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Vòng tuần hoàn của nước và hơi nước trong lò hơi

Vòng tuần hoàn tự nhiên                                    Vòng tuần hoàn cưỡng bức



54

Hệ thống cung cấp than bột
Hệ thống cấp than gián tiếp có phễu trung gian

1-phễu than nguyên; 2-máy cấp than nguyên; 3-khoá khí; 4-hộp không khí trước 
máy nghiền (sấy sơ bộ); 5-thùng nghiền bi; 6-phân ly thô; 7-xiclon (phân ly bột than 
và khí); 8-tấm chắn phân chia; 9-phễu bột than; 10-máy vận chuyển than kiểu ruột 
gà; 11-máy cấp than bột; 12- vòi phun than; 13-ống dẫn khí từ xiclon tới máy 
nghiền; 14-quạt nghiền; 15- hộp không khí; 16- lò hơi; 17-quạt gió; 18-bộ sấy 
không khí; 19-trích khói từ buồng lửa để sấy;20-chỗ hỗn hợp không khí và khói; 
21-ống dẫn không khí và khói tới máy nghiền; 22-không khí cấp hai; 23-van hút 
không khí lạnh; 24-van phòng nổ; 25-đường gió tái tuần hoàn; 26-đường thoát khí.



55

Thiết bị nghiền than

Hệ thống nghiền than bằng thùng 
nghiền bi kiểu thổi thẳng

Máy nghiền than thổi 
thẳng có tái tuần hoàn



56

Vòi phun bột than có ngọn lửa hình chữ S
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Bố trí vòi phun bột than trên tường buồng lửa
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Một số cách bố trí vòi phun than vào không gian buồng lửa

Phun tiếp tuyến Phun từ tường trước

Phun từ trên xuống
(Ngọn lửa chữ W)
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Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của tuabin hơi
• Tuabin hơi gọi là động cơ hơi nước, trong đó thế năng của hơi ban 

đầu sẽ chuyển hoá thành động năng, sau đó thành cơ năng làm quay 
trục.

• Thiết bị tua bin gọi là tổ hợp tất cả trang bị chính và phụ trợ của tua 
bin (bản thân tua bin, thiết bị ngưng hơi, hệ thống gia nhiệt và các 
đường ống dẫn trong phạm vi tua bin).

• Thiết bị ngưng hơi gọi là tất cả trang bị dựng để ngưng hơi thoát 
trong tua bin và tạo chân không trong bình ngưng. Nó bao gồm bình 
ngưng, bơm ngưng tụ, bơm tuần hoàn và ejectơ (bơm không khí).

• Nếu tua bin hơi dùng để kéo máy phát điện thì tất cả các thiết bị, bao 
gồm  tua bin, máy phát và thiết bị ngưng hơi, cũng như bộ giảm tốc 
(nếu có) được gọi là tổ tua bin máy phát (gọi tắt là tổ máy).

• Tua bin dọc trục và hướng kính. Nếu cánh động của tua bin được bố 
trí thẳng góc với tâm rôto tua bin, còn dòng hơi lại chuyển động dọc 
theo tâm của nó, thì loại tua bin này được gọi là tua bin dọc trục.

• Nếu cánh động được bố trí song song với tâm rụto, còn dòng hơi 
chuyển động theo hướng kính, thì loại tua bin này được gọi là tua bin 
hướng kính.
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Sơ đồ tua bin xung lực một tầng

• 1-trục; 
• 2-đĩa; 
• 3-các cánh 

động; 
• 4-ống phun; 
• 5-thân máy; 
• 6-ống thoát.
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Sơ đồ mặt cắt của tua bin phản lực

1-tang rụto; 
2 và 3-cánh 
động; 
4 và 5-cánh 
hướng; 
6-thân máy; 
7-buồng hơi mới; 
8- Pittụng giảm 
tải 
để giảm bớt áp 
lực dọc trục;
9-ống dẫn hơi; 
10-ống thoát.
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Sơ đồ nhiệt của tua bin ngưng hơi thuần tuý
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Sơ đồ nhiệt của tua bin ngưng hơi có trích hơi gia 
nhiệt hồi nhiệt 
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Sơ đồ nhiệt của tua bin đối áp
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Sơ đồ nhiệt của tua bin ngưng hơi có
trích hơi điều chỉnh
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Các dạng cánh/ tầng cánh  tua bin hơi nước
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Chu trình Brayton
Chu trình Brayton dùng trong nhà máy nhiệt điện tuabin khí
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Một số đặc điểm của chu trình Brayton

Năng lượng dùng để quay máy nén tương đối lớn

Hiệu suất nhiệt của chu trình Brayton tuabin khí thấp 
hơn nhiều so với hiệu suất nhà máy điện tuabin hơi, 
khói thải sau tuabin khí thường cao (450 oC -600 oC), vì 
vậy người ta ít dùng chu trình Brayton đơn mà thường 
kết hợp với chu trình Rankin. 

Tuabin khí không dùng được nhiên liệu rắn 

Điện sản xuất từ nhà máy nhiệt điện tuabin khí thường 
có giá thành cao, nên chỉ hoạt động ở các phụ tải đỉnh 
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Cấu tạo & nguyên lý hoạt động của tuabin khí

Nguyên lý cấu tạo của thiết bị tuabin khí
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Cấu tạo của máy nén khí
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Cấu tạo của máy nén khí
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Cấu tạo và mặt cắt dọc tuabin khí 4 tầng cánh
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Mặt cắt dọc toàn thiết bị tuabin khí
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Toàn cảnh cấu tạo thiết bị tuabin khí
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Chu trình kết hợp khí- hơi (Combined Cycle)

Chu trình kết hợp là chu trình có hoạt động phối hợp giữa 2 
chu trình Brayton và chu trình Rankin
Hiệu suất sử dụng nhiệt của chu trình này cao hơn hiệu 
suất chu trình Rankin đơn
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Sơ đồ nguyên lý của chu trình kết hợp tuabin khí -
hơi (2 cấp áp suất)
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Ưu điểm của công nghệ nhà máy nhiệt 
điện truyền thống

Các nhà máy điện truyền thống phát ra một lượng 
điện lớn;

Có thể xây dựng nhà máy điện công suất lớn, nâng 
cao được hiệu suất

Công nghệ đó phát triển đến đỉnh cao;

Có nhiều  nghiên cứu cải tiến nhằm nâng cao hiệu 
suất giảm ô nhiễm
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Các vấn đề và những thách thức đối với công 
nghệ nhiệt điện truyền thống

• Nhiên liệu hoá thạch ngày càng cạn kiệt;
• Nhiên liệu hoá thạch là nguồn gốc phát thải khí CO2, 
SO2, NOx, tro bụi, vv;
•Nhiên liệu khí là nhiên liệu tốt nhất, đễ sử dụng vào 
nhiều mục đích;
• Nhiên liệu rắn khó sử dụng, khó bắt cháy và khó 
cháy kiệt;
• Nhiên liệu dầu phù hợp cho giao thông vận tải hơn
•Không đốt được loại than có hàm lượng tro lớn, nhiệt 
trị thấp
•Phải đốt kèm dầu ở phụ tải thấp nên chi phí vận 
hành có thể tăng 


