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  Đề tài: Nghiên cứu công nghệ đốt trấu hoá gas và tính toán, thiết
kế, chế tạo bếp đun nấu bằng trấu hoá gas quy mô hộ gia đình
Nam bộ.
  

(Đề tài Sở Khoa Học & công Nghệ TP. Cần Thơ  2009-2010)

  

* Mục tiêu đề tài:

  

- Ứng dụng nguyên lý hóa khí từ các nhiên liệu rắn và khí hóa từ trấu vào tính toán - thiết kế bếp
đốt khí hóa từ trấu theo nhu cầu tiêu thụ nhiệt năng sử dụng trong hộ gia đình nông thôn Nam
Bộ.

  

- Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm các mô hình bếp đốt trấu hóa khí.

      

- Làm rõ mối quan hệ tương quan giữa các thông số chính trong quá trình hoạt động của bếp
đốt hóa khí và xác định được các thông số hợp lý trong quá trình vận hành bếp.

  

- Xây dựng mô hình sử dụng bếp đốt trấu hóa khí sử dụng cho hộ gia đình tại một số địa
phương ở Tp. Cần Thơ.

  

* Thông số kỹ thuật:
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