than như cát đá, quặng khoáng khối sắt, do tốc độ gió bao quanh mâm 

nghiền không đủ lực để cuốn đi, sẽ rơi xuống “hộp thu tạp vật” (pyrite – trap), bố trí ngay dưới 

mâm nghiền. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Máy cấp than: 

 
   Dùng để cấp than nguyên cho máy nghiền thông qua ống dẫn cấp than và có thể điều chỉnh 

được lượng than cấp cho máy nghiền bằng cách thay đổi được tốc độ máy cấp. 

+ Động cơ và hộp giảm tốc: dùng để dẫn động làm quay mâm nghiền tạo lực li tâm văng than 

đã nghiền ra vành gió nóng cấp 1 đưa lên bộ phân ly. 

+ Mâm nghiền: quay tại chỗ và chịu lực ép trực tiếp từ con lăn thủy lực để nghiền than . 

+Hệ thống con lăn: Dùng lực ép của con lăn để nghiền than nguyên thành than mịn. 

+ Bộ phân ly: dùng để phân ly than mịn ra khỏi hỗn hợp than đã nghiền để cấp cho các vòi đốt, 

có thề điều chỉnh được độ mịn của than bằng cách thay đổi góc mở các cánh tĩnh của bộ phân ly. 

+ Đường gió nóng cấp 1: có chức năng sấy than và vận chuyển than mịn từ thùng nghiền đi qua 

bộ phân li để cấp cho các vòi đốt và cũng cung cấp 1 phần oxy cho quá trình cháy của lò. 

+ Hệ thống gió chèn: từ quạt chèn đi vào các vành chèn để chèn kín mâm nghiền và hộp giảm 

tốc nhằm không cho than trong máy nghiền văng ra ngoài qua khe hở giữa mâm nghiền và hộp 

giảm tốc. Gió chèn còn được sử dụng để chèn cho con lăn thủy lực ngăn không cho bụi than 

trong thùng nghiền vào ổ bi con lăn gây hư hại cho con lăn. 

+ Gió làm sạch: được sử dụng ngăn than lọt vào khu vực cần quay và con lăn máy nghiền khi 

máy nghiền đang vận hành. 

+ Hệ thống nhớt bôi trơn hộp giảm tốc: có nhiệm vụ cung cấp nhớt bôi trơn và làm mát cho 

hộp giảm tốc, được trao đổi nhiệt bằng nước làm mát kín. 

+ Hệ thống nhớt thủy lực: giúp việc nâng hạ con lăn thủy lực và điều chỉnh được lực ép của 

con lăn lên mâm nghiền để đạt được kích cỡ than mong muốn. 



+ Ngoài ra còn có hệ thống phòng và chữa cháy bằng hơi, CO2, nước. 

7. Hệ thống vòi đốt Low-NOx 

 
 

Vòi đốt than bắt đầu sử dụng khi vòi đốt dầu nâng nhiệt độ buồng đốt tới nhiệt độ bắt lửa của 

than. Lúc này máy nghiền bắt đầu khởi động, than bột từ máy nghiền được gió nóng cấp 1 sau 

khi qua bộ sấy không khí sấy đưa đến vòi phun tạo thành hỗn hợp than và gió, phun vào buồng 

đốt gặp nguồn nhiệt đang ở nhiệt độ bắt lửa của than, than bắt đầu cháy. Nhờ cấu trúc gió xoáy 

hướng trục, sẽ tạo 1 vùng gió tuần hoàn bên trong, tránh nguồn nhiệt nóng từ buồng đốt chạy 

ngược về miệng vòi phun, tránh quá nhiệt vòi phun và đóng xỉ ngay tại vòi phun. Để giảm thiểu 

NOx sinh ra, người ta sử dụng buồng đốt 2 tầng. Ở tầng vòi đốt than chính có nhiệt độ buồng đốt 

cao hơn, nên cấp nguồn Oxi cho sự cháy thấp hơn để tránh sinh ra NOx nhiệt. Ở tầng vòi đốt 

OFA có nhiệt độ buồng đốt thấp hơn, nên cấp nguồn Oxi cho sự cháy nhiều hơn để cháy kiệt hết 

phần nhiên liệu chưa cháy hết ở tầng vòi đốt than chính. Đảm bảo NOx sinh ra trong quá trình 

đốt thấp hơn tiêu chuẩn cho phép hiện hành 455 mg/Nm3. 



 

 



 
-Cách bố trí: Lò hơi được trang bị 36 vòi đốt (24 vòi Low - NOx và 12 vòi OFA) 

các vòi đốt được gắn đối xứng trên tường trước (4 tầng C, D, B, G) và tường sau (4 

tầng E, A, F, H) của tường nước. 

 
 



 

 



 

 



 

8. Hệ thống ESP 

Để đảm bảo nồng độ bụi đầu ra theo tiêu chuẩn <50mg/Nm3. Nhà máy nhiệt điện 

Vĩnh Tân 4 được trang bị hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP), chức năng của hệ thống lọc 

bụi tĩnh điện là lọc các hạt bụi khô ở khói thải ra từ lò hơi, đảm bảo nồng độ bụi trong 

khói nằm giới hạn cho phép, đồng thời giúp hệ thống FGD (Hệ thống khử lưu huỳnh) 

hoạt động hiệu quả. 

Việc đo nồng độ bụi được thực hiện ở đầu vào và đầu ra bộ lọc bụi tĩnh điện. 

 

 



9.Hệ thống sấy không khí kiểu quay :GAH(Gas air heater) 

 

Thuyết minh kỹ thuật, chức năng, nguyên lý làm việc 
Bộ sấy không khí kiểu quay hoạt động theo nguyên lý trao đổi nhiệt bề mặt. Khi 

quay liên tục, bộ sấy không khí hấp thụ nhiệt độ từ khói thải truyền nhiệt sang cho gió 

lạnh, nâng nhiệt độ gió cấp 1 và gió cấp 2 lên. Đồng thời cũng giảm nhiệt độ và tổn 

thất nhiệt do khói thải mang ra ngoài. 

Hệ thống bao gồm: 

+ Hệ thống chèn 

+ Hệ thống nhớt bôi trơn gối dẫn hướng 

+ Hệ thống thổi bụi 

+ Hệ thống nước rửa bộ sấy không khí 

+ Hệ thống nước chữa cháy. 

+ Cảm biến quay 

Hệ thống chèn 

Hệ thống chèn được lắp giữa đường khói và đường gió, chèn rotor được trang bị để giảm thiểu 

sự rò rỉ của khói và gió. 

Hệ thống chèn được trang bị gồm tấm chèn, khung chèn, khớp giãn nở và cơ cấu điều chỉnh 

được lắp tại khung bao rotor. 

Có 2 loại cơ cấu chèn: 

• Cơ cấu chèn được điều khiển bằng xilanh khí nén (phía trên Roto) 

• Cơ cấu chèn bằng xilanh lò xo (phía dưới Roto) 



 

 

Rotor của bộ sấy không khí được chèn kín bằng hệ thống chèn trục, chèn hướng kính và chèn 

chu vi. Khi nhiệt độ khói vào bộ sấy không khí tăng lên (> 3500C) làm rotor có xu hướng bị võng 

xuống làm tăng khoảng cách giữa khung và rotor ở phía trên và giảm khe hở giữa mặt dưới roto 

với khung. Sau 30 phút cơ cấu chèn được điều khiển bằng xilanh khí nén sẽ điều chỉnh vành 

chèn hạ xuống để chèn kín khoảng hở giữa roto và khung tránh để lọt gió giữa các khoang của bộ 

sấy không khí và lọt gió, khói ra ngoài 

 

 



Hệ thống chèn trên được điều khiển bằng các xilanh khí nén với 12 xilanh cho chèn trục và 

hướng kính, 15 xilanh chèn chu vi, còn hệ thống chèn dưới được điều khiển bằng cơ cấu lò xo tự 

chèn. 

 Hệ thống nhớt tuần hoàn 

Hệ thống nhớt bôi trơn gối dẫn động là hệ thống tuần hoàn cưỡng bức, gồm các bộ phận chính: 2 

bơm, 2 bộ lọc và 2 bộ làm mát. Nhớt từ khoang gối dẫn hướng đi qua bơm, bộ lọc, bộ làm mát 

rồi trở lại khoang gối dẫn hướng. 

Đây là hệ thống không có bể chứa nhớt. Bơm nhớt là loại bơm trục vít, có hai bộ lọc- một vận 

hành và một để dự phòng, bộ làm mát lấy nước từ nước làm mát kín, lưu lượng khoảng 15- 60 

l/min, nhiệt độ nước vào bộ làm mát cực đại là 390C, lưu lượng nhớt 200- 400 l/min. 

Áp suất nhớt cực đại khi vận hành là 4.9 barg. Áp suất được điều chỉnh bởi van bảo vệ áp lực, 

nhằm bảo vệ bộ làm mát, van an toàn được cài đặt 5.6 barg. Nhiệt độ nhớt khi vận hành bình 

thường là < 550C. 

 Hệ thống thổi bụi 

Gồm một bộ thổi bụi được lắp ở đầu ra đường khói bộ sấy không khí với nhiệm vụ làm sạch bề 

mặt trao đổi nhiệt của bộ sấy không khí. 

Bộ thổi bụi được cấp hơi tự dùng với áp suất không được quá 14 bar(g), nhiệt độ khoảng 245 0C, 

hơi tiêu thụ 12 ton/hr, mỗi đầu thổi có 16 lỗ 

Hệ thống nước rửa bộ sấy không khí 

Gồm hai đường ống cố định được đặt ở hai đầu bộ sấy không khí trên đường đi của khói, áp suất, 

nhiệt độ và lưu lượng như sau: 

- Áp suất nước vào: 8 bar(g). 

- Lưu lượng: 200t/h 

- Nhiệt độ: 36 0C. 

Hệ thống nước service dùng để làm sạch cho bộ sấy không khí trong quá trình dừng. Gồm hệ 

thống vòi phun nước được đặt phía trên và dưới roto bộ sấy không khí phun nước trực tiếp lên 

các tấm trao đổi nhiệt để loại bỏ lớp bụi lắng không thể thổi sạch bằng bộ thổi bụi. 

 Hệ thống cảnh báo và chữa cháy 

Cảm biến nhiệt: được trang bị 7 bộ đo nhiệt độ tại khoang khói ra khỏi bộ sấy 

không khí nhằm giám sát và phát hiện được sự cố cháy trong bộ sấy không khí. 

 Hệ thống nước chữa cháy 

 



Hệ thống lấy nước chữa cháy: 

- Áp suất nước vào: 10 bar(g) 

- Lưu lượng tổng: 200 t/h 

- Nhiệt độ nước chữa cháy: 40 0C 

Cảm biến quay 

Được thiết kế dùng để giám sát hoạt động quay của rotor. Gồm có 3 cảm biến, khi 2/3 cảm biến 

không tác động thì sẽ đưa tín hiệu báo roto bộ sấy không khí không quay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.Hệ thống sấy gió bằng hơi :SCAH (steam coll air heater) 

 

- Bộ SCAH 

Bộ SCAH được đặt ở đầu ra của quạt gió cấp 02 nhằm mục đích gia nhiệt cho 

gió để nâng nhiệt độ khói thoát, tránh điểm đọng sương gây ăn mòn khoang lạnh của 

bộ sấy không khí. 

Mỗi tổ máy trang bị 02 bộ SCAH được đặt ở 02 nhánh đầu vào BSKK tại 

khoang gió cấp 02.Bên trong có các dàn ống, hơi đi bên trong ống, gió đi bên ngoài. 

-Bồn chứa 

Mỗi tổ máy trang bị 01 bồn chứa, dùng để chứa nước sau khi hơi gia nhiệt cho 

gió và hơi gia nhiệt cho quạt chèn damper của hệ thống FGD ngưng tụ về. Tại bồn 

chứa được thiết kế lắp đặt các van tay xả động, van an toàn,nhằm bảo vệ quá áp suất 

tại bồn chứa và xả hết nước trong bồn khi cần để sửa chữa. 

- Bơm nước bồn chứa 

Dùng để bơm nước trong bồn chứa về bình ngưng, mỗi tổ máy trang bị 02 bơm 



x100%, trong đó 01 bơm vận hành, 01 bơm dự phòng, vận hành khi mức nước bồn 

chứa cao. 

- Van cân bằng áp suất (HLC51AA502, HLC52AA502) 

Tại bồn chứa được thiết kế 2 đường ống căn bằng nối vào 2 điểm đầu vào đoạn 

ống cấp hơi cho bộ SCAH, dùng để căn bằng áp suất giữa bồn chứa và đường ống cấp 

hơi đầu vào bộ SCAH, giúp nước ngưng tụ sau khi trao đổi nhiệt vận chuyển xuống 

bồn dễ dàng. Trên đường ống này chúng được xả khí thông qua van tay, được thiết kế 

nhằm xả hết khí trong đường ống tại thời điểm khởi động ban đầu. 

- Van điều chỉnh lưu lượng nước về bình ngưng (LCN40AA081) 

Dùng điều chỉnh lưu lượng nước trong bồn chứa về bình ngưng. Chúng được 

thiết kế thêm các cụm van tay cô lập giữa 2 đầu và van tay bybass nhằm mục đích cô 

lập van FCV khi cần để sửa chữa hay bị sự cố không điều khiển được van FCV khi 

mức nước bồn chứa cao 

Chỉ cho phép mở khi bình ngưng đã được thiết lập chân không, tín hiệu cho phép 

vận hành sẽ được hiển thị tại khung phía dưới van. Sẽ tự động đóng khi bơm đã dừng 

hoạt động. 

 

 

 

Hệ thống sấy gió bằng hơi SCAH là thiết bị trao đổi nhiệt theo kiểu bề mặt có nhiệm vụ sấy cho 

gió cấp 2 nhằm duy trì và nâng cao nhiệt độ của gió cấp 2 để tránh hiện tượng đọng sương tại 

khoang lạnh của bộ sấy không khí gây ăn mòn hay hư hại bộ sấy không khí khi đốt than, giúp 

nâng nhiệt độ gió cấp 2 để than dễ bắt cháy. Hơi cấp cho bộ SCAH được trích từ ống góp hơi tự 

dùng thông qua các van điều khiển bằng khí nén cấp hơi cho 2 ống góp đầu vào 2 bộ SCAH. Hơi 

sau khi trao đổi nhiệt với gió sẽ ngưng tụ thành nước và được xả xuống bồn chứa. Nước trong 

bồn sẽ được 1 trong 2 bơm nước (2x100%) vận chuyển về bình ngưng 



11.Hệ thống FGD 

 

 

 

Hệ thống FGD được thiết kế để loại bỏ sulphur oxide (SOx) trong khói thải, xuống mức thấp 

nhất cho phép, sinh ra bởi quá trình đốt trong lò. Hệ thống này có nhiệm vụ đáp ứng tất cả những 

yêu cầu về khói và nước biển thải ra ngoài môi trường 



- Quạt khói hút khói từ trong lò đi qua hệ thống lọc bụi tĩnh điện ESP tới hệ thống FGD hoặc 

bypass ra ống khói.Nước biển sau khi làm mát cho bình ngưng được dẫn qua hệ thống FGD, 

cung cấp 100 % lưu lương nước biển yêu cầu để chạy hệ thống. 

- Trong quá trình hệ thống FGD vận hành đường khói bypass được chặn lại bằng damper bypass, 

đường dẫn khói vào tháp hấp thụ được mở bởi damper khói đầu vào. Khói nóng đi qua bộ gia 

nhiệt khói-khói (GGH) thì được làm nguội xuống và được đưa đến vùng phun trong tháp hấp 

thụ, khói sạch sau xử lý được đưa qua bộ GGH có những tấm thép mỏng dùng để gia nhiệt để 

nâng nhiệt độ lên (80oC) trước khi thải ra qua ống khói- tránh động sương gây ăn mòn đường 

khói 

- Có hai bơm nước biển (2x100%) được lắp để đáp ứng lượng nước phun từ bể bơm tới cùng 

phun trong tháp hấp thụ. Trong điều kiện vân hành bình thường thì 1 bơm sẽ chạy và 1 bơm ở 

chế độ dự phòng 

- Khói được làm sạch trong tháp hấp thụ để loại bỏ phần SOx. Cặn SOx có trong khói sạch sẽ 

được đảm bảo ở mức 204 mg/m3 (điều kiện khô ráo, 6% O2). 

- Tháp hấp thụ FGD đươc thiết kế gồm 1 ống dẫn nước biển từ bơm Seawater Distribution 

Header, dàn ống Seawater Distribution (được làm từ chất liệu FRP), các thanh hỗ trợ đỡ kết cấu 

Packing (Packing dùng để phân bố lượng nước biển phun từ giàn ống, tối ưu hóa sự tiếp xúc giữa 

khói và nước biển), các tấm lưới để đỡ và giúp khói lọt vào Packing. Tấm tách ẩm được đặt ở 

phía trên ông phun nước biển nhằm tách hết các hạt ẩm có trong khói trước khi đi vào bộ GGH 

nhằm tránh đọng sương trên bộ GGH cũng như trên ống khói. Toàn bộ bên trong tháp hấp thụ 

được phủ một lớp Lining (nhằm tránh sự ăn mòn do Axit gây ra trong tháp hấp thụ) 

- Trong trạm xử lý nước biển hệ thống quạt thổi khí oxi hóa thổi khí từ ngoài môi trường vào bể 

sục, để oxi hóa sunphite, để đưa CO2 ra khỏi nước biển và bổ sung thêm oxy trong nước biển 

bằng với nước ngoài môi trường 

- Các phương trình phản ứng xảy ra 

-Khí SO2 được hấp thụ bởi nước biển: 

SO2 ( khí)> SO2 (hòa tan) 

SO2 (hòa tan) + H2O >H+ + HSO3 

-HCO3- có trong nước biển sẽ xảy ra phản ứng trung hòa: 

H+ + HCO3>H2O+ CO2 (hòa tan) 

-Oxi hóa HSO3- 

HSO3- + 1/2 O2 (quạt sục khí) >HSO4- 

HSO4- + HCO3>SO42- + H2O + CO2 (hòa tan) 

-Giải phóng khí CO2 bằng cách thổi khí: 

CO2 (hòa tan) >CO2 (khí) 

-Phương trình phản ứng tổng: 

SO2 + 2HCO3- + 1/2O2 >SO42- + H2O + 2CO2 

- Hệ thống gió chèn 

Hệ thống chèn được lắp giữa đường khói nóng và khói lạnh, chèn rotor được trang bị để giảm 

thiểu sự rò rỉ của khói nóng và khói lạnh 

Tại các khoảng hở, các thành phần chèn riêng được lắp tỳ vào bộ phận chuyển động do đó giữ 

được khoảng cách tối thiểu khi rotor biến dạng do nhiệt trong quá trình vận hành 

- Quạt chèn Damper: 

Gồm 2 quạt ( 1 chạy 1 dự phòng) nhằm mục đích khi Damper Inlet và Outlet đóng lại sẽ không 

bị đọng sương do chênh lệch nhiệt độ giữa 2 mặt Damper. 

- Hệ thống nhớt là mát quạt OAB 



Hệ thống nhớt làm mát quạt OAB là hệ thống tuần hoàn cưỡng bức, gồm các bộ phận chính: 2 

bơm, 2 bộ lọc và 2 bộ làm mát. Nhớt từ bồn nhớt đi qua bơm, bộ lọc, bộ làm mát các gối DE, 

NDE của Moto và các gối DE, NDE của quạt rồi trở lại bồn nhớt. Áp suất nhớt làm mát 15 bar, 

được làm mát bằng hệ thống nước làm mát kín. 

Hệ thống thổi bụi 

Gồm 2 bộ thổi bụi được lắp ở đường vào khói bẩn. Dùng khí nén thổi bụi có áp suất 6-8 bar. Bộ 

thổi bụi thuộc kiểu thổi bụi định kỳ 8 h/lần, mỗi lần thổi 3 giờ. 

Mục đích làm sạch bề mặt trao đổi nhiệt bộ GGH tăng hiệu quả làm việc bộ GGH 

- Hệ thống nước rửa cao áp 

Gồm hai đường ống được đi chung cùng với bộ thổi bụi, áp suất, nhiệt độ và lưu lượng như sau: 

- Áp suất nước vào: 230 bar(g). 

- Lưu lượng: 215 l/min 

- Nhiệt độ tầm 36 0C. 

Hệ thống nước rửa dùng của để rửa bộ GGH trong quá trình dừng. Nó phun nước vào mặt trao 

đổi nhiệt để loại bỏ lớp bụi lắng không thể thổi sạch bằng bộ thổi bụi. 

• Các thông số môi trường: 

- Nhiệt độ khói ra >80 oC 

- Hàm lượng SO2 trong khói ra < 204 mg/m3. 

- Hàm lượng bụi trong khói vào <50 mg/m3. 

- Điều kiện nước biển thải ra môi trường: 

 Loại Nồng độ 

Độ PH ≥ 6 

DO (Nhu cầu Oxy hoàn tan) ≥ 3mg/l 

COD (Nhu cầu oxy hữu cơ) ≤ 6mg 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12.Hệ thống xử lý tro bay ESP 

 

 



 

Gồm có 32 hopper, mỗi trường có 8 hopper, mỗi nhánh có 1 hệ thống vận chuyển tro bay, phía 

dưới mỗi hopper có nối thông Air Lock Tank. Đường nối giữa Air Lock Tank với các hopper 

thông qua van điều khiển bằng khí nén. Ngoài ra các hopper còn có hệ thống quạt sục để tránh 

tro đóng cục tại đáy. Hệ thống vận chuyển tro bay của nhánh A bao gồm : Air lock tank A của bộ 

Eco, BSKK A , ESP nhánh A; nhánh B bao gồm : Air lock tank B của bộ Eco, BSKK B , ESP 

nhánh B. 

 Hệ thống thải tro bộ hâm, bộ sấy không khí 

Hệ thống thu tro của bộ hâm gồm 7 phễu thu tro bộ hâm và 6 phễu thu tro SCR được đưa vào 01 

bình thu tro, còn hệ thống thu tro của bộ sấy không khí gồm mỗi nhánh có 02 phễu, mỗi phễu có 

đường liên thông giữa phễu bộ sấy không khí và phễu tro và có van khí nén để điều khiển đóng 

mở. Tất cả các phễu tro được kết nối đến silo tro. 

 Quạt sục phễu và bộ gia nhiệt 

Gồm có 2 quạt sục phễu sử dụng cho tổ 3. 1 chạy 1 dự phòng với mục đích làm cho tro bay chứa 

trong hopper không có xu hướng bị nguội và đóng cục lại. Tro bay trong hopper được làm tơi để 

dễ dàng thải xuống Air Lock Tank và vận chuyển đến silo chứa tro bay. Lưu lượng mỗi máy là 

700m3/h với áp suất làm việc 0.7 bar. 

Quạt vận chuyển tro bay 

Gồm có 03 quạt vận chuyển cho 01 tổ máy, dùng để đẩy tro từ các Air Lock Tank về silo chứa 

tro. Mỗi quạt được trang bị đầu vào và đầu ra bộ xả giảm thanh để giảm tiếng ồn khi xả. tại đầu 

đẩy mỗi quạt có các van cách ly. Các van cách ly được điều khiển bằng điện khí nén. ở đầu hút 

mỗi quạt có các bộ lọc. Khi chênh áp bộ lọc đầu hút cao thì bộ lọc bị bẩn. Ngoài ra tại đầu ra mỗi 

bộ quạt thổi được trang bị van bảo vệ quá áp để bảo vệ các quạt thổi tránh làm việc quá áp. 

Máy nén khí làm sạch bộ lọc bụi tay áo 

Dùng để cung cấp khí nén làm sạch bộ lọc tay áo của hệ thống hút bụi silo và cung cấp cho hệ 

thống van điều khiển bằng khí nén (bộ hút bụi được lắp đặt ở trên đỉnh silo tro bay) với lưu 

lượng 300 m3/h và áp suất khí là– 7 bar, hệ thống được trang bị thêm các bộ lọc, bộ sấy… 

 Bộ lọc bụi tay áo 

Có 3 bộ lọc được đặt trên đỉnh silo tro, 2 hoạt động tự động và 1 ở trạng thái dự phòng. Dùng để 

hút bụi trong silo và tạo âm áp cho silo trong quá trình thổi tro, nhằm mục đích để tro dễ dàng 

đẩy về silo. Bụi tro bay sau khi lọc sẽ rơi từ bộ lọc xuống phễu. Một số bụi còn bám lại trên các 

bộ lọc tay áo sẽ được máy nén khí thổi định kỳ trong quá trình hoạt động. Lưu lượng của quạt 

hút là 103.3m3/phút. 

Trong mỗi quạt hút sẽ có các túi lọc được điều khiển và vệ sinh bởi timer. Trong chế độ tự động, 

bộ timer nhận tín hiệu từ bộ lập trình điều khiển sẽ được khởi động để vệ sinh các túi lọc khi hệ 

thống hoạt động, nhưng trong trường hợp khẩn cấp bộ lọc được làm sạch bởi chế độ bằng tay tại 

bảng điều khiển hoặc tại vị trí local. 

 Bộ lọc bụi thải tro khô 

Bộ lọc bụi thải tro khô sẽ hút các bụi trong quá trình thải tro khô, sau đó sẽ được mở xả trong về 

lại các silo. Giống như các bộ lọc bụi tay áo silo, bộ lọc bụi thải tro khô cũng được làm sạch 

bằng khí nén và được thải về định kỳ theo cài đặt timer. 

 Quạt sục silo 

Độ ẩm bên trong tro bay có xu hướng bị ngưng tụ khi nhiệt độ tro rơi xuống trong silo đặc biệt là 

ở nhiệt độ cao của tro bay gặp môi trường nhiệt độ thấp, khi độ ẩm silo giảm xuống, tro bay sẽ bị 

kết tụ lại. Để tránh được hiện tượng này, máy sục khí sẽ cung cấp khí nóng cùng với lưu lượng 

gió 690 m3/h với áp suất gió 1.26 bar. 



 Chức năng, nguyên lý làm việc 

Hệ thống vận chuyển tro bay dùng để vận chuyển tro trong các phễu tro của hệ thống lọc bụi tĩnh 

điện, bộ hâm và bộ sấy không khí đưa tới silo chứa tro. Lượng tro bay này được thải ra bên ngoài 

bằng hệ thống thải tro ướt, trong trường hợp khác cũng có thể xả khô để tái sử dụng nhờ hệ 

thống thải tro khô. Hệ thống gồm có các đường ống thu tro kết nối từ phễu tro ESP, bộ hâm, bộ 

sấy không khí tới silo tro. Hệ thống này làm việc liên tục. Mỗi lò hơi được trang bị 3 máy nén 

khí, 02 máy làm việc để vận chuyển tro bay, 1 máy dự phòng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Hệ thống ESP 



 
Mỗi trường của ESP được cung cấp điện bởi 04 máy biến áp chỉnh lưu đặt trên nóc ESP, là loại 1 

pha, điện áp chỉnh lưu được điều chỉnh bởi bộ SCR được đặt trong tủ điều khiển cấp điện trực 

tiếp cho cực phóng và giữ cho hệ thống cực phóng ESP hoạt động ổn định, phía ngoài tủ điều 

khiển được trang bị màn hình LCD cho phép cài đặt dòng điện, điện áp và các thông số vận hành 

của MBA tại chổ 

Sứ cách điện cực phóng 

Sứ cách điện nhằm cách ly điện cực của cực phóng với vỏ nối đất của ESP, sứ được thiết kế có 

độ chịu lực cao hỗ trợ cho các dàn khung của cực phóng, và chịu được điện áp làm việc cao 

-Cực phóng và cực lắng và tấm phân phối khói 

+ Cực phóng 

Dạng gai được nối với cực âm có điện áp 110kV, được treo bởi kết cấu xà ngang phía trên nóc 

ESP. 

Các cực phóng được bố trí dạng gai nhằm tăng hiệu suất của hiệu ứng Corona, được đặt so le với 



các tấm bảng cực thu. Các cực phóng được nối với cực âm của máy biến áp. 

Trường 1 có 124 bản cực phóng, trường 2,3,4 có 102 bản cực phóng. Vật liệu cực phóng là thép 

mềm, 09 cây kết hợp thành 1 bản cực. 

+ Cực lắng 

Dùng để hút các hạt bụi đã nhiễm điện và được búa gõ để làm sạch bụi trên các bề mặt, và được 

sắp xếp sole với các cực phóng, các bản cực mắc song song với luồng khói thoát. 

Dạng tấm làm bằng thép mềm. 09 tấm kết hợp thành một bản cực lắng, treo lơ lửng bằng kết cấu 

khung treo cơ khí phía trên trần ESP. 

Trường 1 có 124 bản cực lắng, trường 2, 3, 4 có 102 bản cực lắng. 

Toàn bộ cực lắng được nối đất thông qua vỏ thiết bị ESP và nối với cực dương của máy biến áp 

+ Tấm phân phối khói 

Đầu vào của mỗi buồng của ESP có 03 tấm phân phối khói một tấm nhỏ, một tấm vừa và một 

tấm lớn, đặt song song với nhau và được bố trí thành 03 hàng từ phần đầu hình chóp đến cuối 

hình chóp, chức năng chính của tấm phân phối nhằm phân tán đều luồng khói. 

 

- Búa gõ cực lắng, cực phóng và tấm phân phối khói 

+Búa gõ cực lắng 

Số lượng: 16 cái (mỗi trường có 04 động cơ búa gõ). 

Các búa gõ được gắn so le trên một trục nằm ngang, đầu trục được dẫn động bằng động cơ thông 

qua hộp giảm tốc. 

+Búa gõ cực phóng 

Số lượng: 32 cái (mỗi buồng sứ có 2 cái). 

Các búa gõ được gắn so le trên một trục nằm ngang, đầu trục được dẫn động bằng động cơ thông 

qua hộp giảm tốc. 

Trục dẫn động cho búa gõ cực phóng nối với hộp giảm tốc của động cơ qua sứ cách điện. 

+ Búa gõ tấm phân phối khói 

Ở trên đầu các tấm phân phối khói mỗi buồng đều có 01 búa gõ, được thiết kế tương tự búa gõ 

cực phóng, đặt ở tấm phân phối khói nhỏ nhất, chức năng chính làm sạch bụi trên các tấm phân 

phối khói. 

- Quạt chèn và gia nhiệt sứ 

Mỗi nhánh được trang bị 02 quạt (100%/quạt) 1 chạy 1 dự phòng. Gia nhiệt gió bằng điện trở, 

mỗi buồng ESP được trang bị 02 bộ gia nhiệt. 

Chức năng chính của quạt chèn là đảm bảo cho khói và bụi không lọt vào buồng sứ cách điện, 

tránh điểm đọng sương gây ăn mòn thiết bị, đồng thời gia nhiệt và làm sạch cho sứ cách điện. 

- Phễu thu tro ESP 

Phễu thu tro được đặt phía dưới đáy các trường, có tổng cộng 32 phễu, hình chóp, có góc 

nghiêng 60 độ. 

Mỗi phểu thu tro được trang bị 04 gia nhiệt phễu bằng điện, vận hành tự động theo nhiệt độ cài 

đặt. Nhằm mục đích chống hiện tượng tro trong đáy phểu bị ẩm, vón cục làm tắc phểu, hệ thống 

tự động gia nhiệt phểu khi nhiệt độ phểu dưới 85oC và sẽ dừng khi nhiệt độ phểu đạt 950C nhờ 

các cảm biến nhiệt độ được gắn trên phểu. 

Mỗi phểu được trang bị 2 cảm biến mức tro cao và thấp, nhằm báo tình trạng mức tro trong phễu 

và các đường lấy mẫu, khí sục tro, gia nhiệt phểu, và đường thông gió cân bằng 

-Chức năng, nguyên lý làm việc 

Chức năng của hệ thống lọc bụi tĩnh điện là lọc các hạt bụi khô ở khói thải ra từ lò hơi, đảm bảo 



nồng độ bụi trong khói nằm giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành 

(<148mg/Nm3). Đồng thời giúp hệ thống FGD (hệ thống khử lưu huỳnh) hoạt động hiệu quả. 

Điện áp cung cấp cho các trường lọc bụi tĩnh điện là nguồn điện cao áp một chiều DC từ 0 – 110 

kV, được cung cấp nhờ các máy biến áp chỉnh lưu. Cực dương là cực lắng được nối đất thông 

qua vỏ thiết bị, cực âm là cực phóng được nối với nguồn điện cao áp một chiều. Một điện trường 

được tạo ra giữa các cực phóng và cực lắng. Khi dòng khói mang bụi đi qua điện trường này các 

hạt bụi sẽ bị nhiễm điện tích âm (-) và bị hút về phía các bề mặt thu bụi của bản cực lắng có điện 

tích dương (+). Các lớp tro bụi này sẽ được thải định kỳ, nhờ hệ thống búa gõ bản cực lắng. Tro 

rớt xuống phễu tro và nhờ hệ thống vận chuyển tro bay vận chuyển bằng khí nén ra khu vực Silo 

chứa tro bay. 

 

-Hiện tượng phóng điện Corona trong lọc buih tĩnh điện 

Khi hệ thống bắt đầu hoạt động, trong khoảng thời gian 1ms, không gian nhỏ  xung quanh cực 

phóng xuất hiện một điện trường, điện áp âm trong cực phóng tang lên đến khi nó phát sáng màu 

xanh dương xung quanh (phóng điện Corona). 

Do sự phóng điện Corona, các ion âm phát ra với vận tốc rất cao từ cực phóng, các ion âm sẽ 

phóng vào các phân tử bụi, các ion dương của phân tử bụi di chuyển về cực phóng bởi lực hút 

tĩnh điện. 

Do điện trường tạo ra giữa bản cực phóng và bản cực thu lớn, nên ion âm sẽ giảm tốc độ di 

chuyển khi rời khỏi vùng từ trường mạnh, các ion âm sẽ đập vào các phân tử bụi một lần nữa, 

nên các phân tử bụi này tích điện âm và được hút về cực thu, sau đó chuyển đổi điện tích cho bản 

cực thu và nhờ các bộ gõ, rơi xuống đáy phễu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. Hệ thống thổi bụi lò hơi 

 

 



 

 
Để khắc phục sự tích tụ tro xỉ trên các bề mặt trao đổi nhiệt, nhà máy được trang bị hệ thống thổi 

bụi. Hệ thống thổi bụi được thiết kế để làm sạch các bề mặt ngoài của các ống (sinh hơi) tường 

buồng lửa, bộ quá nhiệt,bộ tái sấy, bộ hâm, bộ sấy không khí đảm bảo không có tro xỉ tích tụ gây 

giảm hiệu suất lò. 



Do khói có hàm lượng bụi cao và nhiệt độ lớn, nên các dàn ống trao đổi nhiệt dễ bị bám tro xỉ. 

Các vòi thổi bụi được thiết kế để thổi bụi từ quá trình cháy và làm cho chúng phân tán trong 

dòng khói. Thổi bụi đều đặn là cần thiết để duy trì công suất hấp thụ nhiệt của các đường ống lò 

hơi và để tránh sự liên kết của xỉ được hình thành qua các bề mặt ống và tránh tăng trở lực đường 

khói. Để đạt được điều này, các vòi thổi bụi được vận hành tự động theo nhóm hoặc riêng rẽ 

bằng bộ điều khiển logic có thể lập trình (PLC) trong tuần tự để duy trì bề mặt ống phía ngoài 

được sạch trong giới hạn cho phép. 

 

 
 

 

 



15.Hệ thống khử NOx – SCR 

Hệ thống SCR De-NOx được sử dụng để giảm lượng Nito oxit (NOx) trong khí thải của lò hơi 

với ngưỡng cho phép ≤160 mg/Nm3, tại 25℃. Đối với dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở 

rộng, Amoni khan được sử dụng làm chất khử để chuyển NOx thành Nito (N2) và hơi nước với 

chất xúc tác được sử dụng là TiO2 và V2O5. SCR (Selective Catalytic Rediction) là một phương 

pháp giảm lượng NOx trong khói thải của Lò hơi. Quá trình khử diễn ra trên tấm xúc tác (TiO2) 

giữa NOx và NH3 tạo ra sản phẩm khí Nitơ (N2) và hơi nước (H2O). Ammonia (NH3) đươc 

phun vào đầu vào dòng khói chứa NOx tại đầu vào của SCR. 

Các phương trình tổng quát như sau 

4NO + 4NH3 + O2 >4N2 + 6H2O 

4NO + NO2 + 2NH3> 2N2 + 3H2O 

6NO2 + 8NH3> 7N2 + 12H2O 

Hệ thống bao gồm các khâu chính: tiếp nhận và lưu trữ NH3, sinh hơi và hòa trộn cấp hơi NH3 

cho khoang phản ứng SCR, phản ứng khử NOx. 

Lưu ý:Sản phẩm chính thu được là khí Nitơ và hơi nước, tuy nhiên trong môi trường xúc tác có 

một phần SO2 trong khói bị oxy hóa thành SO3 trong môi trường NH3 và hơi nước sẽ chuyển 

thành hai dạng muối Ammonium bisulfate (NH4HSO4) và ammonium sulfate (NH4)2SO4. Hai 

muối này rất dễ gây ăn mòn ở các thiết bị đuôi lò (Bộ sấy không khí). Do đó trong quá trình vận 

hành cần kiểm soát lượng NH3 dư (> 2 ppm sẽ đưa ra cảnh báo mức cao) và nhiệt độ hoạt động 

trong phạm vi cho phép từ 324 đến 420oC. 

- Nguyên lý điều khiển: nồng độ NOx đầu ra SCR được cài đặt ở giá trị do người vận hành chọn 

(chế độ Auto). Nồng độ NOx đầu vào được đo bởi cảm biến ở đầu vào SCR, lưu lượng khói vào 

được tính dựa vào các tham số: lưu lượng gió cấp vào, lượng than tiêu thụ, tải của Lò hơi, điều 

kiện oxy thừa, từ đó xác định được lưu lượng NH3 cần cung cấp cho quá trình khử và được điểu 

khiển bằng 2 van FCV trên mỗi nhánh (P3HSJ92AA081/82, P3HSJ93AA081/82) tại đầu vào bộ 

hòa trộn (Ammonia/ Air mixer). 

- Tại đầu ra SCR có lắp các cảm biến đo NOx và NH3 dư, tín hiệu này sẽ được phản hồi lại so 

sánh với giá trị đặt để điều chỉnh hệ thống đạt gần với giá trị mong muốn. Trong thiết kế hiệu 

quả khử NOx khoảng 45,5 % sulfate (NH4)2SO4. Hai muối này rất dễ gây ăn mòn ở các thiết bị 

đuôi lò (Bộ sấy không khí). Do đó trong quá trình vận hành cần kiểm soát lượng NH3 dư (> 2 

ppm sẽ đưa ra cảnh báo mức cao) và nhiệt độ hoạt động trong phạm vi cho phép từ 324 đến 

420oC. 

- Nguyên lý điều khiển: nồng độ NOx đầu ra SCR được cài đặt ở giá trị do ngườivận hành chọn 

(chế độ Auto). Nồng độ NOx đầu vào được đo bởi cảm biến ở đầu vào SCR, lưu lượng khói vào 

được tính dựa vào các tham số: lưu lượng gió cấp vào, lượng than tiêu thụ, tải của Lò hơi, điều 

kiện oxy thừa, từ đó xác định được lưu lượng NH3 cần cung cấp cho quá trình khử và được điểu 

khiển bằng 2 van FCV trên mỗi nhánh 

(P3HSJ92AA081/82, P3HSJ93AA081/82) tại đầu vào bộ hòa trộn (Ammonia/ Airmixer). 

- Tại đầu ra SCR có lắp các cảm biến đo NOx và NH3 dư, tín hiệu này sẽ được phản hồi lại so 

sánh với giá trị đặt để điều chỉnh hệ thống đạt gần với giá trị mong muốn. Trong thiết kế hiệu 

quả khử NOx khoảng 45,5 %. 

 

 

 

 

 



16.LÒ HƠI 

 
Chức năng, nguyên lý làm việc 

Lò hơi dùng cho nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 là loại lò hơi trực lưu, nước trong lò hơi được 

tuần hoàn cưỡng bức xuống ống góp khi khởi động và ở tải thấp, thông số hơi siêu tới hạn. Lò có 

một buồng đốt, ngọn lửa đối xứng, đốt trực tiếp nhiênliệu trong buồng đốt, có tái sấy một lần, hệ 

thống khói gió lò cân bằng. Nước cấp qua lò được các bơm nước cấp bơm qua bộ hâm, từ bộ 

hâm theo 2 đường ống nước xuống chia ra vào 2 ống góp dưới đáy lò  qua các tường nước xoắn 

vào 4 ống góp tường thẳng  theo các tường nước thẳng đến bình chứa nước cho bộ phân ly, hơi 

sau khi sinh ra được đưa bến 2 bộ phân ly để tách nước, đến các bộ quá nhiệt trần, quá nhiệt 

hộp sau đó mới vào các bộ quá nhiệt cấp 1, 2, 3 và giảm ôn trước khi vào Turbine cao áp. Sau 

khi sinh công, hơi thoát từ tuabin cao áp sẽ qua bộ tái sấy cấp 1 để nâng nhiệt độ, qua bộ phun 

giảm ôn rồi đến bộ tái sấy cấp 2 trước khi vào tuabin trung áp. Nhiên  liệu chính để đốt là than 

Bitum và Sub-bitum. Nhiên liệu mồi và đốt phụ trợ là dầu LDO 

 16.Quạt khói:CIDF (combined induced draft fan) 

- Mỗi tổ máy được trang bị hai quạt khói (CIDF), công suất mỗi quạt 50% công suất của hệ 

thống ở điều kiện BMCR (mức tải lớn nhất lò hoạt động liên tục). Mục đích quạt khói vận 

chuyển các sản phẩm sau khi cháy từ lò thông qua bộ SCR để khử Nox rồi vào bộ sấy không khí 

và hệ thống ESP để đưa đến hệ thống FGD xử lý Sox rồi đưa ra ống khói, đồng thời trực tiếp 

điều chỉnh âm áp buồng đốt. 

- Quạt khói là loại quạt hướng trục bao gồm: 2 tầng cánh động, 1 động cơ điện. Ngõ ra của quạt 

khói kết nốt tới đầu vào hệ thống FGD đến ống khói hoặc bypass qua FGD đến ống khói thông 



qua 1 damper bypass. 

17. Quạt cấp 1:PAF(Primary air fan) 

 

 



 

- Mỗi tổ máy được trang bị 2 quạt gió cấp 1 (PAF), công suất mỗi quạt 50% công suất của hệ 

thống ở điều kiện BMCR (tải lớn nhất lò hoạt động liên tục), để cung cấp gió cho quá trình sấy 

và vận chuyển than nghiền từ máy nghiền vào buồng đốt. Trên đường gió trước khi vào bộ sấy 

không khí, tách ra một nhánh gió lạnh để: 

+ Điều chỉnh nhiệt độ gió cấp vào máy nghiền. 

+ Chèn cho máy cấp than. 

+ Cấp gió làm sạch máy nghiền. 

+ Đi đến quạt chèn để tăng áp suất, chèn cho con lăn và hộp giảm tốc máy 

nghiền, damper (Mixed) hỗn hợp gió. 

- Quạt gió cấp 1 là loại quạt ly tâm, tốc độ không đổi, điều chỉnh lưu lượng bằng 

cách điều chỉnh độ mở của các cánh tĩnh 2 bên. Gió sau khi qua quạt sẽ được đưa qua 

bộ sấy không khí kiểu quay (GAH) để tăng nhiệt độ gió trước khi gió vào máy nghiền 

để sấy và vận chuyển bột than đến vòi đốt than phun vào buồng đốt. 

Quạt gió cấp 1 là loại quạt ly tâm, tốc độ không đổi, điều chỉnh lưu lượng bằng 

cách điều chỉnh tầng cánh tĩnh 2 bên. 

- Quạt gió cấp 1 gồm các bộ phận chính sau : 

+ Hộp gió đầu vào 2 bên. 

+ Guồng quạt: để tạo áp lực và chuyển khí vào trong quạt. 

+ Bộ cánh tĩnh và vỏ. 

+ Ống gió ra. 

+ Trục máy, giá máy và cơ cấu điều chỉnh. 

+ Hệ thống nhớt bôi trơn. 

- Quạt được dẫn động bằng động cơ điện nối trực tiếp với trục chính của quạt qua 

khớp nối trục. 

- Bộ cánh tĩnh được gắn với vỏ bao gồm các phần như sau: 

+ 2 may ơ được lắp chắc chắn vào trục bằng then và 1 vòng đệm ở phía đầu (Mayơ là thuật ngữ 

dùng để chỉ chi tiết lắp quay lắp lên trục như bánh đai, bánh răng). 

+ 2 vành răng may ơ để lắp các trục cánh tĩnh 

+ 2 đĩa điều chỉnh có khả năng điều chỉnh dọc trục 

+ Các cánh tĩnh, bệ gắn và ổ bi. 

+ Cơ cấu điều chỉnh cánh tĩnh 

- Hệ thống được trang trị cơ cấu điều chỉnh bằng điện-khí nén có khả năng điều 

chỉnh độ mở của cánh tĩnh để điều chỉnh lưu lượng gió trong quá trình vận hành. 

 -Hệ thống nhớt bôi trơn gối trục quạt 

Trong quá trình vận hành, các gối trục của quạt được bôi trơn bằng nhớt tuần 

hoàn từ hệ thống nhớt bôi trơn. Trong các gối trục có các bộ giám sát nhiệt độ, độ rung 

và độ lệch tâm để gửi tín hiệu cảnh báo về phòng điều khiển trung tâm. 

Mỗi quạt được trang bị (2x100%) động cơ bơm nhớt bôi trơn, 1 bơm chạy và 1 

bơm dự phòng. Ngoài ra, còn có hệ thống nước làm mát kín để trao đổi nhiệt với nhớt 

bôi trơn trước khi cấp đi bôi trơn các gối trục của quạt và động cơ. 

Bồn nhớt được trang bị bộ đo mức nhớt để thuận lợi cho các VHV giám sát hệ 

thống. 

- Quạt chèn máy nghiền 

Mỗi tổ máy có 02 quạt chèn x100% công suất, lấy gió từ gió lạnh của quạt cấp 01 

đi đến chèn các mâm nghiền. Hệ thống gió chèn: đi qua các vành chèn để chèn kín mâm nghiền 



và hộp giảm tốc nhằm không cho than trong máy nghiền văng ra ngoài qua khe hở giữa mâm 

nghiền và hộp giảm tốc. Gió chèn còn được sử dụng để chèn cho con lăn thủy lực ngăn không 

cho bụi than trong thùng nghiền vào ổ bi con lăn gây hư hại cho con lăn 

18. Quạt cấp 2:FDF( force draft fan) 

- Mỗi tổ máy được trang bị hai quạt gió cấp 2 (FDF), công suất mỗi quạt 50 công suất của hệ 

thống ở điều kiện BMCR (tải lớn nhất lò hoạt động liên tục), để thông thổi buồng đốt lúc ban 

đầu, cung cấp Oxi cho quá trình cháy của lò hơi, cấp gió carrier nhằm bảo vệ, tránh quá nhiệt vòi 

dầu khi Lò đang đốt than.. 

Quạt gió cấp 2 là loại quạt hướng trục, tốc độ không đổi, gió sau khi qua quạt sẽ được đưa qua 

bộ SCAH sau đó qua bộ sấy không khí kiểu quay để tăng nhiệt độ gió trước khi cấp vào hộp gió 

của buồng đốt, nhiệt điện Vĩnh Tân 4 có tổng cộng 8 hộp gió gồm: 4 hộp gió tường trước C, D, 

B, G và 4 hộp gió tường sau E, A, F, H. Trong trường hợp sự cố, 1 quạt vận hành có thể đạt đến 

60% công suất ở tải BMCR khi quạt kia bị sự cố 

-Chức năng, nguyên lý làm việc 

Mỗi lò hơi được trang bị hai quạt gió cấp 2 (FDF), công suất mỗi quạt 50% công suất của hệ 

thống ở điều kiện BMCR (tải lớn nhất hoạt động liên tục). 

- Gió nóng: Cung cấp oxy cho sự cháy trong buồng đốt, tham gia điều chỉnh âm áp buồng đốt. 

- Gió lạnh: Chèn các cửa thăm khu vực vòi đốt. 

. Nhớt được chứa trong bồn và gồm 2 bơm nhớt (một chạy và một bơm dự phòng)vận chuyển 

qua các bộ lọc, cung cấp nhớt để bôi trơn gối trục của cả quạt và động cơ dẫn động. Ngoài ra 

đường nhớt còn dùng để điều khiển độ mở của tầng cánh động. 

Hệ thống nhớt bao gồm : 

• 2 bơm nhớt (48 lít/phút và áp lực 25 bar) dẫn động bằng động cơ (3 pha, rotor lồng sóc công 

suất 3.7 kW, 2 cặp cực, diện áp 400V, Tần số 50 Hz ), 2 bộ lọc nhớt (1 dự phòng) 

• Van an toàn 

• Bộ làm mát nhớt 

• Một bồn nhớt (dung tích 250 lít) 

• Các van đo chênh áp, van tiết lưu, van ba ngã 

• Các thiết bị đo tín hiệu chênh áp, đo lưu lượng, nhiệt độ và kính thăm 

• Bộ gia nhiệt nhớt 

-Quạt khói:CIDF(Combined induced draft fan) 

- Động cơ dẫn động và quạt 

Quạt khói là loại quạt hướng trục, tốc độ không đổi, 2 tầng cánh động, điều chỉnh lưu lượng bằng 

cách điều chỉnh độ mở của tầng cánh động. Quạt bao gồm các bộ phận chính sau: 

+ Bộ phận tĩnh: hộp khói đầu vào với bộ bảo vệ trục, vỏ, cánh hướng dòng, ống khuếch tán, 

khớp nối giãn nở, hệ thống đường ống… 

+ Bộ phận quay roto: Ổ đỡ chính, cánh quạt, nhớt điều khiển cánh quạt… 

+ Ổ đỡ chính: Vị trí của ổ đỡ chính được đặt ở giữa 2 tầng cánh điều chỉnh, trục chính được bôi 

trơn bởi vòng dầu và được chèn. 

+ Cánh quạt: Cánh quạt là bộ phận làm việc chính của quạt. Trục cánh động được kết nối với 

trục chính và cố định trên trục chính bởi các đai ốc. Góc cánh thay đổi thông qua hệ thống nhớt 

thủy lực. Ổ đỡ cánh có thể được bôi trơn trong 1 thời gian 

dài với dầu/mỡ phun vào, và được chèn bởi vành chèn. 



+ Nhớt thủy lực điều khiển cánh quạt: Nó được lắp đặt phía sau cánh quạt cấp 2, bao gồm van 

điều chỉnh, một xy-lanh nhớt, một piston và một trục dẫn quay cùng với cánh quạt. Nhớt điều 

khiển được kết nối đến ống nhớt, bộ dẫn động bên ngoài quạt điều khiển vỏ van di chuyển tiến 

hoặc lùi dọc theo trục bằng cách đẩy và kéo tay đòn (Piton cố định xylanh- vỏ van duy chuyển), 

vì vậy áp suất nhớt đi vào buồng sau hoặc trước trong xy-lanh dầu (thông qua van ống dẫn dầu 

chính) tác động làm dời Piston theo cùng hướng như van điều khiển. Sự điều chỉnh moment xoắn 

được chuyển đến đĩa điều chỉnh thông qua trục dẫn, thực hiện sự tăng hoặc giảm độ mở của 

cánh. 

+ Động cơ servo và cơ cấu hiển thị: Khi xy lanh duy chuyển tiến hoặc lùi thì có 1 cơ cấu cơ khí 

kết nối với xylanh đưa tín hiệu để hiển thị vị trí góc của cánh động đã thay đổi. Việc cài đặt giá 

trị góc cánh động sẽ được gửi tín hiệu tới động cơ servo (thông qua tín hiệu điện) từ đó động cơ 

servo sẽ điều chỉnh độ van nhớt để cấp cho xylanh thay đổi góc mở của cánh động. 

-Hệ thống nhớt điều khiển và bôi trơn gối trục 

Nhớt được chứa trong bồn và gồm 2 bơm nhớt vận chuyển qua các bộ lọc, cung cấp nhớt để điều 

khiển và bôi trơn gối trục của cả quạt và động cơ dẫn động. Ngoài ra đường nhớt còn dùng để 

điều khiển độ mở của 2 tầng cánh động. 

Hệ thống nhớt bao gồm: 

+ Hai bơm nhớt (56 lít/phút và áp lực 48 bar) dẫn động bằng động cơ (3 pha, rotor lồng sóc công 

suất 11 kW, tốc độ 1470 v/p 2 cặp cực, diện áp 400V, tần số 50 Hz). 

+ Hai bộ lọc nhớt (1 bộ dự phòng). 

+ Van an toàn. 

+ Bộ làm mát nhớt. 

+ Một bồn nhớt. 

+ Các van đo chênh áp, van tiết lưu, van ba ngã. 

+ Các thiết bị đo tín hiệu chênh áp, đo lưu lượng, nhiệt độ và kính thăm. 

+ Bộ gia nhiệt nhớt. 

-Quạt chèn và làm mát gối trục quạt 

Quạt gió chèn và làm mát có nhiệm vụ là làm mát gối trục chính ở bên trong quạt khói, đồng thời 

chèn kín tránh khói bẩn sự xâm nhập của khói vào hệ thống làm hư hại. Trong quá trình vận 

hành bình thường thì sẽ có một quạt chạy và một quạt dự phòng, chênh áp thấp <5mbar quạt sự 

phòng chạy lên. 

Chức năng, nguyên lý làm việc 

Mỗi lò hơi được trang bị hai quạt, công suất mỗi quạt 50% công suất của hệ thống ở điều kiện 

BMCR (mức tải lớn nhất lò hoạt động liên tục). Chức năng của quạt khói: 

- Vận chuyển khói và sản phẩm cháy ra khỏi lò; 

- Duy trì và điều chỉnh áp suất âm trong buồng đốt;` 

 

19.Bình Ngưng 
-Bơm chân không. 

Là loại bơm lệch tâm có chức năng hút hỗn hợp khí và hơi nước trong bình ngưng ra môi trường 

ngoài, tạo môi trường làm việc chân không cho bình ngưng. 

Hệ thống có 3 bơm, trong quá trình vận hành của hệ thống thì 2 bơm chạy 1 bơm dự phòng. 

-Bơm tuần hoàn nước chèn. 

Là loại bơm li tâm dùng để vận chuyển nước từ bình phân tách để chèn và làm mát bơm chân 

không. 

Với lưu lượng 16.8m3/h, bơm nước chèn có thể đáp ứng đủ lượng nước cho bơm chân không 



hoạt động bình thường, bơm nước chèn hoạt động dựa vào tín hiệu hoạt động của bơm chân 

không. 

-Bộ làm mát. 

Hệ thống có trang bị 3 bộ làm mát dạng ống, với diện tích trao đổi nhiệt là 21,4 m2 diện tích trao 

đổi nhiệt này sẽ làm mát nước trước khi bơm nước chèn bơm đi để chèn và làm mát bơm chân 

không, làm tăng hiệu suất hút khí cho bơm chân không. 

-Bình phân tách. 

Là thiết bị dùng để tách nước và khí (nước tiếp tục đi chèn bơm chân không, khí thoát ra môi 

trường ngoài). Ngoài ra bồn phân tách còn là thiết bị dãn nỡ và điều khiển mức nước cho hệ 

thống. 

 -Chức năng, nguyên lý làm việc. 

Trong quá trình vận hành của tổ máy, bình ngưng được giữ mức độ chân không nhất định để tạo 

lưu lượng thoát về nhanh của tuabin hạ áp, tăng hiệu suất hoạt động của tổ máy. 

Trong quá trình khởi động và vận hành tổ máy, bơm chân không bình ngưng sẽ hoạt động và hút 

hỗn hợp các khí trong bình ngưng đưa ra ngoài, tạo ra một áp suất thấp trong bình ngưng. Hỗn 

hợp khí sau khi qua bơm chân không bình ngưng được đưa qua bộ phân tách, sau đó khí được 

thoát ra môi trường, còn nước đọng lại phía dưới bộ phân tách được được sử dụng để bơm đến 

chèn cho bơm chân không. 

Nước cấp ban đầu cho bộ phân tách và bổ sung trong quá trình vận hành được cấp từ hệ thống 

nước ngưng. Van phá chân không bình ngưng được cấp nước từ hệ thống nước ngưngđể chèn kín 

van và mức nước chèn van được quan sát bởi thước thủy tại vị trí. Trong quá trình vận hành bình 

thường của tuabin van này được đóng lại và sẽ được mở ra trong quá trình cần rút ngắn thời gian 

dừng tuabin. 

Ngoài ra cổ bình ngưng cũng được điền nước để chèn kín cổ bình ngưng và theo dõi bởi tín hiệu 

ở màn hình DCS hoặc khi nhìn trực tiếp nước tràn tại vị trí và các van liên quan gần bình ngưng 

được cấp nước chèn ti van. 

Khi khởi động ban đầu 3 bơm chân không đều chạy để tạo độ chân không nhanh chóng cho bình 

ngưng, khi độ chân không bình ngưng tăng lên – 0.88 barg thì 1 bơm dừng và 2 bơm hoạt động 

trong suốt quá trình vận hành để duy trì mức chân không bình ngưng ở giá trị cho phép 

-Ống góp hơi chèn (SSH) 

Hơi rò từ van điều khiển được kết nối với ống góp hơi chèn (SSH). Áp suất ống góp hơi chèn 

(SSH) luôn được duy trì khoảng 0.28 barg, van cấp hơi chèn (SSFV) và van giảm tải hơi chèn 

(SPUV) có nhiệm vụ duy trì áp suất này của ống góp. 

 -Đường thoát hơi chèn (SPE) 

Hơi sau khi chèn sẽ đi theo đường thoát hơi chèn (SPE) và được ngưng tụ ở bình ngưng hơi chèn 

(GSC), khí không ngưng sẽ được quạt hút hơi chèn (GSE) đưa ra ngoài môi trường. Do có bình  

ngưng hơi chèn và quạt hút hơi chèn nên áp suất ở đường thoát hơi chèn luôn được duy trì nhỏ 

hơn áp suất môi trường một chút. 

 -Bình ngưng hơi chèn (GSC) 

Bình ngưng hơi chèn (GSC) là thiết bị trao đổi nhiệt kiểu bề mặt dùng nước để làm mát và 

ngưng tụ hơi chèn từ các vành chèn của turbine thành nước, nước đi bên trong ống, hơi ngưng tụ 

bên ngoài ống. 

-Quạt hút hơi chèn (GSE) 

Quạt hút hơi chèn được dẫn động bởi động cơ điện, được thiết kế 2 x 100%, bình thường một 

quạt vận hành và một quạt dự phòng. Quạt hút hơi chèn có chức năng hút khí không ngưng ra 

ngoài môi trường và duy trì áp suất chân không trong đường thoát hơi chèn. 



-Van chuyển hướng hơi chèn (TDV) 

Khi áp suất ống góp hơi chèn thấp, van cấp hơi chèn sẽ mở để cấp thêm hơi chèn từ hệ thống hơi 

tự dùng. Khi áp suất ống góp cao, van giảm tải hơi chèn sẽ mở để xả bớt hơi chèn. Hơi chèn sẽ 

được xả qua van chuyển hướng hơi chèn TDV và xả về bình gia nhiệt hạ áp số 1 hoặc xả về bình 

ngưng. Bình thường, lượng hơi chèn dư sẽ được xả về bình gia nhiệt số 1, khi nhiệt độ hơi đường 

hơi trích BGN số 1 có nhiệt độ cao hơn 149 0C thì hơi chèn dư sẽ được xả về bình ngưng để 

tránh dòng hơi có nhiệt độ cao từ bộ gia nhiệt hạ áp đi ngược vào turbine, vì dòng hơi chèn dư 

khi đó có thể gây sự cố dừng turbine. 

-Van an toàn của ống góp hơi chèn 

Chức năng van an toàn là bảo vệ hệ thống hơi chèn khi áp suất ống góp hơi chèn tăng đột ngột 

(giá trị cài đặt của van an toàn trên ống góp là 1.8 barg). Khi áp suất ống góp hơi chèn lớn hơn 

1.8 barg, van an toàn sẽ tác động để xả bớt áp suất tới ngưỡng giới hạn cho phép. 

 -Chức năng, nguyên lý làm việc hệ thống hơi chèn 

-Chức năng : 

Hệ thống hơi chèn trục turbine được thiết kế để tránh hơi bên trong turbine cao áp và turbine 

trung áp rò ra ngoài môi trường và tránh không khí lọt vào turbine hạ áp. Hệ thống vành chèn 

được lắp tại các đầu của turbine, tại khe hở giữa trục và vỏ turbine. 

Trên trục tuabin hơi được chèn bằng phương pháp chèn kín kiểu răng lược, hệ thống chèn gồm 

những vành chèn được bố trí nhiều lớp có tác dụng làm hạn chế rò rỉ hơi dọc theo trục quay đến 

mức thấp nhất. 

Hệ thống hơi chèn trục turbine gồm những thiết bị chính sau: 

- Ống góp hơi chèn (SSH) 

- Van cung cấp hơi chèn (SSFV) 

- Đường giảm tải hơi chèn (SPU) 

- Van giảm tải hơi chèn (SPUV) 

- Van chuyển hướng hơi chèn (TDV) 

- Đường thoát hơi chèn (SPE) 

- Bình ngưng hơi chèn (GSC) 

- Quạt hút hơi chèn (GSE) 

-. Nguyên lý hoạt động của hệ thống: 

Hơi chèn được cấp tới các bộ chèn trục từ ống góp hơi chèn. Hơi cấp tới ống góp hơi chèn gồm 

các nguồn: Hơi tự dùng, hơi rò từ các van chặn, các van điều khiển hơi cao áp và hơi rò từ 

Turbine HIP. Khi khởi động hoặc khi turbine vận hành tải thấp, hơi chèn được cung cấp chủ yếu 

từ hệ thống hơi tự dùng. Khi vận hành ở tải định mức, nguồn hơi chèn được cung cấp chủ yếu từ 

hơi rò từ Turbine HIP. 

Áp suất ống góp hơi chèn (SSH) luôn được duy trì khoảng 0.28 barg, van cấp hơi 

chèn (SSFV) và van giảm tải hơi chèn (SPUV) có nhiệm vụ duy trì áp suất này của 

ống góp. 

Hơi sau khi chèn sẽ đi theo đường thoát hơi chèn (SPE) và được ngưng tụ ở bình ngưng hơi chèn 

(GSC), khí không ngưng sẽ được quạt hút hơi chèn (GSE) đưa ra ngoài môi trường. Do có bình 

ngưng hơi chèn và quạt hút hơi chèn nên áp suất ở đường thoát hơi chèn luôn được duy trì nhỏ 

hơn áp suất môi trường. 

Bình ngưng hơi chèn là thiết bị trao đổi nhiệt dùng nước để làm mát và ngưng tụ hơi chèn, nước 

đi bên trong ống, hơi ngưng tụ bên ngoài ống. 

Quạt hút hơi chèn được dẫn động bởi động cơ điện, được thiết kế 2 x 100%, bình thường một 

quạt vận hành và một quạt dự phòng. Quạt hút hơi chèn có chức năng hút khí không ngưng ra 



ngoài môi trường và duy trì áp suất chân không trong đường thoát hơi chèn. 

Khi áp suất ống góp hơi chèn thấp, van cấp hơi chèn sẽ mở để cấp thêm hơi chèn từ hệ thống hơi 

tự dùng. Khi áp suất ống góp cao, van giảm tải hơi chèn sẽ mở để xả bớt hơi chèn. Hơi chèn sẽ 

xả qua van chuyển hướng hơi chèn TDV và xả về bình gia nhiệt hạ áp số 1 hoặc xả về bình 

ngưng. Bình thường, lượng hơi chèn dư sẽ được xả về bình gia nhiệt số 1, khi nhiệt độ hơi trích 

gia nhiệt cho BGN số 1 có nhiệt độ cao hơn 149 0C thì van 3 ngã TDV sẽ mở xả về bình ngưng 

để tránh dòng hơi có nhiệt độ cao từ BGN # 1 đi ngược vào turbine. 

Ngoài ra, trên ống góp hơi chèn còn có 1 van an toàn để bảo vệ hệ thống, giá trị set van an toàn 

là 1.8 barg 

  

20.Tuabin 

 



 
Tuabin nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4  được thiết kế để vận hành với thông số hơi như sau : 

- Hơi chính : 242 bar , 5630C. 

- Hơi tái sấy : 43.5 bar , 5930C. 

Tuabin HP gồm 15 tầng cánh , IP 8 tầng cánh và LP 7× 2 tầng cánh. Tại tầng cánh đầu được thiết 

kế để hướng dòng hơi vào tuabin và sinh công theo nguyên lý xung lực,các tầng cánh còn lại 

thiết kế theo nguyên lý phản lực 

 



 

 
Cấu tạo rotor tuabin 



Rotor tuabin bao gồm : HP và IP được thiết kế liền nhau , ngăn cách giữ HP và IP và hệ thống 

chèn để ngăn hơi đi qua. Phần LP được kết nối với HP và IP thông qua khớp nối giãn nở , phần 

cuối của LP cũng là một khớp nối giãn nở được gắn với máy phát và có bánh răng để ăn khớp 

với bánh răng của động cơ trở trục. Phần đầu rotor có các bánh răng để đo tốc độ tuabin. 

Phần vỏ của tuabin bao gồm 2 phần : phần vỏ của tuabin HIP và phần vỏ của tuabin LP. Phần vỏ 

của tuabin HIP bao gồm 2 lớp :lớp vỏ trong và lớp vỏ ngoài . Mỗi một lớp vỏ lại bao gồm 2 phần 

trên và dưới ghép lại với nhau. Lớp vỏ trong chứa các cánh tĩnh được lồng vào cánh động   của 

rotor, có tác dụng hướng dòng hơi giữa cánh tĩnh của lớp vỏ trong và cánh động của rotor cũng 

có răng chèn. Lớp vỏ ngoài bọc giữ lấy lớp vỏ trong và là nơi kết nối các đường ống hơi vào ra 

tuabin. Phần vỏ LP được lắp gắn với cả phần của bình ngưng , vỏ có màng hạ áp cỏ thể vỡ ra để 

bảo vệ tuabin hạ áp khi áp suất trong bình ngưng cao. 

 
Ngoài ra hệ tuabin còn có các gối đỡ rotor. Các gối đỡ là nơi đặt rotor và các gối được cấp nhớt 

vào để bôi trơn, tránh hư hỏng rotor trong quá trình quay. Gối đỡ gồm 2 loại, gối đỡ rotor và gối 



chặn để tránh di trục tuabin. 

Hệ thống đo giám sát tuabin 

Hệ thống đo lường giám sát tuabin là một phần quan trọng trong việc điều khiển ,bảo vệ tuabin 

trong trạng thái hoạt động bình thường. Trong hệ thống bao gồm các cảm biến sau : cảm biến đo 

nhiệt độ ( nhiệt độ nhớt, gối kim loại , nhiệt độ hơi, vỏ …), 

Cảm biến đo độ rung gối trục , đo độ lệch tâm, đo độ di , đo tốc độ . Trong quá trình khởi động 

hoặc ngừng tuabin hay có sự cố xảy ra, lưu lượng hơi vào tuabin sẽ thay đổi đột ngột. Do đó các 

thông số của tuabin sẽ thay đổi theo. Việc giám sát các thông số có ý nghĩa quan trọng trong việc 

bảo vệ tuabin, tránh xảy ra hư hỏng. 

Hệ thống trở trục 

- Mục đích của việc trở trục để ngăn chặn cong trục rotor do sự biến dạng nhiệt, gây ra bởi sự 

chênh giãn nở về nhiệt độ giữa phần vỏ trên và vỏ dưới của tuabin. 

- Để nhớt bôi trơn đều gối đỡ trong thời gian trở trục đến tăng tốc. 

- Do đó, cần duy trì hoạt động trở trục tuabin liên tục cho đến bước khởi động tuabin kế tiếp. 

- Nếu tuabin ngừng trong thời gian dài hoặc một số trường hợp khác, hoạt đông trở trục thông 

thường vận hành tối thiểu 4-8 giờ là cần thiết để tránh sự cố cong trục trong lúc khởi động. 

- Tuy nhiên, với độ lệch tâm rotor cao thì có thể trở trục sau 1 giờ, khi độ lệch tâm đạt 110% giá 

trị bình thường, tự động ngắt trở trục . 

Phun giảm ôn tầng cánh cuối tuabin LP 

Để tránh tình trạng quá nóng của hơi thoát tuabin LP, nước ngưng luôn cung cấp cho van điều 

khiển phun giảm ôn tầng cánh cuối và van LPCSCV luôn được đặt ở vị trí AUTO để mở van 

phun giảm ôn. 

Hệ thống hơi chèn 

Hệ thống hơi chèn để chèn trục tuabin HP-IP-LP, trước khi khởi động tuabin và trước khi thiết 

lập chân không bình ngưng, cần phải cung cấp hơi chèn cho các phần của tuabin HP, IP và LP 

thông qua ống góp hơi chèn (SSH). Sau đó, một thời gian hơi chèn sẽ tự cấp nguồn cho chính nó, 

cung cấp đủ lượng hơi cho SSH. 

Hệ thống van điều khiển tuabin : 

Nhằm phục vụ cho việc điều khiển chính xác các thông số của tuabin như : tốc độ, tải, gia tốc 

tăng tốc. Tất cả đều thông qua việc điều khiển lưu lượng hơi vào tuabin. Hệ thống van điều khiển 

tuabin được thiết kế để điều khiển chính xác lưu lượng hơi vào tuabin, với nguồn hơi áp lưc lớn 

và nhiệt độ cao. 



 
-Chức năng và nguyên lý 

+Chức năng : tuabin hơi là một thiết bị được thiết kế để chuyển đổi năng lượng của nguồn hơi 

thành dạng năng lượng là công cơ học. Thông qua việc đồng trục , kéo máy phát tạo ra nguồn 

điện . 

 +Nguyên lý làm việc : Tuabin là hệ thống dùng năng lượng hơi quá nhiệt để quay tuabin. Hơi 

quá nhiệt từ lò hơi sẽ được đưa vào tuabin HP qua hai nhánh thông qua việc điều khiển của 4 van 

thủy lực, 2 van chặn và 2 van điều khHiển. Tại đây hơi đi vào tuabin HP sẽ qua tầng cánh đầu 

hướng dòng hơi và sinh công theo nguyên lý xung lực ; sau đó đi qua các tầng cánh tiếp theo 

sinh công theo nguyên lý phản lực và được đưa vào lại lò để tái sấy nhận thêm nhiệt. Hơi tái sấy 

sau khi sau khi từ lò đưa qua cũng được đưa vào tuabin IP theo 2 nhánh và cũng thông qua việc 

điều khiển 4 van thủy lực , 2 van chặn và 2 van điều khiển. Hơi sau khi sinh công tại IP tiếp tục 

được đưa qua LP và giãn nở sinh công tiếp, hơi thoát từ tuabin LP sẽ được đưa về bình 

ngưng được làm mát bởi nước tuần hoàn ; thực hiện quá trình chuyển pha hơi – nước tạo chân 

không liên tục để hút hơi về theo nguyên lý áp suất cao về thấp. Ngoài ra trên thân tuabin còn 

được trích ra các đường hơi để gia nhiệt cho nước trong các bình gia nhiệt và cấp choc ho tuabin 

dẫn động bơm nước cấp. Trên các đường hơi trích có hệ thống van một chiều, bảo vệ cho tuabin 

khi mực nước bình gia nhiệt cao. 



Vài điểm khác nhau Vĩnh tân 4 với MD2 

 

 

 



1.Khác ở phần khử SOx ở hệ thống FGD 

-Vĩnh tân 4 dùng nước biển để khử Sox phương trình phản ứng  

-Khí SO2 được hấp thụ bởi nước biển: 

SO2 ( khí)> SO2 (hòa tan) 

SO2 (hòa tan) + H2O >H+ + HSO3 

-HCO3- có trong nước biển sẽ xảy ra phản ứng trung hòa: 

H+ + HCO3>H2O+ CO2 (hòa tan) 

-Oxi hóa HSO3- 

HSO3- + 1/2 O2 (quạt sục khí) >HSO4- 

HSO4- + HCO3>SO42- + H2O + CO2 (hòa tan) 

-Giải phóng khí CO2 bằng cách thổi khí: 

CO2 (hòa tan) >CO2 (khí) 

-Phương trình phản ứng tổng: 

SO2 + 2HCO3- + 1/2O2 >SO42- + H2O + 2CO2 

-Mông Dương 2 dùng đá vôi để khử Sox phương trình ở dưới (hệ thống thêm nhiều phần hơn) 

 



 

 

2.Về than giữa 2 nhà máy  

-Vĩnh tân 4 dùng than Bit và than Sub bit trộn với nhau và nhập khẩu ở Úc và Indo 

nên lượng tro với xỉ ít hơn không ảnh hưởng nhiều đến hệ thống fly ash với bottom 

ash. 

-Mông dương 2 dùng than nội địa lấy từ Quảng Ninh xỉ và tro rất cứng,sắc và 

nhiều nên hệ thống nhanh mài mòn nhất là thệ thống dẫn xỉ và tro 

-Nên hệ thống SDCC VT4 nhỏ hơn và máy nghiền nhỏ hơn và chỉ nghiền 1 

cấp.MD2 nghiền 2 cấp 



 

 



3.Hệ thống thải xỉ. 

-VT4 chỉ thải xỉ bằng xe từ bottom ash silo 

-MD2 có thêm hệ thống chuyển xỉ ra hố chứa xỉ bằng bơm trộn xỉ với nươc 

4.Hệ thống thải tro bay 

-VT4 chỉ thải tro khô dùng xe bồn và tro ẩm dùng xe tải để trở tro ra bãi xỉ 

-MD2 ngoài thải tro khô bằng xe bồn ,tro ẩm dùng xe tải còn thêm hệ thống thải tro ướt trộn 

nước với tro dùng bơm cao áp đẩy ra hố tro như 2 hình dướ 

5.Hệ thống máy nghiền 

-VT4 sử dụng máy nghiền  đứng 

-MD2 sử dụng máy nghiền bi 

 

 

 



 

 


