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1. GI? I THI?U 
 
Chuong này s? trình bày v? d?nh nghia c?a hoi, các d?c di?m và lý do s? d?ng hoi 
 
1.1 T?i sao chúng ta l?i s?  d?ng hoi? 
 
Hoi1 dã tr?i qua m?t quãng du? ng dài t?  th?i k? du ?c ? ng d?ng cho d?u máy xe l? a và cu?c 
Cách m?ng Công nghi?p. Ngày nay hoi là m?t ph?n quan tr? ng và không th? tách r?i c?a 
công ngh? hi?n d?i. Không có hoi, các ngành công nghi?p th?c ph?m, d?t, hoá ch?t, nang 
lu? ng, nhi?t và giao thông s? không còn t? n t?i ho?c ho?t d? ng nhu cách hi?n nay. Hoi cung 
c?p cho các phuong ti?n giao thông m?t lu? ng nang lu ? ng l?n t?  m? t bu? ng hoi t?  d? ng, 
trung tâm, bu? ng hoi này t?o ra hoi m?t cách hi?u qu?, kinh t? cung c?p cho di?m s?  d?ng. 

                                                 
1 Ph?n này là b?n tóm t?t Mô dun 1.1 Steam – The Energy Fluid, In: Spirax Sarco Learning Centre, Block 1, ‘Introduction’. 
www.spiraxsarco.com 
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Vì v?y, khi hoi chuy?n d?ch trong h? th? ng, nó du ?c xem nhu là ngu?n cung c?p và v?n 
chuy?n nang lu ?ng. 
Vì r?t nhi?u lý do, hoi là m? t trong nh? ng hàng hoá du? c s?  d?ng r? ng rãi nh?t trong v?n 
chuy?n nang lu?ng nhi?t. S?  s?  d?ng hoi r? ng rãi trong ngành công nghi?p v?i các nhi?m v? 
khác nhau, t?  t?o ra co nang cho t? i ? ng d?ng gia nhi?t cho không gian và các thi?t b? quá 
trình. Các lý do s?  d?ng hoi bao g?m: 
§ Vi?c t?o ra hoi hi?u qu? và kinh t? 
§ Vi?c phân ph? i hoi t?i di?m s? d?ng d? dàng và hi?u qu? v? m?t chi phí 
§ Có th? d? dàng ki?m soát hoi 
§ Có  th? d? dàng truy?n nang lu? ng cho quá trình 
§ D? dàng qu?n lý h? th?ng hoi hi?n d?i 
§ Hoi r?t linh ho?t  
 
Có th? s?  d?ng nu ?c và ch?t l?ng t?i nhi?t nhu d?u ? nhi?t d? cao thay cho hoi. M?i phuong 
pháp có nh? ng uu di?m và nhu?c di?m riêng, cho trong b?ng 1. 
 

B?ng 1. So sánh các ch?t t?i nhi?t v? i hoi1 
Hoi Nu?c nóng D?u nhi?t d? cao 

Hàm lu?ng nhi? t cao 
Nhi?t ?n x?p x? 

2 100 kJ/kg 

Hàm lu?ng nhi? t trung bình 
Nhi? t lu?ng riêng 

4,19 kJ/kg°C 

Hàm lu? ng nhi?t th?p 
Nhi?t lu?ng riêng 
1,69-2,93 kJ/kg°C 

R? ti?n 
M?t s? chi phí x?  lý nu?c 

R? ti?n 
Ðôi khi c?n x?  lý 

Ð?t ti?n 

H? s? trao d?i nhi? t cao H? s? trung bình H? s? tuong d?i th?p 
C?n áp su?t cao cho nhi?t d? 

cao 
C?n áp su?t cao cho nhi?t d? cao Ch? c?n áp su?t cung có th? cho 

nhi?t d? cao 
Không c?n bom tu?n hoàn  

C?n s?  d?ng ?ng nh? 
C?n bom tu?n hoàn  

C?n s?  d?ng ?ng l? n 
C?n bom tu?n hoàn  

C?n s?  d?ng ?ng th?m chí còn 
l?n hon 

D? dàng ki?m soát b?ng van 
hai chi?u 

Khó ki?m soát hon - 
C?n van ba chi?u ho?c van di?u 

ch?nh áp su?t  

Khó ki?m soát hon - 
C?n van ba chi?u ho?c van di?u 

ch?nh áp su?t  
D? dàng gi?m nhi? t d? b?ng 

van h? nhi? t 
 

Khó gi?m nhi? t d?  hon Khó gi?m nhi? t d?  hon 

C?n b?y hoi Không c?n b?y hoi Không c?n b?y hoi 
C?n x?  lý nu?c ngung Không c?n x?  lý nu?c ngung Không c?n x?  lý nu?c ngung 

Có hoi giãn áp Không có hoi giãn áp Không có hoi giãn áp 
C?n x? dáy lò hoi Không c?n x? dáy lò ho i Không c?n x? dáy lò hoi 

C?n x? lý nu?c d? ch?ng an 
mòn 

Ít an mòn hon An mòn không dáng k? 

C?n có h? th?ng ?ng h? p lý Yêu c?u bích n?i, m?i hàn t? t Yêu c?u bích n?i, m?i hàn r? t 
t?t 

Không b? nguy co cháy  Không b? nguy co cháy  Nguy co cháy 
H? th?ng r?t linh ho?t H? th?ng kém linh ho?t H? th?ng không linh ho?t 
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1.2 Hoi là gì? 
 
Ð? hi?u rõ d?c tính c?a hoi, c?n hi?u du?c c?u t?o nguyên t?  và phân t?  d? áp d ?ng ki?n th? c 
này v?i dá, nu? c và hoi.2 
 
Phân t?  là kh? i lu ? ng nh? nh?t c?a b?t k? m? t nguyên t? ho?c h?p ch?t nào mà nó có t?t c? 
các d?c tính hoá h?c c?a ch?t dó. Phân t?  du ?c c?u t?o  b? i nh? ng h?t nh? hon g? i là các 
nguyên t? . Các nguyên t? này du?c xác d?nh b?ng các nguyên t? co b?n nhu hydro và oxy. 
S? k?t h?p c?a các nguyên t? hình thành t?  các nguyên t?  t?o nên các h? p ch?t. Ch?ng h?n 
m? t h?p ch?t có công th?c hoá h?c H2O có các phân t?  du ?c hình thành t? hai nguyên t?  
hydro và m?t nguyên t?  oxy. Lý do mà nu?c có tr?  lu ? ng r?t phong phú trên trái d?t là vì 
hydro và oxy là hai trong s?  nh? ng nguyên t? có nhi?u nh?t trong vu tr?. Ngoài ra cacbon 
cung là m?t nguyên t? có s?n và là thành ph?n chính c?a t?t c? các ch?t h? u co. 
 
H?u h?t các khoáng ch?t có th? t? n t?i du ? i ba tr?ng thái v?t lý (r?n, l? ng và hoi), du ?c g? i là 
các pha. V?i H2O, các thu?t ng?  dá, nu ?c, và hoi du ?c s?  d?ng d? ch? ba pha tuong ? ng. 
 
Tuy c?u trúc phân t? c?a dá, nu ? c và hoi v?n chua du ?c hi?u d?y d?, nhung d? thu?n ti?n, 
ngu ? i ta xem nhu các phân t? du ?c liên k?t v? i nhau b? i các di?n tích (du? c g? i là liên k?t 
hydro). M? c d?  kích thích c?a các phân t?  s? quy?t d?nh tr?ng thái v?t lý (pha) c?a ch?t. 
 
1.2.1 Ði?m ba pha 
T?t c? ba pha c?a m?t ch?t nào dó ch? có th? cùng t? n t?i ? tr?ng thái cân b?ng t?i m? t nhi?t 
d? và áp su?t nh?t d?nh, và di?m này du?c g? i là di?m ba pha. Ði?m ba pha c?a H2O mà t?i 
dó các pha dá, nu ?c và hoi trong tr?ng thái cân b?ng x?y ra ? nhi?t d? 273,16 K và áp su?t 
tuy?t  d? i là 0,006112 bar. Áp su?t này r?t g?n v? i áp su?t chân không tuy?t  d?i. N?u t?i 
nhi?t d? này áp su?t gi?m xu? ng n?a thì thay vì tan ch?y, dá s? thang hoa thành hoi. 
 
Ðá 
Trong dá, các phân t?  du? c khoá ch?t  v? i nhau theo c?u trúc ki?u m?t lu ? i có tr?t t?  và có 
th? dao d? ng du?c. ?  pha r?n, s?  chuy?n d? ng c?a các phân t?  trong m?t lu ? i là s?  dao d? ng 
quanh m? t ví trí trung tâm mà ? dó các phân t?  cách nhau g?n b?ng m? t du ? ng kính phân t?. 
N?u ti?p t?c gia nhi?t, s? dao d? ng này s? tang cho d?n khi m?t s? phân t? tách kh?i các 
phân t? lân c?n, và ch?t r?n b?t d?u nóng ch?y chuy?n sang tr?ng thái l?ng (? cùng nhi?t d? 
0°C v?i m?i áp su?t). Nhi?t giúp phá v? các liên k?t d?ng m?t lu? i d? t?o ra s? d? i pha trong 
khi không tang nhi?t d?  c?a dá, du?c  g? i là entanpi nóng ch?y ho?c nhi?t nóng ch?y. Hi?n 
tu? ng d? i pha này là quá trình thu?n ngh?ch, và quá trình thu?n ngh?ch x?y ra khi xu?t hi?n 
quá trình dông k?t v?i m?t lu ?ng nhi?t tuong t?  du ?c gi?i phóng ra môi tru? ng xung quanh. 
V? i h?u h?t các ch?t, m?t d? gi?m khi ch?t này thay d?i t?  pha r?n sang pha l?ng. Tuy nhiên, 
H2O là m?t ngo?i l?, m?t d?  c?a nó tang trong quá trình tan ch?y, dó là lý do t?i sao bang l?i 
n?i trên nu ?c.  
 

                                                 
2 Ph?n này trích t?  Mô dun 2.2 Hoi là gì?, Trong: Spirax Sarco Learning Centre, Block 2, ‘Steam Engineering Principles and 
Heat Transfer’. www.spiraxsarco.com 
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Nu?c 
?  pha l? ng, các phân t?  chuy?n d? ng t?  do nhung v?n ch? cách nhau trong ph?m vi du?ng kính 
m? t phân t? do l? c hút l?n nhau và thu?ng xuyên va ch?m l?n nhau. Khi gia nhi?t thêm s? làm 
tang s? chuy?n d? ng h?n lo?n và tuong tác c?a các phân t? , làm tang nhi?t d? c?a ch?t l? ng lên t?i 
nhi?t d? sôi. 
 
Hoi 
Khi nhi?t d? tang, nu?c d?n g?n di?u ki?n sôi, m?t vài phân t? dã có d? d? ng nang d? d?t v?n t?c 
cho phép chúng bay thoát lên kho?ng không phía trên b? m?t ch?t l? ng, tru?c khi roi tr? l?i. N?u 
gia nhi?t thêm s? làm tang s?  kích thích và s? lu ?ng phân t?  có d? d? ng nang thoát kh?i ch?t 
l?ng s? tang. Khi nu?c du?c gia nhi?t t? i di?m sôi s? t?o ra các b?t không khí, các b?t này tang 
d?n lên và chúng v?  ra ? trên b? m?t. Khi xem xét c?u trúc phân t?  c?a ch?t l? ng và hoi, m?t d? 
c?a hoi th?p hon nhi?u so v? i c?a nu?c vì kho?ng cách c?a các phân t?  hoi l?n hon. Vì v?y, 
kho?ng không trên b? m?t c?a nu? c s? du?c l?p d?y b? i các phân t? hoi có kho?ng cách nh? 
hon.  
 
Khi s? lu? ng phân t?  r? i kh? i b? m?t ch?t l? ng nhi?u hon s? lu? ng phân t?  b? sung, nu?c s? bay 
hoi t?  do. T?i di?m này, nó dã d?t d?n nhi?t d? sôi hay nhi?t d? bão hoà, vì nó dã bão hoà v? i nhi?t 
nang. N?u áp su?t v?n không d?i, tang thêm nhi?t s? không khi?n nhi?t d? tang thêm n?a mà khi?n 
nu?c t?o thành hoi bão hoà. Nhi?t d? c?a nu?c dun sôi và hoi bão hoà trong cùng m?t h? th?ng 
b?ng nhau, nhung nhi?t nang trên m?t kh?i lu? ng don v? trong hoi l?n hon nhi?u. 
  
T?i áp su?t khí quy?n, nhi?t d? bão hoà là 100°C. Tuy nhiên, n?u tang áp su?t s? giúp gia tang 
nhi?t và nhi?t d? cung tang mà không c?n thay d? i pha. Vì v?y, vi?c tang áp su?t th? c t? s? giúp 
tang c? entanpi c?a nu?c và nhi?t d? bão hoà.  M? i liên quan gi? a nhi?t d? bão hòa và áp su?t du?c 
mô t? b? i du?ng cong bão hoà hoi (Hình 1). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu?c và hoi có th? cùng t? n t?i ? b?t k? áp su?t nào trên du ? ng cong trên, c? hai d?u ? nhi?t 
d? bão hoà. Hoi t?i di?u ki?n v? trí phía trên du ? ng cong bão hòa du?c g? i là hoi quá nhi?t: 
§ Nhi?t d? vu ?t quá nhi?t d? bão hoà là hoi quá nhi?t.  
§ Nu?c ? di?u ki?n v? trí phía du? i du? ng cong là nu?c chua sôi.  
 

 

Hình 1: Ðu?ng cong bão hòa hoi 
                (Spirax Sarco) 
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N?u luu lu ?ng hoi di ra t?  lò hoi b?ng luu lu ? ng hoi du ?c t?o thành, thì quá trình gia nhi?t 
s? ch? làm tang t? c d?  s?n sinh hoi. N?u hoi b? c?n tr?  không ra kh?i lò hoi, và lu? ng nhi?t 
dua vào không d? i, dòng nang lu? ng di vào lò hoi s? l?n hon dòng nang lu ? ng ra. Ph?n 
nang lu ? ng du ra dó s? làm tang áp su?t, t?  dó tang nhi?t d? bão hoà, vì nhi?t  d? hoi bão 
hoà t? l? v?i áp su?t. 
 
1.2.2 Entanpi 
Entanpi c?a nu?c, entanpi c?a ch?t l?ng ho?c nhi?t c?m bi?n c?a nu?c (hf)  
Là nhi?t nang c?n thi?t d? tang nhi?t d? c?a nu?c t? di?m g?c 0°C t? i nhi?t d? hi?n t?i. T?i di?m 
tham chi?u g?c 0°C, entanpi c?a nu?c du?c m?c d?nh ? 0. T? dó có th? xác d?nh entanpi c?a các 
tr?ng thái khác. Tru?c dây nhi?t c?m bi?n là thu?t ng?  dã du?c s?  d?ng d? ch? s?  thay d? i nhi?t d? 
khi gia nhi?t. Tuy nhiên, ngày nay ngu? i ta thu?ng s?  d?ng thu?t ng?  entanpi l?ng ho?c entanpi 
c?a nu?c. T?i áp su?t khí quy?n (0 bar g), nu?c dun sôi ? 100°C, và c?n 419 kJ nang lu? ng d? gia 
nhi?t cho 1 kg nu?c t?  0°C t? i nhi?t d? sôi 100°C. Nh? ng s? li?u này cho th?y, giá tr? c?a nhi?t 
dung riêng c?a nu?c (CP) là 4.19 kJ/kg °C du?c s? d?ng cho h?u h?t các tính toán trong kho?ng 
0°C - 100°C. 
 
Entanpi hoá hoi hay nhi?t ?n(hfg) 
Là kh?i lu ?ng nhi?t c?n thi?t d? chuy?n tr?ng thái c?a nu? c t?i nhi?t d? sôi thành hoi. Quá 
trình này không làm thay d? i nhi?t  d? c?a h? n h?p nu ? c/hoi, và toàn b? nang lu ? ng du ?c 
s? d?ng d? thay d? i tr?ng thái t?  l? ng (nu?c) sang hoi (hoi bão hòa). Thu?t ng?  cu d?nh 
nghia nhi?t ?n d? a trên co s? là m?c dù có b? sung nhi?t nhung nhi?t d?  không thay d? i. 
Tuy nhiên, hi?n nay ngu ?i ta s?  d?ng thu?t ng?  entanpi hóa hoi. Cung gi? ng nhu quá trình 
chuy?n pha t?  dá sang nu?c, quá trình hoá hoi cung có tính thu?n ngh?ch. Quá trình ngung 
t? s? gi?i phóng m? t kh?i lu ?ng nhi?t tuong t?  dùng d? sinh ra hoi khi hoi ti?p xúc v? i b? 
m?t b?t k? ?  nhi?t d?  th?p hon. Có th? coi dây là ph?n nhi?t h? u d?ng trong hoi ph?c v? 
cho m?c dích gia nhi?t, và dây chính là ph?n nhi?t trong toàn b? nhi?t c?a hoi du ?c trích 
khi hoi ngung t? thành nu?c. 
 
Entanpi c?a hoi bão hòa, ho?c nhi?t t?ng c?a hoi bão hoà 
Là nang lu? ng toàn ph?n có trong hoi bão hòa, và là t? ng c?a entanpi c?a nu?c và entanpi 
hoá hoi.  
 

 
hg  = hf   +  hf g 

 
 
Trong dó:  
hg = Entanpi t? ng c?a hoi bão hoà (nhi?t t? ng) (kJ/kg) 
hf = Entanpi l? ng (nhi?t c?m) (kJ/kg) 
hfg = Entanpi hoá hoi (nhi?t ?n) (kJ/kg) 
 
Có th? tham kh?o entanpi (và các d?c tính khác) c?a hoi bão hòa t?  nh? ng k?t qu? c?a 
nh? ng l?n ki?m tra tru ?c du?c th? ng kê trong b?ng hoi. B?ng hoi li?t kê nh? ng d?c tính 
c?a hoi ? nh? ng áp su?t khác nhau. Ðây là s? li?u t?  nh? ng l?n ki?m tra hoi th?c  t?. 
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1.2.3 Ð? khô 
Hoi ? nhi?t d? tuong duong v? i di?m sôi t?i áp su?t dó du? c g? i là hoi bão hòa khô. Tuy 
nhiên r?t khó có th? t?o ra hoi khô 100% v? i m? t lò hoi công nghi?p du ?c thi?t k? d? s?n 
xu?t hoi bão hoà và hoi thu ? ng ch? a các h?t nu?c. Trên th? c t?, do có s?  chuy?n d? ng h? n 
lo?n và b?n ra xung quanh, nên khi b? t hoi v? ra trên b? m?t nu? c, kho?ng tr? ng trong hoi 
ch? a h? n h? p các h?t nu ?c và hoi. N?u hàm lu ? ng nu? c trong hoi chi?m 5%, thì hoi là 95% 
khô và có d? khô là 0,95. Entanpi hóa hoi th? c t? c?a hoi ?m là s?n ph?m c?a d? khô (x) và 
entanpi riêng (hf g) l?y t?  b?ng hoi. Hoi ?m s? có nhi?t nang du?c s? d?ng th?p hon hoi bão 
hòa khô. 
 

 
Entanpi hóa hoi th? c t ? =  hf g x 

 
 
Vì v?y: 
 
 

Entanpi t?ng th? c t? = hf  +  hfg x 
 
 
Vì th? tích riêng c?a nu?c th?p hon c?a hoi, nh? ng h?t nu?c trong hoi ?m s? chi?m nh? ng 
kho?ng không dáng k?. Vì v?y th? tích riêng c?a hoi ?m s? th?p hon c?a hoi khô:  
 
 

Th? tích riêng th? c t?   =  vg x 
 
 
Trong dó: vg là th? tích riêng th?c t? c?a hoi bão hòa khô 
 
 
1.2.4 Ð? th? pha c?a hoi 
Có th? bi?u di?n các s? li?u trong b?ng hoi b?ng d?  th?. Hình 2 minh ho? m? i liên quan gi? a 
entanpi và nhi?t d? t?i các áp su?t khác nhau, và du?c g? i là d? th? pha. 
 
Khi nu?c du ?c gia nhi?t t?  0°C t? i nhi?t d? bão hoà, các di?u ki?n c?a nu? c tuân theo du? ng 
ch?t l?ng bão hòa cho d?n khi nó dã nh?n d? toàn b?  entanpi l? ng, hf, (A - B). N?u ti?p t?c gia 
nhi?t thêm, nu?c s? chuy?n pha thành hoi bão hòa và entanpi ti?p t?c tang trong khi nhi?t d? 
v?n gi?  nguyên ? nhi?t d? bão hòa, hfg, (B - C). Khi d?  khô c?a hoi/h?n h?p nu?c tang lên, các 
di?u ki?n c?a nó s? chuy?n t?  du? ng th?ng dung d?ch l?ng bão hòa sang du? ng hoi bão hòa. Vì 
v?y, t?i m?t di?m chính xác gi? a hai tr?ng thái, d? khô (x) là 0,5.  Tuong t? nhu v?y, trên 
du? ng hoi bão hòa, hoi khô 100%. Khi nó dã nh?n d? toàn b? entanpi hóa hoi, nó s? lên d?n 
du? ng hoi bão hoà. N?u sau di?m này, nhi?t ti?p t?c du? c b?  sung, nhi?t d? c?a hoi s? b?t d?u 
tang lên và ? m?c quá nhi?t (C - D). Ðu?ng th?ng ch?t l? ng bão hoà và du?ng hoi bão hoà gi?i 
h?n m?t khu v? c trong dó hoi/h? h?p nu?c t?n t?i- hoi ?m. Trong ph?n bên trái c?a du ? ng ch?t 
l?ng bão hoà, ch? có nu?c, và ph?n bên ph?i ch? có hoi quá nhi?t. Giao di?m c?a hai du? ng hoi 
bão hòa và dung d?ch bão hoà g? i là di?m t?i h?n. Khi áp su?t tang theo hu ? ng di?m t?i h?n, 
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entanpi hóa hoi gi?m, cho d?n khi d?t giá tr? 0 t?i di?m t? i h?n. Ði?u này cho th?y, nu?c 
chuy?n d? i tr? c ti?p sang hoi bão hoà t?i di?m t? i h?n. 
 

 
 
Phía trên di?m t?i h?n ch? có th? có khí. Tr?ng thái khí là tr?ng thái khuy?ch tán nh?t, ? tr?ng 
thái này, các phân t?  chuy?n d?ng t? do nh?t, và th? tích tang không gi? i h?n khi áp su?t gi?m. 
Ði?m t? i h?n là nhi?t d? cao nh?t mà ch?t l? ng có th? t? n t?i.  B?t k? m? c nén nào ? nhi?t d? 
không d? i trên di?m t? i h?n s? không t?o ra s? d? i pha. Tuy nhiên m? c nén nào ? nhi?t d? không 
d?i trên di?m t? i h?n, s? làm hoi b? hoá l? ng khi nó d?ch chuy?n t?  khu v? c quá nhi?t sang khu 
v?c hoi ?m. Ði?m t? i h?n ? hoi x?y ra t?i 374,15oC và 221,2 bar. Trên m? c áp su?t này hoi g? i là 
trên t?i h?n và không xác d?nh du?c di?m sôi nào.  
 
1.3 Ch?t lu?ng hoi 
 
Hoi ph?i s?n có t?i di?m s? d?ng v? i các d?c di?m sau:3 
§ V?i ch?t lu?ng chu?n d? d?m b?o d? luu lu ? ng nhi?t cho quá trình trao d? i nhi?t 
§ V?i nhi?t d? và áp su?t thích h?p, n?u không hi?u su?t s? b? ?nh hu? ng 
§ Không có không khí và các khí không th? ngung t?, nh? ng t?p ch?t này làm c?n tr?  quá 

trình trao d? i nhi?t 
§ Hoi ph?i s?ch, vì c?n (v.d r? ho?c c?n cacbon) ho?c ch?t b?n s? tác d?ng d?n vi?c gia tang 

t?c d?  an mòn trong các do?n cong c?a ? ng và nh? ng l? nh? ? b?y hoi và van 
§ Hoi ph?i khô, vì nh? ng h?t nu ?c có trong hoi s? làm gi?m entanpi th? c t? c?a quá trình bay 

hoi, và d?n d?n vi?c t?o c?n ? thành ?ng và b? m?t trao d? i nhi?t. 
 

                                                 
3 Thông tin chi ti?t v? các tiêu chí ch?t lu?ng hoi có trong Mô dun 2.4 Ch?t lu?ng hoi, Trong: Spirax Sarco Learning Centre, 

Block 2, ‘Steam Engineering Principles and Heat Transfer’. www.spiraxsarco.com 

 

Hình 2. Ð? th? pha entanpi nhi?t d? 
(Spirax Sarco) 
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2. H? TH? NG PHÂN PH? I HOI 
 
Ph?n này trình bày v? h? th? ng phân ph? i hoi và các thi?t b? trong h? th?ng. 
 
2.1 H? th?ng phân ph?i hoi là gì? 
 
H?t th?ng phân ph? i hoi4 là di?m k?t n? i quan tr? ng gi?a máy phát hoi và thi?t b? s? d?ng hoi. 
Có r?t nhi?u phuong pháp d? dua hoi t?  ngu? n trung tâm d?n di?m s?  d?ng. Ngu? n trung tâm có 
th? là bu? ng hoi ho?c là b? ph?n x? c?a h? th?ng d? ng phát. Lò hoi có th? d?t nhiên  li?u so c?p, 
ho?c có th? là lò hoi nhi?t th?i s?  d?ng khí th?i t?  các quá trình nhi?t d? cao, d? ng co ho?c th?m 
chí là lò d?t. V?i ngu? n hoi b?t k? d?u c?n m? t h? th? ng phân ph? i hoi hi?u qu? d? có th? d?m 
b?o ch?t lu ?ng và áp su?t hoi c?p t?i thi?t b? s?  d?ng. B?o ôn và b?o trì h? th?ng hoi cung r?t 
quan tr? ng và c?n du?c xem xét ngay t?  giai do?n thi?t k?.  

C?n n?m rõ chu trình hoi co b?n còn g?i là “chu trình hoi và nu?c ngung” (hình 3). Khi hoi 
ngung t? trong m?t quá trình, luu lu ? ng gi?m trong du? ng ? ng d?n. Nu?c ngung chi?m m?t 
lu? ng nh? so v? i hoi, gây ra s?t áp, khi?n hoi luu thông trong ? ng. 
 
Hoi t?o ra trong lò hoi ph?i du?c v?n chuy?n qua h? th?ng ?ng t?i di?m c?n s?  d?ng nhi?t nang 
c?a hoi. Ban d?u, s? ch? có m?t ho?c m?t s? ?ng, còn g? i là “du?ng ?ng d?n hoi chính”, nh? ng 
?ng này d?n hoi t?  lò hoi theo m? t hu ? ng chung c?a h? th? ng s? d?ng hoi. Các ? ng nhánh nh? 
hon có th? d?n hoi t? i các thi?t b? s?  d?ng riêng l?. 
  
Khi van tinh chính c?a lò hoi (dôi khi còn g? i là van ‘crown’) m?, ngay l?p t? c hoi s? t?  lò hoi 
ch?y d?c theo du? ng ? ng chính t? i các di?m s?  d?ng có áp su?t th?p hon. Ðu? ng ? ng mát hon 
hoi, vì v?y nhi?t du?c truy?n t? hoi sang ?ng. Không khí trong ? ng cung mát hon hoi, vì v?y ? ng 
truy?n nhi?t cho không khí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Ph?n 2.1 là b?n tóm t?t  Mô dun10.1 Gi?i thi?u v? h? th?ng phân ph?i hoi, trong: Spirax Sarco Learning Centre, Block 10, Phân 
ph?i hoi. www.spiraxsarco.com 

 

Hình 3. M?t chu trình hoi di?n hình (Spirax Sarco) 
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Hoi ti?p xúc v? i du? ng ? ng mát hon s? ngay l?p t?c ngung t?. ?  ph?n d?u c?a h? th?ng, t?c d? 
ngung t ? d?t m?c cao nh?t, dó là th?i di?m s?  chênh l?ch nhi?t d? gi? a hoi và du? ng ? ng ? m? c 
t?i da. T?c d? ngung t? này thu? ng du?c g? i là ‘t?i kh?i d? ng’. Khi du? ng ? ng dã nóng lên, s? 
chênh l?ch nhi?t d? gi? a hoi và ? ng ? m? c th?p nh?t, nhung v?n có s?  ngung t? vì du? ng ? ng 
v?n ti?p t?c truy?n nhi?t cho không khí ? môi tru? ng xung quanh. T?c d?  ngung t? này du?c g?i 
là ‘t?i ho?t d? ng’. 
 
Ph?n nu?c ngung t?o thành s? roi xu?ng dáy ? ng và du?c dòng hoi mang theo v? i s?  tr? giúp c?a 
tr?ng l?c, do d? d?c trong du?ng ?ng chính, d? d?c này nên d?c theo hu?ng c?a dòng hoi. C?n x? 
nu?c ngung ? nh? ng di?m chi?n lu?c trong du?ng ?ng hoi chính. 
 
Khi van c?a m?t h? trong h? th?ng s? d?ng hoi ? m?t du?ng ? ng hoi m?, hoi luu thông t?  h? th? ng 
phân ph? i di vào h? th? ng s?  d?ng hoi và l?i ti?p xúc v? i các b? m?t mát hon. Hoi s? truy?n nhi?t 
nang d? gia nhi?t cho thi?t b? và s?n ph?m (t?i kh? i d? ng), và, khi dã nóng hon, s? ti?p t?c truy?n 
nhi?t cho quá trình (t?i ho?t d? ng). 
 
Lúc này dang có hoi c?p liên t?c t?  lò hoi d? dáp ?ng nhu c?u t?i c?a các b? ph?n và d? duy trì 
ngu? n cung này, c?n t?o ra thêm hoi. Ð? làm du?c vi?c dó, nu?c (và nhiên li?u d? gia nhi?t cho 
nu?c) du?c c?p vào lò hoi d? x? lý nu?c dã chuy?n thành hoi. Nu?c ngung du?c t?o thành trong c? 
du?ng ?ng phân ph?i hoi và thi?t b? c?a quá trình là m?t ngu?n cung nu?c c?p lò hoi nóng có th? 
dùng du?c thích h?p. M?c dù lu? ng nu?c ngung này trong hoi c?n du?c lo?i b?, dây cung là m?t 
hàng hóa giá tr? không nên b? phí. Thu h?i toàn b? lu?ng nu?c ngung này vào b? c?p lò hoi ? cu?i 
chu trình nang lu ?ng hoi, và nên th? c hi?n gi?i pháp này khi nào có th?. 
 
Có nhi?u y?u t? ?nh hu? ng d?n quá trình phân ph? i áp su?t c?a hoi, các y?u t? này gi? i h?n b?i:  
§ Áp su?t v?n d? ng an toàn t?i  da c?a lò hoi  
§ Áp su?t t? i thi?u theo yêu c?u c?a h? th? ng 
 
Khi hoi luu thông trong h? th? ng phân ph? i, nó s? b? m?t áp su?t do:  
§ Tr? l? c ma sát trong ? ng 
§ Nu?c ngung trong du?ng ? ng khi trao d? i nhi?t v? i môi tru? ng.  
Vì v?y, ph?i tính d?n s?  s?t áp này khi thi?t l?p áp su?t phân ph? i ban d?u. 
 
M? i kg hoi t?i áp su?t cao hon s? chi?m th? tích nh? hon khi ? áp su?t th?p hon. N?u hoi du?c 
sinh ra trong lò hoi và du?c phân ph? i ? áp su?t cao, thì kích thu?c c?a du?ng ?ng chính s? nh? 
hon v?i cùng t?i nhi?t. S?n xu?t và phân ph? i hoi ? áp su?t cao có ba uu di?m sau: 
§ Công su?t luu tr?  nhi?t c?a lò hoi tang lên, giúp lò hoi làm vi?c hi?u qu? hon v? i t?i thay d? i, 

gi?m thi?u nguy co t?o ra hoi ?m và b?n. 
§ C?n s?  d?ng du? ng ? ng hoi chính du? ng kính nh? hon, giúp gi?m chi phí v?t li?u ban d?u 

nhu ? ng, bích, các ph? ki?n, b?o ôn và nhân công. 
§ ? ng có du? ng kính nh? hon s? giúp gi?m chi phí b?o ôn. 
 
N?u phân ph? i hoi ? áp su?t cao, c?n gi?m áp su?t hoi theo các di?m ho?c khu v?c s?  d?ng trong 
h? th? ng cho tuong ? ng v?i áp su?t t? i da mà thi?t b? ? ng d?ng hoi yêu c?u. Gi?m áp su?t c?c b? 
d? phù h?p v? i h? th?ng riêng l? cung mang l?i hoi khô hon t?i di?m s? d?ng. 
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Du? i dây là các y?u t? quan tr?ng nh?t trong h? th?ng phân ph? i hoi: 
§ ? ng (2.2) 
§ L? thoát nu?c (2.3) 
§ Ðu? ng ?ng nhánh (2.4) 
§ Thi?t b? l?c thô (2.5) 
§ Thi?t b? l?c tinh (2.6) 
§ Thi?t b? phân ly (2.7) 
§ B?y hoi (2.8) 
§ ? ng thông khí (2.9) 
 
2.2 Ðu?ng ?ng 
 
Ph?n này nói v? du? ng ? ng trong h? th? ng hoi.5 
 
2.2.1 V?t li?u ?ng 
? ng s? d?ng trong h? th? ng hoi thu ?ng du?c làm t? thép cacbon-ANSI B 16.9 Al06. Ðu? ng ? ng 
nu?c ngung cung có th? du?c làm t? v?t li?u này, nhung m?t s?  doanh nghi?p l?i ua chu? ng lo?i 
?ng b?ng d?ng. Nh? ng du? ng ?ng hoi quá nhi?t chính ? nhi?t d? cao, có th? s? d?ng thêm các 
thành ph?n h?p kim nhu crôm và molypden d? tang s? c cang và tính ch? ng rão ? nhi?t d? cao. 
Thông thu?ng, chi?u dài ?ng là 6m.     
 
2.2.2 Kích thu?c du?ng ?ng 
M?c tiêu c?a h? th? ng phân ph?i hoi là cung c?p hoi ? áp su?t thích h?p t? i di?m s?  d?ng. Vi?c 
xác d?nh thông s? du ?ng ?ng là m?t y?u t? quan tr?ng. 
 
Ðu ? ng ? ng quá c? có nghia là: 
§ ? ng, van, các m?i n? i, vv…  s ? d?t hon c?n thi?t. 
§ Chi phí l?p d?t cao hon, bao g? m các thi?t b? h? tr?, b?o ôn, vv…  
§ V?i ? ng hoi, do t? n th?t nhi?t l?n hon nên luu lu? ng nu? c ngung s? cao hon. Ði?u này có 

nghia là c?n ph?i có b?y hoi n?u không hoi u?t s? du? c c?p cho di?m s?  d?ng. 
 
Ðu ? ng ? ng nh? hon so v?i kích thu?c chu?n có nghia là:  
§ T?i di?m s?  d?ng, áp su?t s? th?p hon. Ði?u này làm gi?m hi?u su?t c?a thi?t b? do s?  

d?ng hoi áp su?t th?p hon. 
§ Có nguy co thi?u h?t hoi 
§ Nguy co an mòn, nu?c ngung trong ? ng và ti?ng ? n l? n hon do v?n t?c hoi tang. 
 
Kích thu ?c du? ng ? ng có th? tính toán d?a trên m? c s?t áp và v?n t?c mô t? du? i dây. 
 
a) Xác d?nh thông s? du?ng ?ng d?a trên m?c s?t gi?m áp su?t 
S?t áp trong h? th? ng phân ph? i là m?t y?u t? quan tr? ng. Trên th?c t?, b?t k? là ?ng hoi hay ? ng 
nu?c, luôn có s? cân b?ng gi? a kích thu?c ? ng và s?t áp. Trên nguyên t?c chung, s?t áp không 
nên vu? t quá 0,1 bar/50 m. Có th? s?  d?ng d? th? trong hình 4 d? tính toán kích thu? c ? ng. 

                                                 
5 Ph?n 2.2 tóm t?t  Mô dun 10.2 ? ng và xác d?nh thông s? ?ng, và M ô dun10.3 Ðu?ng ?ng hoi chính và thoát nu?c. Trong: 
Spirax Sarco Learning Centre, Block 10, ‘Phân ph?i hoi’. www.spiraxsarco.com 



Thi?t b? nhi?t: Phân ph? i và s?  d?ng hoi 
 

Hu?ng d?n S? d?ng nang lu?ng hi?u qu? trong công nghi?p ? khu v?c Châu Á - www.energyefficiencyasia.org                      
©UNEP 2006 

N?u ai thích s?  d?ng b?ng tính hon là d? th? thì có th? s?  d?ng b?ng 2 d? xác d?nh kích thu ?c 
du? ng ? ng 
 
Du ? i dây là m? t ví d? tính toán: 
 
Cho: 
§ Áp su?t vào P1 = 7 bar g  
§ Luu lu?ng hoi = 286 kg/h 
§ Áp su?t t? i thi?u cho phép P2 = 6,6 bar g  
§ Chi?u dài du? ng ? ng = 165 m 
 
Tính toán m? c s?t áp t?i da/ 100 m 
 
M? c s?t áp t? i da/ 100 m = P1 – P2 x 100 
             L 
 

     = (7,0 – 6,6) x 100 
             165 
 

     = 0,24 bar 
Xác d?nh kích thu?c du?ng ?ng d?a trên m?c s?t áp s? d?ng toán d? trong hình 4: 
§ Ch? n di?m trên du? ng hoi bão hòa ? áp su?t 7 bar g, và dánh d?u là di?m A. 
§ T? di?m A, v? m?t du?ng n?m ngang gióng sang m?c luu lu ? ng hoi 286 kg/h, và dánh d?u 

di?m B.  
§ T? di?m B, v? m?t du?ng th?ng d? ng d?n di?m cao nh?t c?a toán d? (di?m C). 
§ V? m? t du? ng n?m ngang t?i 0,24 bar/100 m trên thang m? c s?t áp. (Ðu?ng DE). 
§ Giao di?m c?a du?ng DE và BC là kích thu?c ?ng yêu c?u. Trong tru? ng h?p này, ? ng 

40mm là quá nh?, và nên s? d?ng ? ng 50 mm. 
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Hình 4. Ð? th? xác d?nh thông s? du? ng ?ng hoi – d? a trên m? c s?t áp (Spirax Sarco) 
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B?ng 2. Công su?t du? ng ?ng hoi bão hòa tính b?ng kg/h v? i các v?n t?c khác nhau, v?n 
t?c t?i da 40 m/s (Spirax Sarco) 
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Hình 5 Ð? th? xác d?nh thông s? du? ng ?ng hoi – d?a trên v?n t?c (Spirax Sarco) 

 
 
b) Xác d?nh thông s? du?ng ?ng d?a trên v?n t?c 
V?n t?c là m?t y?u t? quan tr? ng trong vi?c xác d?nh thông s?  du? ng ? ng. Theo nguyên t?c 
chung, v?n t?c t? 25-40 m/giây du?c s?  d?ng khi hoi bão hòa là môi ch?t. 40 m/giây là gi?i h?n 
t?i da, trên gi? i h?n này, s? b? ti?ng ? n và an mòn, nh?t là khi hoi ?m. Ngay c? nh? ng m?c v?n 
t?c này cung là cao khi xét d?n tác d? ng c?a chúng v? i m? c s?t áp. ?  nh? ng du?ng ?ng d?n hoi 
dài hon, c?n gi?i h?n v?n t?c ? m? c 15 m/s d? tránh s?t áp. V? i n? hg du? ng ? ng dài hon 50 m 
c?n thu? ng xuyên ki?m tra m? c s?t áp, v?i v?n t?c b?t k?.  
 



Thi?t b? nhi?t: Phân ph?i và s? d?ng hoi 

Hu?ng d ?n s? d?ng nang lu?ng hi?u qu? trong công nghi?p ? khu v ?c Châu Á – www.energyefficiencyasia.org
 ©UNEP 

15 

Hoi quá nhi?t có th? du?c coi là khí khô, nó không ch? a d? ?m. Vì th?, không th? x?y ra an mòn 
trong du? ng ?ng do có h?t nu?c bám, và v?n t?c hoi có th? d?t m? c cao 50 t? i 70 m/s n?u m? c 
s?t áp ch?p nh?n du?c. 
 
Xác d?nh thông s? du? ng ? ng d? a trên v?n t?c cho hoi bão hòa và hoi quá nhi?t có th? du ?c 
th? c hi?n b?ng toán d? cho trong hình 5. Nh? ng ai thích s?  d?ng b?ng hon là d?  th? có th? s?  
d?ng b?ng 2 d? xác d?nh thông s? du? ng ? ng. 
 
Ví d? tính toán nhu sau: 
 
Cho: 
§ Áp su?t d?u vào: 7 bar g 
§ Luu lu?ng hoi: 5000 kg/h 
§ V?n t?c t? i da: 25 m/giây  
 
Tính toán kích thu?c du?ng ?ng d?a trên v?n t?c s? d?ng toán d? trong hình 5 
§ V? m? t du? ng n?m ngang t? du?ng nhi?t d? bão hòa ? áp su?t 7 bar g (Point A) trên thang 

áp su?t t? i m?c luu lu ?ng hoi 5000 kg/h (Ði?m B).  
§ T? di?m B, v? m?t du?ng th?ng d? ng lên t? i v?n t?c hoi 25 m/giây (Ði?m C). T?  di?m C, v? 

du?ng n?m ngang qua thang du?ng kính ? ng (Ði?m D). 
§ C?n có m? t ?ng v?i m?t l? kích thu?c 130 mm; có th? l? a ch? n l? có kích thu? c 150 mm 

hi?n dang s?n bán. 
 
2.2.3 So d? b? trí ?ng 
Tiêu chu?n Châu Âu EN45510, Ph?n 4.12 ch? ra r?ng, n?u có th?, nên l?p du? ng ? ng hoi chính 
d?c không quá 1:100 (1 m d?c cho m? i 100 m ?ng ch?y), theo hu? ng c?a dòng hoi. Ð? d?c này 
s? d?m b?o tr? ng l? c cung nhu luu lu? ng hoi, s? h? tr? vi?c chuy?n d?ch nu?c ngung v? l? thoát 
nu?c, t?i l? thoát nu?c ngung s? du?c lo?i b? an toàn và hi?u qu? (Hình 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hình 6. Cách l?p d?t du?ng ?ng hoi di?n hình (Spirax Sarco) 
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2.3 L? thoát nu?c 
L? thoát nu?c6 c?n d?m b?o là nu?c ngung d?n du?c b?y hoi. C?n cân nh?c k? tru? c khi dua vào 
thi?t k? v? trí d?t các l?  thoát nu?c. C?n xem xét lu?ng nu ?c ngung còn trong du?ng ?ng d?n hoi 
chính khi h? th? ng ng? ng ho?t d?ng, khi không có luu thông hoi. Tr? ng l? c s? d?m b?o là nu?c 
(nu? c ngung) s? ch?y d?c theo du? ng ? ng d?c và du?c thu l?i ? các di?m trung trong h? th? ng. 
Vì v?y b?y hoi ph?i l?p v?i nh? ng di?m trung này. 
 
Kh? i lu? ng nu?c ngung du?c t?o thành trong du? ng ?ng hoi chính l? n ? di?u ki?n ban d?u khá 
l?n nên c?n các l? thoát nu?c t?i các kho?ng t?  30m - 50m, cung nhu t?o ra các di?m t?  nhiên 
th?p hon nhu ph?n dáy c?a h? th? ng du? ng ? ng. Trong di?u ki?n ho?t d? ng bình thu ?ng, hoi luu 
thông trong ? ng v? i t?c d? lên t? i 145 km/h, mang theo nu?c ngung. Hình 7 minh ho? du? ng 
?ng x? dài 15 mm n? i tr? c ti?p v? i dáy du? ng ? ng chính. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M?c dù du?ng ?ng 15 mm là d? công su?t, nhung nó có th? thu nu?c ngung dang luu thông 
trong ?ng chính ? t?c d? cao. Cách s?p x?p này không hi?u qu?. Hình 8 dua ra m?t gi?i pháp lo?i 
b? nu?c ngung dáng tin c?y hon. Ðu ? ng b?y hoi ph?i dài ít nh?t 25 - 30 mm t?  dáy túi c?a 
du?ng ? ng hoi chính lên t?i 100 mm, và ít nh?t là 50 mm v?i nh? ng ? ng to hon. Nhu v?y s? t?o 
ra m? t kho?ng không phía du? i d? ch? a ch?t b?n và c?n. Có th? d? dàng lo?i b? nh? ng ch?t b?n 
và c?n này n?u dáy túi g?n m? t bích có th? tháo r? i ho?c van x? dáy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Hình 2.3 l?y t ?  M ô dun 10.3 Ðu?ng ?ng hoi chính và thoát nu?c. Trong: Spirax Sarco Learning Centre, Block 10, ‘Phân ph?i 
hoi’. www.spiraxsarco.com 

 
Hình 7. Túi b?y quá nh? (Spirax Sarco) 

 

 
Hình 8.  Túi b?y (xiphon - di?m thu nu?c ngung) kích thu?c chu?n (Spirax Sarco) 
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2.4 Ðu?ng ?ng nhánh 
Ðu? ng ?ng nhánh7 thu ? ng ng?n hon du?ng ?ng chính. Vì v?y, trên nguyên t?c chung, nên s? 
d?ng du ? ng ? ng nhánh ng?n hon 10m, v?i áp su?t ? du?ng ?ng chính thích h?p, có th? xác d?nh 
thông s? du? ng ?ng v? i v?n t?c 25 - 40 m/giây, và không ph?i lo l?ng v? s?t áp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Ph?n 2.4 trích t?  Mô dun 10.3 Ðu?ng ?ng hoi chính và thoát nu?c. Trong: Spirax Sarco Learning Centre, Block 10, Phân 
ph?i hoi. www.spiraxsarco.com 

 

Hình 9. Kích thu?c túi x? thích h?p (Spirax Sarco) 

 
Hình 10. M?t du?ng ?ng nhánh (Spirax Sarco) 
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2.4.1 M?i n?i ? du?ng ?ng nhánh 
Các m?i n?i d?t t?i ph?n trên c?a du? ng ?ng chính s? ch? a hoi khô nh?t. (hình 10). N?u các m?i 
n?i trích t?  c?nh, ho?c th?m chí t?  dáy (nhu trong hình 11a), chúng có th? thu nu? ngung và v?n 
b?n t?  du?ng ? ng chính. K?t qu? là hoi dua d?n thi?t b? s?  d?ng s? r?t u? t và b?n, gây ?nh hu ? ng 
t?i hi?u su?t c? trong ng?n h?n và dài h?n. Van trong hình 11b nên du?c d?t càng g?n phía ngoài 
càng t?t d? gi?m thi?u lu? ng nu?c ngung trong du? ng ? ng nhánh, n?u h? th?ng có th? ph?i 
ng? ng ho?t d? ng trong m?t th? i gian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.2 ? ng thu nu?c ngung 
Trong du? ng ? ng nhánh cung có nh?ng di?m trung. Ph? bi?n nh?t là ? ng thu nu?c ngung d?t g?n 
van tinh và van di?u ch?nh (Hình 12). Nu?c ngung có th? tích t? trong dòng phía trên c?a van 
dóng và s? b?n vào hoi khi van m?. Vì v?y m?t di?m thu nu ?c ngung ? tru?c thi?t b? l?c thô và 
van ki?m soát là m?t kinh nghi?m hay. 
 
2.4.3 Khu v? c d?c và thoát nu?c 
Có r?t nhi?u tru?ng h?p, hoi ph?i di qua m? t khu v?c d?c, ho?c ph?i dua t? i di?m s?  d?ng d?t t?i 
v? trí không th? l?p du? ng ? ng d?c theo t? l? 1:100. Khi dó, c?n l?p sao cho nu?c ngung ch?y 
xu? ng, ngu?c hu? ng v? i dòng hoi. Theo kinh nghi?m, nên d? v?n t?c hoi không vu? t quá 15 
m/s, nên l?p du?ng ?ng v?i d? d?c không th?p hon 1:40, và nên d?t các di?m thoát nu ?c cách 
nhau không quá 15m (xem hình 13). M?c dích là nh?m ngan không cho l?p màng nu?c ngung ? 
dáy ? ng tang d?n m? c các h?t nu?c có th? b? dòng hoi cu? n di. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 11a. L?y hoi không chu?n 

 (Spirax Sarco)  
 

Hình 11b. L?y hoi chu?n  
(Spirax Sarco) 

 

 
 

Figure 13. Reverse Gradient on Steam Main (Spirax Sarco) 
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2.5 Thi?t b? l?c thô 
 
Ph?n này trình bày t? ng quan v? thi?t b? l?c thô.8 
 
Tru?c s?  c?nh tranh trên th? tru?ng ngày càng tr? nên gay g?t, các doanh nghi?p ph?i ch?u áp l? c 
gi?m th? i gian ng? ng ho?t d?ng và b?o trì. V? i h? th? ng hoi và nu?c ngung, h? th?ng thu ?ng 
xuyên x?y ra h? ng hóc do m?nh v?n trong du?ng ?ng nhu c?n, r?, các h?p ch?t n?i ? ng, kim lo?i 
hàn, và các ch?t r?n khác, nh? ng t?p ch?t này có th? s? l? t vào h? th? ng du?ng ?ng. Thi?t b? l?c 
thô giúp thu h? i nh? ng ch?t r?n nói trên trong ch?t l?ng ho?c khí dang luu thông, và b?o v? thi?t b? 
kh? i nh? ng tác d?ng có h?i c?a chúng, nh? v?y gi?m th? i gian ng? ng ho?t d?ng ho?c b?o trì. C? n 
l?p m?t thi?t b? l?c thô ? dòng ra c?a b?y hoi, d?ng h? do luu lu ?ng và van di?u ch?nh. 
 
Có th? chia thi?t b? l?c thô thành hai lo?i chính theo c?u t?o c?a chúng, dó là lo?i ch? Y và ki?u 
thùng. Hình 14 minh h?a các ví d? di?n hình c?a nh?ng lo?i thi?t b? l?c này. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
2.5.1 Thi?t b? l?c thô ch? Y 
Ð? i v?i hoi, thi?t b? l?c ch? Y là lo?i chu?n thông d?ng nh?t trên th? gi? i. Thân thi?t b? hình tr? 
nh? g?n r?t ch?c và có th? ch?u du?c áp su?t cao. Th?c ch?t dây là m?t bình ch?u áp su?t, và lo?i 
thi?t b? này có th? ch?u du?c áp su?t cao lên t? i 400 bar g. Tuy nhiên, s?  d?ng thi?t b? l?c thô ch?  
Y t?i m? c áp su?t trên là r?t ph?c t?p do ? m? c áp su?t trên hoi có nhi?t d? cao; do dó, c?n s? d?ng 
nh? ng v?t li?u ph? tr? nhu thép crôm-molypden.  
 
M?c dù cung có m? t s? tru? ng h?p ngo?i l? tu? theo kích thu?c, nhìn chung kh? nang ch?a ch?t 
b?n c?a thi?t b? l?c thô ch? Y kém hon so v? i thi?t b? l?c thô ki?u thùng, có nghia là chúng c?n làm 
s?ch thu ? ng xuyên hon. Ð? i v?i h? th? ng hoi, nhìn chung di?u này không ph?i là m? t v?n d? 
                                                 
8 Ph?n 2.5 trích t?  Mô dun 12.4 Thi?t b? l?c thô. Trong: Spirax Sarco Learning Centre, Block 12, ‘Các thi?t b? trong du?ng 
?ng’. www.spiraxsarco.com 

 
Figure 14a. Thi?t b? l?c ki?u ch?  Y 

(Spirax Sarco) 

 
Figure 14b. Thi?t b? l?c ki?u thùng 

(Spirax Sarco) 
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nghiêm tr? ng, tr? tru?ng h?p lu? ng ch?t b?n quá nhi?u, ho?c liên t?c. ?  nh? ng thi?t b? ? ng d?ng 
có lu? ng ch?t b?n l? n, có th? l?p thêm m?t van x? dáy ? n?p c?a thi?t b? l?c thô, t?o di?u ki?n cho 
thi?t b? l?c s?  d?ng áp su?t c?a hoi d? làm s?ch mà không c?n ph?i ng? ng ho?t d? ng. 
  
Thi?t b? l?c thô ch?  Y ? du? ng ?ng hoi ho?c khí n?m ngang ph?i du?c l?p d?t sao cho túi l?c n?m 
trên m?t ph?ng ngang (hình 15). Nhu v?y s? giúp ch?n nu?c ch?y vào túi, ho?c nu?c nh? gi? t có 
th? gây an mòn và ?nh hu?ng d?n quá trình trao d?i nhi?t. Tuy nhiên ? h? th?ng ch?t l?ng, túi l?c 
nên du?c hu? ng d?c xu? ng du? i (hình 15c). 
 
M?c dù thi?t b? l?c thô nên du?c l?p n?m ngang, nhung không ph?i lúc nào cung có th? l?p nhu v?y, 
và n?u dòng luu lu ? ng di xu?ng, có th? l?p thi?t b? l?c thô trên du?ng ?ng th?ng d?ng, khi dó m?nh 
v?n thu? ng hu?ng th?ng vào túi (hình 15b). Trong tru?ng h?p dòng di lên, không th? l?p nhu th? vì 
mi?ng túi l?c s? hu?ng xu? ng du?i và m?nh v?n s? roi ngu?c tr? l?i ?ng.  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Hình 15. Correct Orientation of Strainers  (Spirax Sarco) 
 
 
 
2.5.2 Thi?t b? l?c thô ki?u th?ng và ki?u góc 
Ngoài thi?t b? l?c thô ki?u ch?  Y, ki?u th?ng và ki?u góc du ?c s?  d?ng khi hình d?ng du ? ng 
? ng không thích h? p v? i thi?t b? l? c thô ki?u ch?  Y. 
 
2.5.3 Thi?t b? l?c thô ki?u thùng 
Thi?t b? l? c thô ki?u thùng du? c d?c trung b? i m?t ngan ch? a có hu? ng th?ng d? ng, to hon 
so v? i ngan ch?a c?a thi?t b? l? c ch?  Y. M?c s?t áp qua thi?t b? l?c thô ki?u thùng th?p hon 

 
(a). Steam or gas applications  

 

(b) Flow 
vertically 
downwards 

(c) Liquid applications 

 
 
 
 
 
 
 
 



Thi?t b? nhi?t: Phân ph?i và s? d?ng hoi 

Hu?ng d ?n s? d?ng nang lu?ng hi?u qu? trong công nghi?p ? khu v ?c Châu Á – www.energyefficiencyasia.org
 ©UNEP 

21 

so v? i ki?u ch?  Y và di?n tích l? c r? ng hon, vì v?y thi?t b? l?c lo?i này du?c ua chu? ng trong 
nh? ng ? ng d?ng ch?t l? ng. Nh? kh? nang ch? a b?i cao hon lo?i ch? Y, thi?t b? này du?c s?  
d?ng v? i nh? ng du ? ng ? ng hoi có du ? ng kính l? n hon. Thi?t b? l? c thô ki?u thùng ch? có th? 
du?c l?p d?t trên du? ng ?ng n?m ngang và  v? i nh? ng thi?t b? l? n, n?ng c?n s?  d?ng thêm 
d?.  
 
Khi s? d?ng thi?t b? l?c thô ki?u thùng cho h? th? ng hoi, có th? có m?t lu? ng nu? c ngung 
dáng k? du?c t?o thành. Vì v?y, nh? ng thi?t b? l?c thô du? c thi?t k? d? dùng cho h? th? ng 
hoi thu? ng có m?t ?ng x? l?p vào b?y hoi d? lo?i b? nu ?c ngung. Thi?t b? lo?i này thu ? ng 
du?c l?p kép. Hai thi?t b? l?c du?c l?p song song và dòng ch?y có th? qua c? hai thi?t b?. 
Ði?u này h? tr? cho vi?c làm v? sinh thi?t b? l?c trong lúc h? th? ng v?n dang ho?t d? ng, làm 
gi?m th? i gian d? ng ho?t d? ng d? b?o trì. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.5.4 Lu ?i c?a thi?t b? l?c thô 
Có hai lo?i lu?i: 
§ Lu?i d?c l?. Là m?t t?m v?t li?u du?c d?c các l? b?ng máy khoan. T?m v?t li?u dã d?c l? s?  

du?c cu?n thành ?ng và hàn l?i. Ðây là lo?i lu?i l? to và kích thu?c l? thu?ng t? 0,8 mm – 
3,2 mm. Vì v?y, lu?i d?c l?  ch? thích h?p d? lo?i b? nh?ng v?n ?ng thông thu?ng. 

§ Lu?i d?t. Ðu?c d?t thành t?m lu?i. L?p lu?i này thu?ng du?c ph? lên trên lu?i d?c l?, lu?i 
d?c l? là l?ng h? tr? lu?i d?t. S? d?ng lu?i d?t có th? t?o thành nh?ng l? nh? hon nhi?u so 
v?i l? c?a lu?i d?c l?. Kích thu?c l? lu?i d?t ch? b?ng 0,07 mm. Vì v?y, chúng thu?ng du?c 
s? d?ng d? lo?i b? nh?ng h?t nh? hon, nh?ng h?t này có th? l?t qua lu?i d?c l?. Lu?i d?t. 
Màng lu?i l?c thu?ng du?c g?i du?i d?ng thu?t ng? “m?t lu?i”; nó tuong ?ng v?i s? l? r?ng 
trên m?t inch chi?u dài c?a màng lu?i và du?c do t? trung tâm. Hình 17 mô t? d?ng màng có 
3 m?t lu?i.  

 
 

Hình 16. Thi?t b? l?c thô ki?u thùng kép (Spirax Sarco) 
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2.5.5 Các l?a ch?n cho thi?t b? l?c thô 
Ngoài nh? ng thi?t b? l?c thô chu?n, còn có r?t nhi?u l? a ch? n khác cho thi?t b? này. 
 
L?p thêm nam châm  
Có th? l?p thêm nam châm vào thi?t b? l? c thô ki?u thùng d? lo?i b? nh? ng m?t s?t ho?c m?u 
thép. Nh? ng h?t s?t thép nh? có th? có trong ch?t l?ng khi nh? ng b? ph?n làm b?ng s?t hay thép 
b? an mòn. Nh? ng h?t này có th? di qua du?c k? c? là lu? i l?c m?n nh?t nên c?n ph?i dùng thêm 
nam châm. Nam châm du?c thi?t k? sao cho t?t c? các ch?t l? ng di qua nam châm v? i v?n t?c 
tuong d? i th?p và nam châm d? m?nh d? hút du?c nh? ng h?t kim lo ?i. Nguyên li?u nam châm 
thu ? ng du?c b?c b?ng nguyên li?u tro nhu thép không r? d? tránh b? an mòn. 
 
Thi?t b? l?c thô t?  làm s?ch 
Có m?t s? lo?i thi?t b? l? c thô t?  làm s?ch khác nhau có th? lo?i b? các t?p ch?t trên t?m l?c mà 
không c?n ng? ng ho?t d?ng c?a h? th? ng. Quá trình làm s?ch có th? th? c hi?n th? công ho?c t? 
d?ng; ngoài ra còn có th? cài d?t d? nh? ng thi?t b? l?c thô làm s?ch t?  d? ng theo chu k? ho?c khi 
m? c s?t áp qua thi?t b? l?c tang. Các lo?i ph? bi?n nh?t bao g?m: 
§ Thi?t b? l?c thô t? làm s?ch co h?c, s? d?ng m?t ch? i ho?c thi?t b? c?o co h?c cào lên b? m?t  

t?m l? c. Nó lo?i b? các m?nh v?n th?i m?c k?t trên t?m l?c, khi?n chúng roi xu? ng khu v? c 
thu gom du?i dáy c?a thi?t b? l?c thô.  

§ Thi?t b? l?c thô ki?u r?a ngu?c Nó ho?t d?ng trên nguyên t?c d?o chi?u dòng qua thi?t b? l?c. 
M?t b? van du?c s?  d?ng sao cho nu ?c tr?c ti?p di qua lu? i ? chi?u ngu?c l?i và di ra qua 
van x?. Ch?t l? ng s? dánh b?t b?t c?  m?nh v?n nào bám trên màng lu ? i và mang nó ra theo 
dòng nu?c r?a ngu?c d? dem th?i b?.  

 
Thi?t b? l?c thô t?m th?i 
Thi?t b? l?c thô t?m th? i du?c thi?t k? d? b?o v? thi?t b? và công c? trong giai do?n kh?i d? ng. 
Thi?t b? này thu?ng du?c l?p gi? a m? t b? bích cho th? i k? d?u sau khi h? th?ng m? i du?c l?p 
d?t.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 17. Ví d? v? màng có 3 m?t lu?i (Spirax Sarco) 
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2.6 Thi?t b? l?c tinh 
 
Thi?t b? l? c tinh du ?c dùng d? lo?i b? nh? ng h?t nh? hon. 9 M?c dù thi?t b? l? c thô lo?i b? 
du?c nh? ng h?t có th? nhìn th?y trong hoi, dôi khi v?n c?n ph?i lo?i b? c? nh? ng h?t  nh? 
hon, ví d? nhu trong nh? ng tru? ng h?p sau: 
§ Khi hoi du ?c bom tr?c ti?p vào quá trình, có th? làm b?n s?n ph?m. Ví d? nhu: trong 

ngành công nghi?p th?c ph?m, và d? kh? trùng thi?t b? trong ngành công nghi?p du ?c. 
§ Khi hoi b?n có th? khi?n s?n ph?m ho?c c? m? c?a quá trình ph?i lo?i b? do b? nhi?m b?n 

ho?c bám các t?p ch?t nhìn th?y du?c. Ví d?: thi?t b? kh?  trùng và máy gi?y. 
§ Khi c?n lo?i b?  nh? ng h?t r?t nh?  trong thi?t b? làm ?m s?  d?ng hoi. Ch?ng h?n nhu thi?t 

b? làm ?m s? d?ng trong môi tru? ng “s?ch”. 
§ Ð? gi? m hàm lu?ng nu?c trong hoi, d ?m b?o cho hoi khô, bão hòa. 
 
?  các thi?t b? s? d?ng “hoi s?ch”, thi?t b? l?c thô là không thích h?p và c?n s?  d?ng thi?t b? 
l?c tinh. Thi?t b? l? c tinh du?c s?  d?ng trong h? th?ng hoi thu? ng làm b?ng thép ch?ng r? 
du?c nung k?t. Quá trình nung k?t t?o ra m?t c?u trúc x?p m?n trong thép ch?ng r?, giúp lo?i 
b? t?t c? nh? ng h?t trong ch?t l? ng ch?y qua. Hi?n có nh? ng thi?t b? l?c tinh có th? lo?i b? 
các h?t có kích thu? c nh? ch? 1 /gym, dáp ? ng nhu c?u ch? n l?c c?a hoi.  
 
B?n ch?t  x?p m?n c?a  v?t li?u l? c s? t?o ra m? c s?t áp qua thi?t b? l? c thô cao hon so v?i 
thi?t b? l? c tinh; vì v?y c?n cân nh?c k? khi xác d?nh các thông s? k? thu?t. Thêm vào dó, 
thi?t b? l? c tinh d? b? làm h? ng do luu lu ? ng quá cao và không du?c vu? t quá gi?i h?n nhà 
s?n xu?t dua ra. 
 
Khi s?  d?ng thi?t b? l? c tinh trong các ? ng d?ng hoi, c?n l?p m?t b? phân ly ngu?c dòng v?i 
thi?t b? l?c d? lo?i b? các h?t nu ?c ngung dang lo l? ng trong ?ng. Ngoài vi?c giúp nâng cao 
ch?t lu? ng c?a hoi, thi?t b? này còn giúp kéo dài tu? i th? c?a thi?t b? l?c. Nên l?p thêm m?t 
thi?t b? l? c thô ki? ch?  Y ? dòng phía trên thi?t b? l?c tinh d? lo?i b? các h?t l?n hon n?u 
không chúng s? nhanh chóng làm t?c thi?t b? l? c tinh, tang yêu c?u làm s?ch và gi?m tu?i th? 
c?a thi?t b? l? c. Có th? do m? c s?t áp qua thi?t b? l? c b?ng cách l?p thêm d? ng h?  do áp su?t 
cho thi?t b? l?c tinh, s?  d?ng giá tr? do du ?c d? xác d?nh th? i di?m c?n làm s?ch thi?t b? l?c. 
M?t cách khác là l?p m? t ro le áp su?t trên dòng phía du?i thi?t b? l?c tinh. Khi áp su?t c?a 
dòng phía du? i gi?m xu? ng du? i m? c quy d?nh, dèn báo ? phòng di?u khi?n s? b?t lên d? báo 
cho ngu? i v?n hành bi?t c?n ph?i làm s?ch thi?t b?. 

                                                 
9 Ph?n 2.6 trích t?  Mô dun 12.4 Thi?t b? l?c thô.  Trong: Spirax Sarco Learning Centre, Block 12, ‘Các thi?t b? trong du?ng 
?ng’. www.spiraxsarco.com 
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Hình 18.  A Horizontal In-line Filter (Spirax Sarco) 
 
 
2.7 Thi?t b? phân ly 
 
Thi?t b? phân ly10 dùng d? lo?i b? h?t nu?c lo l? ng trong hoi. Hoi ?m là hoi ch? a m? t lu ? ng 
nu?c, và là m?t trong nh? ng v?n d? luu tâm chính c?a  h? th?ng hoi. Nó có th? làm gi?m 
nang su?t c?a h? th?ng và ch?t lu ?ng s?n ph?m, làm h? ng h?u h?t các b? ph?n c?a h? th? ng 
và thi?t b?. M?c dù s?  d?ng b?y hoi và l? thoát nu ?c có th? lo?i b? ph?n l? n nu ?c trong h? 
th? ng nhung v?n không lo?i b? du ?c h?t nu ?c trong hoi. Ð? lo?i b? chúng, ngu ? i ta l?p thêm 
thi?t b? phân ly trên du? ng ? ng. 
  
Hoi t?o thành trong lò hoi du ?c thi?t k? d? t?o ra hoi bõ hoà thu ? ng b? ?m. M?c dù d? khô 
thay d?i v?i các lo?i lò hoi khác nhau, h?u h?t lò hoi d?ng v? sò t?o ra hoi v?i d? khô trong 
kho?ng 95 - 98 %.  
 
Hàm lu? ng nu ?c trong hoi t?o thành b?i lò hoi s? tang thêm n?u x?y ra hi?n tu?ng trào và 
x?c. Luôn luôn có m? t m?c t?n th?t nhi?t t?  h? th? ng phân ph? i, làm hoi ngung t?. Các phân 
t? nu?c ngung t? s? d?  v? dáy ? ng t?o thành m?t l?p màng nu? c. Hoi luu thông phía trên 
lu? ng nu? c ngung này s? làm tang m? c lan tan, t?o thành sóng. Ph?n d?u sóng s? b? v?  và 
làm b?n nh? ng h?t nu?c ngung vào dòng hoi.  
 
                                                 
10 Ph?n 2.7 trích t?  Modun 12.5 Thi?t b? phân ly. Trong: Spirax Sarco Learning Centre, Block 12, ‘Các thi?t b? du?ng ?ng’. 
www.spiraxsarco.com 
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S? có m?t c?a nu ?c trong hoi có th? gây ra m?t s? v?n d? sau: 
§ Nu?c là m? t y?u t? c?n tr? dáng k? quá trình trao d? i nhi?t, s?  có m?t c?a nu?c có th? 

làm gi?m nang su?t c?a h? th? ng và ch?t lu ? ng s?n ph?m.  
§ Nh? ng h?t nu? c d?ch chuy?n ? v?n t? c hoi cao s? làm an mòn các m?t t? a c?a van và m?i 

n? i. H?t nu ?c cung làm tang m?c d? an mòn 
§ Nh? ng t?p ch?t trong nu ?c s? làm tang c?n bám trong ?ng và b? m?t trao d? i nhi?t. 
§ Các van di?u ch?nh và d? ng h? do luu lu ?ng ho?t d? ng th?t thu ? ng. 
§ Làm h?ng  van di?u ch?nh và d?ng h? do luu lu ? ng  do hao mòn nhanh ho?c do nu? c 

ngung trong ? ng. 
 
M?c dù thi?t b? phân ly có m?t s? thi?t k? khác nhau, t?t c? các thi?t k? này d?u nh?m m?c 
dích lo?i b? d? ?m có trong luu lu ?ng hoi mà b?y hoi và l? thoát nu ?c không th? lo?i b?. 
 
Các lo?i thi?t b? phân ly thu ? ng hay s?  d?ng trong h? th? ng hoi bao g? m: 
 
2.7.1 Thi?t b? phân ly ki?u t?m ch?n 
Thi?t b? phân ly ki?u t?m ch?n g? m m?t s?  các t?m ch?n làm d? i hu? ng dòng ch?t l?ng m?t s? 
l?n khi nó di qua. Nh? ng h?t nu?c lo l? ng có kh?i lu ?ng và quán tính l? n hon hoi, vì v?y khi 
d?i hu? ng, hoi khô s? luu thông quanh t?m ch?n còn h?t nu?c s? t?p trung ? t?m ch?n. 
 
Bên c?nh dó, vì thi?t b? phân ly có di?n tích m?t c?t l? n nên t?c d? ch?t l? ng s? gi?m. Ð? ng 
nang c?a h?t nu?c cung gi?m, và chúng s? roi xu?ng. Nu?c ngung t?p trung l?i ? dáy thi?t b? 
phân ly và du ?c th?i ra ngoài qua b?y hoi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình19. Thi?t b? phân ly ki?u t?m ch?n  
(Spirax Sarco) 
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2.7.2 Ki?u dòng xoáy 
Thi?t b? phân ly ki?u xoáy hay ly tâm s?  d?ng m? t lo?t các cánh d? t?o ra dòng xoáy t? c d? 
cao. V?n t?c c?a hoi khi?n nó xoay quanh ph?n thân c?a thi?t b? phân ly, làm b?n nh? ng h?t 
nu?c lo l? ng n?ng hon vào thành, t? dó nu? c ch?y xu? ng b?y hoi l?p du? i thi?t b?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.3 Ki?u h? p nh?t 
Thi?t b? phân ly ki?u h?p nh?t s?  d?ng m? t t?m ch?n t?i du?ng di c?a hoi. T?m ch?n thwongf là 
lu? i dan b?ng dây (dôi khi du?c g? i là thi?t b? tách suong b?ng lu? i dây), trên dó nh?ng phân t? 
nu?c b? b?y l?i. Nh? ng phân t?  nu?c này có xu hu? ng h?p nh?t, t?o thành nh? ng gi?t nu?c có kích 
thu?c quá l?n d? h? th? ng khí có th? cu? n theo.  
 
Khi kích thu?c c?a nh? ng h?t nu?c tang lên, chúng tr? nên quá n?ng, cu? i cùng chúng roi xu?ng 
dáy c?a b? phân ly.Hi?n nay có nhi?u lo?i thi?t b? phân ly k?t h?p c? hai d?ng dòng xoáy và h?p 
nh?t. V? i cách k?t h?p này, hi?u su?t toàn ph?n c?a thi?t b? phân ly du?c nâng cao. 

 

Hình 20. Thi?t b? phân ly ki?u dòng xoáy (Spirax Sarco) 
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2.8 B?y hoi 
 
2.8.1 B?y hoi là gì? 
H? th?ng b?y hoi s? không hoàn t?t n?u thi?u m?t thành ph?n r?t quan tr? ng “b?y hoi” (hay b?y) 

11. Ðây là di?m k?t n?i quan tr?ng trong chu trình ngung t? vì nó liên k?t thi?t b? s?  d?ng hoi v?i 
thi?t b? thu h? i nu?c ngung. M? t b?y hoi s? “làm s?ch” dáng k? nu?c ngung, (cung nhu không 
khí và các khí không ngung t? khác), kh? i h? th? ng và t?o di?u ki?n cho hoi di d?n dích trong 
tr?ng thái khô d? có th? th?c hi?n nhi?m v? m?t cách hi?u qu? và kinh t?.  
 
Kh? i lu? ng nu?c ngung m?t b?y hoi ph?i x? lý có th? thay d? i dáng k?. Có th? ph?i x? nu?c 
ngung ? nhi?t d? hoi (t? c là ngay khi nu?c ngung du?c t?o thành trong hoi) ho?c có th? x? ? 
nhi?t d? th?p hon nhi?t d? hoi, b? di m?t ph?n “nhi?t c?m” trong quá trình. 
Áp su?t ho?t d? ng c?a b?y hoi có th? trong kho?ng t?  chân không cho d?n hàng tram bar. Có r?t 
nhi?u lo?i b?y hoi khác nhau phù h?p v?i nh? ng di?u ki?n thay d? i này, m? i lo?i d?u có uu và 
nhu?c di?m riêng. M?t lo?i b?y hoi có th? không phù h?p v? i t?t c? các thi?t b? ? ng d?ng. Khi 
xem xét l? a ch? n b?y hoi c?n tính d?n kh? nang b?y hoi có th?: 
§ Thông khí t?i 'di?m kh? i d?ng', t? c là lúc quá trình b?t d?u khi không gian nhi?t dang du?c 

không khí l?p d?y, n?u không du?c lo?i b? s? làm gi?m truy?n nhi?t và tang th? i gian kh?i 
d?ng. 

§ Lo?i b? nu? c ngung nhung không lo ?i b? hoi 
§ T?i da hoá hi?u su?t c?a h? th? ng. Ngo?i tr?  thi?t b? d?c bi?t du? c thi?t k? d? có th? ngâm 

trong nu?c du?c, còn l?i d? thi?t b? trao d?i nhi?t du?c v?n hành m?t cách t? t nh?t thì kho?ng 

                                                 
11 Ph?n 2.8.1 là tóm t?t Mô dun11.1 Gi?i thi?u – Vì sao c?n b?y hoi?  Trong: Spirax Sarco Learning Centre, Block 11, ‘B?y 
hoi và cách b?y hoi’. www.spiraxsarco.com 

 
Hình 21. Thi?t b? phân ly ki?u h? p nh?t 

(Spirax Sarco) 
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không ch? a hoi ph?i du?c di?n d?y b?ng hoi khô s?ch. Lo?i xiphong hoi có ?nh hu? ng d?n 
y?u t? này. 

 
Có ba lo?i b?y hoi chính. C? ba lo?i này d?u du?c c?p ch? ng nh?n Tiêu chu?n qu?c t? ISO 
6704:1982. Ba lo?i này du?c cho trong hình 2, bao g? m: 
§ Nhi?t tinh (ho?t d?ng d? a trên s?  thay d?i nhi?t d? ch?t l?ng). Nhi?t d? hoi bão hòa do áp 

su?t quy d?nh. Trong kho?ng không c?a hoi, hoi b? entanpi hoá hoi (nhi?t), t?o ra nu?c 
ngung ? nhi?t d? hoi. T? n th?t nhi?t làm gi?m nhi?t d? c?a nu?c ngung. Nu?c ngung ? nhi?t 
d? th?p hon s? roi vào b?y. Còn khi hoi di qua, nhi?t d? tang và b?y s? dóng l?i.  

§ Co h?c (ho?t d?ng d?a trên s?  thay d?i t? tr?ng ch?t l?ng). Lo?i b?y hoi này ho?t d? ng d? a 
trên s?  c?m nh?n m? c chênh l?ch m?t d? gi? a hoi và nu ?c ngung. B?y hoi lo?i này bao g? m 
‘b?y hoi ki?u phao n? i’ và “b?y hoi ki?u thùng d?o”. ?  ‘b?y hoi ki?u phao n? i’, phao s? nôi 
trên b? m?t nu ?c ngung, m? van thoát nu?c ngung. ?  ‘b?y hoi ki?u thùng d?o’, thùng d?o s? 
n? i lên khi hoi d?n b?y hoi và tang lên d? dóng van. C? hai  lo?i b?y này d?u có phuong th? c 
ho?t d? ng ‘co h? c’. 

§ Nhi?t  d?ng (ho?t d?ng d?a trên s?  thay d?i d?ng l? c h?c c?a ch?t l?ng). B?y hoi nhi?t 
d?ng m?t ph?n d?a trên s?  t?o thành c?a hoi giãn áp t?  nu? c ngung. Nhóm này bao g? m b?y 
hoi 'nhi?t d? ng', 'dia', 'xung' và ‘ph? c t?p’ 

 
Hình 22. Các lo?i b?y hoi 

 
Cung thu? c nhóm này có ‘b?y ?ng c? d?nh’, lo?i này khó xác d?nh rõ là thi?t b? t? d? ng vì chúng 
don gi?n ch? là m?t l? c? d?nh du?c l?p d? b?y m? t lu? ng nu?c ngung du?c tính toán trong m?t 
s? di?u ki?n du?c thi?t l?p. T?t c? d?u d?a trên th?c t? là nu?c ngung nóng, du?c gi?i phóng ? 
áp su?t d? ng s? giãn n? t?o thành h? n h?p nu?c và hoi. 
 
Vì b?y hoi co h?c thu? ng du?c s?  d?ng nhi?u nh?t nên s? du?c trình bày chi ti?t. Ð? bi?t thêm 
thông tin chi ti?t v? t?t c? các lo?i  b?y hoi, hãy tham kh?o Spirax Sarco Learning Centre 
(www.spiraxsarco.com). 
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2.8.2 B?y hoi co h?c 
B?y hoi co h?c bao g?m b?y ki?u phao n?i và b?y ki?u thùng d?o du?c mô t? du?i dây.12 
 
a) B?y hoi ki?u phao n?i  
B?y ki?u phao n? i ho?t d?ng thông qua c?m nh?n s?  chênh l?ch v? t? tr?ng gi? a hoi và nu?c 
ngung. Trong tru? ng h?p b?y hoi cho trong hình 23a, nu ? c ngung t? i b?y hoi s? làm phao n? i, 
nâng van lên và nu? c ngung thoát. Nhu dã th?y, van luôn b? ng?p vì v?y c? hoi và không khí s? 
không th? qua. Các b?y hoi hi?n d?i s?  d?ng ? ng thông khí nhi?t tinh, nhu hình 23b minh ho?. 
Ði?u này cho phép c? nu?c ngung và không khí ban d?u di qua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? ng thông khí t? d? ng s? d?ng thi?t b? cân b?ng áp su?t nhu là xiphon hoi tinh nhi?t, và d?t 
trong không gian hoi trên m? c nu ?c ngung. Sau khi dã cho lu ? ng khí ban d?u thoát, ? ng v?n 
dóng cho d?n khi không khí ho?c khí không ngung t? tích t? trong di?u ki?n ho?t d? ng bình 
thu ? ng và làm ?ng m?  ra b?ng cách gi?m nhi?t d? c?a h? n h?p không khí/hoi. ? ng thông khí 
nhi?t tinh mang l?i l? i ích nh? tang công su?t nu? c ngung khi kh? i d? ng. 
 

Tru?c dây, ? ng thông khí nhi?t tinh là y?u di?m khi có nu?c ngung va ch?m trong h? th? ng. 
Th?m chí phao có th? b? h? ng n?u va ch?m nu?c ngung quá m?nh. Tuy nhiên v? i nh? ng b?y 
hi?n d?i, ? ng thông khí nh? g? n, r?t ch?c, t?t c? d?u du?c ph? b?ng th?p ch?ng r?, công ngh? hàn 
hi?n d?i d? t?o phao khi?n b?y hoi nhi?t tinh ki?u phao n? i r?t ch?c và dáng tin c?y trong nh? ng 
tình hu? ng có va ch?m nu?c ngung (thông tin thêm v? va ch?m nu?c ngung cho trong m?c 8 
ph?n 4).  

b?y hoi nhi?t tinh ki?u phao n? i có nh? ng d?c di?m r?t  g?n v?i b?y lý tu? ng. Nó th?i nu?c 
ngung ngay sau khi du?c t?o thành, không b? ?nh hu? ng b? i thay d? i trong áp su?t hoi. 
 
 

                                                 
12 Ph?n 2.8.2 trích t? M ô dun 11.3 B?y hoi co h?c. Trong: Spirax Sarco Learning Centre, Block 11, ‘B?y hoi và cách b?y hoi’. 
www.spiraxsarco.com 

 
 
 
 

Hình 23a. B?y hoi ki?u phao n?i v?i van x?    Hình 23b. Float Trap with Thermostatic 
                  (Spirax Sarco)        Air Vent (Spirax Sarco) 
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Uu di?m c?a b?y hoi nhi?t tinh ki?u phao n? i 
§ B?y liên t?c th?i nu?c ngung ? nhi?t d? hoi. Nh? v?y, b?y lo?i này là l?a ch? n d?u tiên cho 

nh? ng ? ng d?ng có t?c d? trao d? i nhi?t cao d? i v?i nh?ng di?n tích b? m?t trao d? i nhi?t 
hi?n có.  

§ Có th? x?  lý du ?c t?i nu? c ngung n?ng hay nh? và không b? ?nh hu? ng b? i các dao d? ng b?t 
ch?t c?a áp su?t hay luu lu?ng  

§ Ngay khi ? ng thông khí du?c l?p, b?y có th? th?i khí t?  do. 
§ Có công su?t l? n so v?i kích thu?c 
§ Nh? ng b?y có van m? khoá hoi là lo?i duy nh?t thích h?p v? i ? ng d?ng có th? có khoá hoi.  
§ Ch?u du?c va ch?m c?a nu ?c ngung.  
 
Nhu?c di?m c?a b?y hoi nhi?t tinh ki?u phao n? i  
M?c dù ít b? h? ng hon so v? i b?y ki?u thùng d?o, b?y hoi n?i lo?i này có th? b? phá hu? do di?u 
ki?n nhi?t d? l?nh kh?c nghi?t nên ?ng bên trong s? không d?n nhi?t t?t và n?u có m?t vài v? trí 
b? h? nó s? du? c bù m?t lu? ng nh? nhi?t tinh.  
§ Nhu t?t c? các b?y co h?c, các b? ph?n bên trong ph?i ho?t d?ng du?c trong d?i áp su?t thay 

d?i r? ng. B?y hoi ho?t d? ng ?  nh? ng áp su?t chênh l?ch cao hon c?n có các l? nh?  d? cân 
b?ng d? n? i c?a b?y.  

 
b) B?y hoi ki?u thùng d?o  
B?y ki?u thùng d?o cho trong hình 24. Nhu tên g?i, lo?i b?y này bao g? m m?t thùng d?o, du?c 
g?n v?i van b? i m?t dòn b?y. M?t b?  ph?n quan tr? ng c?a b?y là l? thông khí nh? ? ph?n trên 
thùng. Hình 24 minh ho ? phuong th?c ho?t d? ng.  

Trong tru? ng h?p (i) thùng ? v? trí du? i, kéo van dóng l?i. Nu?c ngung ch?y du?i dáy thùng  l?p 
d?y thân van và thoát ra ngoài ? d?u ra. Trong tru?ng h?p (ii) khi hoi d?n s? d?y thùng n? i lên 
trên và dóng ch?t d?u ra. Trong tru? ng h?p (iii) b?y v?n dóng cho t? i khi hoi ? trong thùng 
ngung t? ho?c n?i b?t thông qua l? thông hoi ? trên d?nh c?a v? b?y, nó s? chìm và kéo van m? 
ra. Nu?c ngung s? du? c th?i ra ngoài, sau dó chu trình l?i ti?p t?c l?p l?i.  

Trong tru? ng h?p (ii), khi kh? i d? ng không khí s? d?n b?y làm thùng n? i và dóng van. Thùng 
c?n có các l?  thông khí d? không khí thoát ra ph?n trên c?a b?y d? th?i ra ngoài qua m?t t?a c?a 
van. L? thông khí và chênh l?ch áp su?t khá nh? vì v?y b?y hoi s? ho?t d? ng ch?m khi khí thông. 
Ð? ng th? i c?n s? d?ng (gây lãng phí) m?t lu? ng hoi d? b?y ho?t d? ng khi không khí dã thoát 
h?t.  L?p thêm m?t l? thông khí song song bên ngoài b?y s? giúp gi?m th? i gian kh? i d? ng.  
 
Uu di?m c?a b?y hoi ki?u thùng d?o 
§ Lo?i b?y này thích h?p v? i áp su?t cao.  
§ Cung nhu b?y ki?u phao n? i nhi?t tinh, Lo?i b?y này có th? ch?u du?c các di?u ki?n c?a nu?c 

ngung trong ?ng.  
§ Có th? s?  d?ng v?i du? ng ?ng hoi quá nhi?t du? c l?p thêm m? t van m?t chi?u ? ph?n d?u 

vào.  
§ Ch? d? v?n hành khi có s?  có luôn luôn m? d? d?m b?o an toàn nhu ? ng d?n luu ki?u turbin.  
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Nhu?c di?m c?a b?y hoi ki?u thùng d?o 
§ Kích thu?c l? trên thùng nh?, nên kh? nang thoát khí c?a lo?i b?y này r?t ch?m. Không th? 

n? i r? ng l? này vì hoi s? thoát ra quá nhanh ? di?u ki?n ho?t d?ng bình thu ? ng. 
§  Trong lòng b?y ph?i có d? nu? c d? d?m b?o mi?ng thùng luôn du?c dóng kín. N?u nhu b?y 

không có nu?c hoi s? thoát ra ngoài qua van x?. Ði?u này có th? x?y ra v?i nh? ng thi?t b? 
? ng d?ng có hoi s?t áp d?t ng?t, khi?n nu?c ngung trong lòng b?y “giãn áp” thành hoi. 
Thùng c?a b?y s? b? m?t kh? nang n? i và chìm làm cho hoi s? ng có th? di qua mi?ng b?y hoi. 
N?u khi nu?c ngung ch?y vào b?y hoi thì nu? c l?i du?c di?n d? làm kín tránh t? n th?t hoi.  

§ N?u b?y hoi ki?u này du?c s?  d?ng trong nh? ng thi?t b? ? ng d?ng có áp su?t dao d?ng, c?n 
l?p m? t van m? t chi?u ?  du? ng ra tru?c b?y hoi. Hoi và nu ?c t?  do luu thông theo hu ? ng 
xác d?nh, không th? có dòng ngu?c chi?u, và van m?t chi?u s? dóng l?i. 

§ Nhi?t d? hoi quá nhi?t cao có th? khi?n b?y hoi ki?u thùng d?o b? h? do m?t kh? nang làm 
kín c?a nu?c. Trong di?u ki?n dó c?n có van m?t chi?u tru?c b?y hoi. M?t s?  b?y hoi ki?u 
thùng d?o du?c s?n xu?t v? i van m? t chi?u di kèm. 

§ B?y hoi ki?u thung d?o có th? ch?u du?c h? ng hóc do dông l?nh khi l?p trong di?u ki?n môi 
tru? ng xung quanh du?i 0oC. V?i lo?i b?y hoi d?ng co này có th? x? ra tình tr?ng không d?n 
nhi?t n?u các di?u ki?n ho?t d? ng không du?c chú ý kh?t khe. N?u nhi?t d? môi tru? ng xung 
quanh d?u du? i không d?, thì c?n ph?i có d?ng b?y hoi t?t hon d? có th? d?m b?o ho?t d?ng 

 
 Figure 24. Operation of an Inverted Bucket Steam trap 
                             (Spirax Sarco) 
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t?t. Trong tru? ng h?p b?y dùng d? thoát nu? c là chính thì d?ng b?y nhi?t d? ng du ?c ch? n 
d?u tiên.  

 
2.8.3 L? a ch?n và l?p d?t b?y hoi 
B?ng 3 tóm t?t vi?c l? a ch?n b?y hoi cho nh? ng thi?t b? ? ng d?ng khác nhau.  
 
B?ng 3. L?a ch?n b?y hoi cho nh?ng thi?t b? ? ng d?ng khác nhau (BEE, 2004) 
Thi?t b? ?ng d?ng Ð?c di?m Lo?i b?y phù h?p 
Ðu?ng ?ng hoi chính § M? ra không khí, công su?t nh? 

§ Thu?ng xuyên thay d?i áp su?t 
§ Áp su?t cao-th?p 

Nhi?t d?ng h?c, 
Co h?c, 
B?y n?i 

§ Thi?t b? 
§ Lò hoi 
§ Thi?t b? gia nhi?t 
§ Thi?t b? s?y 
§ Thi?t b? trao d?i 

nhi?t, vv…  

§ Công su?t l?n 
§ Có thay d?i không mong mu?n v? 

áp su?t và nhi?t d? 
§ Có v?n d? v? hi?u su?t c?a thi?t b? 

Co h?c: 
B?y n?i  
B?y thùng 
B?y thùng d?o 

§ Ðu?ng d?n  
§ Các d?ng c? 

§ Ð? ?n d?nh nhi?t t?t Nhi?t d?ng h?c, 
Nhi?t tinh: B?y lu?ng kim 

 
Khi l? a ch?n b?y hoi c?n chú ý d?n nh? ng v?n d? sau:13 
 
a) Nu?c ngung trong ?ng 
Nu?c ngung trong ? ng b? hoi dang luu thông cu? n theo có th? làm h?ng du? ng ? ng,  các ph? 
ki?n và b?y hoi. Các tác d?ng c?a nu?c ngung trong ? ng thu?ng làm b?y hoi ho?t d? ng sai ch? c 
nang. Có th? b?y hoi b? h? ng là do nu?c ngung trong ? ng. Nu?c ngung trong ? ng có th? do 
nhi?u nguyên nhân, bao g?m: 
§ Không lo?i b?  du?c nu?c ngung kh?i du?ng luu thông c?a hoi v?n t?c cao trong h? th? ng 

?ng. 
§ Do m?t thi?t b? ?ng d?ng th?i ra, thi?t b? này du?c ki?m soát nhi?t d? và nu?c ngung c?n 

du?c dua d?n du?ng ? ng thu h? i ho?c quay tr? l?i h? th? ng du?c di?u áp. 
§ Nu?c ngung không th? di vào và luu thông d?c trong du?ng ?ng kích thu ?c quá nh? ho?c là 

do (a) hi?n tu? ng ng?p, ho?c do (b) quá áp v? i ?nh hu? ng c?a dòng hoi dâng lên. 
 
Có th? lo?i b? nu? c ngung trong ? ng b?ng cách d?t v? trí c?a ?ng sao cho d?c v? hu? ng c?a dòng 
hoi. C? m? i 3m c?n d? d?c ít nh?t 12 mm và c?  m?i 30 - 50 m l?i l?p m?t l? thoát nu?c. 
 
Ð? bi?t thêm thông tin chi ti?t v? nu?c ngung trong ?ng, xem m?c 8 ? ph?n 4. 
 
b) Ch?t b?n 
Ch?t b?n là y?u t?  chính c?n cân nh?c khi l? a ch? n b?y hoi. Dù hoi ngung t? thành nu?c c?t, dôi 
lúc nó v?n có th? ch?a nh? ng s?n ph?m c?a nh? ng h?p ch?t x?  lý c?p lò hoi và khoáng ch?t t? 
nhiên có trong nu?c. Ngoài ra cung c?n xem xét ch?t b?n c?a ? ng t?o t?  quá trình l?p d?t và s?n 
ph?m t?  s?  an mòn. 
                                                 
13 Ph?n 2.8.3 là b?n tóm t?t (a) Mô dun11.5 Các y?u t? cân nh?c khi l?a ch?n b?y hoi. Trong: Spirax Sarco Learning Centre, 
Block 11, ‘B?y hoi và cách b?y hoi’. www.spiraxsarco.com, và (b) S? d?ng nang lu?ng hi?u qu? ? thi?t b? nhi?t. Quy?n 2, 
c?a C?c S?  d?ng nang lu?ng hi?u qu? ? n Ð? , 2004 
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c) Thi?t b? l?c thô 
Khi nói d?n h? th? ng hoi, ngu ?i ta b? qua m?t thi?t b? này d? giúp gi?m chi phí l?p d?t. C?n ? ng 
và ch?t b?n có th? ?nh hu?ng d?n các van di?u ch?nh và b?y hoi, làm gi?m t?c d? truy?n nhi?t. 
L?p thi?t b? l?c thô trong h? th?ng hoi khá d? dàng và không t? n kém, chi phí l?p d?t r?t th?p s? 
s?m du?c hoàn v? n. C?n và b?i b? thu h? i s? giúp gi?m th? i gian b?o trì.  
 
Vi?c l? a ch?n khá don gi?n. V?t li?u c?a thi?t b? l?c thô du?c ch? n sao cho phù h?p v? i cách l?p 
d?t và áp su?t c?a h? th? ng. Ngoài ra cung c?n xem xét d?n kích thu ?c màng ch?n c?a thi?t b? 
l?c tinh tu? theo m? c d? l?c. Thi?t b? l?c tinh càng m?n, nó càng c?n làm s?ch thu? ng xuyên hon. 
Tuy nhiên m? t di?u ch?c ch?n là l?p d?t và b?o trì thi?t b? l?c thô d? dàng và r? ti?n hon nhi?u so 
v?i van di?u ch?nh và b?y hoi. 
 
d) Khoá hoi 
Trong m? t s? tru? ng h?p, kh? nang khoá hoi là y?u t? quy?t d?nh vi?c l? a ch? n b?y hoi. Có th? 
khoá hoi khi b?y hoi l?p xa h? th? ng. Có th? s?  d?ng khi nu?c ngung du?c lo?i b? qua m?t xy 
phông ho?c m?t ? ng sâu. Ð? gi?i quy?t nh? ng v?n d? trên, ngu ? i ta s? d?ng van ‘m? khoá hoi’. 
Ðây là m?t van kim bên trong cho phép khoá hoi trong ? ng xy phông d? dua ra ngoài qua van 
chính. B?y n? i là lo?i b?y duy nh?t có ch? c nang này và là l? a ch? n dúng d?n cho các thi?t b? 
quay nhu xy lanh s?y. 
 
e) S?  d?ng chung b?y hoi 
S? d?ng chung b?y hoi là dùng chung m?t b?y cho t?  hai thi?t b? tr? lên (hình 25). Lý do ban 
d?u c?a vi?c s?  d?ng chung b?y hoi là tru?c dây ch? có duy nh?t m?t lo?i b?y hoi. Ðó là ti?n 
thân c?a b?y hoi ki?u thùng hi?n nay, lúc dó lo?i b?y hoi này r?t d?t và c? ng k?nh. B?y hoi ngày 
nay nh? hon và r? hon r?t nhi?u, vì th? m? i thi?t b? trao d?i nhi?t d?u có th? thoát nu?c thích 
h?p. S? d?ng riêng b?y hoi d? thoát nu?c cho t? ng thi?t b? s? t? t hon là dùng chung b?y hoi.  
 
Cách b? trí h?p lý nh?t là s?  d?ng b?y hoi riêng cho t? ng thi?t b? và n? i các d?u ra c?a các b?y 
này vào m?t du?ng ? ng chính thu h?i nu?c ngung chung (hình 25). 
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f) Thi?t b? khuy?ch tán 
V? i b?y hoi th?i ra ngoài khí quy?n qua ? ng h? m?t d?u ta có th? th?y có c? nu?c ngung nóng 
th?i ra. M? t lu? ng hoi giãn áp nh?t d?nh cho bi?t áp su?t nu?c ngung tru?c b?y. M?t lu ? ng hoi 
giãn áp xu?t hi?n liên quan d?n áp su?t ngung ? tru?c b?y hoi. Nó có th? t?o ra r?i ro d? i v? i hoi 
di qua, nhung nh? ng r?i ro này có th? gi?m thi?u b?ng cách gi?m nu?c th?i. Có th? làm di?u này 
b?ng cách l?p thêm m?t thi?t b? khuy?ch tán don gi?n (hình 25) vào d?u ? ng d? gi?m nu?c th?i 
và ti?ng ? n. Thông thu? ng, m? c d? âm thanh có th? gi?m t? i 80%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 26. Thi?t b? khuy?ch tán (Spirax Sarco) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figure 25. Group Trapping and Individual Trapping 
with Common Condensate Return (BEE, 2004) 
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g) L? thoát nu?c 
L? thoát nu?c ph?i d? r? ng d? nu ?c ngung d? dàng ch?y vào b?y. Ví d? nhu m?t du?ng ? ng hoi 
chính dài 150 mm c?n l?  thoát nu?c có du? ng kính ít nh?t là 100 mm và sâu 150 mm d?t t?i dáy 
?ng. Có th? s?  d?ng b?ng 4 d? l? a ch? n kích thu ?c l? thoát nu?c.  

 
B?ng 4. Kích thu?c l? thoát nu?c (Spirax Sarco) 

 
h) Xác d?nh các thông s? c?a ?ng 
? ng d?n d?n và ?ng di t?  b?y hoi ph?i có kích thu ?c phù h?p. Ði?u này d?c bi?t quan tr? ng d?i 
v?i b?y nhi?t d?ng, vì tr? l? c quá l?n v?i luu lu ? ng trong h? th? ng ? ng nu?c ngung có th? làm 
?nh hu? ng d?n ho?t d? ng chu?n c?a b?y. Các ph? ki?n nhu van, khu?u, ? ng ch? T l?p g?n b?y 
có th? làm m? c áp su?t ngu?c quá cao, c?n ph?i tránh. 
 
i) Thông khí 
N?u không lo?i b? không khí du?c hoi dua vào trong ?ng qua b?y hoi ho?c m? t l? thông khí 
riêng, ch? c nang c?a b?y có th? b? ?nh hu ? ng. N?u không khí không du?c lo?i b?, h? th?ng s? 
c?n nhi?u th? i gian hon d? gia nhi?t và cho s?n lu? ng th?p hon bình thu? ng.  
 
 
2.9 L? thông khí 
 
Ph?n này trình bày công d?ng c?a l? thông khí trong h? th? ng phân ph?i hoi.14 
 
2.9.1 Tác d?ng c?a không khí d?i v?i hoi 
N?u không khí tr? n l?n v?i hoi và luu thông cùng hoi, các túi khí s? v?n còn l?i trên b? m?t trao 
d?i nhi?t khi hoi ngung t?. D?n d?n, m?t l?p màng m?ng s? t?o thành t?m cách nhi?t, làm c?n 
tr? quá  trình trao d? i nhi?t nhu minh ho? trong hình 27.  

                                                 
14 Ph?n 2.9 là b?n tóm t?t M ô dun11.12 Lý thuy?t thông khí. Trong: Spirax Sarco Learning Centre, Block 11, ‘B?y hoi và cách 
b?y hoi’. www.spiraxsarco.com 
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Ð? d?n nhi?t c?a không khí là 0,025 W/m °C, trong khi giá tr? này ? nu?c thu? ng là 0,6 W/m °C, 
? s?t là 75 W/m °C và d? ng là  390 W/m °C. M?t l?p màng khí dày ch? 1 mm s? t?o ra tr? l? c 
d?i v? i luu lu ? ng nhi?t tuong duong m? t t?m vách b?ng d? ng dày 15m!   
 
Không khí khó có th? t? n t?i nhu m?t t?m màng b?ng ph?ng bên trong thi?t b? trao d?i nhi?t. Mà 
ch? có th? x?y ra hi?n tu? ng là m?t d? không khí trên b? m?t ngung cao hon và th?p hon. Hon 
n?a, n?ng d? khí g?n b? m?t nu?c ngung cao hon và s? gi?m khi xa b? m?t nu?c ngung. Nó r?t 
thu?n ti?n d? t?o ra các l?p d? ng nh?t.  
 
Khi không khí du? c b? sung vào hoi, hàm lu ?ng nhi?t c?a kh? i lu? ng h? n h?p cho tru?c s? th?p 
hon hàm lu? ng nhi?t c?a kh? i lu? ng hoi tinh khi?t tuong duong, vì v?y nhi?t d? c?a h?n h?p 
gi?m xu? ng. Qua dó, s?  hi?n di?n c?a không khí có tác d? ng kép:  
§ Nó t?o ra tr? l? c d? i v?i quá trình trao d? i nhi?t do hi?u ?ng t?o màng c?a không khí 
§ Nó làm gi?m nhi?t d? c?a không gian hoi, vì v?y làm gi?m gradien nhi?t d? ? b? m?t trao d?i 

nhi?t 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tác d?ng toàn ph?n là làm gi?m t?c d?  trao d? i nhi?t mà m?t quá trình quan tr? ng r?t c?n, và 
trong tru? ng h?p x?u nh?t, nó s? khi?n quá trình không d?t du?c nhi?t d? mong mu? n. ?  r?t 
nhi?u quá trình c?n m?t nhi?t d? t? i thi?u d? d?t du?c thay d? i hoá/lý c?a m? t s?n ph?m, nhu là 
nhi?t d? t? i thi?u c?n cho m?t thi?t b? kh? trùng. S?  hi?n di?n c?a không khí s? r?t r?c r? i vì nó 
khi?n d? ng h? áp su?t ch?y sai. Và không th? xác d?nh nhi?t d? d? a trên áp su?t dó.  
 
2.9.2 Không khí trong h? th?ng  
Không khí có trong ? ng hoi và thi?t b? hoi khi v? a kh? i d? ng. Ngay c? v? i h? th? ng ch? a d?y hoi 
khi b?t d?u s?  d?ng, hoi ngung có th? t?o ra chân không và hút không khí vào ? ng khi dóng máy. 
Không khí có th? xâm nh?p vào h? th? ng trong nu?c c?p. T?i 80°C, nu? c có th? hoà tan kho?ng 
0,6 % th? tích, không khí.  

Các d?u hi?u c?a không khí g? m:  

 

Hình 27. Tác d?ng c?a không khí d?i v?i trao d?i nhi?t 
 (Spirax Sarco) 



Thi?t b? nhi?t: Phân ph?i và s? d?ng hoi 

Hu?ng d ?n s? d?ng nang lu?ng hi?u qu? trong công nghi?p ? khu v ?c Châu Á – www.energyefficiencyasia.org
 ©UNEP 

37 

§ Ð?u ra c?a m?t thi?t b? gia nhi?t b?ng hoi b?t k? t?  t? gi?m 
§ B?t khí trong nu ?c ngung 
§ An mòn 
 
2.9.3 Lo?i b? không khí 
Phuong ti?n thông khí hi?u qu? nh?t là s? d?ng m?t thi?t b? t?  d?ng. Không khí tr? n l?n v?i hoi 
làm gi?m nhi?t d? h?n h?p. Ði?u này t?o di?u ki?n cho m?t thi?t b? nhi?t tinh (d? a trên áp su?t 
cân b?ng hay nguyên t?c lu ? ng kim) d? thông khí cho h? th? ng hoi. M?t ? ng thông khí du?c g?n 
vào ? ng hoi (hình 28) ho?c ? cu? i du? ng ? ng hoi chính (hình 29) s? m? khi có không khí.  
  
C?n b? trí du? ng ? ng x? không khí thích h?p d? có th? lo?i b? không khí m?t cách t? i da. Thông 
thu ? ng ngu? i ta l?p m? t du? ng ? ng d? dua không khí th?i ra noi quy d?nh, không nên s? d?ng 
du?ng ? ng thu h? i nu?c ngung vì nhu v?y s? h?n ch? kh? nang x? không khí ra ngoài và có th? 
làm tang an mòn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khi ? ng thông khí du?c l?p vào nhánh r? d? tránh b?y hoi (hình 29), nó s? ho?t d? ng nhu m?t 
b?y hoi sau khi không khí dã thoát ra và có th? x? nu?c ngung. Trong tru? ng h?p dó, c?n n?i 
?ng thông khí v?i du?ng ?ng nu?c ngung sau b?y. 

N?u du? ng ? ng th?i nu?c ngung t?  b?y hoi d?t ? v? trí cao, thì nó s? t?o ra áp su?t ngu? c d? i v?i 
b?y hoi và ? ng thông khí. Kh? nang c?a ? ng thông khí s? gi?m, nh?t là khi kh? i d?ng. Nó có 
hi?u qu? nhu nhau khi ? ng thông khí không h?p nh?t  v? i b?y hoi. Khi hình thành không gian 
ch? a hoi và v? trí du?ng hoi vào nghia là h?u h?t không khí di qua du?ng x? nu?c ngung, nó s? 
thu?n ti?n hon n?u du? ng x? t?  b?y hoi và du?ng thông khí không d?t ? m? c cao.  
 

 

Hình 28. N?i cách nhi?t v?i h? th?ng 
thông khí t? d?ng (Spirax Sarco) 

 

Hình 29: Ð?u c?a ?ng thông khí t?  
d?ng (Spirax Sarco) 



Thi?t b? nhi?t: Phân ph?i và s? d?ng hoi 
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2.9.4 V? trí thông khí  
 
Khi ? ng ho?c vòi có ti?t di?n tuong d? i nh?, hoi dua vào dó s? dóng vai trò nhu là m? t pitông, 
d?y không khí t?i di?m cách xa d?u vào c?a hoi. Ði?m ‘cách xa’ này thu? ng là v? trí d?t ? ng 
thông khí thích h?p nh?t. Trong tru?ng h?p thi?t b? s?  d?ng hoi có hình nhu trong hình 29, m? t 
lu? ng không khí s? di ra d?u ra c?a nu?c ngung, do nó hình thành trong b?y hoi ho?c trong 
du?ng ? ng d? x?. Lu?ng không khí còn l?i s? t? l?i, t?o ra m?t di?m l?nh trên b? m?t gia nhi?t. 
Chính vì v?y nên thi?t b? không du?c làm nóng d?u nó s? t?o ra các di?m méo mó. 
 
Vì h? n h?p không khí/hoi n?ng hon hoi tinh khi?t ? cùng m?t áp su?t, c?n có ? ng thông khí cho 
nh? ng b?y hoi n?m ? v? trí th?p. Tuy nhiên, phuong th? c ho?t d? ng c?a b?y hoi có nghia là nu?c 
ngung t?o ra m? t thi?t b? b?t kín b?ng nu?c t?i d?u vào c?a b?y và dôi khi c?n tr? không khí di 
vào b?y. 
  
Có th? c?n s?  d?ng m?t ? ng thông khí n? i v? i không gian hoi ? trên m?c nu?c ngung. Thông 
thu ? ng, n? i ? ng này vào ph?n trên c?a không gian hoi s? thu?n ti?n và hi?u qu? hon, nhu minh 
h?a trong hình 30. 
 

 
Hình 29. B?y hoi ki?u thùng d?o v?i ?ng thông khí song 

song  (Spirax Sarco) 



Thi?t b? nhi?t: Phân ph?i và s? d?ng hoi 
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Tuy nhiên, trong tru?ng h?p hai không gian hoi có cùng kích thu?c và hình d?ng nhung có v? trí 
hoi vào khác nhau, v? trí c?a ? ng thông khí có th? khác nhau. ?  hình 31 và 32, nu?c ngung du?c  
thoát ra t?  phía du? i. Khi hoi di vào ? du? i dáy, không khí s? có xu hu? ng di lên phía trên bình 
(hình 32). Trong tru?ng h?p này, các ? ng thông khí nên du?c d?t ? trên và b?y hoi nhi?t tinh d?t 
? phía du? i s? lo?i b? b?t k? lu?ng không khí nào còn l?i.  

Khi hoi di vào ? phía trên, không khí l?i có xu hu?ng di xu?ng phía du? i thì ? ng thông khí nên 
du?c d?t ? phía du? i. Thông thu ? ng b?y hoi nhi?t tinh có kh? nang thông khí cao s? d?m nh?n 
nhi?m v? này. Tuy nhiên, trên th? c t? d? d?m b?o lo?i b? hoàn toàn không khí thì vi?c l?p d?t 
riêng ?ng thông khí trên d?nh c?a bình (xem hình 32) s? có mang l?i hi?u qu? t?t hon, nh?t là khi 
bình có hình d?ng không cân d?i. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 30. V? trí thông khí d?i di?n v?i d?u vào c?a ho i (Spirax Sarco) 

 

Hình 31. Thông khí ? phía du ?i 
du?ng hoi vào (Spirax Sarco) 

 
Figure 32. Thông khi (trong b?y 
hoi) ? phia trên du?ng hoi vào 
(Spirax Sarco) 



Thi?t b? nhi?t: Phân ph?i và s? d?ng hoi 
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2.10 Thu h?i nu?c ngung 
 
Ph?n này trình bày v? thu h?i nu?c ngung trong h? th?ng hoi.15 
 
2.10.1 Thu h?i nu?c ngung là gì 
M?t kg hoi ngung t? hoàn toàn s? t?o thành m? t kg nu?c ngung ? cùng áp su?t và nhi?t d?. V?i 
m? t h? th? ng hoi hi?u qu?, lu ?ng nu ?c ngung này s? du?c thu h? i. Không thu h? i du? c nu?c 
ngung s? không mang l?i l? i ích v? môi tru? ng, k? thu?t hay tài chính. 
  
Hoi bão hoà du?c dùng d? gia nhi?t s? m?t di nhi?t ?n (entanpi hoá hoi), lu? ng nhi?t này chi?m 
ph?n l?n trong t?ng lu? ng nhi?t có trong hoi. Ph?n nhi?t còn l?i trong hoi ? trong nu?c ngung là 
nhi?t c?m (entanpi c?a nu?c) nhu cho trong hình 33. 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài hàm lu? ng nhi?t, thành ph?n c?a nu?c hoi ch? y?u là nu?c c?t, r?t thích h?p dùng làm 
nu?c c?p cho lò hoi. H? th? ng ho i hi?u qu? là h? th? ng có th? thu h? i lu? ng nu?c ngung này và 
dua tr? l?i thi?t b? lo?i b? không khí, b? c?p c?a lò hoi ho?c s?  d?ng trong các quá trình khác. 
Ch? khi nu?c ngung th? c s?  có nguy co nhi?m b? nhi?m b?n thì chúng m? i không du?c dua tr? 
l?i h? th? ng. Ngay c? trong tru?ng h?p dó, có th? thu h?i nu?c ngung và s?  d?ng làm nu?c nóng 
cho quá trình ho?c dua qua thi?t b? trao d?i nhi?t d? thu h? i nhi?t tru?c khi th?i ra ngoài. 

Nu?c ngung th?i ra t? h? th? ng và thi?t b? hoi di qua b?y hoi t?  áp su?t ban d?u xu?ng áp su?t 
th?p hon. Vi?c s?t áp này d?n d?n vi?c m?t s? nu ?c ngung s? bay hoi thành “hoi giãn áp”. 
Lu? ng hoi giãn áp trên du?c xác d?nh b?i kh?i lu ?ng nhi?t trong hoi và nu?c ngung. Lu ? ng hoi 
giãn áp di?n hình chi?m kho?ng 10% - 15%. Tuy nhiên, ph?n tram th? tích có th? thay d?i l? n 
hon. Nu?c ngung ?  7 bar g s? m?t kho?ng 13% kh?i lu?ng c?a nó khi hoi giãn áp d?t t? i áp su?t 
không khí, nhung hoi du?c t?o ra ph?i c?n kho?ng ch?a g?p 200 l?n so v?i kho?ng ch? a dành 
cho nu?c ngung. Ði?u này có th? làm t?c ngh?n du?ng ?ng x? c?a b?y hoi kích thu ?c quá nh? và 
ph?i tính d?n khi xác d?nh các thông s? c?a du?ng ?ng. 

                                                 
15 Ph?n 2.10 trích t? M ô dun 14.1 Gi?i thi?u v? thu h?i nu?c ngung. Trong: Spirax Sarco Learning Centre, Block 14, ‘Thu h?i 
nu?c ngung’. www.spiraxsarco.com 

 
 
Hình 33. Sau khi nhi?t ?n du?c dùng d? gia nhi?t cho quá trình, hoi 
chuy?n thành nu?c s? ch? ch?a nhi?t c?m (Spirax Sarco) 



Thi?t b? nhi?t: Phân ph?i và s? d?ng hoi 
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2.10.2 H? th?ng thu h?i nu?c ngung 
M?t h? th? ng thu h? i nu?c ngung hi?u qu?, thu gom nu ?c ngung nóng t?  thi?t b? s?  d?ng hoi và 
dua tr? l?i h? th?ng c?p cho lò hoi là h? th? ng có th? t?  thu h? i v? n trong m? t th? i gian ng?n.  
Hình 34 mô t? m? t chu trình hoi và nu?c ngung don gi?n, trong dó nu?c ngung du ?c dua tr ? l?i 
b? nu?c c?p c?a lò hoi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.10.3 Lý do c?n thu h?i nu?c ngung 
Lý do c?n thu h?i nu?c ngung bao g?m: 
§ Lý do v? tài chính: Nu?c ngung là ngu? n mang l?i hi?u qu? kinh t? k? c? khi lu ? ng nu?c 

ngung thu h?i r?t nh?. Vì v?y lu?ng nu?c ngung th?i ra t? b?y hoi c?n du?c thu h?i. N?u 
không t?n d?ng nu?c ngung d? c?p cho lò hoi thì s? c?n m? t lu? ng nu ? c qua x?  lý l?nh, phát 
sinh chi phí x?  lý nu?c và nhiên li?u d?gia nhi?t cho nu?c t?  nhi?t d? th?p hon. 

§ Phí s?  d?ng nu?c: N?u nu?c ngung không du?c t?n d?ng, h? th? ng ph?i s?  d?ng nu?c qua 
x?  lý, và s? t?n thêm ti?n phí s?  d?ng nu ?c cho nhà cung c?p nu? c t?i d?a phuong. 

§ Các gi?i h?n v? dòng th?i: Ch?ng h?n nhu ? Anh, lu?t quy d?nh, nu?c có nhi?t d? cao hon 
43°C không du?c phép th?i ra h? th? ng thoát nu?c chung, b? i vì nó gây h?i cho môi tru? ng 
và làm h? ng ? ng sành. Nu?c ngung ? nhi?t d? cao hon nhi?t d? trên ph?i du?c gi?i nhi?t 
tru?c khi th?i b?, di?u này có th? phát sinh thêm chi phí nang lu ? ng. H?u h?t các qu? c gia 
d?u áp d?ng các quy d?nh tuong t? , các nhà cung c?p nu?c có th? ph?i tr? phí nu? c th?i và 
các kho?n ph?t n?u không tuân th? các quy d?nh trên. 

§ T?i da hoá s?n lu?ng c?a lò hoi: Nu?c l?nh hon c?p cho lò hoi s? làm ch?m t?c d? t?o hon 
c?a lò hoi. Nhi?t d? nu?c c?p càng th?p, càng c?n thêm nhi?t, vì v?y c?n s?  d?ng thêm nhiên 
li?u d? gia nhi?t cho nu?c, nên lu? ng nhi?t d? t?o thành hoi s? b? gi?m.  

§ Ch?t lu?ng nu?c c?p cho lò hoi: Nu?c ngung là nu?c c?t h?u nhu không ch?a các ch?t r?n 
tan trong nu?c (TDS). C?n x? dáy lò hoi d? gi?m n? ng d? c?a nh? ng ch?t r?n hoà tan trong 

 

 
 

Hình 34. Chu trình hoi và nu?c ngung di?n hình (Spirax Sarco) 



Thi?t b? nhi?t: Phân ph?i và s? d?ng hoi 
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nu?c lò hoi. Thu h? i nu?c ngung dua vào b? c?p s? giúp gi?m yêu c?u x? dáy và gi?m t?n 
th?t nang lu ?ng ? lò hoi. 

 
2.10.4 So d? b? trí m?t b?ng và xác d?nh thông s? du?ng ?ng thu h?i nu?c ngung 
Khi l?p d?t h? th? ng thu h?i nu?c ngung, so d?  b? trí m?t b?ng và xác d?nh thông s?  du? ng ? ng 
thu h? i nu?c ngung là nh? ng y?u t? quan tr? ng. 16 Công vi?c b?  trí m?t b?ng c?a h? th? ng du ? ng 
?ng nu?c ngung là công vi?c r?t ph?c t?p. Ph? thu?c nhi?u vào áp su?t ? ng d?ng, d?c tính c?a 
b?y hoi, v? trí c?a ? ng thu h? i nu?c ngung trong h? th? ng và áp su?t trong ? ng thu h? i nu?c 
ngung. Vì lý do trên, t? t nh?t là b?t d?u b?ng vi?c cân nh?c xem c?n có y?u t? nào, và thi?t k? so 
d? m?t b?ng d? d?m b?o vi?c l?p d?t thích h?p nh?t. M?c tiêu hàng d?u là: 
§ Không d? nu?c ngung tích t? trong h? th?ng, tr?  khi thi?t b? s?  d?ng hoi du?c thi?t k? d?c 

bi?t d? ho?t d?ng theo cách này. Thông thu? ng, thi?t b? s?  d?ng hoi du?c thi?t k? ho?t d?ng 
trong di?u ki?n khô, n?u có nu?c ngung tích t? s? làm gi?m hi?u su?t, tang an mòn ? ? ng, 
m?i n? i và thi?t b?.  

§ Không d? nu?c ngung tích t? trong du? ng ? ng hoi chính. T?i dây nu?c ngung s? b? hoi có 
v?n t?c cao cu? n theo, gây an mòn, va ch?m thu? l? c trong ? ng. 

 
Có 4 lo?i du? ng ? ng nu?c ngung chính, m? i lo?i có các d?c di?m riêng. B?n lo?i này du?c xác 
d?nh và minh ho? trong hình 35. 
 
Vi?c xác d?nh thông s? du?ng ?ng nu?c ngung là hàm s? c?a: 
§ Áp su?t. S?  chênh l?ch áp su?t ? hai d?u ?ng. S?  chênh l?ch này ho?c s? làm tang luu lu ? ng 

ho?c s? khi?n m?t s? nu? c ngung chuy?n thành hoi giãn áp. 
§ Ch?t lu ?ng. Lu ? ng nu?c ngung c?n v?n chuy?n.  
§ Ði?u ki?n. Nu?c ngung ch? y?u là ch?t l? ng hay hoi giãn áp?  

 

                                                 
16 Ph?n 2.10.4 là b?n tóm t?t M ô dun 14.2 So d? b? trí du?ng ?ng thu h?i nu?c ngung và Mô dun14.3 Xác d?nh thông s? 
du?ng ?ng thu h?i nu?c ngung. Trong: Spirax Sarco Learning Centre, Block 14, ‘Thu h?i nu?c ngung’. www.spiraxsarco.com. 
Ð? bi?t thêm chi ti?t, tham kh?o hai môdun trên. 



Thi?t b? nhi?t: Phân ph?i và s? d?ng hoi 

Hu?ng d ?n s? d?ng nang lu?ng hi?u qu? trong công nghi?p ? khu v ?c Châu Á – www.energyefficiencyasia.org
 ©UNEP 

43 

 
 

 

 
2.11 B?o ôn du?ng ?ng hoi và nh? ng thi?t b? c?a quá trình nóng  
 
B?o ôn là m?t ph?n quan tr? ng trong vi?c b?o t? n nang lu? ng ? h? th? ng hoi. 17 
 
2.11.1 M ?c dích b?o ôn 
Thi?t b? b?o ôn nhi?t du?c d?c thù b? i d? d?n nhi?t và có th? gi?  nhi?t trong ho?c ngoài m? t h? 
th? ng b?ng cách ngan c?n s?  truy?n nhi?t t?  bên trong ra môi tru? ng bên ngoài và ngu?c l?i. 
Thi?t b? b?o ôn x?p và ch?a r?t nhi?u ô ch? a khí. Không b?o ôn, b?o ôn không dúng cách ho?c 
b?o ôn không hi?u qu? có th? d?n d?n t? n th?t nhi?t r?t l?n.  
 
B?o ôn nhi?t, b?ng cách gi?m t?n th?t nhi?t s? mang l?i nh? ng l? i ích sau: 
§ Gi?m tiêu th? nhiên li?u 
§ Ki?m soát quy trình t? t hon nh? duy trì nhi?t d? quy trình ? m?c không d? i 
§ Ch? ng an mòn b?ng cách gi?  b? m?t ? h? th? ng làm l?nh ? trên di?m suong 
§ Ch? ng cháy cho thi?t b? 
§ Gi?m d? rung 
                                                 
17 Ph?n 2.11 là b?n s?a d?i c?a  S? d?ng nang lu?ng hi?u qu? ? thi?t b? nhi?t. Quy?n 2, do C?c S?  d?ng nang lu?ng 
hi?u qu? ? n Ð? ban hành, 2004, trang 97 -99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 35. 4 ki?u du?ng ?ng nu?c ngung (Spirax Sarco) 



Thi?t b? nhi?t: Phân ph?i và s? d?ng hoi 
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Bên c?nh dó, di?u ki?n làm vi?c c?a nhân viên cung du?c c?i thi?n vì b?o ôn giúp h?  không ph?i 
ti?p xúc tr? c ti?p v? i b? m?t nóng và nhi?t phóng x? và giúp gi?m ti?ng ? n.  

2.11.2 Các lo?i b?o ôn 
Có th? phân lo?i thi?t b? b?o ôn d? a trên ba d?i nhi?t d? phù h?p v?i m?i lo?i: 
§ Thi?t b? b?o ôn nhi?t d? th?p (du?i 90oC), dùng trong thi?t b? làm l?nh, h? th?ng nu ?c nóng  

và l?nh, b? d? tr? , vv…  V?t li?u thu?ng hay du?c s? d?ng nh?t là b?c lie, g?, magiê 
cacbonat 85 %, s?i khoáng, pôliurêtan và polixetiren giãn n?  

§ Thi?t b? b?o ôn nhi?t d? trung bình(90 – 325oC), du?c s? d?ng trong thi?t b? gia nhi?t và t?o 
hoi, du?ng ?ng hoi, ?ng khí, vv…  ? nhi?t  d?.  V?t li?u thu? ng du?c dùng nh?t là magiê 
cacbonat 85 %, amiang, canxi silicat và s? i khoáng 

§ Thi?t b? b?o ôn nhi?t d? cao(325oC tr? lên), thu? ng dùng cho lò hoi, h? th? ng hoi quá nhi?t, 
lò ?, thi?t b? s?y và lò nung. V?t li?u thu? ng du?c dùng nh?t là amiang, canxi silicat, s?i 
khoáng ,mica, vermiculit, d?t sét ch?u l? a, Silic dioxyt và s? i g?m. 

 
B?ng du? i dây mô t? nh? ng thi?t b? ?ng d?ng, uu và nhu?c di?m c?a nh? ng v?t li?u b?o ôn khác 
nhau. V?t li?u b?o ôn cung có th? dùng cho r?t nhi?u các thi?t b? có hình d?ng khác nhau du?c 
dúc s?n ch?ng h?n nhu ? ng hình bán tr?, hình d?t, van, bích, vv. Cái thu?n l? i chính c?a v?t li?u 
b?o ôn dúc s?n là nó d? dàng l?p d?t m? i ho?c hay th?, s?a ch? a.  
 
2.11.3 L? a ch?n v?t li?u b?o ôn 
Khi ch? n v?t li?u b?o ôn c?n luu ý d?n nh? ng y?u t? quan tr? ng sau: 
§ Nhi?t d? ho?t d? ng c?a h? th? ng 
§ Lo?i nhiên li?u s? d?ng d? d?t 
§ Kh? nang ch?u nhi?t c?a v?t li?u, kh? nang ch?u du?c th? i ti?t và các di?u ki?n khác 
§ Ð? d?n nhi?t c?a v?t li?u 
§ Ð? khuy?ch tán nhi?t c?a v?t li?u 
§ Kh? nang ch?u du?c các di?u ki?n khác nhau c?a v?t li?u nhu xung nhi?t, d? rung và hoá ch?t 
§ Kh? nang ch?u l? a c?a v?t li?u 
§ Ð? th?m c?a v?t li?u 
§ Chi phí t? ng, bao g? m chi phí mua, l?p d?t và b?o trì v?t li?u. 
 

Hình 6.  V?t li?u b?o ôn cho các ? ng d?ng khác nhau 
CÁC LO? I B? O ÔN ? NG D?NG UU VÀ NHU? C ÐI?M 
Polixetiren 
Thi?t b? b?o ôn h?u co làm t? 
phuong pháp trùng h?p styrene 

Thích h?p v? i nhi?t d? th?p  
(-167oC - 82 oC).  Ch? y?u s?  
d?ng trong bu?ng l?nh, ?ng 
c?a h? th?ng l?nh và duy trì 
c?u trúc v?t ch?t 

Uu di?m: c?ng và tr?ng lu?ng nh?  
Nhu?c di?m: d? cháy, di?m nóng 
ch?y th?p, phá hu? b?ng tia c?c tím, 
d? b? các dung môi t?n công 

Pôlyurêtan 
T?o ra b?ng cách cho ph?n ?ng 
isocyanides và c?n. T?o thành 
các t?m r?ng bên  trong 

Thích h?p v? i nhi?t d? th?p (-
178oC - 4oC).  Ch? y?u s? 
d?ng trong bu?ng l?nh, ?ng 
c?a h? th?ng l?nh, bu?ng l?nh 
?  du?i sâu, ?ng c?a h? th?ng 
l?nh và c?a, l?p sàn 

Uu di?m: c?u trúc liên k?t m?ng 
ch?t ch?, t? tr?ng th?p và có co tính 
cao 
Nhu?c di?m: d? cháy, sinh hoi d?c 
m?t cách t?  t? 

So thu? tinh (s? i khoáng) 
S?n xu?t b?ng cách làm nóng 
ch?y khoáng ch?t bazan luy?n 

Thích h?p v? i nhi?t d? lên t? i 
820oC. Ch? y?u s?  d?ng d? 
b?o ôn cho lò công nghi?p, 

Uu di?m: có t? tr?ng n?m trong 
kho?ng r?ng và ?  nhi?u d?ng khác 
nhau. Nó là ch?t tro v? phuong di?n 
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CÁC LO? I B? O ÔN ? NG D?NG UU VÀ NHU? C ÐI?M 
than c?c trong lò ? 1500oC. Các 
ch?t có g?c Phenol du?c thêm 
vào. Nó có th? du?c dùng d? làm 
th?m, chan, ho?c d? b?o ôn 
du?ng ?ng  

thi?t b? trao d?i nhi?t, thi?t b? 
s?y , lò hoi và du?ng ?ng nhi?t 
d? cao  

hoá h?c, không an mòn và v?n gi?  
du?c co tính trong quá trình s? 
d?ng  

S?i thu? tinh 
Hình thành b?ng cách liên k?t 
các s? i thu? tinh v? i nhau sau dó 
gia nhi?t s?n xu?t chan, b?ng bán 
c?ng, b?ng có d? c?ng cao và 
hình thành các ?ng  

Thích h?p v? i nhi?t d? lên t? i 
540oC.  Ch? y?u s?  d?ng d? 
b?o ôn cho lò công nghi?p, 
thi?t b? trao d?i nhi?t, thi?t b? 
s?y , lò hoi và du?ng ?ng nhi?t 
d? cao 

Uu di?m: không lão hoá. 
Nhu?c di?m: S?n ph?m có tính 
ki?m nh? – pH 9 (trung tính có 
pH7).  Nó du?c dùng d? b?c b?o v? 
tránh an mòn kim lo?i  

Silicat canxi 
S?n xu?t t?  v?t li?u can xi silicat 
khan du?c gia c? b?ng ch?t g?n 
không ch?a amiang. Nó có r?t 
nhi?u d?ng và nhi?u kích c?  khác 
nhau. 

Thích h?p v? i nhi?t d? lên t? i 
1050oC.  Ch? y?u s? d?ng d? 
b?o ôn cho vách lò, lò l?a, v?t 
li?u ch?u l?a, ?ng hoi và lò hoi  

Uu di?m: có c?u trúc l? khí nh?, 
d?n nhi?t th?p, v?n gi?  du?c kích 
thu?c và hình dáng ?  kho?ng nhi?t 
d? s?  d?ng. V?t li?u nh? nhung có 
c?u trúc ch?c ch?n ch?ng l? i s?  mài 
mòn. Nó kháng ?m và ch?ng an 
mòn.  

S?i g?m 
Làm t? nhôm có d? tinh khi?t 
cao và các h?t cát, du?c dun 
nóng ch?y trong lò d i?n và th?i 
khí v? i t?c d? cao t?o thành các 
s?i nh?. T?o thành các d?ng khác 
nhau d? làm v?i vóc, ph?t, g?ch 
ch?u l?a 

Thích h?p v? i nhi?t d? lên t? i 
1430oC.  Ch? y?u s? d?ng d? 
b?o ôn cho lò nung và lò d?t 
v?t li?u ch?u l?a, h?p l?a, s?a 
lò, b?o ôn , b?o ôn cu?n dây 
c?m ?ng, d?m nhi?t d? cao và 
v?t li?u b?c. 

Uu di?m: Thích h?p v? i các thi?t b? 
?ng d?ng khác nhau do có các d?ng 
khác nhau. 

 
 
2.11.4 B?o ôn du?ng ?ng hoi và nu?c ngung 
C?n ph?i b?o ôn du?ng ? ng hoi và nu? c ngung vì dây là ngu? n gây t? n th?t nhi?t l?n nh?t do 
b?c x? nhi?t trên du?ng ?ng. Các v?t li?u b?o ôn thích h?p là b?c lie, bông thu? tinh,  so thu? 
tinh và amiang. C?n b?o ôn c? bích vì bích không du?c b?o ôn s? tuong duong v? i 0,6 m ? ng 
không du?c b?o ôn (SEAV, 2005). Bích thu?ng không du?c b?o ôn d? có th? d? dàng ki?m tra 
các di?u ki?n. M?t gi?i pháp là s?  d?ng m? t l?p b?o ôn có th? d? ra du?c khi c?n ki?m tra bích.  
 
Hình 37 dua ra các m? c t?n th?t nhi?t ? du?ng ? ng không du?c b?o ôn. Ph?n 3 trình bày v? cách 
tính toán d? dày b?o ôn c?n thi?t. 
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Hình 37. T?n th?t nhi?t ? ?ng không du?c b?o ôn dài 1m v?i các du? ng 
kính khác nhau (SEAV, 2005) 
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3. ÐÁNH GIÁ H? TH? NG PHÂN PH? I HOI 
 
Ph?n này gi?i thích cách th?c hi?n dánh giá b?y hoi, t? n th?t nhi?t t? b? m?t không du?c b?o ôn và 
ti?t ki?m nh? thu h? i nu?c ngung. 
 
3.1 Ðánh giá b?y hoi 
 
B?n thân b?y hoi không s? d?ng nhi?u nang lu? ng. Nhung b?y hoi ho?t d?ng tr?c tr?c có th? d?n 
d?n t?n th?t nang lu ? ng r?t l? n ? h? th? ng hoi. Vì v?y c?n xem xét hai câu h? i du? i dây khi dánh 
giá hi?u su?t c?a b?y hoi:18  
§ B?y hoi dang ho?t d? ng chu?n hay chua?  
§ N?u chua, ho?t d?ng không chu?n ? tr?ng thái m? hay dóng?  
 
B?y ho?t d?ng không chu?n ? tr?ng thái “m? ” có th? làm t?n th?t nang lu ? ng. Lu?ng nu ?c ngung 
không du?c dua tr? l?i h? th? ng hoi có th? khi?n lò hoi ph?i gia nhi?t cho nu?c m?i. Nang su?t gia 
nhi?t hoi cung b? gi?m, d?n d?n t?n th?t nhi?t gián ti?p. Các b?y hoi ho?t d?ng không chu?n ? 
tr?ng thái này cung gia áp cho du?ng ? ng x? nu?c ngung và ?nh hu? ng d?n hi?u su?t c?a các b?y 
khác. B?y ho?t d?ng không chu?n ? tr?ng thái “dóng” không gây t? n th?t nang lu ? ng hay nu?c 
nhung có th? làm gi?m dáng k? nang su?t gia nhi?t và làm h? ng thi?t b? gia nhi?t s? d?ng hoi.  
 
Có b?n cách ki?m tra hi?u su?t c?a b?y hoi: th? giác, âm thanh, nhi?t d? và t?ng h?p. Có th? s? 
d?ng b?ng tính 2 ? ph?n 6 trong chuong này d? th? c hi?n ki?m toán b?y hoi. 
 
3.1.1 Ki?m tra b?ng th? giác  
Ki?m tra b?ng th? giác luu lu ?ng ho?c s? bi?n d?ng c?a luu lu ? ng b?y hoi s?  d?ng kính ng?m 
(hình 41), ki?m tra b?ng m?t, thi?t b? ki?m tra hình ch? T và van ki?m tra m?t chi?u ba chi?u. 
Phuong pháp này phù h?p v? i nh? ng b?y hoi có chu k? t?t/b?t ho?c luu lu ?ng th?p. Phuong pháp 
này s? kém kh? thi khi luu lu ? ng hoi giãn áp và nu?c cao. M?t gi?i pháp là làm ch?ch hu? ng c?a 
nu?c ngung tru?c khi nu?c ngung  t?i b?y và n?u b?y v?n có nu?c t? c là có d?u hi?u rò r?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
18 Ph?n 3.1 là b?n s?a d? i c?a S? d?ng nang lu?ng hi?u qu? ? thi?t b? nhi?t. Quy?n 2, c?a C?c S? d?ng nang lu ?ng 
hi?u qu? ? n Ð? , 2004, trang 63-64 

 

Figure 
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Ð? ki?m tra m?t b?y hoi, c?n có m?t van tinh trên dòng phía du?i b?y hoi và van m? t chi?u ? 
d?u x? c?a b?y hoi. Khi van m?t chi?u m?, c?n quan sát nh? ng y?u t? sau:  
§ X? nu?c ngung. B?y thùng d?o và b?y nhi?t d?ng x? nu?c ngung gián do?n. B?y n? i và b?y 

nhi?t tinh x? nu?c ngung liên t?c. B?y nhi?t tinh có th? x? liên t?c ho?c gián do?n tu? theo 
m?c t?i. N?u s?  d?ng b?y hoi thùng d?o cho t?i nh?, nó s? x? nu?c ngung liên t?c. 

§ Hoi giãn áp. Không nên nh?m l?n hoi giãn áp v? i rò r? hoi trong b?y. R?t khó xác d?nh b?ng 
m?t thu?ng xem b?y có b? rò hoi giãn áp hay hoi ho?t tính, nhung thông thu? ng n?u hoi phun 
liên t?c thành m? t dòng xanh, dó là hoi ho?t tính. N?u hoi phun ra m?t cách gián do?n thành 
dám mây màu tr?ng, dó là hoi giãn áp. 

§  Hoi phun ra liên t?c và không có luu lu?ng  cho th?y b?y hoi có v?n d?. B?t c?  khi nào b?y 
hoi không ho?t d?ng và nguyên nhân chua rõ ràng, hãy ki?m tra x? ? b?y, t?n th?t hoi, dòng 
liên t?c, gia nhi?t ch?m và xác d?nh li?u dó là tr?c tr?c h? th?ng hay là tr?c tr?c co h?c ? b?y 
hoi. 

 
3.1.2 Ki?m tra âm thanh 
S? d?ng thi?t b? siêu âm phát hi?n rò r? d? ki?m tra âm thanh (xem chuong Thi?t b? do), ?ng 
nghe co h?c, tua vít ho?c m?t ?ng nghe kim lo?i. Nh? ng phuong pháp này s?  d?ng âm thanh do 
luu lu ?ng t?o thành d? xác d?nh li?u b?y hoi ho ?t d? ng có chu?n không. Phuong pháp này thích 
h?p v?i nh? ng b?y hoi có m? t chu k? t?t/b?t ho?c luu lu ?ng th?p, nhung không thích h?p v?i b?y 
có luu lu ?ng cao và/ho?c thay d? i. Tuong t?  v?i vi?c ki?m tra b?ng th? giác, có th? phát hi?n rò r? 
? b?y hoi b?ng cách làm ch?ch hu ? ng c?a dòng luu lu ? ng tru?c khi d?n b?y hoi. 
 
3.1.3 Ki?m tra nhi?t d?  
Ki?m tra nhi?t d? c?n s?  d?ng nhi?t k? h?ng ngo?i (xem chuong Thi?t b ? do), ho? k? ? ph?n d?u 
ra c?a b?y, v? i nhi?t d?  cao cho th?y kh? nang b? rò r? và nhi?t d? th?p cho th?y kh? nang b? t?c, 
b?y kích thu?c quá nh? ho?c b? h? ng. Ðánh d?u v?ch nhi?t d? t?i m? c ch?n tru?c và n?u nhi?t 
d? d?u ra c?a b?y vu?t quá m? c này. if the temperature on the trap outlet exceeds this level. 
Nhi?t k? h?ng ngo?i và nhi?t k? do b? m?t có th? xác d?nh nhi?t d? ? c? hai phía b?y hoi. Ð? có 
du?c thông s? tin c?y, ? ng ph?i d? tr?n, s?ch và không có c?n vì nh? ng y?u t? này s? làm gi?m 
truy?n nhi?t, h? th?p nhi?t d? d?c du?c. M?t s? lo?i nhi?t k? h? ng ngo?i d?t ti?n có th? do du?c 
khi thành ? ng d?y và do du? c v? i các lo?i v?t li?u ?ng khác nhau 
3.1.4 Ki?m tra k?t h?p  
Spirax Sarco có d? c?p d?n m?t lo?i thi?t b? ki?m tra b?y hoi du?c ch? t?o d? kh?c ph?c nh? ng h?n 
ch? c?a các phuong pháp trên.19 Thi?t b? này bao g?m m?t d?u c?m ? ng d?t trong b?y hoi,  thi?t b? 
này có th? xác d?nh du?c tr?ng thái v?t lý c?a môi tru? ng t?i di?m dó theo d? d?n. Thi?t b? này có 
nh? ng uu di?m sau: 
§ Nó không b? ?nh hu ? ng b? i hoi giãn áp.  
§ K?t qu? h?n ch? và chua du?c làm rõ ràng  
§ Có th? th? c hi?n do d?c t?i ch?, t? xa, th? công ho?c t?  d?ng và có th? phát hi?n ra nh? ng h?ng 

hóc ngay, giúp gi?m thi?u ch?t th?i và t? i da d?u tu. 
 

                                                 
19 M ô dun 11.14 Ki?m tra và b?o trì b?y hoi. Trong: Spirax Sarco Learning Centre, Block 11, ‘B?y hoi và cách b?y hoi’. 
www.spiraxsarco.com 
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3.2 Ðánh giá t?n th?t nhi?t ? b? m?t không du ?c b?o ôn 
 
T?n th?t nhi?t ? b? m?t không du ?c b?o ôn có th? r?t l? n, vì v?y c?n du?c dánh giá.20 
 
3.2.1 Ð? dày kinh t? c?a l?p b?o ôn (ETI) 
Ð? dày kinh t? c?a l?p b?o ôn tuân theo quy lu?t v? su?t thu h? i gi?m d?n. Ði?u này có nghia là 
b?o ôn giúp ti?t ki?m nang lu ? ng và chi phí nhung n?u tang d? dày l?p b?o ôn, m? c ti?t ki?m chi 
phí và  nang lu? ng s? gi?m xu? ng. Ð?n m? t m?c nào dó, tang thêm d? dày b?o ôn s? không mang 
l?i hi?u qu? kinh t?. T?i m?c mà d? dày l?p b?o ôn mang l?i su?t thu h?i d?u tu cao nh?t du?c g?i 
là “d? dày kinh t? c?a l?p b?o ôn” (ETI) và du?c minh ho? trong hình 40. Ð? dày kinh t? c?a l?p 
b?o ôn du?c tính d? a trên nh? ng y?u t? sau, d? dày này có th? thay d? i tu? t? ng doanh nghi?p: 
§ Chi phí nhiên li?u 
§ S? gi? ho?t d? ng hàng nam 
§ Hàm lu?ng nhi?t c?a nhiên li?u 
§ Hi?u su?t lò hoi 
§ Nhi?t d? b? m?t ho?t d?ng 
§ Ðu? ng kính ?ng/d? dày b? m?t 
§ Chi phí b?o ôn u?c tính 
§ Nhi?t d? ? môi tru? ng xung quanh là nhi?t d? thu ? ng  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 

 
 
 

 
3.2.2 Tính toán t?n th?t nhi?t-phuong pháp lu?n 

                                                 
20 Ph?n3.2 là b?n s?a d? i c?a tài li?u S? d?ng nang lu?ng hi?u qu? ? thi?t b? nhi?t. Sách 2, c?a C?c S?  d?ng nang 
lu?ng hi?u qu? ? n Ð? , 2004, trang 99-102 
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                       I : Chi phí b?o ôn H  : Chi phí t?n th?t nhi?t 
                       I + H : T?ng chi phí  M : Ð? dày kinh t? 

 

Hình 40. Xác d?nh d? dày kinh t? c?a v?t li?u b?o ôn (BEE, 2004) 
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Hi?n nay có nhi?u lo?i d? th?, bi?u d?, và tài li?u tham kh?o hu? ng d?n cách tính kh? i lu? ng t? n 
th?t nhi?t. Có th? s?  d?ng b?ng tính 3 trong ph?n 6 c?a chuong này d? dánh giá t? n th?t nhi?t 
qua b?o ôn.  Có th? s? d?ng phuong trình sau d? tính toán t? n th?t nhi?t: 
 

 
T?ng m? c t?n th?t nhi?t (Hs theo kCal/h) = S x A 

 
S = [10+(Ts-Ta)/20] (Ts-Ta) 

 
A (m2) = 3,14 x du? ng kính (m) x chi?u dài (m) 

 
  
Trong dó:  
 
 S  = T? n th?t nhi?t b? m?t, theo kCal/h m2 

 A = Di?n tích b? m?t, theo m2 
 Ts = Nhi?t d? b? m?t nóng, theo oC 
 Ta = Nhi?t d? môi tru? ng xung quanh, theo oC 
 

Luu ý: Có th? s?  d?ng phuong trình này v? i nhi?t d? b? m?t lên t?i 2000C. Các y?u t? 
khác nhu v?n t? c gió, d? d?n c?a v?t li?u b?o ôn chua du?c tính d?n. 

 
Chi phí nang lu ?ng tang thêm do t? n th?t nhi?t có th? du?c tính b?ng phuong trình sau: 
 

 
                                   Hs x s? gi? ho?t d? ng hàng nam 

            T?n th?t nhiên li?u tuong ? ng (Hf) (kg/nam)  = ------------------------------------------  
                                                 GCV x ?b 
  
 T? n th?t nhi?t và chi phí hàng nam (USD)              =   Hf x chi phí nhiên li?u (USD/kg) 
 
 
Trong dó:  
 GCV = Nhi?t tr? c?a nhiên li?u kCal/kg 

?b  = Hi?u su?t lò hoi, theo % 

 
 
3.2.3 Tính toán t?n th?t nhi?t-ví d? 
 
Câu h?i: M?t du?ng ? ng dài 100 m v? i du? ng kính 100 mm không du?c b?o ôn, du?ng ?ng này 
cung c?p hoi 10 kg/cm2 cho thi?t b?. Tính toán m? c ti?t ki?m nhiên li?u n?u du?ng ? ng du?c b?o 
ôn b?ng l?p bông thu? tinh ph? nhôm dày 65 mm. 
  
Gi? d?nh: 
 Hi?u su?t lò hoi = 80% 
 Chi phí d?u nhiên li?u = 300 USD/t?n 
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Nhi?t tr? c?a d?u nhiên li?u = 10300 kCal/kg 
 Nhi?t d? b? m?t không có b?o ôn (Ts) = 170oC 
 Nhi?t d? b? m?t dã du?c b?o ôn (Ts)  = 65oC 
 Nhi?t d? môi tru? ng xung quanh (Ta) = 25oC 
 
Bu?c 1: Tính toán t?n th?t nhi?t b? m?t và t?ng t?n th?t nhi?t c?a du?ng ?ng chua b?o ôn 
(S1 và Hs1) 
 S1 = [10+ (Ts-Ta)/20] x (Ts-Ta) 
 Ts = 170oC 
 Ta = 25oC 
 S1 = [10+(170-25)/20] x (170-25) 
      = 2500 kCal/h m2  
 

A (m2) = 3,14 x du?ng kính (m) x chi?u dài (m) 
Ðu?ng kính = 0,1 m 
Chi?u dài = 100 m 
A1 = 3,14 x 0,1 x 100 = 31,4 m2 

 
T? ng t? n th?t nhi?t (Hs1) = S1 x A1 
= 2500 x 31,4 
= 788,50 kCal/h 

 
Bu?c 2: Tính toán t?n th?t nhi?t b? m?t và t?ng t?n th?t nhi?t c?a du?ng ?ng dã b?o ôn (S2) 
 S2 = [10+ (Ts-Ta)/20] x (Ts-Ta) 
 Ts = 65oC 
 Ta = 25oC 
 S2 = [10+(65-25)/20] x (65-25) 
    = 480 kCal/h m2 

  
T? ng t? n th?t nhi?t /h (Hs2) = S2 x A2 
Ðu?ng kính= 0,23 m (= 100 mm + 65 mm + 65 mm) 
Chi?u dài = 100 m 
A2 = 3,14 x 0.23 x 100 = 31,4 m2 

 
T? ng t? n th?t nhi?t (Hs2) = S2 x A2 

 = 480 x 72,2 
 = 34656 kCal/h 
 
Bu?c 3: Tính toán m? c ti?t ki?m chi phí và nang lu?ng hàng nam (Hf và USD) 
 
 T? ng m?c gi?m t? n th?t nhi?t Hs = Hs1 – Hs2 
 = 78860 – 34656 = 44194 kCal/h 
 

                                        
             T?n th?t nhiên li?u tuong ? ng (Hf) (kg/nam) = Hs x S? gi? ho?t d? ng hàng nam 
                                                 GCV x ?b 

S? gi? ho?t d?ng hàng nam = 8400 h 



Thi?t b? nhi?t: Phân ph?i và s? d?ng hoi 

Hu?ng d ?n s? d?ng nang lu?ng hi?u qu? trong công nghi?p ? khu v ?c Châu Á – www.energyefficiencyasia.org
 ©UNEP 

52 

T? ng m?c gi?m t? n th?t nhi?t = 44194 kCal/h 
Nhi?t tr? c?a d?u nhiên li?u = 10300 kCal/kg 
Hi?u su?t lò hoi = 80% (0,8) 
Chi phí d?u nhiên li?u = 300 USD/t?n (0,3 USD /kg) 

 
 Hf = 44194 x 8400 = 45052 kg/nam 
          10300 x 0,8 
 
 Chi phí hàng nam do t? n th?t nhi?t (USD) =   Hf x chi phí nhiên li?u (USD /kg) 
 = 45052 x 0,3 
 = 13516 USD 
 
3.3 Ðánh giá m? c ti?t ki?m nh? thu h?i nu?c ngung 
 
Hình 41 gi?i thích quy trình tính toán ti?t ki?m nang lu ? ng và chi phí nh? thu h? i nu ?c ngung.  
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`  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hình 41. Tính toán ti?t ki?m chi phí và nang lu?ng nh? thu h?i nu?c ngung 
 (UNEP, 2004) 
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4. CÁC GI? I PHÁP S?  D? NG NANG LU? NG HI?U QU?   
 
Ph?n này nói v? các gi?i pháp chính giúp c?i thi?n hi?u qu? s? d?ng nang lu ?ng ? h? th? ng phân 
ph? i hoi. 

 
1. Qu?n lý b?y hoi 
Có th? gi?m t? n th?t nang lu ? ng b?ng cách s?  d?ng b?y hoi, c?n chú ý d?n các y?u t? sau:21 
§ Ki?m tra b?y hoi, du?c trình bày trong ph?n 3.1 
§ B?o trì d?nh k?, tùy theo lo?i b?y hoi và thi?t b? s?  d?ng bâ? hoi. Ví d? nhu b?y hoi áp su?t 

cân b?ng, có m? t s? b? ph?n du?c thi?t k? d? có th? thay d? dàng. Ð?nh k? thay các b? ph?n 
này, có th? c?  ba nam m?t l?n s? làm t? n th? i gian và v?t li?u. Tuy nhiên, thay nhu v?y s? 
giúp gi?m yêu c?u ki?m tra b?y hoi và d?m b?o h? th? ng không b? tr?c tr?c, gi?m thi?u r?i ro 
do b?y h? ng. B?o trì d?nh k? n?u ch? làm s?ch và s? d?ng l?i nh? ng thi?t b? bên trongs? c?n 
nhi?u nhân công nhung không mang l?i m? t b?y hoi dáng tin c?y. Sau dó l?i c?n ph?i ki?m 
tra b?y hoi, nên khá m?t công. Trong các l?n b?o trì d?nh k?, c?n ph?i thay m? i các b? ph?n 
có v?n d? n?u không t?n kém v? m?t chi phí. 

§ Thay các b? ph?n bên trong. Thay m? i các b? ph?n bên trong là khá h?p lý. B? ph?n thân 
b?y hoi s? ho?t d?ng lâu b?ng th? i gian ho?t d? ng c?a c? h? th? ng, ch? có nh? ng ph?n bên 
trong b? hao mòn, tu? theo di?u ki?n c?a h? th? ng. Vi?c thay th? các b? ph?n bên trong có 
m?t s? uu di?m rõ ràng. Nó tu? theo m? c d?  d? dàng d? l?p m? i, d? tin c?y và kh? nang s?n 
có c?a b?y hoi s?a ch?a l?i. Có th? thay các b? ph?n c?a b?y hoi nhi?t tinh d? dàng  b?ng 
cách v?n vít. Vi?c thay th? và làm l?i b?y hoi don gi?n n?u tuân theo các hu? ng d?n v? b?o 
trì. Luôn luôn tham kh?o ý ki?n c?a nhà s?n xu?t v? công ngh? thích h?p d? b?o trì b?y hoi. 
Nhà s?n xu?t danh ti?ng luôn s?n sàng cung c?p tài li?u, l? i khuyên và các ph? tùng thay th? 
thích h?p. 

§ Thay b?y hoi. Có nh? ng tru? ng h?p, thay b?y hoi s? r? và d? dàng hon là s?a ch?a. Khi dó, 
kh? nang thay th? b?y hon d? dàng r?t quan tr?ng. Các di?m n? i bích cung là m? t gi?i pháp, 
m?c dù b?y hoi có bích d?t ti?n hon b?y hoi d?ng xo?n tuong duong. L?p thêm bích cung là 
m?t chi phí phát sinh. 

 
2. Tránh rò r? hoi  
Rò r? hoi là m?t ngu?n t?n th?t nang lu ?ng, c?n tránh. Ngu? i ta u?c tính, c?  m? i l? có du? ng 
kính 3 mm trên du? ng ? ng ch? 7kg/cm2

 
hoi s? làm t? n th?t 33 kL d?u nhiên li?u m? i nam. Rò r? 

hoi ? nh? ng khu v? c áp su?t cao t? n kém hon ? áp su?t th?p. C?n ngay l?p t? c chú ý d?n v?t rò 
hoi b?t k?. Trên th? c t?, nhà máy c?n xem xét m?t chuong trình ki?m tra thu? ng xuyên d? xác 
d?nh các v?t rò trên du? ng ? ng, van, bích và các m? i n? i. B?ng cách b?t kín t?t c? các ch? rò, 
chúng ta có th? s? ng?c nhiên tru?c m? c ti?t ki?m nhiên li?u có th? lên t? i 5% m?c tiêu th? hoi ? 
m? t doanh nghi?p  v?a ho?c nh? và th?m chí có th? cao hon v?i nh? ng h? th?ng có nhi?u b? 
ph?n c?a quá trình. 
  
Ð? tránh rò r?, nên xem xét vi?c thay th? các di?m n? i bích hi?n dang b? h?  ? các h? th?ng cu 
b?ng các m?i hàn.  Hình 42 dua ra u?c tính so b? lu? ng rò r? hoi d? a trên d? dài dòng hoi.Ví d?, 
n?u d? dài dòng hoi là 700 mm thì t?n th?t hoi s? là 10 kg/h. 
   
                                                 
21 Item 1 is a summary of Module 11.14 Testing and Maintenance of Steam Traps. In: Spirax Sarco Learning Centre, Block 11, 
‘Steam Traps and Steam Trapping’. www.spiraxsarco.com 
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3. Cung c?p hoi khô cho quá trình 
Hoi t?t nh?t s?  d?ng d? gia nhi?t cho quá trình công nghi?p là hoi bão hoà khô. Hoi ?m làm 
gi?m nhi?t toàn ph?n trong hoi. Nu?c cung t?o thành t?m màng u? t trên b? m?t trao d? i nhi?t, 
các b?y hoi quá t?i và các thi?t b? nu?c ngung. Hoi quá nhi?t không thích h?p cho gia nhi?t quá 
trình vì nó cung c?p nhi?t ? t?c d? th?p hon so v?i truy?n nhi?t nu ?c ngung ho?c hoi bão hòa.   
C?n luu ý ràng lò hoi không có thi?t b? gia nhi?t s? không d?t hi?u su?t hoi bão hoà 100%. Cùng 
l?m, nó ch? cung c?p du?c kho?ng t? 95 - 98 % hoi khô. Ð? khô c?a hoi ph? thu?c vào r?t nhi?u 
y?u t?, nhu m? c nu?c trong lò hoi. Ngay c? m? t y?u t? don gi?n nhu x?  lý nu?c lò hoi không 
dúng cung có th? là m? t nguyên nhân t?o ra hoi ?m. Vì thi?t b? quá trình c?n dùng hoi bão hoà 
khô, c?n chú ý d?n ho?t d?ng c?a lò hoi và v?t li?u ?ng. 
  
Hoi ?m có th? làm gi?m nang su?t c?a h? th? ng, ch?t lu? ng s?n ph?m và làm h?ng ph?n l?n các 
thi?t b? trong h? th? ng. M?c dù thoát nu ?c và b?y hoi k? càng có th? lo?i b? h?u h?t nu? c, nhung 
nh? ng cách này không th? x?  lý các h?t nu? c lo l? ng trong hoi. Ð? lo?i b? nh? ng h?t nu ?c này, 
ngu? i ta l?p thêm thi?t b? phân ly trong du? ng ? ng hoi.  Hoi do lò hoi du?c thi?t k? d? t?o thành 
hoi bão hoà thu ?ng b? ?m. M?c dù d?  khô có th? thay d?i tùy theo lo?i lò hoi, h?u h?t các lo?i lò 
hoi t?o thành hoi có d? khô t?  95 – 98%. Hàm lu ? ng nu?c trong hoi t?o thành b?i lò hoi s? tang 
lên n?u dòng hoi t?o ra t? lò hoi tang lên. M?t thi?t b? phân ly có th? du?c l?p d?t trên du? ng 
?ng hoi chính ho?c trên ? ng nhánh d? g?im d? ?m trong hoi và c?i thi?n ch?t lu?ng hoi c?p vào 
thi?t b?. 
 
4. S?  d?ng hoi ? m?c áp su?t th?p nh?t có th? du?c cho quá trình  
M?t nghiên c? u v? b?ng hoi ch? ra r?ng, nhi?t ?n trong hoi gi?m khi áp su?t hoi tang. Nhi?t ?n 
c?a hoi tham gia vào quá trình gia nhi?t khi s?  d?ng ? h? th? ng gia nhi?t gián ti?p, ch?ng h?n 

 
Hình 42: T?n th?t hoi theo chi?u dài c?a dòng hoi  

(Spirax Sarco)  
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nhu b? trao d? i nhi?t. Vì v?y, quan tr? ng là giá tr? này c?n gi?  ? m? c càng cao càng t? t. Ði?u 
này ch? có th? d?t du?c v?i áp su?t hoi th?p hon. Nhu v?y, c?n t?o ra và phân ph? i hoi ? áp su?t 
cao nh?t có th? nhung l?i s?  d?ng hoi ? áp su?t càng th?p càng t? t vì nhu v?y nhi?t ?n s? cao 
hon. Tuy nhiên, cung theo b?ng hoi, áp su?t hoi càng th?p thì nhi?t d? hoi cung càng th?p. Vì 
nhi?t d?  là l? c d?n d?ng ? quá trình trao d? i nhi?t ? áp su?t hoi th?p hon, t?c d? trao d? i nhi?t s? 
ch?m l?i và kéo dài th? i gian c?a quá trình. V? i nh? ng thi?t b? có t? n th?t c? d?nh cao (nhu các 
xy lanh s?y l? n), áp su?t th?p hon có th? d?n d?n tiêu th? hoi tang do th? i gian c?a quá trình b? 
kéo dài. Tuy nhiên, cung có m?t s? thi?t b? ? m?t s? doanh nghi?p v?n có th? gi?m du?c tiêu th? 
hoi ? áp su?t th?p hon mà không làm ?nh hu?ng d?n th?i gian c?a quá trình. Vì v?y, có h?n ch? 
d?i v?i vi?c gi?m áp su?t hoi. Tu? theo thi?t k? c?a thi?t b?, c?n l? a ch? n áp su?t hoi th?p nh?t 
mà thi?t b? có th? ho?t d? ng mà không ?nh hu ?ng d?n th? i gian s?n xu?t ho?c m?c tiêu th? hoi. 
 
5. S?  d?ng h? p lý hoi phun tr? c ti?p  
Vi?c gia nhi?t ch?t l?ng b?ng hoi phun tr? c ti?p thu ? ng du?c ua chu? ng. Thi?t b? s?  d?ng r?t 
don gi?n, r? ti?n và d? b?o trì. Không c?n d?n h? th? ng thu h? i nu?c ngung. Quá trình gia nhit 
nhanh, nhi?t c?m c?a hoi cung du ?c s?  d?ng cùng v? i nhi?t ?n, giúp quá trình s?  d?ng nhi?t hi?u 
qu?. V? i nh? ng quá trình mà vi?c pha loãng không thành v?n d?, có th? gia nhi?t b?ng cách phun 
hoi lên ch?t l? ng, t? c là áp d?ng phun hoi tr? c ti?p. Trong tru? ng h?p n? ng d? c?a b? không cho 
phép s? pha loãng, t?c là không th? phun hoi tr? c ti?p thì có th? s? d?ng phun hoi gián ti?p. M?t 
cách lý tu? ng, hoi phun c?n du?c ngung t? hoàn toàn vì b?t s? xu?t hi?n trong ch?t l? ng. Ði?u 
này ch? có th? th? c hi?n du?c n?u áp su?t hoi d?u vào gi?  ? m? c r?t th?p— kho?ng 0,5kg/cm2 –
và ch?c ch?n là không du?c vu? t quá 1 kg/cm2. N?u áp su?t cao, v?n t?c c?a b?t hoi s? tang và 
không có d? th?i gian d? ngung t? tru ?c khi ch?m t? i b? m?t. Hình 46 gi? i thi?u m?t l?p d?t h? 
th? ng hoi bom tr? c ti?p b?ng ? ng phun nu?c. R ?t nhi?u các l? có du? ng kính nh? (2 - 5mm), úp 
xu? ng du? i, du?c khoan trên các ? ng riêng r?. Ði?u này s? giúp gi?m v?n t?c c?a b?t trong dung 
d?ch. C?n ki?m soát nhi?t tinh c?a hoi. 
 
M?t cách khác d? phun hoi lên nu?c hi?u qu? hon là s?  d?ng thi?t b? phun hoi du?c ch? t?o thích 
h?p. Thi?t b? phun hoi thích h?p du?c thi?t k? sao cho hoi t?o ra ho?t d? ng làm mát nu?c ng?u 
nhiên thông qua thi?t b? phun. Nhi?t trong hoi du?c truy?n nhanh hon và hoàn t?t hon so v?i ? ng 
phun, d?m b?o nu ?c s? h?p th? h?t hoi du? c phun tru?c khi hoi có th? thoát kh?i b? m?t nu?c, 
giúp gi?m t?n th?t nhi?t.  
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6. Gi?m thi?u các v?t c?n trong trao d?i nhi?t22  
Các t?m kim lo?i có th? không ph?i là v?t c?n duy nh?t trong quá trình trao d? i nhi?t. Có th? là 
m? t t?m màng không khí, nu ?c ngung và c?n trên thành ? ng. Ð? i v? i b? m?t c?a v?t truy?n nhi?t, 
có th? xu?t hi?n các l?p c?n và l?p màng. S?  khu?y d? ng c?a v?t truy?n nhi?t có th? lo?i b? ?nh 
hu? ng c?a l?p màng và thu? ng xuyên làm s?ch b? m?t c?a  v?t truy?n nhi?t s? h?n ch? ?nh 
hu? ng c?a l?p c?n. Vi?c thu ? ng xuyên làm s?ch b? m?t c?a h? th?ng hoi có th? giúp tang t?c d? 
truy?n nhi?t nh? gi?m d? dày c?a l?p c?n, tuy nhiên gi?i pháp này không ph?i lúc nào cung kh? 
thi. Có th? gi?m l?p c?n này b?ng cách v?n hành lò hoi thích h?p và lo?i b? nh? ng h?t nu?c có 
ch? a t?p ch?t lò hoi. 
 
Ngung t? du? i d?ng mang  
Ð? lo?i b? nu ?c ngung hoàn toàn không don gi?n. Khi hoi ngung t? và b? m?t entanpi hoá hoi, 
trên b? m?t trao d? i nhi?t có th? t?o thành gi? t nu? c. Nh? ng gi?t nu?c này s? k?t  h?p l?i v?i 
nhau d? t?o thành m?t l?p màng ngung t?. L?p màng này có th? t?o ra tr? l?c cho quá trình 
truy?n nhi?t nhi?u hon so v? i b? m?t gia nhi?t thép g?p 100 - 150 l?n và hon d?ng t? 500 - 600 
l?n.  
 

                                                 
22 M ?c 6 trích t?  M ô dun 2.5 Truy?n nhi?t. Trong: Spirax Sarco Learning Centre, Block 2, ‘Steam Engineering Principles and 
Heat Transfer’. www.spiraxsarco.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 43: L?p d?t các thi?t b? phun hoi di?n hình 
                        (Spirax Sarco) 
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Ngung t? du? i d?ng gi?t   
N?u nh? ng h?t nu ?c trên b? m?t trao d?i nhi?t không h?p nh?t ngay và không t?o thành màng 
nu?c ngung thì hi?n tu ? ng ngung t? “du? i d?ng gi?t” x?y ra. Nói chung, hi?u su?t truy?n nhi?t 
c?a quá trình ngung t? du?i d?ng gi?t cao hon nhi?u so v? i quá trình ngung t? d?ng màng.  
 
Vì quá trình ngung t? d?ng gi?t có di?n tích b? m?t truy?n nhi?t l? n hon so nên h? s? truy?n 
nhi?t có th? cao hon 10 l?n so v? i quá trình ngung t? d?ng màng. Trong thi?t k? b? trao d? i nhi?t 
có quá trình ngung t? d?ng gi?t, s?c c?n nhi?t c?a nó thu? ng r?t nh? so v? i các v?t c?n nhi?t 
khác. Tuy nhiên, trên th? c t? các di?u ki?n d? duy trì quá trình ngung t? d?ng gi? t r?t khó d?t 
du?c. 
 
N?u b? m?t du?c bao ph? b?ng ch?t d? tránh b? u?t, có th? duy trì di?u ki?n ngung t? d?ng gi?t 
trong m? t th? i gian. Ð? th? c hi?n di?u này ngu? i ta ph? lên b? m?t truy?n nhi?t có quá trình 
ngung t? d?ng gi? t các v?t li?u nhu Silicon, PTFE và axit béo. Tuy nhiên, nh? ng l?p ph? này s? 
d?n b? m?t hi?u qu? do m?t s? quá trình nhu oxy hoá ho?c t?c ng?n và cu? i cùng s? chuy?n thành 
quá trình ngung t? d?ng màng.  
 
Vì không khí là m?t l?p b?o ôn t?t, nó t?o ra tr? l? c l? n hon d? i  v?i quá trình truy?n nhi?t. 
Không khí có th? t?o ra tr? l? c l? n g?p t? 1 500 - 3 000 l?n so v?i thép và t?  8 000 - 16 000 l?n 
so v? i d? ng. Ði?u này có nghia là m?t l?p màng không khí ch? dày 0,025 mm có th? t?o ra tr? 
l?c cho quá trình truy?n nhi?t tuong duong v?i m?t t?m vách b?ng d? ng dày 400 mm! T?t nhiên 
t?t c? nh? ng m? i tuong quan này còn ph? thu?c vào di?u ki?n nhi?t d? ? m?i l?p màng.  
 
Hình 44 minh ho? tác d?ng t?  s?  k?t h?p c?a các l?p này d?i v? i quá trình truy?n nhi?t. Nh? ng 
l?p màng c?n tr? quá trình truy?n nhi?t này không ch? làm tang d? dày c?a toàn b? l?p d?n mà 
còn làm gi?m dáng k? d?  d?n nhi?t trung bình. L?p màng càng t?o ra nhi?u tr? l?c v? i luu lu ? ng 
bao nhiêu, gradient nhi?t d? càng l?n b?y nhiêu. Ði?u này có nghia là d? d?t du?c cùng m?t 
nhi?t d?  s?n ph?m mong mu?n, áp su?t hoi ph?i cao hon nhi?u. S? hi?n di?n c?a l?p màng 
không khí và nu?c trên b? m?t truy?n nhi?t ? trong quá trình ho?c các ? ng d?ng gia nhi?t là 
không thu ?ng xuyên.  
 
Ð? d?t du?c s?n lu? ng d?u ra mong mu?n và gi?m thi?u chi phí ho?t d? ng c?a h? th?ng oi, c?n 
duy trì hi?u su?t gia nhi?t cao b?ng cách gi?m d?  dày c?a các l?p màng trên b? m?t ngung t?, và 
lo?i b? chúng kh? i hoi c?p s? giúp tang hi?u su?t gia nhi?t. 
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.   
 
 
 
 
7. Thông khí h?p lý23  
Sau th?i gian ng? ng ho?t d? ng, khi hoi du?c dua tr?  l?i vào ?ng, trong ? ng ch? a d?y không khí. 
Kh? i lu? ng không khí và các khí không ngung t? khác s? hoà vào hoi, dù nh? ng khí này ch? 
chi?m m? t t? tr?ng nh? so v? i hoi. Khi hoi ngung t?, nh? ng khí này s? tích t? trong du? ng ?ng 
và b? trao d? i nhi?t. C?n luu ý khi x? chúng. H?u qu? c?a vi?c không lo?i b? không khí là th?i 
gian gia nhi?t kéo dài và hi?u su?t c?a h? th? ng và quá trình gi?m.  
 
Không khí có trong h? th?ng cung ?nh hu? ng d?n nhi?t d? c?a h? th?ng hoi. Không khí s? dua 
áp su?t vào trong h? th? ng, áp su?t này b? sung vào áp su?t c?a hoi, t?o ra áp su?t toàn ph?n. Do 
dó, áp su?t hoi và nhi?t d? c?a hoi/h?n h?p khí th? c t? s? th?p hon áp su?t do du?c trên d? ng h?. 
 
Quan tr? ng hon n? a là ?nh hu?ng c?a không khí d?n quá trình trao d? i nhi?t. M?t l?p không khí 
dày ch? 1 mm có th? t?o ra tr? l?c v?i nhi?t tuong t? nhu m?t l?p nu ?c dày 25 µm, b?ng m?t l?p 
s?t d?y 2 mm ho?c l?p d?ng dày 15 mm. Vì v?y, r?t c?n ph?i lo?i b? không khí kh?i h? th? ng 
hoi. 
 
V? trí thông khí t?  d?ng ? h? th? ng hoi (ho?t d? ng theo nguyên t?c tuong t?  nhu b?y hoi nhi?t 
tinh) ph?i cao hon m? c nu?c ngung sao cho ch? có không khí ho?c hoi/h? n h?p không khí có th? 
lên t? i. V? trí t?t nh?t là ? cu? i du?ng ? ng d?n hoi chính. C?n s? d?ng ? ng d? d?n khí x? t?  l? 
thông khí ra m?t v? trí an toàn. Ngoài ra, ?ng thông khí cung c?n ph?i du?c d?t: 
 
§ song song v?i b?y hoi có phao h? (inverted bucket trap) ho?c b?y hoi nhi?t tinh. Các b?y này 

dôi khi thông khí r?t ch?m lúc kh? i d?ng.  
§ trong không gian hoi ph? c  
§ t?i v? trí có không gian hoi l? n (VD n?i h?p) và h? n h?p hoi/không khí có th? ?nh hu? ng d?n 

ch?t lu?ng c?a quá trình s?n xu?t.  

                                                 
23 M ?c 7 trích t?  M ô dun 10.5 Thông khí, t?n th?t nhi?t và tóm t?t các tiêu chu?n v ? ?ng. Trong: Spirax Sarco Learning Centre, 
Block 10, ‘Phân ph?i hoi’. www.spiraxsarco.com  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hình 44. Gradien nhi?t d? theo các v?t c?n nhi?t (Spirax Sarco) 
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8. Gi?m thi?u nu?c va 24  
Nu?c va là ti?ng ?n do nu?c ngung va ch?m vào du?ng ?ng, h? th?ng và thi?t b? v? i t?c d? cao. 
Du?i dây là m?t s? nguyên nhân: 
§ Vì v?n t?c nu?c ngung cao hon bình thu?ng cho nên d?ng nang c?a chúng m?t di cao hon. 
§ Nu?c d?m d?c và không nén ép du?c vì v?y do dó không có hi?u ?ng “gi?m ch?n” khi khí 

g?p các tr? l?c. 
§ Nang lu?ng c?a nu?c va m?t di do tr? l? c c?a h? th?ng du?ng ?ng nhu các van và d?u n?i. 
 

 
 
 
 
 
Bi?u hi?n c?a nu?c va du?c th? hi?n b?ng ti?ng ?n l?n. Trong m?t s? tru?ng h?p nu?c va có th? 
làm v? du?ng ?ng, thi?t b?, t?o ra nh?ng ti?ng n? l?n r?t nguy hi?m và k?t qu? là d?n d?n t?n 
th?t hoi. Vì v?y các công vi?c thi?t k?, l?p d?t và b?o du?ng c?n ph?i du?c th?c hi?n t?t d? tránh 
s? xu?t hi?n nu?c va.  
 
Thông thu?ng nu?c va ch? x?y ra ? nh?ng di?m trung trong du?ng ?ng (hình 46). Nh?ng khu 
v?c này do: 
§ Ðu?ng ?ng b? võng xu?ng. 
§ S? d?ng van gi?m áp không dúng (xem hình 10.3.7) – Luôn luôn s? d?ng van gi?m áp có dáy 

b?ng. 
§ L?p thi?t b? l?c thô không chu?n. 
§ Thoát nu?c trong du?ng ?ng hoi không thích hop. 
§ V?n hành không dúng –m? van quá nhanh lúc kh?i d?ng, khi dó du?ng ?ng dang l?nh, 

                                                 
24 M ?c 8 l?y t ? Mô dun 10.4 ? ng d?n hoi chính và thoát nu?c. Trong: Spirax Sarco Learning Centre, Block 10, ‘Phân ph?i hoi’. 
www.spiraxsarco.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 45. S?  hình thành thanh d?c c?a nu?c (Spirax Sarco) 
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Tóm t?t l?i, có th? gi?m thi?u kh? nang nu?c ngung trong ?ng b?ng cách: 
§ L?p du?ng ?ng hoi d?c d?n theo hu?ng dòng hoi, và l?p các l? thoát nu?c t?i nh?ng kho?ng 

nh?t d?nh và t?i nh?ng di?m trung.  
§ L?p van m?t chi?u sau t?t c? các b?y hoi, n?u không có van m?t chi?u, nu?c ngung s? ch?y 

ngu?c tr? l?i du?ng ?ng hoi ho?c h? th?gn hoi khi dóng máy. 
§  M? van tinh t? t? d? nu?c ngung, n?m trong h? th?ng ch?y qua b?y thoát nu?c, tru?c khi b? 

hoi v?n t?c cao cu?n theo. Ði?u này r?t quan tr?ng khi kh?i d?ng. 
 
9. B?o ôn du?ng ?ng hoi và các thi?t b? nóng c?a quá trình  
C?n b?o ôn d? tránh t?n th?t nhi?t do b? c x? t? du?ng ? ng hoi, nhu dã gi?i thích trong ph?n 2.11.   
 
10. Tang cu?ng thu h?i nu?c ngung 25  
Ph?n 2.10 dã gi?i thích k? v? thu h?i nu?c ngung. Hình 47 so sánh lu ?ng nang lu ? ng trong m?i 
kg hoi và nu?c ngung ? cùng m? t áp su?t. T? l? ph?n tram nang lu? ng trong nu?c ngung so v?i 
hoi có th? chênh l?ch trong kho?ng t?  18% t?i áp su?t 1 bar t? i 30 % t?i áp su?t 14 bar. Rõ ràng 
là nên thu h? i nu?c ngung. N?u nu?c này du?c dua tr? l?i lò hoi, tiêu th? nhiên li?u c?a lò hoi s? 
gi?m. V? i m? i m? c tang nhi?t d? nu?c c?p lên 6oC s? giúp ti?t ki?m kho?ng 1% lu ? ng nhiên li?u 
s? d?ng cho lò hoi . 

                                                 
25 M ?c 10 trích t?  M ô dun 14.1 Gi?i thi?u thu h?i nu?c ngung. Trong: Spirax Sarco Learning Centre, Block 14, ‘Thu h?i nu?c 
ngung’. www.spiraxsarco.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 46. Nu?c va trong ?ng (Spirax Sarco) 
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11. Thu h?i hoi giãn áp26 
Hoi giãn áp du?c gi?i phóng t?  nu?c ngung có nhi?t d? cao khi nhi?t d? nu?c ngung gi?m 
xu? ng. Ví d? nhu, khi hoi dua ra kh?i lò hoi và áp su?t lò hoi b? s?t, m?t ph?n nu?c trong lò hoi 
s? b? giãn áp d? h? tr? cho hoi ‘ho?t tính’ du?c t?o thành t?  nhi?t ? nhiên li?u lò hoi. 
 
Khi s? d?ng hoi giãn áp, c?n xác d?nh kh? i lu? ng hoi giãn áp. Có th? xác d?nh kh? i lu? ng hoi 
giãn áp thông qua tính toán ho?c tham kh?o t?  các b?ng ho?c d? th? don gi?n. 
 
Ví d?: Tính toán lu ? ng hoi giãn áp hi?n có 
Nu?c ngung di vào b?y hoi là nu?c bão hòa, t?i áp su?t áp k? 7 bar g và nhi?t d? 170°C. Nhi?t 
lu? ng riêng trong nu?c ngung ? áp su?t này là 721 kJ/kg. Sau khi qua b?y hoi, áp su?t trong 
nu?c ngung quay tr? l?i du? ng ? ng là 0 bar g. T?i áp su?t này, nhi?t lu?ng t?i da có trong m? i kg 
nu?c ngung là 419 kJ và nhi?t d? t? i da là 100°C. M? c nhi?t du 302 kJ giúp chuy?n nu?c ngung 
thành hoi. Nhi?t c?n d? t?o ra 1 kg hoi bão hoà t?  nu?c t?i cùng m? t nhi?t d?, t?i áp su?t áp k? 0 
bar là 2257 kJ. T? l? ph?n tram hoi giãn áp trên m? i kg nu ?c ngung du ?c tính nhu sau: 
 

T? l? % hoi giãn áp hi?n có  =    S1— S2      X 100% 

                                                                    L2 
 

Trong dó: S1 
= nhi?t c?m c?a nu?c ngung áp su?t cao hon  

            S2
 
= nhi?t c?m c?a nu?c ngung áp su?t th?p hon (t?i dó t?o ra hoi giãn áp) 

            L2
 
= nhi?t ?n c?a hoi giãn áp (t?i áp su?t th?p hon).   

Trong ví d? này, % hoi giãn áp bay hoi là: 
= [(S1— S2) / L2] X 100% 

                                                 
26 M ?c 11 là b?n tóm t?t  Mô dun 14.6 Hoi giãn áp . Trong: Spirax Sarco Learning Centre, Block 14, ‘Thu h?i nu?c ngung’. 
www.spiraxsarco.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 47. Nhi?t lu?ng c?a hoi và nu?c ngung t?i cùng m? c áp su?t 
(Spirax Sarco) 
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= [(721 – 419)] / 2257] X 100% 
 = 13.4% 
 
Ví d?: S?  d?ng bi?u d? d? xác d?nh hoi giãn áp  
Có th? s?  d?ng bi?u d? ? hình 48 d? xác d?nh tr? c ti?p áp su?t trung bình và áp su?t th?p thu? ng 
g?p ? r?t nhi?u h? th?ng. Ví d? minh ho? trong hình 48 cho k?t qu? là có 0,134 kg hoi giãn áp 
du?c t?o thành t? m? i kg nu ?c ngung qua b?y hoi 

   
Hình 48: So d? kh?i lu? ng hoi giãn áp (Spirax Sarco) 

  
Hoi giãn áp du?c s?  d?ng ch? y?u cho các quá trình gia nhi?t. X? dáy c?a lò hoi cung có th? 
du?c t?n d?ng nhu hoi giãn áp. Kh? nang thu h? i hoi giãn áp du ?c trình bày trong chuong Lò 
hoi. 
 
Trung tâm Spirax Sarco Learning cung c?p thêm thông tin v? thi?t b? thu h? i hoi giãn áp, các yêu 
c?u d? thu h? i thành công và các ? ng d?ng di?n hình c?a hoi giãn áp. 
 
12. S? d?ng máy nén nhi?t d? t?n d?ng hoi áp su?t th?p 
Trong r?t nhi?u tru? ng h?p, hoi áp su?t th?p du?c tái s?  d?ng làm nu?c sau khi ngung t? khi 
không có gi?i pháp tái s?  d?ng nào khác. Trong r?t nhi?u tru?ng h?p, có th? nén hoi áp su?t th?p 
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v?i hoi áp su?t cao và tái s?  d?ng làm hoi áp su?t trung bình. Nang lu ? ng chính trong hoi là nhi?t 
?n, vì v?y nén nhi?t có th? tang thu h?i nhi?t th?i lên r?t nhi?u. Máy nén nhi?t (hình 50) là m?t thi?t 
b? don gi?n có m?t vòi phun hoi áp su?t cao vào ch?t l? ng v?n t?c cao. Dòng ch?t l?ng có v?n t?c 
cao s? cu? n theo hoi áp su?t th?p và nén l?i trong venturi. Thi?t b? này thu?ng du?c s?  d?ng trong 
thi?t b? bay hoi, t?i dó hoi du?c nén l?i và s?  d?ng làm hoi gia nhi?t. 
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Hình 49.  Máy nén nhi?t 
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5. DANH SÁCH SÀNG L? C GI? I PHÁP 
 
Ph?n này bao g?m các gi?i pháp s?  d?ng nang lu ? ng hi?u qu? nh?t 

 
§ Vá ch? rò r? hoi và nu?c ngung (m?t l? du?ng kính 3 mm ? du?ng ?ng ch?  7 kg/cm2

 
hoi s? 

làm lãng phí 33 kilolít d?u nhiên li?u m?i nam) 
§ T?p h?p các yêu c?u s?a ch?a rò r? hoi mà c?n ph?i d? ng dây chuy?n d? th? c hi?n. Dùng 

gi?y dánh d?u v?t rò.  
§ S? d?ng tua bin hoi d?i áp d? t?o ra áp su?t hoi th?p hon 
§ S? d?ng phuong pháp kh?  quá nhi?t hoi hi?u qu? hon 
§ Ð?m b?o ki?m soát h?p lý nhi?t d? c?a quá trình 
§ Duy trì áp su?t hoi th?p nh?t có th? 
§ Gi?m lãng phí nu?c nóng x? b? 
§ B? ho?c cách ly nh? ng du ? ng ? ng hoi th? a 
§ Ð?m b?o là nu?c ngung ph?i du?c lo?i b? dúng cách kh? i quá trình và thi?t b? gia nhi?t 
§ Ð?m b?o là nu?c ngung du?c dua quay tr? l?i ho?c tái s?  d?ng trong quá trình. (m?i m?c 

tang 60C nhi?t d? nu?c c?p nh? b? hâm/thu h?i nu?c ngung s? tuong ?ng v?i m?c ti?t ki?m 
1% tiêu th? nhiên li?u trong lò hoi)  

§ Gia nhi?t so b? nu?c c?p cho lò hoi v?i hoi giãn áp và nu ?c ngung. N?u cách này không 
du?c, có th? gia nhi?t b?ng hoi t? n? i hoi nh? phuong pháp phun hoi. 

§ Thu h? i nhi?t t?  x? dáy lò hoi liên t?c 
§ Ki?m tra ho?t d? ng c?a b?y hoi 
§ Gi?m thi?u nu?c ngung trong ? ng 
§ Lo?i b? không khí ? hoi gián ti?p s?  d?ng thi?t b? (m?t t?m màng không khí dày  0,25 mm s? 

cung c?p tr? cho trao d?i nhi?t m?t tr? l?c  tuong duong v?i m?t b?c ngan b?ng d?ng dày 
330 mm)  

§ Thu? ng xuyên ki?m tra các b?y hoi và s? a ch? a ngay nh? ng b?y h?ng   
§ Xem xét vi?c thu h? i theo ?ng thông khí ra ngoài (v.d v? i nh? ng bình giãn áp l? n) 
§ T?n d?ng hoi th?i d? gia nhi?t cho nu?c 
§ S? d?ng thi?t b? làm l?nh h?p th? d? ngung t? hoi th?i tru?c khi dua nu?c ngung tr? l?i lò 

hoi 
§ Xây d? ng chuong trình b?o trì hi?u su?t hoi. B?t d?u v? i vi?c ki?m toán nang lu ? ng, các ho?t 

d?ng ti?p theo, và dua chuong trình này vào làm m?t ph?n c?a chuong trình qu?n lý nang 
lu ?ng liên t?c c?a công ty 
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6. CÁC B? NG TÍNH 
 
Ph?n này bao g?m các b?ng tính sau: 

• Thông s? k? thu?t c?a b?y hoi 
• Ki?m toán b?y hoi 
• T? n th?t b?o ôn 

 
B?ng 1: THÔNG S?  K?  THU? T C? A B? Y HOI 
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B?ng 2: ÐÁNH GIÁ B? Y HOI 
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