
79

Kỹ thuật giảm phát thải khí 
trong quá trình sử dụng nhiên liệu rắn
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Nội dung

• Nguyên lí hình thành và kỹ thuật xử lý NOx
trong khói thải

• Cơ chế hình thành SO2 và công nghệ giảm 
thiểu
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• Khí NO, NO2 (NOx), SO2, 
-Ảnh hưởng tới sức khoẻ con người, tác động xấu đến đường hô 
hấp (đau đầu tức ngực, buồn nôn)
-Ảnh hưởng tới môi trường sinh thái
-Ảnh hưởng tới thiết bị đuôi lò hơi
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Nguyên lí hình thành và kỹ thuật xử lý NOx trong khói thải

Cơ chế hình thành NOx

1. Cơ chế hình thành NOx theo nguyên lý phân huỷ nhiệt

2. Cơ chế hình thành NOx nhiên liệu

3. Cơ chế hình thành NOx theo nguyên lý phản ứng tức 
thời

Cháy than ở nhiệt độ trên 1000 oC, NOx sinh ra, trong 
đó NO chiếm trên 90%, NO2 chiiếm 5 10%. 
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Sự hình thành NOx

Nghèo ôxy

Giầu ôxy

Nghèo ôxy
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Tương quan lượng NOx sinh ra từ 3 cơ chế

NOx tức thời

NOx Nhiên liệu

NOx Nhiệt

NOx
(mg/
Nm3)

(oC)



Phương thức đốt than trong các công 
nghệ truyền thống  ảnh hưởng đến NOx

Vòi phun đặt cả tường
trước và sau

Buông lửa thải xỉ khô

Buồng l thải xỉ lỏng

Đặt tiếp tuyến

Cháy có xyclon

NOx
(mg/
Nm3)

MWe
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Giá trị NOx phát thải ban đầu cùng với 
mức độ cần giảm NOx 

Điều kiện đốt có ảnh hưởng rất lớn đến lượng NOx hình 
thành và phát thải, 86
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Kỹ thuật đốt NOx thấp 

Yêu cầu:
-Giảm NOx theo tiêu chuẩn môi trường

- Không ảnh hưởng đến tính ổn định của quá trình cháy

- Đảm bảo hiệu suất cháy cao

- Không được tạo nên môi trường hoàn nguyên của 
CO2
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1) Đốt hệ số không khí thừa thấp

Phương pháp đơn giản 
nhất

Có thể giảm khoảng 15% 
lượng NOx phát thải 

 Cân nhắc toàn diện lựa 
trọn hệ số không khí thừa 
hợp lý nhất
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2) Đốt phân cấp không khí
• Khá phổ biến 
• Đốt cháy nhiên liệu 
được tiến hành theo 
giai đoạn 

• vùng đốt cấp một có:  
0,7 <<1 

• Vùng thứ cấp  >1, đốt 
cháy kiệt bột than

• Chú ý chọn thời gian 
lưu lại của sản phẩm 
cháy trong vùng nhiệt 
độ cao
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3) Đốt phân cấp nhiên liệu
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4) Tái thuần hoàn khói
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5)Vòi phun bột than có nồng độ NOx thấp

Nguyên tắc: 

• Tạo ra vùng đốt nhiên liệu giàu với <1 gần với 
miệng vòi phun 

• Hình thành vùng cấp hai (vùng cháy kiệt) có >1
• Hiệu suất cháy cao,
• Cháy ổn định
• Dễ dàng bắt lửa
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1) Nguyên lý vòi phun phân cấp gió
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2) Vòi phun kiểu DRB (Mỹ)
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3) Vòi phun HT-NR của Babcock - Hitachi
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• 3)Vòi phun kiểu MSM của hãng 
Steinmuller

Đặc điểm: chia thành nhánh cấp một trong và nhánh 
cấp một ngoài
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4) Vòi phun kiểu PM
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Low NOx A- PM Burner for PM Burner 
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Cơ chế hình thành SO2

1) Oxy hóa (FeS2)
2) Oxy hóa lưu huỳnh hữu cơ
3) Oxy hóa SO
4) Oxy hóa lưu huỳnh nguyên tố 
5) Oxy hóa H2S
6) Oxy hóa CS2 và COS
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Khử lưu huỳnh bằng đá vôi
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So sánh các phương pháp khử lưu huỳnh cho 
công nghệ lò hơi truyền thống đốt than bột
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Xác định hiệu suất cần khử SO2 cần thiết cho các loại than 
khác nhau  (giả thiết tiêu chuẩn cho phép nồng độ phát thải 

SO2 là 500 mg/m3tc
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Phun bột đá vôi vào phía trên buồng đốt
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Khử lưu huỳnh trong lò tầng sôi

hơi nư?c

khói thải

tro xỉ rơi
tro xỉ tràn

tro
lạn
h

không khí

máy cấp than

cửa xả tràn

than, đ vôi

hộp gió

tấm phân phối gió

tâng sôi thổi bọt

khu
vực
huyền
phù
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H
iệ
u
su
ất
kh
ử
lư
u
hu
ỳn
h
(%
)

1. Mẫu than C: S= 2,03%, hạt đ vôi 0~ 5 mm
2. Mẫu than B: S= 1,55 %, cỡ hạt đ vôi 0~5 mm
3. Mẫu than A: S= 0,78 %, cỡ hạt đ vôi 0 ~ 13 mm

Hiệu suất khử lưu huỳnh, hàm lượng lưu huỳnh và đường kính hạt đá vôi 



Hệ thống khử lưu huỳnh phía đuôi lò 
bằng tháp rửa kiểu ướt
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Một số ưu nhược điểm cơ bản của công nghệ đốt than bột 
truyền thống theo khía cạnh môi trường

Ưu điểm: 
- Có thể chế tạo lò hơi có công suất lớn và rất lớn trên 600 MWe,
- Hiệu suất lò hơi cao, (có thể đạt trên 90%), có thể giảm một phần phát 
thải CO2

-Nhược điểm:
- Đốt bột than  ở nhiệt độ cao (khoảng 1500  độ C), phát thải NOx cao, 
thường vượt mức tiêu chuẩn cho phép.
- Khử SO2 trong quá trình cháy không hiệu quả, để đảm bảo tiêu chuẩn 
môi trường thông thường phải sử dụng thiết bị khử lưu huỳnh kiểu ướt 
phía đuôi lò.
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3. NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN
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Nội dung

• Cung cấp những kiến thức cơ bản về 
năng lượng hạt nhân cho các sinh viên đại 
học và  bao gồm cả các cán bộ trong lĩnh 
vực khoa học xã hội.

• Phần 1: Hiện trạng năng lượng hạt nhân
• Phần 2: Lịch sử phát triển nhà máy điện 

hạt nhân
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Phần 1: Hiện trạng năng lượng hạt nhân
• Có thể dùng năng lượng hạt nhân để sản xuất 

một lượng điện năng lớn với việc phát thải CO2
rất thấp trong cả vòng đời của nhà máy.

• Công nghệ NMĐ hạt nhân đã được cải tiến ở 
mức cao hơn, nhà máy hoạt động ổn định và an 
toàn hơn.

• Năng lượng hạt nhân đã được lắp đặt ở 30 quốc 
gia khác nhau với công suất khoảng 14% so với 
tổng công suất điện của toàn cầu. 

• Phân bổ năng lượng hạt nhân ở các quốc gia 
khác nhau, nước ít nhất chiếm ít hơn 2%, có 
nước lên đến 75 % sản lượng điện quốc gia.
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Tại Nhật (4 lò phản ứng, 1100 MW) 

Tại Brazil (2 lò phản ứng, 1350 MW) 



114

Nguồn Uranium dự trữ trên thế giới
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Nguồn cung cấp URANIUM
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Ô nhiễm CO2

Phát thải CO2 trong chu kỳ vòng đời (g/kwh)

Công nghệ Trang bị và lắp đặt Phát điện
Đốt than 88 887
Đốt dầu 38 704
Đốt khí hoá lỏng 130 478
Chu trình kết hợp 111 408
NL mặt trời 53 -
NL Gió 29 -
NL Hạt nhân** 22-25 -
Địa nhiệt 15 -
Thuỷ điện 11 -
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Sản xuất năng lượng trên thế giới trong những 
năm qua
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Hiện trạng các lò phản ứng hạt nhân trên thế giới 
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Tỷ lệ năng lượng hạt nhân của các quốc gia (%)
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Hiện trạng năng lượng hạt nhân 2

• Giá đầu tư cho các dự án sản xuất điện cho thấy 
rằng nhiều trường hợp sử dụng năng lượng hạt 
nhân có thể cạnh tranh về giá cả ngay việc sản 
xuất điện bằng than và khí.

• Nhiều quốc gia xem xet lại mục tiêu sản xuất 
điện hạt nhân, đặc biệt là trên quan điểm giảm 
nồng độ phát thải CO2 và an ninh năng lượng.

IEA, Energy Technology Perspectives 2008. Ch.8
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Ước lượng về giá đối với sản xuất điện hạt nhân (2010)
Giá đầu tư: 3000- 3700 USD/kW
Giá vận hành và bảo trì: 90-111 USD/kW 
Hiệu suất tương đối : 36%

Hiệu suất phát điện


