
  

CÔNG NGHỆ LỌC TÚI BỤI 

 

1./  Mô tả sản phẩm: 

- Lọc bụi khí thải bằng phƣơng pháp khô từ máy sấy vật liệu có độ ẩm 

tới 17% trong công nghiệp 

- Hỗn hợp khí và bụi đi vào khoang chứa - khoang lọc bụi . Khoang này 

đƣợc lắp các ống lọc và ngăn cách kín với buồng khí sạch. Bụi đƣợc 

bám vào trên bề mặt các túi lọc. Túi lọc làm bằng vải, cho không khí 

sạch đi qua còn bụi bẩn đƣợc giữ lại trên bề mặt ngoài túi.  

- Khí nén có áp suất, qua hệ thốngvan, ống dẫn và vòi phun đƣợc phun 

vào từng ống túi lọc . Xung khí nén thổivào làm cho các hạt bụi bám ở 

túi vải sẽ mất liên kết mà rời khỏi bề mặt vải và rơi xuồng phễu thu bụi, 

đƣợc vận chuyển ra ngoài bằng thiết bị van quay, vít tải  

 Thông số công nghệ thích hợp để đạt năng suất hệ sấy – lọc bụi túi 

7,5 tấn/h, với độ ẩm tro ra <2% nhƣ sau: 

 + Nhiệt độ vào máy sấy trung bình 650
o
C – 700oC; 

 + Nhiệt độ trung bình trong máy sấy:   675
o
C; 

 +  Độ ẩm tro đầu vào trung bình:   17%; 

 + Nhiệt độ không khí vào lọc bụi (120
o
C – 140

o
C); 

 + Áp suất khí nén rũ bụi:   4 – 6 kG/cm2; 

 + Tần số rũ bụi:  3 giây; 

 + Lƣợng gió quạt trung bình:  24.000m3/h – 26.000m3/h; 

 + Hàm lƣợng bụi sau lọc đạt TCVN về mội trƣờng :<150 mg/N.m3. 

2./  Tính ƣu việt của sản phẩm: 

- Làm chủ đƣợc công nghệ, tính toán thiết kế, thiết kế và chế tạo lọc bụi 

túi làm việc trong môi trƣờng có nhiệt độ và độ ẩm cao (độ ẩm vào tới 

18%, đầu ra nhỏ hơn 2% , nhiệt dộ tới 2500C). 

- Làm chủ đƣợc thiết kế chế tạo thiết bị lọc bụi có độ ẩm và nhiệt độ cao 

khắp phục việc nhập ngoại với giá quá đắt nhƣng chất lƣợng tƣơng 

đƣơng với thiết bị của các nƣớc trung bình tiên tiến trong khu vực. 

http://www.narime.gov.vn/narime/index.php?option=com_content&view=article&id=316:lc-bi-khi-thi-bng-phng-phap-kho-t-may-sy-vt-liu-co-m-ti-17-trong-cong-nghip&catid=89:tin-khcn-vin-nghien-cu-c-khi&Itemid=199
http://www.narime.gov.vn/narime/index.php?option=com_content&view=article&id=316:lc-bi-khi-thi-bng-phng-phap-kho-t-may-sy-vt-liu-co-m-ti-17-trong-cong-nghip&catid=89:tin-khcn-vin-nghien-cu-c-khi&Itemid=199


  

3./  Hình thức chuyển giao: 

- Cung cấp thiết bị ; Chìa khóa trao tay 

4./  Liên hệ chuyển giao: 

Viện nghiên cứu cơ khí – Bộ Công thương. 

- Địa chỉ: Số 4, Đƣờng Phạm Văn Đồng, Quận Cầu giấy, Hà Nội 

- Điện thoại: 844.37647350, 844.37644442      - Fax: 844.37649883. 

- Email: narime@narime.gov.vn   

- Website: http://www.narime.gov.vn/  
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