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I. TỔNG QUAN VỀ PHÁT ĐIỆN NHIỆT KHÍ DƯ 

CHO DÂY CHUYÊN
1. SƠ ĐỒ HÌNH ẢNH TỔNG THỂ.



1. SƠ ĐỒ HÌNH ẢNH TỔNG THỂ.

Dây chuyền phát điện nhiệt khí dư gồm có 5 hạng mục:

➢Hạng mục lò hơi AQC.

➢ Hạng mục lò hơi SP.

➢Hạng mục tua bin hơi, máy phát điện (P.ĐK trung tâm).

➢Hạng mục bể nước làm mát tuần hoàn.

➢Hạng mục xử lý nước khử khoáng (lọc RO).



1. HM LÒ HƠI AQC.

▪ Lò hơi AQC là thiết kế để đáp ứng một loại lò hơi phát điện nhiệt dư

nhiệt độ thấp thiết kế để thu hồi nhiệt dư của máy ghi lạnh Clinke đầu

lò. Được gọi tắt là lò hơi AQC.

II. CHI TIẾT CÁC HẠNG MỤC



1. HM LÒ HƠI AQC.

➢ Khái quát.

- Tổng thể lò hơi nhiệt dư AQC áp dụng kết cấu hộp ống. Từ dưới lên trên có hộp

ống bộ quá nhiệt, hộp ống bộ bốc hơi và hộp ống hâm bộ nước nóng dùng chung. Tất

cả các hộp ống này thông qua thép hình.

- Mặt nhận nhiệt của lò AQC toàn bộ dùng các nguyên kiện trao đổi nhiệt định hình,  

ống viền tấm soắn.  

- Thân lò AQC lắp trên đỉnh giá thép, phân li lần 1 lắp đặt bên trong lò dùng tấm

chắn khe hở và kết cấu tấm lỗ, Nguyên kiện phân li lần 2 là bộ phân li lưới thép đặc

biệt.

- Để đảm bảo cho chất lượng hơi tốt và nước cấp lò đạt yêu cầu, nó còn được lắp

thêm ống tra hóa chất và ống thải bẩn bề mặt. 

- Để tiện khống chế mức nước còn lắp ống xả nước khẩn cấp. 

- Để đảm bảo an toàn và tiện cho thao tác, phần trên thân lò có lắp áp kế, van an 

toàn. Phía trước lắp 2 cụm ống thủy và đồng hồ báo mức nước 2 màu, có camera để

theo dõi mức nước, một bộ ống dịch vị kế có thể là hiển thị mức nước và dùng cho

bộ cảnh báo mức nước, Bộ cân bằng dung tích của 2 cụm mức nước. Để ghi chép và

khống chế mức nước .



1. HM LÒ HƠI AQC.

➢ Mặt Nhận Nhiệt:

- Mặt nhận nhiệt chính của lò hơi lắp tại nhà chế tạo, như các hộp

ống trên đây giảm thiểu lượng công việc lắp ráp tại hiện trường, rút

ngắn tiến độ lắp ráp, các bộ phận khác xuất xưởng riêng kiện. Lò

AQC sử dụng bảo ôn ngoài hôp ống, bên ngoài lớp bảo ôn có tấm

bảo vệ, tăng cường bảo vệ cho lớp vật liệu bảo ôn bên trong.



1. HM LÒ HƠI AQC.

➢ Giá thép và lan can:

- Giá thép theo cấp độ động đất cấp 7 và dưới cấp 7.

- Để tiện cho vận hành và sửa chữa có lắp đặt sàn và lan can tay vịn ở 

bên phải lò, sàn sử dụng sàn thép tấm nhám băng thép bình thường bố trí

lộ thiên và đỉnh lò có mái che mưa. Để cải thiện môi trường làm việc của

lò. Sàn, đường đi, tay vịn cầu thang sử dụng thép mạ kẽm, đường đi và

sàn đêuù có bậc cầu thang



1. HM LÒ HƠI AQC.

➢ Bộ hâm nước nóng:

• - Hộp ống bộ hâm nước nóng được chế tạo có nước nóng khoảng

1900C, nước ra khỏi bộ hâm đi vào đài thao tác cấp nước, sau đó chia 

làm 2 đường, 1 đường cấp nước cho lò SP, đường còn lại đi bao hơi

của lò AQC.



1. HM LÒ HƠI AQC.

➢ Tấm lò, ống khói, tường lò.

- Xung quanh lò bố trí có tấm lò trong cùng với đường khói nóng tổ

thành đường thông khói. Tấm lò trong, bên ngoài đường nóng bọc lớp

bảo ôn nhẹ. Toàn bộ bề mặt ngoài của lò đề có tấm bảo vệ ngoài bằng

tôn.



1. HM LÒ HƠI AQC.

➢ Các tham số lò hơi AQCbnn

TT Tên gọi Trị số Đơn vị

１
Lượng khí khói cửa vào 

của lò
２５００００ Nm3/h

２
Nhiệt độ khí khói cửa 

vào của lò
３６０ ℃

３
Nhiệt độ khí khói cửa ra 

của lò
１１５ ℃

４
Lượng bốc hơi định 

mức của lò
２２.７ t/h

５ Áp suất thiết kế １.５ MPa



６
Áp suất hơi nước định

mức
１.１７ MPa

７
Nhiệt độ hơi nước định 

mức
３３５ ℃

８
Nhiệt độ nước cấp

１９０ ℃

９ Áp suất thí nghiệm áp 

suất nước lò

２.０６ MPa

１０
Lượng nhiệt hấp thụ định 

mức của bộ nước nóng
７.２４ MW



１１
Áp suất thiết kế của bộ 

nước nóng
２.６ MPa

１２
Lưu lượng nước nóng

của bộ nước nóng
４１.５ t/h

１３
Nhiệt độ nước vao của 

bộ nước nóng
４０ ℃

１４
Nhiệt độ nước ra của bộ 

nước nóng
１９０ ℃

１５

Áp suất thí nghiệm áp 

suất nước của bộ nước 

nóng

３.２５ MPa



2. HM LÒ HƠI SP.

- Lò SP là lò hơi nhiệt dư giữa bộ trao đổi nhiệt nhiệt độ cao ở cuối lò

với quat gió nhiệt độ cao cuối lò lắp ở trên dây chuyền sản xuất xi 

măng.

- Lò hơi sử dụng theo phương thức tuần hoàn tự nhiên của thùng lò

đơn, bố trí kiểu đứng ngoài trời, kết cấu chắc chắn, gọn, ống khói từ

trên xuống dưới lần lượt đi qua bộ quá nhiệt, bộ bốc hơi 4 cấp hướng

đi của nó cùng với hướng đi xuống của bụi bột, bề mặt nhận nhiệt của

mỗi cấp đều bố trí thiết bị gõ thoát bụi, bụi bột được thải đều ra theo

dòng khí khói.



2. HM LÒ HƠI SP.



2. HM LÒ HƠI SP.

➢Thùng lò:

- Thùng lò lắp ở đỉnh giá thép, bên trong thùng lò có lắp bộ phân li lần 1, dùng

kết cấu khe hở tấ chắn. Nguyên kiện bộ phân li lần 2 là bộ phân li lưới thép. Để

đảm bảo chất lượng hơi tốt và chất lượng cấp nước lò còn lắp thêm ống tra hóa

chất, va ống thải bẩn bề mặt, Để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho thao tác, phần

trên thùng lò còn lắp áp kế, van an toàn va bê ống dự phòng. Trước thùng lốc lắp

2 cụm thủy vị kế 2 màu, lắp Camera công nghiệp theo dõi mức nước. Một tổ là

bệ dịch vị kế kiểu điểm cực, có thể làm hiển thị mức nước và nối với bộ cảnh báo

mức nước, bộ chứa cân bằng mức nước 2 bộ, để ghi chép và dùng điều khiển mức

nước.



2. HM LÒ HƠI SP.

➢ Mặt Nhận Nhiệt:

- Khí khói sục từ trên xuống dưới, lần lượt bố trí theo hướng của khí

khói, qua bộ quá nhiệt cấp 1, bộ bốc hơi 4 cấp.



2. HM LÒ HƠI SP.

➢ Lan Can tay vịn giá thép và sàn.

- Giá thép chế tạo chịu động đất cấp 6 và dưới cấp 6. Trong đó, dầm

thông gió chỗ bộ quá nhiệt phải đổ vật liệu bảo ôn tại hiện trường.

- Để tiện cho vận hành va sửa chữa, sàn và tay vịn an toàn đê đặt phía

bê phải lò hơi.



2. HM LÒ HƠI SP.

➢ Bộ gõ:

- Do trong khí khói có một lượng lớn tro bay, cụm ống của mỗi tầng

lò đều có lắp bộ gõ, cụm ống của mỗi một tầng đều lắp 4 bộ gõ, mặt

dưới của mặt nhận nhiệt dùng thanh nối tất cả các ống với nhau, mỗi

một cụm đều có một động cơ điện, bố trí ở hai bên lò.



2. HM LÒ HƠI SP.

➢ Tấm lò, đường khói, tường lò.

• - Bốn xung quanh lò bố trí có tấm lò và đường khói tạo thành

đường thông khí khói, tấm trong lò và bên ngoài đường nhiệt có dải

một lớp bảo ôn nhẹ. Toàn bộ bề măt ngoài của lò bọc bằng tôn.



2. HM LÒ HƠI SP.

➢ Các tham số lò hơi SP

TT
Tên gọi

Trị số Đơn vị

１ Lượng khí khói cửa vào của lò ３６００００ Nm3/h

２
Lượng khí khói cửa vào của lò

３１０ ℃

３
Nhiệt độ khí khói cửa ra của 

lò
~２４０ ℃

４ Phụ áp cửa vào ~５０００ Pa



５
Lượng bốc hơi định ức 

của lò
１７.６ t/h

６ Áp suất thiết kế １.５ MPa

７
Áp suất bốc hơi định 

mức
１.２７ MPa

８
Nhiệt độ bốc hơi định 

mức
２９０ ℃

９ Nhiệt độ nước cấp ~１８５ ℃



3. HM TUA BIN, MÁY PHÁT

-Tuốc bin này là tuốc bin ngưng hơi 1 xi lanh. Bản thể tuốc bin chủ yếu tổ

thành bởi phần Rô to và phần tĩnh. Phần Rô to bao gồm trục chính, cánh

guồng tuốc bin, khớp nối trục, cánh guồng của bơm dầu chính., Phần tĩnh

gồm xilanh, cụm đầu phun, cấm ngăn, chèn hơi, vòng bi, gối đỡ vòng bi,

van điều tiết hơi nước.



3. HM TUA BIN, MÁY PHÁT

➢ XI LANH

• Xi lanh hơi nước của máy tuốc bin tổ thành bới 2 nửa trước sau củ xi lanh, xi

lanh trước là bằng gang (2G25A) xi lanh sau làm bằng gang (HT250)

• Van điều tiết hơi được đúc liền với xi lanh, Ngăn hơi là ngăn rỗng hình ống

ngang ở bên trên phía trước của xi lanh. Van đóng tốc độ của tuốc bin ( cũng có

thể gọi là van hơi chính) phía trái hoặc phải của ngăn khí vò ( khi sử dụng 1 van

đóng tốc độ, thì van còn lại đóng; khi dùng cả hai van, hơi đồng thời vào cả 2 bên)

• Khi tuốc bin vừa mới vận hành, thông thường nhiệt độ của nửa van trên co hơn

nửa van dưới, do vậy trong quá trình thi công tăng dày thêm lớp bảo ôn dưới, và

chú ý chất bảo ôn, tránh chênh lệch nhiệt độ quá lớn làm cong vênh xi lanh.

• Xả hơi của tuốc bin, thông qua ống nối xả hơi nối với ống nối cứng của bộ

ngưng hơi, Bộ ngưng hơi có lắp tấm màng an toàn ( hoặc van an toàn, khi áp suất

thải hơi quá cao, vượt quá hạn định, sẽ làm rách tấm màng an toàn, thải hới dò ra

ngoài khí quyển.



3. HM TUA BIN, MÁY PHÁT

➢Ngăn hơi ( ngăn vòi phun): Ngăn hơi đúc liền với nửa trên của xi lanh

theo yêu cầu tính năng nhiệt lưc của tuốc bin hơi nước, chia thành các

ngăn cách nhau.

➢Cụm vòi phun

Cụm vòi phun là chi tiết thay đổi năng lượng lắp ở phía trước cấp

điều tiết của tuốc bin, chia thành nhiều cụm, mỗi một cụm vòi phun

được điều khiển bằng tổ hợp của van bướm và đế van. Van bướm

được cố định trên dầm bằng các bu lông, hơi nước đi vào cụm vòi

phun thông qua lỗ đế, chuyển một phần nhiệt năng thành động

năng.Cụm vòi phun và xi lanh nối với nhau thông qua bu lông nối.



3. HM TUA BIN, MÁY PHÁT

➢Tấm ngăn

• Tấm ngăn cùng với vách trong của xi lanh,táh xi lanh hơi thành một khoang

có chênh áp nhất định, hơi nước ở giữa ngăn trống này. Thông qua cánh tĩnh trên

tấm ngăn hình thành dòng chay dần qua các cấp của đường thông, hơi nước đi

vào sinh ra động lực đẩy quanh các cánh guồng tạo lực quay tuốc bin, tuốc bin

này có 10 cấp tấm ngăn, cấp 1-6 là tấm ngăn hàn đai xung quanh, cấp 7-10 tấm

năn đúc. Tấm ngăn treo trong xi lanh nhờ chốt treo, phần đáy có chốt định vị,

nửa trên , dưới tấm ngăn còn có chốt bịt kín và chốt định vị.

➢Hơi chèn

• Hơi chèn của phần thông dòng là phần hơi chèn hướng trục của dải xung

quanh cánh động. Phần đỉnh cánh động cánh guồng cấp áp suất của 6 cấp phía

trước có loại hơi chèn này để giảm dò hơi giữa cá cấp, nâng cao hiệu suất. hai

cấp cánh gồng cuối cùng, do chênh áp trước sau cánh guồng rất nhỏ, lượng dò

hơi không đáng kể, cho nen không ảnh hưởng đến hiệu suất của tổ máy, nên

không có chèn hơi đỉnh cánh guồng.



3. HM TUA BIN, MÁY PHÁT

• Tác dụng của hơi chèn trước là giảm thiểu dò hơi hướng trục trong

xi lanh. Tác dụng của chèn hơi sau để tránh hơi dò vào xi lanh phá vơ

chân không, Tác dụng cả chèn hơi tấm ngăn là giảm thiểu do chênh

áp mà hơi nước cấp 1, để nâng cao hiệu suất của tổ máy, vòng chèn

hơi của tâm ngăn lắp trên viền trong của tấm ngăn mỗi cấp, mỗi một

vòng chền hơi do hai nửa hình cung tạo nên., trên mỗi tấm hình công

có 2 miếng đàn hồi ép chặt vào, Răng chèn hơi trên vòng chèn hơi

của tấm ngăn lắp ống lồng bịt kín tấm ngăn trên Roto, tạo thành chèn

hơi mê công, để giảm thiểu lượng hơi dò sang cấp sau.

• Kết cấu chèn hơi trước , sau và chèn hơi tấm ngăn như nhau, trên Ro

to có lắp ống lồng chèn hơi, trên ống lồng có tiện một rãnh lõm để

tạo thành chèn hơi mê công với bánh răng chèn các cấp trên cheng

hơi trước, sau.



3.HM TUA BIN, MÁY PHÁT

➢Rô to

• Tổ máy này sử dụng Ro to lắp lồng , bánh guồng các cấp, ống lồng

chèn hơi tấm ngăn và khớp nối trục lắp chặt trên Ro to. Tổ máy này gồm

có một cấp điều chỉnh và 8 cấp áp suaatscanhs guồng cấp cuối cùng của

nó còn mạ C rôm theo khu vực để phòng tránh ăn mòn, Ro to được nối

với máy phát điện thông qua khớp nối cứng.

➢Gối đỡ trục trước

• Gối đỡ trục trước đặt ở trên bệ giá trước. Gối đỡ trục trước dùng để đỡ

xi lanh, Roto, hệ thống chốt trượt, đảm bào vị trí chính sác của xi lanh và

rô to, trong gối đỡ trục trước có lắp vòng bi chống đẩy, bơm dầu chính

và cơ cấu bảo vệ

➢Gối đỡ sau

• Gối đỡ trục sau đúc liền với xi lanh sau. Gối đỡ trục sau có lắp vòng bi

sau của tuốc bin, máy lai....



3. HM TUA BIN, MÁY PHÁT

➢Vòng bi

• Vòng bi hướng kính trước của tuốc bin và vòng bi chống đẩy thành một

khối, tổ thành vòng bi liên hợp, vòng bi chống đẩy là kiểu 1 khối bạc,

nhưng chia thành 2 mảnh, mỗi miếng có chỗ nối bạc, có gia công các rãnh

nhỏ theo hướng quay làm nó có tính đàn hồi nhất định đê rkhi lực đẩy hơi

bị lệch nó sẽ sinh ra biens dạng đàn hồi nhất định để tạo thành thế ôm trục.

➢Máy lai trục

• Trong quá trình tổ máy dừng, máy tuốc do giảm nhiệt nên bị làm lạnh,

do sự làm lạnh của các bộ phận trên , dưới của xi lanh va Ro to không đều,

sau khi ro to dừng quay, dễ làm cong trục ro to, khi đó, nếu khởi động máy

lại các bộ phận tĩnh và động sẽ ma sát sinh ra rung động vượt quá phạm vi

cho phép. Để tránh tình trạng này phát sinh, Máy tuốc bin nay có lắp thêm

máy lai điện động, nó là máy lai kiểu trục vít bánh vít, có tốc độ qay

100r/min, dòng điện 5,5KW, quay máy tuốc bin với tốc độ 13r/min

• Điều kiện lai máy

• A- Ro to của tuốc bin hoàn toàn dừng, tức tốc độ của rô tob bằng 0, B-

Áp suất dầu bôi trơn 1,15Mpa.
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➢Van đóng nhanh ( Van STOP)

• Van đóng nhanh là là cơ cấu đóng chính giữa mạng ống hơi nước và máy

tuốc bin, khi xuất hiện sự cố trong vận hành, có thể cắt hơi nước vào máy tuốc

bin trong thời gian ngắn nhất.

• Thiết bị thí nghiệm có thể không ảnh hưởng đến vân hành bình thường của

máy tuốc bin, kiểm tra ti van xem có phải là vẫn hoạt động linh hoạt, trơn tru.

➢Máy bơm dầu chính

• Máy bơm dầu này là bơm li tâm, thích hợi dùng cho tổ máy tuốc bin có tốc

đọ cố định, tham số đặc tính của bơm như sau:

• Tốc độ：n=3000r/min

• Lưu lượng：Q=60m3/h

• Áp suất cửa ra：1.2Mpa

• Để đảm bảo ổn định áp suất dầu cửa ra, áp suất dầu cửa vào của bơm dầu

chính trong khoảng 0,05 ~0,06Mpa
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➢Van hơi điều chỉnh

• Tác dụng của van hơi điều chỉnh là điều chỉnh lưu lượng hơi đầu vào

tuốc bin theo chỉ lệnh của các nguyên kiện khống chế. Để cho các

tham số của tuốc bin phù hợp với yêu cầu vận hành.

➢Bộ bảo vệ khẩn cấp

• Bộ bảo vệ khẩn cấp, là thiết bị bảo vệ vượt tốc dạng cơ khí của

máy tuốc bin, khi tốc độ quay của máy tuốc bin vượt quá trị số cài

đặt, nó sẽ tác động thông qua van ngắt tốc đô nhanh và van điều tiết

hơi nước.

➢Hệ thống dầu của tuốc bin

➢Dầu bôi trơn

➢Hệ thống điều chỉnh
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➢ Các tham số tua bin.

• Tốc độ quay định mức: 3000r／min

• 5. Hướng quay: Hưởng thuận kim đồng hồ theo hướng dòng hơi

• 6. Áp lực hơi vào định mức: 1.17MPa+0.2

• Nhiệt độ hơi vao định mức: 310°C±30

• 7. Thiết kế lượng hơi vào theo Đk công nghệ:

• 8. Nhiệt độ nước làm lạnh: 30°C

• 9. Áp suất thải hơi định mức 0.085 MPa

• 10. Tốc độ độ quay giới hạn của tuốc bin 1600r／min。
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➢ Nhiệm vụ của bể nước làm mát tuần hoàn dùng để làm mát bình

ngưng tụ và gặp khí thải tua bin và ngưng tụ thành nước, cứ tuần

hoàn liên tục trong quá trình vận hành.

➢ Bể được đúc bằng bê tông cốt thép,, có gia cố mái che bốn bên

tường bằng ceca, thiết kế bằng kết cấu thép để động cơ cánh quạt tản

nhiệt, và động cơ bơm nước.

➢ có lọc xipong tuần hoàn để làm sạch cáu cặn bể.

➢ thiết kế có bể châm hóa chất để tránh rong rêu, cấu cặn đường ống

bình ngưng.

➢ Nhiệt độ nước tuần hoàn cho phép từ 30÷35°C



4. HM XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG



4. HM XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG



4. HM XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG

➢ Để được chất lượng hơi quá nhiệt tốt, cũng như chất lượng nước

cấp tốt, thiết bị tuabin hơi và lò hơi vận hành an toàn kinh tế,  người

ta đã lắp hệ thế lọc nước RO hai cấp cho ra loại nước rạch.

➢ hệ thống gồm có

- Các bể nước chứa.

- hai bộ lọc thô, than hoạt tính và cát.

- hai hệ thống lọc RO, Ro1 và Ro2.

- Có các đường châm hóa chất

- Thiết kế đường ống bằng nhựa PVC, INOK.

- Động cơ và bơm cao áp



XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!


