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Tóm tắt:  

Nội dung bài báo trình bày quá trình chuẩn bị và tóm tắt tiến trình thực hiện một luận án 
tiến sĩ ngành kỹ thuật. 

I. Đặt vấn đề  

Để nâng cao chất lượng giảng dạy thì một trong nhưng yếu tố quyết định là chất lượng đội 
ngũ giáo viên. Theo chức trách, nhiệm vụ được giao công việc quan trọng nhất của người giảng 
viên đại học là giảng dạy, viết giáo trình và nghiên cứu khoa học. Muốn hoàn thành tốt công việc 
người giảng viên đại học cần phải tập và làm tốt công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực 
chuyên môn mình phụ trách. Vì thế, làm luận án tiến sĩ là bước đầu tập làm nghiên cứu khoa học, 
đó cũng là nhiệm vụ của giảng viên trong trường đại học. Tuy nhiên, nhiều giáo viên trẻ trước khi 
đăng ký làm  luận án tiến sĩ chưa nắm chắc công tác chuẩn bị, cũng như qui trình thực hiện để có 
thể hoàn thành tốt một luận án tiến sĩ.  

Mỗi một cá nhân khi có ý định làm nghiên cứu sinh (NCS) thì cần phải hiểu rõ: “Luận án tiến 
sĩ là một công trình nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh, nghiên cứu sâu vào một vấn đề nào 
đó thuộc lĩnh vực chuyên ngành. Đề tài luận án phải có tính cấp thiết, kết quả nghiên cứu phải có 
những đóng góp mới, những phát hiện mới và có giá trị trong lĩnh vực khoa học và thực tiễn 
chuyên ngành. Đề tài được thực hiện để trả lời những câu hỏi mang tính học thuật”. Đồng thời qui 
chế đào tạo tiến sĩ cũng nêu rõ: “Luận án tiến sĩ phải là một công trình nghiên cứu khoa  học độc 
đáo, sáng tạo trong lĩnh vực nghiên cứu, có đóng góp về mặt lí luận, chứa đựng những tri thức 
hoặc giải pháp mới có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học của lĩnh vực nghiên 
cứu hoặc giải quyết sáng tạo các vấn đề đang đặt ra với một ngành khoa học hoặc thực tiễn xã 
hội” (Điều 17 của Qui chế đào tạo tiến sĩ).  

Vấn đề cần đặt ra là không phải cứ làm qua loa đại khái hay tìm mọi cách để có được cái 
bằng tiến sĩ, mà điều quan trọng là sau khi hoàn thành luận án tiến sĩ thì NCS lĩnh hội được những 
vấn đề gì có thể giúp cho bản thân trong quá trình công tác được tốt hơn, có đóng góp gì mới cho 
chuyên ngành, cho thực tế sản xuất. 

Với yêu cầu đề ra như trên thì cần phải có sự chuẩn bị rất kỹ càng, thấu đáo, phải xây dựng 
kế hoạch tỷ mỉ, cũng như lường trước các khó khăn có thể vấp phải trong quá trình triển khai và có 
tập thể giáo viên hướng dẫn giàu kinh nghiệm, tận tình, chu đáo mới có thể hoàn thành tốt luận án  
và đúng hạn được. 

Vì thế, nội dung bài báo này được trình bày trên cơ sở kinh nghiệm của bản thân thu được 
trong quá trình làm luận án tiến sĩ, đào tạo nghiên cứu sinh, tham gia các hội đồng chấm luận án, 
cũng như làm công tác ngiên cứu khoa học, hy vọng có thể làm tài liệu tham khảo cho các giảng 
viên trẻ chuẩn bị cũng như triển khai làm luận án tiến sĩ.    

II. Các bƣớc chủ yếu chuẩn bị và triển khai một đề tài luận án tiến sĩ ngành kỹ thuật 

 Để hoàn thành tốt luận án trong thời gian cho phép thì một trong những công việc quan 
trọng đối với NCS là cần phải chuẩn bị chu đáo cả về lý thuyết và thực nghiệm trước khí đăng ký. 
Nếu đặt ra được mục đích rõ ràng, chọn được đề tài hợp lý, có ý nghĩa về khoa học, thực tiễn, 
chuẩn bị đầy đủ tài liệu nghiên cứu lý thuyết, dự kiến được tính khả thi khi nghiên cứu thực nghiệm 
thì chắc chắn NCS sẽ hoàn thành tốt luận án trong thời gian cho phép. Tuy nhiên, vấn đề mà NCS 
và tập thể giáo viên hướng dẫn thường vấp phải là tư tưởng chủ quan, chưa lường hết những khó 
khăn trong quá trình triển khai, thực hiện đề tài luận án. Họ thường chuẩn bị sơ sài và nóng vội 
cho rằng, cứ có quyết định giao đề tài rồi gỡ dần từng bước một. Nếu có quan điểm như vậy thì sẽ 
gặp rất nhiều khó khăn khi triển khai cả về lý thuyết và thực nghiệm. Vì thế muốn làm NCS thì nhất 
thiết phải có sự chuẩn bị rất chu đáo cả về lý thuyết và thực nghiệm trước khí đăng ký. Trong quá 
trình chuẩn bị phải luôn luôn đặt ra các câu hỏi và cố gắng tìm ra lời giải: vấn đề nghiên cứu đặt ra 
đã ai làm chưa? Có ý nghĩa khoa học, thực tiễn không? Mục tiêu đạt được là gì? Nên bố trí bao 
nhiêu chương? Bố cục thế nào cho hợp lý? Sẽ nghiên cứu lý thuyết như thế nào? Có thể thử 
nghiệm ở đâu? Trang thiết bị thử nghiệm, đo, kiểm có thể thuê, mượn được không? Sẽ gặp khó 
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khăn gì trong quá trình nghiên cứu lý thuyết, thử nghiệm? .... Với cách suy nghĩ như vậy sẽ khắc 
phục được những vướng mắc chủ yếu có thể gặp phải ngay trong thời gian chuẩn bị.  

Trên cơ sở nghiên cứu, tìm hiểu các tài liệu liên quan về qui trình thực hiện  một luận án tiến 
sĩ kỹ thuật ở trong nước và nước ngoài, cũng như kinh nghiệm của bản thân thì để chuẩn bị và 
triển khai một luận án tiến sĩ kỹ thuật có thể thực hiện qua một số bước chủ yếu sau đây:  

1. Xác định vấn đề nghiên cứu. 
2. Xác định đề tài nghiên cứu. 
3. Thu thập tài liệu nghiên cứu và viết bài báo khoa học. 
4. Viết thuyết minh đề cương nghiên cứu.   
5. Bảo vệ đề cương nghiên cứu.    
6. Hoàn thiện đề cương  luận án sau bảo vệ đề cương.  
7. Nghiên cứu phần lý thuyết. 
8. Nghiên cứu thực nghiệm kiểm chứng kết quả  nghiên cứu lý thuyết.  
9. Báo cáo các chuyên đề và viết bài báo khoa học. 
10. Tập hợp kết quả nghiên cứu.  
11. Hoàn thiện bản thuyết minh và tóm tắt thuyết minh luận án.  
12. Chuẩn bị bản báo cáo trình bày trước các hội đồng. 
13. Hội thảo khoa học và các công việc liên quan trước khi bảo vệ cấp bộ môn.  
14. Viết bản trích yếu luận án.   
15. Bảo vệ cấp bộ môn và các việc liên quan trước khi bảo vệ cấp trường. 
16. Bảo vệ cấp trường và chỉnh sửa, hoàn thiện luận án sau khi bảo vệ. 

 Nội dung chủ yếu của các bước cần triển khai như sau:  

1. Xác định vấn đề nghiên cứu 
 Vấn đề cần nghiên cứu có thể lựa chọn bằng các cách sau: 

1. Căn cứ theo đơn đặt hàng của các cơ quan, đơn vị.   
2. Tự đề xuất khi nghiên cứu tài liệu, khi dự các hội thảo. 
3. Dựa vào nhu cầu thực tế. 
4. Căn cứ vào nhiệm vụ khoa học do các bộ, ngành đề ra. 

NCS có thể lựa chọn vấn đề nghiên cứu từ các nguồn nêu trên, đồng thời lựa chọn người 
hướng dẫn khoa học. Người hướng dẫn khoa học thường là người đã có kinh nghiệm đào tạo 
NCS, nghiên cứu khoa học và am hiểu sâu vấn đề NCS quan tâm. Người hướng dẫn khoa học sẽ 
giúp NCS nghiên cứu chọn đề tài phù hợp. 

2. Xác định đề tài nghiên cứu  

Lựa chọn đề tài nghiên cứu: sau khi lựa chọn vấn đề nghiên cứu chọn ra những vấn đề chủ 
yếu có thể cấu thành công trình nghiên cứu.  

Đặt sơ bộ tên đề tài nghiên cứu: tên đề tài nghiên cứu cần được diễn đạt bằng một câu trọn 
vẹn, rõ ràng, một nghĩa, chứa đựng vấn đề cần nghiên cứu để khi đọc tên đề tài là nắm bắt được 
ngay nội dung vấn đề nghiên cứu của đề tài.  

Ví dụ: - Nghiên cứu cải tiến nồi hơi khí xả động cơ diesel tàu thủy bằng giải pháp kết cấu 
và công nghệ. 

- Nghiên cứu mô phỏng tải để chế tạo băng thử bộ điều tốc động cơ diesel.  

- Nghiên cứu cải thiện các thông số công tác của động cơ diesel tăng áp tua bin khí xả khi 
đóng tải đột ngột bằng giải pháp cấp không khí bổ sung.  

- Nghiên cứu giảm lượng khí xả ở động cơ diesel cỡ nhỏ khi hoạt động ở chế độ nhỏ tải và 
chế độ không tải. 

Đề tài nghiên cứu phải thỏa mãn các yêu cầu: 

 - Đề tài nghiên cứu phải có tính mới, tính cấp thiết, có ý nghĩa khoa học, thực tiễn, có tính 
khả thi;   

 - Phù hợp với chuyên môn, nhu cầu, khả năng, kinh nghiệm của NCS và phù hợp với 
hướng nghiên cứu của đơn vị chuyên môn; 

 - Phù hợp với nguồn thông tin, tài liệu khoa học có thể thu thập để nghiên cứu lý thuyết;  
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 - Phù hợp với thiết bị phục vụ nghiên cứu được trang bị hoặc thuê mượn để có thể thử 
nghiệm, đo kiểm;  

 - Phải có nguồn kinh phí để nghiên cứu.  

3. Thu thập tài liệu nghiên cứu và viết bài báo khoa học 

 Sau khi xác định tên đề tài cần thu thập tài liệu, số liệu phục vụ cho việc đề xuất hướng 
nghiên cứu, xây dựng đề cương và tra cứu trong quá trình triển khai thực hiện đề tài luận án: 

1. Tìm kiếm tài liệu liên quan tới đề tài thông qua tài liệu in tại các thư viện, kho lưu trữ và 
thông tin mạng internet . 

2. Đọc sơ bộ các tài liệu tìm thấy, lưu trữ và sắp xếp theo trật tự, rõ ràng, ghi chú thông tin 
tham khảo đầy đủ để thuận lợi tra cứu về sau.  

3. Viết bài báo khoa học  (Đăng ít nhất một bài báo phù hợp với đề tài). 

  Trước khi thu thập tài liệu cần xác định: 

- Đối tượng, phạm vi đề tài nghiên cứu;   

- Mục đích và mục tiêu nghiên cứu; 

- Phương pháp nghiên cứu;  

- Nội dung nghiên cứu chủ yếu. 

 Trên cơ sở thu thập tài liệu và nghiên cứu như vậy NCS sẽ thu thập được tài liệu để viết 
thuyết minh đề cương nghiên cứu, đồng thời biết được vấn đề mình đang quan tâm có trùng lặp 
với các nội dung mà các công trình khác đã công bố hay không và dung lượng, cũng như cách 
thức viết một luận án tiến sĩ như thế nào. 

4. Lập thuyết minh đề cương nghiên cứu 

 Nội dung bản thuyết minh đề cương nghiên cứu cần trình bày các vấn đề sau: 

 1. Tên đề tài luận án. 

2. Lý do chọn đề tài (Đặt vấn đề). 

3. Nội dung nghiên cứu chủ yếu của đề tài (đối với luận án tiến sĩ kỹ thuật thường bố cục 
thành 4 chương): 

Chương 1. Tổng quan về các công trình nghiên cứu liên quan tới đề tài. 

Chương 2. Cơ sở lý thuyết nghiên cứu đề tài. 

Chương 3. Phương pháp tính toán và mô phỏng.  

Chương 4. Nghiên cứu thực nghiệm. 

Kết luận. 

3. Mục đích nghiên cứu. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 

5. Phương pháp nghiên cứu. 

6. Nhiệm vụ nghiên cứu. 

7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn. 

8. Dự kiến kết quả nghiên cứu. 

9. Những công trình liên quan tới đề tài mà tác giả đã tham gia thực hiện. 

Tài liệu tham khảo.     

5. Bảo vệ đề cương và hoàn thiện sau bảo vệ 

1. Chuẩn bị bản trình bày trước hội đồng. 

2. Bảo vệ đề cương nghiên cứu.  

3. Chỉnh sửa sau khi hội đồng góp ý. 

6. Lập kế hoạch và triển khai thực hiện đề tài  
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 Để hoàn  thành tốt luận án trong thời gian cho phép thì một trong những công việc quan 
trọng cần phải triển khai ngay sau khi bảo vệ đề cương là hoàn thiện đề cương luận án. Trước khi 
nộp bản thuyết minh đề cương nghiên cứu để nhà trường ra quyết định thì NCS cùng với tập thể 
giáo viên hướng dẫn nghiên cứu, thảo luận kỹ để đặt tên đề tài luận án. Khi quyết định tên luận án 
cần cân nhắc kỹ càng để có tên đề tài ngắn gọn, súc tích, có thể bao hàm toàn bộ nội dung luận 
án. Nói chung, thông thường khi làm NCS thì sau khi hoàn thành nội dung luận án mới có thể 
chỉnh sửa tên đề tài phù hợp với nội dung. Tuy nhiên, với qui chế đào tạo tiến sĩ của chúng ta hiện 
nay, để điều chỉnh tên đề tài luận án trong quá trình làm nhiên cứu sinh thì phải thực hiện một số 
thủ tục rườm rà, mất thời gian, vì thế cần phải cân nhắc, lường trước những khó khăn có thể gặp 
phải để có tên đề tài luận án hợp lý nhất có thể, tránh điều chỉnh đi, điều chỉnh lại nhiều lần. Trên 
cơ sở tên đề tài luận án đã lựa chọn tiến hành xây dựng sơ bộ bố cục các chương mục phù hợp 
với tên đề tài và mục tiêu đã đề ra, đó cũng là nội dung chủ yếu và là mục lục của luận án. Bố cục 
luận án tùy thuộc vào loại đề tài, nhưng nói chung đối với luận án tiến sĩ ngành kỹ thuật thường 
bao gồm 4 chương như đã trình bày trong mục 4. Sau khi xây dựng sơ bộ bố cục các chương mục 
cần xây dựng sơ đồ hình cây và lập kế hoạch thực hiện trong thời gian qui định. Cần lưu ý, trong 
quá trình triển khai có thể gặp khó khăn nên hàng năm trong quá trình thực hiện có thể điều chỉnh 
cho phù hợp.  

7. Nghiên cứu phần lý thuyết 
1. Tổng quan về đề tài 

 - Trình bày tóm tắt và phân tích các công trình đã công bố trong và ngoài nước liên quan 
tới đề tài luận án, đồng thời làm rõ những vấn đề còn tồn tại;  

 - Đánh giá những vấn đề chính của các công trình liên quan đã giải quyết, những vấn đề 
chưa giải quyết hoặc giải quyết chưa hoàn thiện; 

 - Đề xuất hướng nghiên cứu phù hợp với đề tài.  
2. Phần nội dung chính của đề tài gồm: 

 - Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu;  

 - Xây dựng phương pháp tính, mô hình tính và chương trình tính; 

 - Tính toán, mô phỏng để đưa ra kết quả lý thuyết với các phương án nghiên cứu tương 
ứng các phương án có thể tiến hành nghiên cứu thực nghiệm; 

 -  Trình bày sơ bộ nội dung những vấn đề có thể nghiên cứu thực nghiệm. 

NCS cần hiểu rõ, trong nội dung chính của đề tài thì phương pháp tính và mô hình tính là 
nội dung quan trọng của luận án, vì đây là nội dung tổng quát có thể áp dụng cho nhiều trường 
hợp khác nhau, đồng thời nội dung này có thể trả lời những câu hỏi mang tính học thuật, cũng như 
đóng góp về mặt lí luận hoặc giải pháp mới có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa 
học của lĩnh vực nghiên cứu.  

Từ nội dung chính có thể áp dụng tính cho một hay vài trường hợp cụ thể là trường hợp 
riêng nhằm kiểm nghiệm, đánh giá tính đúng đắn phương pháp tính và mô hình tính đã xây dựng. 
Sau đó tiếp tục nghiên cứu thực nghiệm cho một hay vài trường hợp cụ thể tương ứng cũng nhằm 
kiểm chứng kết quả nghiên cứu lý thuyết.    

8. Nghiên cứu thực nghiệm kiểm chứng kết quả nghiên cứu lý thuyết 
1. Chuẩn bị các trang thiết bị thí nghiệm, các thiết bị đo kiểm và nguyên nhiên vật liệu 

phục vụ thí nghiệm.  
2. Đối với đề tài thiết kế, chế tạo thiết bị kỹ thuật thì cần chuẩn bị: 

 - Bản thiết kế thiết bị, trình duyệt đăng kiểm; 

 - Thiết kế qui trình chế tạo, qui trình lắp ráp; 

 - Lập bảng dự toán thiết bị, vật tư phục vụ công trình; 

 - Lập các hợp đồng và giấy tờ mua vật tư phục vụ công trình; 

 - Nguyên nhiên vật liệu để chế tạo thiết bị, thiết bị đo kiểm; 

 - Chế tạo thiết bị và kiểm định xuất xưởng;  

 - Các thiết bị đo kiểm phục vụ thu thập các số liệu thí nghiệm. 
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 Lưu ý nội dung mục này NCS phải làm chỉ đối với những đề tài luận án mà cơ sở đào tạo, 
cũng như các cơ sở khác không có thiết bị để thử nghiệm, hoặc những đề tài luận án yêu cầu phải 
chế tạo thiết bị kỹ thuật.  

3. Triển khai các thí nghiệm ứng các phương án đã mô phỏng lý thuyết để thu thập số 
liệu. 

4. Phân tích, đánh giá các tài liệu, số liệu đã thu được để kiểm chứng các  kết quả nghiên 
cứu thực nghiệm có phù hợp với kết quả nghiên cứu lý thuyết hay không. Nếu kết quả thu được 
chưa phù hợp thì cần xem xét sai sót ở khâu nào để chỉnh sửa.   

9. Báo cáo các chuyên đề và viết bài báo khoa học 

Trong quá trình thực hiện luận án phải nghiên cứu, báo cáo 3 chuyên đề và viết các bài 
báo khoa học. Công việc này thường được triển khai xen kẽ trong quá trình nghiên cứu lý thuyết 
và thực nghiệm, không nên dồn lại trong cùng một thời gian. Cần phải tách rời thời gian báo cáo 
các chuyên đề vì nội dung của chuyên đề trước sẽ làm luận cứ để triển khai chuyên đề sau, để 
sao cho nội dung các chuyên đề gắn kết mật thiết với nhau. Sau khi báo cáo một chuyên đề sẽ có 
các ý kiến góp ý, trên cơ sở đó NCS sẽ hoàn thiện không chỉ nội dung chuyên đề đó, mà còn có 
hướng điều chỉnh các chuyên đề sau cũng như đề cương luận án. Điều cần phải ghi nhớ là luôn 
luôn cố gắng lắng nghe và ghi nhận các ý kiến góp ý cả ý kiến đúng lẫn ý kiến chưa phù hợp để 
hoàn thiện chuyên đề. Khi báo cáo chuyên đề nên trình bày lại đề cương luận án đã chỉnh sửa để 
xin ý kiến góp ý của hội đồng.  

Ba chuyên đề thường tập trung vào các nội dung sau: 

1. Các chuyên đề:  

Chuyên đề 1. Tổng quan, nội dung chủ yếu của  chuyên đề tổng quan là phân tích, đánh 
giá các công trình nghiên cứu ở Việt Nam và trên thế giới đã công bố liên quan tới đề tài luận án, 
từ đó biết được người ta đã giải quyết những vấn đề gì, vấn đề nào còn tồn tại. Trên cơ sở nghiên 
cứu như vậy NCS sẽ thu thập được tài liệu, thông tin cần thiết để góp phần xây dựng cơ sở lý 
thuyết, đồng thời tránh được việc nghiên cứu trùng lặp những nội dung mà các công trình khác đã 
công bố và điều quan trọng nhất là có cơ sở khoa học đề xuất hướng nghiên cứu luận án của 
mình. 

Chuyên đề 2. Trình bày kết quả nghiên cứu lý thuyết: Cơ sở lý thuyết nghiên cứu đề tài; 
Lựa chọn phương pháp tính; Tính toán cho một phương án cụ thể (Mô phỏng, lập chương trình 
tính, xây dựng mối quan hệ giữa các thông số ...): lập bảng số liệu, xây dựng đồ thị, phân tích, 
đánh giá .... 

 Chuyên đề 3. Nghiên cứu thực nghiệm kiểm chứng kết quả  nghiên cứu lý thuyết: Các 
trang thiết bị thí nghiệm, đo kiểm; Qui trình thử nghiệm; Chế độ thử nghiệm; Thu thập và xử lý số 
liệu; So sánh, đánh giá, hiệu chỉnh ...  

2. Viết các bài báo khoa học: Trên cơ sở các chuyên đề đã báo cáo NCS tập hợp tài liệu 
và số liệu để viết các bài báo khoa học. 

   10. Tập hợp kết quả nghiên cứu 
1. Tập hợp các kết quả nghiên cứu theo hai giai đoạn: 

 - Cập nhật trong quá trình triển khai theo kế hoạch đã xây dựng; 

 - Tổng hợp toàn bộ số liệu, tài liệu sau khi kết thúc quá trình nghiên cứu. 
2. Sắp xếp các kết quả theo trật tự logic  

 - Logic toàn bộ đề tài: theo cây mục tiêu; 

 - Logic theo từng vấn đề cụ thể.  

 Việc làm này thuận lợi cho việc bổ sung,cập nhật nội dung luận án trong quá trình thực 
hiện. 

11. Hoàn thiện bản thuyết minh và chuẩn bị bản tóm tắt luận án  
1. Thực hiện đúng theo quy định về hình thức trình bày bản thuyết minh và tóm tắt. 
2. Nội dung chính của bản thuyết minh đề tài luận án gồm:  

  - Tổng quan về đề tài; 

 - Tổng hợp nội dung chính của luận án theo bố cục đề tài và đề cương luận án đã xây 
dựng gồm: 
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   Nội dung nghiên cứu lý thuyết;  

   Nội dung nghiên cứu thực nghiệm. 

 - Phần kết luận và kiến nghị; 

 - Phần phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo. 
3. Viết bản tóm tắt thuyết minh đúng theo quy định.  

Một số quy định về hình thức trình bày bản thuyết minh như sau: 

Luận án và bản tóm tắt phải được trình bày rõ ràng, sạch đẹp theo bố cục (mẫu 9-13 phụ 
lục 9 của Qui chế đào tạo tiến sĩ): 

Bìa chính, bìa phụ.   

Mục lục: lấy đến mục 3 chữ số (ghi rõ số thứ tự trang). 

Danh mục các chữ viết tắt, danh mục các bảng biểu (Nếu có). 

Danh mục các bảng, biểu hình vẽ (Nếu có). 

Mở đầu: Đặt vấn đề; Mục đích, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu; Nội dung 
chủ yếu nghiên cứu về lý thuyết và thực nghiệm; Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của  luận án; Tính 
mới của luận án; Bố cục luận án. 

Phần nội dung (nên phân bố cân đối nội dung giữa các chương như mục 7.2 và mục 8). 

Kết luận và kiến nghị. 

Danh mục các công trình đã công bố liên quan tới đề tài của tác giả. 

Danh mục tài liệu tham khảo. 

Phụ lục (Nếu có).  

12. Chuẩn bị bản báo cáo trình bày trước các hội đồng 

Sau khi hoàn thành luận án nghiên cứu sinh phải chuẩn bị bản báo cáo để:   

- Bảo vệ tại buổi hội thảo trước các nhà khoa học và những người quan tâm; 

- Bảo vệ tại hội đồng cấp bộ môn; 

- Bảo vệ tại hội đồng cấp trường. 

Trong bản báo cáo cần chuẩn bị một số vấn đề sau: 
1. Tên đề tài , người thực hiện, người hướng dẫn và thời điểm báo cáo.  
2. Tính cấp thiết, mục tiêu, phạm vi, phương pháp nghiên cứu. 
3. Nội dung chủ yếu của đề tài. 
4. Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu liên quan, làm rõ những vấn đề người ta 

đã làm, những vấn đề còn tồn tại và quan trọng là chỉ ra hướng nghiên cứu chủ yếu của đề tài, đặc 
biệt là không trùng lặp với các công trình đã công bố.   

 Trình bày tóm tắt nội dung chủ yếu của bản thuyết minh: Trình bày các công thức, luận cứ 
chủ yếu phục vụ nghiên cứu, các kết quả nghiên cứu lý thuyết thông qua các bảng số liệu, hình vẽ, 
các kết quả mô phỏng, cũng như mô hình, thiết bị và kết quả thí nghiệm thông qua bảng số liệu, 
hình vẽ và các đồ thị (cần kèm theo số thứ tự công thức, bảng, biểu, đồ thị để thuận tiện cho việc 
trình bày, giải thích).    

13. Hội thảo khoa học và các công việc liên quan trước khi bảo vệ cấp bộ môn 

1. Trình bày bản báo cáo trong buổi hội thảo.  

2. Ghi chép các ý kiến góp ý. 

3. Xử lý các ý kiến nhận xét, góp ý: 

- Bảo vệ và trao đổi đối với các vấn đề mình đã nghiên cứu kỹ và nắm vững; 

- Ghi nhận các góp ý;  

- Giải trình các ý kiến góp ý. 

4. Hoàn thành chương trình học tập. 
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5. Hoàn thành về trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu (Điều 19). 

6. Hoàn thành 2 bài báo phù hợp với đề tài nghiên cứu (Điều 24). 

7. Chỉnh sửa bản thuyết minh luận án.  

8. Soạn văn bản đồng ý cho phép sử dụng công trình nghiên cứu chung (Điều 27). 

9. Xin bản nhận xét của người hướng dẫn cho phép NCS bảo vệ.  

14. Viết bản trích yếu luận án  

Bản trích yếu luận án cần trình bày một số nội dung sau: 

1. Tính mới của luận án. 

2. Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án.  

3. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng.  

4. Kết quả chính của luận án và kết luận. 

15.  Bảo vệ luận án cấp bộ môn và các công việc liên quan trước khi bảo vệ cấp 
trường 

1. Hoàn thiện bản thuyết minh luận án và bản báo cáo sẽ trình bày trước hội đồng.  

2. Trình bày bản báo cáo trước hội đồng.  

3. Ghi chép các ý kiến góp ý. 

4. Xử lý các ý kiến nhận xét, góp ý: 

- Bảo vệ và trao đổi đối với các vấn đề mình đã nghiên cứu kỹ và nắm vững; 

- Ghi nhận các góp ý.  

5. Chỉnh sửa luận án theo ý kiến góp ý.  

6. Kết hợp với cán bộ chuyên trách lập hồ sơ bảo vệ luận án cấp trường (Điều 30). 

8. Hoàn thiện bản thuyết minh và tóm tắt luận án để gửi chấm phản biện độc lập (Điều 31). 

9. Chỉnh sửa bản thuyết minh và tóm tắt luận án theo ý kiến phản biện độc lập.  

10. Hoàn thiện bản tóm tắt thuyết minh  để  xin ý kiến các nhà khoa học (Điều 33).  

16.  Bảo vệ luận án cấp trường và chỉnh sửa, hoàn thiện luận án sau khi bảo vệ 

1. Chỉnh sửa bản thuyết minh, tóm tắt luận án theo ý kiến góp ý của các nhà khoa học.  

2. Chuẩn bị bản báo cáo sẽ trình bày trước hội đồng.  

3. Bảo vệ cấp trường: 

- Trình bày bản báo cáo; 

- Ghi chép các ý kiến góp ý; 

- Xử lý các ý kiến nhận xét, góp ý; 

- Bảo vệ đối với các vấn đề mình đã nghiên cứu kỹ và nắm vững; 

- Ghi nhận các góp ý.  

4. Chỉnh sửa, hoàn thiện luận án nộp thư viện và hoàn thiện các thủ tục liên quan. 

5. Kết hợp với cán bộ chuyên trách lập hồ sơ nhận bằng tiến sĩ.  

III. Kết luận: 

- Chuẩn bị kỹ trước khi đăng ký làm luận án là bước đầu quan trọng quyết định sự thành 
công của NCS.  

- NCS cần tuân thủ các điều đã qui định trong qui chế về đào tạo tiến sĩ đã ban hành. 

- Trước và trong khi thực hiện luận án luôn luôn tự đặt ra các câu hỏi liên quan tới đề tài 
để hoàn thành tốt mục tiêu đề ra. 
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- NCS cần xây dựng sơ đồ hình cây về đề cương luận án và cố gắng cập nhật hàng ngày 
những nội dung nghiên cứu được.  

- Khi thực hiện nội dung phần lý thuyết cần cân nhắc để có thể thử nghiệm và đo kiểm 
được để kiểm chứng kết quả  nghiên cứu lý thuyết. 
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DYNAMICS OF A CAR WITH AUTOMATIC TRANSMISSION-CONTROL AND 

RESULTS OF EXPERIMENTAL TESTS 
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Tóm tắt 

Tác giả đã x y dựng một mô hình mô phỏng để kiểm tra cho xe ô tô, được trang bị bao 
gồm một động cơ, hộp số tự động và một hệ thống phụ trợ nhằm tạo mô men phanh đã 
được thiết kế đặc biệt để mô phỏng mô men cản của đường. Hệ thống phụ trợ này và 
bướm ga động cơ được điều khiển bởi một bộ điều khiển được thiết kế đặc biệt cho phép 
tái hiện vận tốc xe theo thời gian, dựa trên các tín hiệu đó là góc mở của bướm ga và vận 
tốc xe theo yêu c u trong suốt quá trình thử tải. 

Abstract 

The author design and built a test bench equipped with an engine, automatic 
transmission and specially brake torque generation subsystem to simulate road drag 
torque. This subsystem and engine throttle are controlled by a specially designed 
controller allowing to reproduce vehicle velocity time history on the base of signals of the 
throttle angle and vehicle velocity acquired during road tests.  

Key words: vehicle dynamics, automatic transmission, laboratory test bench simulation, 
reproducing simulation, electronic control prototyping. 

1. Giới thiệu chung 

Các phương pháp để kiểm tra hộp số hay tổng quát hơn là các phương pháp kiểm tra hệ 
thống truyền lực có thể được chia thành các hệ thống phụ trợ với các nhiệm vụ khác nhau như về 
mặt chức năng, độ bền mỏi hay kiểm tra độ bền lâu. Trong trường hợp kiểm tra độ bền lâu, các bài 
kiểm tra thúc đẩu độ bền lâu đã được tiến hành. Việc thiết kế và xây dựng các mô hình mô phỏng 
đặc biệt đã được áp dụng với mục đích này. Xu hướng mới của việc kiểm tra trong phòng thí 
nghiệm đó là phương pháp “Điều khiển mô hình nhanh chóng” và phương pháp “Mô phỏng ph n 
cứng trong một vòng lặp (HiLS)” trong sự liên kết với các mô hình mô phỏng đã được sử dụng 
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trước đó, nó cho phép xuất hiện nhiều các khả năng kiểm tra có thể thực hiện và đơn giản hóa 
việc thiết kế chúng. 

Các tác giả trong công trình [1] đã trình bày các bài kiểm tra đối với hệ thống thực cùng với 
việc sử dụng mô phỏng phần cứng trong vòng lặp được thực hiện trong thời gian thực, áp dụng để 
mô phỏn môi trường của đối tượng cần kiểm tra. Mô phỏng HIL có thể được sử dụng để mô phỏng 
tín hiệu về tải trọng động lực học của động cơ, các hệ thống phụ trợ khác hay của toàn bộ hệ 
thống truyền lực của xe hoặc thậm chí là động lực học của toàn bộ xe. Một ví dụ về sự mô phỏng 
các tải trọng của hệ thống truyền lực được giới thiệu trong công trình [2], ở đây các khả năng mô 
phỏng của các chu kỳ chuyển động được tiêu chuẩn hóa khác nhau, động lực học của hệ thống 
truyền lực và của xe cũng như các chế độ chuyển động của xe cũng được giới thiệu. Một trong 
những biến thể của các phương pháp mô phỏng thực hiện được giới thiệu trên hình 1. 

Bài viết này giới thiệu việc thực hiện mô hình mô phỏng sử dụng mô phỏng theo thời gian 
thực trong quá trình điều khiển mô hình nhanh chóng của bộ điều khiển để thực hiện hai biến thể 
của sự mô phỏng thí nghiệm trong miền thời gian-một là mô phỏng dự báo và hai đó là mô phỏng 
tái hiện. 

 

 

 

Hình 1: Sơ đồ phương pháp kiểm tra hệ thống truyền lực bằng cách sử dụng mô 
phỏng theo thời gian làm việc thực tế của động cơ đốt trong và hệ thống truyền lực ([8]). 

2. Hiệu suất mô phỏng – mô hình mô phỏng 

Nghiên cứu được thực hiện bởi tác giả với mục tiêu là phát triển một mô hình kiểm tra mô 
phỏng với các điều kiện trong phòng thí nghiệm về hiệu suất của hệ thống truyền lực của xe ô tô 
chở người, với hộp số tự động trong các chế độ mô phỏng dự báo và mô phỏng tái hiện. 
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Hình 2: Sơ đồ mô hình hệ thống điều khiển mô phỏng tái hiện 

 

Hình 3: Bản vẽ kỹ thuật (a) và mô hình (b) mô phỏng hệ thống truyền lực của xe: 1-
Động cơ, 2-Điều khiển đơn vị (bảng công cụ), 3-Hộp số tự động, 4-Trục truyền, 5-Cảm biến 
mô men xoắn trên trục truyền, 6-Ly hợp, 7-Bánh đà, 8-Hộp giảm tốc bánh rang hành tinh, 9-
Phanh điện từ, 10-Ly hợp an toàn, 11-Phanh ma sát, 12-Cảm biến mô men phanh ma sát, 13-

Cảm biến mô men phanh điện từ. 

3. Phần mềm điều khiển 

Như giới thiệu trên hình 2 và hình 4, các tín hiệu điều khiển đóng vai trò cơ bản cho việc mô 
phỏng tái hiện, đó là những gì được ghi lại trong suốt quá trình kiểm tra tải trọng, chúng được sử 
dụng trên xe được trang bị hệ thống truyền lực đồng nhất với một đối tượng kiểm tra cùng với mô 
hình mô phỏng: 

- Góc mở của bướm ga động cơ (được đo đạc như tín hiệu vật lý) 
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- Tốc độ chuyển động dọc của xe (cũng được đo đạc như tín hiệu vật lý) 

Trong trường hợp đường cong khả năng kéo của xe đối với việc mô phỏng tái hiện, ta có 
thể thấy rằng hệ thống truyền lực trong mô hình mô phỏng gần như chính xác giống như đường 
cong kéo của xe kiểm tra và các thành phần quán tính của xe đã được mô phỏng bởi việc sử dụng 
bánh đà và cũng do bởi các phần quay của phanh và bánh răng chuyển động. Cách tiếp cận như 
vậy có khiến cho việc tồn tại hai bộ điều khiển độc lập nhau trong việc thiết kế phần mềm điều 
khiển: 

- Bộ điều khiển bướm ga để kiểm soát độ mở của bướm ga động cơ 

- Bộ điều khiển đơn vị để tạo ra mô men của các lực cản chuyển động để điều khiển vận tốc 
quay của bánh đà. 

 

 

 

Hình 4: Giản đồ các tín hiệu có ảnh hưởng đến các bộ phận trong hệ thống truyền lực 

 

 

Hình 5: Các tín hiệu được chuẩn bị cho việc thực hiện mô phỏng tái hiện 

3.1. Bộ điều khiển bướm ga 

Bộ điều khiển bướm ga sử dụng như một tín hiệu hồi tiếp góc mở thực tế của bướm ga 
được đo đạc trong mô hình mô phỏng và được so sánh với tín hiệu tham chiếu, nó là góc mở 
bướm ga ghi lại được trong quá trình kiểm tra tải của xe (góc này được biểu diễn là sự thay đổi độ 
mở giữa hai giá trị 0 và 1). 
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Ba khối cơ bản có thể nhận ra trong cấu trúc của bộ điều khiển và liên quan đến việc điều 
chỉnh độ mở của bướm ga cho việc mô phỏng và một khối phụ liên quan đến các chức năng an 
toàn (hình 6) 

 

Hình 6: Sơ đồ cấu trúc của chương trình 

3.2. Bộ điều khiển tạo ra mô men của các lực cản chuyển động 

Bộ điều khiển tạo ra mô men của các lực cản chuyển động làm việc trong một hệ thống 
vòng lặp kín, ở đây tín hiệu phàn hồi là vận tốc quay của bánh đà và tín hiệu tham chiếu là vận tốc 
chuyển động dọc của xe được chuyển đổi thành vận tốc quay của trục các đăng. Bộ điều khiển 
loại này được thiết kế để điều khiển mô men của lực cản chuyển động theo cách giống như sự 
khác biệt giữa vận tốc góc của bánh đà tại một thời điểm trong mô phỏng và vận tốc góc của trục 
các đăng tại thời điểm kiểm tra tải là nhỏ nhất có thể. 

Sơ đồ tổng quát của bộ điều khiển được trình bày trên hình 7: 

 

Hình 7: Cấu trúc của bộ điều khiển tạo ra mô men của các lực cản chuyển động 
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4. Thực thi điều khiển 

Phương pháp có sử dụng phần mềm Matlab có liên quan đến việc tự động thực hiện của 
phần mềm điều khiển được giới thiệu bởi các sơ đồ khối trong Simulink để có thể lập trình chạy 
được với mục tiêu nền tảng phần cứng (máy tính thời gian thực với tín hiệu vào và các tín hiệu ra) 

Phần mềm Matlab với các công cụ hỗ trợ đặc biệt cho phép mô hình hóa kế hoạch điều 
khiển và thiết kế bộ điều khiển. Sau đó có thể xây dựng một mô hình điều khiển để chạy được trên 
nền phần cứng bao gồm máy tính được trang bị các thẻ dữ liệu tín hiệu vào/ra cho việc đo đạc các 
tín hiệu và tạo ra các tín hiệu điều khiển. 

5. Kết luận 

Bài viết đã giới thiệu việc sử dụng sự liên kết giữa mô hình mô phỏng và việc mô phỏng trên 
máy tính để tạo ra thiết bị nhằm cải thiện các khả năng nghiên cứu. Sự chú ý đặc biệt dành cho 
quá trình thiết kế bộ điều khiển với việc sử dụng phương pháp điều khiển mô hình nhanh chóng 
(RCP). 

Chức năng thu được của mô hình mô phỏng và khả năng ghi lại lượng lớn dữ liệu của các 
tham số của động cơ và chức năng của hệ thống truyền lực cho phép thực hiện nhiều các bài kiểm 
tra thực nghiệm có thể lặp lại về các lĩnh vực: 

- Phân tích về hiệu suất làm việc 

- Lượng tiêu thụ nhiên liệu 

- Lượng khí thải phát ra 

- Điều khiển chất lượng của động cơ và hệ thống truyền lực, và nhiều các ứng dụng khác 

Phương pháp áp dụng cho việc xây dựng mô hình mô phỏng và quá trình thiết kế bộ điều 
khiển là một ví dụ điển hình cho thấy những khả năng thực tế của việc sử dụng mô phỏng thời 
gian thực trên máy tính cùng với lý thuyết điều khiển và mô hình toán học trong việc thiết kế và 
kiểm tra máy móc hiện đại đặc biệt là các loại xe ô tô. 
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NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ GIA CÔNG BẰNG TIA LỬA ĐIỆN KẾT HỢP VỚI 
SIÊU ÂM ĐỂ SẢN XUẤT HẠT VẬT LIỆU RỖNG 

 

TS. NGUYỄN TIẾN DŨNG 

Bộ môn Công nghệ Vật liệu – Viện Cơ khí   

 

Tóm tắt:  

Gia công bằng tia lửa điện kết hợp với siêu  m là một công nghệ mới, công nghệ này là 
sự kết hợp của phương pháp gia công tia lửa điện với phương pháp gia công bằng siêu 
 m để chế tạo hạt vật liệu rỗng siêu nhỏ. Bài viết này giới thiệu phương pháp gia công 
bằng tia lửa điện kết hợp với siêu  m, thí nghiệm và ph n tích cơ chế tạo thành hạt vật 
liệu rỗng.  

Từ khóa:  Gia công tia lửu điện kết hợp siêu  m; Gia công tia lửa điện; Gia công bằng siêu  m; 
Hạt vật liệu rỗng. 

1. Mở đầu 

Vật liệu rỗng với kích thước rất nhỏ từ vài chục nanomet đến vài trăm micromet có rất nhiều 
tính chất đặc biệt như nhẹ, có khả năng hấp thụ sóng điện từ, hấp thụ nhiệt, có tích chất quang 
học…do vậy được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau như chế tạo dược phẩm trong y 
học, làm chất xúc tác trong ngành hóa học, ngành môi trường, làm vật liệu quang điện và đặc biệt 
là làm vật liệu tàng hình hấp thụ sóng rada trong ngành quân sự… 

Hiện nay, để chế tạo vật liệu rỗng thường sử dụng một vài phương pháp chủ yếu như: 
phương pháp điện giải, phương pháp dùng hạt mẫu, phương pháp tự kết hợp, phương pháp phun 
khô, phương pháp gia công tia lửa điện. Với phương pháp gia công tia lửa điện cho hiệu suất 
thấp, vì vậy kết hợp gia công tia lửa điện với siêu âm nhằm mục đích tăng hiệu suất gia công và 
cũng làm tăng lượng lớn bọt bong bóng trong dung dịch gia công, tạo điều kiện hình thành hạt kim 
loại rỗng. 

2. Phân tích quá trình hình thành hạt kim loại rỗng gia công bằng tia lửa điện 

Trong quá trình gia công tia lửa điện, dụng cụ điện cực và chi tiết xuất hiện hiện tượng nóng 
chảy và bay hơi, tạo thành các giọt kim loại lỏng và các phần tử kim loại bốc hơi. Các giọt kim loại 
lỏng và các phần tử kim loại bốc hơi này xâm nhập vào dung dịch gia công và kết hợp lại với nhau 

tạo thành các hạt kim loại có các hình dạng khác nhau 1316 (hình 5). Các hạt có hình cầu, đường 
kính của hạt là rất nhỏ, từ vài chục nanomet đến vài chục micromet. 

Trong quá trình các giọt kim loại lỏng và các phần tử kim loại bốc hơi kết hợp với nhau, nếu 
chúng bao quanh bọt bong bóng khí, sau khi đông đặc sẽ tạo thành hạt kim loại rỗng, nếu bao phủ 
toàn bộ bong bóng khí thì hạt kim loại rỗng sẽ có dạng 15, nếu bao phủ không hoàn toàn thì hạt 
kim loại rỗng sẽ có dạng 13. 

Nếu chúng không bao quanh các bọt bong bóng khí, mà sự hình thành hiện tượng rỗng này 
là do những nguyên nhân sau:  

- Ở nhiệt độ cao, kim loại lỏng hòa tan một lượng khí nhất định, nhưng khi đông đặc lượng 
khí này sẽ được giải phóng. Do bề mặt ngoài của hạt sẽ bị đông đặc trước tiên, nên lượng khí này 
sẽ bị mắc kẹt lại bên trong hạt tạo thành hình rỗng. 

- Trong quá trình đông đặc, các phần tử bên ngoài cùng của hạt bị đông đặc trước và bị co 
lại, một phần co này sẽ được bù đắp bởi các phần tử bên trong ngay sát nó, sau đó các phần tử 
này cũng bị đông đặc, bị co và được bù đắp bởi các phần tử bên trong tiếp theo, cứ như vậy trung 
tâm hạt là đông đặc sau cùng và cũng bị co, nhưng không được bù đắp nên tạo thành phần rỗng, 
phần rỗng này là chân không và sẽ bị mất đi khi kim loại nóng chảy. 
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3. Thiết kế sơ đồ hệ thống và nguyên lý gia công tia lửa điện kết hợp với hệ thống 
siêu âm riêng biệt 

3.1. Thiết kế sơ đồ hệ thống  

 

 

 

 

 

 

Từ những phân tích trên, để tăng số lượng hạt rỗng, chúng ta cần tăng lượng bọt khí trong 
quá trình gia công để tăng khả năng các phần tử kim loại bốc hơi khi kết hợp với nhau, chúng sẽ 
bao quanh bọt bong bóng khí, sau khi đông đặc sẽ tạo thành hạt kim loại rỗng. 

Đối với hệ thống gia công tia lửa điện kết hợp với siêu âm cưỡng bức trục chính, thì hệ 
thống siêu âm được gắn cố định trên thân của trục chính, còn ở phương pháp này nhóm tác giả 
chế tạo một hệ thống phát siêu âm riêng biệt và hệ thống này được đặt trên bàn máy của một máy 
gia công tia lửa điện thông thường (hình 5). Hệ thống phát siêu âm riêng biệt (hình 1) bao gồm một 
thùng chứa được làm bằng thép chống rỉ có kích thước 260*190*170(mm), trên thùng gắn 3 cặp 
khuếch đại siêu âm đối xứng nhau và được nối với nguồn phát siêu âm. Để định vị và kẹp chặt chi 
tiết gia công, bên trong thùng chứa có hàn một bộ cơ cấu định vị và kẹp chi tiết.  

 

 

 

 

 

Yêu cầu khi thiết kế hệ thống này là phải đảm bảo trong quá trình gia công phải sinh ra bọt 
khí trong dung dịch và chúng phải tập trung chủ yếu ở vùng gia công (vị trí chính giữa). Vì vậy sau 
khi thiết kế và gia công hệ thống (hình 2), nhóm nghiên cứu đã tiến hành thí nghiệm đo. Sử dụng 
giấy bạc đặt trong thùng chứa (hình 1) với dung môi là dầu hỏa, chế độ gia công như bảng 1. Bằng 

Hình 1: Cấu tạo hệ thống siêu âm riêng biệt 

1-Hệ thống khuếch đại siêu âm  2-Thùng chứa bằng thép chống rỉ     

3-Cơ cấu kẹp chi tiết    4-Tấm giấy bạc 

Hình 2: Hệ thống siêu âm riêng 
biệt 

Hình 3: Gia công bằng hệ thống siêu 
âm riêng biệt 
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mắt thường dễ dàng thấy rằng, khi có sóng siêu âm thì trên bề mặt dung dịch xuất hiện rất nhiều 
bọt khí nổi lên (hình 3). Với hai thí nghiệm a1 = 70mm và a2 = 95mm (vị trí chính giữa), kết quả thể 
hiện trên hình 4 cho thấy rằng, trên cả hai tờ giấy bạc đều xuất hiện các vết lõm trên bề mặt, 
nhưng ở hình 4a (a1 = 70mm) thì các vết lõm tập trung chủ yếu ở hai bên, còn hình 4b (a2 = 
95mm) thì các vết lõm xuất hiện trên toàn bộ bề mặt, điều này chứng tỏ rằng ở vị trí chính giữa (vị 
trí gia công) thì tập trung nhiều bọt khí nhất. 

 

 

 

 

 

Sơ đồ cấu tạo cơ bản gia công bằng tia lửa điện kết hợp với hệ thống siêu âm riêng biệt thể 
hiện ở hình 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Nguyên lý gia công 

Khác với hệ thống gia công tia lửa điện kết hợp với siêu âm cưỡng bức trục chính, thì trục 
chính vừa thực hiện việc tạo ra tia lửa điện vừa tạo ra siêu âm, ở hệ thống phát siêu âm riêng biệt 

Hình 5: Sơ đồ cấu tạo cơ bản gia công bằng tia lửa điện kết hợp với hệ thống siêu âm riêng biệt 

1-Nguồn điện  2-Hệ thống điều khiển trục chính    3-Dụng cụ điện cực    4-Dung dịch gia công     
5-Hệ thống phát siêu âm       6-Chi tiết gia công  7-Bàn máy gia công   8-Vùng chân không   9-Vùng 
phóng điện  10-Vùng kim loại bị nóng chảy  11-Giọt kim loại lỏng   12-Phần tử kim loại bốc hơi   

13,14,15,16-Hình dạng hạt kim loại sau khi đông đặc 

Hình 4a: Khi a = 70 Hình 4b: Khi a = 95 
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thì hệ thống siêu âm và hệ thống gia công tia lửa điện là độc lập, nên nguyên lý gia công của hệ 
thống này là sự kết hợp của hai hệ thống trên. Có thể được miêu tả như sau:  

Dụng cụ điện cực 3 và chi tiết 6 được nối với nguồn điện 1, thông qua hệ thống điều khiển 
trục chính 2, dụng cụ điện cực 3 di chuyển hướng xuống chi tiết 6 đến khi khoảng cách khe hở 
giữa điện cực và chi tiết đủ nhỏ thì xuất hiện hiện tượng phóng điện qua dung dich gia công 4. 
Vùng phóng điện 9 sẽ tạo ra vùng nhiệt độ rất lớn sẽ làm dụng cụ điện cực và chi tiết xuất hiện 
hiện tượng nóng chảy và bay hơi, đồng thời tạo ra một vùng bọt khí 8. Kim loại bay hơi cùng với 
kim loại lỏng sẽ vượt qua vùng chân không 8 xâm nhập vào dung dịch tạo thành các hạt kim loại, 
đồng thời gia nhiệt cho vùng dung dịch 4, làm dung dịch 4 bị phân hủy tạo thành bọt khí và các 
chất giải nhiệt. Kim loại bay hơi cùng với kim loại lỏng sẽ tạo ra sự ăn mòn chi tiết 6 - đó chính là 
quá trình cắt. Quá trình ăn mòn này xảy ra rất nhanh, mỗi xung phát điện chỉ diễn ra khoảng vài 

chục đến vài trăm s. Khi tắt xung điện, vùng chân không 8 nhanh chóng co lại và mất đi[3] .Đồng 
thời với quá trình này, hệ thống phát siêu âm 5 hoạt động tạo ra một lượng rất lớn bọt bong bóng 
khí có tác dụng thúc đẩy nhanh quá trình thoát kim loại lỏng ra khỏi khu vực gia công. Bong bóng 
khí này cũng là nhân tố chính để tạo ra hạt vật liệu rỗng. 

Hệ thống phát siêu âm riêng biệt này chế tạo đơn giản, có tính linh hoạt cao như dễ dàng 
tháo lắp, có thể kết hợp với mọi máy gia công tia lửa điện, thay đổi thông số siêu âm một cách 
thuận tiện, độc lập với trục chính. Đây chính điểm ưu việt hơn so với hệ thống gia công tia lửa điện 
kết hợp với siêu âm cưỡng bức trục chính, loại máy có cấu tạo rất phức tạp . Cũng chính sự đơn 
giản của hệ thống mà giá thành thực tế của hệ thống đã giảm đến 20%. 

4. Thí nghiệm và phân tích kết quả 

4.1. Phương pháp thí nghiệm 

Dùng máy gia công tia lửa điện điều khiển kỹ thuật số E46PM, hộp gia công được chế tạo 
bằng thép không rỉ có kích thước 260*190*170(mm), bên trên hộp gắn hệ thống phát siêu âm 
40KHz, dụng cụ điện cực và chi tiết gia công là Niken 99,99% có tiết diện 10x10mm, dung dịch gia 
công là dầu hỏa (hình 2,3). 

Thông số thí nghiệm được thể hiện trên bảng 1. 

Bảng 1: Thông số thí nghiệm gia công bằng tia lửa điện kết hợp với siêu âm 

Cƣờng độ 
dòng 
điện(I) 

Điện áp 
phóng 
điện(U) 

Độ kéo dài 
xung máy 

phát (ti) 

Công suất 
sóng siêu 

âm 

Tần suất 
sóng siêu 

âm (f) 

Thời gian 
gia công 

15 A 45 V 300μs 600 W 120 KHz 60 min 

 
4.2. Phân tích kết quả  

Vì niken có tính chất từ tính, nên sau khi gia công, dùng nam châm từ tính để hút các hạt vật 
liệu, làm sạch các hạt vật liệu này và soi trên kính hiển vi SEM, ta thu được kết quả như hình 7, khi 
cắt đôi hạt vật liệu và soi trên kính hiển vi SEM, ta thu được kết quả như hình 6. 

Hệ thống phát siêu âm riêng biệt tạo ra lượng bong bóng lớn trong vùng gia công, do vậy 
mà hiệu suất tạo thành hạt rỗng đạt 70÷80%. Lớn hơn nhiều khi gia công bằng phương pháp gia 
công tia lửa điện (không có siêu âm, hiệu suất tạo thành hạt rỗng chỉ đạt 20÷30%).  

 Từ hình 7 dễ dàng nhìn ra hạt rỗng có bề mặt bên trong nhẵn bóng, độ dày hạt rất mỏng, 
điều này là do trong quá trình các giọt kim loại lỏng và các phần tử kim loại bốc hơi kết hợp với 
nhau, chúng bao quanh bọt bong bóng khí, sau khi đông đặc sẽ tạo thành hạt kim loại rỗng, nếu 
bao phủ toàn bộ bong bóng khí thì hạt kim loại rỗng sẽ có dạng 15 (hình 5), nếu bao phủ không 
hoàn toàn thì hạt kim loại rỗng sẽ có dạng 13 (hình 5), đây chính là có chế đặc trưng hình thành 
hạt rỗng khi gia công bằng hệ thống phát siêu âm riêng biệt, chiếm đến 80% lượng hạt rỗng.   

 Ngoài ra, cũng xuất hiện một lượng rất ít hạt rỗng mà đường kính rỗng là rất nhỏ (hình 6) 
khoảng 20%, bề mặt trong không nhẵn bóng, điều này là do khi các phần tử kim loại kết hợp với 
nhau, chúng không bao quanh các bọt bong bóng khí, mà sự hình thành hiện tượng rỗng này cũng 
tương tự như gia công bằng tia lửa điện. 
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4. Kết luận 

Bài viết đã đưa ra được mô hình và nguyên lý của phương pháp gia công tia lửa điện kết 
hợp với siêu âm, từ đó tiến hành thí nghiệm gia công vật liệu niken. Kết quả thí nghiệm chỉ ra rằng, 
phương pháp này chế tạo thành công vật liệu niken rỗng và hiệu suất tạo thành hạt rỗng cao hơn 
so với khi gia công bằng với hệ thống gia công tia lửa điện, đạt 70÷80%. Với những nghiên cứu đã 
đạt được, tác giả sẽ tiếp tục tiến hành thí nghiệm để đưa ra các ảnh hưởng của các thông số công 
nghệ đến hàm lượng và kích thước hạt rỗng. 
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Hình 6: Hạt Niken rỗng sau khi cắt đôi hạt  

vật liệu và sử dụng kính hiển vi SEM 

  

 

Hình 7: Hạt Niken rỗng sau khi gia công bằng tia lửa điện kết hợp với siêu âm  

được chụp từ kính hiển vi SEM 
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PHÁT THẢI CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL SỬ DỤNG DIMETHYL ETHER (DME) 

EXPERIMETAL STUDY ON PERFORMANCE AND EMISSIONS OF A 
DIESEL ENGINE FUELED BY DIMETHYL ETHER (DME) 
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Tóm tắt:  

Việc nghiên cứu phát triển và ứng dụng các loại nhiên liệu thay thế đang là xu hướng 
chung của nhiều nước trên thế giới nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và giảm  ô nhiễm 
môi trường. Trong đó, Dimethyl Ether (DME) với công thức ph n tử CH3-O-CH3 được 
xem là nhiên liệu tiềm năng sử dụng cho đông cơ diesel. Bài báo này thực hiện thử 
nghiệm  và đánh giá tính năng kỹ thuật, chất lượng khí thải của động cơ diesel khi sử 
dụng nhiên liệu DME. Thử nghiệm được tiến hành với động cơ Kubota RT140 trên băng 
thử động cơ ở các chế độ ổn định. Kết quả đối chứng trong trường hợp giữ nguyên thể 
tích cung cấp cho một chu trình cho thấy khi chạy với DME, mô men của động cơ và độ 
khói giảm tương ứng 51,81% và 89,25%, suất tiêu hao nhiên liệu tăng 44,78%.  

Từ khóa: Nhiên liệu thay thế, Dimethyl Ether, động cơ diesel, khí thải động cơ. 

Abstract:   

Recently, finding and utilizing alternative fuels have been general trend of many countries 
in the world in order to meet the requirements of energy security and of emission 
reduction. Among them, Dimethyl Ether has beenconsideredas a potential alternative fuel 
for diesel engine. This paper presents the  experimental results  of  performance and 
emissions of a diesel engine fueled by DME. The test was carried out on engine test bed 
with a Kubota RT140 diesel engine at steady state conditions. In case of keeping the 
same volume of fuel deliveried per cycle, result shows that with DME, the engine torque 
and smoke in exhaust gas decrease by 51.81% and 89.25%, respectively, whereas the 
specific fuel consumption increases by 44.78%.  

Keywords: Alternative fuels, Dimethyl Ether, ,diesel engine, exhaust gas emissions. 

1. Giới thiệu 

Động cơ diesel là nguồn động lực có hiệu suất cao, phát thải CO và HC thấp nên được sử 
dụng nhiều trong giao thông vận tải, đặc biệt là trên các phương tiện vận tải hạng nặng. Tuy nhiên, 
hiện nay nguồn nhiên liệu dầu mỏ sử dụng cho động cơ diesel đang dần cạn kiệt, đồng thời trong 
khí thải động cơ diesel có chứa hàm lượng khá lớn NOx và chất thải hạt (Particulate Matter-PM) 
gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Vì thế, việc tìm kiếm nguồn nhiên 
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liệu sạch, có khả năng tái tạo để thay thế dầu mỏ là vấn đề cấp thiết, đã và đang được quan tâm 
trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam. Dimethyl Ether (DME) là loại nhiên liệu có thể đáp ứng 
một phần các yêu cầu trên. DME được chế biến và sản xuất từ nhiều nguồn nguyên liệu khác 
nhau như sinh khối, than, khí thiên nhiên…Đây cũng là những nguồn nguyên liệu sẵn có với trữ 
lượng lớn ở Việt Nam. Một số nghiên cứu trên thế giới [2,3,4,5,6] đã cho thấy khả năng sử dụng 
cũng như những khó khăn khi sử dụng DME cho động cơ diesel. Ở Việt Nam, việc chế biến sản 
xuất DME cũng đã được quan tâm. Cùng với đề án phát triển nhiên liệu sinh học đã được Chính 
phủ phê duyệt, nghiên cứu sử dụng nhiên liệu thay thế nói chung, DME nói riêng cho động cơ 
diesel để thay thế cho nhiên liệu truyền thống là cần thiết, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng 
và bảo vệ môi trường. Do vậy, việc đánh giá ảnh hưởng của DME tới tính năng kỹ thuật và phát 
thải của động cơ diesel thông thường trở nên cấp thiết. Bài báo này thực hiện thử nghiệm  và 
đánh giá tính năng kỹ thuật, chất lượng khí thải của động cơ diesel khi sử dụng nhiên liệu DME. 
Thử nghiệm được tiến hành với động cơ Kubota RT140 trên băng thử động cơ ở các chế độ ổn 
định. 

2. Thiết lập thử nghiệm 

2.1. Xây dựng hệ thống cung cấp nhiên liệu DME cho động cơ diesel  

Hệ thống cung cấp nhiên liệu DME được xây dựng dựa trên hệ thống nhiên liệu diesel của 
động cơ nguyên bản. Để cung cấp DME dạng lỏng cho động cơ, ở nhiệt độ môi trường, DME cần 
được nén với áp suất lớn hơn 7bar. Trong nghiên cứu này DME được nén tới áp suất 30bar bởi 
bình N2 nén khi đi vào đường nhiên liệu thấp áp (Hình 1). Khí N2 được sử dụng do có độ tan thấp 
trong DME.  

 

Hình 1. Hệ thống cung cấp Dimethyl Ether cho động cơ Diesel 

 

2.2. Trang thiết bị thử nghiệm 

Thử nghiệm được thực hiện tại Phòng thí nghiệm Động cơ đốt trong, Trường Đại học 
Chulalongkorn, Thái Lan trên băng thử động cơ (Hình 2). Phòng thử được trang bị phanh thử thủy 
lực tạo tải cân bằng với công suất của động cơ phát ra, từ đó xác định được các thông số cơ bản 
như mômen và tốc độ của động cơ. Lượng nhiên liệu tiêu hao được xác định bằng cân nhiên liệu. 
Ngoài ra , các cảm biến đo nhiệt độ nước, nhiên liệu, áp suất trong xylanh, tốc độ tỏa nhiệt cũng 
được sử dụng để giám sát tình trạng hoạt động của động cơ. 
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2.3. Đối tƣợng thử nghiệm 

 

Quá trình thử nghiệm được tiến hành trên động cơ Kubota RT140 (Hình 3) với các thông 
số kỹ thuật như trong bảng 1. Đây là động cơ diesel 4 kỳ, 1 xylanh do hãng Kubota sản xuất, ứng 
dụng nhiều trên các máy nông nghiệp. 

Bảng 1. Thông số kỹ thuật động cơ  ubota RT14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiên liệu thử nghiệm gồm diesel thông thường và DME. Tính chất hai loại nhiên liệu này 
được thể hiện ở bảng 2. 

 

TT Thông số/ kí hiệu Giá trị Đơn vị 

1 Thể tích công tác (Vh) 709 cc 

 2 Đường kính xylanh (D) 97 mm 

3 Hành trình piston (S) 96 mm 

4 Tỷ số nén (ε) 18 - 

5 Công suất định mức (Ne-đm) 11 kw 

6 Tốc độ quay ứng với Ne-đm 2400 v/ph 

7 Mô men xoắn lớn nhất (Me-max) 42 N.m 

8 Tốc độ ứng với mô men xoắn lớn nhất 1500 v/ph 

9   c phun sớm (s) 25 độ 

10 Áp suất phun 240 bar 

11 Hệ thống cung cấp nhiên liệu  Kiểu cơ khí  

 

Hình 2. Sơ đồ thử nghiệm  
động cơ 

Hình 3.  ubota RT140 



CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2015 

Nội san khoa học Viện Cơ khí  Số 01 – 11/2015 24 

 

Bảng 2. Tính chất của DME và nhiên liệu diesel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Chế độ thử nghiệm 

Thử nghiệm tính năng kinh tế, kỹ thuật và phát thải của động cơ khi sử dụng diesel và 
DME ở chế độ toàn tải, tốc độ 1400, 1700 và 2100 vòng/phút, giữ nguyên vị trí thanh răng (vị trí 
cung cấp nhiên liệu). 

Bảng 3. Bảng thểtích nhiênliệu cung cấp cho một chu trình 

 

n 

(vòng/phút) 

gct (ml/chu trình) 

  

1400 
0,0743 

  

1700 
0,0597 

  

2100 0,0478 

  

3. Kết quả thử nghiệm 

3.1. Mô men và suất tiêu hao nhiên liệu động cơ RT140 khi dùng  diesel và DME 

Khi sử dụng DME, mô men của động cơ giảm và suất tiêu hao nhiên liệu tăng so với khi 
dùng diesel (Hình 4). Mô men của động cơ nhỏ hơn và suất tiêu hao nhiên liệu lớn hơn khi dùng 
DME so với khi dùng diesel. Cụ thể mô men giảm và suất tiêu hao nhiên liệu tăng tại 1400 
vòng/phút là 48,69%, 40,08%, tại 1700 vòng/ phút là 48,93%, 41,78% và tại 2100 vòng/ phút là 
57,83%, 52,47%. Trung bình trên toàn dải tốc độ mô men giảm 51,81% và suất tiêu hao nhiên liệu 
tăng 44,78%.  Điều này là do nhiệt trị DME thấp hơn 33,1% so với diesel (QH_DME = 28,43 MJ/kg, 
QH_diesel = 42,5 MJ/kg) và khối lượng riêng ở trạng thái lỏng của DME cũng thấp hơn diesel 
20,47%. 

 

 

 

TT Thông số/ kí hiệu Giá trị Đơn vị 

1 Thể tích công tác (Vh) 709 cc 

2 Đường kính xylanh (D) 97 mm 

3 Hành trình piston (S) 96 mm 

4 Tỷ số nén (ε) 18 - 

5 Công suất định mức (Ne-đm) 11 kw 

6 Tốc độ quay ứng với Ne-đm 2400 v/ph 

7 Mô men xoắn lớn nhất (Me-max) 42 N.m 

8 Tốc độ ứng với mô men xoắn lớn nhất 1500 v/ph 

9   c phun sớm (s) 25 độ 

10 Áp suất phun 240 bar 

11 Hệ thống cung cấp nhiên liệu  Kiểu cơ khí  
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3.2. Thành phần phát thải của động cơ RT140 dùng diesel và DME 

Nhiệt độ khí xả của động cơ khi dùng DME thấp hơn so với khi dùng diesel tại hầu hết các 
tốc độ, tại chế độ nđc = 1400v/ph thì nhiệt độ khí xả giảm 51,24%, còn tại nđc = 2100v/ph thì nhiệt 
độ khí xả giảm 53,63%, tính trung bình trên toàn dải tốc độ nhiệt độ khí xả giảm 51,81%. (Hình 5). 

Hình 6 thể hiện độ khói khi động cơ dùng DME cũng giảm khá nhiều. Cụ thể ở chế độ nđc 
= 2100v/ph độ khói giảm 90%, còn tại nđc = 1700v/ph độ khói giảm 87,75%, giảm trung bình trên 
toàn dải tốc độ là 89,25%. Độ khói giảm là do trong nhiên liệu DME có chứa thành phần ôxy, giảm 
hiện tượng thiếu ôxy cục bộ, quá trình cháy triệt để hơn, trị số Xêtan cao do nhiệt độ tự cháy thấp 
và khả năng bay hơi nhanh, dẫn đến chất lượng quá trình cháy được cải thiện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Diễn biến áp suất trong xylanh động cơ khi dùng diesel và DME 

Hình 7 thể hiện diễn biến áp suất trong xylanh ở tốc độ 1400 v/ph, quá trình cháy diễn ra 
sớm hơn do khả năng hình thành hỗn hợp và cháy của DME tốt hơn nên áp suất trong xilanh đạt 
giá trị lớn nhất của DME cao hơn so với diesel (cùng ở 405

o
TK với giá trị 69,94 bar so với giá trị 

62,15 bar) và diễn biến áp suất trong xilanh ở đầu quá trình cháy ( từ khi phun nhiên liệu và bắt 
đầu cháy đến khoảng 400

o
TK) của DME cao hơn diesel (cháy mạnh mẽ hơn) nhưng sau đó giảm 

nhanh.  

 

 

Hình 4. Mô men và suất tiêu hao 
nhiên liệu của động cơ RT140 dùng 

diesel và DME 

Hình 5. Nhiệt độ khí xả của động 
cơ RT140 dùng diesel và DME 

 

 

Hình 6. Độ khói của động cơ RT140 
dùng diesel và DME 

 

Hình 7. Áp suất trong xylanh tại 1400 
vòng/phút 
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3.4. Ảnh hưởng của góc phun sớm tới diễn biến áp suất trong xylanh động cơ khi 
dùng DME  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo hình 8, áp suất cháy lớn nhất trong xylanh đạt giá trị lớn nhất khi đặt góc phun sớm 
là 27 độ với giá trị 69,69 bar.   

  Theo hình 9, khi thay đổi góc phun sớm, áp suất đỉnh trong xylanh có giá trị thấp nhất là 
61,08 bar với góc phun sớm nguyên thủy , giá trị lớn nhất là 70,89 bar với góc phun sớm 27 độ.                                                       

Khi mô men tăng thì áp suất cháy lớn nhất trong xy lanh cũng tăng, đồng thời khi đặt ở các 
góc phun sớm khác nhau thì ứng với góc 27 độ có giá trị lớn nhất.  

3.5. Ảnh hưởng của góc phun sớm tới nhiệt độ khí xả khi dùng DME  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 10. Nhiệt độ khí xả tại tốc 
độ 1400 vòng /phút 

 

Hình 11. Nhiệt độ khí xả tại tốc độ 

1700 vòng /phút 

 

Hình 8. Áp suất trong xylanh với mô 
men 11.06 Nm tại 1400 vg/ph 

 

Hình 9. Áp suất  trong xylanh với mô 
men 15.56 Nm tại 1400 vòng/phút 
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Hình 12. Nhiệt độ khí xả tại tốc độ 2100 vòng /phút 

Từ các hình 10 đến hình 12, cho thấy ở vòng quay xác định của động cơ, khi mô-men tăng 
thì nhiệt độ khí xả cũng tăng cao, do mức độ tiêu thụ nhiên liệu cao hơn.  

Qua các số liệu trên ta thấy khi có sự gia tăng mô-men thì nhiệt độ khí xả cũng tăng do 
lượng nhiên liệu cấp vào buồng đốt lớn hơn.  

4. Kết luận 

Bài báo đã trình bày kết quả thử nghiệm đánh giá tính năng kỹ thuật, chất lượng khí thải, 
ảnh hưởng của góc phun sớm tới áp suất trong xy lanh và nhiệt độ khí xả của động cơ diesel khi 
sử dụng nhiên liệu DME.  

- Mô men của động cơ nhỏ hơn và suất tiêu hao nhiên liệu lớn hơn khi dùng DME so với khi 
dùng diesel trong trường hợp giữ nguyên vị trí thanh răng (vị trí cung cấp nhiên liệu). Trung bình 
trên toàn dải tốc độ mô men giảm 51,81% và suất tiêu hao nhiên liệu tăng 44,78%.  

- Nhiệt độ khí xả của động cơ khi dùng DME thấp hơn so với khi dùng diesel tại hầu hết các 
tốc độ, tại vòng quay 1400v/ph thì nhiệt độ khí xả giảm 51,24%, tại 2100 vòng/phút  giảm là 
53,63%. Tính trung bình trên toàn dải tốc độ nhiệt độ khí xả giảm 51,81%.  

- Khi động cơ dùng DME độ khói cũng giảm khá nhiều. Cụ thể ở chế độ 2100 vòng/phút độ 
khói giảm 90%, và tại 1700 vòng/phút giảm 87,75%, giảm trung bình trên toàn dải tốc độ là 
89,25%.  

- Khi tăng góc phun sớm từ 23 đến 29 độ trước điểm chết trên thì áp suất cháy trong xylanh 
có xu hướng tăng, trong khi nhiệt độ khí xả lớn nhất ứng với góc phun sớm  23 độ  
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LẬP QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM CHO QUÁ TRÌNH HÀN HAI KIM LOẠI 
KHÁC NHAU SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP TAGUCHI 

                                                

 Th.S LÊ THỊ NHUNG
(1)

 
                                                                            (1)

Bộ môn Công nghệ vật liệu - Viện cơ khí 

Tóm tắt 

 Hàn hai vật liệu khác nhau có một vai trò quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp. 
Trên thực tế, các tham số hàn là những nh n tố chủ đạo ảnh hưởng tới chất lượng, năng 
suất cũng như giá thành sản phẩm. Do vậy, bài báo này sẽ ph n tích các tham số đ u 
vào có ảnh hưởng tới chất lượng mối hàn khi hàn hai vật liệu khác nhau. Các kế hoạch 
thực nghiệm được thiết lập trước khi tiến hành thí nghiệm bằng việc sử dụng phương 
pháp Taguchi nhằm xác định các tham số đ u vào của quá trình hàn.  

 Key words: hàn vật liệu khác loại, phương pháp Taguchi. 

1. Mở đầu  

Hiện nay, hàn hai vật liệu khác loại ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong các ngành 
công nghiệp như nhiệt điện, hạt nhân, hóa dầu ... Các tham số hàn có vai trò quan trọng quyết 
định tới chất lượng mối hàn. Bên cạnh đó, phương pháp hàn, yêu cầu về hình dáng mối hàn cũng 
ảnh hưởng trực tiếp tới cơ tính và giá thành sản phẩm. Trong biểu đồ Ishikawa chỉ rõ mối quan hệ 
giữa nguyên nhân - ảnh hưởng của các tham số tới chất lượng mối hàn.[1] 

 

Hình 1. Biểu đồ Ishikawa 

Trong quá trình nghiên cứu, ta cần dự tính được ảnh hưởng của các tham số hàn cũng như 
phạm vi thay đổi của chúng trong suốt quá trình hàn trước khi tiến hành thí nghiệm nhằm đạt được 
kết quả tối ưu nhất và giảm chi phí sản xuất. Các tham số đầu vào được chia thành hai nhóm: Các 
tham số điều khiển được và các tham số không điều không điều khiển được. Các tham số có thể 
điều khiển được như cường độ dòng điện hàn, tốc độ hàn, điện áp hàn, lưu lượng khí bảo vệ, 
khoảng cách từ điện cực tới phôi ... có ảnh hưởng lớn tới các đặc tính của mối hàn [2]. Sharma [5] 
cho rằng, cường độ dòng điện và điện áp hàn điều khiển tốc độ nóng chảy của điện cực và tốc độ 
kết tinh mối hàn. Bên cạnh đó tham số này cũng quyết định độ ngấu trong mối hàn. Tốc độ hàn 
thường tương ứng với cường độ dòng điện và điện áp hàn. Nếu tốc độ quá lớn, lượng nhiệt cung 
cấp cho mối hàn bị giảm và lượng kim loại bổ sung cũng ít đi.  Do các tham số này biến đổi trong 
phạm vi rất rộng, do vậy ta cần cân nhắc, điều chỉnh trước khi thực hiện quá trình hàn. Các giá trị 
này được lựa chọn dựa theo từng loại mối hàn, phương pháp hàn. 

Bên cạnh đó, việc lập quy hoạch thực nghiệm dựa trên việc phân tích, đánh giá các yếu tố 
đầu vào và yêu cầu đầu ra sẽ giảm được thời gian thực hành thí nghiệm, tiết kiệm chi phí và giúp 
ta làm chủ được toàn bộ quá trình nghiêm cứu. Phương pháp Taguchi là một trong những công cụ 
hữu dụng đang được rất nhiều nhà khoa học lựa chọn [1]. 
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 2. Phƣơng pháp Taguchi 

Ngày nay, phương pháp Taguchi [3] ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong lập quy hoạch 
thực nghiệm. Phương pháp này góp phần cải thiện năng suất trong quá trình nghiên cứu và phát 
triển, tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao mà giá thành thấp. Nhà bác học Taguchi đã phát 
triển phương pháp dựa trên thí nghiệm “Orthogonal Array” nhằm giảm các tham số của thí nghiệm 
với sự bố trí thích hợp các điều kiện thuận lợi nhất của các tham số điều khiển được. Các dãy trực 
giao (Orthogonal arrays - OA) tạo ra một sự cân bằng giữa các thí nghiệm và tỉ số Gignal – to – 
Noise (S/N) là hàm logarit của đầu ra mong muốn, thỏa mãn mục đích tối ưu hóa, giúp cho việc 
phân tích và dự đoán kết quả.  

 Trong phương pháp Taguchi thuật ngữ “Signal” để chỉ giá trị trung bình (giá trị mong 
muốn) của mục tiêu đầu ra và thuật ngữ “Noise” để chỉ giá trị không mong muốn. Do vậy tỉ số S/N 
hay giá trị trung bình của V.D.S/N được sử dụng để tính sự sai lệch so với giá trị mong muốn. 
Trong tỉ số S/N, S được xác định theo công thức sau: 

S = -10Log [ giá trị trung bình bình phương sai lệch] 

 Do vậy, để đạt được cơ tính mối hàn trong điều kiện tốt nhất, tỉ số higher – the – better  
được xác định. Giá trị trung bình bình phương sai lệch xác định theo tỉ số higher – the – better 
được tính theo công thức sau: 

Giá trị trung bình bình phương sai lệch = ∑
 

  
  Với Pi là giá trị của độ thẩm thấu  

Có ba tỉ số S/N để tối ưu hóa: 
(i) Smaller – the better: 

 n = -10Log10 [Giá trị trung bình của tổng bình phương của dữ tính toán] 
(ii) Larger – the – better 

n = -10Log10 [Giá trị trung bình của tổng bình phương của nghịch đảo số liệu tính toán] 
(iii) Nominal – the – best 

n = 10Log10 [Bình phương giá trị trung bình/Phương sai (Variance] 

 3. Lập bảng quy hoạch thực nghiệm cho hàn giữa hai vật liệu khác nhau 

  3.1.Vật liệu 

 Thí nghiệm tiến hành hàn giữa hai loại vật liệu là thép không gỉ SS 304L và thép cacbon A 
106B. Kích thước tấm hàn là 230x150x3 mm. 

 Thành phần hóa học và cơ tính của kim loại cơ bản và kim loại bổ sung được cho trong 
các bảng dưới đây 

Bảng 1. Thành phần của thép SS 304L, A 106B đo tại NDE và ER 309L theo chuẩn (wt-%) 

Loại C Mn Si S P Cr Ni Mo Cu V 

SS 304L 0,0235 1,69 0,368 --- 0,0311 19,0 8,78 0,128 0,154 0,0628 

A106B 0,1868 0,4309 0,2194 0,0447 0,0014 0,0447 0,0577 --- 0,0510 0,0034 

ER 309L 0,03 1,0-2,5 0,30-0,65 0,03 0,03 
23,0-

25,0 

12,0-

4,0 
0,75 0,75 --- 

 Bảng 2. Cơ tính của thép SS 304L và A 106B  

Loại Độ bền (MPa) 
Giới hạn chảy 

(MPa) 
Độ dãn dài dọc thớ (%) 

SS 304L ≤585 ≤240 40 

A106B ≥415 240 30 

 Trong thí nghiệm sử dụng phương pháp hàn GTAW, nghiên cứu sự ảnh hưởng của các 
tham số hàn đến độ bền của mối hàn. Các tham số được khảo sát ở đây gồm cường độ dòng điện 
hàn, tốc độ hàn, khoảng cách từ điện cực tới phôi hàn. 
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Bảng 3: Các tham số hàn 

Kí hiệu Tham số hàn Đơn vị Mức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 3 

I 
Cường độ 
dòng điện 

A 90 100 120 

V Tốc độ hàn mm/s 60 100 150 

D 
Khoảng cách 
từ điện cực 
tới phôi 

Mm 2.3 2.4 2.5 

  3.2. Lập bảng chuẩn bị thí nghiệm – Dẫy trực giao Taguchi số 

 Theo phương pháp Taguchi, dựa trên các tham số lựa chọn và các mức độ giá trị của nó 
ta tiến hành lập bảng thực nghiệm theo dãy trực giao OA. Với ba tham số biến đổi ở ba mức giá trị 
khác nhau ta phải tiến hàn ít nhất 9 thí nghiệm tương ứng. 

Bảng 4. Dãy trực giao L9 

Số thí 

nghiệm 

Cƣờng độ 

dòng điện 

hàn (A) 

Tốc độ hàn 

(mm/s) 

Khoảng cách 

từ điện cực 

tới phôi (mm) 

Ghi chú 

1 90 60 2.3  

2 90 100 2.4  

3 90 150 2.5  

4 100 60 2.4  

5 100 100 2.5  

6 100 150 2.3  

7 120 60 2.5  

8 120 100 2.4  

9 120 150 2.3  

 

4. Kết luận  

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp Taguchi trong tối ưu hóa các tham số hàn của hàn hai 
vật liệu khác nhau đạt được một số kết quả sau: 

Thông qua việc phân tích ảnh hưởng của các tham số đầu vào, mục tiêu đầu ra và sử dụng 
dãy trực giao OA theo phương pháp Taguchi giúp cho ta có một định hướng rõ ràng trong quá 
trình chuẩn bị thí nghiệm và nghiên cứu. Qua đó, thời gian thí nghiệm và chi phí thí nghiệm cũng 
được giảm xuống đáng kể. 

Tỉ số Signal – to – noise (S/N) sẽ được sử dụng trong việc tối ưu hóa từng tham số hàn như 
cường độ dòng điện, điện áp và tốc độ hàn có ảnh hưởng tới độ bền của mối hàn. Đây là tiền đề 
cho việc phân tích và sử lý số liệu đo đạc được trong quá trình thí nghiệm sau này. 
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CHỐNG BIẾN DẠNG KẾT CẤU MÁY 
NÂNG CHUYỂN 

DESIGN SOLUTIONS FOR DEFORMING PREVENTION 
OF THE LIFTING MACHINE STRUCTURES 

TH.S. BÙI THỨC ĐỨC 

Viện Cơ Khí- Trường ĐHHHVN 

Tóm tắt:  

Bài báo trình bày các giải pháp thiết kế ngăn ngừa sự biến dạng kết cấu của máy n ng 
chuyển, giải pháp khống tăng khối lượng vật liệu giảm chi phí trong chế tạo và khai thác.   

Abstract:  

This article presents design solusions for deforming prevention of the lifting machine  
structures, however the solutions reduce manufacturing material and operational costs 

1. Đặt vấn đề  

Nghịch đảo độ biến dạng của kết cấu là độ cứng. Độ cứng- là khả năng của hệ thống kết 
cấu chống lại tác động của tải trọng ngoài với các biến dạng cho phép không làm hỏng khả năng 
làm việc của hệ thống. Khái niệm ngược lại độ cứng là tính dễ biến dạng, tức là tính chất tiếp nhận 
các biến dạng khá lớn dưới tác động của các tải trọng bên ngoài.  

Đối với các kết cấu máy nói chung và máy nâng vận chuyển nói riêng, độ cứng đóng vai trò 
quan trọng đến chất lượng làm việc và độ an toàn của máy (trừ một số trường hợp sử dụng tính 
biến dạng đàn hồi như: lò xo, nhíp,…để giảm chấn). Độ cứng quyết định khả năng hoạt động của 
kết cấu với mức độ như độ bền, đôi khi còn ở mức độ cao hơn. Khi biến dạng gia tăng có thể phá 
hỏng sự hoạt động bình thường của kết cấu trước khi xuất hiện các ứng suất nguy hiểm. Những 
biến dạng này vừa phá hỏng sự phân bố đều tải trọng, vừa gây ra sự tập trung lực ở những đoạn 
riêng biệt của chi tiết, do đó xuất hiện các ứng suất cục bộ, nhiều khi vượt quá các ứng suất cho 
phép một cách đáng kể. 

Nếu khung và các giá đỡ không cứng sẽ làm mất điều hưởng tác động qua lại của các cơ 
cấu đặt trong nó, gây ra ma sát gia tăng và mòn các mối ghép di động. Nếu trục và các gối đỡ của 
bộ truyền bánh răng không cứng thì sẽ làm hỏng sự ăn khớp chính xác của các bánh răng làm cho 
răng mau mòn; nếu ngõng trục và ổ trượt không cứng sẽ gây ra áp lực mép gia tăng, làm xuất hiện 
ma sát nửa ứơt và nửa khô, làm quá nhiệt, làm kẹt hoặc làm giảm thời gian phục vụ của ổ trục. Độ 
cứng có ý nghĩa to lớn đối với các loại máy cần giảm nhẹ khối lượng (các máy vận tải, cần cẩu 
bay, tên lửa).  

Nhiều trường hợp đã không đánh giá hết các lực tác động lên kết cấu. Các kết cấu không 
hợp lý phát sinh các lực làm việc vô ích và xuất hiện trên thực tế những tải trọng không mong đợi 
dẫn đến gãy, vỡ chi tiết. Những tải trọng này có thể được gây ra bởi sự lắp ráp không chính xác, 
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bởi các biến dạng các bộ phận kết cấu không đủ cứng, bởi xiết quá căng các chi tiết gia cố, bởi sự 
tăng ma sát và sự lệch các phần hoạt động của cụm chi tiết, bởi các lực xuất hiện khi vận chuyển 
và lắp đặt máy và bởi nhiều yếu tố ngẫu nhiên không tính được. 

Giải pháp thiết kế để nâng cao độ cứng kết cấu mà không tăng khối lượng vật liệu có ý 
nghĩa quan trọng trong thực tế để giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao độ tin cậy làm 
việc của truyền động cơ khí nói chung và máy nâng vận chuyển nói riêng. 

2. Các giải pháp tăng cứng cho kết cấu mà không tăng khối lƣợng 

- Gạt bỏ hoàn toàn sự uốn, thay uốn bằng kéo hoặc nén. 

- Đối với các chi tiết hoạt động chịu uốn – bố trí hợp lý các gối đỡ, loại bỏ các dạng đặt tải 
bất lợi về độ cứng. 

- Tăng hợp lý mômen quán tính của các tiết diện nhưng không đi kèm với sự tăng khối 
lượng. 

- Gia cường hợp lý bằng gân tăng cứng đưa kết cấu về dạng chịu nén. 

- Gia cường các đoạn chính và các đoạn chuyển tiếp từ tiết diện này sang  

tiết diện khác. 

- Phong tỏa biến dạng bằng cách lắp các thanh giằng ngang và chéo. 

- Tận dụng độ cứng của chi tiết kề cận. 

2.1. Tăng độ cứng của kết cấu bằng cách thay uốn bằng kéo nén  

Các phần tử hoạt động kéo – nén cho độ cứng cao là do phân bố vật liệu phù hợp với dạng 
đặt tải. Trường hợp uốn và xoắn, chịu tải chủ yếu là các thớ biên của tiết diện. Khi thớ biên của vật 
liệu có ứng suất đạt trị số nguy hiểm, thì phần lõi lại quá thừa bền. Khi kéo – nén, các ứng suất 
như nhau trên toàn bộ tiết diện và vật liệu được sử dụng triệt để. Giới hạn đăt tải bắt đầu khi ứng 
suất ở tất cả các điểm của tiết diện đạt đến giá trị nguy hiểm về mặt lý thuyết. Ngoài ra, khi kéo – 
nén, biến dạng của chi tiết tỷ lệ với chiều dài của chi tiết. Trong trường hợp uốn, tác động của tải 
trọng phụ thuộc vào khoảng cách giữa điểm đặt lực và tiết diện nguy hiểm; biến dạng ở đây tỷ lệ 
với lập phương chiều dài. 

So sánh dầm công xon tiết diện tròn (d=20mm) chịu uốn bởi lưc P (hình 1a) và giàn tam giác 
có tầm chìa như nhau, giàn được cấu tạo từ các thanh có cùng đường kính (d=20mm).  

Thanh trên của giàn, dưới tác động của lực P, hoạt động kéo, thanh dưới – nén. Với các 
kích thước tỷ lệ trình bày trên hình vẽ, ứng suất uốn cực đại trong dầm lớn hơn 500 lần so với ứng 
suất kéo nén trong các thanh của giàn, còn biến dạng cực đại (ở điểm đặt lực) thì lớn hơn 9 đến 
103 lần. Để ứng suất đạt giá trị tới hạn lớn nhất mà vẫn đảm bảo độ bền và cứng, cần phải tăng 
đường kính dầm lên tới 165mm (hình 1b) trong khi đường kính của thanh giàn vẫn là d=20mm. Khi 
đó khối lượng dầm lớn gấp 25 lần khối lượng giàn, còn độ võng cực đại lớn gấp đôi độ võng giàn. 
Để đạt độ cứng như nhau (độ võng cực đại như nhau) cần phải tăng đường kính dầm lên 200mm, 
còn đường kính thanh của giàn vẫn là 20mm (hình 1c). Lúc này ứng suất giảm, chỉ bằng 0,6 ứng 
suất trong các thanh của giàn.  

Sự liên hệ giữa độ võng của dầm công xon f tiết diện tròn trong mặt phẳng đặt lực và độ 

võng hệ thống giàn fΦ ở những tiết diện như nhau [1]: 

2

210,5 sin os
f l

c
f d

  


 
  

 
,                                          (1.1) 

trong đó:  l- chiều dài tầm với; d - đường kính các thanh dầm và thanh của giàn; α- nửa góc 
ở đỉnh tam giác giàn. 

Sử dụng phần mềm MATLAB tính toán cho đồ thị hình.2. Phân tích kết quả trên đồ thị cho 
thấy: 

- Tỉ số f / fΦ theo hàm số góc α với các trị số l/d khác nhau cho biết mức độ võng của dầm 

và giàn. 
Với những tiết diện như nhau, độ võng dầm công xon có thể lớn gấp trăm và gấp nghìn lần 

độ võng hệ giàn. Sự khác biệt tăng đột ngột cùng với sự tăng tỷ số l/d, nghĩa là cùng với sự làm 
giảm độ mảnh các thanh. Nhưng đối với các thanh cứng nhất (l/d=10) thì sự khác biệt với lợi thế 
thuộc về hệ thống giàn là rất lớn. 
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a)

b)

c)

l

Giµn

- Tỉ số f / fΦ có cực đại thoai thoải khi α =45 – 60
0 

(0,75- 1,05rad). Trong khoảng đó, giàn 

kiểu như trên hình 1 có độ cứng lớn nhất.   
 

GIÀN                -           DẦM  ff /    /   GG /  
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Hình 1- Độ cứng, độ bền và khối lượng của hệ dàn tam giác và dầm công son 

 

 

 

 

Tính toán cho thấy ứng suất trong dầm lớn hơn nhiều lần các ứng suất trong các thanh giàn 
(ví dụ, nếu α=45

0
, lớn gấp 100 – 1000 lần). 

Mối liên hệ giữa thành kéo và thành nén do các vòng cứng m, n thực hiện (hình 3), những thành 
này ngoài việc giữ liền lực còn ngăn cản sự ô van hóa, côn dưới tác động của tải trọng. Những 
vòng như vậy được gọi là gân tăng cứng là điều kiện không biến dạng cho hoạt động các thành 
mỏng. 

Tương đương kết cấu côn về độ cứng là các dạng cong khác (hình 3d), hình cầu (hình 3e), hình 
xuyến và các dạng tương tự. 

l/d=5
00 

 

30 

20 

1000 

d

l



Hình 2. So sánh độ võng dầm và hệ thống thanh (giàn 
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Ví dụ khắc phục các ứng suất uốn được trình bày trên hình 4. Ở đây dầm hai gối đỡ chịu uốn 
(hình 4a) được thay thế bằng hệ thống có lợi hơn (hình 5b), các thanh nghiêng chịu nén, các thanh 
ngang chịu kéo. Gần giống với trường hợp này là dầm hình cung (hình 5c) chủ yếu chịu nén.  

 

 

Mối liên hệ giữa độ võng của dầm hai gối đỡ f  trong mặt phẳng tác động mômen uốn và độ 

võng fΦ của hệ thống thanh giàn trên hình 5b có thể biểu diễn bằng tỉ số:  

2

21,3 sin os
f l

c
f d

  


 
  

 
,                                              (2) 

trong đó: l - khoảng vượt của dầm (nhịp); d - đường kính dầm (và cũng là của thanh trong giàn); 
α - góc bên của tam giác giàn. 

    Hình 5. So sánh độ võng dầm và hệ thống thanh (giàn) 

Lập trình với phần mềm MATLAB 

cho ta tỉ số f / fΦ được thể hiện trên 

đồ thị (hình 5) theo hàm số góc α và 
các trị số khác nhau của l/d. Đồ thị 
chứng minh ưu điểm to lớn của hệ 
thống chịu nén so với hệ thống chịu 
uốn. 

Độ võng của dầm ở mặt phẳng tác 
động tải trọng lớn gấp trăm, gấp nghìn 
lần độ võng của hệ thống thanh. Ngay 
cả với góc nhỏ (α=15

0
) độ võng của hệ 

thống thanh, ví dụ với l/d = 50, cũng 
nhỏ hơn 200 lần so với độ võng hệ chịu 
uốn. 

  Cũng như trường hợp trước 
(xem hình 2a) hệ thống thanh có độ 
cứng lớn nhất khi α=45 – 60

0
. 

Với các tính toán thấy rằng các ứng suất trong dầm lớn gấp 30- 300 lần các ứng suất trong 
hệ thống thanh giàn. Nếu các trị số l/d lớn ở các thanh chịu nén, sẽ xuất hiện nguy cơ có sự uốn 
dọc gây mất ổn định cho thanh. Cần chú ý tình huống này khi thiết kế hệ thống thanh giàn. 
Trên hình 6a, trình bày trường hợp xilanh chịu lực dọc trục. Tải trọng gây ra độ võng đỉnh xilanh, 

truyền cho vỏ thông qua vùng tiếp giáp vỏ và đỉnh (biến dạng được thể hiện bằng đường gạch 
gạch). Hệ thống kết cấu không cứng.  

Hình 3- Hệ thống công xon thành mỏng 

Hình 4- Sơ đồ dầm tựa tự do (a), hệ thống giàn (b), dầm cung (c) 
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Nếu thay xilanh bằng nón (hình 6b) thì hệ thống lúc này tiếp nhận lực gần như giàn thanh trên 
hình 5b. Thành nón chủ yếu chịu nén, tiết diện hình vành của nón tiếp nhận lực đẩy, hạn chế được 
biến dạng hướng tâm của thành. 

                  Hình 6-  ết cấu chịu nén 

 

Nón với góc đỉnh 45 – 60
0
 có 

độ cứng lớn nhất, đồng thời 
khối lượng nhỏ nhất. Dạng cầu, 
dạng trứng và các hình dạng 
tương tự (hình 6c, d) cũng có 
độ cứng cao. Trên hình 6đ, h 
trình bày các ví dụ kết cấu 
cứng. Cũng như trong trường 
hợp côn chịu uốn, điều kiện 
thực sự để tăng độ cứng và độ 
bền ở đây là phải tạo ra các đai 
vòng cứng, đai trên m chịu nén, 
phía dưới chịu kéo.  

Trong các kết cấu được 
gia cường (hình 6i -m), ta thêm 
vào bộ phận trực tiếp nhận lực 
nén: gân, ống, côn. 

 

2.2.  Phong tỏa biến dạng 
Trong cách đặt vấn đề tổng quát, nhiệm vụ tăng độ cứng là phải làm sao tìm được các điểm 

chuyển dịch lớn nhất của hệ thống khi biến dạng dưới tác động của tải trọng và ngăn ngừa những 
chuyển dịch đó bằng cách thêm vào các bộ phận kéo nén bố trí theo hướng chuyển dịch. Ví dụ 
điển hình giải quyết nhiệm vụ đó là việc tăng độ cứng cho các khung và giàn bằng các thanh chéo. 

 

Hình 7- Sơ đồ tác động của các thanh giằng chéo 

 

Độ cứng của các thanh chịu tác động các lực trượt cắt P (hinh 7a) không đáng kể và được 
quyết định bằng sự chống uốn của thanh đứng và bằng độ cứng các nút liên kết thanh. Việc thêm 
vào các bản nối (hình 7b) làm cho sơ đồ chịu tải của các thanh gần giống sơ đồ hoạt động của các 
dầm cắm chặt (ngàm), và làm giảm chút ít biến dạng. 

Hiệu quả nhất là thêm vào các thanh giằng chéo chịu kéo hoặc chịu nén. Thanh chéo kéo (hình 

8c) khi khung cong nhất định dài ra một khoảng  . Vì độ cứng của thanh kéo lớn gấp nhiều lần độ 
cứng uốn của các thanh dọc, nên độ cứng chung của hệ thống tăng đột ngột. Thanh chéo nén có 
tác dụng tương tự (hình 8d), nhưng trong trường hợp này cần tính tới khả năng uốn dọc thanh nén 
(kiểm tra ổn định do nén thanh), làm cho kết cấu ít hoàn thiện hơn. 

Hình 8- Hệ  
giàn phẳng  

 

Nếu tải trọng tác động biến đổi ở 
cả hai hướng thì sử dụng các 
thanh chéo hình chữ thập hoặc có 
hướng luân phiên thay đổi (hình 
8đ,e). 
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Theo trình tự độ cứng gia tăng, trên hình 9a trình bày các sơ đồ giàn phẳng và trên hình 9k- 
n là các giàn phẳng phức tạp có các bộ phận gia cường để ngăn ngừa sự uốn dọc và sự mất ổn 
định của các thanh. 

Đối với cần của cần trục dạng dàn không gian: hai mặt bên của cần giàn chủ yếu chịu tải 
trọng theo phương thẳng đứng hướng từ trên xuống, nên chọn giàn thích hợp (hình 9g,h,k,l); còn 
hai giàn trên và dưới khi cần quay chịu tải trọng theo phương ngang, và hướng tải trọng thay đổi 
phụ thuộc vào lực quán tính và gió, nên kết của các giàn là đối xứng theo trục dọc (hình 
9c,d,đ,m,n). 

3. Kết luận 

Với khuôn khổ giới hạn của một bài báo, chỉ đưa ra hai trong số nhiều giải pháp (xin đề cập 
ở một dịp khác) để nâng cao độ cứng kết cấu máy mà tiết kiệm được khối lượng kim loại. Với kết 
cấu hợp lý của máy và thiết bị, sẽ đảm bảo tính năng kỹ thuật, độ tin cậy, kéo dài tuổi thọ và giảm 
giá thành trong chế tạo và khai thác, đưa lại hiệu quả kinh tế cao. 

Các dẫn giải ở trên, làm cơ sở tham khảo và ứng dụng vào thực tiễn cho các cán bộ kỹ 
thuật chuyên ngành. Lưu ý rằng không ít trường hợp thiếu kinh nghiệm mà các nhà thiết kế tiêu 
tốn quá nhiều vật liệu mà vẫn không đảm bảo độ cứng và bền của kết cấu. 

Các giải pháp tác giả đề cập không phải là các khả năng duy nhất, mà trong mỗi trường hợp 
thiết kế cụ thể cần cân nhắc kỹ để đưa ra hướng giải quyết hợp lý. 
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NHỮNG BƢỚC ĐI CẦN THIẾT CỦA VIỆN CƠ KHÍ NHẰM XÂY DỰNG 
CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TIÊU CHUẨN AUN-QA 

 

TS. Vũ Văn Duy 

Bộ môn Kỹ thuật cơ khí 

Tóm tắt 

 Báo cáo trình bày ngắn gọn về bộ tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo của AUN-
QA, qua đó đưa ra những nhận định chủ quan về việc x y dựng các CTĐT thuộc Viện cơ 
khí theo tiêu chuẩn này nhằm từng bước n ng cao chất lượng đào tạo và được thế giới 
công nhận.  

  1. GIỚI THIỆU   

 Bắt nguồn từ chương trình tập huấn về kiểm định CTĐT theo tiêu chuẩn quốc tế AUN-QA 
do trường Đại học Hàng hải VN kết hợp với trường Đại học quốc gia HN tổ chức vào tháng 10-
2015 tại trường Đại học Hàng hải VN. Là đại diện của Viện cơ khí đi dự lớp tập huấn này tôi đã 
lĩnh hội được một số ý chính và mạnh dạn viết dưới dạng báo cáo trong Hội nghị khoa học cấp 
Viện để truyền tải những thông tin liên quan tới đông đảo cán bộ thuộc Viện cơ khí.   

 Hiện nay, kiểm định CTĐT theo tiêu chuẩn quốc tế là xu hướng phấn đấu để các trường 
đại học khẳng định thương hiệu của mình, đặc biệt khi sự hội nhập quốc tế càng ngày càng sâu 
rộng thì thương hiệu cũng chính là chất lượng đào tạo. Với các trường đại học lớn trên thế giới thì 
việc kiểm định CTĐT diễn ra thường xuyên và sự đánh giá theo các tiêu chuẩn uy tín đã được xã 
hội thừa nhận là sự lựa chọn để phát triển. 

 Một số tổ chức kiểm định CTĐT trên thế giới hiện nay như: 

- Hội đồng kiểm định kỹ thuật và công nghệ, Hoa Kỳ (ABET-Accreditation Board for 

Engineering and Technology)  
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- Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học, Hoa Kỳ (AACSB- Association to 

Advance Colligiate Schools of Business). 

- Hiệp hội kiểm định chất lượng Đức (ASIIN) 

- Quĩ kiểm định chất lượng Quản trị kinh doanh quốc tế (FIBAA) 

- Kiểm định chất lượng và công nhận chung về chất lượng kiểm định theo Washington 

Accord. 

 Ngoài ra còn có các tổ chức kiểm định quốc tế các CTĐT thuộc lĩnh vực thể thao, y tế… 
Tại Châu Á rồi Động Nam Á cũng đã hình thành các tổ chức nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo và 
đánh giá chất lượng giáo dục đại học. Gần gũi nhất với chúng ta là Hệ thống đảm bảo chất lượng 
của Asean University Network (AUN-QA) và trường Đại học Hàng hải VN quyết định lựa chọn tổ 
chức này để kiểm định các CTĐT của trường. Do đó trong nội dung báo cáo này tôi xin trình bày 
những nét chính về bộ tiêu chuẩn kiểm định CTĐT theo AUN-QA. 

2. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BỘ TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CTĐT CỦA AUN-QA 

 Theo AUN-QA năm 2011 có 15 tiêu chuẩn bao hàm 68 tiêu chí, điểm số được đánh giá 

theo các tiêu chí từ đó đưa ra điểm số của tiêu chuẩn và cả CTĐT với thang điểm 1,2,3,4,5,6,7; 

điểm 4 là ngưỡng đạt chuẩn. Sau đây là bộ tiêu chuẩn, theo AUN-QA, phần các tiêu chí cụ thể 

xem tài liệu tham khảo [1]. 

 

Stt Tên tiêu chuẩn Số tiêu chí 

1 Chuẩn đầu ra 4 

2 Bản mô tả chương trình 3 

3 Cấu trúc và nội dung chương trình 7 

4 Chiến lượng giảng dạy và học tập 4 

5 Đánh giá sinh viên 7 

6 Chất lượng đội ngũ giảng viên 10 

7 Chất lượng đội ngũ nhân viên hỗ trợ 4 

8 Chất lượng sinh viên 3 

9 Tư vấn hỗ trợ sinh viên 4 

10 Trang thiết bị cơ sở hạ tầng 5 

11 Đảm bảo chất lượng quá trình dạy và học 7 

12 Hoạt động phát triển đội ngũ 2 

13 Phản hồi của các bên liên quan 3 

14 Kết quả đầu ra 4 

15 Sự hài lòng của các bên liên quan 1 

Tổng số tiêu chí 68 

 

 Để nộp hồ sơ xin kiểm định cơ sở đào tạo phải viết Báo cáo tự đánh giá nhằm làm rõ 15 

tiêu chuẩn trên, đặc biệt là các minh chứng kèm theo phải đầy đủ và xác thực. Bản báo cáo tự 

đánh giá này cũng được AUN hướng dẫn cụ thể. [1,2]  

3. NHỮNG BƢỚC ĐI CẦN THIẾT CỦA VIỆN CƠ KHÍ 

  Viện cơ khí là đơn vị mới được thành lập tại trường Đại học Hàng hải VN, về mặt nguyên 

tắc các CTĐT phải có sinh viên tốt nghiệp sau 3 khóa mới bắt đầu được kiểm định. Tuy vậy, để có 

bản báo cáo tự đánh giá về một CTĐT nào đó thì công tác chuẩn bị cần đặt ra trước đó từ nhiều 

năm, nghĩa là ngay từ bây giờ Viện cơ khí phải xây dựng chiến lược phù hợp cho vấn đề này nếu 

muốn sau khi đủ thời gian các CTĐT được kiểm định.  
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   Với những nhận định cá nhân tôi xin đưa ra một số ý kiến về những bước đi cần thiết để 

các CTĐT thuộc Viện cơ khí đạt được các tiêu chuẩn theo AUN-QA. 

- Phổ biến kiến thức tiến tới nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ Viện về vấn đề cần 

thiết kiểm định CTĐT. (đây là con đường nâng cao chất lượng đào tạo, thương hiệu đã 

được thế giới thừa nhận). 

- Ban lãnh đạo viện đưa ra một lộ trình phù hợp và hướng dẫn các bộ phận thực hiện: 

  Thiết lập các đầu công việc như: khảo thí, công tác sinh viên, cơ sở vật chất, đội 

ngũ giảng viên, cán bộ hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp, liên lạc cựu sinh viên, thu thập minh 

chứng… và đưa ra nguyên tắc quản lý phù hợp. 

  Trưởng các bộ phận hiểu rõ các tiêu chuẩn liên quan và đưa ra được con đường 

nhằm đạt được tốt nhất tiêu chuẩn đó. 

  Hình thành văn hóa ứng sử trong thực thi các nghiệp vụ thuộc đơn vị sao cho 

chuyên nghiệp nhất. 

  Kết hợp với công tác thi đua khen thưởng để nâng cao hiệu quả công việc.  

- Coi con đường chuẩn bị kiểm định CTĐT theo tiêu chuẩn quốc tế là con đường nâng cao 

chất lượng đào tạo, thương hiệu cũng là vấn đề sống còn của một CTĐT trong giai đoạn tự 

chủ sau này. 

4. KẾT LUẬN 

 Báo cáo giới thiệu bộ tiêu chuẩn kiểm định CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA, qua đó đưa ra 

một số nhận định cá nhân giúp Viện cơ khí có những bước đi phù hợp.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1].Tài liệu tập huấn “đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế-hoạt động 
tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá ngoài”. Hải phòng 2015. 

[2].www.aun.com 

 

 

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PHUN PHỦ ĐỂ TĂNG KHẢ 
NĂNG CHỊU MÀI MÕN CỦA MỘT SỐ CHI TIẾT MÁY 

 

ThS NGUYỄN DƢƠNG NAM 

Bộ môn Công nghệ và vật liệu – Viện Cơ khí 

 

Tóm tắt 

 Phun phủ là một trong những phương pháp xử l  bề mặt vật liệu được sử dụng trong hơn 
nửa thế kỷ nay. Công dụng chủ yếu của phun phủ là bảo vệ các kết cấu và các chi tiết 
làm việc trong môi trường khác nhau, phục hồi các chi tiết máy bị mòn, ăn mòn và x m 
thực.  

 Sự phát triển mạnh mẽ về thiết bị, vật liệu công nghệ phun trong vài chục năm g n đ y 
đã đưa phun phủ thành một lĩnh vực khoa học công nghệ riêng, góp ph n đáng kể vào 
tiến bộ khoa học của loài người, mang lại hiệu quả kinh tế to lớn trong lĩnh vực chế tạo và 
phục hồi. Trong bài báo này giới thiệu về công nghệ phun phủ và một số ứng dụng của 
nó trong lĩnh vực chế tạo chi tiết máy. 

1. Đặt vấn đề 

Phun phủ kim loại đã được một kỹ sư người Thụy Sỹ tên là Max Ulrich Schoop phát minh ra 
từ những năm đầu của thế kỷ 20. Nguyên lý của phương pháp công nghệ này là dùng nguồn nhiệt 
(hồ quang, khí cháy, plasma) làm nóng chảy kim loại. Sau đó, kim loại lỏng được dòng không khí 
nén thổi mạnh làm phân tán thành các hạt sương mù rất nhỏ, bắn lên bề mặt vật đã được chuẩn bị 
sẵn (làm sạch, tạo nhám) tạo ra một lớp kim loại phủ có độ dày theo yêu cầu, trong đó các hạt kim 
loại đè lên nhau theo từng lớp. Lúc đầu, phun phủ kim loại chỉ dùng cho mục đích trang trí, đến 
chiến tranh thế giới lần thứ hai, công nghệ này bắt đầu được sử dụng với quy mô rộng. Công nghệ 



CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2015 

Nội san khoa học Viện Cơ khí  Số 01 – 11/2015 39 

phun phủ kim loại dần dần được sử dụng ở hầu khắp các nước châu Âu và càng ngày càng tỏ ra 
có nhiều tính ưu việt.  

Càng ngày công nghệ xử lý bề mặt càng được quan tâm do nó có ý nghĩa quan trọng và 
quyết định nhiều đến tính chất của vật liệu. Một trong những giải pháp đó là tạo ra một lớp bề mặt 
có khả năng đáp ứng các điều kiện làm việc như: chịu mài mòn, chống ăn mòn, chịu nhiệt... 

Có thể kể đến các phương pháp xử lý bề mặt như sau: 

+       Nhiệt luyện. 

+       Hoá Nhiệt luyện. 

+       Tạo các lớp phủ lên bề mặt: mạ, nhúng, công nghệ CVD, PVD, phun phủ… 

Trong đó, phương pháp phun phủ ngày càng được phát triển và mở rộng về quy mô, cải 

thiện về chất lượng, thể hiện tính ưu việt so với các phương pháp tạo lớp phủ khác. Nó đã trở 

thành một lĩnh vực chuyên môn riêng, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học. 

Hiện nay, với sự phát triển nhanh chóng của kỹ thuật và công nghệ, người ta đã nghiên cứu 

chế tạo và đưa vào ứng dụng nhiều loại đầu phun khác nhau phục vụ cho các phương pháp phun 

phủ: đầu phun dùng nhiên liệu khí cháy (dây, bột), đầu phun hồ quang điện (loại hai dây, ba 

dây…), đầu phun plasma (dây, bột), đầu phun bằng dòng cao tần, đầu phun bằng kích nổ.... Đặc 

biệt đã có những cải tiến đáng kể trong năng suất phun như phát triển các thiết bị và dây chuyền 

phun tự động với độ ổn định và chất lượng ngày càng cao. Về công nghệ cũng đã giải quyết thành 

công các chế độ công nghệ phun cho các vật liệu có nhiệt độ nóng chảy cao (vật liệu gốm, các loại 

cacbid, các loại oxit kim loại...). Phun phủ có thể phủ được các kim loại nguyên chất, các hợp kim 

lên bề mặt kim loại, hợp kim hay bề mặt vật khác như gỗ, vải, giấy, sứ…. Bằng phun phủ người ta 

có thể tạo ra lớp chịu nhiệt, lớp dẫn điện trên vật liệu không dẫn điện; tạo ra lớp chống ăn mòn cho 

các kết cấu thép (cầu, cảng, ống dẫn, tầu thuyền…) làm việc trong môi trường oxi hóa hay môi 

trường ăn mòn điện hoá; phủ các lớp kim loại màu (kim loại quý hiếm) lên trên bề mặt của những 

kim loại khác nhằm mục đích tiết kiệm kim loại quý và tăng giá trị thẩm mỹ trong trang trí. Đối với 

các chi tiết làm việc trong môi trường chịu mài mòn, tuỳ theo điều kiện làm việc cụ thể người ta có 

thể phủ lên bề mặt các lớp có khả năng chống mài mòn như thép không gỉ, đồng thau, nhôm, hợp 

kim của niken… với các chiều dày theo yêu cầu. Phun phủ rất thích hợp và tỏ ra ưu việt trong việc 

sửa chữa và phục hồi các chi tiết (sửa chữa các khuyết tật của vật đúc, sửa chữa các chi tiết bị 

mòn như trục khuỷu, xy lanh, chốt…). 

Sự phát triển của phun phủ lên bề mặt ngày nay đã mở rộng cho nhiều lĩnh vực khác nhau 

áp dụng: khí động học, hạt nhân, trong cơ khí để tạo lớp phủ chịu mài mòn, chống ăn mòn, tạo các 

lớp phủ trong ngành điện, lớp cách nhiệt.... Đặc biệt, trong những năm qua công nghệ phun phủ 

plasma đạt được sự tiến bộ vượt bậc nhờ ứng dụng những thành tựu về đo lường các dòng hạt 

bằng laser. Phương pháp này có thể phun các vật liệu có nhiệt độ nóng chảy cao như vonfram, 

môlípđen, crôm…. Phương pháp này rất có ý nghĩa trong việc phủ các lớp trong ngành kỹ thuật 

tên lửa, ngành kỹ thuật điện (phủ vật liệu không dẫn điện) và trong gia công các chi tiết chịu nhiệt 

độ cao. 

Phạm vi ứng dụng của phương pháp phun phủ có thể được phân loại như sau: 

+       Phun phủ phục hồi. 

+       Công nghệ gia công mới. 

+       Phun các lớp phủ đặc biệt có giá thành vật liệu cao: chịu mài mòn, chống ăn mòn, chịu 

nhiệt… 

+       Phun các lớp phủ (lớp phủ dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, lớp phủ từ tính…) lên các chi tiết 

mà vật liệu cơ bản không có các đặc tính này. 

+       Sửa chữa khuyết tật của vật đúc. 

+       Sửa chữa các khuyết tật xuất hiện khi gia công cơ. 

+       Tạo lớp trang trí. 

Trong đó, mục đích phun phủ phục hồi các chi tiết máy bị mài mòn và bảo vệ chống ăn mòn 

các kết cấu thép là được ứng dụng nhiều hơn cả. 
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Bên cạnh những ưu điểm thì phương pháp phun phủ vẫn còn một số nhược điểm cần khắc 

phục: 

+       Mối liên kết giữa lớp phủ và nền còn thấp. 

+       Tổn thất vật liệu phun nhiều. 

+       Ảnh hưởng đến sức bền của chi tiết (giảm giới hạn mỏi của chi tiết). 

+       Bề mặt phun luôn yêu cầu phải làm sạch và tạo độ nhấp nhô. 

+       Đòi hỏi trình độ tay nghề công nhân kỹ thuật cao, điều kiện làm việc nặng nhọc, độc 

hại. 

Nếu dựa theo nguồn nhiệt sử dụng để phun thì phun phủ được chia làm 2 công nghệ chính 

như sau: 

+       Nguồn điện: hồ quang điện, plasma. 

+       Nguồn hóa: ngọn lửa khí cháy, HVOF... 

Nếu chia theo loại vật liệu phun thì có hai loại: vật liệu phun dạng dây, vật liệu phun dạng 

bột. Ngoài kim loại còn có thể phun các vật liệu phi kim loại (gốm, carbid…). 

 

 
 
 

2. Thực nghiệm 

Vật liệu phun phủ sử dụng là bột hợp kim 67Ni18Cr5Si54B (ký hiệu theo tiêu chuẩn 
ngành của Nga là 67H18X5C4P); 

- Mẫu thí nghiệm: 
  Kích thước: Ø x L = 25,4 x 30 mm; 
+ Vật liệu nền thép C45; 

Máy phun plasma SG-100 (Praxair Thermal SG-100 Spray System). 
 
 

 
 
 

3. Kết quả thực nghiệm 

Kết quả khảo sát độ cứng lớp phủ hợp kim 67Ni18Cr5Si4B và lớp nền thép 45 
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Kết quả đo độ mòn 
 

 
 
 
Kết quả ảnh tổ chức tế vi 
 
 

 
 
 
Phân tích các bảng số liệu về cơ lý tính và đối chiếu với các ảnh chụp cấu trúc tế vi trên các 

lô mẫu thí nghiệm thu nhận được, ta có các nhận xét sau: 
Chất lượng lớp phủ có thể được đánh giá là khá cao, vì như thể hiện trên các ảnh chụp cấu 

trúc tế vi vùng lân cận biên giới liên kết lớp phủ 67Ni18Cr5Si4B với nền thép 45 cho thấy đường 
biên giới liên kết kim loại giữa hai lớp phủ hợp kim 67Ni18Cr5Si4B với nền thép 45 rất “sạch”, 
không ngậm xỉ hoặc các khuyết tật cấu trúc khác. Với các kiểu liên kết kim loại giữa các lớp như 
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vậy, chi tiết máy có thể làm việc tốt ở điều kiện tải trọng tương đối cao, có khả năng chịu xoắn, 
kéo, chống bong tróc và chịu mòn cao; 

Tiêu chí tính chất liên kết thể hiện trên các ảnh chụp cấu trúc tại vùng biên giới liên kết giữa 
hợp kim 67Ni18Cr5Si4B với nền thép 45 thông qua “độ sạch”, tức không ngậm các tạp chất bẩn, 
ôxit... cũng rất quan trọng trong việc đánh giá tổng thể chất lượng lớp phủ 

4. Kết luận: 

Đã tiến hành nghiên cứu, phân tích một số kết quả khi phủ lớp hợp kim 67Ni18Cr5Si4B lên 
thép C45. 

Trong một giới hạn đến 200 mm khi tăng khoảng cách phun, áp suất khí thổi và mức tiêu 
hao vật liệu phun thì độ bền bám dính tăng theo. 
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XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT MẤT MÁT DO MA SÁT VÀ LƢỢNG DẦU BÔI 
TRƠN TIÊU THỤ TRONG Ổ TRƢỢT ĐỠ THỦY ĐỘNG 

DETERMINING THE POWER LOSS AND THE LUBRICANT CONSUMPTION  

OF HYDRODYNAMIC JOURNAL BEARINGS 

 

PGS. TS. ĐÀO NGỌC BIÊN 

Viện Cơ khí, Trường ĐHHHVN 

 

Tóm tắt:  

Bài báo này trình bày phương pháp xác định công suất mất mát do ma sát và lượng d u 
bôi trơn tiêu thụ trong ổ trượt đỡ thủy động, đồng thời x y dựng chương trình tự động hóa 
việc tính toán này bằng ngôn ngữ lập trình Delphi. 

Abstract:  

This article presents a method to determine the power loss and the lubricant consumption 
in hydrodynamic journal bearings. To automatically analyze, a computer program is 
created using Delphi programming language.   

1. Đặt vấn đề 

Xác định công suất mất mát và lượng dầu bôi trơn tiêu thụ trong ổ trượt đỡ thủy động 
nhằm tính toán công suất của chung của trục và lượng dầu bôi trơn cần thiết, cung cấp cho ổ. Đây 
là những nội dung chính khi tính toán ổ trượt đỡ thủy động. 

Những nội dung tính toán này đã được đề cập đến trong nhiều công trình ([6], [7], [8], 
[9]…), tuy nhiên việc tính toán vẫn được thực hiện một cách thủ công, mất nhiều thời gian công 
sức và bất tiện vì luôn phải mang theo những tài liệu liên quan để tra cứu, dẫn đến hiệu quả tính 
toán chưa cao. 

Bài báo này sẽ trình bày phương pháp tính toán xác định công suất mất mát và lượng dầu 
bôi trơn tiêu thụ trong ổ trượt đỡ thủy động, đồng thời xây dựng chương trình cho phép tự động 
hóa việc tính toán và tra bảng khi tính toán, nhằm giảm thời gian, công sức, tăng tốc độ tính toán, 
tránh được những sai sót nhầm lẫn, tạo cơ sở cho việc tự động hóa tính toán và nâng cao hiệu 
quả tính toán thiết kế ổ trượt đỡ thủy động nói chung. 
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2. Phƣơng pháp xác định công suất mất mát và lƣợng dầu bôi trơn tiêu thụ trong ổ 
trƣợt đỡ thủy động  

Sự mất mát công suất do ma sát trong ổ trượt đỡ thủy động được xác định bởi các ứng 
suất tiếp khi trượt trong lớp bôi trơn. Ứng suất tiếp của chất lỏng nhớt xác định theo công thức 
Niutơn (công thức (16.3) [1]): 

,
y

vx




                  (2.1) 

μ – độ nhớt động lực của dầu. 

 

Hình 2.1. Xác định công suất mất mát do ma sát và lượng dầu tiêu thụ 

Vận tốc của lớp bôi trơn có tung độ y theo phương x (gốc tọa độ đặt tại điểm biên vùng 
áp suất thủy động, trên lót ổ, xác định bởi góc φ2, trục y hướng kính, trục x vuông góc với trục 
y), xác định theo công thức (16.5) [1]: 

  ,
2 dx

dp
hy

y

h

y
vvx 


 (2.2) 

v – vận tốc lớp dầu, chiều dày h, tại điểm có tung độ y. 
Thay (2.2) vào (2.1), ta được: 

.
2


h

v

dx

dph
y 








  (2.3) 

Tại vị trí trên bề mặt ngõng trục ta có y = h, do đó: 

.
2 h

v

dx

dph
   (2.4) 

Mặt khác, ta có (công thức (16.2) [1]): 

,6
3h

hh
v

dx

dp m
   (2.5) 

hm - chiều dày lớp dầu bôi trơn tại nơi có áp suất lớn nhất. 
Thay (2.5) vào (2.4), ta được: 

,13 












h

hh

h

v m  (2.6) 

Chiều dày lớp dầu h và hm xác định theo các công thức sau (xem công thức (16.7) [1]): 

);cos1(
2




h ),cos1(
2

mmh 


   (2.7) 

dD  - độ hở đường kính; D - đường kính trong của lót ổ; d - đường kính ngõng 

trục; χ - độ lệch tâm tương đối, ;
2

2/ 


ee
 e - độ lệch tâm tuyệt đối (hình 2.1). 

Lực ma sát trên dải tiếp xúc phân tố là: 

,
2

ld
d

dFf   (2.8) 
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l – chiều dài ngõng trục. 
Thay (2.7) vào (2.6), sau đó thay vào (2.8), ta được: 
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f  (2.9) 

Lực ma sát toàn phần sẽ là: 
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T  (2.11) 

φ1, φ2 – các góc xác định các giới hạn vùng áp suất thủy động; ω – vận tốc góc của 
ngõng trục. 

.Tf

ld
F 




  (2.12) 

Đại lượng không thứ nguyên ΦT gọi là hệ số cản quay của lớp dầu đối với ngõng trục. 
Đại lượng ΦT còn gọi là đặc tính không thứ nguyên của lực ma sát. Giá trị của đại lượng này 
chỉ có thể xác định chính xác đối với ổ dài vô hạn, nghĩa là dầu không chảy ra hai đầu ổ. Đối 
với ổ có chiều dài hữu hạn, giá trị ΦT xác định bằng tích phân gần đúng các phương trình vi 
phân thủy động lực đối với dòng ba chiều của chất lỏng bôi trơn. Tùy theo mức độ chính xác 
của phương pháp gần đúng, tuỳ theo các giới hạn biên của lớp dầu và tuỳ theo sự đánh giá 
ảnh hưởng của vùng không tải, người ta thu được những giá trị rất khác nhau của ΦT [7], [8], 
[9]. 

Hệ số ma sát xác định theo công thức: 

,
F

T
T

m

T

rr

f

pF

dl

F

F
f














  (2.13) 

ΦF - hệ số khả năng tải của ổ.  

Từ (2.13) ta có: .
F

Tf






  (2.14) 

Vì các đại lượng ΦT và ΦF là hàm của χ nên tỷ số 


f
 cũng là hàm của χ. Quan hệ này 

trình bày trên hình 2.2, dùng để tra hệ số ma sát f khi biết trước Ψ [1]. 

Công suất mất mát do ma sát trong vùng chịu tải sẽ là: .VfFP rf   (2.15) 

Lượng dầu qua vùng chịu tải trong một giây không kể lượng dầu thoát ra cạnh ổ, xác 

định theo công thức: .
2

lvh
Q m  (2.16) 

Thay các giá trị:   dh
d

v mm 


 ;cos1
2

;
2

 vào (2.17), ta được: 

,2ldqQ   (2.17) 

q - hệ số tiêu thụ chất bôi trơn, phụ thuộc vào tỷ số λ = l/d và độ lệch tâm tương đối χ 
[1], xác định theo đồ thị hình 2.3. 
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Hình 2.2. Quan hệ giữa hệ số ma sát tương 
đối và độ lệch tâm tương đối của ổ 

Hình 2.3. Quan hệ giữa hệ số tiêu thụ chất 
bôi trơn và độ lệch tâm tương đối của ổ 

Như vậy, trình tự tính toán công suất mất mát do ma sát và lượng dầu bôi trơn tiêu thụ 
như sau: 

1) Tính độ lệch tâm tương đối χ: 

- Tính sơ bộ độ hở tương đối ψ, từ đó tính độ hở tuyệt đối δ; 

- Chọn lắp ghép tiêu chuẩn dựa theo độ hở tuyệt đối δ. Từ lắp ghép chọn được, tính chính 
xác lại ψ; 

- Tra bảng tìm độ nhớt động lực μ dựa theo mác dầu và nhiệt độ làm việc của dầu; 

- Tính hệ số khả năng tải ΦF theo công thức 16.10 [1]; 

- Tra bảng 16.1 [1] tìm độ lệch tâm tương đối χ, dựa theo ΦF. 

2) Xác định công suất mất mát do ma sát: 

- Tra đồ thị hình 2.2 để tìm tỷ số f/ω, dựa theo độ lệch tâm tương đối χ. Từ tỷ số f/ω tính 
hệ số ma sát f; 

- Tính công suất mất mát do ma sát theo công thức (2.15). 

3) Xác định lượng dầu tiêu thụ: 

- Tra đồ thị hình 2.3 để tìm hệ số tiêu thụ dầu q, dựa theo độ lệch tâm tương đối χ và tỷ số 
l/d; 

- Tính lượng dầu tiêu thụ theo công thức (2.17). 

3. Tự động hóa tính toán công suất mất mát do ma sát và lƣợng dầu bôi trơn tiêu thụ 
trong ổ trƣợt đỡ thủy động 

3.1. Xây dựng chương trình 

Chương trình tính toán tự động công suất mất mát và lượng dầu bôi trơn tiêu thụ trong ổ 
trượt đỡ thủy động được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình Delphi là ngôn ngữ lập trình hướng 
đối tượng hiện đại, có cấu trúc lôgic, chặt chẽ, dựa trên nền tảng là ngôn ngữ lập trình Pascal, rất 
phù hợp để giải các bài toán kỹ thuật [2], [5]. 

Giao diện của chương trình được trình bày trên hình 3.1, tương ứng với trình tự tính toán 
ở mục 2 của bài báo này. Chương trình hoạt động theo sự tương tác của người dùng với các đối 
tượng trên giao diện của nó, lần lượt theo trình tự tính toán.  
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Hình 3.1. Giao diện chương trình tính toán công suất mất mát và lượng dầu bôi trơn tiêu thụ                  
trong ổ trượt đỡ thủy động 

 

3.2. Ví dụ sử dụng Chương trình 
Để minh họa cho tính khả dụng của Chương trình, ta dùng nó để tính toán cho một ví 

dụ cụ thể. 
Ví dụ: Xác định công suất mất mát do ma sát và lượng dầu bôi trơn tiêu thụ của ổ trượt 

đỡ với các số liệu sau: Tải trọng hướng tâm tác dụng lên ổ Fr = 20000 N; Đường kính ngõng 
trục d = 100 mm, tỷ số giữa chiều dài ổ và ngõng trục λ = l/d = 0,8; Tần số quay của ngõng trục 
n = 1200 vg/ph; Vật liệu lót ổ là đồng thanh nhôm sắt БрAЖ9-4; Chất bôi trơn là dầu công 
nghiệp 30, có nhiệt độ làm việc là 50 

0
C; Coi chêm dầu choán nửa cung tròn. 

Dùng chương trình đã xây dựng để tính toán, kết quả thu được như sau (Kết quả được 
lấy từ file do chương trình tự động ghi lại): 

Vận tốc vòng của ngõng trục: v = 6,283 m/s; 
Các thông số của ổ được chọn là: 
Lực hướng tâm tác dụng lên ổ: Fr = 20000 N; 
Tần số quay của ngõng trục: n = 1200  vg/ph; 
Đường kính ngõng trục: d = 100 mm; 
Tỷ số giữa chiều dài và đường kính ngõng trục: l/d = 0,8; 
Chiều dài ngõng trục: l = 80 mm; 
Vật liệu lót ổ: Đồng thanh nhôm sắt 9-4; 
Áp suất cho phép của lót ổ: [p] = 15 MPa; 
Trị số cho phép của tích số pv: [pv] = 20 MPa; 
Loại dầu được chọn: Dầu công nghiệp 30; 
Khối lượng riêng của dầu: ρ = 0,89 g/cm

3
; 

Nhiệt độ làm việc của dầu: 50
0
C; 

Độ nhớt động lực của dầu: μ = 26 cP; 
Độ hở tương đối sơ bộ của ổ: ψsb = 0,001267; 
Độ hở đường kính sơ bộ để chọn lắp ghép: δsb = 126,7 μm; 
Lắp ghép được chọn: H8/e8; 
Độ hở trung bình của lắp ghép được chọn: δ = 126 μm; 
Độ hở tương đối tính chính xác lại: ψ = 0,00126; 
Áp suất trung bình trong ổ: p = 2,5 MPa; Thỏa mãn điều kiện về áp suất; 
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Hệ số khả năng tải của ổ: ΦF = 1,487; 
Tích số pv: pv = 15,708; Thỏa mãn điều kiện về tích số pv; 
Độ lệch tâm tương đối tra bảng được: χ = 0,692; 
Hệ số ma sát trong ổ: f = 0,0025; 
Công suất mất mát do ma sát trong ổ: P = 314159,265 kW; 
Hệ số tiêu thụ dầu: q = 0,087; 
Lượng dầu tiêu thụ trong một giây của ổ: Q = 1,102.10

-5
 m

3
/s. 

Kết quả thu được hoàn toàn trùng khớp với kết quả tính toán thủ công. Tuy nhiên, điều 
quan trọng không phải chỉ là kết quả tính toán đúng mà vấn đề là hiệu quả tính toán nói chung, đặc 
biệt là việc tra bảng tự động trong quá trình tính toán đã giúp việc tính toán trở lên dễ dàng và 
thuận tiện. 

4. Kết luận 

1. Bài báo đã trình bày phương pháp tính toán xác định công suất mất mát do ma sát và 
lượng dầu bôi trơn tiêu thụ trong ổ trượt đỡ thủy động. 

2. Xây dựng được Chương trình tự động hóa tính toán công suất mất mát và lượng dầu bôi 
trơn tiêu thụ. Chương trình có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, cho phép giảm thời gian, công 
sức, tăng tốc độ tính toán và tránh được những sai sót nhầm lẫn, tạo cơ sở cho việc tự động hóa 
tính toán ổ trượt nói chung.  

3. Chương trình có thể được sử dụng trong thực tế tính toán ổ trượt đỡ thủy động, trong 
công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập. 
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Tóm tắt 

 

 Độ nhớt và điểm chớp cháy cao, sức căng bề mặt và khối lượng riêng lớn của d u sinh 
học nguyên chất (bio-oil100) là những yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến đặc tính phun, 
quá trình bay hơi và hình thành hỗn hợp trong động cơ diesel. H m sấy nhiên liệu là một 
trong những giải pháp để cải thiện những nhược điểm trên của d u sinh học nguyên 
chất. 

 Bài báo trình bày các kết quả tính toán, thiết kế và chế tạo hệ thống h m sấy d u sinh 
học nguyên chất bằng năng lượng điện - khí xả để không những cải thiện một số thuộc 
tính quan trọng của loại nhiên liệu này nhằm sử dụng trực tiếp trên động cơ diesel lai 
máy phát điện mà còn tận dụng được nguồn năng lượng nhiệt thải của động cơ diesel.  

 
Abstract 

  

 Some typical properties of bio-oil such as high viscosity and flash point, high surface 
tension and density effect to the spray characteristics, atomization and evaporation, the 
process of mixture formation the most in diesel engines. Heating fuel is one of the 
method in order to improve the disavantages of pure bio-oil.  

 The paper presents results in calculation, design and fabrication the bio-oil heating 
system by electricity – exhaust energies in order to not only improve some important 
properties of this fuel aiming a direct use in the generator diesel engines but also utilize 
the waste heat of these engines. 

Keywords: bio-oil100,  spray characteristics, heating system, electricity – exhaust energies. 

1. Đặt vấn đề 

Vấn đề ô nhiễm môi trường và sự cạn kiệt của nhiên liệu hoá thạch buộc chúng ta phải tìm 
ra các loại nhiên liệu thay thế sẵn có, có khả năng tái tạo và ít gây ô nhiễm. Dầu sinh học nguyên 
chất (bio-oil100), bao gồm dầu thực vật hay mỡ động vật, là một trong những loại nhiên liệu thay 
thế đang được nhiều quốc gia nghiên cứu và sử dụng. Tuy nhiên, để có thể sử dụng bio-oil100 
trên các phương tiện vận tải thì cần có những biện pháp nhằm cải thiện tính chất của nó như: giảm 
độ nhớt, sức căng bề mặt và khối lượng riêng, nâng cao khả năng bay hơi, hòa trộn cho loại nhiên 
liệu này. Một trong các biện pháp đó là sử dụng nhiệt khí thải có tích hợp điện năng để hâm sấy 
bio-oil100. Hệ thống hâm sấy tích hợp điện - khí thải sử dụng trên máy phát điện không những tận 
dụng được nguồn năng lượng từ khí thải của động cơ mà còn hỗ trợ động cơ trong quá khởi động 
lạnh. 

2. Tính chất của bio-oil100 

 Bio-oil100 là nhiên liệu bao gồm dầu thực vật hoặc mỡ động vật thu được từ quá trình tinh 
chế dầu mỡ, chưa pha trộn với các loại nhiên liệu khác để sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ 
diesel, ký hiệu là VO100 (chữ V chỉ tên loại dầu thực vật) hay AF100 (chữ A chỉ tên loại mỡ động 
vật). 

 Bio-oil100, công thức phân tử có dạng C27-57 H54-104 O6, là este của glixerol với các axit béo 
bão hòa (palmitic (16:0) và stearic (18:0) là hai loại axit béo bão hòa thường gặp nhất) hay không 
bão hòa (oleic (18:1) và linoleic (18:2) là các axit béo không bão hòa phổ biến nhất) (bảng 1). 
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 Ưu điểm của bio-oil100 làm nhiên liệu thay thế là tính lỏng, sẵn có, khả năng tái sinh, chứa 
rất ít lưu huỳnh và hợp chất thơm, có khả năng phân huỷ sinh học.  

 Nhược điểm chính của bio-oil100 là độ nhớt cao hơn từ 10 đến 17 lần so với nhiên liệu  

diesel, có khối lượng riêng và sức căng bề mặt lớn nên khả năng bay hơi kém, phản ứng 
của các chuỗi hydrocarbon không bão hòa nên làm dầu dễ bị biến chất. Chỉ số cetane của bio-
oil100 nhỏ hơn so với nhiên liệu diesel truyền thống chính vì vậy, khả năng bay hơi, hòa trộn, hình 
thành hỗn hợp và cháy của bio-oil100 kém hơn. 

Bảng 1. Tính chất hóa học của bio-oil100 

TT 
Thành phần 

hóa học 
Bio-oil100 Diesel D2 

1 
Hàm lượng 
Cácbon, %kl 

73 – 77.6 83.5 - 87 

2 
Hàm lượng 
Hidro, %kl 

11.6 – 12.3 11.5 - 14 

3 
Hàm lượng  

Oxi, %kl 
10.8 – 12.5 0 

4 
Hàm lượng Lưu 
huỳnh, %kl 

0.006 – 
0.02 

0.02 – 0.05 

5 
Hàm lượng Hợp 
chất thơm, % tt 

0 10 

6 Chỉ số Iot 70 - 157 0 

7 
Hàm lượng tro, 
%kl 

0.002 – 
0.03 

0.006 – 
0.01 

 
 Khối lượng riêng, độ nhớt và sức căng bề mặt là một thuộc tính quan trọng của bio-oil100 
(bảng 2). Các tính chất này quyết định lớn đến chất lượng phun sương của nhiên liệu, chúng đều 
có mối quan hệ tỉ lệ nghịch với nhiệt độ. Việc sử dụng trực tiếp bio-oil100 làm nhiên liệu cho động 
cơ diesel nhất thiết phải tính đến việc cải thiện các thông số trên gần với giá trị của nhiên liệu 
diesel truyền thống. Ngoài ra điểm chớp cháy, điểm vẩn đục và điểm đông đặc của bio-oil100 cao 
hơn nhiên liệu diesel truyền thống. Vì lý do trên, bio-oil100 gần như không có khả năng làm việc ở 
nhiệt độ thấp do mất tính lưu động của nhiên liệu lỏng. 

Bảng 2.  hối lượng riêng, độ nhớt và sức căng bề mặt của bio-oil100 ở 400C 

TT Thông số 
Bio-

oil100 
Diesel D2

 

1 Khối lượng riêng, kg/m
3
 903 - 924 822 - 837 

2 Độ nhớt, cSt 24 - 48 2.7 - 3 

3 Sức căng bề mặt, mN/m 31 - 35 24 

 

3. Tính toán, thiết kế và chế tạo hệ thống hâm sấy bio-oil 

3.1. Cơ sở lý thuyết  
 Hệ thống hâm sấy bio-oil100 kiểu tích hợp điện - khí xả được thiết kế dựa trên các nguyên 
tắc nhằm đảm bảo các nhiệm vụ cơ bản như: dự trữ nhiên liệu, vận chuyển và cung cấp nhiên 
liệu, lọc nhiên liệu và an toàn. Cơ sở lý thuyết tính toán hệ thống hâm sấy nhiên liệu dựa trên các 
phương trình cân bằng năng lượng và truyền nhiệt nhằm định hướng cho việc thiết kế và chế tạo 
hệ thống hâm nhiên liệu kiểu tích hợp điện - khí xả thỏa mãn các yêu cầu về kinh tế và kỹ thuật. 
Hệ thống hâm sấy nhiên liệu được tính toán thiết kế gồm các bộ phận cơ bản: thiết bị tận dụng 
nhiệt khí xả, hệ thống hâm tự động bằng điện, thiết bị phục vụ. 

3.1.1. Tính thiết bị tận dụng nhiệt khí xả 
Lượng khí xả Gkx do động cơ sinh ra:   
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 Gkx = Gnl(α1Go + 1)                           (1) 
Lượng nhiệt do khí xả tỏa ra: 
 Qkx = GkxCpkx(tkv – tkr)                       (2) 
 Cpkx – nhiệt dung riêng của khí xả, J/kg.K; 
 α1 - hệ số dư lượng không khí thực tế; 
 Go - lượng không khí khô lý thuyết cần thiết để đốt cháy hoàn toàn 1k nhiên liệu, kg/kgnl 
Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt được xác định từ phương trình: 
 Q = F.k.Δt                         (3) 
 Q – nhiệt lượng mà bộ tận dụng nhận được từ năng lượng của khí xả, thông thường Q = 
0,75 – 0,85Qkx, W; 
 Δt – độ chênh nhiệt độ logarit trung bình, 

0
C; 

Hệ số truyền nhiệt k có thể tính như đối với vách phẳng khi d2/d1  ≤ 1,4 

           

21

11

1








k            (4) 

 δ - chiều dày của vách, m; 
 λ - hệ số dẫn nhiệt của ống, W/m.K; 
 α1 - hệ số tỏa nhiệt của khí xả vào bề mặt ngoài ống, W/m

2
.K; 

 α2 - hệ số tỏa nhiệt của bề mặt trong ống đến bio-oil100, W/m
2
.K. 

3.1.2. Tính điện trở sấy 
Phương trình cân bằng nhiệt theo thời gian  
 Pdτ = MCdt   kF(t − t0 )dτ               (5) 
Trong đó: 
 P - công suất điện cần hâm nóng bio-oil100, W; 
 τ - thời gian hâm nóng, h; 
 dt- sự thay đổi nhiệt độ của bio-oil100 sau thời gian dτ; 
 k- hệ số truyền nhiệt, W/m

2
.K; 

 F - diện tích của bề mặt truyền nhiệt của thiết bị chứa bio-oil100, m
2
; 

 t, t0 - nhiệt độ cần hâm nóng bio-oil100 và nhiệt độ môi trường xung quanh 
o
C; 

3.1.3. Tính thiết bị phục vụ 
Công suất N (kW) của bơm  

 
 .

10...2,1

2

3HG
N 

             

(6) 

            G - lưu lượng khối lượng của nhiên liệu, kg/s; 
 H - tổng tổn thất, Pa; 
 η - hiệu suất của bơm. 
Lượng nhiên liệu B (kg) cần thiết cho động cơ trong thời gian τ: 

 

 
  61

21 10.



kk

Ng
B e 

                   (7) 

Thể tích V(m
3
) của két nhiên liệu bio-oil100: 

 2

3



Bk
V 

                        

(8) 

 N - công suất của động cơ, kW; 
 ki – các hệ số ảnh hưởng  

3.2. Thiết kế và chế tạo hệ thống 
 Việc tính toán và thiết kế hệ thống hâm sấy bio-oil100 kiểu tích hợp điện - khí xả cho động 
cơ phải thỏa mãn các yêu cầu về đảm bảo sự làm việc bình thường của động cơ và các hệ thống 
phục vụ. Hệ thống hâm sấy bio-oil100 chỉ có tác dụng cải thiện một số nhược điểm của nhiên liệu 
mà vẫn phải đảm bảo độ bền cơ và nhiệt, đồng thời không làm thay đổi nguyên lý và kết cấu 
nguyên bản của động cơ. 
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Hình 1. Mô hình hệ thống hâm sấy  

bio-oil100 kiểu tích hợp điện – khí xả 
 Động cơ diesel lai máy phát điện là động cơ D243 có các thông cho trong bảng 3. 

Bảng 3. Thông số cơ bản của động cơ diesel lai máy phát điện D243 

TT Thông số 
Ký 

hiệu 
Đơn vị Giá trị 

1 Công suất định mức Ne mã lực 80 

2 Số xi lanh i  4 

3 Thứ tự nổ   
1-3-4-

2 

4 
Số vòng quay định 

mức 
ne 

vòng 
/phút 

2000 

5 
Số vòng quay cực 

đại 
nmax 

vòng/ 
phút 

2200 

6 Hành trình pittông S mm 125 

7 Đường kính xylanh D mm 110 

8 Tỷ số nén   16.5 

9 
Suất tiêu hao nhiên 

liệu DO 
g g/ml.h 180 

10 Góc phun sớm  độ TK 24 

 Dầu dừa nguyên chất (CO100), một loại bio-oil100 được sử dụng làm nhiên liệu cho động 
cơ D243. Tính chất của CO100 được cho trong bảng 4. 

Bảng 4.  hối lượng riêng, độ nhớt, sức căng bề mặt của CO100 tại các nhiệt độ khác nhau 

Nhiệt 

độ  
0
C 

Độ nhớt  

cSt 

Khối 

lƣợng 

riêng, 

g/cm
3
 

Sức căng 

bề mặt, 

N/m 

40 28.1 0.9033 0.0335 

50 20.1 0.8965 0.0322 

60 1.9 0.8896 0.0312 

70 11.3 0.8827 0.0303 

80 9.1 0.8761 0.0293 

90 7.2 0.8698 0.0284 

100 5.4 0.8639 0.0272 

110 3.5 0.8568 0.0266 

 
 Bảng 4 cho thấy độ nhớt, khối lượng riêng và sức căng bề mặt của CO100 khi được hâm 

sấy đến khoảng nhiệt độ từ 100
o
C – 110

o
C đáp ứng các yêu cầu của TCVN5689-2005 và QCVN 

1:2009 đối với nhiên liệu dùng cho động cơ diesel. Như vậy, thiết kế hệ thống hâm sấy CO100 
dựa trên nguyên tắc, nhiên liệu CO100 được hâm sấy ban đầu đến nhiệt độ 80

0
C bằng năng 
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lượng điện nhằm hỗ trợ cho động cơ khởi động lạnh và năng lượng khí xả của động cơ được 
dùng để hâm sấy CO100 đến khoảng nhiệt độ 100

o
C – 110

o
C. Kết quả tính toán thiết kế hệ thống 

hâm sấy nhiên liệu CO100 cho động cơ diesel lai máy phát điện D243 được cho trong bảng 5. 

Bảng 5. Thông số cơ bản của hệ thống hâm sấy bio-oil100 kiểu tích hợp điện - khí xả 

TT Thông số 
Ký 

hiệu 
Đơn vị 

Kết 
quả 
tính 

1 Ống chứa CO100 
d2/d1 mm/m

m 
16/1

0 

2 
Diện tích bề mặt 
truyền nhiệt 

F m
2
 0,24 

3 
Thể tích két nhiên 

liệu CO100  
V m

3
 0,05 

4 
Điện trở sấy có mật 
độ công suất tải   

Wp W/cm
2 

2 

  
Hệ thống hâm sấy sau khi thiết kế cần tính nghiệm lại khả năng gây phản áp trên đường xả của 
động cơ và độ bền của thiết bị.  Quá trình tính nghiệm cho thấy, tổng trở lực của thiết bị tận dụng 
nhiệt khí xả có giá trị Δp = 468 Pa ở chế độ 100% Ne của động cơ tương ứng với tốc độ của khí xả 
đi qua bộ tận dụng lớn nhất ωk = 12 m/s. Như vậy trở lực do thiết bị tận dụng nhiệt khí xả tạo ra 
nhỏ hơn so với trở lực cho phép theo TCVN 6259 -3:2003. 
 Việc tính kiểm tra bền các bộ phận của bộ tận dụng nhiệt cần dựa vào kết cấu và kích 
thước của nó. Trong tính toán và đảm bảo bền ta chọn loại thép ống có ứng suất cho phép thấp 
nhất là σ = 60 MPa, vật liệu bầu tận dụng là thép CT20, có chiều dày δ = 4mm và ống chứa nhiên 
liệu CO100 là Inox 201 có chiều dày δ = 3mm.  
 Hệ thống sau khi chế tạo cần phải đảm bảo bền cơ, nhiệt, các mối hàn và van nối không bị 
rò rỉ nhiên liệu kể cả khi hệ thống làm việc ở nhiệt độ cao 
 
 

  
 
 

Hình 2. Chế tạo, lắp đặt hệ thống hâm sấy nhiên liệu CO100 kiểu tích hợp điện–khí xả 
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3.3.  ết quả thử nghiệm 

3.3.1. Mômen của động cơ, Me (N.m) 

 

 
 

Hình 3. Đặc tính mômen của động cơ ở chế độ 100% tải 

 Hình 3 cho thấy, khi động cơ làm việc ở trên đường đặc tính ngoài, mô men của động cơ 
giảm đối với các trường hợp sử dụng nhiên liệu CO100 do nhiệt trị của CO100 thấp hơn so với 
nhiên liệu diesel. Trong dải nhiệt độ sấy nóng từ 80

0
C đến 120

0
C, mức độ sấy nóng cao hơn thì 

giá trị mô men động cơ có xu hướng giảm. Sự thay đổi tỷ trọng theo xu hướng giảm khi tăng nhiệt 
độ dẫn tới lượng nhiên liệu cung cấp cho động cơ giảm, đây là nguyên nhân dẫn tới sự giảm nhẹ 
về mô men của động cơ. 
 Trong toàn giải tốc độ, tương ứng với nhiệt độ sấy nóng là 80

0
C, 100

0
C và 120

0
C, mô men 

của động cơ giảm so với trường hợp sử dụng nhiên liệu diesel truyền thống lần lượt trong khoảng 
từ 6,61%-11,59%, từ 7,14%-14,44% và từ 10,31%-15,14%; tính trung bình trong toàn giải tốc độ, 
mức độ giảm mô men lần lượt là 9,72%; 11,24% và 12,90%. 

3.3.2. Công suất của động cơ, Ne (kW) 
 

 
 

Hình 4. Đặc tính công suất của động cơ ở chế độ 100% tải 
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 Hình 4 cho thấy công suất của động cơ khi sử dụng nhiên liệu DO và nhiên liệu CO100 có 
sự thay đổi cùng quy luật. Trong dải nhiệt độ sấy nóng từ 80

0
C đến 120

0
C, mức độ sấy nóng cao 

thì giá trị công suất động cơ có xu hướng giảm do thay đổi tỷ trọng theo xu hướng tỉ lệ nghịch với 
nhiệt độ và do nhiệt trị của nhiên liệu CO100 nhỏ hơn so với nhiên liệu diesel truyền thống. Điều 
này dẫn tới lượng nhiên liệu cung cấp cho động cơ giảm, tuy nhiên sự khác nhau về công suất khi 
sử dụng nhiên liệu CO100 ở dải nhiệt độ hâm sấy trên là không lớn, khoảng 2,5% - 4%.  
 Trên toàn dải tốc độ, tương ứng với nhiên liệu CO100_t80, CO100_t100 và CO100_t120, 
công suất của động cơ giảm so với trường hợp sử dụng nhiên liệu diesel truyền thống lần lượt 
trong khoảng từ 7,73%-12,02%, từ 8,87%-13,41% và từ 10,29%-15,23%; tính trung bình trong 
toàn dải tốc độ, mức độ giảm công suất lần lượt là 10,18%; 11,27% và 12,67%. 

3.3.3. Suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ, ge (g/kW.h) 
 
 

 
 

Hình 5. Đặc tính suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ ở chế độ 100% tải 

 Hình 5 cho thấy, trong khoảng nhiệt độ hâm sấy, suất tiêu hao nhiên liệu CO100_t100 đạt 
giá trị nhỏ nhất và CO100_t80 là lớn nhất. Sự khác nhau này là do CO100 khác nhau về tỷ trọng 
theo nhiệt độ hâm sấy và giá trị công suất đạt được. 
 Suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ, theo đặc tính ngoài ở chế độ 100% tải, khi sử dụng 
nhiên liệu CO100_t80, CO100_t100 và CO100_t120 tăng so với trường hợp sử dụng nhiên liệu 
diesel truyền thống tương ứng trong khoảng từ 16,08%-26,45%, từ 14,68%-24,83% và từ 15,73%-
25,64%; tính trung bình trong toàn dải tốc độ, suất tiêu hao nhiên liệu tăng lần lượt là 20,61%; 
19,13% và 20,01%. 

3.3.4. Nhiệt độ khí xả, Tkx (
0
C) 

 Nhiệt độ khí xả là một trong những thông số đánh giá chất lượng quá trình cháy của động 
cơ. Nếu coi các thông số của động cơ như áp suất phun, áp suất cuối quá trình nén, lượng không 
khí nạp không đổi thì nhiệt độ khí xả chỉ phụ thuộc vào tính chất nhiên liệu. 
 Bên cạnh đó, nhiệt độ khi xả ra khỏi thiết bị tận dụng cho phép đánh giá khả năng tận 
dụng nhiệt của thiết bị tận dụng, khả năng gây hiện tượng ăn mòn và phản áp trên đường xả.  
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Hình 6. Nhiệt độ khí xả vào thiết bị tận dụng nhiệt ở chế độ 100% tải 

 Hình 6 cho thấy, trong toàn dải tốc độ và nhiệt độ hâm sấy của CO100 từ 80
0
C đến 120

0
C 

thì nhiệt độ khí xả ra của động cơ khi sử dụng CO100_t80 là cao nhất và CO100_t120 là thấp 
nhất. Mức độ chênh lệch nhiệt độ khí xả vào và ra khỏi thiết bị tận dụng nhiệt đối với CO100 
khoảng 140

0
C – 180

0
C. 

 
 

 
 

Hình 7. Nhiệt độ khí xả ra khỏi thiết bị tận dụng nhiệt ở vòng quay 1500 v/p 
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Hình 8. Nhiệt độ khí xả ra khỏi thiết bị tận dụng nhiệt ở vòng quay 2000 v/p 

 Hình 7 và 8 cho thấy,  nhiệt độ khí xả ra khỏi thiết bị ở chế độ 10% tải tại hai chế độ vòng 
quay 1500 vòng/phút và 2000 vòng/phút đều thỏa mãn điều kiện về nhiệt độ điểm sương. Như 
vậy, hệ thống hâm sấy nhiên liệu CO100 kiểu tích hợp điện – khí xả không gây hiện tượng phản 
áp và xảy ra hiện tượng ăn mòn trên đường xả. 

4. Kết luận 
 Hệ thống hâm sấy nhiên liệu kiểu tích hợp điện – khí xả đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và 
quy phạm đối với hệ thống nhiên liệu dùng trên động cơ diesel. 
 Chỉ tiêu kinh tế và kỹ thuật của động cơ không thay đổi nhiều khi sử dụng CO100 làm 
nhiên liệu trực tiếp cho động cơ diesel D243 lai máy phát điện. Khi động cơ làm việc theo đặc tính 
ngoài ở chế độ 100% tải, công suất của động cơ nhỏ hơn khoảng 7,73% - 15,23%; mômen của 
động cơ nhỏ hơn khoảng 6,61% - 15,14%; suất tiêu hao nhiên liệu lớn hơn khoảng 14,68% - 
26,45% so với khi sử dụng nhiên liệu diesel truyền thống. Với mức sấy nóng nhiên liệu CO100 là 
100

0
C, các chỉ tiêu trên thay đổi trung bình lần lượt là 8,87% - 13,41%; 7,14% - 14,44% và 14,68% 

- 24,83%. 
 Nhiệt độ hâm sấy hợp lý đối với dầu dừa nguyên chất (CO100) làm nhiên liệu trực tiếp cho 
động cơ diesel D243 lai máy phát điện là khoảng 100

0
. Trong các nghiên cứu tiếp theo, thử 

nghiệm đối chứng đặc tính phát thải của nhiên liệu CO100 tại các nhiệt độ hâm sấy trên và so 
sánh với nhiên liệu diesel truyền thống để đưa ra những kết luận đầy đủ nhằm đưa dầu sinh học 
nguyên chất vào sử dụng rộng rãi và quy mô. 
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NGHIÊN CỨU CÁC KHUYẾT TẬT HƢ HỎNG BỀ MẶT TẤM KIM LOẠI 
HÀN KHI HÀN NỔ BIMETAL 

 

NGUYỄN THỊ THU LÊ 

Bộ môn Công nghệ Vật liệu, viện Cơ khí, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam 

 

    Tóm tắt:  

Bài báo nêu ra các nguyên nh n g y khuyết tật hư hỏng ở bề mặt kim loại khi hàn nổ 
bimetal để tìm ra các biện pháp khắc phuc nhằm mục đích đưa hàn nổ vào ứng dụng tốt 
trong công nghệ chế tạo máy. 

1. Đặt vấn đề:  

Hàn nổ là một dạng công nghệ mới và là xu hướng phát triển của phương pháp hàn áp lực, 
phương pháp này ngày càng được nhiều chuyên gia nghiên cứu, ứng dụng và các nhà khoa học 
thuộc nhiều lĩnh vực quan tâm. Phương pháp công nghệ mới này cho phép nhận được các phôi 
bimetal và chi tiết máy hầu như không hạn chế về kích thước từ những kim loại và hợp kim khác 
nhau, trong đó bao gồm các hợp kim mà quá trình hàn chúng bằng các phương pháp khác gặp 
nhiều khó khăn. 

Trên thế giới, hàn nổ đã được nhiều nhà khoa học nghiên cứu (cả trên tính toán cũng như 
thực nghiệm) đã xác định được các quy luật cơ bản minh hoạ sự ảnh hưởng của các thông số 
công nghệ chính đến sự hình thành liên kết kim loại giữa các lớp vật liệu hàn. Tuy nhiên với dạng 
sử dụng năng lượng không truyền thống, tốc độ xảy ra quá trình hàn rất cao, sự khó khăn trong 
việc quan sát trực tiếp quá trình hình thành liên kết hàn lớp kim loại được hàn chính là nguyên 
nhân gây ra một số các khuyết tật ảnh hưởng đến chất lượng mối hàn 
 

 

 
 

Hình 1.1.Sơ đồ nổ dưới góc nghiêng 

2. Các thông số công nghệ hàn nổ 

Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng mối hàn rất nhiều đó là các thông số công nghệ của quá 
trình hàn nổ, bao gồm: 

-Tốc độ dịch chuyển của điểm tiếp xúc Vk là thông số động học đầu tiên xác định tốc độ lan 
truyền vùng có áp suất cao theo bề mặt được hàn của hai tấm kim loại . 

-Thông số thứ hai là góc va đập  : =+=+2arc sin(Vo/2D)    

 

        





D
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Hình 1.2.Sơ đồ hình học tấm kim loại hàn khi bay tại một thời điểm khi hàn nổ 

-Thông số thứ ba là áp suất khi va đập của các vật thể rắn khi hàn nổ 

 

-Thông số tiếp theo là nhiệt độ. 

 

-Các thông số của thuốc nổ xác định tính chất của nó và được sử dụg để tính toán chế độ 
hàn nổ chính là tốc độ nổ và nó phụ thuộc vào nhiệt lượng của sự chuyển biến nổ Q 

-Các đặc tính vật lý của thuốc nổ cũng gây ảnh hưởng đến tốc độ nổ như:chiều dày của 
chất nổ, trạng thái kết tụ, kích thước hạt, độ ẩm, vỏ bọc.Cùng với sự tăng lên của chiều dày thuốc 
nổ,tốc độ nổ cũng tăng lên và đạt giá trị tới hạn của nó .Ngoài ra còn có thông số quan trọng khác 
ảnh hưởng tới tốc độ nổ của thuốc nổ là tỷ trọng của nó     

3. Khuyết tật bề mặt và biện pháp khắc phục 

Mối hàn nổ cho liên kết dạng sóng âm là do nguyên nhân tạo các tia kim loại cục bộ như 
hình sau: 
 

Hinh1.3. Liên kết sóng âm 

Khi đó có quan sát thấy sự hư hỏng đường hàn nối tấm kim loại hàn ở dạng vết nứt, bong 
tróc, phồng rộp khi thực hiện mối hàn với các bề mặt lồi, có quan sáy thấy sự bong tróc của nó ở 
dạng miệng núi lửa. Khuyết tật hư hỏng dạng này được phát hiện thấy khi bóc mặt lồi từ phía bề 

A

0

B

E C XF

V
0

 



'

2

2
'

2

1
'

2

2

2

02
K

11

V
P


































ta

y
exp

taC2

Q
TT

2

2

21




CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2015 

Nội san khoa học Viện Cơ khí  Số 01 – 11/2015 59 

mặt có mối hàn nổ. Trong một số mối hàn ,có một dạng hư hỏng khác của sự hư hỏng trong vùng 
hàn nối đầu của tấm kim loại hàn nổ -đó là các vết nứt dọc kéo dài trong mối hàn. Một khuyết tật 
nữa xảy ra trong một số ít trường hợp là trong tấm kim loại hàn có quan sát thấy sự hình thành các 
lỗ xuyên thấu có mép biên uốn cong từ phía ngoài và mỏng trùng theo các dấu vết của sự nóng 
chảy 

Để nghiên cứu các nguyên nhân xuất hiện khuyết tật dạng này, cần thực hiện một số loạt thí 
nghiệm sau :  

Thí nghiệm thứ nhất: Ở trong thuốc nổ tạo ra các hố côn  có góc ở đỉnh từ 300900 và chiều 
sâu đến một nửa chiều dày lớp thuốc nổ. Tấm kim loại hàn được làm từ hợp kim đồng có chiều 

dày 3 mm. Bằng cách thay đổi tốc độ nổ D=20004000m/s và r=12, quan sát thấy không xuất 
hiện các lỗ xuyên thấu, tuy nhiên ở vùng lỗ côn có hiện tượng không hàn . 

Thí nghiệm thứ hai: Ở trọng tâm thuốc nổ tạo ra lỗ đường kính 100mm, còn sự kích nổ 
thuốc nổ được thực hiện đồng thời theo toàn bộ chu vi phôi nổ bằng hệ thống các dây nổ. Các thí 
nghiệm được thực hiện trên tấm kim loại có hố tròn đường kính 450 mm ở ngoài không khí và 
trong chân không .Sau khi hàn nổ, tại trung tâm phôi nổ đã phát hiện được các lỗ xuyên thấu có 
mặt cong từ phía ngoài. Khi thực hiện các thí nghiệm trong môi trường chân không, kích thước 
của các khuyết tật đó giảm rất đáng kể . 

   Thí nghiệm thứ ba: Ở trong thuốc nổ  không  tạo ra các hố côn như trong thí nghiệm thứ 
nhất. Tấm kim loại hàn được làm từ hợp kim nhômcó chiều dày 3 mm. Bằng cách thay đổi tốc độ 

nổ D=20004000m/s và r=12, quan sát thấy không xuất hiện các lỗ xuyên thấu. 

Từ những thí nghiệm trên có thể đưa ra kết luận rằng: Các lỗ xuyên thấu được hình thành 
do sự phá huỷ quá trình hàn nổ và sự đập vỗ của không khí nằm trong khe hở dưới áp lực cực lớn 
trong một thể tích bị hạn chế .Trong loạt thí nghiệm thứ nhất ,đã xác định được trên bề mặt lớp kim 
loại hàn ở vùng va đập có quan sát thấy biến dạng cường độ cao và có sóng liên kếai lớp kim loại 
sâu đến 2 mm,độ cứng bề mặt tăng cao đến HV=4100. 
 

Hình 1.4.  huyết tật dạng miệng núi lửa khi hàn nổ 

a,ngoài không khí;b,trong chân không 

Nguyên nhân có xác xuất cao của sự xuất hiện các vết nứt và phá huỷ là mức độ ứng suất 
dư bên trong cao.Với mức ứng suất dư trong cao kết hợp với biến cứng có thể dẫn đến xuất hiện 
các vết nứt. Điều này cũng được hỗ trợ bởi sự có mặt của trong vùng liên kết hai lớp kim loại các 
tạp chất đúc với cấu trúc tôi do các tập trung ứng suất, có dạng sóng gần đúng cũng như các dải 
trượt. 

Tóm lại, để hạn chế sự có mặt của các phá huỷ này, thứ nhất cần sử dụng các biện pháp 
giảm ứng suất như nung nóng sơ bộ, trong trường hợp hàn những phôi lớn có ghép từ tấm nhỏ 
,khi hàn đính sơ bộ xong cần phải loại bỏ hoàn toàn độ lồi lên của các mối hàn nối đầu của tấm 
kim loại hàn.Thứ hai cần phải hầu như loại bỏ hoàn toàn độ lồi lên của các mối hàn nối đầu của 
tấm kim loại hàn. Thứ ba có thể đặt một lớp vật liệu trơ giữa nó với lớp thuốc nổ để chúng bảo vệ 
kim loại khỏi tác động trực tiếp của nhiệt độ và phản ứng hoá học của sản phẩm nổ.Thứ tư khi hàn 
nổ các phôi kích thước lớn, các tấm kim loại hàn được hàn đính sơ bộ nối đầu với nhau từ những 
tấm nhỏ. Thứ năm , nên thiết kế các buồng nổ được hút chân không khi hàn những chi tiết máy 
quan trọng. 
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4. Công nghệ hàn nổ bimêtal làm bạc trƣợt ở Việt Nam 

4.1. Hàn nổ bimêtal thép + hợp kim nhôm làm bạc trựơt ở Việt Nam  

- Lớp nền thép là thép C08s, 

- Hợp kim chịu mòn là AlSn9-1 được đúc thành các thỏi 

- Thuốc nổ được sử dụng là amônit 6B 

- Sau khi hàn nổ, phôi băng được kiểm tra, tiếp tục ủ khuếch tán và cán nóng tinh chỉnh 

- Bimêtal được cán đạt kích thước chiều dày tổng cộng cần thiết, được tiến hành ủ khử ứng 
suất và cải thiện chất lượng mối hàn . 

4.2. Hàn nổ bimêtal thép + hợp kim đồng làm bạc trựơt ở Việt Nam  

- Tấm kim loại nền là thép C08s, 

- Hợp kim chịu mòn là BCuAl5 

- Thuốc nổ được sử dụng là amônit 6B 
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TÍNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG 3D ĐỘNG HỌC ROBOT HÀN FANUC 6 BẬC 
TỰ DO 

                                                  

 KS. NGUYỄN ĐỨC SANG, TS. HOÀNG MẠNH CƢỜNG       

                                                 Bộ môn Cơ điện tử, Viện Cơ khí, Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam 

 

Tóm tắt:  

Báo cáo này trình bày việc ph n tích động học cho đối tượng robot hàn công nghiệp 
đang được sử dụng rộng rãi trong thực tế sản xuất ở các nhà máy. Dựa trên việc thiết lập 
phương trình động học, các tác giả sẽ giải quyết hai bài toán quan trọng nhất trong động 
học robot: động học thuận và ngược. Cùng với việc thiết kế mô hình 3D robot trên 
Solidworks, kết hợp với thư viện Simmechanics/Simulink của Matlab để mô phỏng hoạt 
động của robot. 

1. Mở đầu 

          Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, robot đã trở thành một trong 

những ứng dụng quan trọng trong cuộc sống. Robot đã dần dần thay thế con người làm những 

công việc từ đơn giản mang tính lặp lại đến những việc đòi hỏi sự chính xác cao. Các nhà máy lớn 

trên thế giới như Toyota, Mercedes Benz, Honda,... đều đưa robot vào tham gia sản xuất, đặt biệt 

là hệ thống robot hàn khung xe hơi. Trong ngành cơ khí chế tạo ở Mĩ, có khoảng 90% các nguyên 

công là nguyên công hàn. 

          Những lợi ích lớn nhất của robot hàn tự động là có độ chính xác và năng suất cao. Các 

robot sẽ tạo ra những mối hàn y như nhau trên các vật hàn cùng kích thước và quy cách. Chuyển 

động của mỏ hàn được tự động hóa sẽ giảm nguy cơ mắc lỗi trong thao tác, do vậy giảm phế 

phẩm và khối lượng công việc phải làm lại. Robot không những làm việc nhanh hơn mà còn có thể 

hoạt động liên tục suốt ngày đêm, hiệu quả hơn nhiều so với một thiết bị hàn tay, đồng thời giúp 

người con người tránh khỏi những tác hại khi hàn do tiếp xúc với bức xạ hồ quang, vẩy hàn nóng 

chảy, khí độc. 

          Ở nước ta hiện nay, các robot hàn đều là robot nhập khẩu với giá thành và chi phí bảo 

dưỡng cao, nên việc tiến tới làm chủ công nghệ, chế tạo robot trong nước là một nhiệm vụ cấp 
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bách. Trong báo cáo này, các tác giả sẽ trình bày việc thiết kế mô hình, tính toán và mô phỏng 

động học cho robot hàn Fanuc S900W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. Cơ sở lý thuyết tính toán động học robot  

         Động học robot là bài toán quan trọng đầu tiên khi bắt tay vào nghiên cứu robot, làm cơ sở 

cho các bài toán động lực học và điều khiển sau này. Đối với robot hàn công nghiệp, động học 

robot nghiên cứu mối quan hệ giữa chuyển động của đầu hàn (khâu thao tác) và chuyển động của 

các khớp (chuyển động được tạo ra do các động cơ điện đặt ở mỗi khớp). Mối quan hệ này được  

thể hiện qua phương trình: 

 ( )x f q   (0.1) 

Trong đó: 

+  x là trạng thái của khâu thao tác, bao gồm ba thành phần về vị trí và ba thành phần độc lập về 

hướng so với hệ tọa độ cố định; [ w ]T

E E E x y zx y z u vx . 

+ q là veto chứa các giá trị biến khớp ( góc quay- ứng với khớp quay, độ dịch chuyển dài- ứng với 

khớp tịnh tiến); 
1 2[ ...q ]T

nq qq , với n là số khớp của robot. 

           Dựa trên cơ sở phương trình động học (1.1), ta cần giải quyết hai bài toán: 

  Động học thuận: Cho trước các giá trị biến khớp q, cần đi tìm chuyển động của khâu thao tác. 

Bài toán này nhằm kiểm tra hoạt động của các khớp cũng như đưa ra phạm vi vùng làm việc của 

robot. 

  Động học ngược: Cho trước chuyển động của khâu thao tác x, cần đi tìm chuyển động của các 

khớp q. Đây là một trong những bài toán quan trọng nhất khi nghiên cứu robot. Thực tế sản xuất 

yêu cầu khâu thao tác phải chuyển động theo một quy luật cho trước để đáp ứng được mục đích 

công nghệ. Việc giải quyết bài toán động học ngược cho phép ta tìm được các chuyển động của 

các khớp và đó là dữ liệu đầu vào để điều khiển động cơ. 

          Hiện nay, để thiết lập phương trình động học robot (1.1) có thể sử dụng nhiều phương pháp 

như: phương pháp ma trận Denavit-Hartenberg, ma trận Craig, ma trận cosin chỉ hướng, ma trận 

thuần nhất... Mỗi phương pháp đều có ưu nhược điểm riêng; tuy nhiên, phương pháp ma trận 

Denavit-Hartenberg là thuận tiện hơn cả và được sử dụng rộng rãi nhất do nó dễ dàng lập trình 

tổng quát cho mọi loại robot công nghiệp.  

           Bản chất của robot công nghiệp là một chuỗi động học, gồm có các khâu được nối với nhau 

qua các khớp (các khớp được dẫn động bởi động cơ, thường là động cơ điện một chiều). Ý tưởng 

của phương pháp Denavit-Hartenberg (DH) là trên mỗi khớp i của robot sẽ đặt một hệ toạ độ i 

chuyển động cùng với khâu i. Mối quan hệ giữa hai hệ tọa độ liền nhau sẽ được đặc trưng bởi một 

Hình 1. Robot hàn Fanuc 
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bộ 4 thông số khớp. Khi đã biết được mối quan hệ giữa các hệ tọa độ trung gian thì ta sẽ tìm được 

mối quan hệ giữa hệ tọa độ gắn với khâu thao tác (đầu hàn) và hệ tọa độ cố định gắn với khâu đế. 

           Ma trận DH địa phương, ký hiệu là 
1

i

iH , là ma trận chuyển tọa độ một điểm từ hệ i (Oixiyizi)  

về hệ i-1 (Oi-1xi-1yi-1zi-1) được cho bởi công thức: 

           

           

   
1

cos cos sin sin sin cos

sin cos cos sin cos sin

0 sin cos

0 0 0 1

i i i i i i i

i i i i i i i i

i

i i i

q q q a q

q q q a q

d

 

 

 


 
 

 
 
 
 

H   (0.2) 

trong đó các tham số  có ý nghĩa như sau: 

+ qi là góc quay trục xi-1 đến trục xi quanh trục zi-1. 

+ di là đoạn dịch trục xi-1 đến trục xi dọc trục zi-1. 

+ ai là đoạn dịch trục zi-1 đến trục zi dọc trục xi-1. 

+ 
i  là góc quay trục zi-1 đến trục zi quanh trục xi-1. 

 

 
Hình 2. Các hệ tọa độ gắn lên các khâu theo phương pháp DH 

           Thông qua việc sử dụng liên tiếp các hệ tọa độ, ma trận chuyển hệ tọa độ gắn vào khâu 

thao tác về hệ tọa độ gắn vào đế của robot có dạng: 

        1 2

0 1 1 2 1 0...dauhan n n

de n nq q q H H H H H q   (0.3) 

 0

n
H q  có dạng 

   
0 1

 
 
 

R q p q
, trong đó hệ tọa độ cố định gắn với đế robot ký hiệu là 0, hệ tọa độ 

tay gắn với khâu thao tác kí hiệu là n; q là vecto cột chứa các tọa độ suy rộng;  R q là ma trận 

3 3  xác định hướng của đầu hàn, trong đó có 3 phần tử độc lập;  p q là vecto cột 3 1  xác định 

vị trí của đầu hàn so với hệ cố định. 

Như vậy khi tìm được ma trận  0

n
H q  ở dạng tường minh với các tham số là các giá trị biến 

khớp và các kích thước động học của robot, ta sẽ biết được mối quan hệ giữa chuyển động của 

khâu thao tác và chuyển động khớp. 
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3. Khảo sát động học robot hàn Fanuc 6 bậc tự do 

3.1. Mô hình động học 
          Robot Fanuc S900W do Mỹ chế tạo, có 6 bậc tự do đều là các chuyển động quay, được dẫn 

động bởi động cơ điện. Robot này có thể thay thế được dụng cụ thao tác: khi dùng cho công việc 

nâng, gắp hàng hóa thì sẽ có cơ cấu tay kẹp; đối với các nguyên công hàn thì sẽ lắp các đầu hàn 

tương ứng.   

 
Hình 3. Mô hình động học robot Fanuc S900W và các hệ tọa độ đính kèm 

3.2. Thiết lập phương trình động học 
          Dựa trên các hệ tọa độ được đặt theo quy tắc DH như đã chỉ ra trên hình 3, ta có bảng tham 

số động học cho robot: 

Khớp     a d q 

1 90
0
 a1 0 q1 

2 0 a2 0 q2 

3 90
0
 a3 0 q3 

4 -90
0
 0 d4 q4 

5 90
0
 0 0 q5 

6 0 0 d6 q6 

Từ đây, thay vào (1.2) ta có các ma trận DH địa phương: 

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 31 2 3

0 1 2

0 0 0

0 0 0
; ;

0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1

c s a c c s a c c s a c

s c a s s c a s s c a s

     
     

 
       
     
     
     

H H H  
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4 4 5 5 6 6

4 4 5 5 6 64 5 6

3 4 5

4 6

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
; ;

0 1 0 0 1 0 0 0 1 1

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1

c s c s c s

s c s c s c

d d

      
     


       
     
     
     

H H H   (0.4) 

với ký hiệu: ci=cos(qi); si=sin(qi) 

         Thay các kết quả ở (1.4) vào (1.3) ta sẽ nhận được ma trận thể hiện mối quan hệ giữa hệ tọa 

độ gắn vào khâu thao tác so với hệ tọa độ cố định gắn vào khâu đế. 

      6 1 2 6

0 0 1 1 2 5 6

w

w
...

w

0 0 0 1

x x x x

y y y y

z z z z

u v p

u v p
q q q

u v p

 
 
  
 
 
 

H H H H   (0.5) 

        Từ (1.5) ta rút ra hệ phương trình động học robot ( gồm 3 phương trình về vị trí và 3  

phương trình về hướng): 

 

 

 

 

   

1 1 2 2 3 23 4 23 6 23 4 5 23 5 6 1 4 5

y 1 1 2 2 3 23 4 23 6 23 4 5 23 5 6 1 4 5

2 2 3 23 4 23 6 23 4 5 23 5

x 1 23 4 5 6 4 6 23 5 6 1 4 5 6 4 6

y 1 23

p = c a + a c + a c + d s + d c c s + s c + d s s s

p = s a + a c + a c + d s + d (c c s + s c ) - d c s s

= a s + a s - d c + d s c s - c c

u = c c c c c - s s - s s c + s s c c + c s

v = s -c

x

zp

   





  

   4 5 6 4 6 23 5 6 1 4 5 6 4 6

z 23 4 5 23 5

c c c + s s + s s c - c -s c c + c s

w = s c s - c c

cos( ); sin( );ij i j ij i jc q q s q q




   



   

  (0.6) 

3.3. Động học thuận 
          Từ hệ phương trình động học (1.6), khi cho trước các kích thước khâu của robot  là ai 

(i=1,2,3) và di (i=4,6); cùng các giá trị biến khớp qi (i=1,2...,6) ta dễ dàng tìm được ma trận 6

0H  vì 

đây là hệ phương trình đại số tuyến tính. Ở đây, ta sẽ cho các  

khớp chuyển động trong giới hạn quay cho phép của các động cơ, từ đó đưa ra vùng 

làm việc cho robot. 

3.4. Động học ngược 

          Ở bài toán này, chúng ta biết trước kích thước các khâu của robot và ma trận 6

0H , cần đi tìm 

chuyển động của các khớp, tức là các giá trị qi. Việc giải bài toán này khá phức tạp, liên quan đến 

việc giải hệ phương trình đại số phi tuyến. Trên thực tế, có 2 nhóm phương pháp hay được sử 

dụng là nhóm phương pháp giải tích và nhóm phương pháp số. Phương pháp giải tích có ưu điểm 

là đưa ra biểu thức nghiệm ở dạng công thức giải tích, sẽ thuận tiện cho việc lấy làm dữ liệu đầu 

vào cho bài toán điều khiển thời gian thực sau này. Tuy nhiên, việc sử dụng phương pháp giải tích 

không mang tính tổng quát và phải tùy thuộc cụ thể từng cấu hình robot mà có các cách giải khác 

 nhau. 

          Ngược lại, nhóm phương pháp số mang tính tổng quát hơn cả, có thể áp dụng cho mọi loại 

robot công nghiệp. Tuy nhiên, phương pháp này có nhược điểm là sử dụng các vòng lặp trong quá 

trình tính để đạt được nghiệm có độ chính xác cho trước. Các vòng lặp này làm chậm quá trình 

tính toán và gây sai số tích lũy cho bài toán điều khiển sau này;  đồng thời, nó cũng có thể không 

hội tụ nếu chúng ta chọn điều kiện đầu không hợp lý. Ở báo cáo này, ta sẽ sử dụng phương pháp 

số Newton Raphson có hiệu chỉnh gia lượng được cho như hình 4 để giải quyết bài toán động học 

ngược robot hàn Fanuc. 

         Với N là số điểm chia và  là sai số ta đặt trước; q0 là vecto giá trị biến khớp ta chọn trước 

làm điều kiện đầu; J là ma trận jacobi. Ta cần chú ý là khi số điểm chia N càng lớn và sai số   ta 

chọn càng bé thì thời gian tính toán càng lâu. 
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Hình 4. Sơ đồ thuật toán Newton Raphson có hiệu chỉnh gia lượng 

          

 Trong bài toán động học ngược, ta đưa ra 3 yêu cầu về quỹ đạo đối với chuyển động của đầu 

hàn: 

  Đầu hàn chuyển động theo đường thẳng 

  Đầu hàn chuyển động theo đường tròn 

  Đầu hàn chuyển động theo đường cong bất kỳ trong không gian 

Các kết quả chi tiết sẽ được trình bày ở mục sau. 

4. Mô phỏng 3D chuyển động robot hàn Fanuc 6 bậc do 

          Hiện nay, tính toán và mô phỏng hoạt động của một hệ thống là một bài toán rất quan trọng 

và là bước đầu tiên trước khi bắt tay vào việc chế tạo sản xuất. Nó cho phép ta quan sát hoạt động 

của hệ thống, dự đoán các hiện tượng xảy ra mà không cần tiêu tốn nhiều chi phí. Đối với mô 

phỏng robot hiện nay, cũng có nhiều phương pháp từ đơn giản (phần mềm EASY ROB) đến các 

phương pháp phức tạp như việc kết hợp thiết kế (phần mềm CAD) với tính toán (Maple, 

MATLAB,...) và lập trình giao diện (C, C   MATLAB,..). Ưu điểm của các phương pháp phức tạp 

là sẽ cho việc mô phỏng gần với thực tế nhất, đồng thời có thể tạo ra sự tương tác giữa phần 

cứng và phần mềm thông qua 

 các chuẩn kết nối với máy tính. 

         Ở trong báo cáo này, các tác giả sẽ thiết kế mô hình robot trên phần mềm CAD (ở đây là  

SolidWorks) sau đó sẽ nhúng nó vào trong môi trường MATLAB/Simulink thông qua thư viện 

Simmechanics của MATLAB. Việc giải hệ phương trình động học sẽ được thực hiện bằng phương 

pháp Newton-Raphson và triển khai trong MATLAB. Kết quả tính toán sẽ làm đầu vào cho sơ đồ 

khối trong Simmechanics/Simulink. 

4.1. Các bước xây dựng chương trình mô phỏng 
Quy trình mô phỏng như sơ đồ dưới đây: 
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Hình 5. Sơ đồ mô phỏng hoạt động robot trong MATLAB/Simulink/Simmechanics        

 

 Ở đây có 3 khối chính: 

+ Khối MATLAB Fuction: có nhiệm vụ giải quyết bài toán động học thuận, ngược. 

+ Khối Robot: Là mô hình 3D từ SolidWorks chuyển sang môi trường MATLAB/ Simulink thông 

qua thư viện Simmechanics. 

+ Khối động cơ (DC1-6), sensor: Các khối này là do thư viện Simmechanics cung cấp để mô hình 

hóa động cơ cũng như các cảm biến (xác định chuyển động của khâu thao tác). 

 

 

 

CAD 
•  Thiết kế mô hình 3D 

•   Kiểm tra 

Simmechanics 
•                                             Kết nối SolidWorks và Simulink/MATLAB 

•                                             Mô hình hóa các động cơ tại các khớp 

MATLAB 
•                                             Lập trình giải động học ngược 

•                                             Dữ liệu đầu vào cho Simmechanics 
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4.2.  ết quả mô phỏng 
 
 
 

 
 

 

Hình 6. Giao diện mô phỏng 

 

 

  
 

Hình 7. Kết quả mô phỏng bài toán động học thuận và đưa ra vùng làm việc 
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Hình 8.  ết quả mô phỏng bài toán động học ngược: Chuyển động của khâu thao tác và chuyển động 

của các khớp 

 

5. Kết luận  

          Như vậy, báo cáo này đã giải quyết trọn vẹn việc tính toán và mô phỏng động học cho robot 

hàn Fanuc S900W. Các nghiên cứu tiếp theo có thể tập trung vào việc xây dựng mô hình động lực 

học cũng như thiết kế bộ điều khiển cho robot. Từ đó, có thể bắt tay vào việc thiết kế, chế tạo thực. 
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TÓM TẮT 

 Bắt nguồn từ thực tiễn trong sản xuất nông nghiệp liên quan đến vấn đề phun hòa trôn 
nhiều hỗn hợp dạng lỏng như nước-thuốc bảo vệ thực vật, nước-ph n bón lá… đặc biệt 
phục vụ sản xuất nông nghiệp dạng cánh đồng lớn hay các vùng c y công nghiệp như cà 
phê, cao su, hồ tiêu…tác giả đưa ra   tưởng thiết kế hệ thống phun hòa trộn với nhiều 
điểm ưu việt so với hệ thống đã có sẵn từ đó tính toán và mô phỏng để đưa ra các bộ 
thông số phù hợp.    

   

1. GIỚI THIỆU   

Phun hòa trộn bản chất bao gồm hai quá trình là hòa trộn và phun:  

- Việc hòa trộn có thể bao gồm hai pha hoặc nhiều hơn với mục đích sao cho phân bố mật 
độ các pha trong hỗn hợp là đồng đều. Thông thường nếu tổng thể tích hòa trộn nhỏ ta có 
thể hòa trộn trong thùng chứa nhưng nếu thể tích lớn sẽ đòi hỏi việc hòa trộn diễn ra liên 
tục với một tỷ lệ hòa trộn nhất định nào đó. 

- Quá trình phun phụ thuộc vào đối tượng mà chọn kích thước hạt phun phù hợp, chẳng hạn 
muốn phun cho đối tượng là dung dịch thuốc bảo vệ thực vật thì kích thước hạt ở dạng 
“bụi” vậy ta phải chọn loại vòi phun và chế độ phun cho phù hợp, với hợp chất phân bón lá 
ta có thể chọn kích thước hạt lớn hơn và tầm vươn xa hơn để đảm bảo tính hiệu quả trong 
công việc… 

2. ÝTƢỞNG THIẾT KẾ VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

2.1. Ý tưởng thiết kế 

Qua tìm hiểu các hệ thống phun hòa trộn đã có trên thị trường, cũng như thực tiễn công việc 
đang diễn ra trong sản xuất nông nghiệp ở nhiều vùng quê tác giả đề xuất hệ thống phun hòa trộn 
có sơ đồ bố trí như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

Hình 1: Sơ đồ bố trí hệ thống phun hòa trộn 
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Cụm 1: Bao gồm bơm nguồn và bể chứa nước. 

Cụm 2: Bao gồm kết cấu ống Văngtury và bể chứa dung dịch hòa trộn.  

Cụm 3: Buồng hòa trộn. 

Cụm 4: Kết cấu vòi phun (ở đây ta có thể đấu với ống mềm để kéo dài)  

Toàn bộ hệ thống có thể bố trí trên một xe chuyên dụng, nguồn nước cấp sẽ được thiết kế 
sẵn dạng đầu chờ hoặc giếng nước với khoảng cách phù hợp. 

2.2. Cơ sở lý thuyết 

Lý thuyết nền tảng ở đây chính là cơ học chất lỏng ứng dụng và cụ thể bao gồm một số 
mảng chính như chọn bơm nguồn, thiết kế ống Văngtury, lý thuyết cánh, vòi phun và đặc biệt là 
kiến thức về CFD để tính toán thiết kế và mô phỏng số buồng hòa trộn sao cho phân bố giữa các 
pha là đồng đều nhất. Khó có thể làm rõ tất cả những vấn đề lý thuyết trên trong phạm vi một báo 
cáo ngắn vì vậy tác giả chỉ giới thiệu một số nét chính về ống Văngtury và lý thuyết cánh. 

 Ống Văngtury: 

Là ống hình trụ có mặt cắt thu hẹp ở giữa, khi dòng chất lỏng chuyển động từ nơi có đường 
kính lớn đến nơi có đường kính nhỏ thì tốc độ dòng chảy sẽ tăng lên và lúc này áp suất của chất 
lỏng giảm xuống (với giới hạn tốc độ dòng chảy là nhỏ hơn tốc độ truyền âm). Vậy áp suất tại mặt 
cắt thu hẹp giảm xuống mức nào thì hút được dung dịch cần hòa trộn? Đặc biệt điều khiển % thể 
tích hòa trộn như thế nào? Đây chính là những vấn đề thuộc lý thuyết thiết kế ống Văngtury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gọi vận tốc dòng chảy đi qua nơi có đường kính là D là V1, áp suất là p1; tại mặt cắt thu hẹp 
d là V2, p2. Theo phương trình Becnoulli ta có mối liên hệ giữa các đại lượng là: 

 

     

2 2

1 1 2 2
1 2 12
2 2

p V p V
h

g g
 

 
                 (1) 

Trong đó : là trọng lượng riêng của chất lỏng; g: gia tốc trọng trường; α là hệ số hiệu chỉnh 
động năng và h12 là tổn thất năng lượng của dòng chảy. 

 

Ngoài ra ta có phương trình bảo toàn lưu lượng cho dòng chất lỏng không nén được là: 

 

     V1.S1 = V2S2                                (2) 

Với S1, S2 là tiết diện tại nơi có đường kính d và D. 

 

Giá trị áp suất p2 được tính toán trước sao cho hút được dung dịch cần hòa trộn với tỷ lệ 
mong muốn, các thông số V1 và p1 được chọn theo bơm nguồn. Vậy từ các phương trình trên ta 
xác định được đường kính d và D.  

 Lý thuyết cánh 

Lý thuyết cánh là phần cơ sở chuyên ngành cho lĩnh vực máy thủy lực cánh dẫn nhằm giải 
quyết hai bài toán điển hình là thiết kế biên dạng cánh theo yêu cầu đặt ra và có biên dạng cánh đi 
xác định các thông số làm việc của nó. Trong nội dung liên quan tới báo cáo chúng ta quan tâm tới 
bài toán thiết kế biên dạng cánh máy thủy lực cánh dẫn hướng trục sao cho phân bố mật độ giữa 
các pha là đồng đều nhất. Dưới đây là một số phương pháp thiết kế thường gặp: 

- PP tương tự hình học 

- PP một tọa độ 

- PP lực nâng 

- PP XTZ 

- PP phương trình tích phân của Voznhexenski-Pekin 

       Hình 2: Hình dạng ống văng tury 
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- PP phân bố xoắy của Lêxôkhin-Ximônôv 

- PP các điểm kỳ dị của Lêxôkhin 

Nội dung cụ thể của từng phương pháp cũng như ưu nhược điểm giữa các phương pháp 
được giới thiệu cụ thể trong các tại liệu tham khảo.[2] 

Ở đây chúng ta đi thiết kế buông hòa trộn kiểu bơm hướng trục với phần thiết kế cánh bánh 
công tác và cánh hướng dòng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 

Trong phạm vi báo cáo này, tác giả sử dụng phần mềm Ansys-Fluent để làm rõ qui trình tính 
toán mô phỏng dạng định tính. Để tính toán định lượng nhằm chế tạo hệ thống và nghiên cứu thực 
nghiệm đòi hỏi việc nghiên cứu phải công phu và chi phí tốn kém. Dưới đây tác giả đưa ra hình 
ảnh phân bố giữa 2 pha chất lỏng không nén được và không bị hòa tan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các kết quả đã phần nào minh chứng cho việc làm chủ qui trình nghiên cứu về vấn đề này. 
Ta thấy với ống văng tu ry cho phép tự hút pha thứ 2 với một tỷ lệ mong muốn nhưng sau khi 2 
pha được đưa vào cùng dòng chảy thì việc phân bố giữa 2 pha là không được đồng đều và phụ 
thuộc vào khá nhiều yếu tố. Chính vì vậy vấn đề thiết kế buồng hòa trộn là cần thiết, do hình ảnh 
đường dòng của các hạt lỏng sau khi qua biên dạng cánh hướng trục được khuyếch tán và hòa 
trộn cho nên phân bố giữa các pha đồng đều hơn tuy nhiên nó cũng gây tổn thất năng lượng của 
dòng chảy là khá lớn vì vậy nên bố trí hệ thống cánh hướng để nắn dòng trước khi qua miệng vòi 
phun để đảm bảo vấn đề chuyển đổi năng lượng là tốt nhất.(xem hình 3) 

4. KẾT LUẬN 

Báo cáo đã đưa ra được mô hình thiết kế sơ bộ hệ thống phun hòa trộn liên tục nhiều pha 
chất lỏng không nén được. Qua đó đã làm rõ cơ sở lý thuyết của những khâu chính trong hệ thống 
đặt ra và bước đầu đưa ra những kết quả nghiên cứu số nhằm khẳng định tính đúng đắn của mô 
hình. Trong các báo cáo sau tác giả sẽ tính toán cụ thể và đưa ra số liệu định lượng tiến tới chế 
tạo thử nghiệm hệ thống.  
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 Bánh công tác 

Cánh hướng 

Hình 3: Hình dạng buồng hòa trộn dạng hướng trục 

  

Hình 4: phân bố 2 pha trước hòa trộn và sau hòa trộn 
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Tóm tắt 

Bài báo này trình bày tính cấp thiết của vấn đề n ng cao tính công nghệ trong quá trình chế 

tạo và lắp đặt hệ thống đường ống tàu thủy. Ph n tích các đặc điểm công nghệ và đề ra các 

giải pháp trong quá trình này. Các phương án đề xuất cho phép rút ngắn chu trình thi công 

và giảm khối lượng làm việc trong ph n đường ống khi thực hiện các đơn đặt hàng đóng tàu, 

cũng như tăng hiệu suất lao động trong các nhà máy đóng tàu. 

Từ khóa: đường ống tàu thủy, chế tạo, lắp đặt, bù lệch. 

Abstract 

This paper presents the urgency of the issue to enhance technology in the fabrication and 

installation of pipe systems for ships. Analyses the characteristics of technology and  

proposes the solutions in this process. The proposed methods allow shorter cycle and 

reduce the volume of construction work in the pipeline to implement the orders of 

shipbuilding, as well as increasing labor efficiency in the shipyard. 

Keywords: ship’s piping system, manufacture, installation, compensation. 

 

1. Đặt vấn đề 

Tàu thủy hiện đại ngày nay được biết đến là một tổ hợp công nghệ phức tạp, tạo thành từ 

các loại thiết bị, tổ chức cơ khí và các kết cấu khác nhau. Để đảm bảo hoạt động của các thiết bị 

này ta cần tới sự phục vụ của hệ thống đường ống. Với sự ra đời của nhiều loại tàu với các đặc 

thù mới, yêu cầu ứng dụng những thiết bị phức tạp hơn thì tất yếu sẽ kéo theo sự gia tăng về số 

lượng đường ống với các hình dáng khác nhau nhưng cần phải lắp đặt được phù hợp vào tàu. 

Kiểu dáng và kích thước để chế tạo các đường ống riêng biệt được xác định theo không gian lắp 

đặt của cả tuyến đường ống. 

Trong 30 năm trở lại đây thì tổng khối lượng lao động liên quan đến đường ống dẫn (chế tạo 

đường ống và lắp đặt lên tàu) đã tăng từ 5% lên đến 10-20% so với tổng khối lượng lao động đóng 

tàu, còn trên các tàu cá công nghiệp thì lên đến 14-17% [1]. Rất nhiều nguyên công lắp đặt đường 

ống nằm trên đường tới hạn quan trọng, do vậy trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ chung của việc 
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đóng tàu. Vì vậy một trong những xu thế quan trọng của việc đóng tàu ngày nay là làm tăng được 

hiệu quả sản xuất thông qua việc đưa các công nghệ mới vào việc chế tạo đường ống theo các dữ 

liệu thiết kế chưa qua hiệu chỉnh tại chỗ. Với sự trợ giúp của các tài liệu thiết kế cùng các dữ liệu 

đủ để chế tạo và lắp đặt đường ống cho phép phối hợp đồng thời với quá trình đóng tàu và giúp 

giảm thời hạn thực hiện các đơn đặt hàng đóng tàu.  

Các công nghệ mới đưa ra những đòi hỏi nhất định trong quá trình thiết kế đường ống dẫn 

và hệ thống, trong đó phải đảm bảo: độ chính xác khi lắp đặt giữa ống và thiết bị; giảm khối lượng 

lao động  của công việc lắp ghép; tăng được chất lượng và tính chính xác của các tài liệu về hệ 

thống đường ống dẫn tàu thủy, dựa trên những cơ sở khoa học của phương pháp thiết kế chúng, 

cũng như đảm bảo khả năng sản xuất lượng ống lớn nhất mà hoàn toàn không dùng đến mẫu hay 

hiệu chỉnh trên tàu; tăng được phần trăm ống chế tạo từ 40 đến 60-70% (Hình 1). 

 

 

 

Hình 1: Tỷ trọng ống được chế tạo theo các hướng công nghệ:  

1 – các ống được chế tạo sơ bộ; 2 – các ống được chế tạo theo kích thước  

đo tại hiện trường; 3 – các ống xoay trục 

2. Phƣơng hƣớng giải quyết vấn đề 

Công nghệ chế tạo và lắp đặt hệ thống đường ống truyền thống là tính toán trước tuyến 

đường ống thông qua vị trí xây dựng đối tượng, cùng với việc thống kê sự phân bố của các thiết 

bị, kết cấu khung và các hệ thống khác. Khi đó độ chính xác cần thiết phải đạt được thông qua một 

khối lượng công việc hiệu chỉnh đáng kể liên quan đến sự thay đổi kích thước của các thành phần 

ống riếng rẽ, tiếp đó là phải lắp đặt nó cùng với một loạt các thao tác bằng tay tại chỗ, cũng như 

sự ứng dụng các mẫu công nghệ chuyên dụng. 

Ngày nay khả năng chế tạo và lắp đặt trong hệ thống  đường ống tàu thủy  được đảm bảo 

bằng việc sử dụng các đoạn ống xoay trục. Theo công nghệ hiện hành thì các đoạn ống xoay trục 

phải bù được các sai số trong quá trình chế tạo và lắp ráp các đường ống được lắp đặt trên tuyến, 

cũng như kết cấu vỏ tàu, các chi tiết máy thủy lực, cơ khí, thiết bị. Ống xoay trục phụ thuộc vào 

loại và công dụng của tàu, chiếm đến 20-40% số lượng đường ống chung (Hình 1). Điều này làm 

tăng khối lượng lao động để chế tạo đường ống và thời gian lắp ráp chúng, làm kéo dài đến toàn 

bộ quá trình đóng tàu [1,2]. 

Mục đích của việc nghiên cứu là thiết lập cơ sở lý thuyết với nền tảng đảm bảo tính công 

nghệ của đường ống dẫn trên các hệ thống tàu thủy dựa trên cơ sở các mô hình hình học của các 

dạng ống khác nhau và khả năng điều chỉnh của tuyến đường ống. 
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Hình 2: Thuật toán xác định khả năng bù của tuyến đường ống thiết kế 

Để đạt được các mục đích trên ta cần phải giải quyết một loạt các vấn đề sau: 

a) Tạo ra triển vọng nâng cao tính công nghệ của đường ống của hệ thống tàu trên tổng đoạn 

thiết kế. 

b) Trên cơ sở phân tích các cách tiếp cận hiện đại trong việc thiết kế, chế tạo và lắp đặt đường 

ống tàu để hoàn thiện các khái niệm trong việc tăng tính công nghệ của đường ống dẫn, giảm 

sự cần thiết phải đo kích thước tại chỗ trong quá trình thực hiện các đơn hàng đóng tàu. 

c) Hoàn thiện cơ sở lý thuyết và phương pháp đánh giá độ chính xác của việc chế tạo ống trên 

tổng đoạn thiết kế. 

d) Trong khuôn khổ giả thiết về mối liên quan giữa hình dạng và khả năng hiệu chỉnh của tuyến 

đường ống ta thiết lập khả năng hiệu chỉnh độ dung sai trên tuyến ống dẫn mà bị giới hạn bởi 

các mối nối cứng cố định, chưa tính đến hình dạng của các ống xoay trục. 

e) Cùng với mục đích ứng dụng các kết quả của việc nghiên cứu trong hệ thống tự động hóa thiết 

kế và và sự chuẩn bị về công nghệ trong sản xuất để hoàn thiện các mô tả toán học về khả 

năng hiệu chỉnh tuyến đường ống. 

f) Thực hiện tổng hợp các nghiên cứu thực nghiệm để kiểm chứng lại các lý thuyết tương ứng và 

các khái niệm chung. 

g) Hoàn thiện phương pháp luận trong việc tăng tính công nghệ của đường ống của hệ thống tàu 

trên cơ sở của các mô hình hình học các dạng ống và khả năng điều chỉnh của tuyến đường 

ống dẫn. 

 

 

BẮT ĐẦU 
Tìm các đoạn song song 

của tuyến ống 

Hiệu chỉnh tuyến ống 

Tìm thấy? 

Tìm phương án cho các 

đường ống thẳng 

Tìm các phần có đường 

ống thẳng 

Tìm phương án bù 

Không có ống xoay trục 

– bù toàn ph n 

Có ống xoay trục và 1 

đoạn chừa kích thước 

Phương án sử dụng 

đoạn chừa kích thước 

Có ống xoay trục và 2 

đoạn chừa kích thước 

Tìm thấy? 

Tìm thấy? Tìm thấy? 

Một đoạn? 

Có Có 

Có 

Có 

Không 

Không 

Không 

Không 

Bù mức độ II 

Bù mức độ III 

Tìm phương án tương 

ứng 

Tìm thấy? 

Có 

Bù mức độ I 

Không 

Có 

Hai đoạn? 

Có 

Không 

Không 
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3. Thuật toán xác định khả năng bù độ lệch kích thƣớc của tuyến đƣờng ống 

Phương án đề xuất giải quyết vấn đề này liên quan đến sự cần thiết phải thực hiện ở công 

đoạn thiết kế việc phân tích tuyến đường ống theo tính công nghệ và sự đảm bảo cho khả năng 

chế tạo mà không cần đo kích thước tại chỗ. Phân tích theo hướng xác định các điều kiện và khả 

năng bù độ lệch tọa độ kích thước trong mối tương quan về vị trí với các thành phần nối với tuyến 

đường ống, trong đó có tính đến dung sai của việc chế tạo ống (Hình 2). 

Triển vọng ứng dụng kết quả nghiên cứu này là sử dụng chúng vào trong quá trình thiết kế, 

chế tạo và lắp ráp hệ thống đường ống tàu thủy (Hình 3). 

 

Hình 3: Tổng hợp kết quả nghiên cứu hệ thống tự động hóa thiết kế và tập hợp công 

nghệ chế tạo đường ống 

4. Khái niệm về vùng bù và trình tự lắp ráp đƣờng ống 

Quỹ đạo của tuyến đường ống được tạo thành bởi các điểm nối tiếp nhau T1, T2, …, Tm. Mỗi 

điểm đó có thể là điểm uốn (thay đổi phương của tuyến đường ống) hoặc là điểm nối 2 ống với 

nhau (không thay đổi phương của tuyến đường ống). Phần đường ống mà có đoạn đầu và đoạn 

cuối song song với nhau có thể được dùng để dịch chuyển điểm cuối cùng của tuyến đường ống, 

quay đường ống tại các điểm nối nằm trên các đoạn đó đến ranh giới với các cấu trúc lân cận. 

Vùng mà được vạch ra trong quá trình này của điểm cuối A = Tm gọi là vùng bù của các sai số cho 

phép. Hay gọi tắt là vùng bù. Việc xác định được vùng bù có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá 

trình lắp ráp và bù lệch cho tuyến đường ống [3,4]. 

Khi quay các cặp đường ống song song với nhau sẽ tạo nên cung tròn S1 xác định theo 

phương trình: 

 

Hệ thống tự động 
hóa đường ống 

Bố trí tuyến đường 
ống 

Xác định mức độ về 
khả năng bù của 
tuyến đường ống 

Phân phối đường 
ống vào các tuyến 

Kiểm tra mức độ về 
khả năng bù của 
tuyến đường ống 

Kiểm tra ống về đặc 
tính công nghệ 

Đánh giá độ chính xác 
trong chế tạo ống 

Bản vẽ các đường 
ống riêng rẽ 

Bản đồ công nghệ 
cùng bản vẽ phác 
thảo đường ống 

Chương trình quản lý 
thi công đường ống 
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  ⃗⃗⃗⃗  ⃗( )        ( )    ⃗    ( )    ⃗⃗⃗⃗  ⃗   

trong đó: F– điểm bất kỳ của đường tròn,  R – Bán kính đường tròn 

    ⃗  – véc tơ cơ sở   ⃗⃗⃗⃗  ⃗ – tọa độ của tâm đường tròn 

t – góc quay trong giới hạn [-α, β] 

α, β – các góc giới hạn tạo thành bởi điểm A và 2 đều mút của cung tròn 

Vùng bù S2 được tạo nên bởi 2 cung tròn: 

   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ (     )      ⃗⃗  ⃗(   (  )   )      ⃗⃗⃗⃗    (  )      ⃗⃗  ⃗(   (  )   )      ⃗⃗⃗⃗    (  )  

   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   

                             

Vùng bù S3 được tạo nên bởi 3 cung tròn: 

   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ (        )      ⃗⃗  ⃗(   (  )   )      ⃗⃗⃗⃗    (  )      ⃗⃗  ⃗(   (  )   )  

    ⃗⃗⃗⃗    (  )      ⃗⃗  ⃗(   (  )   )      ⃗⃗⃗⃗    (  )     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗                        

                                                

Khi xác định được trạng thái thực tế của điểm A, ta có thể tính được giá trị của các biến số 

t1, t2, t3, tức là các góc cần phải quay đường ống tại các đầu nối mặt bích để bù được sai lệch đã 

xảy ra. 

Trình tự thực hiện các công việc liên quan đến đường ống ở các khu vực riêng rẽ trên tàu, 

mà tại đó tương ứng với biểu đồ xây dựng cần tiến hành lắp ráp hệ thống đường ống, sẽ theo các 

bước sau: 

1. Lắp ráp sơ bộ các ống được chế tạo 

2. Điều chỉnh sự đấu nối của các ống xoay trục trên tàu, hoặc với sự có mặt của các máy 

chuyên dụng, trong nhà máy. 

3. Chế tạo hoàn chỉnh các ống xoay trục tại nhà máy (hàn các mối nối đã ấn định, xử lý hóa 

chất,…) 

4. Lắp ráp các ống xoay trục 

5. Thử bền đường ống 

Trên thực tế thì các công việc được tiến hành trên công trình sẽ diễn ra theo 2 bước: 1 + 2 

và 4   5, bởi vì việc chế tạo các đoạn ống xoay trục sẽ được thực hiện cùng lúc với quá trình chế 

tạo các đường ống nói chung một cách sơ bộ, từ đó cho phép uốn cong chúng ngay tại mỗi tuyến 

riêng rẽ khi ở giai đoạn cuối của công đoạn lắp ráp các đường ống chính. Thời gian gián đoạn 

giữa hai công đoạn thi công sẽ được giảm đáng kể do chúng ta đã tiết giảm được bước 3 trong 

quá trình chế tạo ống. Như vậy, qua việc giảm khối lượng lao động liên quan đến đường ống, 

phương pháp này sẽ tạo tiền đề để giúp rút ngắn thời gian đóng tàu. 

5. Kết luận 

Việc thiết lập một giải pháp mới về mặt lý thuyết và cách thức nêu trên sẽ giúp tăng công 

nghệ đường ống trên cơ sở tạo mẫu hình học và khả năng bù lệch của tuyến đường ống. Giải 

pháp này sẽ loại bỏ sự cần thiết phải đo kích thước tại hiện trường, tiến tới rút ngắn chu trình thi 

công và giảm khối lượng làm việc trong phần đường ống khi thực hiện các đơn đặt hàng đóng tàu, 

cũng như tăng hiệu suất lao động trong các nhà máy đóng tàu. 
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Tóm tắt 

Khi trục chính máy công cụ quay với tốc độ cao, nhiệt sinh ra ở ổ bi tại các cổ trục là rất 
lớn, dẫn đến sự biến dạng của ổ bi, làm giảm độ chính xác của máy. Để giải quyết vấn 
đề đó, trục chính c n được bôi trơn. Có rất nhiều phương pháp bôi trơn, trong đó phương 
pháp bôi trơn bằng hỗn hợp khí - d u là một phương pháp hiệu quả đối với trục chính 
hoạt động cao tốc. Trong bài báo này tác giả sử dụng phương pháp mô phỏng số để 
đánh giá sự hòa trộn giữa khí và d u trong hỗn hợp khí - d u bôi trơn ổ trục chính máy 
công cụ CNC trong ống hòa trộn, từ đó tìm được quy luật hình thành hỗn hợp. 

Abstract 

Temprature operation in bearing is very high when spindle of machine tool rotates in high 
speed; therefore, bearing is deformed. There are many lubrication methods in which oil – 
air lubrication is an effective approach while spindle is running in high speed. In this 
paper numerical simulation method has been used to evaluate mixture of air and oil in oil 
– air lubrication mixture which is used to lubricate CNC spindle in the mixture tube, based 
on that principles of mixture formation have been found. 

Từ khóa: Bôi trơn khí-d u; cao tốc; ổ trục; CNC; Ansys Fluent; mô phỏng số. 

Key words: Oil – air lubrication; high speed; bearing; CNC; Ansys Fluent; numerical 
simulation. 

 

1. GIỚI THIỆU. 

Máy công cụ CNC được sử dụng rộng rãi trong gia công chế tạo tại các xưởng cơ khí vì 
những tính năng kỹ thuật nổi bật như: tính tự động hoá, độ chính xác, chất lượng bề mặt gia công, 
năng suất gia công, tính linh hoạt, tập trung nguyên công cao và có giá trị kinh tế lớn. Để nâng cao 
hơn nữa tính kinh tế, độ chính xác, chất lượng gia công cũng như nâng cao năng suất, các máy 
CNC ngày càng được cải tiến, một trong những hướng cải tiến là tăng tốc độ trục chính. 

Để tăng tốc độ trục chính phải giải quyết đồng thời các vấn đề về sự gia tăng nhiệt độ, sự 
biến dạng nhiệt của các chi tiết và sự thay đổi độ cứng. Nhiệt độ của ổ trục chính tăng trong quá 
trình gia công là yếu tố ảnh hưởng đến sự gia công chính xác của máy công cụ. Những lỗi do nhiệt 
được báo cáo đến 70% của tổng số các lỗi trong máy công cụ trong đó lỗi nhiệt ở trục chính cần 
được quan tâm để có thể giảm lỗi từng phần [1, 2, 3]. Các tham số như tải trọng và bôi trơn phù 
hợp là các yếu tố quan trọng để giảm nhiệt độ cho ổ trục chính khi hoạt động ở tốc độ cao [4] 

Hiện nay có nhiều phương pháp bôi trơn trục chính máy công cụ, có thể kể đến các phương 
pháp như phương pháp bôi trơn bằng mỡ, ngâm dầu, tuần hoàn, kim phun, hỗn hợp khí dầu [8]. 
Đối với phương pháp bôi trơn bằng mỡ có thể dùng bôi trơn ở nhiều loại ổ ở nhiều cấp tốc độ 
khác nhau. Tuy nhiên, sử dụng mỡ bôi trơn bị giới hạn tốc độ quay là dưới 1x106 vòng/ phút [4]. 
Phương pháp bôi trơn ngâm dầu, tuần hoàn có tác dụng bôi trơn và làm mát ổ tốt, tuy nhiên khi 
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cần tăng tốc độ lên cao thì phương pháp này lại không phù hợp bởi khi đó ma sát do dầu tăng lại 
chính là nguyên nhân sinh ra nhiều nhiệt [4]. Theo các nghiên cứu Cheng-Hsien Wu, Yu-Tai Kung 
[4]; K. Ramesh, S.H. Yeo, Z.W. Zhong, Akinori Yui [5]; H. M. Shuyun Jiang [6]; Yeau - Red Jeng, 
Pay Yau Huang [7] bôi trơn bằng hỗn hợp khí dầu bôi trơn là phù hợp đối với máy CNC cao tốc. 

Nguyên tắc của bôi trơn hỗn hợp khí - dầu là dầu được xé nhỏ nhờ các dòng khí có áp suất 
cao thổi qua, chia tách dầu thành các hạt rất nhỏ, các hạt dầu nhỏ này được dòng khí nén vận 
chuyển vào vị trí cần bôi trơn. Các nghiên cứu về bôi trơn cao tốc đã được thực hiện tuy nhiên xét 
đến sự hình thành hỗn hợp khí - dầu theo các thông số đầu vào và đầu ra của hỗn hợp khí còn 
nhiều hạn chế, Các nghiên cứu trước đây chủ yếu thực hiện là theo hướng thực nghiệm [4] [5] [6] 
[7] để đánh giá tác động của hỗn hợp khí dầu đến sự sinh nhiệt của ổ trục chính, còn các nghiên 
cứu về sự hình thành hỗn hợp của môi chất bôi trơn ổ trục chính vẫn là một bài toán cần thực 
hiện. 

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành hỗn hợp khí - dầu, ngoài kết cấu, hình dạng của 
bộ phối khí dầu (gic lơ) đã được tiêu chuẩn hóa, còn lại các thông số như áp suất khí nén, lượng 
dầu cấp, thời gian cấp dầu … là những thông số mà nhà sản xuất chưa công bố, dẫn đến các nhà 
nghiên cứu không thể chủ động về mặt công nghệ trong chế tạo các hệ thống bôi trơn bằng hỗn 
hợp khí - dầu, nghiên cứu này sử dụng phương pháp số để mô phỏng số quá trình hình thành hỗn 
hợp khí - dầu bôi trơn, để từ đó xác định được các thông số như vận tốc dầu, khí, sự khuấy trộn 
của khí dầu của dòng hỗn hợp khí - dầu, từ đó tạo tiền đề cho các nghiên cứu về hỗn hợp khí dầu 
bôi trơn. 

2. HỆ THỐNG BÔI TRƠN DẠNG KHÍ DẦU CHO TRỤC CHÍNH MÁY CÔNG CỤ CNC. 

Yêu cầu của bôi trơn ổ trục chính máy công cụ: Với các ổ trục hoạt động với tốc độ thấp ta 
có thể sử dụng các phương pháp bôi trơn như ngâm dầu, tuần hoàn … tuy nhiên khi tốc độ  tăng 
cao, nếu sử dụng các phương pháp bôi trơn như vậy sẽ tăng lực cản nhớt của dầu dẫn đến giảm 
mô men quay của trục chính, giảm công suất và tăng ma sát tại các ổ. Để giải quyết các vấn đề 
nêu trên, dầu phải được đưa vào ổ trục chính một cách phù hợp. Dầu cần được đưa vào dưới 
dạng hạt rất nhỏ và với tốc độ cao để không bị văng ra ngoài khi đưa vào khu vực quay cao tốc. 
Hình 1 là hệ thống bôi trơn bằng hỗn hợp khí dầu bao gồm các phần tử: Bơm dầu dùng để bơm 
dầu từ bình chứa dầu qua ống dẫn dầu vào van hòa trộn, bơm có thể điều chỉnh lượng dầu bơm 
sao cho tốc độ chảy của dầu từ 0,05 – 10 m/s; Van hòa trộn có tác dụng hòa trộn dòng khí với dầu 
nhỏ giọt để hình thành hỗn hợp khí dầu, về mặt nguyên lý van hòa trộn có mô hình vật lý tương tự 
hình 2 (đối tượng nghiên cứu của bài báo này); Ống dẫn hỗn hợp khí dầu bao gồm một đầu gắn 
với van hòa trộn, đầu khác gắn với kim phun, dùng để vận chuyển hỗn hợp khí dầu từ van hòa 
trộn đến vị trí cần bôi trơn, theo nghiên cứu của Cheng-Hsien Wu, Yu-Tai Kung [4] ống dẫn nên có 
chiều dài bằng 2 m, và đường kính từ 4 – 16 mm ; Ống dẫn khí nén dùng để vận chuyển khí nén 
với vận tốc 10 m/s.  
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Hình 1. Hệ thống tạo hỗn hợp khí dầu bôi trơn 

Để hòa trộn tốt giữa khí và dầu ngoài thông số kỹ thuật của van hòa trộn, thì các thông số 
đầu vào như áp suất không khí (vận tốc không khí), lượng dầu đi qua (vận tốc của dầu) là những 
yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành hỗn hợp khí dầu, vậy để có sự hòa trộn tốt giữa dầu và khí ta 
phải xác định được các thông số kể trên. Bằng thực nghiệm với việc xây dựng một hệ thống và 
thay đổi chế độ của từng yếu tố để xác định được sự hòa trộn tốt nhất [4] [5] [6] [7], tuy nhiên thời 
gian và chi phí thực nghiệm lớn, để giảm thiểu các hạn chế đó, bài báo này sử dụng mô phỏng số 
với Ansys Fluent để nghiên cứu sự hình thành hỗn hợp khí dầu bôi trơn. Bằng mô hình số VOF và 
phương pháp mô phỏng Ansys Fluent cho phép thay đổi các yếu tố đầu vào để từ đó xác định 
được giá trị đầu vào phù hợp. 

3. MÔ HÌNH MÔ PHỎNG SỐ 

 Ansys Fluent là một mô đun CFD của bộ phần mền thương mại Ansys. Nó được dùng phổ 
biến cho mô phỏng, phân tích dòng chảy và truyền nhiệt với các mô hình thủy động, đặc biệt trong 
các vùng có kết cấu hình học phức tạp. 

3.1. Mô hình vật lý bài toán 

Van hòa trộn trên các máy CNC hiện nay là một thiết bị được tiêu chuẩn hóa. Phạm vi tốc 
độ làm việc của trục chính thường lớn, chế độ bôi trơn cần phù hợp với các điều kiện tương ứng. 
Do đó các chế độ bôi trơn tương ứng với từng vùng tốc độ quay của trục chính cần được chỉ rõ. 
Trước hết, cần đánh giá khi thay đổi các thông số đầu vào như áp suất khí nén (tốc độ của dòng 
khí), tốc độ nhỏ giọt (tốc độ của dòng dầu) tới sự hòa trộn của khí và dầu. Để thực hiện mô phỏng 
số dòng hỗn hợp khí dầu khi đi trong ống, bài báo sử dụng mô hình vật lý như sau: Chiều dài của 
ống là 500 mm, đường kính ống là 10 mm, ống dẫn dầu có đường kính 4 mm và ống này cách mặt 
trước của ống dẫn khí dầu 20 mm (hình 2). Với mô hình vật lý này, ta đã thỏa mãn được các điều 
kiện của bài toán mô phỏng số, vừa đảm bảo tính đơn giản của bài toán, vừa đảm bảo đủ để mô 
tả nguyên lý của quá trình. 

 

Hình 2. Mô hình vật lý của ống hòa trộn 

 

Thuộc tính vật lý của dầu bôi trơn dùng cho ổ trục chính máy công cụ CNC và khí nén như 
mô tả trong bảng 1. Để khảo sát sự hình thành hỗn hợp khí dầu ta chia thành ba bài toán có các 
thông số đầu vào như Bảng 2. Để đơn giản hóa mô hình, bài toán tuân theo các giả thiết sau: 
Không có sự biến đối pha trong dầu; Sự chuyển đổi nhiệt giữa dầu và khí là không đáng kể và các 
tính chất như thể tích, áp suất và nhiệt độ là cố định trong dòng làm việc; Áp suất bằng không và 
không có sự phục hồi tại miệng ống ra hoặc ở pha hòa trộn; Không khí coi như là dòng nén được, 
nhưng khí đầu vào là dòng khí nén coi như không nén được khi số Mach là nhỏ hơn 0,3. 

Bảng 1. Tích chất vật lý của khí và dầu bôi trơn 

 Khí nén Dầu bôi trơn 

Khối lượng riêng (kg/m
3
) 1,225 827 

Độ nhớt (Pa.s) 1,8.10
-5 

2,6.10
-2 
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Bảng 2. Các bài toán để khảo sát sự hình thành hỗn hợp khí dầu. 

 Vận tốc không khí (m/s) Vận tốc dầu (m/s) 

Bài toán 1 10 0,05 

Bài toán 2 10 0,5 

Bài toán 3 10 10 

 

3.2. Giải pháp  

 Bài toán được giải quyết dựa trên tính toán áp suất, sự lựa chọn này sẽ phù hợp với dòng 
có vận tốc thấp và dòng không nén được. Giải pháp tính toán ẩn (implicit) được sử dụng vì nó có 
thể thu được sự hội tụ nhanh hơn. Thông số dòng chảy động được sử dụng trong lựa chọn thời 
gian để thu được sơ đồ sắp xếp dòng chảy vì sự sắp xếp dòng là một tiến trình động. Mô hình sử 
dụng là mô hình hai pha, sử dụng bài toán VOF xây dựng bởi phần mềm Ansys Fluent để thực 
hiện tính toán. 

a. Thiết lập mô hình 

Để đánh giá sự hòa trộn giữa khí và dầu của hỗn hợp khí dầu trong ống ta thiết lập mô hình 
3D như hình 3, mô hình có thể được dựng bằng các phần mềm cơ khí như Solidworks, Inventor, 
Catia, … hay mô đun Modeling của Ansys Workbend. 

b. Chia phần tử 

 Từ mô hình vật lý, mô hình hóa với CAD 3D như hình 3, sử dụng Ansys workbend chia 
lưới các phần tử của ống hỗn hợp khí dầu như hình 4. 

 

 

 

Hình 3. Mô hình ống khí dầu 

 

 

Hình 4. Chia phần tử 

c. Thiết lập điều kiện biên 

Vì đây là bài toán dòng dịch chuyển trong ống nên chọn hướng xử lý là bài toán áp suất, và 
thời gian là động do thời gian ở bài toán này thay đổi (Transient). Mô hình bài toán lựa chọn là mô 
hình VOF (bài toán nhiều pha) như hình 5, 6. Sau đó lần lượt lựa chọn các thông số đầu vào cho 
dòng khí và dầu như giải thiết ở mục 4.2. 
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Hình 5. Lựa chọn loại bài toán 

 

 

Hình 6. Lựa chọn mô hình VOF 

4. Kết quả và thảo luận. 

Với các chế độ bôi trơn cụ thể, bài toán được thực hiện ở ba trường hợp: a - Vận tốc dòng 
khí là 10 m/s và vận tốc dầu là 0,05 m/s; b - Vận tốc dòng khí là 10 m/s và vận tốc dầu là 0,5 m/s; c 
- Vận tốc dòng khí là 10 m/s và vận tốc dầu là 10 m/s, kết quả thu được như sau: 

a. Vận tốc dòng khí là 10 m/s và vận tốc dầu là 0,05 m/s 

Phân bố pha tại mặt phẳng đối xứng (Hình 7), ta thấy ở giai đoạn đầu dầu và khí vẫn tách 
biệt, đến gia đoạn sau dầu khí được hòa trộn vào nhau và chạy dọc theo thành ống. Qua biểu đồ 
phân bố pha (Hình 7 – 10) ta thấy khi vận tốc dầu bằng 0,05 m/s và vận tốc không khí là 10 m/s 
dầu được hòa trộn thành từng lớp, ở khu vực thành ống, có lượng dầu bám thành ống, lớp trong là 
khu vực hòa trộn giữa dầu và khí, theo phân tích lượng dầu và khi tại khu vực này tương đối bằng 
nhau, tỷ lệ dầu và khí từ 0,45 đến 0,55. Lớp trong cùng là dòng không khí. Như vậy với vận tốc 
dầu là 0,05m/s ta thấy lớp hỗn hợp khí dầu phân bố đều theo thành ống, điều này sẽ giúp sự cung 
cấp hỗn hợp đều đặn và đảm bảo về thành phần dầu và khí nhiều hơn. 

 

 

 

 

Hình 7. Sự phân bố pha tại mặt phẳng đối xứng giữa dầu (màu đỏ) và khí (màu xanh) 

 

 

Hình 8. Sự phân bố pha dầu (màu đỏ) và khí (màu xanh) tại thành ống  

Mặt 
cắt ngang 1 

Mặt cắt ngang 2 Mặt cắt ngang 3 
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Hình 9. Phân bố pha tại mặt 

cắt ngang 1 (pha không khí 

màu đỏ) 

 

Hình 10. Phân bố pha tại mặt 

cắt ngang 2 (pha không khí 

màu đỏ) 

 

Hình 11. Phân bố pha tại mặt 

cắt ngang 3 (pha không khí 

màu đỏ) 

b. Vận tốc dòng khí là 10 m/s và vận tốc dầu là 0,5 m/s 

Phân bố pha tại mặt phẳng đối xứng (Hình 12), phân tích biểu đồ cho thấy dòng khí và dầu 
hoàn toàn tách biệt nhau ít có sự hình thành hỗn hợp khí dầu. Khi tăng vận tốc dầu lên 0,5 m/s 
dầu không phân tán đều xung quanh thành ống, mà dầu chạy trong ống theo một dòng gần như 
thống nhất. Sự hình thành lớp hỗn hợp dầu khí vẫn tường tự như trường hợp trên, tuy nhiên theo 
phân tích trên biểu đồ (Hình 13 – 16) sự phân bố dọc xung quanh thành ống là không đều.So sánh 
hình 9 và hình 14 ta thấy hỗn hợp khí dầu tại vị trí đầu ra trên hình 14 không đều, dầu có tốc độ 
cao hơn do vậy dòng không khí không thể phân tách được đều đặn dòng dầu, dẫn đến tình trạng 
dầu tập trung thành một pha riêng biệt chảy trong phần dưới của ống. Điều này không có lợi cho 
bôi trơn ổ bi máy CNC vì ổ đỡ máy CNC quay với tốc độ cao nên để dầu bôi trơn có thể thâm nhập 
vào được vị trí cần bôi trơn thì cần có một tốc độ lớn.  

 

 

 

Hình 12. Sự phân bố pha tại mặt phẳng đối xứng giữa dầu (màu đỏ) và khí (màu xanh) 

 

Hình 13. Sự phân bố pha dầu (màu đỏ) và khí (màu xanh) tại thành ống 

 

Hình 14. Phân bố pha tại mặt 

cắt ngang 1 (pha không khí 

màu đỏ) 

 

Hình 15. Phân bố pha tại mặt 

cắt ngang 2 (pha không khí 

màu đỏ) 

 

Hình 16. Phân bố pha tại mặt 

cắt ngang 3 (pha không khí 

màu đỏ) 

c. Vận tốc dòng khí là 10 m/s và vận tốc dầu là 10 m/s 

Khi vận tốc dầu tăng lên 10 m/s qua phân tích các biểu đồ (Hình 17 – 21) pha dầu di chuyển 
dọc theo nửa dưới của ống dẫn, và sự hòa trộn giữa khí và dầu gần như không có, điều này dẫn 
đến sự không phù hợp khi bôi trơn ổ trục chính khi không tạo lên hỗn hợp khí dầu. 

Mặt cắt ngang 3 Mặt cắt ngang 2 
Mặt cắt 
ngang 1 
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Hình 17. Sự phân bố pha tại mặt phẳng đối xứng giữa dầu (màu đỏ) và khí (màu xanh) 

 

Hình 18. Sự phân bố pha dầu (màu đỏ) và khí (màu xanh) tại thành ống 

 

Hình 19. Phân bố pha tại mặt 
cắt ngang 1 (pha không khí 

màu đỏ) 

 

Hình 20. Phân bố pha tại mặt 
cắt ngang 2 (pha không khí 

màu đỏ) 

 

Hình 21. Phân bố pha tại mặt 
cắt ngang 3 (pha không khí 

màu đỏ) 

5. Kết luận 

Bằng phương pháp mô phỏng số khi nghiên cứu hai pha dầu (dầu bôi trơn) và pha khí (khí 
nén). Bài báo chỉ ra rằng: Khi vận tốc giữa pha khí và dầu tương đương nhau, thì không có sự 
hình hình thành hỗn hợp khí - dầu. Khi giảm vận tốc pha dầu so với vận tốc pha khí, sự hình thành 
hỗn hợp khí - dầu bắt đầu diễn ra. Sự hòa trộn sẽ tốt hơn khi độ chênh vận tốc giữa hai pha khí và 
pha dầu ngày càng lớn. Để xác định được sự phù hợp của hỗn hợp khí  - dầu đến các chế bôi trơn 
ổ trục chính, cần đánh giá thêm ảnh hưởng của các dạng kết cấu bộ hòa trộn tới sự phân bố pha. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

[1]  B. JB, "International status of thermal error research," Ann CIRP, pp. 45-56, 1990.  

[2]  Srinivasa N, Ziegert JC, Mize CD, "Spindle thermal drift measuarement using the laser ball bar," 
Prec Eng, pp. 18-28, 1996.  

[3]  Tseng PC, Ho JL, "A study of high - precision CNC lathe thermal errors and compensation," Int 
J Adv Manuf Technol, pp. 1-8, 2002.  

[4]  Cheng-Hsien Wu, Yu-Tai Kung, "A parametric study on oil/air lubrication of a high speed 
spindle," Precision Engineering, pp. 162-167, 2005.  

[5]  K. Ramesh, S.H. Yeo, Z.W. Zhong, Akinori Yui, "Ultra-high-speed thermal behavior of a rolling 
element upon using oil–air mist lubrication," Journal of Materials Processing Technology 
127 (2002) 191–198, 2002.  

[6]  H. M. Shuyun Jiang, "Investigation of the High Speed Rolling Bearing Temperature Rise With 
Oil-Air Lubrication," Journal of Tribology, Vols. 133 / 021101-1, 2011.  

[7]  Yeau - Red Jeng, Pay Yau Huang, "Temperature rise of hybrid ceramic and steel ball bearings 
with oil - mist lubrication," Journal of Tribology, pp. Vol 133/021101-1, 2011.  

[8]  Ansys Fluent Help, 2014. 

Mặt cắt 
ngang 1 

Mặt cắt ngang 2 Mặt cắt ngang 3 



CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2015 

Nội san khoa học Viện Cơ khí  Số 01 – 11/2015 84 

 

SỬ DỤNG DẦU MGOs CHO ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THỦY VÀ CÁC VẤN 
ĐỀ CẦN QUAN TÂM NGHIÊN CỨU 

USING MGOs FUEL FOR MARINE DIESEL ENGINE AND RESEARCH ANY 

CONCERNED ISSUES 

ThS. NGUYỄN VĂN HẢI  

TS. THẨM BỘI CHÂU 

TS. NGUYỄN MẠNH THƢỜNG  

Viện cơ khí - ĐHHVN 

Tóm tắt 

Nội dung bài báo trình bày khả năng sử dụng nhiên liệu MGOs của các thiết bị động lực 
tàu thủy như động cơ diesel và nồi hơi tàu thủy để giảm thiểu lượng SOx phát ra môi 
trường và tu n theo các qui định quốc tế mới về chống ô nhiễm, đồng thời đặt ra một số 
vấn đề c n quan t m nghiên cứu mà bộ môn chúng tối dự kiến sẽ thực hiện nhằm góp 
ph n n ng cao năng lực nghiên cứu và tự sản xuất trong ngành công nghiệp đóng tàu 
nước nhà.  

Abstract 

The content of the artical presents the possibility of using MGOs of marine equipments 
such as diesel engines and boilers to reduce the amount of SOx emitted environment 
and comply with new international regulations on the prevention of Pollution from ships 
and issue some problems that we are intended to perform in order to contribute the 
research capacity and self-production in the national shipbuilding industry. 

1. Đặt vấn đề 

Khí xả của động cơ diesel và nồi hơi tàu thủy là một trong các nguồn gây ô nhiễm môi 
trường đáng kể. Theo các con số thống kê, mật độ phát thải Carbon dioxide từ tàu thủy trên toàn 
thế giới là 2%, của sulphur oxide là 4%, nitrogen oxide là 7% [1]. 

Để giảm thiểu ô nhiễm do các thiết bị năng lượng tàu thủy, các tổ chức chính quyền cảng và 
hàng hải quốc tế đã đưa ra các qui định bắt buộc về hàm lượng các độc tố tối đa cho phép trong 
khí xả ngày càng khắt khe hơn (một vài số liệu minh họa được dẫn ở dưới). 

Để đáp ứng các yêu cầu mới đối với các động cơ và thiết bị nhiệt đã chế tạo, đã có nhiều 
nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm làm giảm lượng SOx trong khí xả của động cơ diesel cũng 
như nồi hơi tàu thủy. Nhìn chung, các công trình nghiên cứu này đều tập trung vào các biện pháp 
xử lý khí thải khác nhau (đối với động cơ đã chế tạo) như: dùng các chất xúc tác gây phản ứng 
hóa học khử NOx, CO trong khí xả; hồi lưu khí thải...vv. Các biện pháp nói trên tuy có cho kết quả 
khả quan nhất định trong các điều kiện thí nghiệm, một số đã được áp dụng cho các động cơ ô tô 
hoặc động cơ tĩnh tại nhưng vẫn chưa được phổ biến sử dụng dưới tàu thủy [3]. 

Hiện nay và trong tương lai gần, các tổ chức hàng hải quốc tế đã lựa chọn giải pháp bắt 
buộc sử dụng dầu MGOs (d u có hàm lượng Sulphur thấp) trong các vùng kiểm soát SOx 
(SECA_SOx Emmission Control Areas) khi các quy định được áp dụng. Cụ thể là (Theo Quy định 
của công ước MARPOL 73/78, phụ lục VI- Quy định thay đổi về nhiên liệu): 

- Khi tàu neo đậu ở tất cả các cảng và vùng lãnh thổ của EU thì nhiên liệu sử dụng phải có 
hàm lượng Sulphur thấp nhỏ hơn 0.1% sau ngày 01-01-2010. 

- Hàm lượng sulphur thấp theo quy định của IMO trong vùng kiểm soát khí thải (ECAs) phải 
nhỏ hơn 1.50% trước ngày 01-07-2010. 

- Hàm lượng sulphur thấp theo quy định của IMO trong vùng kiểm soát khí thải (ECAs) phải 
nhỏ hơn 1.00% sau ngày 01-07-2010. 

- Hàm lượng sulphur thấp theo quy định của IMO trong vùng kiểm soát khí thải (ECAs) phải 
nhỏ hơn 0.10% sau ngày 01-01-2015. 

- Theo quy định của chính quyền hành chính California thì hàm lượng Sulphur thấp nhỏ hơn 
0.1% sau ngày 01-01-2012. 
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Có thể phán đoán rằng phương pháp sử dụng nhiên liệu có hàm lượng sulphur thấp là tin 
cậy hơn trong điều kiện dưới tàu và chi phí vận hành thấp hơn rất nhiều so với phương pháp xử lý 
khí xả. Tuy nhiên việc sử dụng nhiên liệu có hàm lượng sulphur thấp, do có các tính chất lý hóa 
khác so với các loại nhiên liệu phổ biến hiện thời nên cần thiết phải có những cải biến hệ thống 
nhiên liệu và xử lí lại nhiên liệu cho phù hợp. 

2. Những vấn đề cần quan tâm nghiên cứu 

Dầu MGOs với hàm lượng sulphur thấp thường có độ nhớt thấp hơn so với dầu MGO có 
hàm lượng sulphur thông thường. Hầu hết các trang thiết bị được thiết kế để xử dụng dầu MGO 
hoặc MDO yêu cầu độ nhớt không nhỏ hơn 2.0 cSt (mm

2
/s) ở nhiệt độ hoạt động. 

Đặc thù của MGOs có hàm lượng sulphur thấp là độ nhớt của nó thường nằm trong phần 
đầu của dãy (1.5 - 6.0 cSt ở 40°C) theo quy định của ISO 8217 [1]. Trong điều kiện hoạt động dưới 
tàu thủy thì nhiệt độ trong buồng máy thường cao hơn 40°C, nhiên liệu tuần hoàn trong hệ thống 
nên nhiệt độ sẽ cao hơn 40°C. Độ nhớt thấp của nhiên liệu MGO trong điều kiện dưới tàu sẽ có 
ảnh hưởng tới một loạt vấn đề như: chất lượng phun và phân bố nhiên liệu trong buồng đốt, lượng 
cấp (có thể thay đổi do rò lọt hoặc x m thực do nhiệt độ sôi thấp). Ngoài ra, còn một số vấn đề 
cũng cần quan tâm khác nữa như các tính chất liên quan đến khả năng cháy nổ, tính chất bôi 
trơn... 

 Hiện nay, để sử dụng loại nhiên liệu này, người ta đã sử dụng làm lạnh nhiên liệu để đảm 
bảo độ nhớt yêu cầu. Và như vậy, vấn đề nảy sinh tiếp theo là phải xác định được đúng độ nhớt 
tối ưu của nhiên liệu dùng cho các loại máy khác nhau, tính toán thiết kế hệ thống làm lạnh nhiên 
liệu (trong trường hợp c n thiết) để hệ thống thiết bị hoạt động tin cậy trong các điều kiện thời tiết 
sóng gió khác nhau và đảm bảo tính kinh tế và điều kiện kĩ thuật khác do sự hạn chế về trọng 
lượng và kích thước của các trang thiết bị bổ sung thêm. 

3. Kết luận 

Để đảm bảo cho các tàu đã đóng hoặc đang được đóng mà sử dụng các thiết kế cũ có thể 
hành hải quốc tế không hạn chế, Viện Cơ khí- ĐHHH chúng tôi đã có dự định thực hiện các nghiên 
cứu về một số vấn đề nêu ở trên để thiết kế hoán cải lại hệ thống nhiên liệu cho các tàu trên để 
đáp ứng các đòi hỏi của qui định quốc tế mới. Nếu chúng ta có thể làm chủ được các vấn đề trên 
thì sẽ đảm bảo được các lợi ích kinh tế do giá thành sẽ rất rẻ so với mua lại hoàn toàn trang thiết 
bị nước ngoài. Ngoài ra, có thể ứng dụng các nghiên cứu này cho việc sử dụng các loại nhiên liêu 
sạch khác nữa trong tương lai. 
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TÍNH TOÁN TĨNH HỌC VÀ ĐỘNG HỌC CỦA ROBOT BỐN CHÂN 
CALCULATE STATICS AND DYNAMICS OF QUADRUPTED ROBOT 
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Tóm tắt 

Vị trí mỗi kh u trong không gian được xác định bởi vị trí một điểm định vị và hướng của 
kh u đó đối với một hệ quy chiếu đã chọn. Điểm định vị là một điểm xác định nào đó của 
kh u, thông thường trong động lực học ta hay lấy khối t m của kh u đó làm điểm định vị. 
Hướng của kh u được xác định bằng ma trận cosin chỉ hướng hoặc bằng các tọa độ suy 
rộng xác địnhvị trí của vật rắn quay quanh một điểm. Tĩnh học và động học robot nghiên 
cứu chuyển động của các kh u của robot về phương diện hình học, không quan t m đến 
các lực và momen g y ra chuyển động. Đ y là bài toán qua trọng phục vụ tính toán và 
thiết kế robot.Nhiệm vụ chủ yếu của bài toán là xác định vị trí và hương của bàn kẹp dưới 
dạng hàm của biến khớp. Các phương pháp ma trận 4x4 và các phương pháp ma trận 
3x3 hay được sử dụng trong ph n tích động học robot. Hai phương pháp ma trận 4x4 
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phổ biến là phương pháp ma trận Denavit-Hartenberg và phương pháp ma trận Craig. 
Trong nghiên cứu này tôi xin trình bày và áp dụng phương  pháp ma trận Denavit-
Hartenberg để tính toán robot..  

Abstract 

The location of each link in the space is determined by a points position positioning and 
orientation of the structure that for a chosen reference frame. Location point is a certain 
determination of stages, normally in the dynamics we choose the central block as a point 
of positioning stages. The direction of the stitch is determined by the direction cosine 
matrix or generalized coordinates determine the position of the solid object orbiting a 
point. Statics and dynamics robot motion study of the stages of the robot in terms of 
geometry, without the power and torque to cause movement. This is an important 
problem in service and design calculations primarily robot. Purpose of problem is to 
determine the position and your direction as a function of variable clamping joints. The 
4x4 matrix method and the 3x3 matrix method are commonly used in robot kinematics 
analysis. There are two methods to calculate that are Denavit-Hartenberg matrices and 
matrix method Craig. In this study, the Denavit-Hartenberg method is applied. 

1.Đặt vấn đề 

Những áp dụng của robot bốn chân trong nền công nghiệp hiện nay ngày càng được mở 
rộng. Ví dụ như trông công nghiệp vũ khí những robot bốn chân có thể đóng vai trò do thám thu 
thập tin tức về trận địa cũng như thời tiết hơn thế nữa đây cũng là cơ sở để thiết lập điều khiển và 
chiến thuật chiến đấu. Gần đây robot bốn chân còn đóng vai trò chuyên chở các vật dụng của 
quân nhân. Đây là một bước tiến quan trọng trong công nghiệp vũ khí nói riêng và công nghiệp nói 
chung.  

2.Tính toán tĩnh và động học robot bốn chân 

2.1.Tính toán Tĩnh học robot bốn chân 

Trong đề tài này chúng ta nghiên cứu mô phỏng robot bốn chân, như đã trình bày robot này 
được điều khiển từ bộ điều khiển trung tâm được đặt trên robot cùng bốn chân cơ học. Trong phần 
nghiên cứua ày trọng tâm nghiên cứu là hoạt động của bốn chân cơ học này.  

 
                                        

                                                    Hình1 Robot bốn chân được nghiên cứu 

 

 

Như đã được quan sát trên hình vẽ mỗi chân của robot gồm có hai khớp và mỗi khớp được 
lắp một xilanh với khối lượng được giả thiết đặt tại trọng tâm của khâu. Trên mỗi chân Ii là mômen 
quán tính, mi là khối lượng của mỗi chân, li và lic là chiều dài mỗi chân, khoảng cách từ khớp quay 

cho đến trọng tâm khâu. i moomen quay. Các thông số này được giả thiết như sau:  

 

 

 

 

Trong đó tính toán bài toán thuận để tìm vị trí và hướng của điểm tác động cuối so với hệ 
tọa độ gốc. Đây chính là nhiệm vụ mà phần đầu trong nghiên cứu này đề ra. Dựa trên cơ sở lý 
thuyết đã đặt ra ở trên, bài toán vị trí của Robot bốn chân đã được tính toán như sau.    
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Ta có họa đồ vị trí chi trước của robot như sau 

    
  

                              Hình 2 Họa đồ chi trước của Robot 

 

 

Với vị trí như trên chúng ta có các ma trận vị trí của robot như sau 

  
 

= [

          
         
    
    

]          
 

 = [

          
         
    
    

] 

Trong đó cx là cosx và sx là sinx . Vị trí và hương của điểm đặt cuối như sau  

  
 

=   
 

.   
 

=[

                                      
                       
    
    

]   = 

[

                  
                 
    
    

] 

Trong đó     là cos(1+2) , s12 là sin (1+2) 

Để xác định ma trận Jacobian một trong những nền tảng để xác định mô hình robot 2D 
chúng ta bỏ qua chuyển động theo trục z trong ma trận động học và chỉ thực hiện vi phân theo trục 
x và trục y. Vì vậy ta có: 

 

 

 

 

Ma trận Jacobian ta sẽ thu được là: 

  

 

Trong đó lựa chọn L1= 0.31 và L2=0.34 

Sử dụng SimMechanic để thiết kế mô phỏng 3D dưới dạng sơ đồ khối như sau. Trong đề tài 
này, có hai khớp quay chúng ta có thể dễ dàng nhận diện trong sơ đồ chi trước của robot trong 
hình vẽ trên. Thông tin đầu vào bao gồm góc quay, vận tốc góc và gia tốc góc.  
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Hình 3 SimMechanic mô phỏng 3D 

2.2.Mô phỏng động học của robot chủ yếu dựa trên công thức L-E  

                                               Bảng thông số vị trí đã được xác định ở trên 

 

 

 

 

       

 

 

  
Hình 4 Mô hình chân robot 

Ta c  ma trận biến đổi được xác định như sau 

 

 

 

 

Xác định uij  

 

 

 

 

 

  

Xác định các thông số Christoffel 
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Xác định C(q, ̇) 

 

Xác định PE và G(q) 

 

 

 

  

Xác định phương trình Lagrange- Euler 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác định phương trình động lực học dựa trên các thông số cho trước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kết luận 

 

Tính toán về tĩnh và động học rô bốt bốn chân là nền tảng để tính toán động lực học và 
nghiên cứu sâu hơn về loại rô bốt này trong tương lai. 
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