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1. GI? I THI?U
Chuong này s? trì
nh bày v? d?nh nghia c?a hoi, các d?c di?m vàlýdo 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 vàcu?c
Cách m?ng Công nghi?p. Ngày nay hoi là m?t ph?n quan tr? ng vàkhông 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 vàgiao 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’.
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Vìv?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.
Vìr?t nhi?u lý do, hoi là m? t trong nh? ng hàng hoádu? 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
trì
nh. Các lý do s? d?ng hoi bao g?m:
§ Vi?c t?o ra hoi hi?u qu? vàkinh t?
§ Vi?c phân ph? i hoi t?i di?m s? d?ng d? dàng vàhi?u qu? v? m?t chi phí
§ Cóth? d? dàng ki?m soát hoi
§ Có th? d? dàng truy?n nang lu ? ng cho quátrì
nh
§ D? dàng qu?n lýh? 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 vànhu?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
Hàm lu? ng nhi? t cao
Nhi?t ?n x? p x?
2 100 kJ/kg
R? ti?n
M? t s? chi phíx? lýnu ? c
H? s? trao d? i nhi? t cao
C?n áp su? t cao cho nhi?t d?
cao
Không c? n bom tu?n hoàn
C?n s? d? ng ? ng nh?

Nu?c nóng
Hàm lu? ng nhi? t trung bì
nh
Nhi? t lu?ng riêng
4,19 kJ/kg°C
R? ti? n
Ðôi khi c? n x? lý
H? s? trung bì
nh
C?n áp su?t cao cho nhi?t d? cao

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 gi?m nhi? t d? hon

H? s? tuong d? i th?p
Ch? c?n áp su?t cung có th? cho
nhi?t d? cao
C?n bom tu? n hoàn
C?n s? d? ng ? ng th?m chíc òn
l? n hon
Khó ki?m soát hon C?n van ba chi?u ho?c van di? u
ch?nh áp su?t
Khó gi?m nhi? t d? hon

C?n b?y hoi
C?n x? lý nu?c ngung
Có hoi giãn áp
C?n x? dáy lò hoi
C?n x? lý nu? c d? ch?ng an
mòn

Không c?n b? y hoi
Không c?n x? lý nu? c ngung
Không có hoi giãn áp
Không c? n x? dáy lò ho i
Ít an mòn hon

Không c?n b? y hoi
Không c?n x? lý nu?c ngung
Không có hoi giãn áp
Không c? n x? dáy lò hoi
An mòn không dáng k?

C?n cóh? th? ng ?ng h? p lý

Yêu c?u bí
ch n? i, m? i hàn t? t

Không b?nguy co cháy
H? th? ng r?t linh ho? t

Không b? nguy co cháy
H? th?ng kém linh ho?t

Yêu c?u bí
ch n? i, m? i hàn r? t
t?t
Nguy co cháy
H? th? ng không linh ho? t

D? dàng gi?m nhi? t d? b? ng
van h? nhi? t

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

D?u nhi?t d? cao
Hàm lu? ng nhi?t th? p
Nhi?t lu?ng riêng
1,69-2,93 kJ/kg°C
Ð?t ti? n
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1.2 Hoi làgì
?
Ð? hi?u rõ d?c tí
nh c?a hoi, c?n hi?u du?c c?u t?o nguyên t? vàphân t? d? áp d ?ng ki?n th? c
này v?i dá, nu? c vàhoi. 2
Phân t? làkh? 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 tí
nh 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 vàoxy.
S? k?t h?p c?a các nguyên t? hì
nh 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 hì
nh thành t? hai nguyên t?
hydro và m?t nguyên t? oxy. Lý do mànu?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 làm?t nguyên t? cós?n vàlà thành ph?n chí
nh 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 vàhoi), du ?c g? i là
các pha. V?i H2 O, các thu?t ng? dá, nu ?c, vàhoi 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 tí
ch (du? c g? i là liên k?t
hydro). M? c d? kí
ch thí
ch 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 dóch? có th? cùng t? n t?i ? tr?ng thái cân b?ng t?i m? t nhi?t
d? vàáp su?t nh?t d?nh, vàdi?m này du?c g? i làdi?m ba pha. Ði?m ba pha c?a H2 O mà t?i
dócác pha dá, nu ?c và hoi trong tr?ng thái cân b?ng x?y ra ? nhi?t d? 273,16 K vàáp 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 thìthay vìtan ch?y, dás? 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 vítrítrung tâm mà ? dócác phân t? cách nhau g?n b?ng m? t du ? ng kí
nh 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, vàch?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 pháv? 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 làentanpi nóng ch?y ho?c nhi?t nóng ch?y. Hi?n
tu? ng d? i pha này làquátrì
nh thu?n ngh?ch, và quá tr ì
nh thu?n ngh?ch x?y ra khi xu?t hi?n
quátrì
nh 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,
H2 O làm?t ngo?i l?, m?t d? c?a nó tang trong quátrì
nh tan ch?y, dó là lý do t?i sao bang l?i
n?i trên nu ?c.
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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 kí
nh
m? t phân t? do l? c hút l? n nhau vàthu ?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 vàtuong 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? dãcó d? d? ng nang d? d?t v?n t?c
cho phép chúng bay thoát lên kho?ng không phí
a 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? kí
ch thí
ch 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 vàhoi, m?t d?
c?a hoi th?p hon nhi?u so v? i c?a nu?c vìkho?ng cách c?a các phân t? hoi l?n hon. Vìv?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, nódãd?t d?n nhi?t d? sôi hay nhi?t d? bão hoà, vìnódãbão hoàv? 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 màkhi?n
nu?c t?o thành hoi bão hoà. Nhi?t d? c?a nu?c dun sôi và hoi bão hoàtrong 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 khíquy?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 màkhông c?n thay d? i pha. Vìv?y, vi?c tang áp su?t th? c t? s? giúp
tang c? entanpi c?a nu?c vànhi?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 hoàhoi (Hì
nh 1).

Hình 1: Ðu?ng cong bão hòa hoi
(Spirax Sarco)
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? tríphí
a trên du ? ng cong bão hòa du?c g? i làhoi quánhi?t:
§ Nhi?t d? vu ?t quánhi?t d? bão hoà là hoi quá nhi?t.
§ Nu?c ? di?u ki?n v? tríphí
a du? i du? ng cong là nu?c chua sôi.
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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, thìquátrình 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, vìnhi?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 (h f)
Lànhi?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 làthu?t ng? dãdu?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 khíquy?n (0 bar g), nu ?c dun sôi ? 100°C, vàc?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, giátr? c?a nhi?t
dung riêng c?a nu ?c (C P ) là4.19 kJ/kg °C du?c s? d?ng cho h?u h?t các tí
nh toán trong kho?ng
0°C - 100°C.
Entanpi hoáhoi 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
trì
nh 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 quátrì
nh
chuy?n pha t? dásang nu?c, quá tr ì
nh hoá hoi cung có tính thu?n ngh?ch. Quátrì
nh 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 dí
ch gia nhi?t, và dây chí
nh là ph?n nhi?t trong toàn b? nhi?t c?a hoi du ?c trí
ch
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 làt? 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 hoáhoi (nhi?t ?n) (kJ/kg)
Có th? tham kh?o entanpi (và các d?c tí
nh 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 tí
nh
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 vàhoi thu ? ng ch? a các h?t nu?c. Trên th? c t?, do có s? chuy?n d? ng h? n
lo?n vàb?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 vàhoi. N?u hàm lu ? ng nu? c trong hoi chi?m 5%, thìhoi là95%
khô và có d? khô là 0,95. Entanpi hóa hoi th? c t? c?a hoi ?m làs?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

Vìv?y:
Entanpi t?ng th? c t? = hf + hfg x

Vìth? tí
ch 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?. Vìv?y th? tí
ch riêng c?a hoi ?m s? th?p hon c?a hoi khô:

Th? tí
ch riêng th? c t? =

vg x

Trong dó: vg là th? tí
ch 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?. Hì
nh 2 minh ho ? m? i liên quan gi? a
entanpi vànhi?t d? t?i các áp su?t khác nhau, và du?c g? i làd? 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 dãnh?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 vàentanpi ti?p t?c tang trong khi nhi?t d?
v?n gi? nguyên ? nhi?t d? bão hòa, hfg, (B - C). Khi d? khôc?a hoi/h?n h?p nu ?c tang lên, các
di?u ki?n c?a nós? 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 chí
nh xác gi? a hai tr?ng thái, d? khô (x) là0,5. Tuong t? nhu v?y, trên
du? ng hoi bão hòa, hoi khô 100%. Khi nó dãnh?n d? toàn b? entanpi hóa hoi, nós? 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 quánhi?t (C - D). Ðu ?ng th?ng ch?t l? ng bão hoà và du?ng hoi bão hoàgi?i
h?n m?t khu v? c trong dóhoi/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, vàph?n bên ph?i ch? cóhoi quá nhi?t. Giao di?m c?a hai du? ng hoi
bão hòa vàdung d?ch bão hoàg? 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 hoàt?i di?m t? i h?n.

Hì
nh 2. Ð? th?pha entanpi nhi?t d?

(Spirax Sarco)

Phí
a trên di? m t?i h?n ch? có th? cókhí
. Tr?ng thái khílà tr?ng thái khuy?ch tán nh?t, ? tr?ng
thái này, các phân t? chuy?n d?ng t? do nh?t, vàth? tí
ch tang không gi? i h?n khi áp su?t gi?m.
Ði?m t? i h?n lànhi?t d? cao nh?t màch?t l? ng cóth? 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 nód?ch chuy?n t? khu v? c quánhi?t sang khu
v?c hoi ?m. Ði?m t? i h?n ? hoi x?y ra t?i 374,15 o C và221,2 bar. Trên m? c áp su?t này hoi g? i là
trên t?i h?n vàkhông 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 quátrì
nh trao d? i nhi?t
§ V?i nhi?t d? vàáp su?t thí
ch h?p, n?u không hi?u su?t s? b? ?nh hu? ng
§ Không có không khívà các khíkhông th? ngung t?, nh? ng t?p ch?t này làm c?n tr? quá
trì
nh trao d? i nhi?t
§ Hoi ph?i s?ch, vìc?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 vành? ng l? nh? ? b?y hoi vàvan
§ Hoi ph?i khô, vình? ng h?t nu ?c có trong hoi s? làm gi?m entanpi th? c t? c?a quátrì
nh bay
hoi, vàd?n d?n vi?c t?o c?n ? thành ?ng vàb? m?t trao d? i nhi?t.

3

Thông tin chi ti?t v? các tiêu chích?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
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2. H? TH? NG PHÂN PH? I HOI
Ph?n này trì
nh bày v? h? th? ng phân ph? i hoi vàcác 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 vàthi?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 tâmcó
th? là bu? ng hoi ho?c làb? 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 cóth? là lò hoi nhi? t th?i s? d?ng khíth?i t? các quá trì
nh nhi?t d? cao, d? ng co ho?c th?m
chílà 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 vàáp su?t hoi c?p t?i thi? t b? s? d?ng. B?o ôn vàb?o trìh? th?ng hoi cung r?t
quan tr? ng vàc?n du?c xem xét ngay t? giai do?n thi?t k?.
C?n n?m rõ chu trì
nh hoi co b?n còn g?i là“chu trì
nh hoi và nu?c ngung”(hì
nh 3). Khi hoi
ngung t? trong m?t quá trì
nh, 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 chí
nh”, 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 cóth? d?n hoi t? i các thi?t b? s? d?ng riêng l?.
Khi van tinh chí
nh 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 chí
nh t? i các di?m s? d?ng cóáp su?t th?p hon. Ðu ? ng ? ng mát hon
hoi, vìv?y nhi?t du?c truy?n t? hoi sang ?ng. Không khítrong ? ng cung mát hon hoi, vìv?y ? ng
truy?n nhi?t cho không khí
.

Hì
nh 3. M ?t chu trì
nh hoi di?n hì
nh (Spirax Sarco)
4

Ph?n 2.1 là b?n tóm t?t M ôdun10.1 Gi?i thi?u v? h? th?ng phân ph?i hoi, trong: Spirax Sarco Learning Centre, Block 10, Phân
p h?i hoi. www.spiraxsarco.com
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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 vàdu? 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 dãnóng 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? vìdu? 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 vàdu?c dòng hoi mang theo v? i s? tr? giúp c?a
tr?ng l? c, do d? d?c trong du?ng ?ng chí
nh, 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 chí
nh.
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 vàl?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? vàs?n ph?m (t?i kh? i d? ng), và, khi dãnóng hon, s? ti?p t?c truy?n
nhi?t cho quátrì
nh (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 vàd? 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 dãchuy?n thành hoi. Nu?c ngung du?c t?o thành trong c?
du?ng ?ng phân ph?i hoi vàthi?t b? c?a quátrì
nh làm?t ngu?n cung nu?c c?p lò hoi nóng có th?
dùng du?c thí
ch 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 giátr? không nên b? phí
. Thu h?i toàn b? lu?ng nu?c ngung này vào b? c?p lòhoi ? cu?i
chu trì
nh nang lu ?ng hoi, vànên th? c hi?n gi?i pháp này khi nào có th?.
Có nhi?u y?u t? ?nh hu? ng d?n quátrì
nh 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 lòhoi
§ 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, nós? 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.
Vìv?y, ph?i tí
nh 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? tí
ch nh? hon khi ? áp su?t th?p hon. N?u hoi du?c
sinh ra trong lò hoi vàdu?c phân ph? i ? áp su?t cao, thìkí
ch thu ?c c?a du?ng ?ng chí
nh s? nh?
hon v?i cùng t?i nhi?t. S?n xu?t vàphân 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 chí
nh du? ng kí
nh nh? hon, giúp gi?m chi phív?t li?u ban d?u
nhu ? ng, bí
ch, các ph? ki?n, b?o ôn vànhân công.
§ ? ng có du? ng kí
nh nh? hon s? giúp gi?m chi phíb?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 màthi?t b?? ng d?ng hoi yêu c?u. Gi?m áp su?t c?c b?
d? phùh?p v? i h? th?ng riêng l? cung mang l?i hoi khô hon t?i di?m s? d?ng.

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

Thi?t b? nhi?t: Phân ph? i vàs? d?ng hoi
Du? i dây làcác 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 chí
nh ? 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 vàtí
nh ch? ng rão ? nhi?t d? cao.
Thông thu?ng, chi?u dài ?ng là6m.
2.2.2 Kí
ch 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 thí
ch h?p t? i di?m s? d?ng. Vi?c
xác d?nh thông s? du ?ng ?ng làm?t y?u t? quan tr?ng.
Ðu ? ng ? ng quá c? cónghia là:
§ ? ng, van, các m?i n? i, vv… s ? d?t hon c?n thi?t.
§ Chi phíl?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 làc?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 kí
ch 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.
§ Cónguy co thi?u h?t hoi
§ Nguy co an mòn, nu?c ngung trong ? ng vàti?ng ? n l? n hon do v?n t?c hoi tang.
Kí
ch thu ?c du? ng ? ng có th? tí
nh toán d?a trên m? c s?t áp vàv?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 kí
ch thu ?c ? ng vàs?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 hì
nh 4 d? tí
nh toán kí
ch thu ? c ? ng.
5

Ph?n 2.2 tóm t?t Mô dun 10.2 ? ng và xác d?nh thông s? ?ng, vàM 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
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N?u ai thí
ch s? d?ng b?ng tí
nh hon làd? th? thìcóth? s? d?ng b?ng 2 d? xác d?nh kí
ch thu ?c
du? ng ? ng
Du ? i dây làm? t víd? tí
nh 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
Tí
nh 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 kí
ch thu?c du?ng ?ng d?a trên m?c s?t áp s? d?ng toán d? trong hì
nh 4:
§ Ch? n di? m trên du? ng hoi bão hòa ? áp su?t 7 bar g, vàdánh d?u làdi?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, vàdánh 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 vàBC làkí
ch thu?c ?ng yêu c?u. Trong tru ? ng h?p này, ? ng
40mm làquánh?, vànên 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 tí
nh 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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Hì
nh 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 làkhi hoi ?m. Ngay c? nh? ng m?c v?n
t?c này cung làcao 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?.
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Hoi quánhi?t có th? du?c coi làkhíkhô, nókhông ch? a d? ?m. Vìth?, 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 hì
nh 5. Nh? ng ai thí
ch 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.
Víd? tí
nh 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
Tí
nh toán kí
ch thu?c du?ng ?ng d?a trên v?n t?c s? d?ng toán d? trong hì
nh 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 kí
nh ? ng (Ði?m D).
§ C?n có m? t ?ng v?i m?t l? kí
ch thu ?c 130 mm; cóth? l? a ch? n l? cókí
ch 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 chí
nh
d?c không quá1:100 (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 vàhi?u qu? (Hì
nh 6).

Hình 6. Cách l?p d?t du?ng ?ng hoi di?n hì
nh (Spirax Sarco)
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2.3 L? thoát nu? c
L? thoát nu?c 6 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? tríd?t các l? thoát nu?c. C?n xem xét lu?ng nu ?c ngung còn trong du?ng ?ng d?n hoi
chí
nh 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 lànu?c
(nu ? c ngung) s? ch?y d?c theo du? ng ? ng d?c vàdu?c thu l? i ? các di?m trung trong h? th? ng.
Vìv?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 chí
nh 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 bì
nh thu ?ng, hoi luu
thông trong ? ng v? i t?c d? lên t? i 145 km/h, mang theo nu ?c ngung. Hì
nh 7 minh ho? du? ng
?ng x? dài 15 mm n? i tr? c ti?p v? i dáy du? ng ? ng chí
nh.

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

M?c dùdu?ng ?ng 15 mm là d? công su?t, nhung nó có th? thu nu?c ngung dang luu thông
trong ?ng chí
nh ? t?c d? cao. Cách s?p x?p này không hi? u qu?. Hì
nh 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 í
t nh?t 25 - 30 mm t? dáy túi c?a
du?ng ? ng hoi chí
nh lên t?i 100 mm, và í
t nh?t là50 mm v?i nh? ng ? ng to hon. Nhu v?y s? t?o
ra m? t kho ?ng không phí
a 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
vàc?n này n?u dáy túi g?n m? t bí
ch có th? tháo r? i ho?c van x? dáy.

Hình 8. Túi b?y (xiphon - di?m thu nu?c ngung) kí
ch thu?c chu?n (Spirax Sarco)

6

Hì
nh 2.3 l?y t ? M ôdun 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
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Hình 9. Kí
ch thu ?c túi x? thí
ch h?p (Spirax Sarco)

2.4 Ðu? ng ?ng nhánh
Ðu? ng ?ng nhánh7 thu ? ng ng?n hon du?ng ?ng chí
nh. Vìv?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 chí
nh thí
ch h?p, có th? xác d?nh
thông s? du? ng ?ng v? i v?n t?c 25 - 40 m/giây, vàkhông ph?i lo l?ng v? s?t áp.

Hình 10. M ?t du?ng ?ng nhánh (Spirax Sarco)

7

Ph?n 2.4 trí
ch t? Mô dun 10.3 Ðu?ng ?ng hoi chính và thoát nu?c. Trong: Spirax Sarco Learning Centre, Block 10, Phân
p h?i hoi. www.spiraxsarco.com
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
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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 chí
nh s? ch? a hoi khônh?t. (hì
nh 10). N?u các m?i
n?i trí
ch t? c?nh, ho?c th?m chít? dáy (nhu trong hì
nh 11a), chúng có th? thu nu? ngung vàv?n
b?n t? du?ng ? ng chí
nh. K?t qu? là hoi dua d?n thi?t b? s? d?ng s? r?t u? t vàb?n, gây ?nh hu ? ng
t?i hi?u su?t c? trong ng?n h?n vàdài h?n. Van trong hì
nh 11b nên du?c d?t càng g?n phí
a 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.

Hình 11a. L?y hoi không chu?n
(Spirax Sarco)
Hình 11b. L?y hoi chu?n
(Spirax Sarco)
2.4.2 ? ng thu nu?c ngung
Trong du? ng ? ng nhánh cung cónh?ng di?m trung. Ph? bi?n nh?t là? ng thu nu?c ngung d?t g?n
van tinh vàvan di?u ch?nh (Hì
nh 12). Nu?c ngung có th? tí
ch t? trong dòng phí
a trên c?a van
dóng vàs? b?n vào hoi khi van m?. Vìv?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 vàthoát 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? tríkhông 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, vànên d?t các di?m thoát nu ?c cách
nhau không quá15m (xem hì
nh 13). M?c dí
ch 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.

Figure 13. Reverse Gradient on Steam Main (Spirax Sarco)
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
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2.5 Thi?t b? l?c thô
Ph?n này trì
nh 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 vàb?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, vàcác 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 khídang luu thông, vàb?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 vàvan di?u ch?nh.
Có th? chia thi?t b? l?c thôthành hai lo?i chí
nh theo c?u t?o c?a chúng, dó là lo?i ch? Y vàki?u
thùng. Hì
nh 14 minh h?a các víd? di?n hì
nh c?a nh?ng lo?i thi?t b?l?c này.

A
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)

2.5.1 Thi?t b?l?c thôch? Y
Ð? i v?i hoi, thi?t b? l?c ch? Y làlo?i chu?n thông d?ng nh?t trên th? gi? i. Thân thi?t b? hì
nh tr?
nh? g?n r?t ch?c vàcóth? ch?u du?c áp su?t cao. Th?c ch?t dây làm?t bì
nh ch?u áp su?t, vàlo?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 dùcung có m? t s? tru? ng h?p ngo?i l? tu? theo kí
ch thu?c, nhì
n chung kh? nang ch?a ch?t
b?n c?a thi?t b? l?c thôch? Y kém hon so v? i thi?t b? l?c thô ki?u thùng, có nghia làchúng c?n làm
s?ch thu ? ng xuyên hon. Ð? i v?i h? th? ng hoi, nhì
n chung di?u này không ph?i là m? t v?n d?
8

Ph?n 2.5 trí
ch 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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nghiêm tr? ng, tr? tru?ng h?p lu? ng ch?t b?n quánhi?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 màkhông c?n ph?i ng? ng ho?t d? ng.
Thi?t b? l?c thôch? Y ? du? ng ?ng hoi ho?c khín?m ngang ph?i du?c l?p d?t sao cho túi l? c n?m
trên m?t ph?ng ngang (hì
nh 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 quátrì
nh 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 (hì
nh 15c).
M?c dùthi?t b? l?c thônên du?c l?p n?m ngang, nhung không ph?i lúc nào cung có th? l?p nhu v?y,
vàn?u dòng luu lu ? ng di xu?ng, có th? l?p thi?t b? l?c thôtrên du?ng ?ng th?ng d?ng, khi dó m?nh
v?n thu? ng hu?ng th?ng vào túi (hì
nh 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 vàm?nh v?n s? roi ngu?c tr? l?i ?ng.

(a). Steam or gas applications

(b) Flow
vertically
downwa rds

(c) Liquid applications

Hình 15. Correct Orientation of Strainers (Spirax Sarco)

2.5.2 Thi?t b? l?c thôki?u th?ng vàki?u góc
Ngoài thi?t b? l?c thôki?u ch? Y, ki?u th?ng và ki?u góc du ?c s? d?ng khi hì
nh d?ng du ? ng
? ng không thí
ch h? p v? i thi?t b? l? c thôki?u ch? Y.
2.5.3 Thi?t b?l?c thôki?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
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
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so v? i ki?u ch? Y vàdi?n tí
ch l? c r? ng hon, vìv?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 kí
nh l? n hon. Thi?t b? l? c thôki?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. Vìv?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 vàdòng 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.

Hình 16. Thi?t b?l?c thôki?u thùng kép (Spirax Sarco)

2.5.4 Lu ?i c?a thi?t b? l?c thô
Có hai lo?i lu?i:
§ Lu?i d?c l?. Làm?t t?m v?t li?u du?c d?c các l? b?ng máy khoan. T?m v?t li?u dãd?c l? s?
du?c cu?n thành ?ng vàhàn l?i. Ðây là lo?i lu?i l? to vàkí
ch thu?c l? thu?ng t? 0,8 mm –
3,2 mm. Vìv?y, lu?i d?c l? ch? thí
ch 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? làl?ng h? tr? lu?i d?t. S? d?ng lu?i d?t cóth? t?o thành nh?ng l? nh? hon nhi?u so
v?i l? c?a lu?i d?c l?. Kí
ch thu?c l? lu?i d?t ch? b?ng 0,07 mm. Vìv?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 vàdu?c do t? trung tâm. Hì
nh 17 mô t? d?ng màng có
3 m?t lu?i.
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
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Hình 17. Víd? v? màng có 3 m?t lu?i (Spirax Sarco)
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 cór?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? cóth? 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 cóth? 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. Quátrì
nh 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 thôt?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? bí
ch cho th? i k? d?u sau khi h? th?ng m? i du?c l?p
d?t.
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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 dùthi?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, víd? nhu trong nh? ng tru? ng h?p sau:
§ Khi hoi du ?c bom tr?c ti?p vào quá trì
nh, có th? làm b?n s?n ph?m. Víd? nhu: trong
ngành công nghi?p th?c ph?m, vàd? 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 trì
nh ph?i lo?i b? do b? nhi?m b?n
ho?c bám các t?p ch?t nhìn th?y du ?c. Víd?: thi?t b? kh? trùng vàmáy 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 thí
ch h?p vàc?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. Quátrì
nh 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 cókí
ch 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; vìv?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 quácao 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 phí
a 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 vàgi?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 phí
a du?i thi?t b? l?c tinh. Khi áp su?t c?a
dòng phí
a 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 trí
ch 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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Thi?t b?nhi?t: Phân ph?i và s? d?ng hoi

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 làhoi ch? a m? t lu ? ng
nu?c, và là m?t trong nh? ng v?n d? luu tâm chí
nh c?a h? th?ng hoi. Nó có th? làm gi?m
nang su?t c?a h? th?ng vàch?t lu ?ng s?n ph?m, làm h? ng h?u h?t các b? ph?n c?a h? th? ng
vàthi?t b?. M?c dù s? d?ng b?y hoi vàl? 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 phí
a 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 trí
ch 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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Thi?t b?nhi?t: Phân ph?i và s? d?ng hoi
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? quátrì
nh 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 vàch?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 vàm?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 vàb? m?t trao d? i nhi?t.
§ Các van di?u ch?nh vàd? ng h? do lu u lu ?ng ho?t d? ng th?t thu ? ng.
§ Làm h?ng van di?u ch?nh vàd?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
dí
ch lo?i b? d? ?m cótrong luu lu ?ng hoi màb?y hoi vàl? 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 cókh?i lu ?ng vàquán tí
nh l? n hon hoi, vìv?y khi
d?i hu? ng, hoi khôs? luu thông quanh t?m ch?n còn h?t nu?c s? t?p trung ? t?m ch?n.
Bên c?nh dó, vìthi?t b? phân ly có di? n tí
ch 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 vàdu ?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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Thi?t b?nhi?t: Phân ph?i và s? d?ng hoi
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?.

Hì
nh 20. Thi?t b? phân ly ki?u dòng xoáy (Spirax Sarco)

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 cókí
ch
thu ?c quál?n d? h? th? ng khícóth? cu? n theo.
Khi kí
ch 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 cónhi?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.
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Thi?t b?nhi?t: Phân ph?i và s? d?ng hoi

Hình 21. Thi?t b?phân ly ki?u h? p nh?t
(Spirax Sarco)

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 trì
nh ngung t? vìnó 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
khívàcác khíkhông ngung t? khác), kh? i h? th? ng vàt?o di?u ki?n cho hoi di d?n dí
ch trong
tr?ng thái khô d? có th? th?c hi?n nhi?m v? m?t cách hi?u qu? vàkinh 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 quátrì
nh.
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 tí
nh d?n kh? nang b?y hoi có th?:
§ Thông khít?i 'di?m kh? i d?ng', t? c làlúc quá tr ì
nh b?t d?u khi không gian nhi?t dang du?c
không khíl?p d?y, n?u không du?c lo?i b? s? làm gi?m truy?n nhi?t vàtang 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? cóth? 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 thìkho?ng

11

Ph?n 2.8.1 là tóm t ?t Mô dun11.1 Gi?i thi?u –Vìsao c?n b? y hoi? Trong: Spirax Sarco Learning Centre, Block 11, ‘B?y
hoi vàcách b?y hoi’. www.spiraxsarco.com
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Thi?t b?nhi?t: Phân ph?i và s? d?ng hoi
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 chí
nh. 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 hì
nh 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 vàb?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 vànu ?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 vàtang 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’

Steam Traps

Thermostatic
1.
2.
3.

Liquid expansion
Balance pressure
Bimetallic

Mechanical
1.
2.

Ball floating
Inverted bucket

Thermodynamic
1.
2.
3.

Impulse
Labyrinth
Fixed orifice

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 làthi?t b? t? d? ng vìchúng
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 tí
nh 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 vàhoi.
Vìb?y hoi co h?c thu ? ng du?c s? d?ng nhi?u nh?t nên s? du?c trì
nh 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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Thi?t b?nhi?t: Phân ph?i và s? d?ng hoi
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 vàb?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 vànu?c
ngung. Trong tru? ng h?p b?y hoi cho trong hì
nh 23a, nu ? c ngung t? i b?y hoi s? làm phao n? i,
nâng van lên vànu? c ngung thoát. Nhu dã th?y, van luôn b? ng?p vìv?y c? hoi vàkhông khís?
không th? qua. Các b?y hoi hi?n d?i s? d?ng ? ng thông khínhi?t tinh, nhu hì
nh 23b minh ho?.
Ði?u này cho phép c? nu?c ngung vàkhông khíban d?u di qua.

Hì
nh 23a. B ?y hoi ki?u phao n?i v?i van x? Hì
nh 23b. Float Trap with Thermostatic

(Spirax Sarco)

Air Vent (Spirax Sarco)

? ng thông khít? d? ng s? d?ng thi?t b? cân b?ng áp su?t nhu làxiphon hoi tinh nhi?t, và d?t
trong không gian hoi trên m? c nu ?c ngung. Sau khi dãcho lu ? ng khíban d?u thoát, ? ng v?n
dóng cho d?n khi không khího?c khíkhông ngung t? tí
ch t? trong di?u ki?n ho?t d? ng bì
nh
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 í
ch nh? tang công su?t nu ? c ngung khi kh? i d? ng.
Tru?c dây, ? ng thông khínhi?t tinh là y?u di?m khi có nu?c ngung va ch?m trong h? th? ng.
Th?m chíphao 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 khính? 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
tì
nh 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 trí
ch 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
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Thi?t b?nhi?t: Phân ph?i và s? d?ng hoi
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 tí
ch b? m?t trao d? i nhi?t
hi?n có.
§ Cóth? x? lýdu ?c t?i nu? c ngung n?ng hay nh? vàkhông 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 khídu?c l?p, b?y có th? th?i khít? do.
§ Cócông su?t l? n so v?i kí
ch thu ?c
§ Nh? ng b?y cóvan m? khoáhoi là lo?i duy nh?t thí
ch h?p v? i ? ng d?ng có th? cókhoá 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 dùít 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 vàn?u có m?t vài v? trí
b?h? nó s? du? c bùm?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 hì
nh 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 làl? thông khính? ? ph?n trên
thùng. Hì
nh 24 minh ho ? phuong th?c ho?t d? ng.
Trong tru? ng h?p (i) thùng ? v?trídu? i, kéo van dóng l?i. Nu?c ngung ch?y du?i dáy thùng l?p
d?y thân van vàthoát ra ngoài ? d?u ra. Trong tru?ng h?p (ii) khi hoi d?n s? d?y thùng n? i lên
trên vàdóng 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? chì
m vàkéo van m?
ra. Nu?c ngung s? du? c th?i ra ngoài, sau dó chu trì
nh l?i ti?p t?c l?p l?i.
Trong tru? ng h?p (ii), khi kh? i d? ng không khís? d?n b?y làm thùng n? i và dóng van. Thùng
c?n cócác l? thông khíd? không khíthoát ra ph?n trên c?a b?y d? th?i ra ngoài qua m?t t?a c?a
van. L? thông khívàchênh l?ch áp su?t khánh? vìv?y b?y hoi s? ho?t d? ng ch?m khi khíthông.
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 khídãthoát
h?t. L?p thêm m?t l? thông khísong 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 thí
ch 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.
§ Cóth? 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 cós? có luôn luôn m? d? d?m b?o an toàn nhu ? ng d?n luu ki? u turbin.
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Figure 24. Operation of an Inverted Bucket Steam trap
(Spirax Sarco)

Nhu?c di?m c?a b?y hoi ki? u thùng d?o
§ Kí
ch thu?c l? trên thùng nh?, nên kh? nang thoát khíc?a lo?i b?y này r?t ch?m. Không th?
n? i r? ng l? này vìhoi s? thoát ra quánhanh ? di?u ki?n ho?t d?ng bì
nh thu ? ng.
§ Trong lòng b?y ph?i có d? nu? c d? d?m b?o mi?ng thùng luôn du?c dóng kí
n. 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 chì
m 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 thìnu? c l?i du?c di?n d? làm kí
n 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 vànu ?c t? do luu thông theo hu ? ng
xác d?nh, không th? códòng ngu?c chi?u, vàvan m?t chi?u s? dóng l?i.
§ Nhi?t d? hoi quánhi?t cao có th? khi?n b?y hoi ki?u thùng d?o b? h? do m?t kh? nang làm
kí
n 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 0o C. V?i lo?i b?y hoi d?ng co này cóth? x? ra tì
nh tr?ng không d?n
nhi?t n?u các di?u ki?n ho?t d? ng không du?c chúýkh?t khe. N ?u nhi?t d? môi tru? ng xung
quanh d?u du? i không d?, thìc?n ph?i có d?ng b?y hoi t?t hon d? có th? d?m b?o ho?t d?ng
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t?t. Trong tru? ng h?p b?y dùng d? thoát nu ? c làchí
nh thìd?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
Ðu? ng ?ng hoi chí
nh
§
§
§
§
§
§
§

Ð?c di?m
§ M? ra không khí
, công su?t nh?
§ Thu? ng xuyên thay d? i áp su?t
§ Áp su?t cao-th?p
§ Công su?t l?n
§ Có thay d?i không mong mu?n v?
áp su?t vànhi?t d?
§ Có v?n d? v? hi?u su?t c?a thi?t b?

Thi?t b?
Lòhoi
Thi?t b? gia nhi?t
Thi?t b? s?y
Thi?t b? trao d?i
nhi?t, vv…
Ðu? ng d?n
§
Các d?ng c?

Ð? ?n d?nh nhi?t t?t

Lo?i b?y phùh?p
Nhi?t d?ng h?c,
Co h?c,
B?y n?i
Co h?c:
B?y n?i
B?y thùng
B?y thùng d?o
Nhi?t d?ng h?c,
Nhi?t tinh: B?y lu?ng kim

Khi l? a ch?n b?y hoi c?n chúýd?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 vàb?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 vàluu thông d?c trong du?ng ?ng kí
ch thu ?c quá nh? ho?c là
do (a) hi?n tu? ng ng?p, ho?c do (b) quááp 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? tríc?a ?ng sao cho d?c v? hu? ng c?a dòng
hoi. C? m? i 3m c?n d? d?c í
t nh?t 12 mm vàc? 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? chí
nh c?n cân nh?c khi l? a ch? n b?y hoi. Dùhoi 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? lýc?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? quátrì
nh 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 vàcách 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 phíl?p d?t. C?n ? ng
vàch?t b?n có th? ?nh hu?ng d?n các van di?u ch?nh vàb?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 khád? dàng và không t? n kém, chi phíl?p d?t r?t th?p s?
s?m du?c hoàn v? n. C?n vàb?i b? thu h? i s? giúp gi?m th? i gian b?o trì
.
Vi?c l? a ch?n khádon 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 vàáp su?t c?a h? th? ng. Ngoài ra cung c?n xem xét d?n kí
ch 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 làl?p d ?t vàb?o trìthi?t b? l?c thôd? dàng vàr? ti?n hon nhi?u so
v?i van di?u ch?nh vàb?y hoi.
d) Khoá hoi
Trong m? t s? tru? ng h?p, kh? nang khoáhoi 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. Cóth? 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? khoáhoi’
.
Ðây là m?t van kim bên trong cho phép khoáhoi trong ? ng xy phông d? dua ra ngoài qua van
chí
nh. B?y n? i làlo?i b?y duy nh?t có ch? c nang này và làl? 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 làdùng chung m?t b?y cho t? hai thi?t b? tr? lên (hì
nh 25). Lýdo ban
d?u c?a vi?c s? d?ng chung b?y hoi làtru?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 vàc? ng k?nh. B?y hoi ngày
nay nh? hon và r? hon r?t nhi?u, vìth? m? i thi?t b? trao d?i nhi?t d?u có th? thoát nu ?c thí
ch
h?p. S? d?ng riêng b?y hoi d? thoát nu ?c cho t? ng thi?t b? s? t? t hon làdùng chung b?y hoi.
Cách b? tríh?p lý nh?t làs? 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 chí
nh thu h?i nu?c ngung chung (hì
nh 25).
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Figure 25. Group Trapping and Individual Trapping
with Common Condensate Return (BEE, 2004)

f) Thi?t b? khuy?ch tán
V? i b?y hoi th?i ra ngoài khíquy?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. Nócóth? 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 (hì
nh 25) vào d?u ? ng d? gi?m nu?c th?i
vàti?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)
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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. Víd? nhu m?t du?ng ? ng hoi
chí
nh dài 150 mm c?n l? thoát nu ?c códu? ng kí
nh í
t 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 kí
ch 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 cókí
ch 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, vìtr? 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
cóth? làm m? c áp su?t ngu?c quácao, c?n ph?i tránh.
i) Thông khí
N?u không lo ?i b? không khídu?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 khíkhông du?c lo?i b?, h? th?ng s?
c?n nhi?u th? i gian hon d? gia nhi?t vàcho s?n lu? ng th?p hon bì
nh thu? ng.

2.9 L? thông khí
Ph?n này trì
nh bày công d?ng c?a l? thông khítrong h? th? ng phân ph?i hoi. 14
2.9.1 Tác d?ng c?a không khíd?i v?i hoi
N?u không khítr? n l?n v?i hoi và luu thông cùng hoi, các túi khís? 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 trì
nh trao d? i nhi?t nhu minh ho? trong hì
nh 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 khílà0,025 W/m °C, trong khi giátr?này ? nu?c thu ? ng là0,6 W/m °C,
? s?t là75 W/m °C vàd? ng là 390 W/m °C. M?t l?p màng khídày 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 khíkhó 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? cóth? x?y ra hi?n tu? ng làm?t d? không khítrên b? m?t ngung cao hon vàth?p hon. Hon
n?a, n?ng d? khíg?n b? m?t nu?c ngung cao hon vàs? 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 khídu? 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, vìv?y nhi?t d? c?a h?n h?p
gi?m xu? ng. Qua dó, s? hi?n di?n c?a không khícó tác d? ng kép:
§ Nót?o ra tr? l? c d? i v?i quátrì
nh 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, vìv?y làm gi? m gradien nhi?t d? ? b? m?t trao d?i
nhi?t

Hì
nh 27. Tác d?ng c? a không khíd?i v?i trao d?i nhi?t
(Spirax Sarco)

Tác d?ng toàn ph?n là làm gi?m t?c d? trao d? i nhi?t mà m?t quá trì
nh quan tr? ng r?t c?n, và
trong tru ? ng h?p x?u nh?t, nó s? khi?n quá tr ì
nh không d?t du?c nhi?t d? mong mu? n. ? r?t
nhi?u quátrì
nh c?n m?t nhi?t d? t? i thi?u d? d?t du?c thay d? i hoá/lýc?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 khís? r?t r?c r? i vìnó
khi?n d? ng h? áp su?t ch?y sai. Vàkhông th? xác d?nh nhi?t d? d? a trên áp su?t dó.
2.9.2 Không khítrong h? th?ng
Không khícó trong ? ng hoi vàthi?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 khívào ? ng khi dóng máy.
Không khícó th? xâm nh?p vào h? th? ng trong nu ?c c?p. T?i 80°C, nu? c cóth? hoà tan kho ?ng
0,6 % th? tí
ch, không khí
.
Các d?u hi?u c?a không khíg? m:
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§
§
§

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 khítrong nu ?c ngung
An mòn

2.9.3 Lo ?i b? không khí
Phuong ti?n thông khíhi?u qu? nh?t là s? d?ng m?t thi?t b? t? d?ng. Không khítr? 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 khícho h? th? ng hoi. M?t ? ng thông khídu?c g?n
vào ? ng hoi (hì
nh 28) ho?c ? cu? i du? ng ? ng hoi chí
nh (hì
nh 29) s? m? khi cókhông khí
.
C?n b? trídu? ng ? ng x? không khíthí
ch h?p d? cóth? lo?i b? không khím?t cách t? i da. Thông
thu ? ng ngu? i ta l?p m? t du? ng ? ng d? dua không khíth?i ra noi quy d?nh, không nên s? d?ng
du?ng ? ng thu h? i nu?c ngung vìnhu v?y s? h?n ch? kh? nang x? không khíra ngoài và có th?
làm tang an mòn.

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

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

Khi ? ng thông khídu?c l?p vào nhánh r? d? tránh b?y hoi (hì
nh 29), nó s? ho?t d? ng nhu m?t
b?y hoi sau khi không khídãthoát ra vàcó th? x? nu?c ngung. Trong tru? ng h?p dó, c?n n?i
?ng thông khív?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?trícao, thìnó 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 khís? gi?m, nh?t là khi kh? i d?ng. Nó có
hi?u qu? nhu nhau khi ? ng thông khíkhông h?p nh?t v? i b?y hoi. Khi hì
nh thành không gian
ch? a hoi vàv? trídu?ng hoi vào nghia làh?u h?t không khídi qua du?ng x? nu?c ngung, nó s?
thu?n ti?n hon n?u du? ng x? t? b?y hoi vàdu?ng thông khíkhông d?t ? m? c cao.
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Hình 29. B?y hoi ki?u thùng d?o v?i ?ng thông khísong
song (Spirax Sarco)

2.9.4 V?tríthông khí
Khi ? ng ho?c vòi có ti?t di?n tuong d? i nh?, hoi dua vào dó s? dóng vai trò nhu làm? t pitông,
d?y không khít?i di?m cách xa d ?u vào c?a hoi. Ði?m ‘cách xa’này thu? ng làv?tríd?t ? ng
thông khíthí
ch h?p nh?t. Trong tru?ng h?p thi?t b?s? d?ng hoi có hì
nh nhu trong hì
nh 29, m? t
lu? ng không khís? di ra d?u ra c ?a nu ?c ngung, do nó hì
nh thành trong b?y hoi ho?c trong
du?ng ? ng d? x?. Lu?ng không khícòn l?i s? t? l?i, t?o ra m?t di?m l?nh trên b? m?t gia nhi?t.
Chí
nh vìv?y nên thi?t b? không du?c làm nóng d?u nó s? t?o ra các di?m méo mó.
Vìh? n h?p không khí
/hoi n?ng hon hoi tinh khi?t ? cùng m?t áp su?t, c?n có? ng thông khícho
nh? ng b?y hoi n?m ? v? tríth?p. Tuy nhiên, phuong th? c ho?t d? ng c?a b?y hoi cónghia lànu?c
ngung t?o ra m? t thi?t b? b?t kí
n b?ng nu?c t?i d?u vào c?a b?y vàdôi khi c?n tr? không khídi
vào b?y.
Có th? c?n s? d?ng m?t ? ng thông khín? 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 hì
nh 30.
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Figure 30. V?tríthông khíd?i di?n v?i d?u vào c?a ho i (Spirax Sarco)

Tuy nhiên, trong tru?ng h?p hai không gian hoi có cùng kí
ch thu ?c và hì
nh d ?ng nhung cóv? trí
hoi vào khác nhau, v?tríc?a ? ng thông khícóth? khác nhau. ? hì
nh 31 và32, nu?c ngung du?c
thoát ra t? phí
a du? i. Khi hoi di vào ? du? i dáy, không khís? có xu hu? ng di lên phí
a trên bì
nh
(hì
nh 32). Trong tru?ng h?p này, các ? ng thông khínên du?c d?t ? trên và b?y hoi nhi?t tinh d?t
? phí
a du? i s? lo?i b? b?t k? lu?ng không khínào còn l?i.
Khi hoi di vào ? phí
a trên, không khíl?i có xu hu?ng di xu?ng phí
a du? i thì? ng thông khínên
du?c d?t ? phí
a du? i. Thông thu ? ng b?y hoi nhi?t tinh có kh? nang thông khícao 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 khíthìvi?c l?p d?t
riêng ?ng thông khítrên d?nh c?a bì
nh (xem hì
nh 32) s? có mang l?i hi?u qu? t?t hon, nh?t làkhi
bì
nh cóhì
nh d?ng không cân d?i.

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

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

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

39

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

2.10 Thu h?i nu ? c ngung
Ph?n này trì
nh bày v? thu h? i nu? c ngung trong h? th?ng hoi. 15

2.10.1 Thu h?i nu ?c ngung làgì
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 í
ch v? môi tru? ng, k? thu?t hay tài chí
nh.
Hoi bão hoàdu?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 hì
nh 33.

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)
Ngoài hàm lu? ng nhi? t, thành ph?n c?a nu?c hoi ch? y?u là nu?c c?t, r?t thí
ch h?p dùng làm
nu?c c?p cho lò hoi. H? th? ng ho i hi?u qu? làh? 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 quátrì
nh khác.
Ch? khi nu?c ngung th? c s? cónguy co nhi?m b? nhi?m b?n thìchúng 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 vàs? d?ng làm nu?c nóng
cho quátrì
nh 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 vànu?c ngung. Lu ? ng hoi
giãn áp di? n hì
nh chi? m kho?ng 10% - 15%. Tuy nhiên, ph?n tram th? tí
ch 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 nókhi 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 kí
ch thu ?c quánh? và
ph?i tí
nh d?n khi xác d?nh các thông s? c?a du?ng ?ng.

15

Ph?n 2.10 trí
ch 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
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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.
Hì
nh 34 mô t? m? t chu trì
nh hoi vànu?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.

Hình 34. Chu trình hoi vànu?c ngung di?n hình (Spirax Sarco)
2.10.3 Lý do c?n thu h?i nu ?c ngung
Lýdo c?n thu h?i nu?c ngung bao g?m:
§ Lýdo v? tài chính: Nu?c ngung làngu? n mang l?i hi?u qu? kinh t? k? c? khi lu ? ng nu?c
ngung thu h?i r?t nh?. Vìv?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 thìs? c?n m? t lu? ng nu ? c qua x? lýl?nh, phát
sinh chi phíx? lýnu?c vànhiên li?u d?gia nhi?t cho nu ?c t? nhi?t d? th?p hon.
§ Phís? 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, vàs? t?n thêm ti?n phís? d?ng nu ?c cho nhàcung 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 cónhi?t d? cao hon
43°C không du?c phép th?i ra h? th? ng thoát nu?c chung, b? i vìnó gây h?i cho môi tru? ng
vàlàm 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 phínang lu ? ng. H?u h?t các qu? c gia
d?u áp d?ng các quy d?nh tuong t? , các nhàcung c?p nu?c có th? ph?i tr? phínu? c th?i và
các kho?n ph?t n?u không tuân th? các quy d?nh trên.
§ T?i da hoás?n lu?ng c?a lòhoi: 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, vìv?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 lòhoi: Nu?c ngung lànu?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
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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? trím?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? trím?t b?ng vàxác d?nh thông s? du? ng ? ng
thu h? i nu?c ngung lành? ng y?u t? quan tr? ng. 16 Công vi?c b? trím?t b?ng c?a h? th? ng du ? ng
?ng nu?c ngung làcông vi?c r?t ph?c t?p. Ph? thu?c nhi?u vào áp su?t ? ng d?ng, d?c tí
nh c?a
b?y hoi, v? tríc?a ? ng thu h? i nu?c ngung trong h? th? ng và áp su?t trong ? ng thu h? i nu?c
ngung. Vìlýdo trên, t? t nh?t làb?t d?u b?ng vi?c cân nh?c xem c?n cóy?u t? nào, và thi?t k? so
d? m?t b?ng d? d?m b?o vi?c l?p d?t thí
ch h?p nh?t. M?c tiêu hàng d?u là:
§ Không d? nu?c ngung tí
ch 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 tí
ch t? s? làm gi?m hi?u su?t, tang an mòn ? ? ng,
m?i n? i vàthi?t b?.
§ Không d? nu?c ngung tí
ch t? trong du ? ng ? ng hoi chí
nh. 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 chí
nh, m? i lo?i có các d?c di?m riêng. B?n lo?i này du?c xác
d?nh vàminh ho? trong hì
nh 35.
Vi?c xác d?nh thông s? du?ng ?ng nu?c ngung làhàm 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 làch?t l? ng hay hoi giãn áp?

16

Ph?n 2.10.4 là b?n tóm t?t M ôdun 14.2 So d? b? trídu ?ng ?ng thu h?i nu?c ngung vàMô 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.
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Hình 35. 4 ki?u du?ng ?ng nu?c ngung (Spirax Sarco)

2.11 B?o ôn du? ng ?ng hoi vành? 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 thùb? i d? d?n nhi?t vàcó 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 vàch?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 í
ch sau:
§ Gi?m tiêu th? nhiên li?u
§ Ki?m soát quy trì
nh t? t hon nh? duy trìnhi?t d? quy trì
nh ? 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 làb?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
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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 vìb?o ôn giúp h? không ph?i
ti?p xúc tr? c ti?p v? i b? m?t nóng vànhi?t phóng x? vàgiúp 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? phùh?p v?i m?i lo?i:
§
Thi?t b?b?o ôn nhi?t d? th?p (du?i 90o C), dùng trong thi?t b?làm l? nh, h? th?ng nu ?c nóng
vàl?nh, b? d? tr? , vv… V?t li?u thu ?ng hay du?c s? d?ng nh?t làb?c lie, g?, magiê
cacbonat 85 %, s?i khoáng, pôliurêtan vàpolixetiren giãn n?
§ Thi?t b?b?o ôn nhi?t d? trung bình(90 –325o C), du?c s? d?ng trong thi?t b?gia nhi?t vàt?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 vàs? i khoáng
§ Thi?t b?b?o ôn nhi?t d? cao(325o C tr? lên), thu? ng dùng cho lò hoi, h? th? ng hoi quánhi?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 vàs? i g?m.
B?ng du? i dây mô t? nh? ng thi?t b? ?ng d?ng, uu vànhu?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 hì
nh d?ng khác nhau du?c
dúc s?n ch?ng h?n nhu ? ng hì
nh bán tr?, hì
nh d?t, van, bí
ch, vv. Cái thu?n l? i chí
nh c?a v?t li?u
b?o ôn dúc s?n lànó 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 ýd?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 vàcác 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 vàhoách?t
§ Kh? nang ch?u l? a c?a v?t li?u
§ Ð? th?m c?a v?t li?u
§ Chi phít? ng, bao g? m chi phímua, l?p d?t vàb?o trìv?t li?u.
Hì
nh 6. V?t li?u b?o ôn cho các ? ng d?ng khác nhau
CÁC LO? I B? O ÔN
Polixetiren
Thi?t b? b?o ôn h? u co làm t?
phuong pháp trùng h? p styrene
Pôlyurêtan
T?o ra b?ng cách cho ph?n ?ng
isocyanides vàc?n. T?o thành
các t?m r?ng bên trong
So thu? tinh (s? i khoáng)
S?n xu?t b?ng cách làm nóng
ch?y khoáng ch?t bazan luy?n

? NG D? NG
Thí
ch h? p v? i nhi?t d? th?p
(-167o C - 82 o C). Ch? y?u s?
d?ng trong bu?ng l?nh, ?ng
c?a h? th?ng l?nh vàduy trì
c?u trúc v?t ch?t
Thí
ch h? p v? i nhi?t d? th?p (178o C - 4o C). 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
Thí
ch h? p v? i nhi?t d? lên t? i
820o C. Ch? y?u s? d?ng d?
b?o ôn cho lò công nghi? p,

UU VÀ NHU? C ÐI? M
Uu di?m: c? ng và tr?ng lu? ng nh?
Nhu? c di?m: d? cháy, di? m nóng
ch?y th?p, pháhu? b?ng tia c?c tí
m,
d? b? các dung môi t?n công
Uu di?m: c?u trúc liên k?t m?ng
ch?t ch?, t? tr?ng th?p vàcó co tí
nh
cao
Nhu? c di?m: d? cháy, sinh hoi d?c
m?t cách t? t?
Uu di?m: có t? tr?ng n?m trong
kho?ng r?ng và? nhi?u d?ng khác
nhau. Nólà ch?t tro v? phuong di?n
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CÁC LO? I B? O ÔN
than c?c trong lò ? 1500o C. Các
ch?t cóg?c Phenol du?c thêm
vào. Nócóth? du?c dùng d? làm
th?m, chan, ho?c d? b?o ôn
du? ng ?ng
S?i thu? tinh
Hì
nh 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
hì
nh thành các ?ng
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. Nócór?t
nhi?u d?ng và nhi?u kí
ch c? khác
nhau.

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

UU VÀ NHU? C ÐI? M
hoáh?c, không an mòn và v?n gi?
du? c co tí
nh trong quátrì
nh s?
d?ng

Thí
ch h? p v? i nhi?t d? lên t? i
540o C. 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
Thí
ch h? p v? i nhi?t d? lên t? i
1050o C. 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: không lão hoá.
Nhu? c di?m: S?n ph?m có tí
nh
ki?m nh? – pH 9 (trung tí
nh có
pH7). Nódu?c dùng d? b?c b?o v?
tránh an mòn kim lo? i

S?i g?m
Làm t? nhôm có d? tinh khi?t
cao vàcác h?t cát, du?c dun
nóng ch?y trong lòd i?n và th?i
khív? 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

Thí
ch h? p v? i nhi?t d? lên t? i
1430o C. 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: có c?u trúc l? khính? ,
d?n nhi?t th?p, v?n gi? du? c kí
ch
thu? c vàhì
nh 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. Nókháng ?m vàch?ng an
mòn.
Uu di?m: Thí
ch h?p v? i các thi?t b?
? ng d?ng khác nhau do cócác 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 vànu? c ngung vìdây 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 thí
ch h?p làb?c lie, bông thu? tinh, so thu?
tinh vàamiang. C?n b?o ôn c? bí
ch vìbí
ch không du?c b?o ôn s? tuong duong v? i 0,6 m ? ng
không du?c b?o ôn (SEAV, 2005). Bí
ch 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 làs? d?ng m? t l?p b?o ôn có th? d? ra du?c khi c?n ki?m tra bí
ch.
Hì
nh 37 dua ra các m? c t?n th?t nhi?t ? du?ng ? ng không du?c b?o ôn. Ph?n 3 trì
nh bày v? cách
tí
nh 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
kí
nh khác nhau (SEAV, 2005)
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3. ÐÁNH GIÁ H? TH? NG PHÂN PH? I HOI
Ph?n này gi?i thí
ch cách th?c hi?n dánh giáb?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 giáb?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. Vìv?y c?n xem xét hai câu h? i du? i dây khi dánh
giáhi?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 vàlàm 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? vàt?ng h?p. Có th? s?
d?ng b?ng tí
nh 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 kí
nh ng?m
(hì
nh 41), ki?m tra b?ng m?t, thi?t b? ki?m tra hì
nh ch? T và van ki? m tra m?t chi?u ba chi?u.
Phuong pháp này phùh?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 làcód?u hi?u rò r?.

Figure

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
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Ð? ki?m tra m?t b?y hoi, c?n có m?t van tinh trên dòng phí
a 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 vàb?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 ròr? hoi trong b?y. R?t khóxác d?nh b?ng
m?t thu?ng xem b?y cób? ròhoi giãn áp hay hoi ho?t tí
nh, nhung thông thu? ng n?u hoi phun
liên t?c thành m? t dòng xanh, dó là hoi ho?t tí
nh. 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 vànguyên 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 làtr?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 ví
t 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 thí
ch
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 thí
ch 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? ròr? vànhi?t d? th?p cho th?y kh? nang b? t?c,
b?y kí
ch 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 vàn?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 phí
a b?y hoi. Ð? có
du?c thông s? tin c?y, ? ng ph?i d? tr?n, s?ch vàkhông có c?n vình? 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 vàdo 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:
§ Nókhông b??nh hu ? ng b? i hoi giãn áp.
§ K?t qu? h?n ch? vàchua du?c làm rõ ràng
§ Cóth? th? c hi?n do d?c t?i ch?, t? xa, th? công ho?c t? d?ng vàcóth? phát hi?n ra nh? ng h?ng
hóc ngay, giúp gi?m thi?u ch?t th?i vàt? i da d?u tu.

19

M ô dun 11.14 Ki?m tra vàb?o trìb?y hoi. Trong: Spirax Sarco Learning Centre, Block 11, ‘
B?y hoi vàcách b?y hoi’.
www.spiraxsarco.com
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3.2 Ðánh giát?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, vìv?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 vàchi phínhung n?u tang d? dày l?p b?o ôn, m? c ti?t ki?m chi
phívà 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 màd? 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) vàdu?c minh ho? trong hì
nh 40. Ð? dày kinh t? c?a l?p
b?o ôn du?c tí
nh d? a trên nh? ng y?u t? sau, d? dày này có th? thay d? i tu? t? ng doanh nghi?p:
§ Chi phínhiên 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 kí
nh ?ng/d? dày b? m?t
§ Chi phíb?o ôn u?c tí
nh
§ Nhi?t d? ? môi tru? ng xung quanh lànhi?t d? thu ? ng

I+H

Cost

I

H

M

Insulation Thickness
I : Chi phíb?o ôn
I + H : T ?ng chi phí

H : Chi phít?n th?t nhi?t
M : Ð? dày kinh t?

Hì
nh 40. Xác d?nh d? dày kinh t? c?a v?t li?u b?o ôn (BEE, 2004)
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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Hi?n nay cónhi?u lo?i d? th?, bi?u d?, vàtài li?u tham kh?o hu ? ng d?n cách tí
nh kh? i lu? ng t? n
th?t nhi?t. Có th? s? d?ng b?ng tí
nh 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 trì
nh sau d? tí
nh 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 kí
nh (m) x chi?u dài (m)

Trong dó:
S
A
Ts
Ta

= T? n th?t nhi?t b? m?t, theo kCal/h m2
= Di?n tí
ch b? m?t, theo m2
= Nhi?t d? b? m?t nóng, theo o C
= Nhi?t d? môi tru? ng xung quanh, theo oC

Luu ý: Có th? s? d?ng phuong trì
nh này v? i nhi?t d? b? m?t lên t?i 2000 C. 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 tí
nh d?n.
Chi phínang lu ?ng tang thêm do t? n th?t nhi?t có th? du?c tí
nh b?ng phuong trì
nh sau:

T?n th?t nhiên li?u tuong ? ng (Hf) (kg/nam)

T? n th?t nhi?t vàchi phíhàng nam (USD)

Hs x s? gi? ho?t d? ng hàng nam
= -----------------------------------------GCV x ? b
= Hf x chi phínhiên li?u (USD/kg)

Trong dó:
GCV = Nhi?t tr? c?a nhiên li?u kCal/kg
?b
= Hi?u su?tlò hoi, theo %

3.2.3 Tính toán t?n th?t nhi?t-víd?
Câu h?i: M?t du?ng ? ng dài 100 m v? i du? ng kí
nh 100 mm không du?c b?o ôn, du?ng ?ng này
2
cung c?p hoi 10 kg/cm cho thi?t b?. Tí
nh 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 phíd?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 dãdu?c b?o ôn (Ts) = 65o C
Nhi?t d? môi tru? ng xung quanh (Ta) = 25o C
Bu?c 1: Tí
nh 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 = 25o C
S1 = [10+(170-25)/20] x (170-25)
= 2500 kCal/h m2
A (m2 ) = 3,14 x du?ng kí
nh (m) x chi?u dài (m)
Ðu?ng kí
nh = 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: Tí
nh toán t?n th?t nhi?t b? m?t vàt?ng t?n th?t nhi?t c?a du?ng ?ng dãb?o ôn (S2)
S2 = [10+ (Ts-Ta)/20] x (Ts-Ta)
Ts = 65o C
Ta = 25o C
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 kí
nh= 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: Tí
nh toán m? c ti?t ki?m chi phívà 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
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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 phíd?u nhiên li?u = 300 USD/t?n (0,3 USD /kg)
Hf = 44194 x 8400 = 45052 kg/nam
10300 x 0,8
Chi phíhàng nam do t? n th?t nhi?t (USD) = Hf x chi phínhiên 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
Hì
nh 41 gi?i thí
ch quy trì
nh tí
nh toán ti?t ki?m nang lu ? ng vàchi phính? thu h? i nu ?c ngung.
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`

Hình 41. Tính toán ti?t ki?m chi phívà 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 chí
nh 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 chúýd?n các y?u t? sau:21
§ Ki?m tra b?y hoi, du ?c trì
nh bày trong ph?n 3.1
§ B?o trìd?nh k?, tùy theo lo?i b?y hoi vàthi?t b? s? d?ng bâ? hoi. Víd? nhu b?y hoi áp su?t
cân b?ng, có m? t s? b? ph?n du?c thi?t k? d? cóth? 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 vàd?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 trìd?nh k? n?u ch? làm s?ch vàs? 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 trìd?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 làkhá 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. Nótu? theo m? c d? d? dàng d? l?p m? i, d? tin c?y và kh? nang s?n
cóc?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 ví
t. 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 ýki?n c?a nhàs?n xu?t v? công ngh? thí
ch h?p d? b?o trìb?y hoi.
Nhàs?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?
thí
ch h?p.
§ Thay b?y hoi. Có nh? ng tru? ng h?p, thay b?y hoi s? r? và d? dàng hon làs?a ch?a. Khi dó,
kh? nang thay th? b?y hon d? dàng r?t quan tr?ng. Các di? m n? i bí
ch cung làm? t gi?i pháp,
m?c dùb?y hoi cóbí
ch d?t ti?n hon b?y hoi d?ng xo?n tuong duong. L?p thêm bí
ch cung là
m?t chi phíphát sinh.
2. Tránh ròr? hoi
Rò r? hoi làm?t ngu?n t?n th?t nang lu ?ng, c?n tránh. Ngu? i ta u?c tí
nh, c? m? i l? có du? ng
kí
nh 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 chúýd?n v?t rò
hoi b?t k?. Trên th? c t?, nhà máy c?n xem xét m?t chuong trì
nh ki?m tra thu? ng xuyên d? xác
d?nh các v?t rò trên du? ng ? ng, van, bí
ch vàcác m? i n? i. B?ng cách b?t kí
n 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? vàth?m chícó th? cao hon v?i nh? ng h? th?ng có nhi?u b?
ph?n c?a quátrì
nh.
Ð? tránh rò r?, nên xem xét vi?c thay th? các di?m n? i bí
ch hi?n dang b? h? ? các h? th?ng cu
b?ng các m?i hàn. Hì
nh 42 dua ra u?c tí
nh so b? lu? ng rò r? hoi d? a trên d? dài dòng hoi.Víd?,
n?u d? dài dòng hoi là700 mm thìt?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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Hình 42: T?n th?t hoi theo chi?u dài c?a dòng hoi
(Spirax Sarco)
3. Cung c?p hoi khô cho quá trình
Hoi t?t nh?t s? d?ng d? gia nhi?t cho quá trì
nh công nghi?p làhoi 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 quát?i vàcác thi?t b? nu?c ngung. Hoi quánhi?t không thí
ch h?p cho gia nhi?t quá
trì
nh vìnó 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 ýràng lòhoi không có thi?t b? gia nhi? t s? không d?t hi?u su?t hoi bão hoà100%. 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. Vìthi?t b? quátrì
nh c?n dùng hoi bão hoà
khô, c?n chúýd?n ho?t d?ng c?a lò hoi vàv?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 vàlàm h?ng ph?n l?n các
thi?t b?trong h? th? ng. M?c dùthoát nu ?c vàb?y hoi k? càng có th? lo?i b? h?u h?t nu? c, nhung
nh? ng cách này không th? x? lýcác 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 lòhoi du ?c thi?t k? d? t?o thành
hoi bão hoàthu ?ng b? ?m. M?c dùd? khôcó 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 chí
nh ho?c trên ? ng nhánh d? g?im d? ?m trong hoi vàc?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 trì
nh gia nhi?t khi s? d?ng ? h? th? ng gia nhi?t gián ti?p, ch?ng h?n
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nhu b? trao d? i nhi?t. Vìv?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 vàphân ph? i hoi ? áp su?t
cao nh?t cóth? nhung l?i s? d?ng hoi ? áp su?t càng th?p càng t? t vìnhu v?y nhi?t ?n s? cao
hon. Tuy nhiên, cung theo b?ng hoi, áp su?t hoi càng th?p thìnhi?t d? hoi cung càng th?p. Vì
nhi?t d? là ?l c d?n d?ng ? quá tr ì
nh 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 vàkéo dài th? i gian c?a quátrì
nh. V? i nh? ng thi?t b? cót? n th?t c? d?nh cao (nhu các
xy lanh s?y l? n), áp su?t th?p hon cóth? d?n d?n tiêu th? hoi tang do th? i gian c?a quátrì
nh b?
kéo dài. Tuy nhiên, cung có m?t s? thi?t b? ? m?t s? doanh nghi?p v?n cóth? gi?m du?c tiêu th?
hoi ? áp su?t th?p hon màkhông làm ?nh hu?ng d?n th?i gian c?a quátrì
nh. Vìv?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 màkhông ?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. Quátrì
nh gia nhit
nhanh, nhi?t c?m c?a hoi cung du ?c s? d?ng cùng v? i nhi?t ?n, giúp quátrì
nh s? d?ng nhi?t hi?u
qu?. V? i nh? ng quátrì
nh màvi?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 thìcó th? s? d?ng phun hoi gián ti?p. M?t
cách lýtu? ng, hoi phun c?n du?c ngung t? hoàn toàn vìb?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 –
vàch?c ch?n làkhông du?c vu? t quá1 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. Hì
nh 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 kí
nh 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 làs? d?ng thi?t b?phun hoi du?c ch? t?o thí
ch
h?p. Thi?t b? phun hoi thí
ch 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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Hình 43: L?p d?t các thi?t b? phun hoi di?n hì
nh
(Spirax Sarco)

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 quátrì
nh trao d? i nhi?t. Có th? là
m? t t?m màng không khí
, nu ?c ngung vàc?n trên thành ? ng. Ð? i v? i b? m?t c?a v?t truy?n nhi?t,
cóth? 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 cóth? 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 cóth? 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. Cóth? gi?m l?p c?n này b?ng cách v?n hành lòhoi thí
ch 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 hoáhoi,
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 trì
nh
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 trí
ch 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
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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 vàkhông t?o thành màng
nu?c ngung thìhi?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 quátrì
nh ngung t? du?i d?ng gi?t cao hon nhi?u so v? i quátrì
nh ngung t? d?ng màng.
Vìquátrì
nh ngung t? d?ng gi?t có di? n tí
ch b? m?t truy?n nhi?t l? n hon so nên h? s? truy?n
nhi?t cóth? cao hon 10 l?n so v? i quá trì
nh ngung t? d?ng màng. Trong thi?t k? b? trao d? i nhi?t
có quátrì
nh 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 trìquátrì
nh 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, cóth? duy trìdi?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 trì
nh
ngung t? d?ng gi? t các v?t li?u nhu Silicon, PTFE vàaxit béo. Tuy nhiên, nh? ng l?p ph? này s?
d?n b? m?t hi?u qu? do m?t s? quátrì
nh nhu oxy hoáho?c t?c ng?n và cu? i cùng s? chuy?n thành
quátrì
nh ngung t? d?ng màng.
Vìkhông khílà m?t l?p b?o ôn t?t, nó t?o ra tr? l? c l? n hon d? i v?i quá trì
nh truy?n nhi?t.
Không khícó th? t?o ra tr? l? c l? n g?p t? 1 500 - 3 000 l?n so v?i thép vàt? 8 000 - 16 000 l?n
so v? i d? ng. Ði?u này có nghia là m?t l?p màng không khích? dày 0,025 mm có th? t?o ra tr?
l?c cho quátrì
nh 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.
Hì
nh 44 minh ho? tác d?ng t? s? k?t h?p c?a các l?p này d?i v? i quátrì
nh truy?n nhi?t. Nh? ng
l?p màng c?n tr? quátrì
nh 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 bì
nh. 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 khívà nu?c trên b? m?t truy?n nhi?t ? trong quá trì
nh 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 vàgi?m thi?u chi phího?t d? ng c?a h? th?ng oi, c?n
duy trìhi?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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.
Hình 44. Gradien nhi?t d? theo các v?t c?n nhi?t (Spirax Sarco)

7. Thông khíh?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 khívàcác khíkhông ngung t? khác s? hoà vào hoi, dù nh? ng khínày ch?
chi?m m? t t? tr?ng nh? so v? i hoi. Khi hoi ngung t?, nh? ng khínày s? tí
ch t? trong du? ng ?ng
vàb? trao d? i nhi?t. C?n luu ýkhi x? chúng. H?u qu? c?a vi?c không lo?i b? không khílà th?i
gian gia nhi?t kéo dài và hi? u su?t c?a h? th? ng vàquátrì
nh gi?m.
Không khícó trong h? th?ng cung ?nh hu? ng d?n nhi?t d? c?a h? th?ng hoi. Không khís? 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 vànhi?t d? c?a hoi/h?n h?p khíth? 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 khíd?n quátrì
nh trao d? i nhi?t. M?t l?p không khí
dày ch? 1 mm cóth? 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. Vìv?y, r?t c?n ph?i lo?i b? không khíkh?i h? th? ng
hoi.
V? tríthông khít? 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? cókhông khího?c hoi/h? n h?p không khícó th?
lên t? i. V? trít?t nh?t là ? cu? i du?ng ? ng d?n hoi chí
nh. C?n s? d?ng ? ng d? d?n khíx? t? l?
thông khíra m?t v? trían toàn. Ngoài ra, ?ng thông khícung 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 khír?t ch?m lúc kh? i d?ng.
trong không gian hoi ph? c
t?i v? trícó không gian hoi l? n (VD n?i h?p) vàh? n h?p hoi/không khícóth? ?nh hu? ng d?n
ch?t lu ?ng c?a quátrì
nh s?n xu?t.

23

M ?c 7 trí
ch 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
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8. Gi?m thi?u nu?c va 24
Nu?c va làti?ng ?n do nu?c ngung va ch?m vào du?ng ?ng, h? th?ng vàthi?t b?v? i t?c d? cao.
Du?i dây làm?t s? nguyên nhân:
§ Vìv?n t?c nu?c ngung cao hon bì
nh thu?ng cho nên d?ng nang c?a chúng m?t di cao hon.
§ Nu?c d?m d?c vàkhông nén ép du?c vìv?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 vàd?u n?i.

Hình 45. S? hì
nh thành thanh d?c c?a nu?c (Spirax Sarco)

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 vàk?t qu? làd?n d?n t?n
th?t hoi. Vìv?y các công vi?c thi?t k?, l?p d?t vàb?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 (hì
nh 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 hì
nh 10.3.7) –Luôn luôn s? d?ng van gi?m áp có dáy
b?ng.
§ L?p thi?t b? l?c thôkhông chu?n.
§ Thoát nu?c trong du?ng ?ng hoi không thí
ch hop.
§ V?n hành không dúng –m? van quánhanh 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 chí
nh và thoát nu?c. Trong: Spirax Sarco Learning Centre, Block 10, ‘Phân ph?i hoi’.
www.spiraxsarco.com

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

60

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

Hình 46. Nu?c va trong ?ng (Spirax Sarco)
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, vàl?p các l? thoát nu?c t?i nh?ng kho?ng
nh?t d?nh vàt?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 dãgi?i thí
ch trong ph?n 2.11.
10. Tang cu?ng thu h?i nu ?c ngung 25
Ph?n 2.10 dãgi?i thí
ch k? v? thu h?i nu?c ngung. Hì
nh 47 so sánh lu ?ng nang lu ? ng trong m?i
kg hoi vànu?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. Rõràng
lànên 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 6o C s? giúp ti?t ki?m kho?ng 1% lu ? ng nhiên li?u
s? d?ng cho lò hoi .

25

M ?c 10 trí
ch t? M ôdun 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
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Hình 47. Nhi?t lu?ng c ?a hoi vànu?c ngung t?i cùng m? c áp su?t
(Spirax Sarco)
11. Thu h?i hoi giãnáp26
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. Víd? 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 tí
nh’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 tí
nh toán ho?c tham kh?o t? các b?ng ho?c d? th? don gi?n.
Víd?: Tí
nh 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 là0 bar g. T?i áp su?t này, nhi?t lu ?ng t?i da có trong m? i kg
nu?c ngung là419 kJ vànhi?t d? t? i da là100°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 hoàt? nu?c t?i cùng m? t nhi?t d?, t?i áp su?t áp k? 0
bar là2257 kJ. T? l? ph?n tram hoi giãn áp trên m? i kg nu ?c ngung du ?c tí
nh 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 dót?o ra hoi giãn áp)
L2 = nhi?t ?n c?a hoi giãn áp (t?i áp su?t th?p hon).
Trong víd? này, % hoi giãn áp bay hoi là:
= [(S1 — S2 ) / L2 ] X 100%
26

M ?c 11 là b?n tóm t ?t M ôdun 14.6 Hoi giãn áp . Trong: Spirax Sarco Learning Centre, Block 14, ‘Thu h?i nu?c ngung’.
www.spiraxsarco.com
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= [(721 –419)] / 2257] X 100%
= 13.4%
Víd?: S? d?ng bi?u d? d? xác d?nh hoi giãn áp
Có th? s? d?ng bi?u d? ? hì
nh 48 d? xác d?nh tr? c ti?p áp su?t trung bì
nh vàáp su?t th?p thu? ng
g?p ? r?t nhi?u h? th?ng. Víd? minh ho? trong hì
nh 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 quátrì
nh 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 trì
nh 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 hì
nh 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 vàtái s? d?ng làm hoi áp su?t trung bì
nh. Nang lu ? ng chí
nh trong hoi lànhi?t
?n, vìv?y nén nhi?t cóth? tang thu h?i nhi?t th?i lên r?t nhi?u. Máy nén nhi?t (hì
nh 50) làm?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 vàs? d?ng làm hoi gia nhi?t.

DISCHARGE
STEAM
M.P.

MOTIVE
STEAM
H.P.

SUCTION STEAM
L.P.

Hì
nh 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
Vách? rò r? hoi vànu?c ngung (m?t l? du?ng kí
nh 3 mm ? du?ng ?ng ch? 7 kg/cm2 hoi s?
làm lãng phí33 kilolí
t d?u nhiên li?u m?i nam)
§ T?p h?p các yêu c?u s?a ch?a rò r? hoi màc?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? quánhi?t hoi hi? u qu? hon
§ Ð?m b?o ki?m soát h?p lýnhi?t d? c?a quátrì
nh
§ Duy trìáp su?t hoi th?p nh?t có th?
§ Gi?m lãng phínu?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 quátrì
nh vàthi?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 quátrì
nh. (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 vànu ?c ngung. N ?u cách này không
du?c, cóth? 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 khídày 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 vàs? a ch? a ngay nh? ng b?y h?ng
§ Xem xét vi?c thu h? i theo ?ng thông khíra ngoài (v.d v? i nh? ng bì
nh 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?ilò
hoi
§ Xây d? ng chuong trình b?o trìhi?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, vàdua chuong trì
nh này vào làm m?t ph?n c?a chuong trì
nh 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 tí
nh sau:
• Thông s? k? thu?t c?a b?y hoi
• Ki?m toán b?y hoi
• T? n th?t b?o ôn

Kí
ch thu?c
b?y hoi

Lo?i b?y hoi

B?y hoi tham
kh?o
(S?)

B? ph?n s?.

B?ng 1: THÔNG S? K? THU? T C? A B? Y HOI
Ki?u x?
(liên t?c/
bán liên t?c/
gián do?n)

Khu v?c tham kh?o
(h? th?ng/ban/toà
nhà)

Công su?t b?y
(kg Nu?c
ngung/h)

B?ng 3: T? N TH? T B? O ÔN
STT
V?trí

Thi?t b?tham
kh?o

Ðu?ng
kí
nh ngoài

Nhi?t d? b?
m?t

Nh? nxét

Tr?ng thái c?a các
ph? ki?n ? ng

Ch? n doán tì
nh hì
nh

Tr?ng thái ho?t d?ng
c?a b?y hoi

Thi?t b? ? ng d?ng
b?y hoi

V?tríb?y hoi

Áp su?t b?y hoi
kg/cm2

Kí
ch thu? c b?y hoi

Lo?i b?y hoi

B?y hoi tham kh?o
(s?.)

Khu v?c s?.

B?ng 2: ÐÁNH GIÁ B ? Y HOI

Ð? dày l? p
b?o ôn (n?u
có)
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Disclaimer:
This energy equipment module was prepared as part of the project “Greenhouse Gas Emission Reduction from Industry in Asia
and the Pacific” (GERIAP) by the National Productivity Council, India. While reasonable efforts have been made to ensure that
the contents of this publication are factually correct and properly referenced, UNEP does not accept responsibility for the
accuracy or completeness of the contents, and shall not be liable for any loss or damage that may be occasioned directly or
indirectly through the use of, or reliance on, the contents of this publication, including its translation into other languages than
English. This is the translated version from the chapter in English, and does not constitute an official United Nations publication.
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