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LỜI NÓI ĐẦU
Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã ngày
càng khẳng định uy tín về chất lượng đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, chuyển giao
công nghệ, hợp tác quốc tế…Với uy tín đó, Nhà trường đã được công nhận là thành viên của
nhiều Hiệp hội uy tín trên thế giới như: Diễn đàn các Trường Đại học Hàng hải và Đánh cá Khu
vực Châu Á (Asian Maritime and Fissheries Universities Forum, AMFUF) năm 2002, Hiệp hội
các Trường Đại học Hàng hải Châu Á - Thái Bình Dương (Association of Maritime Education
and Training Institutions in Asia - Pacific, AMETIAP - nay là GlobalMET) năm 2002, đặc biệt
là Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Quốc tế (International Association of Maritime
University, IAMU) năm 2004.
Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (1/4/1956 1/4/2016), Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vinh dự được đăng cai tổ chức Hội nghị thường
niên lần thứ 17 của Hiệp hội các trường Đại học Hàng hải Quốc tế (IAMU - The 17th
Annual General Assembly 2016) và Hội nghị Quốc tế Khoa học Công nghệ Hàng hải 2016
(International Conference on Marine Science and Technology 2016), diễn ra từ ngày 26 đến
28/10/2016. Hội nghị sẽ quy tụ hơn một trăm các nhà khoa học, các chuyên gia quốc tế đến từ
trên 50 trường đại học hàng hải trên toàn thế giới, hàng trăm các nhà khoa học, các chuyên gia
của các trường đại học, học viện, các cơ sở trong cả nước và của Trường.
Đây là dịp để các Nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước công bố những dự
án nghiên cứu, các kết quả nghiên cứu về Đào tạo, huấn luyện hàng hải; Khoa học, công nghệ
hàng hải, Giao thông vận tải, Kinh tế biển, Môi trường biển,…; Tăng cường hợp tác trong và
ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và huấn luyện, an toàn và an ninh hàng hải, bảo
vệ môi trường, đặc biệt là môi trường biển,...
Đây cũng là cơ hội để các nhà giáo, nhà khoa học, các chuyên gia của Trường Đại học
Hàng hải Việt Nam được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp trong nước và quốc
tế. Qua đó đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, chuyển giao
công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế theo chiều sâu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đồng thời sớm đưa Nhà trường đạt được mục tiêu trở
thành Trường Đại học trọng điểm Quốc gia, đạt đẳng cấp quốc tế.
Ban tổ chức xin trân trọng cám ơn các nhà giáo, nhà khoa học, các chuyên gia trong và
ngoài nước đã tích cực tham gia viết bài và đóng góp quý báu góp phần để Hội nghị thường
niên lần thứ 17 của Hiệp hội các trường Đại học Hàng hải Quốc tế và Hội nghị Quốc
tế Khoa học Công nghệ Hàng hải 2016 tổ chức tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
thành công./.

NGND. PGS. TS. Lương Công Nhớ
Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
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Nghiên cứu mô phỏng sai số trong đo và xử lý tín hiệu mô men xoắn
trên hệ trục chính diesel tàu thủy
Study on error simulation in the measurement and data proccessing of the torsional moment
on the shaft-line of the marine diesel propulsion plant
Đỗ Đức Lưu1,
Hoàng Văn
Lê Văn Vang 2
1
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
luudoduc@gmail.com
2
Trường Đại học GTVT TP. HCM
Sĩ 2,

Tóm tắt
Bài báo đề cập đến sai số của tín hiệu mô men xoắn đo được trên đường trục diesel
máy chính lai chân vịt tàu thủy liên quan đến quá trình đo và xử lý tín hiệu số của tín hiệu.
Các tác giả đã mô hình hóa tín hiệu mô men xoắn (THMMX), tiến hành biến đổi THMMX
trong miền thời gian và miền tần số; mô phỏng đo và xử lý THMMX trong trường hợp xy lanh
cháy bình thường và một trong các xy lanh không cháy; mô phỏng lọc nhiễu và dự báo tín
hiệu trong trường hợp có sai số trong trích mẫu để nâng cao độ chính xác khi nghiên cứu chế
tạo thiết bị đo mô men xoắn hệ trục diesel tàu thủy.
Từ khóa: Mô men xoắn đường trục diesel tàu thủy; Sai số trích mẫu đo mô men xoắn.
Abstract
This paper presents the sampling errors of measured torsional moment signal (TMS)
from marine diesel propulsion shaft relating to the measuring and digital signal processing of
this signal. The authors construct a model of the TMS, carry out the TMS processing in the
real-time and frequency domain; simulate TMS measurement and processing in the cases:
every cylinder normally fires and misfiring in one cylinder of the diesel engine; simulate the
noise filtering and signal prediction in the case of the sampling errors to increase the
accuracy in designing, manufacturing the torsional vibration measurement device for marine
diesel propulsion shaft.
Keywords: Torsional moment on the marine diesel shaft-line; Sampling errors of
Torsional moment measurement.
1. Đặt vấn đề
Đo và xử lý THMMX đường trục diesel tàu thủy được quy định trong Quy chuẩn quốc
gia (Việt Nam) cũng như trong Quy phạm của các Đăng kiểm khác trên thế giới (NK, ABS,
Loyld, Veritas, DNV, Rusian Maritime Register,…) đều yêu cầu hiển thị kết quả đo và phân
tích ứng suất xoắn (tương ứng với mô men xoắn) của tất cả các đoạn trục theo vòng quay khai
thác, phân tích các điều hòa của các ứng suất này để tìm ra các vùng vòng quay cộng hưởng
nguy hiểm. Đo THMMX (hoặc dao động xoắn tương ứng) bằng phương pháp phù hợp cho tín
hiệu trong miền thời gian thực, có nhiễu. Tiếp theo chúng ta cần xử lý tín hiệu từ nhiễu, phân
tích tín hiệu để đưa ra các đặc tính quan trọng trong miền thời gian (các giá trị cực đại, cực
tiểu, giá trị trung bình) và biến đổi tín hiệu này trong miền tần số. Công cụ toán học quan
trọng nhất thường được sử dụng là phép toán biến đổi Fourie nhanh (FFT) đã được áp dụng
vào hầu hết các thiết bị đo, phân tích dao động, âm thanh [1, 2, 4].
Đối với quá trình đo dao động trên máy có vận tốc khá ổn định (vòng quay biến đổi
không nhiều, có thể coi không đổi) thì chúng ta có thể trích một lượng mẫu chuẩn cho một
chu kỳ công tác của máy theo tần số trích mẫu của thiết bị đo được đặt trước, không đổi. Phép
toán FFT khuyến cáo cho độ chính xác của mình, nên trích mẫu bằng bội của cơ số 2, ví dụ
512, 1024, 2048,... Trong thực tế đo mô men xoắn trên hệ trục diesel tàu thủy, do nhiều yếu tố
khác nhau, vòng quay của động cơ thay đổi, ngay cả trong các chế độ được duy trì khá ổn
HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016

61

THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016

định, lúc đó số lượng mẫu được trích cho một chu kỳ công tác của diesel sẽ thay đổi. Như
vậy, yếu tố sai số trong trích mẫu là hiện hữu, là khách quan và chúng ta cần nghiên cứu để
trả lời các câu hỏi đặt ra: Sai số do trích mẫu có dẫn đến sai số lớn của phép đo và xử lý tín
hiệu hay không? Biện pháp để khắc phục sai số trích mẫu do vòng quay đường trục thay đổi
trong thời gian trích mẫu là gì? Đó chính là lý do đặt ra để bài báo sẽ thực hiện nghiên cứu và
đưa ra lời giải đáp.
Trong quá trình nghiên cứu, nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp mô hình hóa, mô
phỏng số và triển khai lập trên MATLAB [6].
2. Mô hình hóa tín hiệu mô men trong miền thời gian thực và miền tần số
Mô men cưỡng bức của động cơ đo tại trục trung gian là tín hiệu đa hài và thường
được biểu diễn dưới dạng tổng của các hàm lượng giác cơ bản sin và cos [1, 2, 3]:
𝑀𝑜 (𝑡) = ∑𝑀
(1.1)
𝑘=0 𝐴𝑘 sin(𝑘𝜔𝑡) + 𝐵𝑘 cos(𝑘𝜔𝑡)
𝑀
Hay:
𝑀𝑜 (𝑡) = ∑𝑘=0 𝑀𝑘 sin(𝑘𝜔𝑡 + 𝛾𝑘 )
(1.2)
Trong đó: 𝑀𝑘 = √𝐴2𝑘 + 𝐵𝑘2 ; 𝛾𝑘 = 𝑎𝑟𝑡𝑎𝑛(𝐴𝑘 /𝐵𝑘 )
Theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn, khi tính dao động xoắn hệ trục chính
diesel tàu thủy hai kỳ, cần xét đến ít nhất 12 (M = 12) điều hòa đầu tiên với các hệ số k = 1, 2,
3,…12, còn khi xét hệ trục chính diesel tàu thủy bốn kỳ, số điều hòa sẽ tăng tới 25 (M = 25),
với các hệ số k = 0,5; 1; 1.5,2,…, 12,5. Như vậy, để mô hình hóa mô men tổng tương ứng với
biến dạng đo được tại trục trung gian, đối với động cơ máy chính diesel 2 kỳ, chúng ta cần
tính tổng của ít nhất 12 hài điều hòa. Trong bài báo này, xét cho hệ trục tàu chở hàng tổng
hợp 34,000 DWT đã đóng tại Việt Nam, máy chính hãng MAN B&W, model 6S46MC-C (hai
kỳ, thấp tốc, 6 xy lanh [7]).
Mô men khí thể của một xy lanh (thành phần mô men xoắn do lực khí thể trong một
xy lanh tạo ra) được mô hình hóa (hình 1, công thức 1.3, 1.4), với các kích thước hình học cần
thiết được chỉ ra trong hồ sơ động cơ [7]:
Mgas(k) = p(k). TF(k),
(1.3)
2
TF() = (.D /4).R.(sin + 0.5 sin 2)
(1.4)

Hình 1. Mô phỏng mô men khí thể tại 1 xy lanh
Ở đó áp suất cháy trong xy lanh (đồ thị công khai triển) p(k) được xây dựng theo phương
pháp tính nhiệt quá trình công tác của động cơ, và phương pháp Grineveski - Mazing [1], áp dụng cho
động cơ diesel hai kỳ MAN B&W 6S46 MC-C. Đặc tính công chỉ thị p(k) được mô phỏng cho chế
độ xy lanh cháy bình thường và một xy lanh không cháy (thực hiện nén - dãn nở, không có cháy). Hai
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đặc tính này tạo ra hai đường đặc tính mô men xy lanh khí thể cháy bình thường (đường 1) và không
có cháy (đường 2), hình 1.
Mô men khí thể của các xy lanh lệch pha nhau theo thứ tự cháy của các xy lanh. Trong động
cơ được xét, MAN B&W 6S46 MC-C, thứ tự nổ: 1 - 5 - 3 - 4 - 2 - 6, lệch pha theo thứ tự cháy là 60 độ
gqtk. Nếu ta trích N = 1024 mẫu, góp kẹp nổ liên tiếp nhau sẽ có độ lệch khoảng 170 mẫu. Lập trình
trong MATLAB, ta thu được các đường mô men khí thể riêng cho từng xy lanh và mô men tổng khi
không có nhiễu trong trường hợp cháy bình thường và một xy lanh không cháy, được thể hiện trên
hình 2 và hình 3.

Hình 2. Mô men khí thể tổng các xy lanh khi các xy lanh cháy bình thường, không nhiễu

Tương tự ta nghiên cứu tín hiệu mô men của hệ trục khi có tác động nhiễu với biên độ
được mô phỏng Ar = 1.5 trong trường hợp có một xy lanh không cháy.
Trên hình 4 với mô men tổng (đường 0, hình a) cộng với nhiễu ngẫu nhiên, biên độ
1.5. Giá trị này biểu diễn biên độ nhiễu tác động khoảng (8 - 10)% tín hiệu có ích.
Tương tự như trên, mô phỏng mô men khí thể riêng cho từng xy lanh và mô men tổng
khi có nhiễu trong trường hợp cháy bình thường và một xy lanh không cháy, được thể hiện
trên hình 4 và hình 5.
Đối với các điều hòa thứ cấp khác, mô men rất nhỏ tương ứng với mức của nhiễu tác
động, do đó khẳng định các kết quả chứng minh điều hòa thứ cấp có biên độ bằng không nếu
các xy lanh đều nhau. Kết quả tính biến đổi Fourier nhanh (FFT) cho tín hiệu có nhiễu cũng
như không có nhiễu đã đưa ra bức tranh tương quan mức độ nhiễu và biên độ điều hòa của mô
men tổng thứ cấp.
Khi có nhiễu và trường hợp có xy lanh không cháy, biên độ các điều hòa thứ cấp của
mô men tổng rất lớn, thậm chí lớn hơn điều hòa chính. Chúng ta thấy biên độ của điều hòa
chính M6, M12 nhỏ hơn nhiều điều hòa thứ cấp khác (M1, M2,…). Điều này hoàn toàn lôgic
và đúng quy luật từ phân tích mô men tổng về các điều hòa đã được đưa ra trong nhiều tài liệu
chuyên ngành.
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Hình 3. Mô men khí thể tổng các xy lanh khi một xy lanh không cháy, không nhiễu

Hình 4. Mô men khí thể tổng khi các
xy lanh cháy bình thường có nhiễu

Hình 5. Mô men khí thể tổng khi xy lanh số một
xy lanh không cháy, mô men tổng có nhiễu

3. Sai số trích mẫu trong việc đo và xử lý tín hiệu mô men xoắn
Sai số trích mẫu (lấy mẫu) là hệ quả của việc chọn (thiết lập cấu hình) lấy mẫu sai,
đoạn trích mẫu không tương thích cho một chu kỳ làm việc của động cơ (gồm z xy lanh).
Đoạn trích mẫu lý tưởng là đoạn phủ vừa kín chu trình làm việc của động cơ, đối với động cơ
diesel 2 kỳ, đoạn đó tương ứng 360 độ theo góc quay trục khuỷu (gqtk), còn đối với diesel 4
kỳ góc phủ đủ là 720 độ gqtk.
Đường 1: Mô men tổng ở chế độ các xy lanh cháy bình thường;
Đường 2: Mô men tổng ở chế độ một xy lanh không cháy.
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Chu kỳ lấy mẫu Tsp > Tc

Chu kỳ lấy mẫu Tsp < Tc

Hình 6. Trích mẫu tín hiệu mô men khí thể

Trường hợp (1): Chu kỳ trích mẫu Tsp > Tc hay fsp < fc. Trong đoạn lấy mẫu vẫn đảm
bảo Nsp = 1024 mẫu, dt = 1/fsp > dtc = 1/fc (s).
Trường hợp (2): Chu kỳ trích mẫu Tsp < Tc hay fsp > fc. Trong đoạn lấy mẫu vẫn đảm
bảo Nsp = 1024 mẫu, dt = 1/fsp sẽ nhỏ hơn giá trị chuẩn dtc = 1/fc (s).
Kế hoạch thực nghiệm được xây dựng trên cơ sở giữ nguyên fsp và Nsp = 1024.
Ở động cơ hai kỳ, MAN B&W 6S46 MC-C, tại vòng quay 120 v/p, nếu sai số trích
mẫu khi động cơ thay đổi ở tốc độ  4 v/p, có nghĩa là tại các tần số quay của trục: 116 -124
v/ph, chúng ta trích số lượng mẫu Nsp và tốc độ lấy mẫu vẫn giữ nguyên fsp = 2048 mẫu/giây
(sample/s).
Giả thiết vòng quay thực tế khi trích mẫu của động cơ nE (v/p);
Thời gian trích 01 mẫu: dtsp = 1/fsp = 4,8828E - 04 (s) = 488,28 s;
Thời gian Tsp trích Nsp = 2014 mẫu Tsp = ½ giây, đối với động cơ sẽ thực hiện được
một phần của chu kỳ (bảng 1).
Ví dụ: nE = 116 v/p,  = 360 *(60/ nE)/Tsp,  = 372.4 độ gqtk (1.03 chu kỳ)
Bảng 1. Sai số chu kỳ trích mẫu khi thay đổi vòng quay động cơ
N
(mẫu)

n
(v/ph)

fE

dtE(s/cki)

dt_sp

f_s
(mẫu/giây)

phi_sp

chki_sp

1024

116

1.93

0.517

5.051E-04

2048

372.4

1.03

118

1.97

0.508

4.966E-04

366.1

1.02

120

2.00

0.500

4.883E-04

360.0

1.00

122

2.03

0.492

4.803E-04

354.1

0.98

124

2.07

0.484

4.725E-04

348.4

0.97

Trong bảng 2, khi động cơ hoạt động bình thường, mô men tổng về nguyên tắc chỉ
chứa các điều hòa chính, còn các điều hòa thứ cấp bằng không. Tuy nhiên, do sai số tính, làm
tròn trong phương pháp tính, sẽ tồn tại nhiễu ngẫu nhiên và chúng ta thu được véc tơ biên độ
đối với các giá trị biên độ thứ cấp khác không. Sai số trích mẫu cũng dẫn đến sai số bổ sung
đối với các điều hòa bậc thấp, khó có thể nhìn thấy hiển nhiên được. Duy nhất chúng ta xét
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đến điều hòa chính (điều hòa bậc 6), sự thay đổi rất nhiều và dễ phát hiện, như trong bảng 2
và phân tích đánh giá kết quả trong bảng 3.
Bảng 2. Kết quả mô phỏng tín hiệu Mo tổng 12 hài với biên độ cho bởi véc tơ R0 và pha0,
không có nhiễu, có sai số trích mẫu, diesel NORMAL
R0

0.0775

0.0656

0.0531

0.0479

0.0504

2.3440

0.0170

0.0108

N=116

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

Rc
R0- Rc
N=118
Rc
R0- Rc
N=120
Rc
R0- Rc
N=122
Rc
R0- Rc

N=124
Rc
R0- Rc

0.1284

0.1878

0.0116
H9

0.0119

0.0185

0.5966

H10

H11

H12

0.1067

0.2377

0.4010

2.1746

0.5800

0.2768

0.1790

0.1695

0.2012

0.4779

-0.0509 -0.1221 -0.0536

-0.1898

-0.3507

0.1694

-0.5630

-0.2660

-0.1674

-0.1576

-0.1827

0.1187

H4

H5

H6

H7

H11

H12

H1

H2

0.0962 0.1395

H3

H8

H9

H10

0.0470

0.1504

0.2505

2.3094

0.2579

0.1341

0.0801

0.0867

0.1243

0.5651

-0.0187 -0.0739 0.0061

-0.1025

-0.2001

0.0345

-0.2409

-0.1232

-0.0685

-0.0748

-0.1058

0.0314

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

H1

H3

H4

0.0531

0.0479

0.0504

2.3440

0.0170

0.0108

0.0116

0.0119

0.0185

0.5966

0.0000 -0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

-0.0000

0.0000

-0.0000

-0.0000

0.0000

0.0000

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

0.1203 0.0322
0.5544

0.1528

0.1363

0.2490

2.2941

0.1993

0.0922

0.0871

0.0845

0.1395

-0.0428 0.0334
0.0422

-0.0997

-0.0884

-0.1987

0.0498

-0.1823

-0.0814

-0.0755

-0.0726

-0.1210

H7

H8

H9

H10

H11

0.0775

H2
0.0656

-0.0000
H1

H1

H2

H2

H3

H4

H5

H6

0.2253

0.2474

0.5217

2.1949

0.3561

0.1818

0.1488

0.1503

0.2866

0.4721

-0.0817 -0.0156 -0.1723

-0.1996

-0.4714

0.1490

-0.3391

-0.1710

-0.1372 -0.1384

-0.2681

0.1245

0.1592 0.0812

H12

Bảng 3. Sai số biên độ điều hòa chính (bậc 6) của Mo tổng không có nhiễu, có sai số trích mẫu,
diesel cháy bình thường
N (v/ph)

116

118

120

122

124

dR(6)

0.219

0.062

0

0.022

0.090

dR(6)%

9.3%

2.6%

0.0%

0.9%

3.8%

Tương tự xét tín hiệu mô men tổng với trường hợp các xy lanh làm việc bình thường,
tín hiệu có nhiễu ngẫu nhiên trung bình bằng không, biên độ nhiễu giả định mô phỏng Arand
= 1.5, (khoảng 9 - 10% so với giá trị mô men cực đại). Trường hợp này sẽ xét sai số dR(6) và
dR(12) cho hai điều hòa chính bậc 6 và bậc 12 (là bội của số xy lanh 6) và có kết quả như
bảng 4 và bảng 5.
Khi tín hiệu có nhiễu, mức độ sai số dR(6) giảm hơn so với trường hợp không có
nhiễu. Tuy nhiên, mức độ sai số vận tốc trong phạm vi  4 v/ph cho ta sai số dưới 5%. Trong
khi đó tại tần số riêng thứ hai, ứng với điều hòa bậc 12 (dR12) sai số tới 21.2%.
Các tác giả đã tiến hành nghiên cứu mô phỏng trong trường hợp một xy lanh không
cháy, kết quả thu cũng tương tự như trên.
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Bảng 4 Kết quả mô phỏng tín hiệu Mo tổng 12 hài với biên độ cho bởi véc tơ R0 và pha0,
như trong nội dung số 1, có nhiễu Arand = 1.5, có sai số trích mẫu, diesel NORMAL
R0
N=116
Rc

0.0775 0.0656 0.0531
H1

H2

H3

0.1342 0.2065 0.1140

R0- Rc
N=118
Rc
R0- Rc
N=120

0.0479

0.0504

2.3440

0.0170

0.0108

0.0116

H4

H5

H6

H7

H8

H9

0.2341

0.4251

2.1911

0.5842

0.1528

-0.5672

-0.2473

-0.1746

-0.1269
H10

H11

0.0631

0.1549

-0.0567 -0.1409 -0.0610 -0.1862 -0.3748
H1

H2

0.1861

H4

H5

H6

H7

H8

H9

0.1059 0.1588 0.0548

0.1493

0.2739

2.3331

0.2610

0.1093

0.0814

-0.0284 -0.0931 -0.0018

-0.1014 -0.2235

H1

H3

0.2582

H2

H3

H4

H5

0.0119

-0.0985

0.0185

H10

H11

0.1389

0.2438

0.5966
H12
0.4763

-0.2253 0.1202

0.0108

-0.2440

-0.0699 -0.0512 -0.1364

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12
0.554 3
0.0423
H12

Rc

0.0775 0.0656 0.0531 0.0479

0.0504

2.3440

0.0170

0.0108

0.0116

0.0119

0.0185

0.5966

R0- Rc

-0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

0.0000

0.0000

-0.0000

0.0000

-0.0000

-0.0000 0.0000

0.0000

H7

H8

H9

N=122
Rc

H1

H2

H3

H4

0.0913 0.0846 0.0537

R0- Rc
N=124
Rc

0.0543

-0.0138 -0.0189 -0.0007 -0.0065
H1

H2

H3

0.1303 0.0239 0.1521

H5

H6

0.0734

2.3724

0.0127

0.0155

0.0255

-0.0230 -0.0284

0.0043

-0.0047

-0.0139 -0.0295 -0.0402

H4

H5

H6

0.1393

0.2402

2.324

0.1989

0.0196

-0.1819 -0.1034

-0.0528 0.0417 -0.0991 -0.0915 -0.1898

H7

H8

H9

0.1142

H10

H11

0.0414

0.0587

H12
0.5819
0.0147

H10

H11

0.0916

0.1755

0.5426

-0.0891 -0.0796 -0.1570

0.0540

0.1006

H12

Bảng 5. Sai số biên độ điều hòa chính (bậc 6 và bậc 12) của Mo tổng có nhiễu, Arand = 1.5 kNm,
có sai số trích mẫu, diesel NORMAL, R0(6) = 3.3440 kN, R0(12) = 0.5966 kN
110

112

114

116

dR(6)

1.0718

0.6994

0.3863

0.1528

dR(6)%

32.1%

20.9%

11.6%

4.6%

dR(12)

0.457

0.3468

0.2271

76.6%

58.1%

38.1%

n(v/ph)

dR(12)%

118

120

122

124

126

128

130

0

-0.028

0.020

0.120

0.27

0.439

0.3%

0.0%

-0.8%

0.6%

3.6%

8.1%

13.1%

0.1262

0.0423

0

0.0147

0.0540

0.1278

0.1929

0.2674

21.2%

7.1%

0.0%

2.5%

9.1%

21.4%

32.3%

44.8%

0.0108

4. Lọc nhiễu và dự báo tín hiệu mô men xoắn khi có sai số trích mẫu
Trong các tài liệu chuyên về xử lý tín hiệu đưa ra nhiều loại bộ lọc khác nhau [5, 6].
Chúng ta nghiên cứu ứng dụng một số bộ lọc để tách nhiễu khỏi tín hiệu mô men xoắn đo
được hoặc dự báo được sai số của tín hiệu khi có sai số trích mẫu. Kết quả mô phỏng được thể
hiện trên các hình 7 và hình 8.
- Lọc tách nhiễu khỏi tín hiệu mô men xoắn đo được (hình 7);
- Dự báo được sai số của tín hiệu khi có sai số trích mẫu (hình 8).
Sau khi khảo sát khả năng sử dụng một số bộ lọc đã đưa ra trong MATLAB [6] như bộ
lọc truyền thống và bộ lọc thích nghi, thì bộ lọc truyền thống đưa tín hiệu đầu ra dịch chuyển
sang một phía nên không phù hợp với bài toán đặt ra. Trong khi đó bộ lọc thích nghi dự báo
tín hiệu cho chu kỳ, tập hợp dữ liệu khi thiếu hoặc bỏ bớt dữ liệu thừa và tính lại giá trị mới
bằng nội suy tuyến tính và có kết quả khả quan.
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Hình 7. Mô phỏng tín hiệu mô men xoắn sử dụng
bộ lọc thích nghi

Hình 8. Dự báo tín hiệu mô men xoắn
khi chu kỳ lấy mẫu nhỏ hơn chu kỳ động cơ

Đường 0- Mô men xoắn chứa nhiễu ban đầu;
Đường 1- Mô men xoắn đã qua bộ lọc nhiễu.
Trên hình 8:
Đường 1- Mô men xoắn khi các xy lanh làm việc bình thường;
Đường 2- Mô men xoắn khi xy lanh số 1 không cháy.
Phần đường liền: kết quả đo tín hiệu.
Phần đường không liền: dự báo sau khi đo được các tín hiệu ở phần đường liền.
5. Kết luận
Bài báo đã nghiên cứu, mô phỏng sai số trích mẫu qua quá trình đo của tín hiệu mô
men xoắn hệ trục diesel tàu thủy, trong các trường hợp cháy bình thường, một xy lanh không
cháy, khi không có nhiễu và khi có nhiễu. Nghiên cứu ảnh hưởng của sai số trích mẫu đến kết
quả xử lý tín hiệu trong miền phổ tần (phép biến đổi FFT). Tiến hành lọc nhiễu và dự báo tín
hiệu bằng một số bộ lọc truyền thống và bộ lọc thích nghi. Kết quả nghiên cứu chỉ rõ sai số
trích mẫu khi vòng quay động cơ thay đổi (dao động quanh giá trị ổn định) sẽ dẫn đến sai số
lớn cho kết quả phân tích FFT, cần phải có biện pháp khắc phục xử lý tín hiệu sau khi đo, vì
sai số loại này là hiện hữu, khách quan, không loại trừ được trong quá trình đo. Dùng bộ lọc
truyền thống trong nhiều trường hợp sẽ dịch chuyển kết quả sang một phía, khi đó nếu dùng
bộ lọc thích nghi sẽ cho kết quả phù hợp hơn. Kết quả nghiên cứu chỉ ra khả năng ứng dụng
bộ lọc thích nghi Kalman vào dự báo tín hiệu mô men xoắn do có sai số trích mẫu.
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Xác định lượng tiêu thụ không khí của động cơ diesel bằng thư ̣c nghiêm
̣
Experimental determination of air flow of diesel
Nguyễn Hà Hiệp,
Lương Đình Thi, Vũ Đình Độ
Học viện Kỹ thuật Quân sự,
hahiepshippower@gmail.com
Tóm tắt
Bài báo trình bày về hệ thống thí nghiệm động cơ trên bệ thử KI-2139B, các trang
thiết bị thực nghiệm để đo lưu lượng khối lượng không khí nạp của động cơ diesel DSC-80,
cũng như kết quả thực nghiệm đo lưu lượng không khí nạp của động cơ này khi sử dụng thiết
bị đo lưu lượng khí nạp Mostek MF100 hiện đại. Kết quả tính toán lý thuyết hệ số nạp và kết
quả xác định bằng thực nghiệm hội tụ và trong giới hạn thích hợp.
Từ khóa: Không khí, lưu lượng, động cơ diesel, bệ thử, thiết bị Mostek MF100, hệ số nạp.
Abstract
This paper presents an experimental system KI-2139B engine test, experimental
equipment for measuring the mass air flow of the diesel engine DSC-80, as well as the air
flow measurement results by using mass flow meter model Mostek MF100. Actual results of
measurement of the intake air flow are compared with the theoretical calculation results
through the filling ratio. The filling in suitable ratios are within limits.
Keywords: Air, air flow, diesel, mass flow meter model Mostek MF100, filling ratio.
1. Đặt vấn đề
Trong quá trình nghiên cứu về động cơ đốt trong (ĐCĐT) nói chung và động cơ diesel
nói riêng, đặc biệt là khi tính toán chu trình công tác của ĐCĐT, một trong những thông số
quan trọng cần xác định là lượng tiêu thụ không khí nạp của động cơ diesel trên một đơn vị
thời gian, hay lưu lượng không khí nạp. Việc xác định chính xác lưu lượng của không khí nạp
đi vào trong xy lanh động cơ có vai trò quan trọng, trên cơ sở thông số này có thể xác định
được hệ số nạp, hệ số dư lượng không khí, tỷ số không khí/nhiên liệu - A/F, xác định lượng
khí thải tuần hoàn trong các động cơ có hệ thống tuần hoàn khí thải - EGR,...
Lưu lượng không khí nạp vào ĐCĐT có thể được đo bằ ng phương pháp trực tiếp theo
khối lượng hoă ̣c thể tích, hoặc đo gián tiếp thông qua giá trị nhiệt độ, tỷ trọng, chênh lệch áp
suất trên ống nạp. Phương pháp đo trực tiếp lưu lượng khối lượng không khí nạp được sử
dụng phổ biến.
Mục đích của nghiên cứu này là thực nghiệm trên bệ thử động cơ để đo trực tiếp lượng
tiêu thụ không khí nạp trong các chế độ khác nhau, khi sử dụng thiết bị đo lưu lượng khối
lượng khí hiện đại Mostek MF100 [1], từ đó đánh giá độ chính xác của phép đo và chất lượng
nạp của động cơ.
2. Phương pháp, đối tượng và trang thiết bị nghiên cứu
2.1. Phương pháp nghiên cứu
Kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm, bao gồm:
- Tính toán lưu lượng khối lượng khí nạp lý thuyết đi vào trong xy lanh động cơ;
- Thực nghiệm đo lưu lượng khối lượng khí nạp đi vào trong xy lanh động cơ;
- Xác định hệ số nạp ηv để đánh giá độ chính xác của phép đo và chất lượng nạp của
động cơ.
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2.2. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là động cơ diesel DSC-80, đây là động cơ diesel 4 kỳ, 4 xy lanh
thẳng hàng, không tăng áp, các thông số kỹ thuật cơ bản của động cơ được trình bày trong
bảng 1 [2].
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bảng 1. Các thông số kỹ thuật cơ bản của động cơ DSC-80
Giá trị
Thông số
Đơn vị đo
DSC-80
Mã hiệu động cơ
4
Số xy lanh động cơ
110
Đường kính xy lanh
mm
125
Hành trình pit tông
mm
4,75
Thể tích công tác của toàn bộ xy lanh động cơ
dm3
16
Tỷ số nén
58,88 (80)
Công suất định mức
kW (ml)
2200
Tốc độ quay của trục khuỷu ứng với công suất định mức
vg/ph
600
Tốc độ quay của trục khuỷu ổn định nhỏ nhất
vg/ph
226
Suất tiêu hao nhiên liệu
g/kW.h
272
Mô men xoắn cực đại
N.m
1385
Tốc độ quay của trục khuỷu ứng với mô men xoắn cực đại
vg/ph

2.3. Trang thiết bị thực nghiệm
Hệ thống thí nghiệm. Sơ đồ hệ thống thí nghiệm được thể hiện trên hình 1. Các trang
thiết bị phục vụ thí nghiệm gồm có: Bệ thử động cơ KI-2139B [4]; Động cơ diesel DSC-80
[2]; Thiết bị đo lưu lượng không khí Mostek MF100 [1]; Các đồ gá, giá treo; Các cảm biến
kèm theo hệ thống thí nghiệm.
Do đặc tính của bệ thử KI-2139B chỉ cho phép đo phụ tải khi tốc độ quay trục khuỷu
động cơ lớn hơn 1500 vg/ph (lúc này động cơ điện chuyển sang chế độ máy phát), qua thử
nghiệm nhận thấy, với tình trạng kỹ thuật của động cơ DSC-80 hiện nay chỉ cho phép hoạt
động với tốc độ tối đa 1700 vg/ph và công suất không quá 50%. Do đó không thể tiến hành
thử nghiệm theo đặc tính ngoài, hoặc đặc tính tải mà chỉ có thể đo theo một đoạn của đường
đặc tính chân vịt hoặc đường đặc tính chân vịt đồng dạng với đường đặc tính chân vịt này, các
chế độ đo được thể hiện trong bảng 2. Việc thử nghiệm theo đặc tính chân vịt ở chế độ tốc độ
này là phù hợp với thực tế sử dụng của động cơ DSC-80, bởi vì hiện nay động cơ DSC-80
được sử dụng phổ biến trên các tàu thuyền đánh cá cỡ nhỏ nên chế độ tốc độ và chế độ tải
theo đặc tính chân vịt này được sử dụng thường xuyên.
TT
1
2
3
4

Bảng 2. Các chế độ đo theo đặc tính chân vịt động cơ DSC-80 trên bệ thử KI-2139B
Tốc độ quay
Lực phanh
Mô men xoắn
Công suất động cơ
.
n, vg/ph
F, kG
Me, N m
Ne, kW
1500
7
49
8
1550
9
63
10
1600
11
77
13
1650
13
91
16

Thiết bị đo lưu lượng khí nạp Mostek MF100. Thiết bị đo lưu lượng khí nạp Mostek
MF100 (Hàn Quốc) sử dụng nguyên lý cảm ứng nhiệt (nguyên lý hấp thụ nhiệt của dòng khí)
(hình 2) [1]. Có hai cảm biến được đặt ở hai chân của mạch cầu cân bằng, một cảm biến để
nhận biết nhiệt độ của dòng khí, cảm biến thứ hai được duy trì ở nhiệt độ không đổi (Ts =
const) lớn hơn nhiệt độ của dòng khí. Năng lượng cần thiết để làm nóng cảm biến thứ hai luôn
tỉ lệ thuận với khối lượng dòng khí lưu động. Phần tử cảm biến được thể hiện trên hình 3. Các

70

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016

THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016

cảm biến được cấp điện để nung nóng và được đặt trong dòng khí. Khi làm việc cảm biến thứ
nhất truyền nhiệt cho dòng khí, lượng nhiệt tỷ lệ với vận tốc khối lượng của dòng khí. Nghĩa
là, khi tăng/giảm vận tốc hay lưu lượng khối lượng của dòng khí thì lượng nhiệt của cảm biến
thứ nhất truyền cho khí tăng/giảm tương ứng, cảm biến thứ hai có cơ chế tương tự như cảm
biến thứ nhất, nhưng được cấp năng lượng (điện năng) để duy trì nhiệt độ không đổi, do đó sẽ
được cấp năng lượng tăng/giảm tương ứng, điện năng cấp tăng/giảm sẽ được chuyển thành tín
hiệu lưu lượng của không khí.
Phần chính của thiết bị Mostek MF100 là bảng mạch chính có lắp cảm biến và màn
hình điều khiển. Hai bảng in lắp phía trong thân thiết bị, phía ngoài có vỏ bảo vệ cảm biến
(hình 4).
Kích thước đầu đo và ống dẫn khí được thể hiện trên hình 5. Kích thước ống dẫn khí
và kích thước mặt bích được chọn theo kích thước NPT của đầu đo (hình 5). Với thiết bị
model MF100 có NPT 1/2-inch chọn L2 = 45,7 cm; C = 27,0 cm [1].

Hình 1. Sơ đồ bố trí trang thiết bị để xác định các thông số phục vụ việc xác định lượng tiêu thụ
khí nạp của động cơ diesel
1- Động cơ DSC-80; 2- Phanh điện xoay chiều 3 pha; 3- Bể dung dịch điện phân tạo tải cho phanh
điện; 4- Tủ điện điều khiển; 5- Panô điều khiển và hiểu thị các thông số vận hành của động cơ; 6- Máy
tính; 7- Hộp đấu dây cáp tín hiệu; 8- Thiết bị đo lưu lượng khí nạp; 9- Thiết bị đo mức tiêu thụ nhiên
liệu; 10- Két nước làm mát động cơ; d1- Cảm biến đo tốc độ quay của động cơ; d2- Cảm biến đo áp
suấ dầu bôi trơn; d3- Cảm biến đo nhiệt độ khí thải; d4- Cảm biến đo nhiệt độ nước làm mát khi ra
khỏi động cơ; d5- Cảm biến đo nhiệt độ nước làm mát đi vào động cơ.

Hình 2. Thiết bị đo lưu lượng khí

Hình 3. Phần tử cảm biến
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Mostek MF100

Hình 4. Bảng mạch chính và
màn hình của Thiết bị Mostek MF100

Hình 5. Kích thước đầu đo để lắp
vào ống dẫn khí, cm (trong ngoặc inch)

Các thông số kỹ thuật của thiết bị đo lưu lượng Mostek MF100 được trình bày trong tài
liệu [1].
Sơ đồ lắp đặt thiết bị. Lắp đặt thiết bị Mostek MF100 vào đường nạp của động cơ theo
sơ đồ như trên hình 6. Trên hình 7 là hình ảnh thiết bị đã lắp đặt vào động cơ.
Ống gom
không khí

Thiết bị
MF100

Ống mềm

Bích nối

Đệm kín

Ống mềm

Bầu lọc
không khí

Giá đỡ

Hình 6. Sơ đồ lắp đặt thiết bị Mostek MF100

Bích nối

Bích nối

Giá đỡ
Hình 7. Thiết bị được lắp đặt vào động cơ Mostek MF100
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3. Kết quả thử nghiệm và đánh giá
Thí nghiệm được tiến hành ở các chế độ làm việc của động cơ theo bảng 2, mỗi chế độ
tiến hành trong 5 phút, tổng thời gian cho động cơ làm việc là 25 phút (4 chế độ và 5 phút
chạy sấy nóng động cơ). Kết quả thử nghiệm được thể hiện trong bảng 3.
Bảng 3. Kết quả thử nghiệm xác định lưu lượng không khí nạp

n, vg/ph
1512
1547
1594
1640

F, kG
7
9
11
13

Gair.tt, kg/h
249
256
263
266

Xử lý kết quả đo được thực hiện trên phần mềm đã xây dựng (hình 8, 9). Kết quả thử
nghiệm được thể hiện trong bảng 4 và hình 8, 9. Hệ thống đồ thị là các đường đặc tính chân
vịt, thể hiện sự phụ thuộc của công suất, mô men, lưu lượng khí nạp, suất tiêu thụ khí nạp, hệ
số nạp vào tốc độ quay của trục khuỷu động cơ. Các đường đặc tính được thể hiện trên hình 9.
Trong phần mềm đã xây dựng, hệ số nạp được xác định theo công thức:

 

Gair .tt
Gair .lt

Trong đó: Gair.tt - Lưu lượng khối lượng khí nạp thực tế đo được, kg/h;
Gair.lt - Lưu lượng khối lượng khí nạp lý thuyết, kg/h;
Gair.lt được hiểu là xy lanh động cơ được nạp đầy không khí ở điều kiện áp
suất, nhiệt độ trên đường nạp và được xác định bằng công thức sau [3]:
Gair.lt 

120  i  Vh  n   0



, kg/h

Trong đó: i - Số xy lanh của động cơ;
Vh - Thể tích công tác một xy lanh của động cơ, m3;
n - Tốc độ quay của trục khuỷu động cơ, vg/ph;
ρ0 - Khối lượng riêng của không khí, kg/m3, ở điều kiện áp suất và nhiệt độ
môi trường ρ0 = 1,225 kg/m3 (coi điều kiện trên đường nạp như điều
kiện môi trường);
τ - Số kỳ của động cơ, đối với động cơ 4 kỳ τ = 4; đối với động cơ 2 kỳ τ = 2.
Công suất có ích của động cơ, kW:
Ne 

Me n
9550

Trong đó: Me - Mô men xoắn của trục khuỷu động cơ, N.m;
n - Tốc độ quay của trục khuỷu động cơ, vg/ph;
Me được xác định theo công thức sau, N.m :

M e  9,81F  L
Trong đó L - cánh tay đòn của đồng hồ đo lực phanh;
L = 0,7162 m đối với bệ thử KI-2139B [4].
Suất tiêu thụ không khí:

g air 

Gair.tt
Ne

, g/kW.h
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n, vg/ph
1512
1547
1594
1640

Me, N.m
50,13
64,46
78,78
93,11

Bảng 4. Kết quả xử lý số liệu thử nghiệm
Ne, kW
Gair.tt, kg/h
gair,[kg/kW.h
7,94
249
31,37
10,44
256
24,52
13,15
263
20,00
15,99
266
16,64

Hình 8. Cửa sổ nhập số liệu thí nghiệm

ηv
0,895
0,896
0,895
0,880

Hình 9. Các đường đặc tính chân vịt theo
kết quả thí nghiệm

Nhận xét, đánh giá: kết quả đo lưu lượng khối lượng và kết quả tính toán lý thuyết
được so sánh thông qua hệ số nạp, đây cũng là giá trị để đánh giá chất lượng quá trình nạp của
động cơ. Kết quả thí nghiệm với giá trị hệ số nạp nằm trong khoảng 0,88 ÷ 0,90 [3] chứng tỏ
giá trị lưu lượng khối lượng khí nạp đo được và giá trị tính toán lý thuyết hội tụ, và chất lượng
nạp của động cơ tốt.
4. Kết luận
Thiết bị đo lưu lượng khí Mostek MF100 cho phép đo lưu lượng khối lượng khí nạp,
đây là ưu điểm của thiết bị này so với các thiết bị đo lưu lượng thể tích, vì khi đo lưu lượng
thể tích cần đo thêm nhiệt độ và áp suất khí nạp, sau đó tính toán lưu lượng khối lượng thông
qua khối lượng riêng của khí nạp.
Hệ thống đã lắp đặt với thiết bị đo lưu lượng khí Mostek MF100 và phần mềm đã xây
dựng có thể sử dụng để đo lưu lượng khối lượng khí nạp động cơ diesel, dùng trong đào tạo
sau đại học và nghiên cứu khoa học.
Đã thực hành thí nghiệm đo lưu lượng khối lượng khí nạp của động cơ diesel DSC-80
theo đặc tính chân vịt trên bệ thử KI-2139B.
Kết quả thí nghiệm và kết quả tính toán lý thuyết hội tụ, giá trị hệ số nạp chứng tỏ chất
lượng nạp của động cơ tốt.
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[1]. Thermal mass flow meter Mostek model MF100. Instruction manual. 611281 Revision A.
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эксплуатации. Минск, "Ураджай" 1986.
[3]. Шатров М.Г., Морозов К.А., Алексеев И.В. Автомобильные двигатели. - М.:
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Nghiên cứu và xây dựng mô hình toán học động lực học chuyển động và mô
phỏng đặc tính quay vòng của tàu thủy
Researching and building mathematical models
and simulation hydrodynamic characteristics of ship's circulation
Đoàn Văn Hòa1,
Nguyễn Hà Hiệp2, Nguyễn Hải Sơn1
1
Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự,
doanvanhoa@gmail.com
2
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Tóm tắt
Bài báo trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến động lực học chuyển động của tàu thủy,
kết quả xây dựng mô hình toán học chuyển động của tàu. Trên cơ sở đó xây dựng module
phần mềm tự động tính toán các thông số cơ bản đặc trưng cho chuyển động của tàu thủy,
đặc biệt là mô phỏng tính quay vòng của tàu thủy. Nghiên cứu được tiến hành trên tàu tên lửa
1241.8.
Từ khóa: Mô hình toán học, mô phỏng, chuyển động của tàu, động cơ, điều khiển, tàu tên lửa.
Abstract
This paper presents a study on a mathematical model of ship motion. Based on this
model, we developed a module to calculate parameter and examine impact of steering lock
value, accidental deflection angle when there are changes in ship motion characteristics:
angular motion, leeway angle, angular speed and alongside angle of the ship. General study
on computational model provides parameters for missile ship 1241.8.
Keywords: Mathematical model, simulation, ship motion, engine, controls, missile ship.
1. Đặt vấn đề
Việc điều động tàu thủy, vận hành và khai thác hiệu quả các trang thiết bị trên tàu
thủy, nói chung, cũng như các vũ khí khí tài trên tàu quân sự, nói riêng, đòi hỏi phải nghiên
cứu và nắm vững động lực học chuyển động của tàu. Để mô tả chuyển động của tàu thủy tiến
hành xây dựng phần mềm mô phỏng động lực học chuyển động của tàu thủy, phần lõi của
phần mềm là mô hình động lực học tương tác của thân vỏ tàu với môi trường khi thay đổi các
tham số điều khiển.
Mục đích của nghiên cứu là xây dựng mô hình toán học và phần mềm mô phỏng động
lực học chuyển động của tàu thủy, từ đó tính toán mô phỏng tính quay vòng của tàu thủy.
Đối tượng nghiên cứu là tàu tên lửa 1241.8. Đây là tàu cao tốc (42 hải lý/giờ), hệ động
lực gồm 2 động cơ tuabin khí hành trình М-75 mỗi động cơ 5000 mã lực, 2 động cơ tuabin
khí tăng tốc М-70 mỗi động cơ 12000 mã lực, 2 chân vịt cố định bước, 1 bánh lái.
Nếu coi tàu là một đối tượng điều khiển, thì có rất nhiều tham số điều khiển, như các
tham số điều khiển động cơ, chân vịt, bánh lái, neo tời,... để đưa đến kết quả các tham số
chuyển động của tàu. Trong nghiên cứu này, khi nghiên cứu đặc tính quay vòng của tàu, giả
thiết chỉ điều chỉnh vào tham số bánh lái, các tham số còn lại không thay đổi.
Ngoài các yếu tố cấu tạo, kết cấu của bản thân tàu, còn có các yếu tố ngoại cảnh.
Nghiên cứu tiến hành xây dựng mô hình mô phỏng động lực học chuyển động của tàu, với giả
thiết bỏ qua ảnh hưởng của một số yếu tố ngoại cảnh.
2. Xây dựng mô hin
̀ h toán học động lực học chuyển động của tàu
2.1. Mô hin
h
toán
học
động lực học chuyển động của tàu
̀
Để xây dựng mô hình chuyển động của tàu trong mặt phẳng ngang cần xác định các lực
và mô men tác động lên thân tàu và bánh lái. Toàn bộ các lực và mô men này được quy dẫn
thành các lực chính và mô men chính, chúng được đặt trong mặt phẳng dọc tâm tàu (hình 1).
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Trên hình 1, Rz - lực nâng, nó cân bằng với trọng lượng tàu; Rx - lực cản, N; TE - lực
kéo, N ; M - mô men chính tác động lên thân tàu trong mặt phẳng dọc tâm tàu, Nm. Các lực
và mô men này gây ra sự thay đổi các tham số động học chuyển động của tàu, như: gia tốc
góc và gia tốc tuyến tính, góc chếch hướng, vận tốc góc và vận tốc tuyến tính. Các lực và mô
men được chia thành các lực và mô men dạng phi quán tính và quán tính theo nguồn gốc tự
nhiên của nó [1].

Hình 1. Các lực và mô men tác dụng lên thân tàu

Mô hình toán học động học chuyển động của tàu được thiết lập bằng các phương trình
vi phân phi tuyến tính. Nghiệm của phương trình là các tham số chuyển động của tàu: toạ độ
trọng tâm tàu (Xg, Yg, Zg), m; các góc (góc lắc ngang θ, góc lắc dọc ψ, góc hướng φ), độ và giá
trị tương ứng của vận tốc, m/s; gia tốc, m/s2 và bán kính quay vòng R, m (hình 2).
a)

b)

Hình 2. Các hệ tọa độ và
tham số chuyển động của tàu
thủy
a) Nhìn theo theo trục OZg;
b) Nhìn theo chiều dọc của
tàu hướng trục OXg;
c) Nhìn theo mạn phải tàu
theo hướng trục OYg

c)

Hai hệ tọa độ được sử dụng khi nghiên cứu là hệ tọa độ cố định (gắn với trái đất
OXgYgZg, gốc toạ độ trùng với điểm xuất phát của tàu, trục OXg - trùng với hướng chuyển
động ban đầu của tàu, OYg - vuông góc với OXg trong mặt phẳng ngang, OZg - trục thẳng đứng
hướng xuống dưới); và hệ tọa độ di động OXYZ (gốc tọa độ trùng với trọng tâm của tàu, trục
OX - nằm trong mặt phẳng dọc tâm tàu, hướng về phía mũi tàu, OY - vuông góc với OX trong
mặt phẳng ngang tâm tàu, OZ trục thẳng đứng hướng xuống dưới).
Phương trình động lực học chuyển động của tàu [1, 2] :
(m  11 )

76

dvx
 (m  22 ) v y  z  (m  33 ) v z  y   Fx   Fx ( M )
dt

(1)
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(m  22 )

dv y

 (m  11 ) v z  x  (m  33 ) v y  x   Fy   Fy ( M )

(2)

(m  33 )

dvz
 ( m  11 ) v z  y  ( m  22 ) v y vz   Fz   Fz( M )
dt

(3)

dt

dx
  J z  66   (J y  55 )   y z  (33  22 ) v y vz   M x   M x ( M )
dt
d y
( J y  55 )
  J z  44   (J y  66 )   x z  (11  33 ) v x vz   M y   M y( M )
( J x  44 )

dt

( J z  66 )
dxg
dt
dyg
dt

dx
  J y  55   (J x  55 )   z y  (22  11 ) v y vz   M z   M z( M )
dt

(4)
(5)
(6)

 vx cos  cos  v y (sin  cos  sin  cos  sin  )   (cos  cos  sin  sin  sin  )

(7)

 vx sin  cos  v y (sin  sin  sin  cos  cos  )   (cos  sin  sin  sin  cos  )

(8)

dz g
dt

 vx sin  v y sin  cos   cos  cos

d d

sin 
dt
dt
d
d
y 
cos  
cos sin 
dt
dt
d
d
z 
cos cos  
sin 
dt
dt

x 

(9)
(10)
(11)
(12)

Trong đó: m - khối lượng của tàu: m = ρlbtcb, kg;
Ρ - khối lượng riêng của nước biển, ρ = 1025 kg/m3;
L, B, T - chiều dài, chiều rộng và mớn nước của tàu, m;
CB - hệ số béo thân tàu;
Jx, jy, Jz - mô men quán tính toạ độ của thân tàu, m4;
Λ11, λ22,…λ66 - phần khối lượng nước kèm do tác động của tải trọng thủy
động lực học, kg;
 x,  y,  z - các thành phần vận tốc của thân tàu theo các trục oxg, oyg, ozg
tương ứng, m/s;
Ωx,ωy,ωz - các thành phần vận tốc góc của thân tàu, rad/s;
Σfx, σfy, σfz, - tổng các lực thành phần, N;
Σmx,σmy, σmz - tổng các mô men thành phần, Nm.
Trong nghiên cứu này khi xem xét mô hình động học chuyển động của tàu có xét đến
một số giả thiết, như: xem tàu chuyển động trong dòng nước sâu tĩnh, bỏ qua sự tác động của
các yếu tố ngoại cảnh (sóng, gió, dòng chảy, hiệu ứng bờ,...) Khi đó θ = 0; sự dịch chuyển
của tàu theo phương thẳng đứng rất nhỏ và có thể bỏ qua (ψ = 0); xem độ nghiêng của tàu
trong mặt phẳng ngang tâm tàu là nhỏ và không ảnh hưởng đến các đại lượng tải trọng thủy
động lực học; coi tàu là đối xứng trong mặt phẳng dọc tâm tàu khi tính toán các lực quán tính
tác động lên thân tàu; trong khoảng thời gian dt tốc độ tàu xem là không thay đổi và giả sử
rằng bánh lái của tàu hoạt động không có độ trễ (thực tế thì thời gian chuyển lái của bánh lái
tàu thực là 8 - 15 giây [1]).
Kết hợp các giả thiết trên, phương trình chuyển động của tàu miêu tả các mối liên hệ
động lực học, như sau:


d  d  0
 
;
dt
R
dt
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    0 ;
dxg
dt
dy g
dt

(14)

  cos  ;

(15)

  sin  ;

(16)

d 0
cos  0  V (1  k11 ) cos  0 
dt

L   2 2

(c1 0  c2  02 )  2 S d    r   p (  0 
   1 S p  0,
2
  2


V (1  k22 )

 I (1  k66 )

(17)

d


L  

 q p  2 S d L 0  qd  S d L2   l  r   p (  0     2 12 S p  0, (18)
(18)
dt
2
2
 2



0 *( R / L) 2
,
(( R / L)2  1,9)

(19)

Trong đó: β0 - góc dạt, là góc giữa trục OX và hướng vận tốc trọng tâm tàu, độ;
 -vận tốc trọng tâm tàu, m/s;
Ω -vận tốc góc quay vòng của tàu, rad/s;
Γ - góc vận tốc, là góc tạo bởi hướng vận tốc tàu và trục oxg, độ;
R - bán kính quay vòng của trọng tâm tàu, m.
Điều kiện biên ban đầu: 0 |t 0   |t 0   |t 0   |t 0  x |t 0  y |t 0  0,  |t 0  0
Khác với các mô hình toán học khác, như mô hình Voitkimski [1], trong các phương
trình này các thành phần có tính đến sự thay đổi của vận tốc bằng cách tính toán các giá trị
của nó trên mỗi bước theo sự thay đổi thời gian dt, cũng như xét đến điều kiện góc dịch
chuyển không vượt quá 10 - 15 độ và cosβ0 = 1.
2.2. Dữ liệu đầu vào để tính toán
Dữ liệu đầu vào để tính toán mô phỏng động lực học chuyển động của tàu tên lửa
1241.8 được trình bày trong bảng 1 [3, 4].
Bảng 1. Dữ liệu đầu vào để tính toán của tàu tên lửa 1241.8
TT
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Tên các đại lượng

Kí hiệu

Đơn vị

Cách xác định

Giá trị

1

Thể tích choán nước

V

m3

Theo [3]

500

2

Chiều dài tàu theo đường mớn
nước

L

m

Theo [3]

49,50

3

Chiều rộng tàu theo đường mớn
nước

B

m

Theo [3]

8,74

4

Mớn nước trung bình

T

m

Theo [3]

2,20

6

Khoảng cách từ trục bánh lái
đến sườn giữa tàu

l

m

Theo [3]

23,27

7

Tốc độ ban đầu của tàu

υ0

m/s

Mặc định cho trước

8

8

Khối lượng tàu

m

kg

Theo [3]

490000

9

Mô men quán tính của trọng
lượng tàu

I

kg.m2

I = 0,05ρVL2

62,79.106
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TT

Tên các đại lượng

10

Hệ số trọng lượng liên kết

11

Kí hiệu

Đơn vị

Cách xác định

Giá trị

k11

Theo đồ thị [1, t.66,
hình 17]

0,46

Hệ số trọng lượng liên kết

k22

Theo đồ thị [1,t.67,
hình 17]

0,61

12

Hệ số mô men quán tính liên kết

k66

Theo đồ thị [1,t.69,
hình 18]

0,54

13

Hệ số góc của lực nâng bánh lái



Theo tính toán
trong [1]

1,85

14

Khoảng cách tương đối



 = l/L

0,47

15

Hệ số hoàn chỉnh của mặt
phẳng đường kính

σd

Theo tính toán của
tài liệu [1]

0,95

16

Hệ số của lực bình thường

c1

Theo đồ thị [1,trang
552, hình 21]

0,1

17

Hệ số của lực bình thường

c2

Theo đồ thị [1,trang
552, hình 22]

1,6

18

Hệ số mô men vị trí

qv

Theo đồ thị [1,trang
554, hình 23]

0,81

19

Hệ số mô men giảm xóc

qd

Theo đồ thị [1,trang
554, hình 24]

0,64

20

Hệ số ảnh hưởng của thân vỏ

φ1

Theo tính toán của
tài liệu [1]

0,9

21

Diện tích của bánh lái

Sp

Theo tính toán của
tài liệu [2]

8

22

Hệ số giảm do ảnh hưởng thân
vỏ tàu

χp

Theo tính toán của
tài liệu [1]

0,3

23

Diện tích tiết diện trong mặt dọc
tâm tàu

Sd

Sd = LTσd

103,78

m2

m2

3. Kết quả tính toán mô phỏng và bàn luận
Mô hình toán học chuyển động của tàu được viết trên ngôn ngữ Delphi, Matlab. Để
giải các phương trình vi phân đã sử dụng phương pháp Runge-Kutta bậc 4. Trong bảng 1 đã
đưa ra các dữ liệu đầu vào được sử dụng để tính toán dựa trên các công thức và các giá trị
trong tài liệu [1, 3, 4]. Trong các giai đoạn của thực nghiệm tính toán đã thực hiện nghiên cứu
trên sự thay đổi các đặc tính của tàu trong trường hợp khi các góc bẻ lái alpha khác nhau.
Đồ thị biểu diễn sự thay đổi của đặc tính chuyển động của tàu trong trường hợp góc bẻ
lái α thay đổi từ 00 đến 800 với bước thay đổi là 100. Với các góc bẻ lái khác nhau, trên hình 3
mô phỏng vận tốc góc quay vòng của tàu, hình 4 - phụ thuộc vận tốc trọng tâm tàu theo thời
gian, hình 5 - phụ thuộc bán kính quay vòng theo thời gian, hình 6 - phụ thuộc tọa độ trọng
tâm tàu theo thời gian (trên trục hoành là thời gian tính bằng giây).
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Hình 3. Mô phỏng vận tốc góc quay vòng của tàu trong hệ trục toạ độ OXgYgZg

Nhận xét: trong những giây đầu tiên khi thực hiện bẻ lái, vận tốc góc tăng nhanh và sẽ
dần đạt tới giá trị ổn định ở những khoảng thời gian sau đó. Góc bẻ lái càng lớn thì vận tốc
góc cũng càng lớn.

Hình 4. Đồ thị phụ thuộc vận tốc trọng tâm tàu theo thời gian với các góc bẻ lái khác nhau trong
hệ trục toạ độ OXgYgZg

Nhận xét: trong những giây đầu tiên khi thực hiện bẻ lái, vận tốc giảm nhanh và sẽ
dần đạt tới giá trị ổn định ở những khoảng thời gian sau đó. Góc bẻ lái càng lớn thì vận tốc
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lại càng nhỏ. Quan sát đồ thị ta thấy, vận tốc tương đối luôn nhỏ hơn 1, nên vận tốc thực sự
của tàu khi quay vòng luôn luôn nhỏ hơn vận tốc ban đầu v0.

Hình 5. Đồ thị phụ thuộc bán kính quay vòng theo thời gian với các góc bẻ lái khác nhau

Nhận xét: trong những giây đầu tiên khi thực hiện bẻ lái, bán kính xoay vòng tăng
nhanh và đạt đến đỉnh parabol, ngay sau đó nó sẽ giảm nhanh. Quá trình tăng và giảm nhanh
này diễn ra trong khoảng thời gian khoảng 2s, càng về sau sẽ dần dần đạt tới giá trị ổn định.
Góc bẻ lái càng lớn thì bán kính quay vòng càng nhỏ.

Hình 6. Đồ thị phụ thuộc tọa độ trọng tâm tàu theo thời gian với các góc bẻ lái khác nhau

Nhận xét: đồ thị tọa độ tương đối của trọng tâm tàu theo các góc bẻ lái khác nhau có
hình dạng như những đường xoáy trôn ốc. Góc bẻ lái càng nhỏ thì bán kính vòng xoáy càng
lớn. Quỹ đạo của tàu như những đường cong có xu hướng ra xa rồi lại về gần vị trí ban đầu,
bán kính cong càng giảm.
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4. Kết luận
Trên cơ sở mô hình toán học điều khiển động cơ và động lực học chuyển động của tàu
theo mô hình của Voitkimski [1] nhóm tác giả đã mở rộng thêm các điều kiện là tính toán khi
góc bẻ lái nhỏ. Nghiên cứu được áp dụng khi sử dụng các thông số của tàu tên lửa 1241.8.
Mô đun phần mềm được viết trên ngôn ngữ Delphi, Matlab và dựa trên các mô hình
toán nhận được và thực hiện các tính toán thực nghiệm.
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của giá trị góc bẻ lái đến các đặc tính động lực học chuyển
động của tàu: bán kính quay vòng, vận tốc góc quay vòng, vận tốc trọng tâm tàu, tọa độ trọng
tâm tàu. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để nghiên cứu sâu hơn các đặc tính động lực học chuyển
động của tàu khi có các tác động của điều kiện ngoại cảnh khác nhau, cũng như là cơ sở để
xây dựng các hệ thống mô phỏng chuyển động tàu khi xét đến cả các yếu tố đã bỏ qua trong
giả thiết của nghiên cứu này.
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Đánh giá ảnh hưởng của việc tuần hoàn khí thải (EGR) đến các chỉ tiêu
kinh tế, năng lượng, môi trường của động cơ diesel tàu thủy 6S185L-ST
Assessment on the impact of exhaust gas recirculation (EGR) on economic, energy and
environment criteria of marine diesel engine 6S185L-ST
Vũ Ngọc Khiêm
Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải,
khiemvungoc@gmail.com
Tóm tắt
Đối với động cơ diesel tàu thủy việc áp dụng các giải pháp làm giảm mức phát thải
NOx có trong khí thải của động cơ nhằm đáp ứng các yêu cầu được quy định trong phụ lục VI
Công ước MARPOL 73/78 đang là yêu cầu bức thiết hiện nay. Có nhiều cách để giảm mức
phát thải NOx ngay tại nguồn phát sinh như: giảm góc phun sớm, tuần hoàn khí thải, phun
nước vào xy lanh,... Bài báo trình bày kết quả đánh giá ảnh hưởng của việc tuần hoàn khí thải
đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng, môi trường của động cơ diesel tàu thủy 6S185L-ST
thông qua mô hình mô phỏng chu trình công tác được xây dựng trong phần mềm chuyên dụng
AVL-Boost.
Từ khóa: Tuần hoàn khí thải, tỷ lệ EGR, chu trình công tác, mức phát thải NOx, động
cơ diesel 6S185L-ST.
Abstract
For marine diesel engines, applying solutions NOx emission in the exhaust gas of the
engine to meet the requirements set forth in Annex VI of MARPOL 73/78 are required. There
are several methods to reduce NOx emission at source including: reducing early spray angle,
recirculating exhaust gas, spraying water into the cylinder. This paper presents assessment
on the impact of EGR on economic, energy and environment criteria by specialized software
AVL-Boost.
Keywords: Exhaust gas recirculation, EGR rate, NOx Emissions, diesel engine 6S185L-ST.
1. Đặt vấn đề
Nhằm kiểm soát tốt khí xả từ tàu trong hoạt động hàng hải trên toàn thế giới ở mức độ
cho phép, tháng 9/1997, Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO đã bổ sung vào Công ước MARPOL
73/78 Phụ lục VI - Các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm không khí do tàu gây ra và bắt đầu có
hiệu lực từ ngày 19/05/2005. Mục đích của Phụ lục VI là kiểm soát việc phát thải các chất làm
suy giảm tầng ô zôn, ô xít ni tơ (NOx), ô xít lưu huỳnh (SOx), các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi
và việc đốt chất thải trên tàu biển [5].
Hiện nay ở Việt Nam, các tàu cỡ vừa và nhỏ chiếm số lượng lớn [11]. Các phương tiện
này thường lắp các động cơ diesel thế hệ cũ (hệ thống nhiên liệu truyền thống kiểu Bosch,
chưa có bộ xử lý khí xả...) có mức độ phát thải các chất độc hại trong khí xả cao, gây ảnh
hưởng đến môi trường tự nhiên và con người [8].
Trước tình hình trên, rất cần các nhóm giải pháp hiệu quả nhằm xử lý các chất độc hại
có trong khí xả của động cơ diesel lắp trên các tàu cỡ vừa và nhỏ. Đối với động cơ diesel có
hai nhóm giải pháp xử lý khí thải: xử lý ngay tại nguồn phát sinh (bên trong động cơ) hoặc
trên đường thải của động cơ. Một trong những biện pháp hữu hiệu giảm phát thải NOx ngay
tại nguồn phát sinh cho động diesel đó là áp dụng phương pháp tuần hoàn khí thải EGR
(Exhaust Gas Recirculation).
Trên thế giới đã có các công trình nghiên cứu kết hợp giữa việc mô phỏng chu trình
công tác của động cơ trên phần mềm chuyên dụng với nghiên cứu thực nghiệm trên bệ thử
động cơ. Kết quả đã đánh giá được ảnh hưởng của EGR đến chỉ tiêu kinh tế, năng lượng của
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động cơ và việc lựa chọn tỷ lệ EGR hợp lý sẽ đáp ứng việc đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế, năng
lượng của động cơ đồng thời thỏa mãn các tiêu chuẩn về môi trường liên quan đến mức phát
thải NOx [6, 7, 10].
Nhìn chung việc nghiên cứu và ứng dụng phương pháp tuần hoàn khí thải nhằm xử lý
NOx có trong khí xả của động cơ diesel ở Việt Nam còn khá mới mẻ (đặc biệt các công trình
nghiên cứu dành cho động cơ diesel lắp trên tàu thủy gần như chưa có). Các động cơ diesel
lắp trên tàu thủy có điều kiện và chế độ hoạt động mang đặc thù riêng (nhiên liệu, kết cấu các
hệ thống, chế độ làm việc,…). Vì vậy, cần thiết phải có những nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh
hưởng của EGR đến mức phát thải NOx của động cơ diesel lắp trên các tàu thủy. Kết quả của
quá trình nghiên cứu là tài liệu tham khảo cho việc áp dụng giải pháp tuần hoàn khí thải cho
các động cơ diesel tàu thủy trước khi nước ta chính thức tham gia Phụ lục VI của Công ước
MARPOL 73/78.
2. Đối tượng và phần mềm phục vụ nghiên cứu
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Động cơ 6S185L-ST là động cơ diesel 4 kỳ, 6 xy lanh bố trí một hàng thẳng đứng,
không tự đảo chiều, thứ tự làm việc là: 1-5-3-6-2-4, khởi động bằng khí nén, tăng áp bằng
tuabin khí thải có làm mát khí tăng áp, hệ thống làm mát cưỡng bức 2 vòng tuần hoàn, bơm
nước tuần hoàn kiểu li tâm, cơ cấu phối khí xu páp treo, trục cam đặt trong thân máy và biên
dạng cam là loại cam lồi ba cung. Các thông số cơ bản của động cơ 6S185L-ST được trình bày
trong bảng 1.
Bảng 1. Các thông số cơ bản của động cơ 6S185L-ST

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Thông số/ký hiệu
Thứ tự công tác
Thể tích công tác
Đường kính xy lanh (D)
Hành trình piston (S)
Tỷ số nén ()
Công suất định mức Nemax
Vòng quay ứng với Nemax
Góc phun sớm nhiên liệu tính theo góc
quay trục khuỷu
Loại bơm cao áp
Số lỗ vòi phun
Đường kính lỗ vòi phun
Trọng lượng khô của động cơ
Hệ số dự trữ mô men
Góc mở sớm xu páp nạp
Góc đóng muộn xu páp nạp
Góc mở sớm xu páp thải
Góc đóng muộn xu páp thải

Giá trị
1-3-3-6-2-4
37,09
185
230
13.6
442
900

Đơn vị

16÷18

độ

Kiểu Bosch
4
0.3
5000
15
10
46
56
10

lỗ
mm
kg
%
độ
độ
độ
độ

dm3
mm
mm
kW
v/ph

2.2. Phần mềm mô phỏng
Quá trình nghiên cứu lý thuyết được tiến hành trên phần mềm AVL-Boost do hãng
AVL của Áo cung cấp. AVL-Boost là một công cụ mô phỏng chu trình công tác và quá trình
trao đổi khí của động cơ. Boost cho phép xây dựng mô hình đầy đủ của toàn thể động cơ bằng
cách lựa chọn các phần tử có trong hộp công cụ và nối chúng lại bằng các phần tử ống nối.
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Giữa các đường ống, người ta sử dụng các phương trình động lực học. Đây là một công cụ mô
phỏng tin cậy, nó cho phép giảm thời gian phát triển động cơ bằng công cụ mô phỏng và
nghiên cứu động cơ chính xác, tối ưu hóa kết cấu và quá trình ngay ở giai đoạn tạo mẫu động
cơ mà không cần đến mô hình cứng,...
3. Xây dựng mô hình mô phỏng chu trình công tác của động cơ 6S185l-ST nguyên thủy
3.1. Xây dựng mô hình mô phỏng
Kết quả mô phỏng động cơ 6S185L-ST trên phần mềm AVL-Boost được trình bày
trên hình 1.

Hinh 1. Sơ đồ mô phỏng động cơ 6S185L-ST trên phần mềm AVL-Boost
C1 ÷ C6 - Các phần tử xy lanh; PL1 ÷ PL3 - Các phần tử bầu gom khí nạp, thải;
TC1 - Bộ tuabin máy nén; CO1 - Bộ làm mát khí tăng áp; CL1 - Bầu lọc khí nạp

3.2. Hiệu chỉnh và đánh giá mô hình
Sau khi kết thúc quá trình xây dựng mô hình tác giả tiến hành chạy mô hình mô phỏng
nhằm đánh giá sự chính xác của quá trình mô phỏng.
Độ tin cậy của mô hình được thể hiện thông qua kết quả so sánh giữa N e, ge giữa mô
phỏng và thực nghiệm tại chế độ 100% tải được thể hiện trên hình 2.

Hình 2. Ne và ge ở chế độ 100% tải giữa mô phỏng và thực nghiệm
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Căn cứ vào kết quả thể hiện trên hình 3 có thể thấy đường đặc tính công suất và suất
tiêu hao nhiên liệu của động cơ 6S185L-ST giữa mô phỏng và thực nghiệm khá tương đồng vì
vậy mô hình động cơ 6S185L-ST được xây dựng trên phần mềm AVL-Boost có thể sử dụng
để nghiên cứu mô phỏng các vấn đề liên quan đến động cơ 6S185L-ST.
4. Xây dựng mô hình mô phỏng chu trình công tác của động cơ 6S185L-ST có xét đến
ảnh hưởng của EGR
4.1. Lựa chọn kiểu EGR và xác định sơ bộ kích thước đường ống EGR cho động cơ
6S185L-ST
Kiểu EGR cho động cơ 6S185L-ST được lựa chọn dựa trên các yếu tố: chế độ tải
thường hay sử dụng của động cơ diesel tàu thủy (75 ÷ 85% tải), kết cấu đường ống nạp thải
của động cơ. Trong nghiên cứu này tác giả lựa chọn kiểu EGR ở áp suất thấp, có làm mát khí
EGR, vị trí trích khí EGR cách miệng xả của tuabin 1000 (mm) đo theo chiều dài đường ống
thải.
Việc chọn sơ bộ đường kính ống của hệ thống ống tuần hoàn khí thải dựa trên cơ sở
tính toán sơ bộ tỷ lệ khí sẽ tuần hoàn trở lại. Các nghiên cứu trong và ngoài nước đều chỉ ra
rằng khi tăng tỷ lệ khí tuần hoàn sẽ làm giảm mức phát thải NOx tuy nhiên cũng sẽ làm tăng
mức phát thải PM và giảm các chỉ tiêu về công suất và mô men của động cơ, vì vậy để cân
đối giữa các yếu tố trên tỷ lệ khí tuần hoàn thường chọn nhỏ hơn 25%.
Tỷ lệ khí tuần hoàn được tính theo công thức sau:
m
mEGR
QEGR
% EGR  EGR 

 25%
mt
mEGR  mKK QEGR  QKK
Trong đó:

mt: Tổng khối lượng của khí nạp vào động cơ;
mEGR, QEGR: Là khối lượng, lưu lượng của khí tuần hoàn;
mKK, QKK: Là khối lượng, lưu lượng của không khí.
Khai triển công thức trên ta có:
F .v
Q
F .v .
QEGR  KK  kk kk  FEGR .v EGR . EGR  KK KK KK
4

4

4

Thông thường vận tốc của dòng khí đi trong ống tuần hoàn sẽ lớn hơn vận tốc của
dòng khí đi trong ống chứa khí nạp mới đồng thời khối lượng riêng của khí EGR sẽ khác so
với khối lượng riêng của khí nạp mới. Trong tính toán sơ bộ nếu bỏ qua sự khác nhau trên thì
đường kính của ống tuần hoàn khí thải sẽ được tính theo công thức:

d

2
EGR

2
d KK
d
150

 d EGR  KK  d EGR 
 75
4
2
2

Như vậy, qua các tính toán trên đồng thời đường kính ống được chọn theo tiêu chuẩn
nhóm nghiên cứu lựa chọn ống tuần hoàn khí thải có đường kính 60 (mm). % EGR sẽ có sự
thay đổi do vận tốc của khí đi trong ống EGR khác với vận tốc ống trên đường nạp đồng thời
khối lượng riêng của khí EGR sẽ khác khối lượng riêng của khí nạp. % EGR sẽ được tính
toán cụ thể trên mô hình mô phỏng tại từng chế độ và độ mở của van EGR.
4.2. Xây dựng mô hình mô phỏng chu trình công tác của động cơ 6S185L-ST có xét đến
ảnh hưởng của việc tuần hoàn khí thải
Mô hình mô phỏng hệ thống EGR cho động cơ 6S185L-ST được lập dựa trên mô hình
động cơ 6S185L-ST nguyên thủy đã được lập và hiệu chỉnh theo kết quả thử nghiệm thực tế
của đường công suất và suất tiêu hao nhiên liệu. Đường ống EGR được lựa chọn theo kích
thước đã được tính sơ bộ và căn cứ vào điều kiện thức tế của động cơ trong phòng thí nghiệm.
Mô hình mô phỏng động cơ 6S185L-ST khi có hệ thống EGR được trình bày như trên hình 3.
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Hình 3. Sơ đồ động cơ 6S185L-ST khi có hệ thống EGR

Hệ thống EGR bao gồm:
Phần tử rẽ nhánh J13, J14;
Hệ thống ống EGR được đánh số từ 45 đến 49;
Van điều khiển tỷ lệ EGR được ký hiệu R1;
Két làm mát khí EGR được ký hiệu CO2.
5. Đánh giá ảnh hưởng của EGR đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng và môi trường
5.1. Lựa chọn chế độ mô phỏng
Trong các chế độ làm việc của động cơ diesel tàu thủy thì chế độ làm việc thường
xuyên là chế độ được sử dụng nhiều nhất. Ở chế độ làm việc thường xuyên nhất của động cơ
diesel tàu thủy công suất động cơ nằm trong khoảng (75÷85)% Neđm. Tuy nhiên, để đánh giá
được đầy đủ sự ảnh hưởng của việc tuần hoàn khí thải đến các chỉ tiêu kinh tế - năng lượng
của động cơ trong nghiên cứu này sẽ xây dựng bộ số liệu về tính kinh tế năng lượng và môi
trường khi động cơ làm việc ở các chế độ từ 25 đến 100% tải theo đường đặc tính chân vịt
(với bước thay đổi của tải là 25%) và sẽ khảo sát thêm ở chế độ 85%. Tại từng chế độ sẽ khảo
sát độ mở của van EGR từ 0 đến 100% với bước thay đổi là 20%. Công suất và tốc độ của
động cơ theo các chế độ tính toán được trình bày trên Bảng 2.
STT
1
2
3
4
5

Bảng 2. Chế độ mô phỏng động cơ 6S185L-ST theo đặc tính chân vịt
%Neđm
Giá trị
%nđm
Giá trị
Độ mở van EGR được khảo sát
[%]
[kW]
[%]
[vg/ph]
[%]
100
436
100
900
85
370.6
95
855
75
327
91
819
Van EGR thay đổi từ 0 ÷ 100%
50
218
79
711
25
109
63
567

5.2. Đánh giá ảnh hưởng của %EGR đến các chỉ tiêu kinh tế - năng lượng của động cơ
Đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa độ mở của van EGR và tỷ lệ khí tuần hoàn theo các
chế độ tải khác nhau được biểu thị trên hình 4.
Căn cứ vào kết quả trên có thể thấy: ở tất các các chế độ khác nhau khi tăng độ mở của
van EGR tỷ lệ khí tuần hoàn có xu hướng tăng. Khi độ mở của van nhỏ hơn 40% ở các chế độ
khác nhau tỷ lệ khí tuần hoàn sai khác nhau không nhiều, %EGR có xu hướng giảm nhẹ khi
tăng tải và ở một chế độ tải tỷ lệ khí tuần hoàn tăng gần như tuyến tính theo độ mở của van
EGR điều này có thể giải thích do khi độ mở của van nhỏ tổn thất đường truyền tại vị trí dòng
khi đi qua van là lớn ở tất các các chế độ tải vì vậy sẽ hạn chế lượng khí tuần hoàn. Tuy
nhiên, khi độ mở của van lớn hơn 40% thì có sự khác biệt về %EGR giữa các chế độ tải do
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khi đó tổn thất qua van nhỏ. %EGRmin  29% khi động cơ làm việc ở chế độ 25% tải,
%EGRmax  38% khi động cơ làm việc ở chế độ 75% tải. Khi độ mở của van EGR = 40% ở tất
cả các chế độ tỷ lệ khí tuần hoàn  25%. Diễn biến công suất của động cơ theo các chế độ tải
và độ mở của van EGR được thể hiện trên hình 5.

Hình 4. Mối liên hệ giữa độ mở của van EGR và %EGR theo các chế độ tải khác nhau khi động cơ
làm việc theo đường đặc tính chân vịt

Hình 5. Diễn biến Ne, ge của động cơ theo các chế độ tải và độ mở của van EGR

Kết quả diễn biến công suất (Ne), suất tiêu hao nhiên liệu (ge) của động cơ được trình
bày trên hình 5 căn cứ vào kết quả trên có thể thấy: ở các chế độ 25 ÷ 50% tải khi tăng độ mở
của van EGR thì công suất của động cơ có xu hướng giảm nhẹ. Ở các chế độ từ 75 ÷ 100% tải
khi độ mở của van EGR nhỏ công suất động cơ có sự suy giảm nhẹ, tuy nhiên khi tiếp tục
tăng độ mở của van EGR công suất động cơ sẽ suy giảm rất nhanh do lượng khí thải tuần
hoàn tại buồng cháy của động cơ lớn sẽ ảnh hưởng xấu đến quá trình hình thành hỗn hợp và
cháy trong buồng đốt. Ở các chế độ tải lớn thời điểm xảy ra sự suy giảm nhanh của công suất
động cơ phụ thuộc vào chế độ tải của động cơ, khi chế độ tải càng cao thời điểm suy giảm của
Ne tương ứng với độ mở của van EGR càng nhỏ cụ thể: ở chế độ 100% tải thời điểm này
tương ứng với độ mở van EGR là 20% (khoảng 15%EGR) còn ở các chế độ 75 và 85% tải
thời điểm này tương ứng với độ mở van EGR là 40% (khoảng 25 %EGR). Thời điểm xảy ra
sự suy giảm nhanh của công suất động cơ sẽ là căn cứ quan trọng cho việc lựa chọn tỷ lệ EGR
hợp lý theo từng chế độ vận hành của động cơ.
Căn cứ vào kết quả trên có thể thấy diễn biến sự thay đổi suất tiêu hao nhiên liệu của
động cơ theo chế độ tải và độ mở của van EGR hoàn toàn phù hợp với diễn biến sự thay đổi
của %EGR và công suất của động cơ đã được trình bày trên các hình 4 và 5. Cụ thể, khi ở các
chế độ tải nhỏ suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ có sự gia tăng nhẹ khi tăng độ mở của van
EGR do ở các chế độ này khi tăng độ mở van EGR thì công suất của động cơ có sự giảm nhẹ
(hình 5). Ở các chế độ tải lớn khi độ mở của van EGR nhỏ thì suất tiêu hao nhiên liệu có xu
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hướng tăng nhẹ tuy nhiên khi đạt một giá trị độ mở nhất định thì ge tăng nhanh khi tăng độ
mở van EGR, điều này hoàn toàn phù hợp với diễn biến công suất của động cơ.
5.3. Đánh giá ảnh hưởng của %EGR đến các chỉ tiêu môi trường của động cơ
Theo Công ước MARPOL 73/78 phần Phụ lục VI đã quy định rất chi tiết tiêu chuẩn về
mức phát thải NOx dành cho động cơ diesel tàu thủy như được thể hiện trong bảng 3.
Bảng 3. Tiêu chuẩn về mức phát thải NOX dành cho động cơ diesel tàu thủy
Số vòng quay của động cơ
Tiêu chuẩn mức phát thải NOx
n [vòng/phút]
[g/kW.h]
n < 130
3,4
130 ≤ n < 2000
9.n-0,2
n ≥ 2000
2,0

Theo tiêu chuẩn trên thì mức phát thải NOx cho phép đối với động cơ diesel 6S185LST có vòng quay 900 (vòng/phút) là:
[NOx] = 9.n-0.2 = 9.900-0.2 = 2,309 g/kW.h
Kết quả tính toán diễn biến mức phát thải NOx và PM có trong khí xả của động cơ
theo chế độ tải và độ mở van EGR được trình bày trên hình 6.

Hình 6. Diễn biến NOX và PM có trong khí xả theo chế độ tải và độ mở van EGR

Căn cứ vào kết quả tính toán mức phát thải NOx đồng thời so sánh với tiêu chuẩn
MARPOL 73/78 có thể thấy tại một số chế độ nếu không có EGR thì mức phát thải NOx lớn
hơn so với tiêu chuẩn cho phép. Theo kết quả tính toán được thể hiện trên hình 6 có thể thấy
diễn biến mức phát thải NOx và PM có xu hướng đối lập nhau do cơ chế hình thành các chất
này trong khí xả có xu hướng trái ngược nhau. Khi tăng độ mở của van EGR sẽ làm giảm
nhanh lượng phát thải NOx, tuy nhiên lượng PM sẽ tăng cao vì vậy cần chọn tỷ lệ EGR hợp
lý nhằm đảm bảo giảm được mức phát thải NOx đồng thời không làm tăng quá nhiều mức
phát thải PM.
6. Lựa chọn tỷ lệ EGR cho động cơ theo các chế độ làm việc
Qua các kết quả phân tích, đánh giá ảnh hưởng của EGR đến các chỉ tiêu kinh tế, kỹ
thuật và môi trường đã được trình bày trong mục 5 sẽ là căn cứ quan trọng cho việc lựa chọn
tỷ lệ EGR hợp lý theo các chế độ vận hành của động cơ. Tỷ lệ EGR theo các chế độ vận hành
của động cơ như sau:
- Ở các chế độ 85 ÷ 100% tải lựa chọn độ mở van EGR là 20% tương ứng với tỷ lệ
EGR khoảng 15%;
- Ở các chế độ khai thác thường xuyên 75 ÷ 85% tải và chế độ nhỏ tải (25 ÷ 50% Ne)
lựa chọn độ mở của van EGR là 40% tương ứng với tỷ lệ EGR khoảng 25%;
- Chế độ khởi động và tải nhỏ hơn 25% Neđm van EGR sẽ đóng hoàn toàn.
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Kết luận
Bài báo đã đánh giá được ảnh hưởng của việc tuần hoàn khí thải đến các chỉ tiêu kinh
tế, năng lượng và môi trường của động cơ diesel tàu thủy 6S185L-ST khi làm việc theo đường
đặc tính chân vịt qua đó lựa chọn được tỷ lệ EGR phù hợp nhằm đảm bảo chỉ tiêu về môi
trường nhưng không làm giảm quá nhiều các chỉ tiêu về kinh tế của động cơ.
Việc sử dụng EGR sẽ làm giảm hàm lượng NOx tuy nhiên sẽ làm tăng mức phát thải
PM của động cơ vì vậy cần có sự kết hợp giữa việc tuần hoàn khí thải với các biện pháp làm
giảm mức PM khác.
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Nghiên cứu tổ chức và tính chất phôi tấm hợp kim đồng Cu-3Si-1Mn-1Zn
làm tiếp điểm cho cụm giao liên cao tần radar
Researching on microstructures and properties plate slap of copper alloy Cu-3Si-1Mn-1Zn for slip
ring of radar
Sái Mạnh Thắng1, Trần Ngọc Thanh1,
Trần Thị Thanh Vân2, Phạm Huy Tùng2, Nguyễn Dương Nam2
1
Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự,
smtbk77@yahoo.com
2
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Tóm tắt
Bài báo này nghiên cứu về chế tạo phôi tấm hợp kim đồng Cu-3Si-1Mn-1Zn. Đi từ nấu
đúc, cán tấm kết hợp với xử lý nhiệt. Sử dụng các phương pháp để đánh giá tổ chức và tính
chất phôi tấm hợp kim chế tạo như phân tích thành phần hóa học, tổ chức tế vi, Xray, SEM,
độ dẫn điện, độ cứng, giới hạn bền kéo. Xác định tính chất vật liệu đáp ứng yêu cầu cho chế
tạo thay thế thường xuyên tiếp điểm điện cụm giao liên cao tần của radar cảnh giới và radar
trên tàu biển.
Từ khóa: Công nghệ vật liệu, hợp kim đồng ƂpMц 3-1, C65500.
Abstract
This paper studies on manufacture of plate slab of copper alloy Cu-3Si-1Mn-1Zn. In
which cast and rolled method are in combination with heat treatment. Using methods to
analyze the microstructures and properties of alloy plate slab such as chemical composition,
microstructure, Xray, SEM, conductivity, hardness and tensile strength. Determining material
properties to meet the requirements for frequent replacement electrical contact of slip ring of
radar and using in boat and on coast.
Keywords: Copper alloy Cu-3Si-1Mn-1Zn, slip ring of radar, ƂpMц 3-1, Copper alloy C65500.
1. Mở đầu
Ngày nay radar được sử dụng rộng rãi trong quân sự và dân sự, trong bảo vệ vùng trời,
vùng biển và thông tin liên lac. Trong lĩnh vực hàng hải radar được sử dụng để liên lạc, định
vị, dẫn đường, khám phá đáy biển, tìm nguồn cá,…
Cụm giao liên cao tần của radar là thiết bị kết nối tín hiệu điện giữa phần tĩnh và phần
quay của radar. Trong cụm giao liên cao tần của radar thì chi tiết tiếp điểm xoay giữ vai trò
quyết định nhất trong việc đảm bảo truyền dẫn tín hiệu thu phát sóng điện từ của radar.

Tiếp điểm
Cụm quay
với bộ giao
liên cao tần

Hình 1. Một khối giao liên cao tần của radar
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Qua khảo sát thành phần hóa học của một số tiếp điểm radar khác nhau đã xác định sơ
bộ được thành phần hợp kim chế tạo tiếp điểm cụm giao liên cao tần, vật liệu chế tạo tiếp
điểm là hợp kim đồng được hợp kim hoá với 3%Si và 1%Mn. Tham khảo các tài liệu theo
tiêu chuẩn Liên bang Nga cho thấy hợp kim chế tạo tiếp điểm cụm giao liên cao tần là hợp
kim ƂpMц 3-1 (theo ГOCT 18175-78 - Nga) [3]. Đây là hợp kim có giới hạn bền và giới hạn
đàn hồi cao phù hợp cho chế tạo tiếp điểm điện. Hợp kim được hóa bền thông qua công nghệ
gia công biến dạng và được cung cấp theo các dạng tiêu chuẩn phôi ở các chế độ xử lý khác
nhau. Hợp kim ƂpMц 3-1 tương đương với mác vật liệu C65500 của Mỹ (theo UNS - Mỹ)
[2].
Hợp kim C65500 có thành phần tương tự hợp kim ƂpMц 3-1 của Nga nhưng được hợp
kim thêm Zn với hàm lượng < 1,5% để cải thiện tính đúc và độ dẻo. Về cơ tính và chế độ xử
lý hai hợp kim là tương đương nhau. Qua khảo sát, hợp kim C65500 được sử dụng làm tiếp
điểm điện kết hợp được các chỉ tiêu cơ tính như có giới hạn đàn hồi cao, có độ dẻo nhất định,
đảm bảo yêu cầu về độ dẫn điện, tính công nghệ trong gia công, không nhiễm từ, không phát
tia lửa điện khi bị va đập, chế độ xử lý vật liệu được chọn là H04 (mức độ biến dạng nguội
khoảng 40%). C65500 có tính công nghệ tốt chịu ăn mòn tốt và có tính hàn rất tốt. Đây là loại
vật liệu chịu va đập và chịu mòn ma sát rất tốt. Chính vì vậy hợp kim này được sử dụng trong
chế tạo các tiếp điểm xoay trong các loại radar và trên các thiết bị bay. Bảng 1 trình bày các
giá trị đạt được ở chế độ xử lý H04.
Bảng 1. Chế độ H04 với hợp kim C65500 [2]
Chế độ
xử lý
H04

Giới hạn bền kéo, Giới hạn đàn hồi,
MPa
MPa
650

450

Độ giãn
dài, %

Độ cứng,
Hv

Độ dẫn điện,
%IACS

8

200

7%

Bộ phận tiếp điểm hoạt động thường xuyên liên tục ở trong điều kiện ăn mòn mài mòn
khác nhau, tiếp điểm là chi tiết thường xuyên thay thế theo định kỳ để đảm bảo thu phát tín
hiệu ổn định của radar. Ở Việt Nam, hiện chưa sản xuất ra loại phôi có tiêu chuẩn phù hợp
cho gia công chế tạo tiếp điểm ở dạng trên mà vẫn phải nhập ngoại với giá thành cao.
Bài báo này trình bày các nghiên cứu chế tạo phôi đồng tiếp điểm theo mác hợp kim
C65500 xử lý biến dạng ở chế độ H04, khảo sát tổ chức và tính chất của vật liệu.
2. Phương pháp và thiết bị nghiên cứu
- Nấu mác hợp kim được thực hiện tại Viện Khoa học Mỏ và Luyện kim - Bộ Công
thương, trên trong lò cảm ứng trung tần với nồi nấu graphit. Khuôn đúc kim loại, chiều dày
thỏi đúc 50mm.
- Thực hiện xử lý nhiệt và cán tấm được thực hiện tại Viện Tên lửa - Viện Khoa học
Công nghệ Quân sự.
- Xác định thành phần hóa học vật liệu tiếp radar P-18, một số radar nhỏ khác (có
nguồn gốc từ Liên Bang Nga) và mẫu hợp kim chế tạo bằng phương pháp phân tích quang
phổ phát xạ trên thiết bị FOUDRYMASTER - Viện Tên lửa - Viện Khoa học Công nghệ
Quân sự.
- Khảo sát tổ chức tế vi trên kính hiển vi quang học AXIOVERT-100A và đo độ cứng
của mẫu nghiên cứu tại phòng thí nghiệm kim loại học - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
- Phân tích cấu trúc bằng rơn ghen thực hiện trên thiết bị xray X’PERT PRO, Viện
Hóa học và Vật liệu - Viện Khoa học Công nghệ Quân sự.
- Chụp ảnh tổ chức trên máy hiển vi điện tử quét HITACHI S4800, Viện Vệ sinh dịch
tễ - Bộ Y tế.
- Thử bền kéo mẫu phôi tấm cán có chiều dày 2,4 mm, kích thước theo TCVN 197-02,
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kéo trên máy kéo nén Super L120/Tinus Olsen - Trung tâm đánh giá hư hỏng vật liệu
(COMFA) - Viện Khoa học Vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
- Đo độ dẫn điện trên máy đo cầu RLC LEADER, Phòng thí nghiệm Khí động Động
lực, Viện Tên lửa - Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự. Mẫu dây kích thước
470x2x1,8mm chế tạo từ phôi tấm cán.
Dựa trên kích thước của dây, chiều dài dây và điện trở đo được có thể tính độ dẫn điện
theo %IACS theo các công thức sau:
R.S

l
(1)
Trong đó:  - là độ dẫn điện, S; R- điện trở mẫu đo được, ; l- chiều dài mẫu đo, m;
S- diện tích cắt ngang mẫu đo, m2; Chuyển sang độ độ dẫn siemen, S: S=1/ ; Chuyển sang
độ dẫn %IACS: 100% IACS = 58x106S.
3. Kết quả và thảo luận
3.1. Thành phần hóa học hợp kim chế tạo phôi tiếp điểm
Kết quả phân tích thành phần hóa học các mẫu của tiếp điểm radar P-18, mác ƂpMц 31, hợp kim chế tạo và mác hợp kim C65500 được trình bày trên bảng 2.
Kết quả nấu cho thấy thành phần hợp kim nấu nghiên cứu nằm trong vùng thành phần
của hợp kim C65500. Với thành phần như vậy khi xử lý nhiệt đồng đều hợp kim có tổ chức
một pha  với kiểu mạng lập phương tâm mặt. Các nguyên tố silic, mangan, kẽm, sắt hoà tan
ở dạng dung dịch rắn xen kẽ có tác dụng hóa bền cho dung dịch rắn. Hợp kim hóa có tác dụng
tăng cao giới hạn bền, giới hạn đàn hồi, độ cứng khi gia công biến dạng nguội.
Bảng 2. Thành phần vật liệu
Thành phần, %

Vật liệu
Cu

Zn

Pb

95,2

0,264

0,005

0,005 0,003 1,26 0,121 0,005

ƂpMц 3-1 Còn lại

0,5

0,03

0,25

Mác nấu

1,45

Tiếp điểm
radar

C65500

93,2

Còn lại 1,5 max

Sn

P

-

Mn

Fe

1,0-1,5 0,3

Ni

0,2

0,0287 0,0538 0,24 0,963 0,557 0,247
0,5
max

-

-

0.5-1.5

Si

Al

Cr

Tổng tạp
chất

3,06 0,002 0,005
2,7-3,5

1

3,06 0,034 0,0038

0,8
0.6 max. 2.8-3.8
max

-

-

-

Hợp kim C65500 có đặc điểm cho phép được hợp kim hóa thêm kẽm và một lượng
nhỏ các nguyên tố Ni, Fe. Với thành phần như vậy có thể giúp hợp kim vẫn đảm bảo được
tính chất cơ học, giảm giá thành, dễ chế tạo và có tính công nghệ tốt hơn.
3.2. Tổ chức tế vi
Hiển vi quang học
Tổ chức tế vi ở trạng thái đúc ở bề mặt thỏi đúc và bên trong thỏi đúc như hình 2. Tổ
chức tế vi cho thấy có sự thiên tích về thành phần, kết quả của quá trình kết tinh khi nguội của
thỏi đúc. Kích thước hạt thô to có đường kính lớn hơn 100 µm.
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Tổ chức lõi thỏi đúc

Tổ chức bề mặt thỏi đúc
Hình 2. Mẫu sau đúc

Để khử bỏ thiên tích do đúc, đồng đều hóa thành phần, chuẩn bị tổ chức cho quá trình
cán tiếp theo. Hợp kim được ủ đồng đều. Kết quả tổ chức tế vi như hình 3, tổ chức sau ủ là
một pha có kích thước hạt lớn tới vài trăm µm.

Hình 3. Tổ chức sau ủ đồng đều

Phôi sau đồng đều hóa được tính toán cán qua nhiều bước để đạt tới gần kích thước
phôi cuối cùng, sau mỗi lần cán đều được ủ ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ kết tinh lại để hồi
phục và tạo được tổ chức đồng đều và có kích thước hạt nhỏ hơn. Bước cán cuối cùng là cán
nguội với mức độ biến dạng khoảng 40%. Tổ chức tế vi thu được như hình 4 theo hướng
vuông góc hướng cán và hình 5 theo phương cán.

Hình 4. Tổ chức sau cán (hướng vuông góc phương cán)

Hình 5. Tổ chức sau cán (hướng vuông góc phương cán)
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Tổ chức sau cán là tổ chức một pha, kích thước hạt theo hình 5 khoảng 100 µm.
Hiển vi điện tử quét (SEM).
Hiển vi điện tử quét (SEM) cho phép quan sát tổ chức bề mặt vật liệu ở mức độ
phóng đại lớn hơn.

Hình 6. Tổ chức sau ủ đồng đều

Hình 7. Tổ chức mẫu sau cán

Hình 6 là kết quả ảnh SEM với độ phóng đại lên tới 100000 và 10000 lần với mẫu hợp
kim ở trạng thái ủ đồng đều. Hình 6 là kết quả ảnh SEM với độ phóng đại lên tới 100000 và
5000 lần với mẫu hợp kim ở trạng thái cán. Kết quả cho thấy bề mặt tổ chức ở dạng môt pha
của hợp kim sau xử lý nhiệt và sau biến dạng.
3.3. Phân tích cấu trúc bằng tia rơnghen
Thông số đo trên máy: anốt điện cực Cu có bước sóng phát xạ Kα1 = 1,54060A0, nhiệt
độ đo 250C. Phân tích trên bề mặt theo hướng cán, kết quả phân tích theo hình 8:

a

b
Hình 8. Kết quả phân tích Xray; a- sau ủ đồng đều; b- sau cán

Với hợp kim Cu-3Si-1Mn-1Zn sau xử lý nhiệt ủ đồng đều, tổ chức nền một pha có
kiểu mạng lập phương tâm mặt, theo chiều tăng của góc quét 2 sẽ xuất hiện các vạch theo
thứ tự ứng với các mặt tinh thể (111), (200), (220), (311), (222). Phân tích rơnghen mẫu ủ
đồng đều và mẫu cán với góc quét 2 < 900 cho các vạch ứng với 5 mặt phản xạ trên tương
ứng với các góc 2 và khoảng cách mặt d như trong bảng 3. Từ đó tính toán thông số mạng a
cho từng mẫu theo công thức 2:
1
1
 2 h2  k 2  l 2  a  d h2  k 2  l 2
(2)
2
d
a
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TT

2θ (o)

1
2
3
4

43,275
50,249
73,775
89,468

Bảng 3. Phân tích Xray mẫu sau đồng đều và sau cán
Mẫu đồng đều
Mẫu cán
Mặt
Mặt
Thông số
tinh
d (Ao)
2θ (o)
tinh
d (Ao)
mạng a[A0]
thể
thể
111
2,09078
3,621
43,304
111
2,08960
200
1,81422
3,628
50,239
200
1,82037
220
1,28346
3,630
73,829
220
1,28287
311
1.09446
3,629
89,541
311
1.09554

Thông số
mạng a[A0]
3,618
3,64
3.628
3,633

Kết quả phân tích Xray cho thấy hợp kim sau ủ đồng đều và sau cán có tổ chức một
pha α dung dịch rắn của đồng, không xuất hiện hệ vạch của các pha khác. Thông số mạng của
Cu là 3,61 A0. Kết quả tính toán thông số mạng cho thấy dung dịch rắn ở trạng thái ủ đồng
đều và trạng thái biến dạng đều có thông số mạng lớn hơn so với Cu, đó là kết quả của hợp
kim hóa. Mẫu sau biến dạng có thông số mạng sai khác ít nhiều với mẫu sau ủ. Với biến dạng
dẻo Cu ở trạng thái đa tinh thể, mặt ưu tiên cho trượt khi biến dạng là các mặt có độ xếp chặt
cao do vậy mặt (111) (220) là mặt xếp chặt hơn có thể co lại so với trạng thái ủ trong khi đó
các mặt có độ xếp chặt thấp hơn (200) (311) lại bị giãn dài ra so với trạng thái ủ.
3.4. Đo độ cứng hợp kim trước và sau biến dạng hóa bền
Hợp kim được tăng bền bằng biến dạng mà không được tăng bền bằng nhiệt luyện.
Kết quả đo độ cứng hợp kim ở trạng thái sau đúc, sau ủ đồng đều và sau biến dạng nguội ở
chế độ H04 cho thấy độ cứng sau đúc và sau ủ đồng đều là tương đương nhau khoảng 100 Hv,
tuy độ cứng sau đồng đều có thấp hơn một chút. Độ cứng sau biến dạng tăng tới 190 Hv, gần
gấp đôi so với trạng thái đúc và ủ đồng đều. Kết quả đo độ cứng như ở bảng 4.

Mẫu đúc
Mẫu sau ủ đồng đều
Mẫu cán (đo theo
phương cán)
Mẫu cán (đo vuông
góc phương cán)

Bảng 4. Kết quả đo độ cứng
Thang đo Hv
Lần 1
Lần 2
Lần 3
Lần 4
92,5
103
121
115
112
89,2
107
103

Trung bình
107,8
102,8

191

176

175

192

183,5

191

185

191

188

188,7

3.5. Đo giới hạn bền hợp kim
Mẫu kéo được chế tạo từ phôi tấm sau biến dạng dẻo chế độ H04. Mẫu trước và sau
kéo như hình 9.

Hình 9. Mẫu trước và sau kéo

Kết quả đo giới hạn chảy, giới hạn bền và độ giãn dài các mẫu theo bảng 5.
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Bảng 5. Kết quả đo độ bền kéo
STT

1
2
3

Kích thước
Kích thước
TxW

Diện
tích, S

(mm)
2,41x12,46
2,41x12,48
2,40x12,39

mm2
30,03
30,08
29,74

Kết quả
Lực
chảy,
Fe
kN
18,0
18,2
18,6

Ứng suất
chảy, Re

Lực
bền, Fm

Ứng suất
chảy, Rm

Độ giãn
dài, A70

MPa
599
604
626

kN
18,7
18,9
18,7

MPa
623
630
630

%
5,0
8,5
5,7

Kết quả đo cho thấy giới hạn bền hợp kim lên tới 630 MPa, giới hạn đàn hồi lên tới
600 Mpa, giới hạn chảy lên tới 8%. Kết quả về giới hạn bền, độ cứng, độ giãn dài hợp kim
chế tạo có giá trị tương đương hợp kim C65500. Riêng về giới hạn đàn hồi thì cao hơn hẳn
lên tới 600 MPa.
3.6. Đo độ dẫn điện
Mẫu đo dạng dây được chế tạo từ phôi tấm sau biến dạng dẻo chế độ H04. Có 6 mẫu,
mẫu số 1 và 2 sau cắt dây được ủ đồng đều lại để khử ứng suất gây ra bởi cán. Kết quả tính
điện trở và độ dẫn điện ở bảng 6.

Hình 10. Đo độ dẫn điện
Bảng 6. Kết quả đo điện trở
Stt
1
2
3
4
5
6

Chiều dài Chiều rộng Chiều dày
l, m
a, m
b, m
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47

2.0 x10-3
2.0 x10-3
2.0 x10-3
2.0 x10-3
2.0 x10-3
2.0 x10-3

1,8x10-3
1,8x10-3
1,8x10-3
1,8x10-3
1,8x10-3
1,8x10-3

Diện tích mặt
cắt ngang, S,
m2
3.6 x10-6
3.6 x10-6
3.6 x10-6
3.6 x10-6
3.6 x10-6
3.6 x10-6

Giá trị điện trở
đo được R, 
0,044
0,044
0,042
0,041
0,043
0,043

Giá trị
Giá trị độ dẫn ,
%IACS
simen, S/m
.m
0,337x10-6
0,337x10-6
0,321x10-6
0,314x10-6
0,329x10-6
0,329x10-6

2,967 x106
2,967 x106
3,108 x106
3,118 x106
3,036 x106
3,036 x106

5,11
5,11
5,35
5,49
5,23
5,23

Kết quả đo độ dẫn điện cho thấy mẫu biến dạng và mẫu ủ, không có sự khác biệt về
điện trở. Điều này có thể giải thích là hai mẫu này ở cùng trạng thái tổ chức dung dịch rắn
một pha do vậy không có sự thay đổi về cấu trúc. Giá trị độ dẫn điện đo được khoảng 5%
IACS thấp hơn giá trị tối đa đạt được ở hợp kim này là 7% IACS. Các yếu tố như độ chính
xác của phép đo, mức độ hợp kim hóa và hạt nhỏ có thể ảnh hưởng tới giá trị độ dẫn điện đo
được.
4. Kết luận
Hợp kim Cu-3Si-1Mn-1Zn với thành phần tương ứng mác C65500, ở chế độ xử lý hóa
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bền H04 có giới hạn đàn hồi và giới hạn bền, độ cứng cao, các tính chất cơ học và tính chất
dẫn điện của hợp kim đáp ứng yêu cầu về vật liệu cho chế tạo tiếp điểm điện đàn hồi.
Phôi tấm hợp kim xử lý ở chế độ H04 có thể sử dụng được để chế tạo tiếp điểm thay
thế cho hợp kim ƂpMц 3-1 là hợp kim tiếp điểm sử dụng trong cụm giao liên cao tần của
nhiều loại radar cảnh giới biển và radar trên tàu thuyền được sử dụng ở Việt Nam.
Tài liệu tham khảo
[1]. Lê Công Dưỡng. Kỹ thuật phân tích cấu trúc bằng tia rơn ghen. NXB Khoa học và Kỹ
thuật. 1984. tr 113.
[2]. ASM metal handbook, volume 02 -1992. Properties and Selection Nonferrous Alloys
and Special-Purpose Materials. pp 1120.
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Tính toán hệ thống bôi trơn của động cơ B6 trên xe PT-76
sau khi cường hóa bằng tăng áp
Calculation of the boosted B6 engine’s lubrication system
on the PT-76 multi-purpose vehicle
Lương Đình Thi, Nguyễn Hà Hiệp
Học viện Kỹ thuật Quân sự,
thidongluc33@yahoo.com
Tóm tắt
Nhiệt độ và áp suất trong trong xy lanh động cơ B6 sau khi cường hóa bằng tăng áp
tăng lên, dẫn đến tải trọng cơ - nhiệt trên các ổ đỡ của động cơ cũng tăng theo. Bài báo tính
toán lại hệ thống bôi trơn của động cơ B6 trên xe PT-76 sau khi cường hóa bằng tăng áp
nhằm mục đích duy trì tình trạng bôi trơn tại các ổ đỡ của động cơ gần tương tự như khi chưa
tăng áp. Kết quả tính toán cho thấy, sau khi động cơ đươc tăng áp với tỷ số tăng áp k = 1,6 
1,8, chiều dày nhỏ nhất của màng dầu và lưu lượng dầu lưu thông qua màng dầu giảm, áp
suất lớn nhất trên màng dầu tăng. Áp suất của bơm dầu bôi trơn cần được điều chỉnh từ phạm
vi 6  9 atm đến 9  11 atm, lưu lượng của bơm dầu bôi trơn cần được điều chỉnh từ phạm vi
3,8  4,6 m3/h đến 4,6  5,2 m3/h.
Từ khóa: Áp suất, nhiệt độ, lưu lượng, màng dầu, dầu bôi trơn, ổ đỡ.
Abstract
The high temperature and pressure of the boosted B6 engine lead to the thermomechanical loads in the engine bearings increase correspondingly. This paper calculated the
lubrication system of the B6 engine on the PT-76 boosted by using a turbocharger to maintain
the lubricant condition in bearing as before using turbocharger. Obtained results show that
the minimum film thickness and lubricant flow rates decrease whereas the maximum oil film
pressure increases. The pressure of lubricant oil need to be adjusted from the range of 6  9
atm to 9  11 atm and the flow rate of lubricant oil need to be adjusted from the range of 3,8
 4,6 m3/h to 4,6  5,2 m3/h.
Keywords: Pressure, temperature, flow rate, oil film, lubricant, bearing.
1. Đặt vấn đề
Động cơ B6 nguyên bản là động cơ chưa tăng áp, được lắp trên xe PT-76 [5]. Động cơ
này đã được nghiên cứu để cường hóa công suất bằng tua bin khí thải với bộ máy nén có tỷ số
nén trong khoảng k = 1,6  1,8 [3]. Sau khi tăng áp công suất có ích của động cơ tăng lên
25%, áp suất, nhiệt độ trong xy lanh và mật độ dòng nhiệt truyền cho dầu bôi trơn cũng tăng
lên đáng kể. Áp suất trong xy lanh ảnh hưởng trực tiếp lên các ổ đỡ trên động cơ làm giảm
chiều dày màng dầu, tăng áp suất tiếp xúc dẫn đến chế độ bôi trơn thay đổi, làm cho ma sát
tăng, mài mòn cơ học lớn. Nhiệt độ của môi chất trong xy lanh và mật độ dòng nhiệt truyền
cho dầu bôi trơn tăng dẫn đến nhiệt độ dầu bôi trơn tăng cao, độ nhớt và chất lượng dầu giảm
xuống. Các yếu tố trên gây ảnh hưởng xấu đến chế độ bôi trơn, phá vỡ tình trạng bôi trơn vốn
có của động cơ. Vì vậy, sau khi tăng áp cho động cơ, cần phải tính toán và điều chỉnh các
thông số của hệ thống bôi trơn để đảm bảo tình trạng bôi trơn như động cơ nguyên bản.
Trong hệ thống bôi trơn, có thể điều chỉnh thông số làm việc của các cụm chi tiết như:
áp suất và lưu lượng bơm dầu, thay đổi kết cấu két làm mát dầu hoặc thay đổi lưu lượng quạt
gió [1, 2]. Đối với động cơ B6, do khoang động lực của xe đã kín khít nên việc thay đổi két
làm mát dầu là không thể thực hiện được, trên xe không dùng quạt gió mà dùng hệ thống thải
kiểu ejector để làm mát nên lưu lượng không khí làm mát chỉ phụ thuộc lưu lượng và áp suất

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016

99

THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016

khí thải [5]. Vì vậy, cần điều chỉnh áp suất và lưu lượng bơm dầu để đáp ứng yêu cầu bôi
trơn, việc điều chỉnh này có thể thực hiện được trên bơm dầu bôi trơn của động cơ.
2. Xây dựng mô hình tính toán
Modul GT-Crank của phần mềm GT-Suite được sử dụng để mô phỏng, tính toán các
thông số đặc trưng của hệ thống bôi trơn [4]. Các bề mặt ma sát chính trên động cơ gồm:
piston - xy lanh, piston - xéc măng, xéc măng - xy lanh, ổ đỡ đầu nhỏ thanh truyền, ổ đỡ đầu
to thanh truyền, ổ đỡ trục khuỷu,… đây là các bề mặt cần được bôi trơn trên động cơ. Các yếu
tố ảnh hưởng đến chiều dày màng dầu, áp lực trên màng dầu và nhiệt độ dầu bôi trơn gồm: áp
suất và nhiệt độ của môi chất trong xy lanh, kích thước và khối lượng các chi tiết, tốc độ trục
khuỷu, lưu lượng và áp suất dầu bôi trơn. Mô hình động cơ B6 được thể hiện như hình 1.

Hình 1. Mô hình động lực học của động cơ B6

Các thông số chính của động cơ được thể hiện trên bảng 1.
Bảng 1. Các thông số chính của động cơ B6.
Thông số

TT
1.

Kiểu động cơ

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Công suất có ích định mức (nguyên thủy)
Công suất có ích định mức (sau tăng áp)
Tốc độ định mức của trục khuỷu động cơ
Số xy lanh
Áp suất dầu bôi trơn tại cửa ra của bơm
Lưu lượng dầu bôi trơn của bơm

Đơn vị
Giá trị
Diesel, 4 kỳ, 1 hàng, làm mát bằng
chất lỏng
kW
178,8
kW
225
v/p
1800
6
atm
69
3
m /h
3,8  4,6

Các thông số kết cấu cần thiết cho mô hình được tham khảo từ tài liệu [5].
Các thông số tính chất của dầu bôi trơn được thể hiện trong bảng 2.
TT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
100

Bảng 2. Các thông số tính chất của dầu bôi trơn động cơ B6
Tính chất
Trị số
Độ nhớt Động học (ASTM D 445) tại:
40 °C mm2/s
142 ÷ 152
100 °C mm2/s
15 ÷ 16
Chỉ số độ nhớt (VI)
98
Tỉ trọng @15°C kg/l (ASTM D 4052)
0,890
Điểm chớp cháy hở °C (ASTM D)
230 ÷ 240
Điểm rót chảy °C (ASTM D 97) -33 -27
-12 ÷ - 15
Trị số kiềm tổng, mg KOH/g
12
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3. Kết quả tính toán hệ thông bôi trơn của động cơ B6
Chế độ tính toán được lựa chọn là chế độ công suất định mức (100% tải, tốc độ 1800
v/p). Các kết quả được thể hiện cho cả động cơ không tăng áp (B6) và động cơ tăng áp
(B6TA). Các vị trí được lựa chọn để tính toán các thông số thể hiện tình trạng bôi trơn gồm: ổ
đỡ đầu nhỏ thanh thanh truyền, ổ đỡ đầu to thanh truyền, ổ đỡ trục khuỷu.
Chiều dày nhỏ nhất của màng dầu trong các ổ đỡ được thể hiện trên hình 2. Màng dầu
này ngăn cách các bề mặt chuyển động tương đối tiếp xúc trực tiếp với nhau, làm giảm hệ số
ma sát và mức độ mài mòn của chúng. Đây là thông số quan trọng nhất quyết định đến chế độ
bôi trơn của các bề mặt và có ảnh hưởng lớn đến hệ số ma sát và mức độ mài mòn.

Chiều dày nhỏ nhất
của màng dầu (m)

Chú thích
1. Đầu nhỏ thanh truyền động cơ B6
2. Đầu nhỏ thanh truyền động cơ
B6TA
3. Đầu to thanh truyền động cơ B6
4. Đầu to thanh truyền động cơ B6TA
5. Ổ đỡ trục khuỷu động cơ B6
6. Ổ đỡ trục khuỷu động cơ B6TA

Độ GQTK

Hình 2. Chiều dày nhỏ nhất của màng dầu trong các ổ đỡ

Giá trị nhỏ nhất và trung bình của chiều dày nhỏ nhất của màng dầu trong một chu
trình công tác được thể hiện trong bảng 3.
Bảng 3. Giá trị nhỏ nhất và trung bình của chiều dày nhỏ nhất màng dầu
Ổ đỡ đầu nhỏ

Ổ đỡ đầu to

Ổ đỡ trục khuỷu

B6

B6TA

B6

B6TA

B6

B6TA

Giá trị nhỏ nhất (m)

4,47

4,04

13,71

12,83

7,76

8,12

Giá trị trung bình (m)

6,98

6,19

19,66

18,67

15,42

14,31

Kết quả tính toán trên hình 2 và bảng 3 cho thấy, sau khi tăng áp cho động cơ, chiều
dày nhỏ nhất của màng dầu trong tất cả các ổ đỡ đều giảm xuống. Sự suy giảm của chiều dày
màng dầu là do áp lực trên các ổ đỡ tăng lên và độ nhớt của dầu bôi trơn giảm xuống. Theo
kết quả tính toán trong các nghiên cứu trước đây [3], để tăng công suất có ích thêm khoảng
25% thì áp suất lớn nhất của chu trình công tác tăng lên khoảng 38  40%, do đó áp lực trên
các ổ đỡ cũng tăng theo. Sự suy giảm của chiều dày màng dầu có thể dẫn đến việc phá vỡ
trạng thái bôi trơn ma sát ướt hoặc nửa ướt như động cơ không tăng áp dẫn đến hệ số ma sát
và mức độ mài mòn cơ học tăng. Do đó, đối với động cơ sau khi được tăng áp cần phải điều
chỉnh các thông số của hệ thống bôi trơn để duy trì chiều dày nhỏ nhất của màng dầu như
động cơ không tăng áp. Trong ba vị trí khảo sát ở trên, ổ đỡ đầu nhỏ thanh truyền là nơi có
màng dầu mỏng nhất nên cần đặc biệt chú ý đến vị trí này.
Áp suất lớn nhất trên màng dầu trong các ổ đỡ được thể hiện trên hình 3. Giá trị áp
suất này trong các ổ đỡ thường rất lớn, nếu áp suất tăng quá cao có thể vượt ngưỡng chịu
đựng của màng dầu dẫn đến phá hủy màng dầu bôi trơn.
Giá trị lớn nhất nhất và trung bình của áp suất lớn nhất trên màng dầu trong một chu
trình công tác được thể hiện trong bảng 4.

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016

101

THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016

Áp suất lớn nhất
trên màng dầu (atm)

Chú thích
1. Đầu nhỏ thanh truyền động cơ B6
2. Đầu nhỏ thanh truyền động cơ
B6TA
3. Đầu to thanh truyền động cơ B6
4. Đầu to thanh truyền động cơ B6TA
5. Ổ đỡ trục khuỷu động cơ B6
6. Ổ đỡ trục khuỷu động cơ B6TA

Độ GQTK
Hình 3. Áp suất lớn nhất trên màng dầu
Bảng 4. Giá trị lớn nhất và trung bình của áp suất lớn nhất trên màng dầu
Ổ đỡ đầu nhỏ

Ổ đỡ đầu to

Ổ đỡ trục khuỷu

B6

B6TA

B6

B6TA

B6

B6TA

Giá trị lớn nhất (atm)

1354,51

1784,68

448,14

625,77

319,34

474,56

Giá trị trung bình (atm)

172,11

223,76

94,28

112,88

96,51

111,93

Lưu lượng dầu lưu thông qua
màng dầu (cm3/s)

Áp suất lớn nhất của các màng dầu trong động cơ tăng áp đều tăng mạnh do áp lực tại
các ổ đỡ đều tăng, chính vì áp lực dầu tăng nên độ dày màng dầu trong các ổ đỡ giảm như kết
quả trên hình 2. Kết quả tính toán cho thấy, áp suất lớn nhất của màng dầu đạt được tại ổ đỡ
đầu nhỏ thanh truyền, giá trị này tăng từ 1354,51 atm (động cơ không tăng áp) đến 1784,68
atm (động cơ tăng áp). Với giá trị áp suất này, do không thể thay đổi kích thước ổ đỡ đầu nhỏ
thanh truyền nên cần theo dõi sự làm việc của động cơ tăng áp trên bệ thử cũng như trên xe,
nếu cần thiết thì phải tiến hành thay thế loại dầu bôi trơn có bổ sung chất phụ gia chịu cực áp.
Lưu lượng dầu lưu thông qua các ổ đỡ được thể hiện trên hình 4. Thông số này ảnh
hưởng đến chiều dày màng dầu, khả năng làm mát, làm sạch và bao kín của dầu bôi trơn.

Chú thích
1. Đầu nhỏ thanh truyền động cơ B6
2. Đầu nhỏ thanh truyền động cơ
B6TA
3. Đầu to thanh truyền động cơ B6
4. Đầu to thanh truyền động cơ B6TA
5. Ổ đỡ trục khuỷu động cơ B6
6. Ổ đỡ trục khuỷu động cơ B6TA

Độ GQTK
Hình 4. Lưu lượng dầu lưu thông qua các ổ đỡ

Giá trị lớn nhất và trung bình của lưu lượng dầu qua màng dầu trong một chu trình
công tác được thể hiện trong bảng 5.
Kết quả tính toán trên hình 4 và bảng 5 cho thấy, sau khi tăng áp cho động cơ, lưu
lượng dầu lưu thông qua màng dầu trong tất cả các ổ đỡ đều giảm xuống. Sự suy giảm này
làm giảm chiều dày màng dầu, làm tăng nhiệt độ của dầu dẫn đến chất lượng bôi trơn giảm
xuống. Vì vậy, cần điều chỉnh tăng lưu lượng của bơm dầu để đảm bảo chất lượng bôi trơn.
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Bảng 5. Giá trị lớn nhất và trung bình của lưu lượng dầu qua màng dầu
Ổ đỡ đầu nhỏ
Ổ đỡ đầu to
Ổ đỡ trục khuỷu
B6
B6TA
B6
B6TA
B6
B6TA
3
Giá trị lớn nhất (cm /s)
1,883
1,727
341,684 333,129 147,436 124,778
3
Giá trị trung bình (cm /s)
0,416
0,37
24,669
24,514
31,432
29,472

Các kết quả tính toán cho thấy, động cơ B6 tăng áp có điều kiện bôi trơn tại các ổ đỡ
kém hơn so với động cơ nguyên thủy, do tác động tổng hợp của áp suất và nhiệt độ của khí
cháy trong xy lanh. Để cho động cơ sau khi tăng áp vẫn duy trì được trạng thái bôi trơn như
ban đầu, áp suất và lưu lượng của bơm dầu bôi trơn phải được điều chỉnh. Việc điều chỉnh các
thông số này không thể đưa tình trạng bôi trơn về trạng thái ban đầu, ở đây mục tiêu đặt ra là
làm cho giá trị trung bình và giá trị lớn nhất/nhỏ nhất của độ dày nhỏ nhất của màng dầu và
lưu lượng dầu qua các ổ đỡ của động cơ tăng áp xấp xỉ các giá trị ban đầu của động cơ không
tăng áp. Theo kết quả tính toán, áp suất của bơm dầu cần điều chỉnh đến 9  11 atm, tỷ lệ tăng
áp suất khoảng 18  50%; lưu lượng bơm dầu cần điều chỉnh đến 4,6  5,2 m3/h, tỷ lệ tăng
lưu lượng khoảng 13  21%. Sau khi điều chỉnh các thông số làm việc của bơm dầu và tiến
hành tính toán lại hệ thống bôi trơn, các đại lượng thể hiện tình trạng bôi trơn của động cơ
tăng áp thay đổi về gần giống như của động cơ nguyên thủy. Đối với áp suất lớn nhất của
màng dầu, có thể sử dụng dầu bôi trơn có phụ gia cực áp để thay thế. Sau khi điều chỉnh áp
suất bơm đến phạm vi mới thì hệ thống bôi trơn vẫn làm việc bình thường vì hệ thống này cho
phép làm việc với áp suất cao nhất là 14 atm [3, 5]. So sánh tình trạng bôi trơn tại các vị trí
khảo sát cho thấy, ổ đỡ đầu nhỏ thanh truyền là nơi có điều kiện làm việc nặng nề nhất.
Ở các chế độ làm việc khác, mặc dù áp suất trong xy lanh có thể tăng lên nhưng chế độ
nhiệt của động cơ giảm mạnh nên ảnh hưởng chung đến trạng thái bôi trơn là tốt hơn so với
chế độ công suất định mức (tình trạng bôi trơn ở chế độ công suất và tốc độ định mức là khắc
nghiệt nhất), vì vậy chế độ bôi trơn luôn đảm bảo.
4. Kết luận
Sau khi tăng áp cho động cơ, tình trạng bôi trơn của tại các ổ đỡ kém hơn so với động
cơ nguyên thủy, chiều dày nhỏ nhất của màng dầu giảm, áp suất lớn nhất trên màng dầu tăng
và lưu lượng lưu thông của dầu qua màng dầu giảm.
Để duy trì tình trạng bôi trơn của động cơ, cần điều chỉnh các thông số làm việc của
bơm dầu. Áp suất của bơm cần điều chỉnh từ phạm vi 6  9 atm đến 9  11 atm (tỷ lệ tăng áp
suất khoảng 18  50%), lưu lượng bơm cần điều chỉnh từ phạm vi 3,8  4,6 m3/h đến 4,6 
5,2 m3/h (tỷ lệ tăng lưu lượng khoảng 13  21%). Sau khi điều chỉnh, tình trạng bôi trơn của
động cơ tăng áp xấp xỉ như của động cơ không tăng áp, các thông số kết cấu của két làm mát
dầu và hệ thống thải ejector được giữ nguyên.
Do áp suất lớn nhất trên màng dầu tăng lên nên cần phải tiến hành thay thế loại dầu
bôi trơn có bổ sung chất phụ gia chịu cực áp hoặc nếu không thay đổi loại dầu bôi trơn thì
phải rút ngắn định kỳ thay dầu bôi trơn. Trong quá trình khai thác cần chú ý đến ổ đỡ đầu nhỏ
thanh truyền vì đây là nơi có điều kiện làm việc nặng nề nhất.
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Đánh giá giảm phát thải bồ hóng của động cơ diesel tàu thủy khi sử dụng
bộ lọc DPF
Evaluating the decrease of soot emission of ship diesel engine
using DPF filter
Vũ Ngọc Khiêm
Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải,
khiemvungoc@gmail.com
Tóm tắt
Nhằm giảm ảnh hưởng từ các chất độc hại đối với môi trường và con người, đáp ứng
yêu cầu được quy định về khí thải đối với động cơ tàu thủy thì một trong những giải pháp
hiệu quả để giảm chất thải bồ hóng là lắp bộ lọc DPF. Trước khi tiến hành lắp đặt lên động
cơ và chạy thử nghiệm, tác giả đã tiến hành nghiên cứu mô phỏng động cơ diesel tàu thủy
6S185L-ST có lắp thêm bộ lọc DPF bằng phần mềm AVL Boost để khảo sát và đánh giá.
Từ khóa: Chất thải dạng hạt, bộ lọc DPF, động cơ diesel 6S185L-ST, thải bồ hóng.
Abstract
In order to reduce the influence of toxic substance on environment and human and
meet the riquirements of exhaust to ship engine, emission fitting DPF filter is one of the
effective solution to reduce granulated waste. Before installing in the engine and testing, the
aurthor used AVL Boost sofware to survey and assess a simulation search of 6S185L-ST ship
diesel engine which was fitted with DPF filter.
Keywords: The granulated waste, diesel particulate filter, 6S185L-ST diesel Engine,
soot emission.
1. Đặt vấn đề
Hiện nay, sự gia tăng nhanh chóng số lượng các phương tiện vận tải và các thiết bị
động lực sử dụng động cơ đốt trong chạy bằng nhiên liệu xăng và diesel đang gây ô nhiễm
môi trường trầm trọng và gây nguy cơ cạn kiệt nguồn nhiên liệu hóa thạch. Chính vì vậy, việc
nghiên cứu để giảm ô nhiễm môi trường từ khí xả động cơ là rất cần thiết và có ý nghĩa thực
tiễn.
Do sự không đồng nhất của hỗn hợp cũng như do tính chất phức tạp của các hiện
tượng lý hóa diễn ra trong quá trình cháy nên trong khí xả động cơ đốt trong luôn có chứa một
hàm lượng đáng kể những chất độc hại như oxyde nitơ (NOx), monoxyde carbon (CO), các
hydrocarbure chưa cháy (HC), các hạt rắn và bồ hóng. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí xả
phụ thuộc vào loại động cơ và chế độ vận hành. Ở động cơ Diesel, nồng độ CO, HC rất bé,
chiếm tỉ lệ không đáng kể; trong khi đó nồng độ NOx và bồ hóng chiếm tỷ lệ lớn và ảnh
hưởng đến môi trường sống và sức khỏe của con người [1].
Bồ hóng tồn tại dưới dạng những hạt rắn có đường kính trung bình khoảng 300 nm
nên rất dễ xâm nhập sâu vào phổi. Ngoài việc gây ảnh hưởng cho cơ quan hô hấp như bất kì
một tạp chất cơ học nào khác có mặt trong không khí, bồ hóng còn là nguyên nhân gây ra
bệnh ung thư do các hydrocarbure thơm mạch vòng (HAP) hấp thụ trên bề mặt của chúng
trong qua trình hình thành [2].
Trong những năm gần đây, giảm phát thải cho động cơ diesel luôn được coi như là
thách thức lớn đối với mỗi quốc gia trong vấn đề sức khỏe cộng đồng và môi trường. Vì vậy,
hiểm họa của phát thải từ động cơ diesel là rất đáng lưu tâm. Cho nên, việc giảm phát thải cho
động cơ diesel là vấn đề bức xúc và nhận được sự quan tâm rất lớn từ nhiều quốc gia và lãnh
thổ trên thế giới như Mỹ, Châu Âu, Nhật,...
Tại Việt Nam, trong những năm qua do nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người
dân, doanh nghiệp tăng cao đã dẫn đến số lượng các phương tiện thủy nội địa sử dụng động
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cơ diesel tăng lên rất nhanh hiện có khoảng 1700 tàu thuyền các loại sử dụng động cơ diesel
[3]. Tuy nhiên, với việc phát triển mạnh mẽ nhưng lại thiếu kiểm soát chặt chẽ những phương
tiện này dẫn đến mức độ ô nhiễm ngày càng tăng. Với tính cấp bách đó, cần nghiên cứu tìm
giải pháp giảm mức phát thải gây ô nhiễm từ động cơ diesel lắp trên phương tiện đường thủy.
Nằm trong một loạt các nghiên cứu về giảm phát thải đối với động cơ Diesel tàu thủy
để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải theo công ước MARPOL [4]. Nghiên cứu này đi theo hướng
giảm phát thải dạng hạt trong động cơ diesel tàu thủy bằng bộ lọc DPF.
2. Cơ chế hình thành bồ hóng trên động cơ diesel
Bồ hóng là chất ô nhiễm đặc trưng của khí thải động cơ diesel. Từ lâu người ta đã
nhận biết được tác hại của chúng nhưng việc nghiên cứu sự hình thành chất ô nhiễm trong khí
thải động cơ diesel chỉ mới thực sự phát triển từ những năm 1970 dựa vào những thành tựu
của kỹ thuật quang học.

Hình 1. Sơ đồ quá trình hình thành bồ hóng của Fusco [5]

Quá trình cháy khuếch tán trong động cơ diesel rất thuận lợi cho việc hình thành bồ
hóng. Sự cháy của hạt nhiên liệu lỏng trong khi chúng dịch chuyển trong buồnh cháy cũng
như sự tập trung cục bộ hơi nhiên liệu ở những vùng có nhiệt độ cao là nguyên nhân chính sản
sinh bồ hóng [5].
Trong khí xả động cơ diesel thành phần bồ hóng chiếm tỷ lệ lớn có thể từ 5%  80%.
Hạt bồ hóng hình thành do sự liên kết của nhiều hạt sơ cấp hình cầu thành từng khối hoặc
chuỗi. Quá trình hình thành bồ hóng bao gồm các quá trình phân hủy nhiệt, tạo hạt nhân, sự
liên kết giữa các hạt nhân, phát triển bề mặt hạt và quá trình kết tủa như thể hiện trong hình 1.
Mỗi hạt bồ hóng có thể chứa đến 4000 hạt hình cầu sơ cấp. Các hạt sơ cấp có đường kính từ
10  80nm và đại bộ phận hạt nằm trong khoảng 15  30 nm, đường kính trung bình của các
hạt bồ hóng nằm trong khoảng 100  150 nm, có khi lên đến 500  1000 nm. Cấu trúc tinh thể
của hạt bồ hóng trong khí xả động cơ diesel có dạng tương tự như graphit nhưng ít đều đặn
hơn. Mỗi hạt sơ cấp hình cầu là một tập hợp khoảng 1000 mầm tinh thể, có dạng phiến mỏng
được xếp đồng tâm quanh tâm của mỗi hạt cầu, tương tự như cấu trúc hạt carbon đen.
3. Giải pháp giảm phát thải dạng hạt
3.1. Đặc điểm của bộ lọc DPF
Thành phần phát thải dạng hạt (PM) hầu như không bị oxy hóa trong các bộ xử lý, vì
nhiệt độ khí thải thấp. Do đó, đối với động cơ diesel để tách các hạt bụi ra khỏi dòng khí thải
thường cho dòng khí đi qua bộ lọc DPF. Các bộ lọc PM thường được chia làm hai loại là lọc
bề mặt và lọc khối. Các lỗ của lõi lọc bề mặt có đường kính nhỏ hơn kích thước hạt PM cần
lọc, do đó hạt PM bị giữ trên bề mặt của lõi lọc. Lọc bề mặt có thể lọc được 85% PM chủ yếu
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là muội than. Tuy nhiên, diện tích bề mặt lõi lọc nhanh chóng bị che phủ bởi PM nên sức cản
của bộ lọc tăng lên nhanh chóng. Trái lại lọc khối có đường kính các lỗ rỗng của lõi lọc lớn
hơn đường kính PM cần lọc nên các hạt PM sẽ chui vào lõi lọc và bị giữ lại. Điều đó cho thấy
so với lọc bề mặt, lọc khối giữ được nhiều PM hơn và thời gian giữa hai lần bảo dưỡng lọc sẽ
dài hơn. Tuy nhiên, khả năng của lọc khối sẽ kém hơn chỉ có thể lọc được 40 đến 80% lượng
PM của khí thải.
Phần lớn các bộ lọc được thiết kế theo kiểu lọc khối có cấu trúc lõi lọc thông thường
bằng gốm xốp đúc hoặc thép cuộn có dạng hình trụ rỗng trong có các rãnh song song nhau
theo phương dọc trục. Từ hình 2 cho thấy hiệu quả của phương pháp lọc khối hơn hẳn phương
pháp lọc bề mặt do thời gian giữ khí thải trong bộ lọc được dài hơn, khả năng lọc cũng được
cải thiện hơn. Tuy nhiên cấu tạo và giá thành chế tạo cao hơn hẳn phương pháp lọc mặt.
Läc mÆt

Läc khèi

Hình 2. Kết cấu lọc khối và lọc bề mặt

Ø299

Tất cả vật liệu làm lõi lọc chỉ có khả năng giữ một lượng PM nhất định. Sau một thời
gian sử dụng bộ lọc sẽ trở nên quá tải, các hạt PM được giữ lại sẽ tạo ra sự cản trở dòng khí
thải thể hiện thông qua tổn thất áp suất qua bộ lọc. Do đó, hệ thống lọc cần có cơ chế tái tạo
đáng tin cậy để đảm bảo lọc hoạt động trong một thời gian dài.
Các hạt PM trong bộ lọc sẽ bị oxy hóa ở nhiệt độ cao và hiệu quả này sẽ bị giảm ở
nhiệt độ thấp. Vì vậy, ở chế độ tải nhỏ các hạt PM được giữ lại ở bộ lọc, chúng sẽ được oxy
hóa khi động cơ làm việc ở chế độ tải cao và đây là chức năng quan trọng của bộ lọc để cung
cấp cơ chế ngăn cản sự tích tụ của muội mà có thể vượt quá khả năng giữ bộ lọc.
3.2. Lựa chọn loại lọc DPF
Trên thực tế đo đạc mức phát thải khói đen cũng như kết hợp kinh nghiệm của hãng
thì cần thiết lắp thêm bộ lọc DPF loại khối, dạng hở, có tái sinh lọc là phù hợp. Mặc dù hiệu
quả của bộ lọc loại này đạt khoảng 80%. Nhưng với hiệu quả lọc này đủ điều kiện để đáp ứng
việc nâng giới hạn phát thải của động cơ. Đối với động cơ thủy đang lưu hành, bộ lọc DPF
được các chuyên gia của Công ty Bete Ceramics hỗ trợ thiết kế dựa theo các thông số của
động cơ và mục tiêu giảm phát thải PM của nghiên cứu đặt ra được thể hiện như hình 3.

310
530
540

Hình 3. Kết cấu bộ lọc DPF

106

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016

THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016

Bảng 1. Kích thước cơ bản của bộ lọc DPF cho động cơ Diesel
TT
Diễn giải
Ký hiệu
Giá trị
1
Chiều dài lõi lọc (mm)
LDPF
310
2
Đường kính lõi lọc (mm)
DDPF
299
3
Thể tích lõi lọc (lít)
VDPF
2,23
4
Chiều dài toàn bộ lọc (mm)
L
540
2
5
Số phần tử lọc trên 1 cm
nDPF
25

Bộ lọc được lắp đặt trên đường thải của động cơ có kết cấu đảm bảo lắp ghép kín khít
với đường thải.
Sơ đồ nguyên lý động cơ diesel khi lắp bộ lọc DPF được thể hiện như trên hình 4.
§-êng n¹p

Lµm m¸t khÝ
t¨ng ¸p

§éng c¬

§-êng th¶i
MN

TB

Läc DPF

Hình 4. Sơ đồ động cơ khi lắp bộ lọc DPF

Trên hình 4 cho thấy khí thải được đưa trực tiếp vào tuabin, toàn bộ lượng khí thải sau
tuabin được đưa qua bộ lọc DPF để thực hiện lọc PM.
4. Xây dựng và chạy mô hình động cơ khi lắp bộ lọc DPF
4.1. Xây dựng mô hình động cơ bằng phần mềm AVL Boost
Động cơ 6S185L-ST là động cơ diesel 4 kỳ, 6 xy lanh bố trí thẳng hàng, không tự đảo
chiều, thứ tự làm việc là: 1-5-3-6-2-4, khởi động bằng khí nén, tăng áp bằng tuabin khí thải có
làm mát khí tăng áp, hệ thống làm mát cưỡng bức 2 vòng tuần hoàn kín. Các thông số kỹ
thuật cơ bản của động cơ được trình bày trong Bảng 2.

Hình 5. Mô hình động cơ 6S185L-ST
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STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bảng 2. Các thông số cơ bản của động cơ 6S185L-ST
Thông số/ký hiệu
Giá trị
Đơn vị
Thứ tự công tác
1-5-3-6-2-4
Thể tích công tác
37,09
dm3
Đường kính xy lanh (D)
185
mm
Hành trình piston (S)
230
mm
13.6
Tỷ số nén ()
Công suất định mức Nemax
442
kW
Tốc độ vòng quay ứng với Nemax
900
vg/ph
Góc phun sớm nhiên liệu tính theo góc
16 ÷ 18
độ
quay trục khuỷu
Loại bơm cao áp
Kiểu Bosch
Hệ số dự trữ mô men
15
%
Góc mở sớm, đóng muộn xupap nạp
10, 46
độ
Góc mở sớm, đóng muộn xupap thải
56, 10
độ

Mô hình động cơ diesel 6S185L-ST được xây dựng trên phần mềm AVL Boost như
trên hình 5. Mô hình động cơ sử dụng mô hình truyền nhiệt Whoschni 1978, mô hình cháy
AVL MCC. Khi lắp bộ lọc trên đường thải để đảm bảo động cơ không bị suy giảm mô men và
công suất thì theo khuyến cáo của hãng cần sử dụng 2 bộ lọc DPF có kích thước như trên do
đó khi xây dựng mô hình mô phỏng tác giả đã gộp số liệu của 2 bộ lọc thành 1 bộ lọc có hình
dáng như trên hình 5.
Sau khi nhập số liệu tiến hành chạy mô hình với động cơ nguyên thủy khi chưa lắp bộ
lọc DPF tại 100% tải. Kết thúc chạy mô phỏng các kết quả trên hình 6 cho thấy đường đặc
tính công suất và suất tiêu hao nhiên liệu giữa mô phỏng và thực nghiệm là tương đồng, sai số
lớn nhất về suất tiêu hao nhiên liệu là 5,4%. Cho nên, có thể kết luận rằng khi chạy mô hình
các thông số dần hội tụ vì vậy có thể sử dụng mô hình động cơ để tính toán các chế độ khác
khi sử dụng bộ lọc DPF.

Hình 6. Đặc tính công suất và tiêu hao nhiên liệu ở chế độ 100% tải
giữa mô phỏng và thực nghiệm

4.2. Chạy mô hình động cơ khi sử dụng bộ lọc DPF
Đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng giải pháp lắp bộ lọc DPF đến tính năng kỹ thuật của
động cơ
Kết quả mô phỏng động cơ khi lắp bộ lọc DPF theo đường đặc tính tải được thể hiên
như trên hình 7. Kết quả cho thấy khi lắp bộ lọc DPF trên đường thải sẽ gây ảnh hưởng đến
quá trình thải của động cơ. Cho nên, mô men của động cơ bị giảm nhẹ ở các chế độ tải khác
nhau, mức độ giảm mô men lớn nhất là 8,5% ở chế độ 800 vg/phút và 100% tải.

108

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016

THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016

Me (N.m)
5000
4500
100%

4000

100%_DPF

3500

75%

3000

75%_DPF

2500
2000

50%

1500

50%_DPF

1000
500
0
250

350

450

550

650

750

950 n (vg/ph)

850

Hình 7. Đặc tính mô men động cơ khi lắp và không lắp bộ lọc DPF
ở chế độ 100 %, 75%, 50% tải

Đánh giá ảnh hưởng khi lắp bộ lọc DPF đến mức phát thải của động cơ
Kết quả mô phỏng động cơ khi không lắp và khi lắp bộ lọc DPF theo đặc tính tải được
thể hiện như trên hình 8, hình 9, hình 10, hình 11.
NOx(g/kW.h)
20

PM (g/kW.h)
0,07

18
100%
100%_DPF

16
14
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300
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Hình 8. Đặc tính NOx khi không lắp
và lắp bộ lọc DPF tại 100 %, 75%, 50% tải
PM (g/kW.h)
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Hình 9. Đặc tính PM khi không lắp và lắp bộ lọc
DPF ở chế độ 100 % tải
PM (g/kW.h)
0,45
50%

0,4

75%
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Hình 10. Đặc tính PM khi không lắp
và lắp bộ lọc DPF ở chế độ 75% tải
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Hình 11. Đặc tính PM khi không lắp
và lắp bộ lọc DPF ở chế độ 50% tải

Các kết quả cho thấy thành phần phát thải NOx giảm rất ít so với khi động cơ không
lắp bộ lọc DPF, giá trị giảm lớn nhất là 8,2%. Sở dĩ lượng khí thải NOX giảm nhưng không
nhiều là chủ yếu do khi lắp bộ lọc DPF đã làm tăng cản trên đường thải từ đó dẫn đến lượng
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khí sót trong buồng cháy tăng khiến cho nhiệt độ đỉnh quá trình cháy giảm xuống. Trong khi
đó phát thải PM với các giá trị tải khác nhau giảm đáng kể giá trị giảm nhỏ nhất là 26,4% tại
tốc độ 400 vg/phút và 75% tải; giá trị giảm lớn nhất đạt 71,5% tại tốc độ 800 vg/phút và 75%
tải. Kết quả trên cho thấy nếu sử dụng bộ lọc DPF thì hàm lượng PM giảm rất lớn. Bởi vậy,
khi lắp bộ lọc DPF để giảm PM cho động cơ diesel tàu thủy là rất khả thi.
5. Kết luận
Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, từ phân tích và đánh giá các phương pháp giảm
phát thải của động cơ diesel trên phương tiện tàu thủy có thể đưa ra một số kết luận như sau:
Có thể lắp bộ lọc DPF trên các phương tiện thủy để giảm phát thải PM mà không ảnh
hưởng nhiều đến tính năng hoạt động của động cơ;
Khi lắp bộ lọc DPF trên động cơ diesel 6S185L-ST giúp lọc được lớn nhất 71,5%
lượng bồ hóng sinh ra trong quá trình cháy so với động cơ chưa lắp bộ lọc;
Nghiên cứu này chỉ dừng lại ở mức độ tính toán lý thuyết và mô phỏng trên máy tính.
Trong tương lai, nghiên cứu có thể mở rộng nghiên cứu về quá trình hình thành và quá trình
tái sinh bầu lọc để tìm ra phương án tối ưu nhằm giảm tới mức lớn nhất phát thải bồ hóng;
nghiên cứu chế tạo, lắp đặt và chạy thử nghiệm đánh giá hiệu quả của bộ lọc DPF lắp trên
động cơ tàu thủy.
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Nghiên cứu mô phỏng quá trình cháy hỗn hợp nhiên liệu
dầu thực vật - dầu diesel trong động cơ diesel tàu thuỷ HANSHIN 6LU32
Simulation study on the combustion process of marine diesel engine HANSHIN 6LU32
fueled by the blends of pure plant oil and diesel oil
Phạm Xuân Dương, Trần Thế Nam
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
phxduong@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Xét trên phương diện khoa học và kỹ thuật, mô phỏng quá trình cháy động cơ là quá
trình mô tả, biểu diễn các hiện tượng vật lý diễn ra trong quá trình cháy bằng các công thức
toán học trên cơ sở các thiết chế giả định tương ứng. Trong các thập kỷ gần đây, các phép mô
phỏng được áp dụng chủ yếu khi tiến hành nghiên cứu, thiết kế những tính năng mới cho động
cơ đốt trong nói chung và động cơ diesel nói riêng, sử dụng các nhiên liệu thay thế, đặc biệt
là giảm phát thải độc hại ra môi trường xung quanh. Nhằm phục vụ công tác nghiên cứu sử
dụng hỗn hợp nhiên liệu dầu thực vật - dầu diesel cho các động cơ diesel tàu thủy, bài báo
đưa ra các kết quả mô phỏng trên máy tính bằng phần mềm GT-Power, làm cơ sở đánh giá và
điều chỉnh trước khi tiến hành thử nghiệm với động cơ HANSHIN 6LU32 thực tế.
Từ khóa: Mô phỏng, quá trình cháy, dầu thực vật, động cơ diesel tàu thủy.
Abstract
From a scientific and technological point of view, the simulation of engine combustion
means description of physical phenomena occurred in cylinder is formularised upon the
initial hypothesis. In the last decade, the simulation has been significantly applying for
studying on generally developing new performance of internal combustion engines, especially
diesel engines, as well as alternative fuels in order to reduce the harmful emissions for
environment. Supporting a research project on using the mixtures of pure plant oil and diesel
oil for marine diesel engines, the paper shows results of simulation software GT-Power for
HANSHIN 6LU32 that help researchers assess and modify the experimental model before real
test.
Keywords: Simulation, combustion process, pure plant oil (PPO), marine diesel engine.
1. Đặt vấn đề
Sử dụng nhiên liệu thay thế, đặc biệt là nhiên liệu sinh học được chiết suất từ thực vật
hoặc mỡ động vật nhằm giải quyết vấn đề an ninh năng lượng và giảm ô nhiễm môi trường đã
và đang được nhiều nhà khoa học quan tâm. Trong lĩnh vực hàng hải, diesel sinh học và dầu
thực vật nguyên gốc được tập trung nghiên cứu áp dụng cho động cơ diesel tàu thủy do sự
tương đồng về các thông số đặc trưng với diesel dầu mỏ. Tuy nhiên, để có thể triển khai thử
nghiệm trên các động cơ thực tế, quá trình mô phỏng máy tính với các phần mềm chuyên dụng
là rất cần thiết, nhằm mục đích hỗ trợ dự báo các khả năng có thể xảy ra, điều chỉnh lại các yếu
tố thử nghiệm và rút ngắn quá trình nghiên cứu. Mô phỏng quá trình cháy động cơ khi làm việc
với các nhiên liệu khác nhau, ở đây là hỗn hợp dầu cọ - dầu diesel theo các tỷ lệ đã định trước,
thức chất là biểu diễn các hiện tượng vật lý diễn ra trong quá trình cháy bằng các công thức toán
học trên cơ sở thiết lập các điều kiện ban đầu tùy theo mục đích nghiên cứu. Bằng phương pháp
này, mô phỏng sẽ giúp hiểu hơn về bản chất của các các quá trình vật lý diễn ra, cũng như
những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cháy của động cơ, đánh giá khả năng sử dụng hỗn hợp
dầu cọ - dầu diesel làm nhiên liệu thay thế trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của động cơ.
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2. Các mô hình nghiên cứu mô phỏng quá trình cháy trong động cơ diesel
Mô phỏng quá trình cháy của động cơ nói chung có rất nhiều loại với nhiều giả thiết
tương ứng cho mỗi trường hợp. Tổng hợp lại, các mô hình mô phỏng quá trình cháy của động
cơ có thể phân loại theo 3 nhóm chính như sau:
- Mô hình không thứ nguyên (Zero dimensional);
- Mô hình đơn nguyên (Quasi-dimensional);
- Mô hình đa nguyên (Multi-dimensional).
Theo cách phân loại này, mức độ chi tiết và sát với các hiện tượng vật lý diễn ra thực
trong quá trình cháy của động cơ ngày một tăng lên cùng với sự phức tạp khi tạo dựng mô
hình và sử dụng chúng để đánh giá.
2.1. Mô hình không thứ nguyên (Zero dimensional model)
Mô hình không thứ nguyên được hiểu theo ý nghĩa là các mô hình không có sự tham
gia của các dòng lưu động (dòng khí và nhiên liệu phun vào xy lanh, dòng khí rò lọt qua xéc
măng hay lưu động qua van xả,...). Mô hình không thứ nguyên là mô hình đơn giản nhất và
thích hợp nhất khi tiếp cận và đánh giá quá trình cháy của động cơ. Nó cho phép quan sát
những ảnh hưởng của các thông số khai thác động cơ đến mức độ tỏa nhiệt, diễn biến thay đổi
áp suất trong xy lanh. Về cơ bản, mô hình không thứ nguyên được xây dựng và áp dụng trong
mô phỏng quá trình cháy của động cơ đốt trong theo 2 hướng nghiên cứu chính:
- Xác định biến thiên áp suất trong xy lanh theo góc quay trục khuỷu dựa trên mức độ
tỏa nhiệt hoặc sự thay đổi các thông số về khối lượng khí cháy;
Tính toán mức độ
tỏa nhiệt hoặc khối
lượng hỗn hợp khí
cháy theo phương
trình Vibe

Tính toán áp suất
trong xy lanh trên
cơ sở xác định mức
độ tỏa nhiệt

Tính toán các thông
số công tác của
động cơ

- Xác định mức độ tỏa nhiệt hoặc biến thiên khối lượng khí cháy theo góc quay trục
khuỷu dựa trên các thông số đo thực nghiệm áp suất khí cháy trong xy lanh.
Đo đạc bằng thực
nghiệm dữ liệu áp
suất cháy trong xy
lanh thực tế

Tính toán mức độ
tỏa nhiệt trên cơ sở
áp suất trong xy
lanh đo được

Tính toán các thông
số công tác của
động cơ

Tuỳ thuộc vào mức độ nghiên cứu, dẫn đến các giả thiết đầu vào khác nhau về hệ nhiệt
động trong xy lanh động cơ với sự tương tác về khối lượng và năng lượng trong nội tại các
vùng, các bộ phận bao quanh, mô hình không thứ nguyên được phân ra thành 3 loại nhỏ như
sau:
- Mô hình đơn vùng (single zone model);
- Mô hình hai vùng (two zone model);
- Mô hình đa vùng (multi zone model).
2.2. Mô hình đơn nguyên và mô hình đa nguyên (Quasi - dimensional model and Multi dimensional model)
Mô hình đơn nguyên hay được hiểu theo nghĩa là mô hình gần như không có thứ
nguyên khi xác định mức độ tỏa nhiệt bên trong xy lanh có sự tham gia của các hiện tượng
biến đổi hóa học giữa các môi chất công tác và quá trình phun nhiên liệu. Mô hình đa nguyên
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là mô hình xét đến tất cả những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cháy trong xy lanh của động
cơ, bao gồm các biến đổi vật lý và hóa học trên cơ sở kết hợp phân tích động học của các
công chất khi lưu động qua các van hoặc vòi phun, do đó, khối lượng công thức tính toán
cũng như sự tương tác giữa các thành phần trở nên rất phức tạp, đòi hỏi sự hỗ trợ của những
phần mềm chuyên dụng.
3. Cơ sở lý thuyết xây dựng mô phỏng đơn vùng
Có thể thấy được, mô hình đơn vùng là mô hình đơn giản và mô phỏng quá trình cháy
hiệu quả theo góc quay của trục khuỷu (tức là thời gian). Theo đó, các biểu thức toán học
được quy về là các hàm số theo thời gian, nên dễ dàng cho quá trình lập trình tính toán,
nghiên cứu trên máy tính. Với mục đích đánh giá khả năng ứng dụng hỗn hợp nhiên liệu dầu
thực vật - dầu diesel cho động cơ diesel tàu thuỷ thông qua khảo sát quá trình cháy của nhiên
liệu trong buồng đốt của động cơ, mà các thông số đặc trưng là tốc độ tỏa nhiệt, áp suất cháy,
nhiệt độ cháy, (không xét đến ảnh hưởng của quá trình vận động của dòng khí nạp, khí cháy
hay dòng nhiên liệu phun vào trong xy lanh), nên tác giả lựa chọn mô hình đơn vùng (single zone model) để mô phỏng quá trình cháy trong động cơ diesel là phù hợp.
Cơ sở lý thuyết xây dựng mô phỏng đơn vùng chính là Định luật I nhiệt động học:
“Năng lượng của hệ thống kín lý tưởng là không đổi”. Nếu coi động cơ diesel là một hệ thống
khép kín và xét trong trường hợp sự thay đổi rất nhỏ của góc quay trục khuỷu, phương trình
bảo toàn năng lượng theo Định luật I nhiệt động học có thể viết dưới dạng [1], [2], [3]:
(1)
dU  Q  W
Trong đó: Q - nhiệt tỏa ra khi đốt cháy nhiên liệu [kJ/oCA];
W  PdV - công được sinh ra;
U  mCv dT - tốc độ thay đổi nội năng.

Áp dụng phương trình này cho khí lý tưởng và biến đổi, thu được phương trình vi
phân đầy đủ phụ thuộc vào góc quay của trục khuỷu động cơ:

Hay:

dQ
1
dP
k
dV

V

P
d k  1 d k  1 d
dP k  1 dQ
P dV

k
d
V d
V d

(2)
(3)

Công thức (3) là dạng tổng quát để xác định sự tỏa nhiệt khi đốt cháy nhiên liệu trong
động cơ và sự thay đổi của áp suất cháy trong động cơ được thiết lập trên cơ sở định luật nhiệt
động học I.
3.1. Sự thay đổi của áp suất cháy trong xy lanh
dP k  1  df hA
 
P dV

Q

(
T

T
)

k
(4)
in
g
w
d
V  d 
180 V d
Trong đó: Qin - nhiệt lượng đơn vị cấp cho động cơ, [kJ/kg]:
p IVCVIVC
1  xr
Qin  m f  f q HV 
 f q HV
1   ( A / F ) s RTIVC

(5)

dV/dθ - Thay đổi thể tích buồng cháy theo góc quay trục khuỷu:



dV Vd

sin  1  cos ( R 2  sin 2  ) 1/ 2
d
2



(6)

3.2. Tốc độ tỏa nhiệt khi đốt cháy nhiên liệu trong xy lanh
Lượng nhiệt toả ra khi đốt cháy nhiên liệu trong xy lanh được tính trên cơ sở tổng
lượng nhiệt do khí cháy sinh ra trừ đi phần nhiệt mất mát do truyền nhiệt qua thành vách xy
lanh và một số yếu tố khác (lượng nhiệt tổn thất):
HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016

113

THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016

dQgross
d



dQnet dQloss

d
d

(7)

Lượng nhiệt tổn thất được xác định như sau:

dQloss
 K

 A ac Reb (Tg  Tw )  cr (Tg4  Tw4 ) 
d
 B

Lượng nhiệt cấp cho động cơ được tính theo công thức:
dQnet C  dV
dP PV dm 
dV
 P
V

P
d
r  d
d  m d 
d
3.3. Sự thay đổi nhiệt độ trong xy lanh

(8)

(9)

dT
1
df hA(Tg  Tw ) RT dV

Qin


d mCv
d
mCv
CvV d

(10)

3.4. Tốc độ hình thành khí NOx
Thành phần NO chiếm tỷ lệ lớn trong nhóm khí thải NOx của động cơ với tốc độ hình
thành được xác định theo mô hình Zeldovich như sau [1]:
K P (O )
d [ NO]
 2k1 f
[O2 ]1/ 2 [ N 2 ]
(11)
1/ 2
dt
( RT )

d [ NO] 6.1016
 69,09 
1/ 2
 1/ 2 exp 
(12)
[O2 ] [ N 2 ]
dt
T
T 

4. Mô phỏng quá trình cháy bằng phần mềm GT-Power
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là động cơ diesel thủy lai chân vịt, loại động cơ 6LU32 của
hãng HANSHIN (Nhật Bản) sử dụng nhiên liệu hỗn hợp dầu cọ - dầu diesel có các tính chất
được mô tả trong bảng 2. Động cơ 6LU32 là động cơ diesel được thiết kế và chế tạo để lắp
đặt trên tàu thủy lai chân vịt (hay còn gọi là động cơ chính). Hiện tại động cơ này đang được
lắp đặt tại Trung tâm Nghiên cứu Động cơ Diesel thủy - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
Động cơ 6LU32 có các thông số kĩ thuật cơ bản được nêu tại bảng 1.
Bảng 1. Các thông số cơ bản của động cơ HANSHIN 6LU32 [4]
Thông số

STT

114

Giá trị

Đơn vị

1

Đường kính xy lanh (D)

320

[mm]

2

Hành trình pít tông (S)

510

[mm]

3

Công suất định mức (Nđm)

970

[kW]

4

Số vòng quay ứng với công suất định mức

340

[v/ph]

5

Suất tiêu hao nhiên liệu định mức

200

[g/kW.h]

6

Tốc độ trung bình piston

5.78

[m/s]

7

Áp suất cháy lớn nhất

90

[bar]

8

Tỷ số nén

13

9

Chiều dài biên

918

[mm]

10

Góc mở sớm xu páp nạp - 1

500

[độ GQTK]

11

Góc đóng muộn xu páp nạp - 2

350

[độ GQTK]

12

Góc mở sớm xu páp xả - 4

0

[độ GQTK]

55

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016

THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016

STT
1
2
3

13

Góc đóng muộn xu páp xả - 5

14

Góc phun sớm nhiên liệu - s

15

Thứ tự làm việc

Chỉ tiêu
phân tích
Khối lượng riêng ở
150C, [kg/m3]
Độ nhớt động học ở
400C, [cSt]
Trị số Xê tan

[độ GQTK]

0

[độ GQTK]

11

1-4-2-6-3-5

Bảng 2. Số liệu về các tính chất của nhiên liệu [4]
Dầu thực vật (Dầu cọ)
PO100 PO5
PO10 PO15 PO20
PO25

PO30

DO

922,5

848,9

853,8

856,8

859,9

863,2

866,8

850

40,24

3,0

3,42

4,2

5,31

5,87

6,45

2,6

52,92

49,63

50,13

50,66

50,91

51,25

52,11

42,89

72

73

74

75

76

77

72

-3

-1

0

1

2

2

-6

0,0057

0,0057

0,0057

0,0058

0,0058

0,0058

0,0054

1A

1A

1A

1A

1A

1A

1A

182

189

195

201

208

215

170

0,36

0,37

0,37

0,38

0,38

0,4

0,35

40,01

39,72

39,63

39,55

39,16

38,69

43,4

Nhiệt độ chớp cháy
135
cốc kín, [0C]
Nhiệt độ đông đặc,
5 0
16
[ C]
Hàm lượng tro, [%
6
0,0061
khối lượng]
Ăn mòn mảnh đồng
7
1A
ở 500C trong 3 giờ
Hàm lượng nước,
8
315
[mg/kg]
Trị số axit,
9
0,4
[mgKOH/g]
Nhiệt trị thấp,
10
37,11
[MJ/kg]
4

500

4.2. Phần mềm mô phỏng GT-Power
Phần mềm GT-Power là công cụ mô phỏng động cơ chuyên nghiệp, áp dụng cho các
loại động cơ đốt trong 2 hoặc 4 kỳ, sử dụng cho phương tiện vận tải đường bộ, tàu thuyền,
trạm phát điện, xe thể thao,... Phần mềm cung cấp cho người sử dụng nhiều phần tử để mô
hình hoá bất kỳ bộ phận nào của động cơ và có khả năng liên kết (link) với các phần mềm
khác để mô phỏng hiệu quả, chính xác hơn như phần mềm CFD Star-CD, Fluent, Simulink,
MS-Excel,... Các ứng dụng chính của GT-Power:
- Xây dựng đặc tính mô men và tiêu thụ nhiên liệu của động cơ;
- Thiết kế và hiệu chỉnh đường ống;
- Tối ưu hoá trị số thời gian - thiết diện;
- Tính toán mô phỏng cháy và khí thải;
- Tăng áp và liên kết tuabin - máy nén;
- Thiết kế hệ thống tuần hoàn khí thải;
- Tính toán âm thanh (độ ồn nạp, thải);
- Tính toán chu trình nhiệt của xy lanh;
- Mô phỏng theo biến thời gian thực động cơ.
Mô hình động cơ HANSHIN 6LU32 được xây dựng bằng phần mềm GT-Power
Version 7.3 của hãng Gama Technology được trình bày trên hình 1.
Các thành phần trong mô hình được giới thiệu trong bảng 3. Nội dung các thông số
cần nhập vào cho từng phần tử được chỉ rõ trong Help Navigator của từng phần tử. Trong
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phạm vi bài báo, tác giả chỉ trình bày cửa sổ giao diện để nhập cho bốn phần tử chính bao
gồm: xy lanh, vòi phun, cơ cấu phối khí và các thông số chung của động cơ như trên hình 2.

Hình 1. Mô hình động cơ HANSHIN 6LU32 trong phần mềm GT-Power

Hình 2. Cửa số giao diện nhập các phần tử của phần mềm GT-Power
116
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TT
1
2

3
4
5
6

7

8

9

Bảng 3. Các phần tử chính của mô hình trên phần mềm GT-Power
Phần tử
S.lg
Mô tả
Các thông số đầu vào
Điều kiện biên môi
Inlet-Env
12
Áp suất, nhiệt độ môi trường vào,...
trường, dòng vào
ExhaustĐiều kiện biên môi
12
Áp suất, nhiệt độ môi trường ra,...
Env
trường, dòng ra
Đường kính vào, ra, chiều dài ống, chiều
dài rời rạc hóa (để tính toán), nhám bề
intport
12
Mô tả các đoạn ống nạp
mặt, nhiệt độ thành, các yếu tố truyền
nhiệt.
exhport
12
Mô tả các đoạn ống xả
Như trên
Đường kính tán nấm xu páp, khe hở nhiệt,
intvalve
12
Mô tả xu páp nạp
biên dạng cam, hệ số lưu lượng,...
exhvalve
12
Mô tả xu páp thải
Như trên
Lượng nhiên liệu cấp cho 1 chu trình, góc
phun sớm nhiên liệu, quy luật phun, áp
Di-Inject
06
Mô tả vòi phun
suất phun, nhiệt độ nhiên liệu, đường kính
lỗ phun, số lỗ phun, hệ số lưu lượng qua lỗ
phun,...
Các thông số kích thức hình học, mô hình
Cylinder
06
Mô tả phần tử xy lanh
cháy, mô hình truyền nhiệt,...
Số xy lanh, bố trí, chế độ tính toán động
Mô tả phần còn lại của
cơ, tổn hao cơ giới, mô men quán tính của
Engine
01
động cơ
trục khuỷu, chu kỳ tính, thứ tự làm việc
của các xy lanh,...

5. Kết quả mô phỏng quá trình cháy
Mô phỏng quá trình cháy được thực hiện ứng với các chế độ tải khác nhau: định mức
(100% tải), 75% tải và 50% tải theo dầu diesel (DO) và các tỷ lệ nhiên liệu hỗn hợp dầu cọ dầu diesel khác nhau (PO10, PO20, PO30 và PO100). Kết quả tính toán áp suất môi chất công
tác, nhiệt độ môi chất công tác, tốc độ tỏa nhiệt của khí cháy và sự hình thành NOx trong động
cơ thu được như trên các hình 3, 4 và 5.

Hình 3. Các thông số quá trình cháy ở chế độ 100% tải
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Hình 4. Các thông số quá trình cháy ở chế độ 75% tải

Hình 5. Các thông số quá trình cháy ở chế độ 50% tải

-

-

118

Từ kết quả mô phỏng, có thể rút ra các nhận xét:
Quá trình cháy trong xy lanh của động cơ khi sử dụng nhiên liệu hỗn hợp diễn ra
tương tự quá trình cháy khi động cơ sử dụng dầu diesel. Tuy nhiên do sự có mặt của
dầu cọ trong hỗn hợp PO10, PO20, PO30 làm cho các thông số cơ bản của quá trình
cháy như áp suất cháy cực đại, nhiệt độ quá trình cháy và sự tỏa nhiệt thấp hơn rõ rệt
so với DO;
Tải của động cơ càng thấp, thì sự khác biệt các thông số quá trình cháy giữa dầu diesel
và nhiên liệu hỗn hợp càng giảm đi. Ở chế độ cấp nhiên liệu 100%, sự giảm về áp suất
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cháy cực đại giữa dầu diesel và PO100 là 5,94%, còn ở chế độ cấp nhiên liệu 75% là
5,03% và chế độ tải 50% chỉ là 3,43%;
- Sự khác biệt rõ nét nhất giữa các loại nhiên liệu khác nhau là nồng độ khí NO x hình
thành trong xy lanh động cơ, giảm trên 20% ở các chế độ tải. Khi sử dụng hỗn hợp
dầu cọ với tỷ lệ càng cao, nồng độ NOx càng giảm.
6. Kết luận
Với việc sử dụng phần mềm GT-Power mô phỏng quá trình cháy trong động cơ diesel
6LU32 ở các chế độ tải khác nhau, có thể khẳng định quá trình cháy trong động cơ của hỗn
hợp nhiên liệu dầu thực vật (dầu cọ) - dầu diesel (DO) hoàn toàn phù hợp với các định luật về
nhiệt đối với động cơ diesel, không gây bất kì một sự hỗn loạn nào làm ảnh hưởng đến quá
trình công tác của động cơ. Mặc dù kết quả mô phỏng cho thấy chỉ tiêu môi trường đạt được
hiệu quả rõ rệt, tuy nhiên cần lưu ý đến việc thử nghiệm thực tế đối với hỗn hợp nhiên liệu có
tỷ lệ dầu thực vật trên 20% vì đặc tính công tác sẽ càng thấp và xa rời đường đặc tính công tác
của động cơ khi dùng dầu DO. Quá trình mô phỏng đánh giá lý thuyết bằng phần mềm GTPower là cơ sở quan trọng cho việc thực nghiệm thực tế trên động cơ.
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Nghiên cứu chế tạo sơn chống ăn mòn không dung môi hữu cơ trên cơ sở
nhựa epoxy có phụ gia nano
Study of free organic solvents anti-corrosion paint from epoxy resins with additives nano
Nguyễn Thị Bích Thủy1,
Lê Ngọc Lý1, Ngô Thị Hồng Quế1,
1
Nguyễn Mạnh Hà , Nguyễn Thị Mỹ Trang1, Trần Quang Vĩnh2
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Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải,
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Tóm tắt
Nghiên cứu này đã giới thiệu kết quả đánh giá ảnh hưởng của hàm lượng chất tạo
màng, bột màu, các loại phụ gia phân tán, phụ gia chống tạo bọt, đặc biệt là phụ gia nano
trong chế tạo hệ sơn lót chống ăn mòn không dung môi hữu cơ trên cơ sở chất tạo màng
epoxy. Kết quả thử nghiệm tính năng cơ lý, thử nghiệm điện hóa và thử nghiệm gia tốc thời
tiết cho thấy sơn lót không dung môi chế tạo được có các tính chất cơ học và khả năng
chống ăn mòn cao, đáp ứng yêu cầu quy định cho sơn bảo vệ thép tuổi thọ cao (theo TCVN
8789:2011). Đặc biệt sơn không dung môi có khả năng thân thiện môi trường cao nên việc áp
dụng loại sơn này cho bảo vệ kết cấu thép trong xây dựng công trình và phương tiện giao
thông vận tải trong tương lai là rất cần thiết.
Từ khóa: Sơn chống ăn mòn, không dung môi hữu cơ, chất tạo màng epoxy, phụ gia nano.
Abstract
This study shows the evaluation result of the influence of binder content, pigments,
dispersed additives, anti-foam additives, especially nano additives on the production of free
organic solvent anti-corrosion primer systems on the basic of the epoxy binder. The results of
the mechanical feature, electrochemical and weather acceleration tests showed that the
solvent primers manufactured have high mechanical properties and corrosion resistance,
which fulfils the requirements for the high life span coating in terms of steel structure
protection (following the Vietnam Standard No. 8789:2011). Especially, the free solvent
primers are environmentally friendly, therefore, the application of this kind of primers in the
protection of steel structures in construction and means of transportation in the future is
essential.
Keywords: Anti-corrosion coatings, free organic solvent, epoxy binder, nano additives.
1. Mở đầu
Sơn epoxy không dung môi thường được chế tạo từ các loại nhựa epoxy có khối
lượng phân tử thấp tồn tại ở dạng lỏng trong điều kiện thường. Loại nhựa epoxy được sử dụng
phổ biến là diglyxydylete bisphenol A (DGEBA) được tổng hợp từ epyclohydrin và
Bisphenol A. Ngoài ra loại nhựa diglyxydyl bisphenol F với một số tính chất tốt hơn cũng
thường được sử dụng kết hợp với DGEBA. Hệ sơn epoxy không dung môi thường được đóng
rắn bằng phản ứng cộng hợp với các hợp chất amin do có độ nhớt thấp và có thể phản ứng ở
điều kiện thường. Chất đóng rắn giữ vai trò quyết định đối với khả năng phản ứng, thời gian
khô cũng như tính chất của hệ sơn. Một thành phần quan trọng khác trong sơn epoxy không
dung môi là chất pha loãng hoạt tính. Chất pha loãng hoạt tính là các hợp chất chứa nhóm
epoxy có khối lượng phân tử thấp có khả năng phản ứng với các chất đóng rắn. Chất pha
loãng không chỉ có vai trò giảm độ nhớt của sơn, mà còn ảnh hưởng lớn đến các tính chất của
màng sơn [1-5].
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Tuy nhiên, để có được màng sơn với tính chất cơ lý tốt thì việc lựa chọn phụ gia, bột
màu, bột độn là rất cần thiết. Trong công trình nghiên cứu này, ảnh hưởng của phụ gia, bột
màu, bột độn đến tính chất của màng phủ epoxy không dung môi đã được khảo sát.
2. Thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu
2.1. Hóa chất
- Nhựa epoxy epykote 828 của hãng Hexxon có hàm lượng nhóm epoxy 5260 - 5420
mmol/kg, khối lượng nhựa chứa 1 gam nhóm epoxy là 184 - 190g, độ nhớt ở 250C là 12 -14
Pas.
- Ankamin A: amin mạch vòng no biến tính; Đương lượng hydro: 95 (g/mol). Độ
nhớt: 30 - 70 (cP); Sản xuất tại Mỹ.
- Epodil A: chất pha loãng epoxy đơn chức. Đương lượng Epoxy: 270 - 300 (g/mol).
Độ nhớt: 5 - 10 (cP); Sản xuất tại Mỹ.
- Epodil B: chất pha loãng epoxy đơn chức. Đương lượng Epoxy: 140 - 165 (g/mol).
Độ nhớt: 1.2 - 1.8 (cP). Sản xuất tại Mỹ.
- Bột màu:
+ Bột màu Heucophos: bột màu ức chế ăn mòn trên cơ sở hỗn hợp các muối photphat.
Sản xuất tại Đức;
+ Bột màu Heucophos: bột màu ức chế ăn mòn trên cơ sở muối hữu cơ. Sản xuất tại
Đức;
+ Bột màu Phosphinal: bột màu ức chế ăn mòn trên cơ sở muối nhôm và kẽm
photphat. Sản xuất tại Đức;
+ Bột màu Tipure: bột màu titandioxit, bột màu trắng có độ phủ cao. Sản xuất tại Mỹ.
- Bột độn:
+ Bột talc - sản xuất tại Trung Quốc;
+ Bột Barisulphat - sản xuất tại Trung Quốc.
- Phụ gia:
+ Disperbyk: phụ gia phân tán trên cơ sở acrylat biến tính. Sản xuất tại Đức.
+ Texaphor: phụ gia phân tán trên cơ sở muối của hợp chất polycacboxylat và amin.
Sản xuất tại Đức.
+ Tego Dispers:phụ gia phân tán trên cơ sở muối của hỗn hợp axit béo. Sản xuất tại
Đức.
- Dung môi: Xylen, toluen, axeton, butyl axetat và butanol của Trung Quốc được sử
dụng làm hỗn hợp dung môi chế tạo sơn (xylen/axeton/butyl axetat = 7/1/2) và hỗn hợp dung
môi cho chất đóng rắn (xylen/ toluen/ butanol = 5/2/3).
2.2. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp xác định hàm lượng phần khô (theo TCVN 2093:1993);
- Phương pháp xác định độ nhớt Brookfiled (theo ASTM D 2196-86);
- Phương pháp xác định độ mịn (theo TCVN 2091:2008);
- Phương pháp xác định độ bền va đập (theo TCVN 2100:2007);
- Phương pháp xác định độ bền uốn (theo TCVN 2099:2007);
- Phương pháp xác định độ cứng tương đối (theo TCVN 2098:2007);
- Phương pháp xác định độ bám dính (theo TCVN 2097:1993);
- Phương pháp đo thế điện cực theo thời gian;
- Phương pháp thử nghiệm mù muối (theo TCVN 8792:2011).
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3. Kết quả và thảo luận
3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng bột màu, bột độn đến tính chất của hệ sơn
Từ kết quả nghiên cứu trước [4], đã lựa chọn được thành phần chất tạo màng cho hệ sơn lót
epoxy không dung môi từ nhựa epoxy 828 và chất đóng Ankamin A theo thành phần khối lượng
tương ứng là: nhựa/chất pha loãng/đóng rắn = 38/6/21( PKL/PKL/PKL) để nghiên cứu.
Trong sơn lót chống ăn mòn, bột màu là thành phần quan trọng quyết định khả năng
chống ăn mòn của hệ sơn. Bột độn ngoài vai trò hạ giá thành sản phẩm cũng có ảnh hưởng rất
lớn đến tính chất cơ lý của màng sơn. Vì vậy, đã tiến hành khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng
bột màu, bột độn đến tính chất của màng sơn theo các công thức (tính theo phần khối lượng)
được trình bày tại bảng 1.
Bảng 1. Thành phần các mẫu sơn với các hàm lượng bột màu khác nhau (PKL)
Thành phần

STT

PC-1

PC-2

PC-3

PC-4

1

Bột màu photphat

16.0

18.0

20.0

22.0

2

Bột màu Tipure

10.0

10.0

10.0

10.0

3

Bột Barisulphat

8.0

12.0

16.0

23.0

4

Bột Talc

4.0

5.0

6.0

8.0

5

Dung môi

5.0

6.0

8.0

12.0

Các các mẫu sơn theo công thức trên được nghiền tới độ mịn 35 μm bằng máy nghiền bi.
Sau đó các mẫu sơn được tiến hành kiểm tra tính chất vật lý. Kết quả được trình bày tại bảng 2.
Bảng 2. Tính chất vật lý của các mẫu sơn với hàm lượng bột màu khác nhau
Tính chất

STT

PC-1

PC-2

PC-3

PC-4

20

23

25

30

95.2

94.6

92.8

91.3

35

35

35

35

1

Độ nhớt (Poise)

2

Hàm lượng phần khô (%)

3

Độ mịn (μm)

4

Thời gian khô không bắt bụi (h)

6

6

6

6

5

Thời gian khô hoàn toàn (h)

16

16

16

16

Theo các số liệu trong bảng 2 có thể thấy rằng: khi tăng hàm lượng bột màu, độ nhớt
của hệ sơn tăng nhanh đáng kể. Các mẫu PC-1, PC-2, PC-3 mặc dù đã được bổ sung thêm
dung môi nhưng độ nhớt vẫn cao hơn đáng kể so với mẫu ban đầu. Mẫu PC-4 với hàm lượng
bột màu cao, được bổ sung dung môi với hàm lượng gần 10% nhưng độ nhớt vẫn là 30 poise.
Ngoài ra việc tăng hàm lượng bột màu không làm ảnh hưởng nhiều đến thời gian khô không
bám bụi cũng như khô hoàn toàn của hệ sơn.
Sau khi pha đóng rắn, các mẫu sơn được áp dụng lên tiêu bản thép với chiều dày 80μm
bằng dụng cụ tạo màng sơn để kiểm tra tính chất cơ lý. Tính chất cơ lý của các mẫu sơn được
trình bày trong bảng 3.
Bảng 3. Tính chất cơ lý của các mẫu sơn với hàm lượng bột màu khác nhau
STT
Tính chất
PC-1 PC-2 PC-3 PC-4

122

1

Độ cứng màng sơn

0.26

0.27

0.27

0.25

2

Độ bến uốn (mm)

2

2

2

2

3

Độ bám dính (điểm)

1

1

1

1

4

Độ bền va đập (kg.cm)

50

50

50

45
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Các kết quả tại bảng 3 cho thấy: khi tăng hàm lượng bột màu, các tính chất cơ lý của
hệ sơn thay đổi không đáng kể. Tuy nhiên khi hàm lượng bột màu tăng quá cao, các tính chất
cơ lý của hệ sơn có dấu hiệu bắt đầu suy giảm. Có thể do hàm lượng bột màu quá cao (mẫu
PC-4) tạo ra nhiều lỗ xốp bên trong cũng như trên bề mặt màng gây suy giảm tính chất cơ lý
của màng.
Thông qua thế mạch hở, đã khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng bột màu đến khả năng
chống ăn mòn của hệ sơn. Sự thay đổi thế mạch hở của các mẫu sơn theo thời gian ngâm
trong dung dịch muối được trình bày trên đồ thị tại hình 1.
Thời gian (ngày)
0

5

10

15

20

25

30

0

Điện thế (mV)

-100
-200
-300
-400
-500
-600
-700
-800

Mẫu PC-1

Mẫu PC-2

Mẫu PC-3

Mẫu PC-4

Hình 1. Đồ thị thế mạch hở của các mẫu sơn với hàm lượng bột màu khác nhau

Theo đồ thị có thể thấy mẫu PC-4 có điện thế giảm rất nhanh chỉ sau 3 ngày ngâm
trong dung dịch NaCl 3%. Điều này cho thấy màng sơn có độ xốp cao nên khả năng ngăn cản
sự thâm nhập của dung dịch NaCl kém, khiến cho thế mạch hở của mẫu giảm nhanh chóng.
Các mẫu PC-2 và PC-3 có sự thay đổi thề mạch hở gần như tương đương. Sau 30 ngày ngâm
trong dung dịch NaCl 3%, thế mạch hở của 2 mẫu không có sự khác biệt đáng kể. Và sau 30
ngày điện thế của mẫu PC-1 đã giảm xuống thấp hơn điện thế của 2 mẫu PC-2 và PC-3. Qua
khảo sát, mẫu PC-2 và PC-3 đều thể hiện khả năng chống ăn mòn tốt hơn các mẫu còn lại.
Tuy nhiên, đã lựa chọn mẫu PC-03 có làm lượng bột màu photphat (thân thiện môi trường)
cao hơn để tiến hành các nghiên cứu tiếp theo.
3.2. Nghiên cứu lựa chọn thành phần bột màu ức chế ăn mòn
Với sơn lót epoxy không dung môi cho kết cấu thép thì khả năng chống ăn mòn là tính
chất quan trọng nhất. Trước đây, các hệ sơn chống ăn mòn thường sử dụng các bột màu ức
chế chứa chì và crom [4]. Đây là các bột màu có khả năng chống ăn mòn rất tốt, có khả năng
duy trì hiệu quả chống ăn mòn của màng sơn từ 10 năm đến 20 năm. Tuy nhiên các nghiên
cứu đã chứng minh rằng các bột màu này độc hại, ảnh hưởng nhiều đến môi trường sinh thái
cũng như sức khỏe con người. Do đó, hiện nay có rất nhiều loại bột màu ức chế mới được
nghiên cứu và đưa vào sản xuất để thay các loại bột màu độc hại trên. Loại bột màu ức chế
được sử dụng chủ yếu hiện nay là các loại bột màu gốc photphat được biến tính bằng nhiều
cách khác nhau để tăng cường hiệu quả chống ăn mòn.
Sự ảnh hưởng của 3 loại bột màu ức chế ăn mòn khác nhau đến tính chất của hệ sơn
với các thành phần được đưa ra tại bảng 4.
Bảng 4. Thành phần hệ sơn lót epoxy với các loại bột màu ức chế khác nhau (PKL)
STT

Thành phần

1

Bột màu Heucophos

2

Bột màu Heucorin

3

Bột màu Phosphinal

AP-1

AP-2

20,0

17,0

AP-3

3,0
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Các mẫu sơn được nghiền đến độ mịn 35 μm bằng máy nghiền bi. Các tính chất vật lý
và cơ lý của các mẫu sơn đều đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 8789:2011.
Các mẫu sơn tiếp tục được kiểm tra sự thay đổi điện thế sau khi ngâm trong dung dịch
NaCl 3% để đánh giá khả năng chống ăn mòn. Kết quả đo điện thế của các mẫu được thể hiện
trong đồ thị hình 2.
Thời gian (ngày)
0

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

0
-100

Điện thế (mV)

-200
-300
-400
-500

-600
-700

Mẫu AP-1

Mẫu AP-2

Mẫu AP-3

Hình 2. Đồ thị thế mạch hở của các mẫu sơn với các loại bột màu khác nhau

Theo đồ thị sự thay đổi điện thế của các mẫu sơn theo thời gian ngâm có thể thấy mẫu
AP-1 sử dụng bột màu photphat biến tính Heucophos có khả năng chống ăn mòn cao hơn mẫu
AP-3 sử dụng bột màu kẽm phosphat Phosphinal. Sau 42 ngày ngâm trong dung dịch NaCl
3%, điện thế của mẫu AP-1 mới giảm xuống -450 mV, tương đương điện thế của mẫu AP-3
sau 30 ngày ngâm mẫu. Khả năng chống ăn mòn của màng sơn còn được cải thiện rõ rệt hơn
khi sử dụng kết hợp hai loại chất ức chế ăn mòn Heucophos và Heucorin trong mẫu AP-2.
Mẫu AP-2 với sự kết hợp của bột màu ức chế ăn mòn gốc vô cơ và gốc hữu cơ có điện thế
giảm chậm hơn đáng kể so với 2 mẫu còn lại. Sau 42 ngày ngâm trong dung dịch NaCl 3%,
điện thế của mẫu vẫn trên -300 mV. Như vậy thời gian để điện thế giảm xuống -300 mV của
mẫu AP-2 dài gấp 2 lần thời gian của mẫu AP-1 và gấp 3 lần thời gian của mẫu AP-3. Như
vậy sự kết hợp hai loại bột màu ức chế ăn mòn đã nâng cao đáng kể khả năng chống ăn mòn
cho hệ sơn.
3.3. Nghiên cứu lựa chọn phụ gia phân tán
Đề tài đã tiến hành khảo sát ảnh hưởng của một số loại phụ gia phân tán đến tính chất
của hệ sơn. Chủng loại và hàm lượng sử dụng của các loại phụ gia phân tán được cho trong
bảng 5.
STT
1
2
3

Bảng 5. Thành phần hệ sơn lót epoxy với các phụ gia phân tán khác nhau (PKL)
Thành phần
DA-0
DA-1
DA-2
DA-3
Phụ gia Disperbyk
1.0
Phụ gia Texaphor
1.0
Phụ gia Dispers
2.0

Các mẫu được nghiền bằng máy nghiền bi với việc kiểm tra độ mịn theo thời
gian để khảo sát khả năng phân tán bột màu của các phụ gia. Sự thay đổi độ mịn của các mẫu
sơn theo thời gian nghiền được cho trong bảng 6.
Bảng 6. Sự thay đổi độ mịn của các mẫu sơn theo thời gian nghiền
Thời gian nghiền
DA-0
DA-1
DA-2
1h
50
40
40
2h
40
30
30
Độ mịn (μm)
3h
35
25
25
4h
35
25
25
5h
30
25
25
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35
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30
25
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Qua quá trình nghiền các mẫu sơn, có thể thấy việc sử dụng phụ gia phân tán ảnh
hưởng đáng kể đến thời gian nghiền cũng như độ mịn đạt được của hệ sơn. Mẫu DA-0 không
sử dụng phụ gia nghiền đạt độ mịn yêu cầu 35 μm sau 3 giờ nghiền, nếu tiếp tục nghiền độ
mịn của mẫu giàm xuống 30 μm sau 5 giờ nghiền. Nếu tiếp tục nghiền có thể thu được độ mịn
tốt hơn, tuy nhiên thời gian nghiền quá dài sẽ ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả kinh tế của quá
trình sản xuất.
Các mẫu DA-1 và DA-2 có thời gian nghiền rất thấp, chỉ sau 3 giờ nghiền, các mẫu
sơn đều đạt độ mịn 25 μm, độ mịn tối đa của hệ sơn đang nghiên cứu. Mặc dù độ mịn 35 μm
là đạt yêu cầu, tuy nhiên việc cải thiện độ mịn của hệ sơn có nhiều lợi ích trong quá trình sử
dụng như màng sơn sẽ được thi công dễ dàng hơn, ít khuyết tật hơn. Mẫu DA-3 sử dụng phụ
gia Dispers cũng được cải thiện thời gian nghiền đáng kể so với mẫu không sử dụng phụ gia
phân tán. Tuy nhiên hiệu quả của phụ gia này thấp hơn so với hai phụ gia còn lại.
Sau khi nghiền đến độ mịn tối đa, các mẫu sơn được kiểm tra tính chất vật lý và cơ lý
để kiểm tra ảnh hưởng của các phụ gia phân tán đến tính chất của hệ sơn. Các tính chất của
các mẫu sơn được trình bày trong bảng 7.
Bảng 7. Tính chất của hệ sơn với các phụ gia phân tán khác nhau
Tính chất

STT

DA-0

DA-1

DA-2

DA-3

28

22

25

27

96.2

96.0

96.1

95.8

35

35

35

35

1

Độ nhớt (Poise)

2

Hàm lượng phần khô (%)

3

Độ mịn (μm)

4

Thời gian khô không bắt bụi (h)

6

6

6

6

5

Thời gian khô hoàn toàn (h)

16

16

16

16

7

Độ cứng màng sơn

0.26

0.26

0.27

0.26

8

Độ bến uốn (mm)

2

2

2

2

9

Độ bám dính (điểm)

1

1

1

1

10

Độ bền va đập (kg.cm)

50

50

50

50

Qua kết quả kiểm tra tính chất vật lý của các mẫu sơn được trình bày trong bảng 7 có
thể thấy phụ gia phân tán có ảnh hưởng rất lớn đến độ nhớt của hệ sơn. Các mẫu sơn có sử
dụng phụ gia phân tán đều có độ nhớt thấp hơn mẫu không sử dụng phụ gia. Trong đó mẫu
DA-1 sử dụng phụ gia Disperkyb có độ nhớt thấp nhất, đạt 22 poise. Ngoài ra kết quả kiểm
tra cũng cho thấy việc sử dụng phụ gia phân tán không làm ảnh hưởng đáng kể đến các tính
chất vật lý và cơ lý khác của hệ sơn.
Như vậy, qua quá trình khảo sát, đã lựa chọn được phụ gia phân tán Disperbyk rất phù
hợp với hệ sơn lót epoxy không chứa dung môi hữu cơ.
3.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng nanoclay đến tính chất cơ lý của màng sơn
Một trong những biện pháp hữu hiệu cải thiện tính chất của nhựa epoxy là phối hợp
chúng với các phần tử nano. Đã sử dụng hàm lượng nanoclay I30E từ 2% đến 5% (so với
nhựa epoxy Epikote 828) và phân tán chúng bằng phương pháp khuấy cơ học có hỗ trợ khuấy
siêu âm ở nhiệt độ nâng cao 700C để nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng nanoclay I30E
đến tính chất cơ lý của màng từ nhựa epoxy Epikote 828 đóng rắn bằng ankamin A (H1) trong
điều kiện nhiệt độ phòng.
Để khảo sát ảnh hưởng của phụ gia nano, đã tiến hành chế tạo màng phủ từ nhựa epoxy
Epikote 828 với 21 (PKL) chất đóng rắn H1 và hàm lượng nanoclay I30E thay đổi từ 1 đến 5%.
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Ảnh hưởng của hàm lượng nanoclay đến tính chất cơ lý của sơn lót epoxy không dung
môi được trình bày ở bảng 8.
Chiều dày màng sơn 70 - 80 µm.
Từ bảng 8 nhận thấy rằng với hàm lượng nanoclay là 3% cho tính chất cơ lý là tốt nhất.
Bảng 8. Tính chất cơ lý của sơn lót với hàm lượng nano khác nhau
Độ bám dính (điểm)
Hàm lượng
Độ bền va đập
Độ bền uốn
Độ cứng tương
(kG.cm)
(mm)
nanoclay
đối
1
50
2
0,26
1
2
50
2
0,28
1
3
50
2
0,30
1
4
48
2
0,32
1
5
45
2
0,33
2

3.5. Đánh giá khả năng bảo vệ của màng sơn bằng phương pháp thử nghiệm mù muối
Đây là phương pháp thử nghiệm mô phỏng gần với điều kiện thực tế (theo TCVN
8789:2011, sơn có độ bền cao cần thử nghiệm > 720 giờ mù muối). Gỉ thường xuất hiện trên
bề mặt bắt đầu từ các điểm trầy xước hay khuyết tật của màng sơn. Mức độ ăn mòn được
đánh giá tại 2 vị trí: tại vết rạch và tại vùng không bị rạch theo tiêu chuẩn ASTM D-1654-61.
Các hệ sơn không dung môi nghiên cứu được tiến hành thử nghiệm mù muối với các ký hiệu
như sau:
- Mẫu M1: Mẫu sơn lót không dung môi với hệ bột màu kẽm photphat;
- Mẫu M2: Mẫu sơn lót không dung môi với hệ bột màu photphat biến tính
(Heucophos);
- Mẫu M3: Mẫu sơn lót không dung môi với hệ bột màu photphat biến tính
(Heucophos) và 3% phụ gia nano I30E.
Sau 960 giờ phơi trong tủ mù muối, các mẫu được lấy ra để đánh giá mức độ ăn mòn.
Kết quả thử nghiệm của các mẫu sơn sau 960 giờ được cho trong bảng 9.
Bảng 9. Kết quả thử nghiệm mù muối của các mẫu sơn sau 960 giờ
Mẫu sơn
M1
M2
M3

Gỉ tại vết rạch
Bề rộng gỉ
Mức độ
(mm)
1,0 - 1.5
7
0,5 - 1.0
8
0,5 - 1.0
8

Gỉ tại vùng không rạch
Diện tích gỉ
Mức độ
%
3
8
1
9
0
10

Từ bảng 9 và hình 3 nhận thấy trong giai đoạn sau của quá trình phơi mẫu, quá trình
ăn mòn diễn ra nhanh hơn và mức độ ăn mòn của 3 mẫu đã có sự khác biệt. Mẫu M1 sử dụng
bột màu kẽm photphat bị ăn mòn mạnh nhất, vết gỉ đã lan rộng từ 1mm đến 1,5 mm về mỗi
phía của vết rạch. Trong khi đó, với các mẫu M2, M3, bề rộng vết gỉ đều dưới 1 mm. Tại các
vùng không bị rạch, mức độ ăn mòn của mẫu M1 cũng kém nhất. Trên bề mặt tấm mẫu xuất
hiện nhiều điểm gỉ với mức độ ăn mòn cao, thể hiện qua độ lớn vết gỉ và vết của các sản phẩm
ăn mòn đọng lại trên màng sơn. Mẫu M2 chỉ xuất hiện 3 điểm gỉ với mức độ ăn mòn thấp.
Mẫu M3 chỉ có 1 điểm gỉ bắt đầu xuất hiện tại vùng không rạch. Như vậy có thể thấy rằng,
khi sử dụng bột màu ức chế photphat biến tính (Heucophos), khả năng chống ăn mòn của hệ
sơn sẽ được cải thiện so với loại bột màu kẽm photphat.
Ngoài ra, kết quả thử nghiệm mù muối cũng cho thấy vai trò của phụ gia nano đối với
khả năng chống ăn mòn của hệ sơn. Bề rộng vết gỉ tại vết rạch của 2 mẫu M2, M3 tương
đương nhau cho thấy phụ gia nano clay không cải thiện khả năng chống lan truyền sự ăn mòn
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của màng sơn. Phụ gia nano clay không ảnh hưởng đến hiệu quả ức chế bề mặt cho thép của
bột màu photphat. Tuy nhiên ở vùng không bị rạch, mẫu M3 mới bắt đầu xuất hiện một điểm
gỉ, trong khi mẫu M2 xuất hiện số điểm gỉ nhiều hơn, với mức độ ăn mòn lớn hơn. Điều này
có thể giải thích do vai trò của phụ gia nano làm tăng độ đặc chắc của màng sơn, do đó màng
sơn có khả năng che chắn tốt hơn đối với các tác nhân ăn mòn thấm qua màng. Và từ đó thời
gian bảo vệ của màng sơn chống lại sự ăn mòn được cải thiện.

Hình 3. Các mẫu M1, M2 và M3 sau 960 giờ chạy mù muối

4. Kết luận
Với việc sử dụng kết hợp 2 loại bột màu ức chế vô cơ và hữu cơ ở hàm lượng thích
hợp, hệ sơn có tính chất vật lý và cơ lý đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 8789:2011,
đồng thời hệ sơn cũng có khả năng chống ăn mòn cao cho các kết cấu thép.
Khi sử dụng phụ gia phân tán, hệ sơn không chỉ giảm được thời gian nghiền, nâng cao độ
mịn và sự ổn định phân tán, mà còn giảm độ nhớt của hệ sơn tạo thuận lợi cho quá trình thi công.
Kết quả thử nghiệm mù muối đối với các hệ sơn cho thấy:
- Việc sử dụng kết hợp bột màu ức chế photphat biến tính với chất ức chế photphat
hữu cơ đã cải thiện khả năng chống ăn mòn của hệ sơn so với loại bột màu kẽm photphat
thông thường đang được sử dung rộng rãi hiện nay. Đây là một hướng quan trọng nhằm làm
tăng thời gian bảo vệ của màng sơn;
- Phụ gia nano clay không làm tăng khả năng ức chế của hệ sơn đối với bề mặt thép,
nhưng làm tăng độ đặc chắc của màng sơn. Do đó phụ gia nano clay góp phần làm tăng khả năng
cản trở các tác nhân ăn mòn thấm qua màng sơn và làm tăng khả năng bảo vệ cho màng sơn;
- Màng sơn nghiên cứu sau 960 giờ thử nghiệm mù muối vẫn có khả năng bảo vệ cao,
đạt và vượt yêu cầu quy định đối với sơn tuổi thọ cao tại TCVN 8789: 2011 (> 720 giờ thử
nghiệm mù muối).
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Khảo sát ảnh hưởng của độ nhớt, tỷ trọng nhiên liệu đến quá trình
hình thành và phát triển của tia phun trong buồng cháy động cơ diesel
Investigating the effect of viscosity, density to the formation and development of fuel spray
in diesel combustion chamber
Phùng Văn Được1,
Nguyễn Hoàng Vũ1, Trần Thị Tuyết2
1
Học viện Kỹ thuật Quân sự,
duocpvmta@gmail.com
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Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Tóm tắt
Thuộc tính của nhiên liệu (với 2 thông số quan trọng là độ nhớt và tỷ trọng) có ảnh
hưởng lớn đến quá trình phân rã tia phun, quá trình tạo hỗn hợp - cháy trong động cơ diesel.
Việc nghiên cứu thực nghiệm để đánh giá lượng hóa tác động của thuộc tính nhiên liệu đến
quá trình hình thành và phát triển của tia phun trong buồng cháy gặp nhiều khó khăn. Bài
báo trình bày kết quả xây dựng mô hình mô phỏng, khảo sát ảnh hưởng của tỷ trọng (=820
÷ 860 kg/m3) và độ nhớt động học (=2,0 ÷ 4,5 mm2/s) của nhiên liệu đến quá trình hình
thành và phát triển của tia phun trong buồng cháy động cơ diesel B2 trên cơ sở ứng dụng
phần mềm mô phỏng chuyên dụng Diesel-RK.
Từ khóa: Tỷ trọng, độ nhớt, quá trình phát triển tia phun, động cơ B2, phần mềm
Diesel-RK.
Abstract
Properties of fuel (with 2 important parameters are the viscosity and density) have a
great influence on the process of breakup diesel spray, the process of creating mixedcombustion in diesel engines. The empirical research to measure the impact of fuel properties
about the process of formation and development of fuel spray encountered difficulties. This
paper presents the results of building the simulations model, investigated the effect of density
(=820 ÷ 860 kg/m3) and kinematic viscosity (=2.0 ÷ 4.5 mm2/s) to the formation and
development of fuel spray in combustion chamber of B2 diesel engine using dedicated
simulation software Diesel-RK.
Keywords: Kinematic viscosity, density, development of diesel spray, B2 diesel engine,
Diesel-RK software.
1. Đặt vấn đề
Các thuộc tính của nhiên liệu diesel có ảnh hưởng lớn đến quá trình tạo hỗn hợp và
cháy trong động cơ. Các thuộc tính vật lý của nhiên liệu diesel có tác động trực tiếp đến quy
luật cung cấp nhiên liệu (QLCCNL) và quá trình hình thành, phát triển của tia phun là tỷ
trọng, độ nhớt và sức căng mặt ngoài của hạt nhiên liệu,... Với động cơ sử dụng hệ thống cung
cấp nhiên liệu diesel kiểu cơ khí, nhiên liệu được điều chỉnh theo một thể tích nhất định để
cung cấp vào buồng cháy động cơ. Do đó, tỷ trọng của nhiên liệu sẽ quyết định khối lượng
nhiên liệu cung cấp cho 1 chu trình công tác (CTCT) và năng lượng sản sinh trong quá trình
cháy [1], [4].
Độ nhớt của nhiên liệu diesel có tác động trực tiếp đến sự vận hành của động cơ. Nếu
nhiên liệu có độ nhớt quá lớn sẽ làm tăng tổn thất bơm trong bơm cao áp và vòi phun, dẫn đến
làm giảm áp suất phun, ảnh hưởng đến quá trình tạo hỗn hợp và cháy trong động cơ. Ngược
lại, khi độ nhớt quá thấp có thể làm bơm cao áp bị kẹt, tăng lượng rò lọt nhiên liệu [1], [2].
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Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của độ nhớt, tỷ trọng đến quá trình
hình thành và phát triển của tia phun trong buồng cháy động cơ diesel B2 bằng phần mềm
chuyên dụng Diesel-RK. Kết quả nghiên cứu là thông số đầu vào cho việc tính toán CTCT,
nghiên cứu sâu hơn về quá trình hình thành và phát triển tia phun trong buồng cháy.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu, khảo sát ảnh hưởng của độ nhớt, tỷ trọng nhiên liệu đến quá trình hình
thành và phát triển của tia phun trong buồng cháy động cơ diesel bằng phần mềm mô phỏng
chuyên dụng.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Sử dụng các phần mềm mô phỏng chuyên dùng để nghiên cứu, khảo sát quá trình hình
thành và phát triển của tia phun trong buồng cháy động cơ diesel. Cụ thể:
Sử dụng mô hình đã được các tác giả xây dựng trong phần mềm mô phỏng chuyên
dụng Inject32 [3, 5, 11] để tính toán, xác định QLCCNL của đối tượng nghiên cứu - Sử dụng
kết quả tính toán mô phỏng có được từ Inject32 kết hợp với phần mềm mô phỏng chuyên dụng
Diesel-RK để nghiên cứu, khảo sát quá trình hình thành và phát triển của tia phun trong buồng
cháy động cơ diesel B2 [3, 6].
Sơ đồ khối các bước công việc để nghiên cứu, khảo sát quá trình hình thành và phát
triển của tia phun được trình bày như trên hình 1.
Xây dựng Mô hình mô phỏng HTPNL
của động cơ B2 trong Inject32

QLCCNL ứng với
các chế độ khảo sát

Xây dựng Mô hình CTCT của động
cơ B2 trong Diesel-RK

Khảo sát quá trình hình thành và phát
triển của tia phun
ứng với các chế độ khảo sát

Hình 1. Các bước nghiên cứu, khảo sát quá trình hình thành và phát triển của tia phun

2.3. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là động cơ diesel B2, là động cơ 4 kỳ không tăng áp, buồng
cháy thống nhất, 12 xy lanh, bố trí chữ V, phun nhiên liệu trực tiếp, tỷ số nén là 15, làm mát
bằng nước. Động cơ diesel B2 có công suất định mức là 382 [kW] tại tốc độ quay n = 2000
[vg/ph]; mô men xoắn lớn nhất theo thiết kế là 2158 [N.m] tại số vòng quay trục khuỷu n =
1200 [vg/ph]. Hệ thống cung cấp nhiên liệu của động cơ B2 kiểu cơ khí sử dụng bơm cao áp
vạn năng kiểu dãy, vòi phun kín, 7 lỗ, góc phun sớm 320 trước điểm chết trên; áp suất bắt đầu
nâng kim phun 20 [MPa], [10]. Tại Việt Nam, do họ động cơ B2 có công suất lớn, độ bền cao,
kết cấu khá gọn nhẹ nên được sử dụng nhiều trên các phương tiện chuyên chở tại các mỏ khai
thác khoáng sản, trên phương tiện vận tải thủy, trên các dàn khoan dầu khí và một số phương
tiện cơ giới quân sự.
2.4. Xây dựng mô hình mô phỏng chu trình công tác của động cơ B2 trong Diesel-RK
Các bước thực hiện và sơ đồ khối xây dựng mô hình mô phỏng CTCT của động cơ
diesel B2 trong phần mềm diesel-RK được thể hiện như trên hình 2. Dữ liệu đầu vào dùng cho
mô hình được xác định dựa vào các nguồn như: tập bản vẽ chế tạo, tài liệu kỹ thuật của động
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cơ B2 [10]; xác định các kích thước, thông số trực tiếp trên động cơ thực tế hoặc thông qua
các tính toán trung gian; lựa chọn theo khuyến nghị của phần mềm diesel-RK [12]. Sau khi
xây dựng, mô hình mô phỏng CTCT của động cơ diesel B2 đã được đánh giá, hiệu chỉnh dựa
theo thông số thiết kế và dữ liệu đo thực nghiệm ứng với các chế độ tải và tốc độ khác nhau
[3], [5], [6], [10].

Hình 2. Sơ đồ khối mô hình mô phỏng CTCT
của động cơ B2 trong Diesel-RK, [12]
Inlet - thuộc tính của dòng khí nạp; Exhaust - thuộc
tính của dòng khí thải; Inlet Valves, Exhaust Valves
- thông số đặc trưng cho quá trình trao đổi khí;
Fuel Injection System and Combustion Chamber thông số về QLCCNL và buồng cháy; Cylinders and
pistons - thông số của cơ cấu khuỷu trục thanh
truyền; Fuel - thông số về nhiên liệu; Operating
Mode - thông số về chế độ tính toán mô phỏng.

2.5. Chế độ vận hành, phạm vi khảo sát
Quá trình hình thành và phát triển của tia phun được khảo sát ở chế độ toàn tải (100%
hành trình của thanh răng bơm cao áp) và tốc độ định mức (n = 2.000 vg/ph).
Giá trị của tỷ trọng, độ nhớt khảo sát được lấy theo khoảng giá trị cho phép của QCVN
01:2009/BKHCN [7] và TCVN 5689:2005 [8] và được trình bày chi tiết trong bảng 1.
Bảng 1. Giá trị tỷ trọng và độ nhớt được lựa chọn để khảo sát
Độ nhớt động học ở 40oC, mm2/s

Khối lượng riêng ở 15 C, kg/m
o
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3. Kết quả và thảo luận
3.1. Ảnh hưởng của tỷ trọng, độ nhớt đến quy luật cung cấp nhiên liệu
Kết quả tính toán tốc độ phun và lượng nhiên liệu cấp cho một chu trình (theo GQTK)
ở các tỷ trọng và độ nhớt khác nhau được thể hiện như trên các hình 3 và hình 4, thấy rằng:
- Ở cùng một giá trị tỷ trọng, khi độ nhớt của nhiên liệu thay đổi thì QLCCNL không
có sự thay đổi nhiều. Diễn biến tốc độ phun và lượng nhiên liệu cung cấp cho một chu trình
gần như không có sự khác nhau ở các giá trị độ nhớt khảo sát. Kết quả này phản ánh sự thay
đổi mức rò lọt của nhiên liệu theo độ nhớt là không đáng kể;
- Ở cùng một giá trị của độ nhớt, lượng nhiên liệu cung cấp cho một chu trình có xu
hướng tăng khi tăng tỷ trọng của nhiên liệu. Kết quả này là hoàn toàn phù hợp với đối tượng
nghiên cứu là động cơ sử dụng HTCCNL kiểu cơ khí, điều chỉnh lượng cấp theo thể tích.
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Hình 3. Diễn biến tốc độ phun q (a) và lượng nhiên liệu cho một chu trình gct (b) khi nhiên liệu
có tỷ trọng 850 kg/m3 theo các độ nhớt khác nhau
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Hình 4. Diễn biến tốc độ phun q (a) và lượng nhiên liệu cấp cho một chu trình gct (b) khi nhiên liệu
có độ nhớt 3,5 mm2/s theo các tỷ trọng khác nhau

3.2. Ảnh hưởng của tỷ trọng, độ nhớt đến quá trình hình thành và phát triển tia phun
Để đánh giá, khảo sát quá trình hình thành và phát triển của một tia phun (từ một lỗ
của vòi phun) thể hiện thông qua lượng hóa sự thay đổi của phân bố lượng nhiên liệu tại các
vùng của tia phun. Các vùng của một tia phun gồm: phần nhiên liệu trong vùng loãng ngoài
vỏ tia phun và trong vùng loãng ngoài dòng sát vách, S_Dilute [% Khối lượng]; phần nhiên
liệu trong lõi của tia phun, S_SprCore [% Khối lượng]; phần nhiên liệu phía trước lõi của tia
phun, S_Front [% Khối lượng]; phần nhiên liệu của tia phun sát thành buồng cháy,
S_CoreNWF [% Khối lượng]; phần nhiên liệu vùng ngoài lõi sát thành buồng cháy,
S_CrosNWF [% Khối lượng]; phần nhiên liệu của tia phun bắn lên nắp máy, S_Head [%
Khối lượng]; phần nhiên liệu của tia phun trên bề mặt thành xy lanh, S_Liner [% Khối lượng]
và các thông số hình học của tia phun như chiều dài tia phun, Spray_tip [mm]; góc côn của
tia phun, Spray_ang [độ]. Một tia phun khi phun vào buồng cháy được chia thành 7 vùng với
giới hạn của các vùng được thể hiện như trên hình 5.
3.2.1. Kết quả khảo sát theo tỷ trọng của nhiên liệu
Kết quả khảo sát sự thay đổi của các thông số đánh giá sự hình thành và phát triển của
tia phun theo tỷ trọng ở từng giá trị độ nhớt khác nhau được tính toán, xác định trong toàn dải
khảo sát. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của bài báo, nhóm tác giả chỉ trình bày diễn biến các
thông số đặc trưng của tia phun khi nhiên liệu có độ nhớt 4,5 [mm2/s] khi thay đổi tỷ trọng,
như trên hình 6:
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- Ở cùng một giá trị của độ nhớt, các thông số có sự thay đổi không nhiều khi thay đổi
tỷ trọng. Khi tỷ trọng của nhiên liệu tăng, động năng của chùm tia phun cũng tăng theo, do đó
phần nhiên liệu trong các vùng lõi và phía trước của tia phun (S_SprCore; S_Front;
S_CoreNWF) có xu hướng tăng;
- Khi dòng tia phun có động năng lớn sẽ gia tăng khả năng xuyên sâu vào khối khí nén
trong buồng cháy. Do vậy, chiều dài của tia phun (Spray_tip) và phần nhiên liệu bắn trên nắp
máy, thành xy lanh (S_Head; S_Liner) sẽ tăng khi tăng tỷ trọng của nhiên liệu.
Hình 5. Sơ đồ các vùng của một tia phun [9]

7
5
III
1

2

3

6

4

1-lớp vỏ của chùm tia;
2-lõi đậm đặc của chùm tia;
I
3-mặt trước đậm đặc của chùm tia;
4- lõi hình côn hướng trục của chùm tia gần
II thành buồng cháy;
5- lõi dòng nhiên liệu gần thành buồng cháy;
6- mặt trước của dòng nhiên liệu gần thành
buồng cháy;
7- lớp vỏ dòng nhiên liệu gần thành buồng
cháy; I-nắp máy; II-xy lanh; III- đỉnh pít tông.

3.2.2. Kết quả khảo sát theo độ nhớt của nhiên liệu
Kết quả khảo sát sự thay đổi của các thông số đánh giá sự hình thành và phát triển của
tia phun theo độ nhớt ở từng giá trị tỷ trọng khác nhau được tính toán, xác định trong toàn dải
khảo sát. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của bài báo, nhóm tác giả chỉ trình bày diễn biến các
thông số đặc trưng của tia phun khi nhiên liệu có tỷ trọng 860 [kg/m3] theo các độ nhớt khác
nhau, như trên hình 7:
- Tại cùng một giá trị tỷ trọng, khi độ nhớt của nhiên liệu tăng thì phần nhiên liệu
trong các vùng có xu hướng gia tăng nhanh hơn và thời điểm đạt giá trị cực đại là sớm hơn;
- Tại cùng một giá trị tỷ trọng, khi độ nhớt của nhiên liệu tăng thì phần nhiên liệu ở
vùng bên ngoài tia phun (S_Dilute; S_CrosNWF) và phía trước tia phun (S_Front) có xu
hướng giảm. Trong khi đó, phần nhiên liệu trong lõi tia phun (S_SprCore) và phần nhiên liệu
vùng ngoài lõi sát thành buồng cháy (S_CrosNWF) lại có xu hướng tăng khi độ nhớt của
nhiên liệu tăng. Điều này là do khi nhiên liệu có độ nhớt (sức căng mặt ngoài) lớn sẽ làm
giảm khả năng phân rã của dòng tia và gia tăng mật độ nhiên liệu tại các vùng lõi của tia
phun;
- Khi gia tăng độ nhớt của nhiên liệu, các hạt nhiên liệu khó có khả năng tách ra khỏi
dòng tia. Do vậy, tia phun có chiều dài (Spray_tip) lớn hơn, trong khi góc côn tia phun
(Spray_ang) có xu hướng giảm. Đây cũng là nguyên nhân làm phần nhiên liệu bám trên nắp
xy lanh (S_Head); phần nhiên liệu bám trên bề mặt gương xy lanh (S_Liner) tăng lên khi gia
tăng độ nhớt của nhiên liệu.
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Hình 6. Diễn biến các thông số đặc trưng của tia phun khi nhiên liệu có độ nhớt 4,5 mm2/s theo các tỷ trọng khác nhau
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Hình 7. Diễn biến các thông số đặc trưng của tia phun khi nhiên liệu có tỷ trọng 860 kg/m theo các độ nhớt khác nhau
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4. Kết luận và hướng phát triển
Tia phun có xu hướng đậm đặc hơn ở vùng lõi và phía trước khi tăng tỷ trọng của nhiên
liệu. Chiều dài của tia phun cũng có xu hướng tăng theo tỷ trọng, do đó làm gia tăng lượng
nhiên liệu bắn lên trên nắp máy và thành xy lanh.
Khi độ nhớt của nhiên liệu tăng thì phần nhiên liệu ở vùng bên ngoài và phía trước của
tia phun có xu hướng giảm. Trong khi đó, phần nhiên liệu trong lõi tia phun và phần nhiên
liệu vùng ngoài lõi sát thành buồng cháy lại có xu hướng tăng khi độ nhớt của nhiên liệu tăng.
Do tia phun đậm đặc hơn, chiều dài lớn hơn nên lượng nhiên liệu bám lên trên nắp máy và
thành xy lanh cũng tăng khi độ nhớt của nhiên liệu tăng.
Với mô hình đã xây dựng, có thể phát triển để khảo sát, đánh giá tác động của sự thay đổi
tỷ lệ phân bố nhiên liệu trong các vùng cũng như sự thay đổi các thông số hình học của tia
phun,... đến quá trình tạo hỗn hợp, cháy và hình thành các chất ô nhiễm của động cơ diesel
B2; Khảo sát, đánh giá tác động của các thuộc tính khác của nhiên liệu cũng như mối liên hệ
giữa các thuộc tính đó đến quá trình hình thành và phát triển của tia phun; đánh giá tác động
của loại nhiên liệu sử dụng đến các thông số công tác của động cơ diesel B2.
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Nghiên cứu, xây dựng mô phỏng dao động trên gối động máy
cân bằng động đặt nằm ngang
Studying, creating vibrosimulation on the dynamic pillows
of the horizontal dynamic balancing machine
Đỗ Đức Lưu1,
Lại Huy Thiện1, Cao Đức Hạnh1, Lưu Minh Hải2
1
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
luudoduc@gmail.com
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Học viện Hải quân Nha Trang
Tóm tắt
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu, xây dựng phần mềm mô phỏng dao động trên
các gối đỡ động của máy máy cân bằng động (MCBĐ) do các lực mất cân bằng sinh ra khi rô
to mất cân bằng đặt trên MCBĐ nằm ngang. Các tác giả xây dựng mô hình toán: lực cưỡng
bức do rô to mất cân bằng; dao động các gối động và triển khai lập trình Code cho mô phỏng
viết các thiết bị ảo (VI, mô phỏng). Mô hình toán cơ hệ MCBĐ IRD Balancing B20 của hãng
IRD (USA) là mô hình viết cho hệ động lực hai bậc tự do. Áp dụng phương pháp số phức, cân
bằng điều hòa và xây dựng thuật toán giải hệ phương trình vi phân bậc hai tuyến tính, hai
bậc tự do viết cho cơ hệ dao động của MCBĐ. Mô phỏng dao động các gối đỡ của MCBĐ
thực hiện trên phần mềm LabView của National Instruments (USA) và kết hợp lập trình m.file
trong MATLAB.
Từ khóa: Dao động, mô phỏng dao động trên máy cân bằng động.
Abstract
The paper presents the studied results of the vibrations simulating on the dynamic
pillows of dynamic balancing machine (DBM) under the centrifugal forces of the unbalanced
rotor, placed horizontally on the DBM’s bearings. The authors create mathematical models:
excitted forces of the unbalanced rotor; of the pillow’s vibrations and realize programming
code for the Virtual Instruments (VI in LabView, simulation software). The mathematic model
of the DBM is made by the system of two ordinary second degree-differential equation with
the two freedom degree. The methods and algorithms to solve the system of the ordinary
differential equations are based on the complex harmonic balance. The simulation software
of the vibration is made in the LabView of National Instruments (USA) and together with
programming in m.file of MATLAB.
Keywords: Vibrations, Vibro-Simulation on dynamic balancing machine.
1. Đặt vấn đề về mô phỏng dao động MCBD
Dao động được đề cập ngày một rộng rãi trong các tài liệu chuyên ngành máy tàu
biển, song để hiểu được bản chất vật lý và các tính chất phức tạp của chúng cần thiết phải có
kiến thức nhất định về toán học, cơ học, xử lý tín hiệu. Nhằm tiếp cận dễ dàng hơn với dao
động, nhiều hãng phần mềm trên thế giới đã cố gắng đưa ra các sản phẩm mô phỏng dao động
cho đào tạo và huấn luyện chuyên gia dao động trên các hệ thống mô phỏng. Các phần mềm
mô phỏng dao động thường rất đắt và đều nhập từ nước ngoài. Liên quan đến máy rô to tàu
thủy (các bơm, quạt, máy lọc, tua bin, máy nén, trục chân vịt, máy phát điện,…) dao động và
mất cân bằng động luôn đồng hành và cần được đánh giá, kiểm soát. Khi bảo dưỡng sửa
chữa, các rô to cần được cân bằng động trên xưởng (Shop Balancing, đặt trên máy cân bằng
động) để loại bỏ lượng mất cân bằng dư khi chúng vượt qua ngưỡng cho phép. Sản phẩm
phần mềm mô phỏng dao động rô to đặt trên các gối đỡ MCBĐ mà bài báo trình bày sẽ góp
phần đáp ứng được mục tiêu xây dựng phần mềm mô phỏng dao động trên các máy rô to
cũng như cân bằng động rô to đặt nằm ngang trên máy cân bằng động.
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Đối tượng nghiên cứu là dao động MCBĐ khi rô to bị mất cân bằng đặt nằm ngang
trên đó. Mục tiêu cụ thể mà bài báo đặt ra là xây dựng mô hình toán, triển khai lập trình mô
đun mô phỏng dao động trên máy cân bằng động. Ví dụ triển khai được thực hiện trên máy
cân bằng động IRD Balancing B20 có tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Mô phỏng lập
trình trên LabView của hãng National Instruments (USA).
2. Mô phỏng dao động tại các gối đỡ MCBD
2.1. Mô phỏng lực mất cân của rô to
Rô to tàu thủy bất kỳ đặt đứng hoặc ngang trên các gối đỡ của MCBĐ. Khi cân bằng
động tại xưởng các rô
to được tháo rời, đặt
trên MCBĐ, phụ thuộc
vào cấu tạo và phạm
vi sử dụng của
MCBĐ, rô to có thể
được đặt nằm ngang
hoặc đặt đứng, tuy
nhiên số lượng MCBĐ
dùng cho rô to đặt
đứng rất ít, và thường
dùng cân bằng các
thiết bị nhỏ. Đối với rô
to tàu thủy, rô to đặt
Hình 1. Lựa chọn phương án đặt rô to trên gối đỡ
nằm
ngang
trên
MCBĐ là phương án
thường gặp nhất. Do
vậy chúng ta sẽ xây dựng mô hình toán và mô phỏng dao động MCBĐ khi rô to đặt nằm
ngang trên hai gối đỡ của
máy. Phụ thuộc vào phương
pháp cân bằng động trên một
hoặc hai mặt phẳng cũng như
đặc thù của từng loại rô to để
đặt chúng trên hai gối đỡ
MCBĐ. Chúng ta có 9 trường
hợp cấu hình đặt ro to như
Hình 2. Lực mất cân bằng quy đổi về các gối đỡ
trên hình 1 [1, 2].
Trên hình 1 là các
trường hợp thường gặp khi đặt
rô to (tháo rời) trên máy cân bằng động nằm ngang, và đó cũng là phương án lắp đặt một số tổ
hợp máy rô to trong máy tổng thể.
Khi xét đến trường hợp mất cân bằng tập trung vào một mặt phẳng (cũng như trường
hợp cân bằng trên một mặt phẳng), mất cân bằng tại mặt phẳng này sẽ tác động lực tới gối đỡ
trái và phải theo các lực quy đổi (hình 2). Trong trường hợp phức tạp hơn, mất cân bằng tại
hai mặt phẳng song song (cân bằng trên hai mặt phẳng song song) lực mất cân bằng quy đổi
về từng gối trái (phải) chính là tổng hai lực quy đổi trong từng trường hợp độc lập (hình 2).
Ví dụ trường hợp đơn giản nhất (hình 2) có mô hình tính các lực quy đổi:
⃗

𝐹 .𝐿
𝐹⃗𝐴 = 𝐿 2 = 𝑘𝐴1 . 𝐹⃗ (𝐼) ; 𝑘𝐴1 =

{
𝐹⃗.𝐿
𝐹⃗𝐵 = 𝐿 1 = 𝑘𝐵1 . 𝐹⃗ (𝐼) ; 𝑘𝐵1 =

𝐿2
𝐿
𝐿1

(1)

𝐿
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Trường hợp đặt rô to theo phương án hai mặt phẳng, (hình 2-b), các lực quy đổi sẽ
được tính:
𝐹⃗ = 𝑘𝐴1 . 𝐹⃗ (𝐼) + 𝑘𝐴2 𝐹⃗ (𝐼𝐼) ;
{ 𝐴
(2)
𝐹⃗𝐵 = 𝑘𝐵1 . 𝐹⃗ (𝐼) + 𝑘𝐵2 . 𝐹⃗ (𝐼𝐼)
Trong đó:

𝑘𝐴1 =

𝐿21
𝐿

; 𝑘𝐴2 =

𝐿22
𝐿

; 𝑘𝐵1 =

𝐿11
𝐿

; 𝑘𝐵2 =

𝐿12
𝐿

Trên hình 3 đưa ra giao diện của lập trình mô phỏng tính lực mất cân bằng quy đổi.
Việc cài đặt (lựa chọn) phương án đặt rô to thực hiện theo nút chọn “METHOD”, khi đưa
chuột vào nút này và chọn phương án phù hợp cho chế độ mô phỏng đặt ra.
Ở tại một mặt phẳng có lượng mất cân bằng dm (gams), đặt lệch tâm so với trục tâm
quay khoảng cách r. Trong cân bằng, ta gọi đại lượng U = dm.r (g.mm) là lượng mất cân bằng
dư. Lực ly tâm do mất cân bằng dư sinh ra được xác định theo tốc độ quay của trục , Pc =
k.U2 (N), k = 10-6 là hệ số chuyển đổi về đơn vị N = kg.m/s2.
Ngoài độ lớn mất cân bằng dư đã biết, ta cần biết vị trí pha (góc) đặt lượng mất cân
bằng này so với một vị trí đánh dấu ban đầu nào đó. Trong nhiều trường hợp ta dùng thêm tín
hiệu đo pha để đánh dấu sự phối hợp về góc của các lực mất cân bằng. Như vậy, nếu trong
(𝐼)
⃗⃗𝑢𝑏
mặt phẳng (I) có véc tơ mất cân bằng: 𝑈
= (|𝑈1 |, 𝜃1 ) = (𝐴1 , 𝜃1 ) sẽ sinh ra lực mất cân
bằng quy đổi tại các gối đỡ động, độ lớn của véc tơ lực được xác định theo công thức (1), còn
pha bằng pha 𝜃 của nguồn sinh ra.
Công thức (2) tính giải tích bằng phương pháp số phức hoặc phương pháp hình chiếu
lên các trục x và y. Trong lập trình mô phỏng, các tác giả sử dụng phương pháp hình chiếu
trên trục x và y.

Hình 3. Mô phỏng lực quy đổi theo phương án đặt rô to trên gối đỡ

Đặt |𝐹⃗ (𝐼) | = 𝐴1 ; |𝐹⃗ (𝐼𝐼) | = 𝐴2 ta có:
(𝐼)
(𝐼)
(𝐼)
(𝐼)
𝐹⃗ (𝐼) = 𝑃𝑥 . 𝑖⃗+ 𝑃𝑦 . 𝑗⃗ ; 𝑃𝑥 =𝐴1 𝑐𝑜𝑠𝜃1; 𝑃𝑦 =𝐴1 𝑠𝑖𝑛𝜃1;
Từ đó:

(𝐼𝐼)
(𝐼𝐼)
(𝐼𝐼)
(𝐼𝐼)
𝐹⃗ (𝐼𝐼) = 𝑃𝑥 . 𝑖⃗+ 𝑃𝑦 . 𝑗⃗ ; 𝑃𝑥 =𝐴2 𝑐𝑜𝑠𝜃2; 𝑃𝑦 = 𝐴2 𝑠𝑖𝑛𝜃2;
𝐹⃗𝐴 = 𝑃𝐴.𝑥 . 𝑖⃗+ 𝑃𝐴.𝑦 . 𝑗⃗ và 𝐹⃗𝐵 = 𝑃𝐵.𝑥 . 𝑖⃗+ 𝑃𝐵.𝑦 . 𝑗⃗
𝐹⃗𝐴 = (𝑃𝐴.𝑥 , 𝑃𝐴.𝑦 ) = (𝑃𝐴 , 𝜃𝐴 ) ; 𝐹⃗𝐵 = (𝑃𝐵.𝑥 , 𝑃𝐵.𝑦 ) = (𝑃𝐴 , 𝜃𝐴 )

(3)

Xét cho trục Ox:
(𝐼)

(𝐼𝐼)

𝑃 = 𝑘𝐴1 . 𝑃𝑥 + 𝑘𝐴2 𝑃𝑥 ;
{ 𝐴.𝑥
(𝐼)
(𝐼𝐼)
𝑃𝐵.𝑥 = 𝑘𝐵1 . 𝑃𝑥 + 𝑘𝐵2 . 𝑃𝑥
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Tương tự cho trục Oy:
(𝐼)

(𝐼𝐼)

𝑃𝐴.𝑦 = 𝑘𝐴1 . 𝑃𝑦 + 𝑘𝐴2 𝑃𝑦 ;

{
(𝐼)
(𝐼𝐼)
𝑃𝐵.𝑦 = 𝑘𝐵1 . 𝑃𝑦 + 𝑘𝐵2 . 𝑃𝑦
Trong công thức (4) chỉ số x hoặc y thể hiện đại lượng được xét trên trục x hoặc trục y.
Biên độ và pha của véc tơ nghiệm lực quy đổi cho gối đỡ trái và phải (A và B) được
xác định:
𝑃

𝐴.𝑦
𝑃𝐴 = √𝑃𝐴.𝑥 2 + 𝑃𝐴.𝑦 2; 𝜃𝐴 = 𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑃 ;
𝐴.𝑥

𝑃

𝐵.𝑦
𝑃𝐵 = √𝑃𝐵.𝑥 2 + 𝑃𝐵.𝑦 2; 𝜃𝐵 = 𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑃 ;
𝐵.𝑥

(5)

Ví dụ 1. Để kiểm tra độ tin cậy của mô phỏng trên LabView các tác giả đã đưa một
loạt các dữ liệu đầu vào khác nhau theo một cấu hình bất kỳ trong 9 cấu hình đã nêu trên hình
1, so sánh kết quả thu được qua lập trình trong m.file (MatLab) với kết quả thể hiện trên giao
diện của mô phỏng (sub-VI, sub Virtual Instrument, phần mềm con) trong LabView. Với
cùng một tập dữ liệu đầu vào theo cấu hình tương ứng, các kết quả nhận được từ hai phương
pháp hoàn toàn trùng nhau. Điều đó chứng tỏ sub-VI xây dựng hoàn toàn tin cậy và có độ
chính xác để triển khai xây dựng VI chung. Trên hình 3 thể hiện kết quả chạy sub-VI thiết
lập cấu hình rô to và xác định lực mất cân bằng trên hai gối động, với cấu hình - phương án 1
và các gối động được xác định A = 200 (mm); B = 500 (mm) và C = 800 (mm). Mất cân bằng
có đầu vào tại mặt phẳng I: (dm(g), R(mm),  (degree, độ góc)) = (100,90,30), và tại mặt
phẳng II: (dm(g), R(mm), (degree, độ góc)) = (80,100,45).
Kết quả tính mô phỏng hiển thị trên giao diện của sub-VI:
𝐹⃗𝐴 = (𝑃𝐴 , 𝜃𝐴 ) = (238.82, 34.6) và 𝐹⃗𝐵 = (𝑃𝐵 , 𝜃𝐵 ) = (277.58, 40.36)
với đơn vị của góc 𝜃𝐴 và 𝜃𝐵 - độ góc, còn đơn vị của biên độ lực 𝑃𝐴 , 𝑃𝐵 không chỉ ra
trên giao diện (vì là chương trình con), được ngầm hiểu là N. Nếu muốn hiển thị kN sẽ nhân
với hệ số tỉ lệ 1E-3.
2.2. Mô phỏng dao động các gối đỡ của MCBĐ
Trong mô hình động lực học của MCBĐ, hai gối đỡ trái và phải được mô hình hóa
theo sơ đồ động lực học (hình 4) và mô hình toán
theo hệ phương trình tại công thức (2) dưới đây.
Trong các mô hình này, phần động của các gối
bên trái (A) và bên phải (B) được mô hình hóa
(MHH) thành khối lượng m1A, m1B, còn phần tĩnh
của các gối động này tương ứng được MHH m2A, m2B. Giữa các khối lượng đó liên kết đàn
hồi với lò so có độ cứng C1A, C1B và hệ số cản
d0A, d0B. Các khối lượng của gối động tham gia
dao động theo phương ngang Ox và có trạng thái
chuyển vị x1 và x2 (bỏ chỉ số A và B, ngầm hiểu
Hình 4. Mô hình động lực học MCBĐ
luôn đồng nghĩa cho cả hai trường hợp gối trái và
gối phải). Mô hình toán viết dưới dạng ma trận
cho cơ hệ:
𝑀𝑋̈ + 𝐶𝑋 + 𝐷𝑋̇ = 𝐹(𝑡)
(6)
Trong đó: ma trận khối lượng 𝑀; ma trận hệ số cứng 𝐶; ma trận hệ số cản D;
𝐹(𝑡) - véc tơ lực cưỡng bức,
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𝑀=[

𝑚1
0

0
𝐶
];𝐶 = [ 1
−𝐶1
𝑚2

−𝐶1
𝑑
]; 𝐷 = [ 1
𝐶0 + 𝐶1
−𝑑1

−𝑑1
𝑓 (𝑡)
] ; 𝐹(𝑡) = [ 1 ]
𝑑0 + 𝑑1
0

(7)

Hình 5. Mô phỏng tính dao động tự do của cơ hệ

Trong công thức (7), lực 𝑓1 (𝑡) là thành phần lực quy đổi tác động tại khối lượng m1.
Dao động tự do được giải khi cho vế phải của (2) bằng không. Trong MatLab sử dụng
hai lệnh poly và roots để tính hệ số của phương trình đặc trưng và nghiệm của đa thức liên
quan đến dao động tự do [3]. Lập trình mô phỏng trong LabView được chuyển từ lập trình
m.file (MatLab) qua toolkit: MathScript. Việc xây dựng mô đun mô phỏng rất thuận tiện và
nhanh chóng. Trên hình 5 chúng tôi đưa ra kết quả lập trình trên LabView giao diện mô đun
mô phỏng tính dao động tự do.
Trên hình 5 thể hiện trực quan khi nhập các thông số động lực học của cơ hệ cho gối
đỡ trái, chương trình tính sẽ đưa ra kết quả mô hình viết dưới dạng ma trận (6) cho dao động
tự do và kết quả tính tần số tự do của cơ hệ nhánh gối đỡ trái. Do tính chất đối xứng, nếu
chúng ta không muốn thay đổi số liệu đầu vào cho gối đỡ nhánh phải, chương trình chấp nhận
dữ liệu đầu vào nhánh trái và nhánh phải giống nhau, kết quả dao động tư do được hiển thị
cho hai nhánh như nhau. Trường hợp thay đổi dữ liệu đầu vào cho nhánh phải, ta nhập số liệu
mới, chương trình tự nhận giá trị mới thay cho giá trị cũ trước đây.
Ví dụ 2. Kiểm nghiệm độ tin cậy của mô hình và kết quả mô phỏng, triển khai đưa vào
phần mềm MatLab (m.file) và sub-VI trong LabView với các tập dữ liệu đầu vào khác nhau.
Các kết quả tính theo hai phần mềm trên hoàn toàn giống nhau. Ngoài ra, PGS.TSKH. Đỗ
Đức Lưu đã lập trình mô phỏng trong m.file khi tính dao động xoắn tự do cho hệ động lực
diesel tàu biển (mô hình gồm nhiều khối lượng rời rạc) và đã khẳng định độ tin cậy của mô
đun tính dao động tự do cơ hệ, lập trình trong MatLab. Với các tập dữ liệu đầu vào giống
nhau (theo các nguồn tài liệu đáng tin cậy cung cấp: GS. Minchev (Bulgaria) đưa ra hoặc theo
các bảng tính dao động xoắn của các công ty khác có uy tín trên thế giới cung cấp đã được
Đăng kiểm phê duyệt), các kết quả tính từ lập trình trong m.file hoàn toàn trùng với các kết
quả tính mà các nguồn tài liệu tin cậy cung cấp [3]. Từ đó cho thấy cơ sở toán học và kết quả
mô phỏng trong LabView có đủ độ tin cậy và triển khai ứng dụng cho xây dựng phần mềm
chung tính dao động cơ hệ.
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Kết quả kiểm nghiệm sub-VI tính dao động tự do được thể hiện trên hình 5.
Dao động cưỡng bức của hệ (2) được các tác giả giải bằng phương pháp cân bằng điều
hòa, dưới dạng số phức. Phương pháp hiệu quả và nhanh, được áp dụng cho cơ hệ tuyến tính,
vì chúng ta sử dụng được nguyên lý xếp chồng. Để áp dụng phương pháp này, chúng ta biểu
diễn các điều hòa thành phần của lực tác động F(t) về dạng số phức, sau đó giải nghiệm phức
cho phương trình tách biệt ứng với điều hòa được xét.
Ví dụ điều hòa bậc nhất (đặc trưng cho lực mất cân bằng) có dạng: F1cos(t+) sẽ
được chuyển sang dạng phức:
𝐹

𝐹

F1 =𝑓1+ 𝑒 𝑗𝑡 + 𝑓1− 𝑒 −𝑗𝑡 , 𝑓1+ = 21 𝑒𝑥𝑝(𝑗𝜃); 𝑓1− = 21 𝑒𝑥𝑝(−𝑗𝜃);

(8)

Từ đó ta tìm nghiệm của (6) theo nghiệm của phương trình:
𝑀𝑋̈ + 𝐶𝑋 + 𝐷𝑋̇ = 𝐹 + 𝑒 𝑗𝑡 + 𝐹 − 𝑒 −𝑗𝑡 ,
(9)
+
T
−
T
+
−
Trong đó:
𝐹 = [𝑓1 0 ] và 𝐹 = [𝑓1 0 ] .
+ 𝑗𝑡
Nghiệm véc tơ X có dạng: 𝑋 = 𝑋 𝑒 + 𝑋 − 𝑒 −𝑗𝑡 , ở đó các biên độ phức 𝑋 + , 𝑋 −
được xác định theo cân bằng điều hòa (đồng nhất các hệ số tương ứng) của các phương trình
độc lập.
Với xây dựng mô hình giải theo từng điều hòa riêng biệt, chúng ta xét cho dao động
cưỡng bức bậc k bất kỳ, ở đó: k= k.. Chương trình giải được xây dựng chung cho các điều
hòa:
𝑀𝑋̈ + 𝐶𝑋 + 𝐷𝑋̇ = 𝐹𝑘+ 𝑒 𝑗𝑘𝑡 + 𝐹𝑘− 𝑒 −𝑗𝑘𝑡
(10)
Và nghiệm cũng được tìm dưới dạng:
𝑋𝑘 = 𝑋𝑘+ 𝑒 𝑗𝑘𝑡 + 𝑋𝑘− 𝑒 −𝑗𝑘𝑡
(11)
Đặt:
𝑇𝑘 = 𝐶 − 𝜔𝑘2 𝑀 + 𝑗𝜔𝑘 𝐷; 𝑇𝑘∗ = 𝐶 − 𝜔𝑘2 𝑀 − 𝑗𝜔𝑘 𝐷
Xác định được nghiệm:
𝑋𝑘+ = [𝑇𝑘 ]−1 𝐹𝑘+ ; 𝑋𝑘− = [𝑇𝑘∗ ]−1 𝐹𝑘−
(12)
Từ cơ sở toán học trên, các tác giả đã xây dựng mô phỏng trên LabView (VI - Virtual
Instrument) tính dao động cưỡng bức của cơ hệ (hình 6) cho từng điều hòa riêng biệt. Để tìm
nghiệm tổng, ta cộng các nghiệm thành phần theo nguyên lý xếp chồng.
Trong VI tính dao động cưỡng bức, các tác giả xây dựng mô hình lực cưỡng bức tác
động lên gối động là lực mất cân bằng, có bậc điều hòa 1, còn lực tác động lên gối tĩnh có thể
bổ sung các điều hòa bậc cao, mô phỏng các nguồn lực cưỡng bức khác.VI mô phỏng này sẽ
là mô đun con (SubVI) để xây dựng mô đun chung thực hiện nhiệm vụ tính dao động cưỡng
bức cơ hệ. Lập trình code giải bài toán dao động cưỡng bức được triển khai trong MATLAB,
dưới dạng m.file, sau đó các tác giả chuyển sang LabView qua toolkit: MathScript.
Ví dụ 3. Kiểm nghiệm độ tin cậy của mô hình và kết quả mô phỏng trên Lab View so
với lập trình trong m.file cho từng gối đỡ riêng biệt, cho từng điều hòa k riêng biệt. Kết quả
đã khảo sát tính đúng đắn cho triển khai mô phỏng dưới dạng sub-VI.
Số liệu đầu vào được mô phỏng tương ứng với mô hình một nhánh gối đỡ của máy
cân bằng động: m1 = 0.5 (kg); m2 = 100 (kg); C1 = 2.2E6 (N/m); C0 = 2E7 (N/m); d1 = 180
(Ns/m); d0 = 50 (Ns/m). Lực mất cân bằng 𝐹⃗𝐴 = (𝑃𝐴 , 𝜃𝐴 ) = (100, 45). Hai điều hòa bậc cao
(k2 =2 và k3=3) có giá trị tương ứng (10, 60) và (5, 30). Các đại lượng nhập vào để khảo sát
tính quy luật của kết quả thu được.
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Hình 6. VI tính dao động cưỡng bức cho từng gối đỡ của cơ hệ

Kết quả tính qua lập trình mô phỏng của sub-VI tính dao động cưỡng bức chỉ ra đúng
theo tính quy luật: biên độ dao động (trên giao diện, khi lập trình đơn vị đo là m) gối đỡ động
2,65 mm trong khi đó biên độ dao động cho gối đỡ cứng 32,9 µm. Ngoài ra các pha dao động
có lệch đi so với pha ban đầu vì cơ hệ có cản (mức độ cản nhỏ).
Kết luận trên đúng theo quy luật để đặt đầu đo dao động vào phần gối động của các
gối đỡ trên máy cân bằng động nhằm thu được lượng thông tin tốt cho cân bằng động. Ngược
lại, nếu ta đặt đầu đo dao động vào phần gối cứng, độ lớn của biên độ dao động (do mất cân
bằng) rất nhỏ và dẫn đến việc sử dụng thông tin sẽ không chính xác cao.
3. Đặc điểm cấu trúc phần mềm mô phỏng dao động trên các gối đỡ của máy cân bằng
động
Mục tiêu xây dựng phần mềm mô phỏng dao động mang tính công nghiệp, thân thiện
cho người dùng, giải quyết bài toán ứng dụng xung quanh vấn đề dao động và cân bằng động
máy rô to. Các tác giả đã xây dựng các mô hình toán liên quan đến lực cưỡng bức do mất cân
bằng cũng như các lực bổ sung có tần số là bội của tần số cơ bản. Trên cơ sở đó cần xây dựng
mô đun mô phỏng lực cưỡng bức với chín trường hợp lựa chọn cấu hình đặt rô to. Bài toán
dao động tự do cần xây dựng mô đun con để nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số hệ động
lực đến tần số riêng, từ đó giải thích vùng hoạt động của máy cân bằng động. Mô đun dao
động cưỡng bức tính nghiệm dao động cưỡng bức của các phần động và tĩnh gối đỡ (m 1, m2).
Kết quả tính dao động hiển thị trong miền tần số và miền thời gian thực. Với mục tiêu nghiên
cứu dao động, cân bằng động cần hiển thị dao động của điều hòa cơ sở (điều hòa bậc một)
của dao động được mô phỏng.
Kết quả tính dao động cần được lưu trữ dưới dạng file dữ liệu để sau này có thể sử
dụng, cần được in ấn dưới dạng báo cáo thử nghiệm qua máy in, file *.pdf hoặc một số dạng
khác phù hợp.
Giao diện (Front Panel, bản mặt) chính của phần mềm mô phỏng dao động với các
chức năng tối thiểu đã trình bày trên được các tác giả thiết kế, lập trình trong LabView và
hiện thị trên hình 7.
Phần mềm mô phỏng dao động được xây dựng gồm một số chức năng chính được thể
hiện trên hình 7: thực đơn lệnh gồm Run (chạy chương trình); Setting (cài đặt); Open (mở
những cơ sở dữ liệu đã có để thực hiện, không cần nhập mới; Save (lưu lại kết quả); Report
(báo cáo kết quả tính). Các chế độ lựa chọn thực hiện chương trình con: dao động tự do, dao
động cưỡng bức cũng như chế độ tính và hiển thị dao động trong các miền thời gian và tần số,
mức dao động (Level). Các dữ liệu cần nhập cho hai nhánh gối đỡ trái và gối phải. Vùng hiển
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thị kết quả tương ứng cho khu vực hiển thị các lực mất cân bằng quy đổi về hai gối động (trái
và phải), kết quả tính dao động tự do, dao động cưỡng bức dưới dạng đồ thị thời gian thực
cũng như biên độ và pha của các điều hòa.

Hình 7. Giao diện của VI chính tính dao động cưỡng bức trên cơ hệ

Trên hình 7 - giao diện của VI chính thể hiện mô phỏng đồng thời dao động tự do và
dao động cưỡng bức, hiển thị kết quả tính được dưới dạng đồ thị và các véc tơ dữ liệu thu
được. Phần mềm được thiết kế cho thực hiện được đầy đủ các nhiệm vụ điều khiển quá trình
tính và hiển thị kết quả.
4. Phân tích kết quả đạt được và kết luận
Mô hình toán cơ (6) và mô hình động lực học (hình 4) viết cho dao động hai phần
động và tĩnh của các gối đỡ trái và gối đỡ phải cùng với các phương pháp giải số phức, cân
bằng điều hòa là cơ sở toán học cần thiết dùng để triển khai lập trình xây dựng mô phỏng dao
động máy cân bằng động. Kết quả lập trình trên LabView khi sử dụng m.file lập trình trong
MatLab qua MathScripts chứng minh tính tiện ích và ứng dụng dễ dàng LabView trong triển
khai lập trình mô phỏng. Các thuật giải có thể triển khai lập trình số trong m.file của MatLab
để kiểm nghiệm, sau đó chuyển sang lập trình trên LabView. Với kết quả thu được, chúng ta
thấy rằng giao diện của các sản phẩm rất đẹp và tiện ích do thừa hưởng tính ưu việt của
LabView, đồng thời lập trình nhanh, dễ và có khả năng tính toán cao được thừa hưởng từ
MatLab. Kết quả kiểm nghiệm mô phỏng số trên MatLab và LabView đồng thời cho các
trường hợp cụ thể đều đưa ra kết quả giống nhau khi triển khai giải theo cùng thuật toán.
LabView và các toolkits cần thiết liên quan (Report Generation, Sound anhd
Vibration,…) đã được đầu tư và có bản quyền theo nội dung của đề tài khoa học công nghệ
cấp quốc gia, thực hiện từ năm 2015, mã số ĐTĐLCN. 14/15 do Trường Đại học Hàng hải
Việt Nam chủ trì, do vậy các vấn đề lập trình trên LabView cũng như biên dịch cho phần
mềm chạy độc lập dưới dạng file.EXE rất thuận lợi và không gặp bất kỳ khó khăn nào.
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Tính toán dao động xoắn tuần hoàn của hệ truyền động
trong máy cắt vật liệu
Calculating periodic tosional oscillation of transmission systems
in material cutting machines
Hoàng Mạnh Cường
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
cuonghm@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Trong bài báo này, tính toán dao động xoắn tuần hoàn của hệ truyền động trong máy
cắt vật liệu. Từ sơ đồ nguyên lý hoạt động, một mô hình dao động của hệ đã được đưa ra,
việc thiết lập phương trình vi phân của hệ dao động được thực hiện bằng áp dụng phương
trình Lagrange loại II, sau khi tuyến tính hóa hệ phương trình này, ta thu được một hệ
phương trình vi phân tuyến tính hệ số biến đổi tuần hoàn. Việc giải hệ phương trình này được
thực hiện bằng phương pháp số dựa trên thuật toán Newmark. Các kết quả tính toán đưa ra
là dạng dao động xoắn của trục đàn hồi trong một số chế độ chuyển động bình ổn của máy.
Từ khóa: Dao động máy, dao động phi tuyến, dao động tuần hoàn, phương pháp
Newmakk.
Abstract
The paper calculates the periodic tosional oscillations occurring in the transmission
system of material cutting machines. Initially, a mathematical model of the oscillation is
proposed based on the principle diagram of the system and then, ordinary differential
equations (ODE) are established by using Lagrange equation II. Subsequently, a system of
linear ODEs with periodically varying parameters is obtained via linearization, which is
efficiently solved by the numerical method based on the Newmark algorithm. The achieved
results illustrate the tosional oscillation of the elastic shaft in some stable modes of the
machine.
Keywords: Machine vibrations, nonlinear vibration, periodic solution, newmakk method.
1. Mở đầu
Dao động của máy ở chế độ chuyển động bình ổn là một trong những nguyên nhân
làm giảm chất lượng của sản phẩm cũng như làm giảm tuổi thọ của máy, do đó việc tính toán
dao động tuần hoàn của hệ, từ đó tìm ra được nguyên nhân gây dao động để đưa ra phương án
làm giảm dao động trong máy là hết sức cần thiết. Đã có nhiều công trình nghiên cứu đề cập
đến vấn đề này, như các công trình [2, 3, 4, 5, 6, 7] đã phân tích dao động tuần hoàn của các
hệ tuyến tính từng khúc bằng phương pháp cân bằng điều hòa gia lượng và phương pháp bắn,
các công trình [8, 9, 10, 11] đã tính toán dao động tuần hoàn của các hệ phương trình vi phân
tuyến tính hệ số tuần hoàn bằng phương pháp Runge-Kutta. Trong bài báo này, tác giả nghiên
cứu áp dụng phương pháp Newmark tính toán dao động tuần hoàn của hệ truyền động trong
máy cắt vật liệu ở chế độ chuyển động bình ổn.
2. Phương trình động lực học của hệ truyền động
Trên hình 1 là sơ đồ nguyên lý của máy cắt vật liệu được sử dụng phổ biến trong công
nghiệp giấy và công nghiệp chế biến. Từ sơ đồ nguyên lý, ta có được mô hình dao động của
hệ được cho như trên hình 2, trong đó, trục truyền động giữa hai hộp số được coi là một trục
đàn hồi không trọng lượng, với hệ số cứng k. Các hộp số được mô hình bởi hai đĩa quay với
các mô men quán tính là I0 và I1, cơ cấu vận hành có thể được xem là vật thể cứng được
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truyền chuyển động từ cơ cấu cam qua hàm truyền U(1) như một hàm của góc quay 1 của
trục cam, M(t) là mô men phát động từ động cơ và F(t) là tải trọng ngoài.
Hệ có hai bậc tự do, ta chọn các toạ độ suy rộng đủ là 0, 1 khi đó biểu thức động
năng, thế năng và hàm hao tán của hệ có dạng:

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý
của máy cắt vật liệu

Hình 2. Mô hình dao động của
hệ truyền động trong máy cắt

1
1
1
I 0 0 2  I112  mx 2
2
2
2
1
2
  k 1  0 
2
1
2
  c 1  0 
2

T

(1)
(2)
(3)

Áp dụng phương trình Lagrange loại II:
d  T  T
 


 Qi , i  0,1


dt  i  i
i i

Ta thiết lập được phương trình vi phân mô tả dao động của hệ như sau:
I 00  c(1  0 )  k (1  0 )  M (t )

I

1

 mU 2  1  mU U 12  c(1  0 )  k (1  0 )   F (t )U 

(4)
(5)

Trong đó:
U (1 )
 2U (1 )
U 
, U  
1
12
Ở trạng thái làm việc bình ổn ta xem vận tốc góc  của khâu dẫn là hằng số, ta có:
(6)
 0  t
ta đưa vào toạ độ suy rộng tương đối q, khi đó:
1  0  q  t  q

(7)

Thay (7) vào (4), (5), ta được:
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cq  kq  M (t )

(8)

I

(9)

1

 mU 2  q  mU U (q  ) 2  cq  kq   F (t )U 

Trong phạm vi dao động nhỏ, hàm truyền x = U(1) phụ thuộc chủ yếu vào 0  t và
thay đổi nhỏ khi q thay đổi. Do đó có thể khai triển Taylor hàm U(1) tại vị trí 1  t , nhận
được:
1
U (1 )  U (t  q )  U  U q  U q 2 
2
1
U (1 )  U (t  q )  U   U q  U q 2 
2
1
U (1 )  U (t  q )  U   U q  U (4) q 2 
2

(10)
(11)
(12)

Với U  U (t ) ; U   U (t ) ; U   U (t ) ; U   U (t )
Thay các đẳng thức (10), (11), (12) vào (9) và bỏ qua các phần tử phi tuyến đối với q,
ta được phương trình vi phân tuyến tính hoá có dạng:

 I  mU   q   c  2mU U  q  k  F (t )U   m U U   U   q
2

2

2

1

(13)
  F (t )U   m2U U 
Phương trình (13) là phương trình vi phân mô tả dao động xoắn của trục đàn hồi trong
hệ truyền động của mắy cắt, trong đó U là hàm truyền của cơ cấu cam.
3. Hàm truyền của cơ cấu cam
Giả sử mối quan hệ giữa biên dạng cam và quay luật chuyển động của cần được cho
như hình 3, với quy luật này, ta có thể thiết lập hàm truyền của cơ cấu cam. Do cơ cấu cam
chỉ có một khâu dẫn nên hàm truyền bậc không của cơ cấu cam được biểu diễn bởi hệ thức:
(14)
x  U ( )
Trong đó:  là góc quay của cam, x là dịch chuyển của cần.
Từ đó có U() = dx/d là hàm truyền bậc nhất, U() = d2x/d2 là hàm truyền bậc
hai,...

Hình 3. Quan hệ giữa biên dạng cam và quy luật chuyển động của cần

Mặt khác từ hình 3, ta thấy, ứng với 0    g (vùng đứng gần) và g + d    d +
x (vùng đứng xa), biên dạng cam có dạng cung tròn với bán kính tương ứng là rmin và rmax.
Tuy nhiên, với các góc nằm trong vùng đi xa g    g + d và về gần g + d + x   
d + x + v, biên dạng cam không phải là đường tròn, do đó, chúng thường được biểu diễn
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bởi các hàm phi tuyến lượng giác hoặc đa thức bậc cao dưới khái niệm về hàm truyền chuẩn
hoá f(z). Trong vùng đi xa, ta đặt z = ( - g)/d, khi đó hàm truyền bậc không có dạng:
(15)
U ( )  U max f ( z )
Trong vùng về gần, ta đặt z = ( - g - d - x)/v, khi đó hàm truyền bậc không có
dạng:

U ( )  U max 1  f ( z )

(16)

Trong kỹ thuật, hàm truyền chuẩn hoá đã được đưa vào các tiêu chuẩn, trong đó người
ta thường sử dụng hai dạng cơ bản để biểu thị hàm f(z) như sau:
Dạng đa thức:
n

f ( z )   ak z k ; k là số nguyên.

(17)

k 1

Dạng chuỗi lượng giác:
n1

f ( z )  a0 z  b0  
k 1

n2
ak
b
sin(k z )   k cos(k z )
k
k 1 k

(18)

với các hệ số ak, bk cho trước. Dựa trên hàm truyền U(), ta cũng có thể xác định được biên
dạng lý thuyết của cam bằng tính toán số.
4. Phương pháp số tìm nghiệm tuần hoàn của hệ phương trình vi phân tuyến tính hệ số
tuần hoàn
Xét hệ động lực tuyến tính có dạng:
(19)
M(t )q  C(t )q  K (t )q  f (t )
Trong đó M(t), C(t), K(t), f(t) tuần hoàn theo t với chu kì T:
M(t  T )  M(t ), C(t  T )  C(t ), K(t  T )  K(t ), f (t  T )  f (t )

Bây giờ ta trình bày việc áp dụng phương pháp Newmark tìm nghiệm tuần hoàn chu
kì T của hệ phương trình vi phân (19). Nghiệm tuần toàn chu kì T của hệ (19) phải thỏa mãn
điều kiện biên sau đây:
(20)
q(0)  q(T ), q(0)  q(T ), q(0)  q(T )
Ta chia đoạn [0, T] thành m phần bằng nhau, mỗi phần có độ dài là h = ti+1 – ti = T/m,
với các điểm chia 0 = t0 < t1 < … < tm-1 < tm = T. Tương ứng cách chia ta đưa vào các kí hiệu:
qi  q(ti ), qi  q(ti ), qi  q(ti )

Theo phương pháp Newmark [12], nghiệm gần đúng của (19) được tính theo công
thức:
qn1  q n  hq n  h2 (0,5   )q n  h2  q n1

qn1  q n  (1   )hq n   hqn1
Từ công thức (21) ta suy ra các công thức dự báo:
q i 
qi 1 
 
    D. q i 
q i 1 
q i 

(21)

(22)

Trong đó:
E h.E (0.5   ) h 2E 
D

(1   )hE 
0 E

(23)

Mặt khác tại thời điểm t = ti, từ (19) ta có:
M (ti )qi  C(ti )q i  K (ti )q i  f (ti )
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Từ (24) ta suy ra:

qi  M(ti ) f (ti )  C(ti )qi  K (ti )qi 
1

(25)

Tương tự, tại ti+1, ta có:
M (ti 1 )qi 1  C(ti 1 )q i 1  K (ti 1 )q i 1  f (ti 1 )

(26)

Thế (21) vào (26) ta được:
Mi1qi1  Ci1[qi  (1-  )hqi   hqi1 ]  K i1[qi  hqi  h2 (1/ 2 -  )qi  h2  qi1 ]  fi1

(27)

Trong đó ta sử dụng các kí hiệu:
M i1  M (ti1 ); Ci1  C(ti1 ); K i1  K (ti1 ); fi1  f (ti1 )

Từ (27) ta suy ra hệ phương trình đại số tuyến tính:
[Mi1   hCi1   h2Ki1 ]qi1  fi1  Ci1[qi  (1   )hqi ]  Ki1[qi  hqi  h2 (1/ 2   )qi ]

(28)

Từ (28) ta có:
q


i 1

1
i 1 i 1

S f

q i 
qi1 
1
1
 S T     Si1fi1  Si1T.H. q i 
qi1 
qi 
1
i 1

(29)

Trong đó:
E 0  h 2E 


Si1  Mi1   hCi1   h2K i1 ; H  K i1 Ci1 ; T   0 E  hE 
0 0
E 

Thế (22), (29) vào phương trình (19) ta được hệ phương trình sau:





qi1 
q i1 
q   T q  
 i1 
 i1 
qi1 
q i1 
 
Thế (22) và (29) vào phương trình (31) ta được:
q i 1 
 0 
q i 
D
 
q   T  0   T 
 S 1 H D  q i 
 i 1 


 i1 i1  q 
1
q i 1 
S i 1fi 1 
 i

(30)

(31)

(32)

Nếu ta đưa vào các kí hiệu:
q i 
q i1 
 0 
D








Xi  q i  ; Xi1  q i1  ; A i1  T  1
 ; b i1  T  0 

S
H
D
 i1 i1 
q i 
q i 1 
S i11fi 1 

(33)

Khi đó hệ phương trình (32) có dạng:
Xi 1  A i 1Xi  b i 1

(34)

Từ (34) ta suy ra hệ các phương trình sau:
X1  A1X0  d1; d1  A1d0  b1; d0  0
X2  A 2 A1X0  d 2 ; d 2  A 2d1  b 2
..............
 1

X m    A j  X0  d m ; d m  A md m1  b m
 j m


(35)

Chú ý đến điều kiện (20), từ (35) suy ra phương trình:
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1


E 
A j  x0  d m
(36)


j m


Giải hệ phương trình đại số tuyến tính (36) ta nhận được giá trị đầu nghiệm tuần hoàn
của hệ phương trình vi phân (19). Với các điều kiện đầu này, ta dễ dàng tính được nghiệm
tuần hoàn của hệ phương trình (19) bằng các phương pháp số.
5. Kết quả tính toán số
Từ trên ta đã có được phương trình vi phân mô tả dao động của hệ truyền động trong
máy cắt có dạng:



I

1

 mU 2  q   c  2mU U   q   k  F (t )U   m 2 U U   U 2   q   F (t )U   m 2U U 

Đây là hệ phương trình vi phân tuyến tính hệ số tuần hoàn, do đó ta có thể áp dụng
phương pháp đưa ra ở trên để tìm nghiệm tuần hoàn của hệ dao động này. Để tính toán số, ta
cho các số liệu như sau: mô men quán tính thu gọn của bộ truyền bánh răng côn và cam I1 =
1,1 (kg.m2); độ cứng xoắn k = 1,5.103 (N.m); độ cản c = 20 (N.m.s); khối lượng dao cắt m =
136 (kg). Hàm truyền của cơ cấu cam được cho dưới dạng đa thức như sau:
(37)
U  U max (10 z 3  15z 4  6 z 5 )
với Umax = 0,4(m), quan hệ giữa góc quay 1 của cam và biến z có dạng:
Vùng đi xa: 0  1  7/9; z = 91/7; z = 9/7
Vùng đứng xa: 7/9  1  ; z = 1; z = 0
Vùng về gần:   1  16/9; z = - 91/7 + 16/7; z = - 9/7
Vùng đứng gần: 16/9  1  2; z = 0; z = 0
Với các số liệu như trên, sau khi tính toán ta được dạng dao động của trục truyền động
trong một số chế độ chuyển động bình ổn của máy được cho trong các hình 4 ÷ 9.

Hình 4. Dao động của trục đàn hồi ứng với tốc độ quay n = 30 (vòng/phút)
a) Đồ thị theo thời gian, b) Phổ biên độ - tần số

Hình 5. Vận tốc dao động ứng với tốc độ quay n = 30 (vòng/phút)
a) Đồ thị theo thời gian, b) Phổ biên độ - tần số

Hình 6. Dao động của trục đàn hồi ứng với tốc độ quay n = 60 (vòng/phút)
a) Đồ thị theo thời gian, b) Phổ biên độ - tần số
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Hình 7. Vận tốc dao động ứng với tốc độ quay n = 60 (vòng/phút)
a) Đồ thị theo thời gian, b) Phổ biên độ - tần số

Hình 8. Dao động của trục đàn hồi ứng với tốc độ quay n = 120 (vòng/phút)
a) Đồ thị theo thời gian, b) Phổ biên độ - tần số

Hình 9. Vận tốc dao động ứng với tốc độ quay n = 120 (vòng/phút)
a) Đồ thị theo thời gian, b) Phổ biên độ - tần số

Từ các phổ tần số được cho trong các hình 4b - 9b, ta thấy, dao động xoắn của trục có
thể phân tích thành tổng của các hàm điều hòa với các tần số tương ứng là 2, 4, 6,…
điều này chứng tỏ rằng, kết quả tính toán thu được là các dao động tuần hoàn, từ đó cho thấy
phương pháp đưa ra được áp dụng rất hiệu quả trong việc tính toán nghiệm tuần hoàn của các
hệ phương trình vi phân tuyến tính hệ số biến đổi tuần hoàn.
6. Kết luận
Trong bài báo này đã tập trung tính toán dao động xoắn tuần hoàn hệ truyền động
trong máy cắt vật liệu. Các kết quả thu được đã cho ta thấy dạng dao động xoắn của trục
truyền động giữa hai hộp số trong máy ở một số chế độ chuyển động bình ổn. Từ các kết quả
này cho ta cái nhìn khách quan để đánh giá và xác định nguyên nhân gây ra các dao động
trong máy, từ đó tìm cách khắc phục để tăng tuổi thọ của máy cũng như giảm sự ảnh hưởng
đến các thiết bị liên quan đặc biệt là tăng chất lượng sản phẩm đầu ra.
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Nghiên cứu sử dụng mạng CAN Bus trong điều khiển giám sát cấp
nhiên liệu điện tử cho động cơ diesel tàu thủy khi dùng hỗn hợp nhiên liệu
dầu thực vật/dầu DO
Study on utilizing CAN Bus network in Electronic Fuel Injection control
for marine diesel engine fueled by blends of plant oil and diesel oil
Nguyễn Đại An,
Tăng Văn Nhất, Trần Thị Lan
Viện Khoa học và Công nghệ Hàng hải,
nguyendaiandhhh@gmail.com
Tóm tắt
Bài báo trình bày việc nghiên cứu sử dụng phầ n mề m giám sát và cài đặt bộ ECU của
hê ̣ thố ng phun hỗn hợp nhiên liệu dầu thực vật và dầu diesel điện tử phù hợp với mạng CAN
Bus. Kết quả nghiên cứu là xây dựng được mô hình hệ thống Common Rail, sơ đồ cấu trúc
mô hình mạng, sử dụng phần mềm CAN Capture để thiết kế giao diện giám sát, cài đặt ECU
và mô hình giám sát cho động cơ diesel tàu thủy.
Từ khóa: Thiết bị phun nhiên liệu điện tử, hỗn hợp nhiên liệu, mạng CAN Bus, phần
mềm CAN Capture, giao diện giám sát.
Abstract
This paper shows a study on utilizing the monitoring software and setting the ECU for
Electronic Fuel Injection system of blends of plant oil and diesel oil upon the correspondence
with CAN Bus network. The results of study are set up the Commom Rail, diagram of
structure network, using CAN Capture sofware to design monitoring interface, to install ECU
and monitoring model for marine diesel engines.
Keywords: Electrotric Fuel Injection, fuel blends, CAN Bus network, CAN Capture
software, monitoring interface.
1. Đặt vấn đề
Hiê ̣n nay, hê ̣ thố ng điề u khiể n cấ p nhiên liê ̣u điê ̣n tử - Common rail đã đươ ̣c phát triể n
không chỉ cho ngành công nghiê ̣p ôtô mà còn cả cho những đô ̣ng cơ diesel tàu thủy. Chúng
đang đươc̣ đầ u tư nghiên cứu nhằ m tăng hiê ̣u suấ t, giảm lươ ̣ng tiêu thu ̣ nhiên liê ̣u và nhấ t là
lươ ̣ng khí thải gây ô nhiể m môi trường. Bên ca ̣nh đó, để đáp ứng và phù hơ ̣p với yêu cầ u tự
đô ̣ng hóa toàn phầ n buồ ng máy, các nhà sản xuấ t, chế ta ̣o hê ̣ thố ng điề u khiể n phun nhiên liê ̣u
điê ̣n tử Common rail cũng đã tić h hơ ̣p sẵn giao diê ̣n liên kế t, điề u khiể n ma ̣ng để có thể kế t
nố i với ma ̣ng chung trên tàu thủy. Giao diê ̣n chủ yế u dùng để giám sát và cài đă ̣t bô ̣ ECU của
hê ̣ thố ng dựa trên cơ sở ma ̣ng CAN Bus với phầ n mề m CAN Capture là rấ t cầ n thiế t và cho
hiệu quả điều khiển tin cậy, chính xác.
2. Hệ thống phun nhiên liệu điện tử (Common Rail)
2.1. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của hệ thống
Sơ đồ hệ thống
Sau khi nghiên cứu đặc điểm của các hệ thống cung cấp nhiên liệu kiểu trực tiếp và hệ
thống nhiên liệu kiểu gián tiếp, kiểu Common Rail điện tử ở các loại động cơ khác nhau.
Nhóm nghiên cứu thiết kế sơ đồ hệ thống phun điện tử cho động cơ diesel sử dụng hỗn hợp
nhiên liệu dầu thực vật/dầu DO - B20 như sau (hình 1):
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Hình 1. Sơ đồ nguyên lý hệ thống [3]

Các phần từ trong hệ thống
1. Két dầu sinh học
11. Bộ cảm biến áp suất nhiên liệu
2. Két dầu DO
12. Ống cao áp
3, 4, 6. Bơm chuyển nhiên liệu
13. Súng phun
5. Bình hòa trộn nhiên liệu
14. Bộ điều khiển phun nhiên liệu ECU
7. Bộ cảm biến nồng độ nhiên liệu B20
15. Bộ điều khiển trung tâm ECM
8. Két nhiên liệu Biodiesel - B20
16, 17, 18. Van điện từ
9. Phin lọc
10. Bơm cao áp
Nguyên lý hoạt động của hệ thống
Trước khi động cơ làm việc, dầu sinh học B20 được hòa trộn đúng tỷ lệ qua bình hòa
trộn (5). Khi động cơ làm việc, nhiên liệu được bơm cấp nhiên liệu (6) hút từ bình (5) lên két
nhiên liệu (8), đi qua bầu lọc (9) và tới bơm cao áp (10). Sau đó, dầu được chuyển tới ống
phân phối nhiên liệu (12) (bình tích tụ). Từ ống phân phối, nhiên liệu được phân phối tới các
vòi phun (13) thông qua các ống cao áp và phun vào xy lanh động cơ hỗn hợp với không khí
nén, tạo thành hoà khí hay hỗn hợp và tự cháy và sinh công.
Bơm cao áp (3) có nhiệm vụ tạo ra nhiên liệu có áp suất cao cho quá trình phun. Bơm
này được lắp đặt trên một ngăn của hệ thống. Thường thì giống như vị trí đặt bơm phân phối
trước đây (của các động cơ cổ truyền). Nhiên liệu sau khi ra khỏi bơm cao áp được vận
chuuyển vào bộ phận tích luỹ cao áp.
Ống tích tụ (12) này là bộ phận tích luỹ nhiên liệu áp suất cao và luôn được cấp nhiên
liệu để duy trì áp suất và lượng nhiên liệu phục vụ cho việc phun nhiên liệu. Nhiên liệu trong
ống luôn có áp suất 180 MPa để phun vào xy lanh vào đúng thời điểm. Một số thành phần của
hệ thống Common Rail được đặt trực tiếp trên ống này, như cảm biến áp suất (11).
Để có thể phun đúng thời điểm và lượng cần thiết. Các cảm biến về tốc độ, vị trí tay
ga, tải động cơ, nhiệt độ khí xả,... sẽ được đưa tới ECM, nó sẽ quyết định lượng nhiên liệu
được phun, thời điểm phun và điều khiển nam châm điện trong vòi phun, thông qua bộ ECU.
Nam châm điện này mở vòi phun và nhiên liệu được phun vào buồng cháy động cơ khi áp
suất tồn tại trong ống tích luỹ cao áp.
Common Rail là một hệ thống phun được điều khiển bằng ECU, EDU điều khiển và
giám sát quá trình phun bằng những giá trị cần thiết được mặc định sẵn cho quá trình phun
nhiên liệu.
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2.2. Cấu trúc mô hình mạng hệ thống
Sơ đồ
Mô hình tổng quan của hệ thống điều khiển giám sát cấp nhiên liệu được mô tả như
hình 2 bên dưới:

Hình 2. Mô hình tổng quan hệ thống điều khiển giám sát [3]

Hệ thống được chia làm 3 phần:
- Tại đầu máy: tại đầu máy chính, hệ thống gồm có các khối điều khiển phụ ACU
(Auxiliaries Control Unit); Các khối điều khiển xy lanh CCU (Cylinders Control Unit 1 Per
Cylinder); các khối điều khiển máy A và máy B (Engine Control Unit A and B); Panel khai
thác cục bộ.
- Trong buồng điều khiển: trong buồng điều khiển gồm các khối giao diện điều khiển
máy EICU-A và EICU-B (Engine Interface Control Unit A and B); Panel khai thác điều khiển
chính; Máy tính PC.
- Trên buồng điều khiển lầu lái: trên buồng điều khiển lầu lái có một panel điều khiển,
giám sát từ xa.
Mô hình điều khiển vòi phun được thiết kế như sau:

Hình 3. Mô hình điều khiển vòi phun [1]
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Nguyên lý hoạt động, chức năng của hệ thống
ECM làm việc dựa trên các thông tin nhận được từ các bộ cảm biến truyền vào nó, ở
đây các thông tin này được đem đi so sánh với các cơ sở thông tin, dữ liệu đã lập trình sẵn
trong bộ nhớ của ECM, từ đó sẽ đề ra các phương án điều khiển thích hợp đối với các bộ
phận chấp hành. Cụ thể là nó sẽ phát tín hiệu dưới dạng điện thế để điều khiển BCA trong quá
trình nạp nhiên liệu để tạo áp suất cao, điều khiển áp suất nhiên liệu trong bình tích áp thích
hợp để nó có thể đi vào vòi phun thực hiện tốt quá trình phun, đặc biệt là tín hiệu điện thế đi
vào bộ điều khiển EDU (Electronics Driver Unit), ở đây EDU có nhiệm vụ phân phối điện thế
này thích hợp cho từng van tử tính của các vòi phun với các trị số khác nhau ứng với từng
thời kỳ làm việc của vòi phun, đồng thời nó còn góp phần trong việc điều chỉnh thứ tự phun
thích hợp cho hệ thống vòi phun và lưu lượng phun, thời điểm phun thích hợp nhằm bảo đảm
cho quá trình phun là tốt nhất.
3. Thiết kế giao diêṇ giám sát và cài đặt ECU
CAN Capture là một phần mềm ứng dụng rất linh hoạt, công suất lớn và hiệu quả giá
thành cao để thu thập và phân tích lưu lượng truy cập trên bus đường truyền mạng điều khiển
cục bộ - CAN. CAN Capture là phần mềm lập trình giao tiếp chuyên dụng cho các giao thức
CAN, CANopen và NMEA 2000. Phần mềm này hỗ trợ các khối - block, hàm chức năng, rất
dễ dàng trong việc lập trình giám sát [7].
CAN Capture được thiết kế phù hợp với ý tưởng của các kỹ sư, trong suốt quá trình
phát triển nó luôn đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển của mạng CAN.
Tính linh hoạt của CAN Capture được thể hiện qua:
- Hoàn toàn tùy chỉnh việc quản lý lưu lượng dữ liệu - đưa dữ liệu vào dây CAN tuy
nhiên nếu bạn muốn, tải và sửa đổi các cơ sở dữ liệu CAN, và kết nối hoặc ngắt kết nối các
khối chức năng mà không bao giờ phải dừng quá trình thu thập dữ liệu;
- Cơ sở quản lý dữ liệu được tích hợp vào ứng dụng - ngay lập tức được chỉ đến các
định nghĩa, tìm kiếm cơ sở dữ liệu, và thêm vào biến, đồ thị,… Đầy đủ cơ sở dữ liệu và hỗ trợ
J1939;
- Không cần đăng ký giấy phép! CAN Capture được cài đặt trên mỗi máy tính trong
nhóm, không cần nhu cầu chia sẻ một máy tính xách tay;
- Kết nối nhiều thiết bị ECOM trong biểu đồ lưu lượng CAN Capture để tạo ra các
cổng ảo, có thể liên kết, thao tác, chọn lọc và phân tích hoạt động giữa các đường truyền cô
lập.
Hiệu quả được thể hiện:
- Một danh sách các khối block cho phép bạn dễ dàng hình dung và phân tích dữ liệu
trên đường truyền CAN bằng cách chọn màu sắc để ấn định cho gói tin trong cơ sở dữ liệu
CAN. Như mỗi gói riêng lẻ được thu bởi khối "Raw Capture", nó được gán một màu, được
hiển thị và cuộn trong thời gian thực;
- Chương trình tự tạo cho phép tất cả mọi thứ từ việc thử nghiệm trực tuyến để mã
hóa/ giải mã dữ liệu. Thực hiện bộ lọc nâng cao vượt quá khả năng của các gói tiêu chuẩn bộ
lọc bằng cách sử dụng C/ C + + như cú pháp;
- Bảng người sử dụng cho phép hiển thị thời gian thực của 1000 các biến trên đồng hồ
đo tinh vi, thanh trượt, nhiệt kế, hiển thị chỉ số, các hộp văn bản,...
- Khối J1939 có thể được yêu cầu và hiển thị hoạt động;
- Phù hợp với gói Fast Packet NMEA-2000, multipacket J1939;
- Ghi dữ liệu thành file và sau đó có mở lại hoặc phân tích lại với tốc độ toàn bộ hoặc
biến;
- Có thể tạo được và ghi dữ liệu thành tệp tin dưới dạng file.EXE dễ dàng trong việc
sử dụng lại.
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Chương trình mô phỏng giám sát [3]
Giao diện thiết kế được chia thành nhiều trang màn hình. Mỗi trang màn hình có một
chức năng riêng biệt để thuận tiện cho người khai thác, vận hành hệ thống. Trang cấu trúc
tổng quan của hệ thống như hình 4 bên dưới:
Từ trang màn hình này của hệ thống ta có thể kích hoạt; thay đổi cấu trúc tổng thể của
hệ thống.
Ngoài ra, từ trang màn hình này ta có thể lựa chọn sang các trang màn hình khác của
hệ thống như: giao diện Graphic, giao diện cài đặt, giao diện giám sát đồ họa; giao diện giám
sát trạng thái đường truyền,…
Giao diện giám sát đồ họa của hệ thống được thiết kế như hình 4. Từ trang giao diện
này các thông số của hệ thống Diesel được giám sát dưới dạng đồng hồ hiển thị rất trực quan
cho sĩ quan vận hành, khai thác. Tất cả các thông số đều có thể hiển thị được thông qua việc
thiết lập, cài đặt và chọn địa chỉ của từng thông số.

Hình 4. Giao diện điều khiển giám sát đồ họa
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Một số trang giao diện khác của hệ thống được thiết kế như hình bên dưới:

Hình 5. Bộ thu thập dữ liệu theo hàng

Hình 6. Hình mô tả dữ liệu dạng đồ thị

Hình 7. Hình biểu diễn biến của hệ thống
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Hình 8. Hình biểu diễn gói tin

Như vâ ̣y có thể nói mạng CAN Bus là chuẩ n truyề n thông trong công nghiê ̣p rấ t hiê ̣u
quả và phổ biế n, vì chúng đơn giản trong truyề n nhâ ̣n. Ưu điể m nổ i bâ ̣t của chuẩ n CAN Bus
là sự linh hoa ̣t và dễ thực hiê ̣n. Không những các thiế t bi ̣thông minh như các microcontroller,
PLC,… có thể truyề n thông với Modbus, mà còn các cảm biế n thông minh trang bi ̣ giao diê ̣n
CAN Bus gửi dữ liê ̣u của chúng đế n các tra ̣m quản lý. CAN Bus cũng có các mở rô ̣ng cho
các chuẩ n truyề n thông không dây và các ma ̣ng TCP/IP.
Với đă ̣c điể m trên, ngày nay CAN Bus đươ ̣c áp du ̣ng rất phổ biế n không những trong
công nghiê ̣p mà còn trên cả tàu thủy, với các hê ̣ thố ng phức ta ̣p đòi hỏi đô ̣ chiń h xác và thời
gian đáp ứng nhanh.
4. Kết luận
Để khắc phục những nhược điểm của các hệ thống phun nhiên liệu cổ điển cũng như
các hệ thống phun nhiên liệu cơ khí khác đối với động cơ diesel và những yêu cầu khắc khe
về nhiệt khí xả, hàm lượng tạp chất trong khí xả, độ ô nhiễm môi trường, đồng thời tiết kiệm
triệt để nguồn nhiên liệu.
Hệ thống phun nhiên liệu diesel điện tử sử dụng mạng CAN Bus đã giải quyết các
vấn đề của động cơ diesel như:
- Hệ thống nhỏ gọn hơn;
- Áp suất phun nhiên liệu có thể được chọn một cách ngẫu nhiên và rất rộng ở khoảng
giá trị cho phép lấy trong vùng đặc tính;
- Sự khởi đầu linh hoạt của sự phun nhiên liệu với quá trình phun ban đầu, quá trình
phun chính và quá trình phun cuối;
- Có nhiều khả năng cho sự phát triển cho quá trình đốt của động cơ Diesel trong tương
lai, tạo ra nhiều sự linh hoạt cho việc phun nhiên liệu;
- Các quá trình xử lý khí thải có thể được kết hợp một cách tối ưu;
- Khả năng bay hơi cao: nhiên liệu đi qua những lỗ rất nhỏ của vòi phun làm cho nó trở
thành dạng sương mù rất dễ bắt cháy;
- Điều khiển điện tử: việc sử dụng ECU cho phép điều khiển rất chính xác các thông số
phun nhiên liệu như áp suất, thời điểm phun và lượng phun nhiên liệu;
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Sự bắt đầu phun nhiên liệu cùng với chu trình phun trước phun chính và phun trễ;
Luôn đảm bảo động cơ hoạt động êm dịu và tiết kiệm nhiên liệu, giảm độ độc hại của
khí thải và lượng nhiên liệu tiêu thụ đồng thời tăng tính an toàn sự thoải mái và tiện
nghi.
Hệ thống phun nhiên liệu điện tử sử dụng mạng truyền thông đã được ứng dụng rộng
rãi trên các loại phương tiện vận tải. Việc nghiên cứu ứng dụng các thành tựu ngành công
nghiệp điện tử nhờ sự giúp đỡ của máy tính cùng với việc kết hợp sử dụng nguồn nhiên liệu
sinh học một cách hợp lý sẽ cải thiện quá trình làm việc nhằm đạt hiệu quả cao và chống ô
nhiễm môi trường và vấn đề về năng lượng.
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Thiết kế quy luật điều khiển cho hệ thống phi tuyến với tín hiệu vào
có biên độ và độ dốc bị chặn
Controller design of feedback systems containing nonlinearity for inputs
with bounded magnitude and slope
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Tóm tắt
Bài báo phát triển một phương pháp thiết kế bộ điều khiển bằng phương pháp số cho
hệ thống SISO gồm một khâu phi tuyến (có thể là khe hở, khâu chết hay ma sát) mà thông số
chưa biết rõ ràng nối tiếp với một hệ tuyến tính dừng (có thể là hệ tuyến tính với tham số rải)
sao cho sai số và tín hiệu ra bộ điều khiển luôn nằm trong những giới hạn cho phép cho
trước với bất kỳ tín hiệu vào nào thỏa mãn điều kiện biên độ và độ dốc bị chặn. Phương pháp
được xây dựng dựa trên nền tảng là Nguyên tắc phù hợp (Principle of Matching) và Phương
pháp bất đẳng thức (Method of Inequalities). Cụ thể, khâu phi tuyến được thay thế bởi một
khâu khuếch đại và một khâu nhiễu có biên độ bị chặn, qua đó, thu được hệ tuyến tính phụ
trợ. Bằng định lý điểm cố định, có thể chứng minh rằng bộ điều khiển làm cho hệ phụ trợ
thỏa mãn yêu cầu điều khiển cũng chính là bộ điều khiển làm cho hệ phi tuyến ban đầu thỏa
mãn yêu cầu điều khiển. Sau đó, các yêu cầu điều khiển ban đầu được thay thế bằng hệ các
bất đẳng thức tương ứng với hệ tuyến tính phụ trợ có thể giải được bằng phương pháp số.
Phương pháp đề xuất được minh họa bằng một ví dụ cụ thể trong đó hàm truyền của hệ là hệ
tuyến tính có trễ.
Từ khóa: Thiết kế bộ điều khiển bằng phương pháp số, hệ phi tuyến, khâu phi tuyến,
phương pháp bất đẳng thức, nguyên tắc phù hợp.
Abstract
This paper develops a design method for SISO nonlinear feedback systems that consist
of an uncertain nonlinearity (possibly a backlash, a deadband or a friction) in cascade
connection with a linear time-invariant system (possibly distributed-parameter). The main
design objective is to keep the error and the controller output stay within prescribed bounds
for all time and for all possible inputs whose magnitude and slope are bounded. The design
method is based on the principle of matching and the method of inequalities. First, the
nonlinearity is replaced by a gain and a bounded disturbance so that an auxiliary linear
system is obtained. Since the auxiliary system is linear, all the associated performance
measures are computable by known methods. The original design criteria are replaced with
surrogate criteria that are in keeping with the method of inequalities.
Keywords: Numerical controller design, nonlinear systems, nonlinearity, method of
Inequalities, principle of Matching.
1. Phần mở đầu
Với sự phát triển của máy tính như là một công cụ tính toán mạnh mẽ, xu hướng
chung của việc tìm lời giải cho các bài toán thiết kế bộ điều khiển đang dịch chuyển dần từ
việc đi tìm những đáp số đẹp về mặt giải tích như trước đây sang việc tìm cách đưa các bài
toán điều khiển về dạng có thể tìm lời giải bằng phương pháp số sau đó dùng máy tính với
các giải thuật tìm kiếm để tìm ra đáp số đó. Một trong những phương pháp đó là phương pháp
bất đẳng thức được đề xuất và xây dựng bởi Zakian [14-16]. Trong phương pháp này, các yêu
cầu điều khiển được đưa về dạng một hệ các bất đẳng thức:
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i (p)   i , i  1,2,...,n

(1)

Trong đó p là vector tham số cần tìm của bộ điều khiển, i là hàm thể hiện một đặc
trưng của hệ thống và  i là giá trị cho phép lớn nhất của i (p) . Để tìm p từ (1) người ta có thể
dùng một giải thuật tìm kiếm (xem [14 - 16]). Phương pháp bất đẳng thức và nguyên tắc Phù
hợp đã được áp dụng vào thiết kế bộ điều khiển cho các hệ thống điều khiển quá trình SISO
và MIMO tuyến tính trên lý thuyết cũng như thực tế và đã cho các kết quả tốt. Người đọc có
thể tham khảo [15] và các tài liệu tham khảo được liệt kê trong [15].
Trong các hệ thống điều khiển quá trình, các hiện tượng như khe hở (backlash), ma sát
(mô hình các khâu phi tuyến liên quan được thể hiện trong hình 1, 2 và 3) tăng dần theo thời
gian vận hành trong các van của các khâu chấp hành là hậu quả của quá trình ăn mòn (xem
[10], [12]). Theo [6], hiện tượng khe hở xảy ra trong các van khi tăng lên 10% có thể dẫn đến
việc sai số điều khiển tăng lên 50%. Khi các hiện tượng như khe hở, ma sát tăng lên đáng kể,
người ta phải thay thế các van. Tuy nhiên việc thay thế các van sẽ không thể thực hiện được
nếu không dừng toàn bộ hệ thống. Điều này ảnh hưởng đến công việc sản xuất cũng như là
yếu tố kinh tế của nhà máy. Vì vậy, để hạn chế số lần thay van cũng như là tăng thời gian sử
dụng giữa các lần thay thế, các yếu tố phi tuyến xuất hiện trong van phải được tính đến khi
thiết kế bộ điều khiển cho toàn bộ hệ thống.
Có nhiều hướng thiết kế bộ điều khiển để hạn chế ảnh hưởng không tốt của các hiện
tượng phi tuyến nói trên đến hệ thống. Ví dụ, người ta có thể thiết kế bộ điều khiển thích nghi
để nhận dạng và bù sai lệch do hiện tượng khe hở, tuy nhiên nhược điểm của phương pháp
này là bộ điều khiển sẽ có cầu trúc phức tạp. Một cách tiếp cận khác là thiết kế bộ điều khiển
bền vững. Ưu điểm của phương pháp là cấu trúc bộ điều khiển đơn giản và dễ thực hiện hơn.

Hình 1. Khâu khe hở

Hình 2. Khâu chết

Hình 3. Khâu ma sát

Hình 4. Hệ thống phản hồi với khâu phi tuyến

Bài báo này sẽ phát triển một phương pháp thiết kế bộ điều khiển dựa trên phương
pháp số cho hệ thống có mô hình như trên hình 4 và được mô tả bằng hệ phương trình:
u  gc  e



e  f  us * g p  f  (u )*g p 

(2)

Trong đó  là khâu phi tuyến, gp, gc lần lượt là đáp ứng xung của đối tượng điều khiển
và bộ điều khiển, với hàm truyền tương ứng là GP , Gc (s, p) . Ở đây, p ký hiệu vector tham số
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thiết kế của bộ điều khiển, cũng chính là biến mà chúng ta phải xác định. Như thường lệ, “ * “
ký hiệu tích chập:
t

( g c * e)(t )   g c (t   )e( )d ,

t0

(3)

0

Lưu ý rằng lớp hệ tuyến tính được biểu diễn dưới dạng tích chập (3) rộng hơn hệ
tuyến tính mô tả bằng phân thức dạng

M (s )
N (s )

trong đó M (s), N (s) là các đa thức. Vì vậy

phương pháp trình bày ở đây áp dụng được cho một một lớp rộng hơn các hệ tuyến tính, bao
gồm cả các hệ tuyến tính có tham số rải.
Khâu phi tuyến được mô tả dưới dạng:

 ( x)  Kx  n( x),

| n( x) | h x

(4)

Trong đó K , h là các hằng số đã biết. Mô hình (4) là mô hình tổng quát, dễ thấy rằng
các khâu phi tuyến khe hở, ma sát mà ta nghiên cứu trong bài báo này đều thỏa mãn (4).
Trong thực tế, đặc biệt là trong các hệ thống điều khiển quá trình, tín hiệu vào luôn là
tín hiệu liên tục (tức là có đạo hàm bậc nhất bị chặn) và có biên độ bị chặn. Vì vậy, tín hiệu
vào f được giả thiết là tín hiệu có biên độ và độ dốc bị chặn, hay nói cách khác giả thiết rằng
tín hiệu f thuộc tập được định nghĩa như sau:

f :







| ||f ||   M , || f ||  D

(5)

Trong đó M , D là các hằng số cho trước. Dễ thấy rằng, tập
là tập con của tập  , là
tập gồm các tín hiệu có biên độ bị chặn. Cũng cần nói thêm rằng, tuy trong bài báo này chúng
ta chỉ giới hạn tín hiệu vào là các tín hiệu thuộc tập được định nghĩa trong (5), phương
pháp thiết kế nêu ra trong bài báo này có thể áp dụng với nhiều lớp tín hiệu bị chặn khác
nhau. Thảo luận về ý nghĩa của tập tín hiệu và các định nghĩa về các tập bị chặn khác, độc
giả có thể tìm thấy trong các tài liệu tham khảo [14-15] và các tài liệu khác được liệt kê trong
đó.
Bài toán điều khiển đặt ra trong bài báo này là xác định tham số điều khiển p (qua đó
xác định được bộ điều khiển G(s, p) để:

eˆ  Emax , uˆ  U max

(6)

Trong đó giá trị Emax , U max là giá trị cho trước, dựa trên yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu về
chất lượng của hệ thống. Các giá trị eˆ, uˆ được định nghĩa như sau:

eˆ

sup || e || ,
f

uˆ

sup || u ||
f

(7)

Hiển nhiên eˆ, uˆ phụ thuộc vào p . Chú ý rằng, yêu cầu điều khiển (6) tương đương với:
| e(t , f ) | Emax , f 

, t 

| u (t , f ) | U max , f 

, t 







(8)

Hay nói cách khác, chúng ta sẽ đi tìm bộ điều khiển G(s, p) để sai số e và đầu ra bộ điều
khiển u luôn nằm trong giới hạn cho phép  Emax ,  U max với mọi đầu vào f  tại mọi thời điểm t.
Yêu cầu điều khiển (6) thực chất phản ánh các yêu cầu điều khiển trong thực tế, ví dụ
như yêu cầu điều khiểnsao cho sai số nhỏ hơn 10% giá trị đặt và tín hiệu điều khiển luôn phải
nhỏ hơn giá trị cho phép nào đó. Yêu cầu điều khiển (6) (hoặc (8)) liên hệ trực tiếp đến
phương pháp thiết kế bộ điều khiển dựa trên Phương pháp bất đẳng thức (Method of
Inequalities) và Nguyên tắc phù hợp (Principle of Matching) được Zakian xây dựng và phát
triển. Để hiểu rõ hơn, xin xem các tài liệu [14 - 15].
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Các nghiên cứu [1 - 3] và [7 - 8] đã nghiên cứu các bài toán liên quan đến vấn đề này,
tuy nhiên đó vẫn là các nghiên cứu với các khâu phi tuyến riêng biệt, không phải là một lời
giải tổng quát cho vấn đề cụ thể như trong bài báo này. Ngoài ra, các nghiên cứu [7 - 8] sử
dụng tiêu chuẩn hình học Popov để kiểm tra tính ổn định BIBO (bounded input - bounded
output) của hệ thống, tạo ra sự phức tạp trong thuật toán tìm kiếm lời giải, dẫn đến thời gian
tính toán lâu hơn. Bài báo này sử dụng một tiêu chuẩn khác, xây dựng dựa trên nghiên cứu
[6] để giảm thiểu những phức tạp đó.
Cấu trúc của bài báo như sau. Mục 2 nêu các giả thiết của bài toán, qua đó xây dựng
định lý chính cùng với chứng minh dựa vào định lý điểm cố định (Schauder’s fixed point
theorem). Dựa vào định lý này, mục 3 sẽ phát triển điều kiện đủ để yêu cầu điều khiển (6)
được thỏa mãn dưới dạng một hệ bất đẳng thức phù hợp với Phương pháp Bất đẳng thức và
có thể giải được bằng các thuật toán tìm kiếm trên máy tính. Mục 4 xem xét điều kiện ổn đinh
BIBO của hệ thống (2) vì ổn định BIBO của hệ liên quan trực tiếp đến việc tìm kiếm lời giải
bài toán bằng phương pháp số. Cuối cùng, mục 5 là phần thảo luận và kết luận.
2. Xây dựng và chứng minh định lý chính
Trong mục này, định lý chính của bài báo sẽ được phát biểu và chứng minh dựa trên
định lý của Schauder về điểm bất động.
Giả thiết 1: Với mọi tín hiệu vào f  , tồn tại duy nhất một cặp tín hiệu (e, u ) thỏa
mãn (2), trong đó e :   và u :   . Tất cả các điều kiện đầu đều bằng 0 khi t  0 .
Giả thiết 2: Khâu phi tuyến biểu diễn được dưới dạng (4).
Từ giả thiết 2 (và phương trình (4)) kết hợp với kỹ thuật sử dụng trong [11], [1 - 3] và
[7 - 8], nếu tín hiệu u bị chặn thì khâu phi tuyến có thể phân tích thành tổng của một khâu
khuếch đại hệ số hằng K và nhiễu bị chặn d.

 u t   Ku  t   d , t  0

(9)

Nếu ta thay thế khâu phi tuyến bằng (9) thì từ hệ phi tuyến ban đầu (2), ta thu được hệ,
gọi là hệ tuyến tính phụ như trên hình 5, có dạng:

u   g c  e



e  f  g p *[Ku   d ]

(10)

Trong đó f  , d  và tập hợp được định nghĩa như sau:

 {d 
Kí hiệu



| ||d ||  h}

(11)

là tập hợp các hàm có dạng:


 g a (t )   gi (t  ti ),
g (t )  
i 0
 0,


t0

(12)

t0

Trong đó  () ký hiệu hàm Dirac delta, 0  t0  t1  t2 ... ,




i 0



| gi |   ,  | g a | dt   . Chú
0

ý rằng tập hợp là tập hợp các hàm đáp ứng xung của các hệ thống ổn định BIBO.
Xét hệ thống tuyến tính phụ (10) (và hình 6), ký hiệu g là đáp ứng xung của hàm
truyền G(s) từ d đến u ' :

Gp (s)Gc (s)[1  KGp (s)Gc (s)]1

(13)
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Hình 5. Hệ thống tuyến tính phụ của hệ phi tuyến (2)

Giả thiết 3: Với G(s) định nghĩa như trong (13), đáp ứng xung g thỏa mãn g , g  .
Định lý 1: Giả sử hệ phi tuyến (2) thỏa mãn các Giả thiết 1, 2 và 3, và giả sử û hữu
hạn. Yêu cầu điều khiển (6) được thỏa mãn nếu như đối với hệ tuyến tính phụ (10), những
điều kiện sau được thỏa mãn:
eˆ '  Emax , eˆ '

sup || e ' || 


sup || u ' || 
f  ,d


f  ,d

uˆ '  U max , uˆ '

(14)

Chứng minh: Chứng minh này tương tự như phương pháp được sử dụng trong [11],
[7-8] và [1-3].
Với hàm số x :   , với một giá trị T  0 cố định, định nghĩa hàm chặt:
 x(t ),

 0,

xT (t )

0t T

(15)

t T

Định nghĩa các tập u và e cho phép như sau:

x :
x :




| || x ||  U max 



| || x ||  Emax 



Với mỗi tập cho trước X 



, định nghĩa

XT

xT

| x  X .

Bây giờ xét hệ (2) và giả thiết (14) đúng. Như vậy, e 
mọi u  . Từ hệ thống (10), ta viết được:

u

g * d(u)

g1 * f

và u   với mọi f  và

(u)

(16)

Trong đó g, g1 là đáp ứng xung tương ứng của hệ thống có hàm truyền G(s ) và
G1(s) Gc (s)[1 KGp (s)Gc (s)] 1 . Từ (16), ta định nghĩa toán tử

T

:

T

T

với bất kỳ giá trị T cho

trước và với mọi f T . Tập T là tập con đóng, bị chặn và lồi của một không gian Banach
(chi tiết xem [9]). Với kết quả chứng mình trong [7], theo giả thiết g, g
nên g là một toán
tử compact, theo đó cũng là một toán tử compact. Áp dụng định lý điểm bất động, tồn tại
u T sao cho u
(u) . Gọi e là sai số tương ứng với u thì:

u
e
Vì

u

f

gc * e

g p * [Ku

d(u )]

(17)

hữu hạn nên (17) tương đương với:

u
e

f

gc * e
g p * (u )

(18)

Theo (18) và theo Giả thiết 1, e và u chính là sai số và đầu ra bộ điều khiển của hệ
thống phi tuyến ban đầu (2).
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3. Thiết lập hệ bất đẳng thức giải được bằng phương pháp số
Theo định lý 1, chúng ta cần tính được giá trị eˆ ', uˆ ' . Vì hệ (10) là tuyến tính nên áp
dụng tính chất xếp chồng, ta có:

eˆ '  ef  ed 


uˆ '  uf  ud 


(19)

Trong đó:

ef
ed
uf
ud

sup{|| e ' || | f  , d  0} 

sup{|| e ' || | f  0, d  } 

sup{|| u ' || | f  , d  0} 
sup{|| u ' || | f  0, d  }


(20)

Các giá trị ef , uf tính được nhờ phương pháp đề xuất trong [13] thông qua việc đưa
bài toán về một bài toán quy hoạch tuyến tính và hoàn toàn tính được bằng các công cụ tính
toán hiện tại. Chú ý rằng, để sử dụng phương pháp này, đáp ứng xung của hệ phải tính được.
Các giá trị ed , ud tính được bằng phương pháp số nhờ một kết quả thông dụng đối với hệ
tuyến tính (ví dụ xem [5]):




ed  h  | ed ( , t ) | dt 




 h  | ud ( , t ) | dt 

0

0

ud



(21)

Trong đó ed ( , t), ud ( , t) lần lượt là giá trị của e, u tại thời điểm t khi tín hiệu vào f
bằng 0 và d là xung Dirac. Từ các điều trên, ta có thể phát biểu định lý 2.
Định lý 2: Giả sử hệ phi tuyến (2) thỏa mãn các Giả thiết 1, 2 và 3, và giả sử û hữu
hạn. Yêu cầu điều khiển (6) được thỏa mãn nếu như đối với hệ tuyến tính (10), những điều
kiện sau được thỏa mãn:

1 (p)  Emax , 1 (p) ef  ed 

2 (p)  U max , 2 (p) uf  ud 

(22)

Chứng minh: Từ Định lý 1 và (19 - 20), dễ dàng suy ra điều phải chứng minh.
Ý nghĩa của Định lý 2, đó là, trong khi ở Định lý 1, các giá trị eˆ, uˆ  rất khó để tính
toán được bằng máy tính, thì ở Định lý 2, các giá trị đó đã được thay bằng các giá trị 1 , 2
tính được bằng các công cụ tính toán hiện hành. Định lý 2 đã đưa bài toán thiết kế về dạng
phù hợp với dạng của phương pháp bất đẳng thức. Vì vậy, ta có thể tìm được lời giải bằng các
giải thuật tìm kiếm sẵn có, ví dụ như MBP (Moving Bounderies Process) (xem [15]).
4. Điều kiện ổn định BIBO
Để giải được hệ bất phương trình (22) bằng phương pháp số, thuật toán tìm kiếm phải
được xuất phát từ một điểm ổn định (điểm ổn định được định nghĩa là một điểm p mà tất cả
các giá trị ef , uf , ed , ud đều hữu hạn). Điểm ổn định này cũng chính là giá trị p để hệ ổn định
BIBO. Bên cạnh đó, định lý 1 và 2 cũng yêu cầu giá trị của û phải hữu hạn. Định lý 3 sau đây
sẽ đảm bảo điều kiện đủ để hệ ổn định BIBO.
Định lý 3: Xét hệ phi tuyến (2) thỏa mãn các giả thiết 1, 2 và 3. Ký hiệu gc là hàm đáp
ứng xung của bộ điều khiển Gc . Giả thiết gc  . Như vậy, hệ (2) ổn định BIBO.
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Chứng minh: Tham khảo trong tài liệu [1] và [3], trong đó phương pháp chứng minh
dựa vào một định lý chứng minh trong [4].
Như vậy, theo định lý 3, nếu ta xác định được bộ điều khiển Gc (s, p) sao cho hàm
truyền G(s) Gp (s)Gc (s)[1  KGp (s)Gc (s)]1 ổn định BIBO thì hệ phi tuyến (2) cũng ổn định BIBO
và qua đó eˆ, uˆ sẽ hữu hạn. Đối với hệ được gọi là RDDS (retarded delay diferrential systmes trong đó bao gồm cả rational systems) thì hệ sẽ ổn định BIBO khi và chỉ khi các nghiệm của
phương trình đăc trưng có phần thực âm.
Ký hiệu f (s ) là phương trình đặc trưng của G(s ) và:

sup{Re(s ) : f (s )

0

0}

(23)

Điều kiện để hệ (23) ổn định BIBO là:

,

0

0<

1

(24)

Hiển nhiên 0 phụ thuộc vào phương pháp bất đẳng thức (24) sẽ được dùng để kiểm
tra tính ổn định của hệ phi tuyến (2).
5. Ví dụ minh họa phương pháp
Mục 5 trình bày một ví dụ thiết kế bộ điều khiển cho một đối tượng tuyến tính có trễ
để minh họa cho sự hiệu quả của phương pháp thiết kế trình bày trong các phần trước. Hàm
truyền của đối tượng là:

GP ( s) 

2e 0.2 s
( s  1)( s  2)

(25)

Các khâu phi tuyến có độ dốc bằng 1 và giá trị  không hề biết rõ, chỉ biết rằng 
nằm trong giới hạn từ 0 đến 0.1.
Yêu cầu điều khiển là giữ cho sai số và tín hiêu ra từ bộ điều khiển nằm trong khoảng
lần lượt là 0.1, 10 , với mọi tín hiệu vào f  trong đó:
M  1, D  0.1
(26)
Theo đó, ta viết được hệ bất đằng thức:

0 (p )  10 4 

1 (p)  0.1 
2 (p )  10 

(27)

Trong đó bất đẳng thức thứ nhất tương ứng với điều kiện ổn định BIBO của hệ, hai bất
đằng thức phía dưới ứng với yêu cầu điều khiển là sai số và đầu ra bộ điều khiển nằm trong
khoảng 0.1, 10 . Để giải hệ (27), trong ví dụ này, chúng ta dùng giải thuật tìm kiếm MBP
(moving bounderies process) (xem [14-16]). Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng các giải thuật
khác được nêu trong [15].
Để tính được các giá trị 1 , 2 ứng với mỗi giá trị p , chúng ta cần tính được đáp ứng
xung của hệ (xem giải thích trong phần 3). Việc tính đáp ứng xung của hệ có trễ được thực
hiện bằng các sử dụng thuật toán trình bày trong [17].
Bộ điều khiển được chọn có dạng:
Gc (s, p)

Với p
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[p1, p2 , p3 , p4 , p5 , p6 ]T

p1 (s 2
p6 )(s 2

(s
6

p2s
p4s

p3 )
p5 )

(28)

là tham số thiết kế cần tìm.
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Sau khi tìm kiếm, chúng ta có thể tìm được một giá trị p thỏa mãn:

p

[961.32,2.91,2.14,5.88, 840.56, 0.01]T

(29)

Và giá trị tương ứng là:
0

1.029,

1

0.098,

2

2.373

(30)

Để kiểm tra lại bộ điều khiển (28 - 29) thỏa mãn yêu cầu điều khiển hay không, tín
hiệu thử (test input) f được tạo ra ngẫu nhiên với biên độ và độ dốc thỏa mãn (26). Việc thử
được tiến hành với các khâu phi tuyến khe hở, khâu chết và khâu ma sát có độ dốc bằng 1 và
 nằm trong khoảng (0, 0.1] . Kết quả mô phỏng thể hiện trên hình 6 cho thấy yêu cầu điều
khiển sai số nằm trong giới hạn 0.1và tín hiệu ra nằm trong giới hạn 10 hoàn toàn được
thỏa mãn.

Hình 6. Kết quả mô phỏng của ví dụ trong mục 5, với các khâu phi tuyến khác nhau

6. Kết luận
Bài báo đã phát triển một phương pháp thiết kế bộ điều khiểnGc (s ) cho hệ thống (2)
bằng phương pháp số sao cho sai số e và tín hiệu ra của bộ điều khiển u luôn nằm trong giới
hạn cho phép lần lượt là E max , U max với mọi tín hiệu vào f
. Bằng cách sử dụng phương
pháp thay thế như trong phương trình (9), định lý 1 đã cho phép thay thế bài toán tìm bộ điều
khiển cho hệ phi tuyến (2) bằng bài toán tìm bộ điều khiển chon hệ tuyến tính phụ (10) với
hai đầu vào là f
và d
. Định lý 2 đã thay thế yêu cầu điều khiển đối với hệ tuyến tính
(10) bằng hệ 2 bất phương trình có thể tìm được lời giải bằng phương pháp số với các giải
thuật hiện hành. Vì hàm truyền của hệ tuyến tính G p (s ) mô tả dưới dạng tích chập, là một dạng
tổng quát hơn so với trường hợp hàm truyền có dạng phân thức mà tử số và mẫu số là đa
thức, nên phương pháp này có thể áp dụng được với các hệ tuyến tính tham số rải (distributed
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parameters). Ngoài ra, phương pháp này cũng áp dụng được với trường hợp khâu phi tuyến
nằm ở đầu ra của G p (s ) .
Tài liệu tham khảo
[1]. Nguyen, H. H: Numerical Design of Feedback Systems with Backlash for Inputs
Restricted in Magnitude and Slope MEng Thesis. Chulalongkorn University. Bangkok.
2014.
[2]. Nguyen, H. H.; Arunsawatwong, S.: Robust Controller Design for Feedback Systems
with Uncertain Backlash and Plant Uncertainties Subject to Inputs Satisfying
Bounding Conditions. 19th IFAC World Congress, pp. 1643 - 1548. Cape Town.
South Africa. 2014.
[3]. Nguyen, H. H.; Arunsawatwong, S.: Design of feedback systems with backlash for
inputs restricted in magnitude and slope. Proc. Of SICE Annual Conferrence. pp.
229-234, Nagoya. Japan. 2013.
[4]. Barreiro, A.; Banos , A.: Input-output stability of systems with backlash. Automatica.
vol. 42, no. 6, pp. 1017-1024. 2006.
[5]. Desoer, C. A.; Vidyasagar, M.: Feedback systems: Input-Output Properties. Academic
Press. London. 1975.
[6]. Hagglund, T.: Automatic on-line estimation of backlash in control loops. Journal of
Process Control. vol. 17, pp. 489-499. 2007.
[7]. Mai, V. S.: Design of Feedback Control Systems with a Sector-bounded Nonlinearity
Using Zakian’s Framework. MEng Thesis, Chulalongkorn University. Bangkok. 2010.
[8]. Mai, V.S.; Arunsawatwong, Abed, E. H.: Design of nonlinear feedback systems with
inputs and outputs satisfying bounding conditions. Proc.of IEEE Multi-Conference on
Systems and Control. pp. 2017-2022. Pacifico Yokohoma. Japan. 2010.
[9]. Zeidler, E.: Nonlinear Functional Analysis and its Application. Springer-Verlag. New
York. 1986.
[10]. Nordin, M.; Gutman, P.-O.: Controlling mechanical systems with backlash - a
survey. Automatica. vol. 38, pp. 1633-1649. 2002.
[11]. Oldak, S.; Baril, C.; Gutman, P.-O.: Quantitative design of a class of nonlinear
systems with parameter uncertainty. International Journal of Robust Nonlinear
Control. vol. 4, pp. 101-117. 1994.
[12]. Choudhury, M. A. A. S.; Thornhill, N. F.; Shah, S. L.: Modelling valve stiction.
Control Engineering Practice, vol. 13, pp. 641-658. 2005.
[13]. Silpsrikul, W.; Arunsawatwong, S.: Computation of peak output for inputs satisfying
bounding conditions on magnitude ans slope. Int. J. Contr. vol. 83, no. 1. pp. 49-65.
2010.
[14]. Zakian, V.: Perspectives of principle of matching and the method of inequalities. Int.
J. Contr. vol. 65, pp. 147-175. 1996.
[15]. Zakian, V.: Control Systems Design: A new Framework, Springer - Verlag. London.
2005.
[16]. Zakian, V.; Al-Naib, U.: Design of dynamical and control systems by the method of
inequalities. Proc. Instn. Elect. Engrs. vol 120, pp. 1421-1427. 1973.
[17]. Arunsawatwong, S.: Stability of Zakian I MN recursions for linear delay differential
equation. BIT. vol. 38, no.2, pp. 219-233. 1998.

168

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016

THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016

Tính toán mô phỏng động lực học dòng khí xả qua tua bin tăng áp
Usage of CFD to study the dynamics of exhaust flow through turbocharger
Lê Văn Điểm1, Vũ Văn Duy1,
Nguyễn Chí Công1, Nguyễn Văn Thịnh2
1
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
diemlv.mtb@vimaru.edu.vn
2
Đoàn 871, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng
Tóm tắt
Bài báo đưa ra cơ sở toán học và ứng dụng phần mềm Ansys - Fluent để tính toán mô
phỏng động lực học dòng khí xả qua tua bin tăng áp dạng hướng trục. Mô hình nghiên cứu
được tham khảo của cụm tua bin - máy nén tăng áp khí xả VTR160 được trang bị trên các
động cơ diesel SULZER 3AL25/30.
Từ khóa: Tua bin tăng áp khí xả, phần mềm Ansys-Fluent, động lực học dòng khí xả.
Abstract
This paper establishes the mathematical model with application of CFD to solve the
dynamics of exhaust flow through an axial turbine. The model was built based on VTR160
turbocharger equipped on auxiliary diesel engine SULZER 3AL25/30.
Keywords: Turbo charger, Ansys-Fluent soltware, dynamics of exhaust flow.
1. Giới thiệu
Công nghệ thay đổi biên dạng hình học cánh tuabin khí xả tăng áp (Variable
Geometry Turbocharger - VGT) đã được nghiên cứu và áp dụng trong những năm gần đây.
Việc thay đổi biên dạng hình học cho phép thay đổi chế độ chảy của dòng khí xả qua tuabin,
qua đó thay đổi các thông số làm việc của tổ hợp tăng áp phù hợp với các chế độ tải khác
nhau của động cơ. Đối với các động cơ diesel tàu thủy, công nghệ này hầu như chưa được áp
dụng. Trên các động cơ tàu thủy cũ, chất lượng công tác của động cơ và hệ thống tăng áp suy
giảm dẫn đến tình trạng “khói đen”. Một trong những giải pháp khắc phục tình trạng trên là
cải thiện chế độ công tác của tuabin tăng áp. Nhưng thay đổi thông số nào của cụm tua bin
này cho phù hợp? Để trả lời câu hỏi này, nhóm tác giả đưa ra giải pháp ứng dụng phương
pháp số để tính toán mô phỏng động lực học dòng khí xả qua tua bin tăng áp. Từ đó đánh giá
hiệu quả chuyển đổi năng lượng của dòng khí xả thành công suất trên trục tua bin, đưa ra cơ
sở khoa học và tính toán mô phỏng yếu tố chính làm giảm hiệu quả chuyển đổi này.
Trong phạm vi bài báo, nhóm tác giả đưa ra qui trình nghiên cứu nói chung và triển
khai bước đầu cho bài toán nghiên cứu sự ảnh hưởng của góc đặt cánh hướng dòng vào tua
bin tới hiệu quả chuyển đổi năng lượng khí xả.
2. Mô hình nghiên cứu và cơ sở toán học
2.1. Mô hình nghiên cứu
Mô hình nghiên cứu là tổ hợp tuabin khí xả tăng áp cho động cơ diesel. Hình 1 là ảnh
chụp cụm rô to và vành ống phun (cánh hướng) của tuabin tăng áp VTR160 tại phòng thí
nghiệm Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Hình 1. Hình dạng thật roto và vành cánh hướng tua bin khí xả
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Phần tua bin ở đây có dạng hướng trục, bao gồm phần dẫn dòng từ miệng khí xả, qua
cánh hướng và đi vào cánh tua bin. Để thuận tiện cho việc tính toán mô phỏng ta có thể mô
hình hóa như sau:
Cánh hướng

Cánh tua bin

Đầu ra
- Khí xả
- công suất trên trục

Đầu vào
- năng lượng khí xả

Hình 2. Mô hình nghiên cứu

Ở đây, đầu vào là năng lượng khí xả, thể hiện qua các thông số như nhiệt độ, vận tốc,
áp suất; đầu ra là mô men và số vòng quay trên trục.
2.2. Cơ sở toán học
- Về thủy khí động lực học: đây là bài toán máy cánh dẫn hướng trục với lưu chất
dạng nén được (hình 3). Vì vậy, sự tương tác và trao đổi năng lượng của dòng khí xả thành
công suất trên trục tua bin sẽ tuân thủ theo các phương trình chủ đạo như sau [2,3]:
I=1

I=0
Vi

I=2

U
vi

αi
ui

βi

viR
stato
o
ViR

roto

Hình 3. Tam giác tốc độ tạo 3 mặt cắt

Phương trình Euler cho dòng khí qua tua bin:
c p T2  T1  


U 2 u1  u2
tan  2  tan 1 

g U  u1


(1)

Trong đó:
U = ω.r là vận tốc theo; V là vận tốc tổng hợp; VR: là vận tốc tương đối; v1=V1.sinα1;
v2=V2sinα2; u1=V1.cosα1; u2=V2.cosα2; v1R=V1R.sinβ1; v2R=V2R.sinβ2; T là nhiệt độ; cp là hệ số
áp suất,…
Tính toán lưu lượng khí xả động cơ SULZER 3AL25/30.
- Số xy lanh
:3
- Đường kính xy lanh
: 250 mm
- Hành trình piston
: 300 mm
- Thể tích xy lanh
: 14726 cm3
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- Vòng quay
: 750 vg/ph
- Công suất định mức
: 408 kW
- Suất tiêu hao nhiên liệu
: 192,5 g/kW.h
- Nhiệt độ khí xả
: 815 K
- Áp suất tăng áp Pk
: 216,4 kpa
Theo tài liệu [3], suất tiêu hao khí xả qua tuabin được tính theo công thức sau:
Glt  Gk  bh 

g e .N e
. s . .L0 . a  1
3600

(2)

Trong đó:
ge - Suất tiêu hao nhiên liệu: ge = 192,5 g/kW.h = 0,1925 kg/kW.h;
Ne - Công suất động cơ: Ne = 408 kW;
µs - Khối lượng 1 kmol không khí: µs = 28,95 kg/kmol;
α - Hệ số dư lượng không khí, chọn theo [3], với động cơ thấp tốc α = 2;
L0 - Lượng không khí lý thuyết đốt cháy 1 kg nhiên liệu: L0 = 0,495 kg/kmol;
φa - Hệ số khí quyét: φa = 1,05.
Thay các giá trị trên vào phương trình, xác định được:
Glt 

0,1925.408
.( 28,95.2.0,495.1,05  1) = 0,678 kg/s.
3600

Suất tiêu hao khí qua tuabin cũng là lưu lượng không khí ra khỏi động cơ là Glt = 0,678 kg/s.
Trường vận tốc và năng lượng được xác định qua phương trình động lượng và phương
trình năng lượng như sau:

(3)
  v      v v   p      v  v t     g  F


t

  E     v   E  p      keff T   sh
t

(4)

Trong đó: E: là năng lượng;
T: nhiệt độ;
p: áp suất;
: khối lượng riêng;
: hệ số nhớt động lực học; g: gia tốc trọng trường;
F, sk: kể đến yếu tố ảnh hưởng khác.
- Về phương pháp số: bài toán được chia làm hai vùng, vùng một tính từ mặt vào qua
cánh hướng đến trước khi đi vào cánh tua bin (vùng tĩnh); vùng hai từ đầu ra của vùng 1
tương tác với cánh tua bin tới đầu ra (vùng quay). Như vậy cần chú ý đặt điều kiện biên cho
đối tượng là “tường tĩnh” và “tường quay”, các kỹ thuật giải khác được lựa chọn là k-ε,
moving frame. Các cửa sổ chính được thể hiện qua hình 4, 5 [1].
- Sử dụng phương trình năng lượng:

Hình 4. Đưa vào phương trình năng lượng
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- Đối với khối quay sử dụng mô hình “moving frame”:

Hình 5. Cửa sổ lựa chọn mô hình “moving frame”

3. Một số kết quả và phân tích
Mô hình nghiên cứu được xây dựng lại với kích thước thật trên phần mềm Solid Work
và được chia lưới bằng phần mềm Workbench (khoảng 1,8 triệu ô lưới) như mô tả trên các
hình 6 và 7.

Hình 6. Mô hình bài toán 3D
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Hình ảnh lưới chia trên cánh tua bin:

Hình 7. Mô hình chia lưới

Với mục tiêu xây dựng qui trình nghiên cứu bài toán động lực học dòng khí xả qua tua
bin tăng áp nhằm đánh giá hiệu quả chuyển đổi năng lượng của dòng khí xả thành công suất
trên trục tua bin, trong phạm vi bài báo này, số liệu đầu vào được tính cho một điểm làm việc
để minh chứng cho nội dung của phương pháp. Kết quả tính toán chỉ dừng lại ở việc làm rõ
các thông số động lực học của mô hình.
Bảng 1. Thông số đầu vào
Số vòng quay tua bin

Nhiệt độ khí xả (0C), đầu vào

Nhiệt độ khí xả (0C), đầu ra

12.000 vòng /phút

450

380

Sau khi tính toán, trường phân bố áp suất, vận tốc dòng khí và nhiệt độ tại mọi điểm
trong không gian tính toán được xác định (hình 8). Từ đó, cho phép xác định được mô men và
công suất trên trục tua bin.

Hình 8. Phân bố áp suất trong tua bin
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Theo hình 8, dễ thấy dần về phía ra của cánh hướng dòng, do tiết diện thu hẹp lại cho
nên tốc độ dòng khí tăng nhanh và áp suất giảm dần.
Trong trường hợp này, nhiệt độ đầu vào của dòng khí xả được chọn là một giá trị
không đổi tương ứng với một chế độ làm việc của động cơ. Thực tế, nhiệt độ này thay đổi
theo tải. Vì vậy cần phải tính toán sơ bộ hoặc có số liệu thực nghiệm tương ứng với mỗi điểm
làm việc của tua bin tăng áp để có thể xây dựng mô hình ở nhiều chế độ công tác khác nhau.
Hình 9 dưới đây là phân bố nhiệt độ của dòng khí xả trong tua bin:

Hình 9. Phân bố nhiệt độ trong tua bin

Trường phân bố vận tốc của dòng khí xả qua tua bin cho phép đánh giá được tổn thất
năng lượng:

Hình 10. Phân bố vận tốc trong tua bin
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Khi vận tốc dòng khí xả qua cánh hướng tăng sẽ làm tăng hiệu quả chuyển đổi năng
lượng nhưng cũng đồng thời làm tăng tổn thất năng lượng (tổn thất tỷ lệ thuận với bình
phương tốc độ dòng). Vì vậy cần tính toán góc đặt cánh hướng sao cho phù hợp nhất để tăng
hiệu quả biến đổi năng lượng.
Mô men trên trục của một cánh tua bin (cánh quay) được xác định. Kết quả được xuất
ra từ phần mềm có dạng như sau:
Bảng 2. Kết quả tính toán mô men trên cánh tua bin

Ở đây, với số cánh tua bin là 53, tổng mô men trục quay do dãy cánh tua bin tạo ra khi
ấn định số vòng quay là 12000 vòng/phút là: Mt = 53 x 120,68192 = 6396,14 N.m.
4. Kết luận
Bài báo đã xây dựng được qui trình ứng dụng CFD và cụ thể là phần mềm FluentAnsys để tính toán mô phỏng cụm tua bin tăng áp động cơ diesel. Các kết quả tính toán cho
phép các chuyên gia về lĩnh vực khai thác máy tàu thủy có cơ sở để đánh giá khả năng chuyển
đổi năng lượng của dòng khí xả thành công suất trên trục tua bin cũng như đưa ra được giải
pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của động cơ. Đối với các động cơ diesel cũ, một trong các
biện pháp cải thiện chất lượng làm việc của hệ thống tăng áp là thay thế cụm ống phun có
biên dạng cánh phù hợp với chế độ khai thác nhất định.
Với kết quả ban đầu thu được, mô hình có thể được phát triển khi tính đến hoạt động
của cả tổ hợp tuabin - máy nén cũng như của động cơ diesel.
Tài liệu tham khảo
[1]. www.ansys.com.
[2]. Jack D. Mattingly. Elements of gas turbine propulsion. McGraw-Hill Book Co. 1996.
[3]. Lê Viết Lượng. Lý thuyết động cơ diesel. Nhà xuất bản giáo dục. 2000.

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016

175

THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016

Nghiên cứu hoàn thiện chương trình tính toán cho thiết bị phân tích
quá trình công tác của động cơ đốt trong
Completed research program for computational analysis equipment working process of
internal combustion engines
Nguyễn Trí Minh,
Trương Văn Đạo, Đồng Mạnh Hùng
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
triminhdhhh@yahoo.com
Tóm tắt
Việc nghiên cứu lý thuyết, điều chỉnh tối ưu nâng cao công suất cho động cơ đốt trong
là rất cần thiết trong quá trình nghiên cứu nhiên liệu mới, khai thác, sửa chữa động cơ đốt
trong. Hiện nay vẫn sử dụng thiết bị cơ khí, nhưng loại này có độ trễ lớn, độ chính xác thấp,
tùy thuộc vào kinh nghiệm của người sử dụng, rất khó để tính toán, so sánh và phân tích. Việc
sử dụng kỹ thuật số để đo lường và phân tích có lợi thế rõ ràng so với các hệ cơ khí: độ chính
xác rất cao, có khả năng tự động tính toán, đo đạc, phân tích rất nhiều thông số khác nhau
theo thời gian thực. Vì vậy, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn thiết kế thiết bị đo đạc và phân tích
quá trình công tác của động cơ diesel bằng máy tính kết hợp với vi điều khiển.
Từ khóa: Công suất động cơ đốt trong, kỹ thuật số, đo đạc và phân tích, quá trình
công tác động cơ.
Abstract
The theoretical study, optimal correction enhance capacity for internal combustion
engines are essential in the process of researching the alternative fuel, operating, repairing
the internal combustion engine. Currently people use mechanical equipment, but this kind of
large delays, low accuracy and depending on the user experience and is difficult to calculate,
compare and analyze. Use of digital has major use to measure and analyze the evident
advantages compared with mechanical system: high accuracy, with the high ability to
automatically calculate, and analyze many parameters in real time. Our research focuses on
design instrumentation and analysis combustion characterises of the diesel engine by
computer integrating with microcontrollers.
Keywords: Capacity for internal combustion engines, digital, instrumentation and
analysis, combustion characterises.
1. Giới thiệu thiết bị
Hệ thống đo lường và phân tích quá trình công tác cho động cơ Diesel đã trở lên một
nhu cầu bức thiết đối với các kỹ sư trong việc thiết kế, khai thác, hiệu chỉnh tối ưu nâng cao
công suất và chẩn đoán tình trạng kỹ thuật của hệ động lực tàu thuỷ. Xuất phát từ nhu cầu đó
một số hãng trên thế giới đã phát triển hệ thống này như AVL, Kistler, PCB,… Một trong
những trở ngại để có thể áp dụng thiết bị ngoại nhập đó là giá thành các hệ thống này thường
rất đắt. Theo chúng tôi biết, ở Việt Nam chưa có một cơ sở nghiên cứu hoặc công ty nào phát
triển những hệ thống như vậy. Bài viết này chúng tôi muốn giới thiệu một hệ thống dùng để
đo đạc và phân tích quá trình công tác cho động cơ đốt trong sử dụng máy vi tính kết hợp với
vi điều khiển (µC). Một số ưu điểm nổi bật đó là chính xác, tin cậy, giá thành hạ, dễ lắp đặt,
có nhiều tiện ích, có thể áp dụng cho bất kỳ động cơ đốt trong nào kể cả với động cơ cao tốc.
So sánh với các thiết bị nhập ngoại sản phẩm của chúng tôi có giá thành hạ, chi phí huấn
luyện, bảo dưỡng, thay thế thấp hơn, lắp đặt đơn giản, nhiều tiện ích như sau:
- Tốc độ truyền 1 MBps;
- Truyền xa đến 1 km;
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Cách ly điện 2.4 kV;
Đo 2 kênh áp suất cháy, 1 kênh áp suất phun nhiên liệu;
Phần cứng chính xác, gọn nhẹ, dễ sử dụng;
Phần mềm thiết kế khoa học, dễ dùng, nhiều tiện ích;
Có nhiều tính toán, đồ thị hơn;
Thể hiện được góc đóng mở xupap trên đồ thị;
Có hay không có thiết bị xác định góc quay (Encoder hay Proximity) vẫn có thể đo
được;
- So sánh tất cả các đồ thị tính toán được theo thời gian;
- Tính chính xác công suất chỉ thị của động cơ đốt trong;
- Có thể so sánh dữ liệu giữa các lần đo khác nhau, các động cơ khác nhau;
- Có thể so sánh dữ liệu của các kiểu động cơ khác nhau (2/4 kỳ);
- Tín hiệu trung thực;
- Công cụ Engine Report, đơn giản, dễ dùng thuận tiện cho báo cáo, có tính năng tạo
Report từ File Template của những lần đo trước;
- Có thể xuất dữ liệu đo được ra File Excel dùng để nghiên cứu tiếp theo, các hãng
khác không có tính năng này.
2. Cơ sở lý thuyết, tính toán thiết kế thiết bị phân tích
Để tính toán các thông số động lực học cho động cơ đốt trong ta xây dựng mô hình
tính như sau:
-

Hình 2.1. Mô hình tính toán cho động cơ đốt trong

H: chiều cao từ đỉnh piston, D: đường kính xy lanh, P: lực do áp suất trong buồng đốt,
l: chiều dài biên, 2R: hành trình piston, α: góc quay trục khủy. γ: góc kẹp biên.
Tính mô men quay theo áp suất cháy
Theo hình 2.1 ta tính được công thức như sau:
M  p*S

 * D2
4

R
))
2
l ;

*
R N /m 
2* Cos(arcSin( Sin( ) ))
l
sin(  arcSin( Sin( )

(1)

Tính công suất chỉ thị
Và tính được công suất chỉ thị như sau:
R

P  p*S

 * D 2 sin(  arcSin( Sin( ) l )) 2*  * n
4

*

R
2* Cos(arcSin( Sin( ) ))
l

*

60

 kW 

(2)

Trong trường hợp động cơ có patanh bàn trượt cũng tương tự như trên.
Tính toán hành trình Piston h:
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h  h0 + l  R  l.cos     R.Cos   . m

(3)

Tính % thể tích công tác của động cơ:

100*  h0  l  R  l.cos     R.Cos   
100* h

. % 
(4)
h0  2 R
h0  2 R
Sơ đồ kết nối thiết bị phân tích với động cơ
Để phân tích quá trình công tác cho động cơ đốt trong các thiết bị kiểm tra giám sát
được kết nối như sơ đồ sau:
h% 

Hình 2.2. Sơ đồ kết nối với động cơ

3. Thiết kế chế tạo thiết bị phân tích
Yêu cầu thiết kế
- Dải đo: đo áp suất cháy: 0 - 250 bar, đo áp suất cao áp 0 - 3000 bar;
- Thiết bị đơn giản, dễ lắp đặt và sử dụng cho tất cả các loại động cơ đang hoạt động;
- Vẽ các đồ thị P/φ, T/φ, M/φ, P/t, T/t, M/t, P/V, T/V, M/V,… và rất nhiều các đồ thị,
tính toán liên quan đến quá trình công tác của động cơ đốt trong;
- Xác định các giá trị Pc, Pz tốc độ tăng áp, vòng quay;
- Tính toán chính xác công suất chỉ thị Pi và rất nhiều các thông số khác;
- Vẽ đồ thị tốc độ Piston, giá trị cực đại và trung bình;
- So sánh sự không đồng đều Pc, Pz, công suất, vòng quay,… của các Cylinder.
Lựa chọn thiết kế kiểu dáng công nghiệp

Hình 3.1. Module thiết bị
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Phần cứng của thiết bị
Phần cứng được xây dựng bởi chương trình thiết kế mạch AD (Altium Designer) và
được lập trình vi điều khiển bằng ngôn ngữ C, làm nhiệm vụ thu thập, xử lý sơ bộ dữ liệu rồi
gửi cho PC (Personal computer).

Hình 3.3. Sơ đồ mạch điện

Hình 3.4. Mạch in 3D

Phần mềm: xử lý dữ liệu, tính toán, phân tích các thông số, hiển thị theo thời gian thực.
Các phần mền xử lý dữ liệu, tính toán, phân tích các thông số, hiển thị theo thời gian
thực như sau:

Hình 3.5. Giao diện chính

Hình 3.6. Các đồ thị và tính toán

Hình 3.7. So sánh các giá trị tính toán được

Hình 3.8. Đồ thị P/V

4. Kết quả quá trình đo thực tế
Quá trình đo đồ thị quá trình cháy của động cơ chính HANSHIN 6L27BHS Power:
700PS Speed: 400 RPM dưới tàu Sao Biển được thể hiện như hình 4.1, 4.2.
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Hình 4.1. So sánh các đồ thị trên P/ø

Hình 4.2. So sánh các đồ thị tại TDC

Sau khi đo thực tế thì thiết bị phân tích quá trình cháy cho xuất ra các thông số của
động cơ thể hiện như bảng 4.1.
Bảng 4.1. Quá trình đo và tính toán có số liệu
Pmax
(bar)

Pc (bar)

Pc/Pmax

Góc phun
sớm

Pi (bar)

Speed
(RPM)

Power
(kW)

Cyl1 / 0

44.08

34.70

0.79

5.69

6.71

300.26

38.45

Cyl2 / 0

44.34

32.75

0.74

5.82

6.66

303.27

38.55

Cyl3 / 0

46.71

35.92

0.77

6.64

7.51

300.39

43.05

Cyl4 / 0

45.37

35.96

0.79

2.87

7.03

301.61

40.44

Cyl5 / 0

46.06

36.65

0.80

3.73

6.78

303.89

39.35

Cyl6 / 0

47.76

37.63

0.79

4.63

7.29

303.97

42.27

Average

45.72

35.60

0.78

4.90

7.00

302.23

40.35

SUM

242.11

Qua quá trình đo đạc phân tích của thiết bị đã đánh giá được tình trạng, quá trình làm
việc của động cơ như sau:
- Sự không đồng đều Pc, Pz, Góc phun sớm, chậm cháy, cháy rớt, tỷ số tăng áp
Pc/Pz, công suất giữa các xy lanh.
Qua đó có thể:
- Cân bằng các giá trị của các xy lanh để động cơ hoạt động ổn định, tin cậy, nâng
cao công suất, hiệu suất, tuổi thọ động cơ.
Bảng 4.2. Đánh giá tình trạng động cơ
Các giá trị

STT

Có thể đánh giá được

1.

Pc

Mức độ dò lọt.
Việc nạp khí có hoàn thiện không.

2.

Pz

Chất lượng cháy, lượng cấp nhiên liệu.

3.

Góc phun sớm

Góc phun sớm, mức độ cháy trễ.

4.

Mức độ cháy trễ

Chất lượng phun, vòi phun

5.

Tỷ số Pc/Pz

Tỷ lệ dư lượng không khí, chất lượng cháy.

6.

Công suất

Sự đồng đều công suất.

5. Kết luận
Thiết bị phân tích quá trình công tác cho động cơ là thiết bị hữu ích trong lĩnh vực
khai thác, sửa chữa và nghiên cứu về động cơ đốt trong, nhưng vì nhiều lý do, trong thời gian
khá dài (một số hãng bắt đầu phát triển từ năm 1950) các hãng phát triển về thiết bị này vẫn
chưa đưa ra thiết bị gần gũi với người dùng: như giá thành, tiện lợi, gọn nhẹ, dễ dùng, chính
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xác,… Chúng tôi xây dựng thiết bị này với mong muốn đưa ra 1 sản phẩm đến gần hơn, mang
lại nhiều lợi ích cho việc huấn luyện, bảo dưỡng khai thác động cơ đốt trong nói chung và
động cơ diesel tàu thủy nói riêng một cách hiệu quả.
Tài liệu tham khảo
[1]. Microchip datasheet: dsPIC30F Family Reference Manual.
[2]. Microchip dsPIC compile.
[3]. IC datasheet.
[4]. Sensor datasheet.
[5]. GS.TS Nguyễn Tất Tiến, Nguyên lý động cơ đốt trong.
[6]. MSVS2013, Altium Designed.
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Xác định sự không phù hợp giữa vỏ tàu - chân vịt - động cơ chính
trong khai thác
Estimate on the miss-matching between ship’s hull - propeller and main engine in operation
Nguyễn Hùng Vượng
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
vuongnh@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Bài báo giới thiệu về phương pháp xác định sự không phù hợp giữa sức cản vỏ tàu và
khả năng sinh công của máy chính tàu thuỷ sau một thời gian khai thác dẫn tới ảnh hưởng
hiệu quả kinh tế trong khai thác tàu. Đồng thời bài báo công bố kết quả tính cụ thể về mức độ
không phù hợp giữa vỏ tàu - chân vịt và động cơ với tàu dầu M/T Glory Star của công ty
Khải Hoàn sau 5 năm khai thác ở tuyến Đông Nam Á và Bắc Á.
Từ khóa: Sự không phù hợp, gia tăng sức cản, suy giảm sinh công, tàu Glory star, quá tải.
Abstract
This paper briefly introduces the method to estimate the miss-matching between ship’s
hull - propeller hydrodynamic resistance and main engine output in service and give an
overview on the point of economy in operation of the ship. The paper also demonstrates the
calculation results of miss-matching between ship’s hull-propeller and main engine for a real
ship, M/T Glory Star, that belongs to Khai Hoan shipping corporation (K-Marine) ship
owner, after 5 years service in South-East Asia and Northern Asia water.
Keywords: Miss-match, hull resistance, main engine output, M/T Glory Star, torque rich.
1. Đặt vấn đề
Mặc dù đã được tính toán thiết kế nhằm đảm bảo sự phù hợp giữa hoạt động sinh công
của máy chính và sức cản vỏ tàu ở tốc độ và điều kiện khai thác cụ thể thông qua một chân vịt
phù hợp, trên quan điểm là phát huy công suất thiết kế động cơ chính ở chế độ hoạt động an
toàn, hiệu quả. Tuy nhiên trong thực tế khai thác tàu, sau thời gian 7 - 10 năm chạy biển máy
chính bắt đầu có biểu hiện quá tải, giảm vòng quay và tốc độ tàu suy giảm đáng kể, đặc biệt
biểu hiện ngày càng rõ nét với tàu trên 10 - 15 tuổi.
Để khắc phục, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của hiện tượng nêu trên cần phải tính toán
xác định cụ thể mức độ không phù hợp giữa sức cản thủy động của vỏ tàu và khả năng sinh công
của máy chính qua đó lựa chọn giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả hơn trong
khai thác.
2. Nguyên tắc tính chọn chân vịt và lựa chọn điểm công tác cho động cơ
Có thể nói chân vịt là thiết bị quan trọng đảm bảo sự phù hợp giữa hoạt động của động
cơ và sức cản thủy động vỏ tàu trong một điều kiện khai thác cụ thể, bởi vậy bước tính chọn
phải thực hiện chính xác và bắt buộc khâu thiết kế phải qua thử nghiệm (thử mô hình, mô
phỏng, chạy thử,…).
Về lý thuyết có thể lựa chọn điểm tính thiết kế chân vịt là P1 trên đường đặc tính C0
nhẹ tải hơn khoảng 5% - 7% so với đặc tính chân vịt chuẩn (lý thuyết) C. Điểm O gọi là điểm
khai thác lý thuyết (hợp lý) với công suất đạt 90% giá trị định mức. Ngoài ra điểm P 1 phải lấy
thấp hơn khoảng 15 - 23% công suất so với điểm công tác định mức của động cơ N do cần có
15% dự trữ công suất cho điều kiện thời tiết sóng gió và 8% cho trường hợp vỏ tàu tăng sức
cản sau 2,5 năm khai thác. Tuy nhiên một số ít trường hợp có thể lấy điểm thiết kế chân vịt P2
trùng với K0 cao hơn [2].
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Hình 1. Lựa chọn điểm thiết kế chân vịt và điểm khai thác động cơ

Việc tính chọn chân vịt chính xác sẽ giúp động cơ phát huy khả năng công suất, an
toàn, kinh tế trong khai thác và tàu đạt được tốc độ thiết kế. Đây là bước làm hết sức khó
khăn cần đòi hỏi kinh nghiệm và sử dụng kết quả của các thử nghiệm công phu. Ngày nay có
thể sử dụng phần mềm chuyên dụng giúp tính chọn và thiết kế chân vịt tàu thủy.

Hình 2. Các điểm khai thác động cơ dự kiến

Khi lựa chọn, chế tạo được chân vịt phù hợp thì các chế độ khai thác ứng với các điều
kiện khai thác khác nhau dự kiến sẽ là: K0, K1, K2, K3 ở các điều kiện khai thác khác nhau,
trong đó điểm K0 được mong muốn khai thác lâu dài ở điều kiện khai thác thuận lợi. Để kiểm
chứng quá trình thiết kế và công nghệ đóng tàu, trước khi xuất xưởng con tàu cần thực hiện
bước thử biển (seatrial) [2]. Đặc tính chân vịt C2 được thiết lập và thường nhẹ hơn so với
trường hợp tàu chở đầy hàng vì khi thử biển hầu hết các tàu đều chạy ba-lát. Khi tàu chạy
trong điều kiện sóng gió, hoặc ngược dòng chảy đường đặc tính chân vịt là C1 nặng tải hơn
chút ít, điểm khai thác tương ứng là K1. Trong khoảng thời gian 2,5 - 3 năm bề mặt vỏ tàu
bám hà và rong rêu làm gia tăng sức cản, đặc tính chân vịt dịch dần về đường C và thông
thường cần lên đà để cạo hà sơn lườn làm sạch vỏ tàu, đảm bảo đặc tính chân vịt quay trở lại
đường C0. Nếu vỏ tàu bẩn kết hợp với tàu chạy ngược sóng to gió lớn, đặc tính chân vịt có thể
dịch đến C3, điểm khai thác K3 dịch sát vùng giới hạn mô men (vùng “torque rich” được gạch
trên đồ thị) gây nhiều nguy hại cho động cơ [1].
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Bên cạnh đó, khả năng sinh công của động cơ kém đi do tình trạng kĩ thuật kém, động
cơ già cũ làm giảm công suất và thu hẹp vùng giới hạn. Vì vậy cần phải xác định lại sự không
phù hợp giữa động cơ và vỏ tàu - chân vịt để có giải pháp hiệu chỉnh hợp lý.
3. Xác định sự không phù hợp giữa vỏ tàu - chân vịt và động cơ chính
3.1. Mức độ gia tăng sức cản vỏ tàu
Sức cản thủy động tàu thủy chủ yếu phụ thuộc vào tốc độ chạy tàu, tình trạng vỏ tàu
và điều kiện khai thác. Do sự xấu đi của tình trạng kĩ thuật bề mặt vỏ tàu, đặc biệt phần dưới
nước, nên làm tăng đáng kể sức cản vỏ tàu, ước tính sau 2,5 năm khai thác sức cản vỏ tàu có
thể tăng từ 4 - 7% và mức độ ngày càng cao theo tuổi tàu. Điều đáng quan tâm ở đây là khi độ
nhám bề mặt gia tăng sẽ tác động gia tăng đáng kể thành phần sức cản sóng. Bởi vậy trong
một số trường hợp thời tiết xấu, tình trạng kỹ thuật vỏ tàu kém tàu chạy ngược sóng to gió lớn
có thể là gia tăng đến 200% sức cản [2].

Hình 3. Điểm phối hợp công tác đi vào vùng torque rich

Việc gia tăng sức cản do độ nhám bề mặt vỏ là tất yếu (bám hà, rong rêu, tróc rỗ, biến
dạng bề mặt). Sau 7 - 10 năm khai thác tàu, mặc dù được lên đà định kì cạo hà sơn vỏ nhưng
sức cản vẫn gia tăng khoảng 3 - 5%. Khi tuổi tàu trên 15 năm lượng gia tăng này là đáng kể
bằng từ 7 - 10%. Đặc tính chân vịt thực tế dịch dần từ C0 về C (xem hình 3) đòi hỏi phải tăng
công suất mới có thể duy trì được vòng quay chân vịt trong khi vẫn phải chấp nhận tốc độ tàu
suy giảm một lượng nhất định (khoảng 10 - 15%).
Trong nhiều trường hợp, đặc biệt với đội tàu Việt Nam việc gia tăng sức cản làm cho
điểm công tác rơi vào vùng gia tăng mô men trên hệ trục (torque rich) tức đặc tính chân vịt
vượt qua C tăng lên C1 về phía trục tung trên đồ thị đặc tính. Điều này có thể gây nguy hại cho
động cơ.
3.2. Sự suy giảm khả năng sinh công của máy chính
Khả năng sinh công của máy chính phụ thuộc rất nhiều yếu tố: tính chất nhiên liệu,
thông số khí nạp, tình trạng kỹ thuật tổ hợp thiết bị như: thiết bị tăng áp, thiết bị cung cấp
nhiên liệu, bộ hơi, tình trạng tuyến nạp - xả, chất lượng làm mát, bôi trơn,… và sự phù hợp
của chân vịt.
Sau một thời gian khai thác, mặc dù được trải qua các chu kỳ bảo dưỡng trung, đại tu
nhưng khả năng sinh công của máy chính vẫn suy giảm một cách tự nhiên do tổng thể tình
trạng kỹ thuật của động cơ già cũ. Ở điều kiện công tác hiện tại so với trường hợp khi tàu mới
xuất xưởng, công suất động cơ sinh ra tương ứng với cùng một lượng cung cấp nhiên liệu cụ
thể (hay ứng với một vị trí thanh răng bơm cao áp) có thể suy giảm từ 7 - 10% sau chu kỳ đại
tu lần đầu và giảm tới 15 - 25% khi tuổi tàu trên 10 tuổi phụ thuộc vào chất lượng công việc
bảo dưỡng. Sau 15 năm khai thác, đa số máy chính chỉ có khả năng sinh công từ 75 - 80%
còn nếu xét cả mức độ ảnh hưởng của sức cản vỏ tàu và rò rỉ nhiên liệu ở bơm cao áp, vòi
phun thì công suất khai thác của động cơ chỉ có thể đạt 65 - 70%, dẫn tới tốc độ tàu giảm
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đáng kể khoảng từ 25 - 30%. Bên cạnh đó vùng giới hạn cũng bị thu hẹp do vị trí giới hạn
được mặc định ngay khi chạy thử, cũng như do chất lượng công tác của động cơ.

Hình 4. Khuyến cáo đặc tính chân vịt mới

Trên đồ thị (hình 4) minh họa điểm công tác K0 tương ứng với động cơ còn mới, vỏ
tàu sạch. Sau một thời gian khai thác, do vỏ tàu bẩn làm sức cản vỏ tàu tăng lên tương ứng
với đặc tính chân vịt C1, đồng thời đặc tính sinh công của động cơ giảm xuống h’a0 so với ha0
có cùng chỉ số thanh răng bơm cao áp. Như vậy để duy trì tốc độ quay động cơ thì bộ điều tốc
phải kéo thanh răng lên tương ứng với động cơ làm việc trên đường đặc tính ha1 tiệm cận với
đặc tính giới hạn cực đại h’amax ở thời điểm hiện tại thấp hơn so với đường ha max nguyên bản
trước đây khi động cơ còn mới. Và thực tế động cơ không thể làm việc lâu dài ở K1 tương
ứng với lượng cung cấp nhiên liệu ha1 mà phải giảm về khai thác ở điểm K0’ thấp hơn nhằm
đảm bảo an toàn cho động cơ.
3.3. Khái niệm về sự không phù hợp giữa vỏ tàu - chân vịt và máy chính
“Sự phù hợp” giữa vỏ tàu - chân vịt và động cơ được hiểu là đặc tính sức cản thủy
động của vỏ tàu - chân vịt, xét ở điều kiện khai thác bình thường, phù hợp với quy luật sinh
công của động cơ để động cơ có thể phát huy hết khả năng phát ra công suất mà động cơ vẫn
hoạt động an toàn - hiệu quả đáp ứng được các tiêu chí về thiết kế như tốc độ, sức chở và khả
năng vượt sóng gió. Trái lại “sự không phù hợp” thể hiện khi đặc tính sức cản thủy động của
vỏ tàu - chân vịt không phù hợp với quy luật sinh công của động cơ, dẫn đến động cơ dễ bị
quá tải hoặc quá nhẹ tải kết quả làm cho công suất, vòng quay không thể phát huy được như
mong muốn, tốc độ tàu thấp, động cơ khai thác không an toàn, kém hiệu quả. Để định lượng
mức độ của chúng, các nhà nghiên cứu đưa ra khái niệm hệ số nhẹ tải và hệ số nặng tải so với
đặc tính tải lý tưởng đi qua điểm công tác định mức của động cơ, và thường được tính bằng
phần trăm mức độ biến động của vòng quay ở chế độ công tác hiện tại so với chế độ công tác
trên đặc tính chân vịt chuẩn tương ứng cùng một giá trị công suất như nhau.
Như phân tích ở trên cho thấy cần phải xác định mức độ không phù hợp giữa động cơ
và vỏ tàu - chân vịt, điều tất yếu sẽ xẩy ra, nhằm đưa ra phương án khai thác an toàn hoặc có
những giải pháp sửa chữa thích hợp để tăng hiệu quả khai thác tàu.
- Cần xác định mức độ gia tăng sức cản vỏ tàu thể hiện trên đặc tính chân vịt qua hệ số
nặng tải;
- Xác định mức độ suy giảm khả năng sinh công với cùng một lượng cung cấp nhiên
liệu;
- Xác định mức độ không phù hợp. Tức dự kiến một đặc tính chân vịt phù hợp với
điều kiện thực tại để so sánh.
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3.4. Xác định sự không phù hợp giữa sức cản vỏ - chân vịt và máy chính tàu M/T Glory
Star
Tàu chở dầu thành phẩm M/T Glory Star, số IMO 9463528 có tốc độ thiết kế 13,0
knots với sức chở 16.800 DWT, máy chính SEMPT Pielstick - 8PC2-6 có công suất 4.400
kW x 520 vòng/phút lai chân vịt qua hộp số có tỉ số truyền 3,52 đóng tại Trung Quốc được hạ
thủy năm 2007 được đưa vào khai thác được 9 năm. Kết quả thử tàu thu được thông số như
bảng sau.
Bảng 1. Thông số thử tàu M/T Glory Star khi mới hạ thủy [3]
Điều kiện chạy
tàu
Ballast sea trial
First sea
(Full Load - PD)

Thông số công tác

Giá trị đo được
v/p

62,5

71,0

102,3 125,0 135,0 142,6 147,7

%

42,3

48,1

69,2

Ne01

kW

289

424

1.264 2.305 2.900 3.420 3.802

Vận tốc tàu

V01

knots

5,7

6,5

Công suất động cơ

Ne0

kW

318

466

Vận tốc tàu

V0

knots

5,2

6,1

Vòng quay chân vịt

ns

Công suất động cơ

9,3

84,6

11,4

91,4

12,4

96,5

13,0

100,0

13,5

1.390 2.535 3.189 3.761 4.181
8,9

11,1

12,0

12,5

13.1

Hình 5. Tàu M/T Glory Star

Những năm gần đây hệ động lực chính của tàu có biểu hiện quá tải như: nứt, mẻ bánh
răng truyền động hộp số; tốc độ hành trình giảm đáng kể (10,0/13,0 knots); nhiệt độ khí xả
các xy lanh đồng loạt tăng cao, tiêu thụ nhiên liệu tăng, quá trình tăng tốc khi ma-nơ máy
chính xả khí đen đặc kéo dài,…
Bảng 2. Thông sô thử tàu M/T Glory Star năm 2012
Thông số công tác
Điều kiện chạy tàu

Vòng quay chân
vịt

Công suất ĐC
Voy. Trial
(Tàu chở đầy hàng, hành trình
Vận tốc tàu
từ Dung Quất đi Vũng tàu)

Giá trị đo được
v/p

62,5

71,0 102,3 125,0 135,0

%

42,3

48,1

69,2

Ne1

kW

439

643

1.918 3.498 4.401

V1

knots

5,0

5,7

ns

8,1

84,6

10,0

91,4

10,9

Đo đạc số liệu trong chuyến chở 15.500 tấn dầu hàng từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất
đi Vũng Tàu ngày 15/9/2012 ở điều kiện biển bình thường, chúng tôi thu thập được số liệu
sau thời gian lên đà 2 năm (xem bảng 2). Khi nâng vòng quay chân vịt quay lên 135 v/p
(91,4%), nhiệt độ khí xả các xy lanh đồng loạt tăng lên ở mức 510 - 550oC, là mức quá cao so
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với giá trị giới hạn bằng 480oC [4], nên động cơ không thể hoạt động lâu dài quá 30 phút.
Hiện tại động cơ chỉ có thể hoạt động ở chế độ tương ứng với vòng quay chân vịt bằng 125
vòng/phút.

Hình 6. Đồ thị đặc tính xây dựng theo thông số thực nghiệm [3,4]

Qua tính toán nhóm nghiên cứu xác định được mức độ nặng tải trên đường đặc tính C 1
tăng lên khoảng 8,7% so với đường đặc tính C là đặc tính chân vịt chuẩn (dùng cho tính toán
thiết kế - xem đồ thị hình 6) được nhận định là do sự gia tăng sức cản độ nhám bề mặt vỏ tàu
phần dưới nước và sự không phù hợp của chân vịt. Bên cạnh đó khả năng sinh công của máy
chính cũng bị suy giảm khoảng 22,48% được xác định thông qua đường đặc tính Mk và Mk1,
xét ở cùng vị trí thanh răng bơm cao áp (xem đồ thị hình 6), do động cơ cũ, chất lượng động
cơ kém nên tình trạng kĩ thuật xấu đi nhiều và giảm nhanh đáng quan tâm.
Để đưa về trạng thái cân bằng giữa sức cản và khả năng sinh công theo nguyên tắc
thiết kế tàu thủy, đặc tính chân vịt dự kiến phù hợp với điều kiện công tác hiện tại của máy
chính nhằm thỏa mãn yêu cầu duy trì vòng quay khai thác của động cơ phải có mức độ nhẹ tải
khoản 5,2% tương ứng với đường C01 (đồ thị hình 6). Như vậy “sự không phù hợp” giữa vỏ
tàu - chân vịt và máy chính đang ở mức 13,9%, đây là mức độ tương đối lớn nên cần có giải
pháp khắc phục hiện tượng không phù hợp này nhằm tăng tính hiệu quả an toàn cho động cơ
và phục hồi phần nào tốc độ khai thác tàu.
4. Kết luận
Việc tính toán xác định chính xác mức độ không phù hợp cho phép lựa chọn giải pháp
hợp lý nhằm giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đảm bảo khai thác tàu an toàn và hiệu quả hơn.
Bài báo đã xác định được mức độ không phù hợp giữa vỏ tàu - chân vịt và máy chính
tàu M/T Glory Star sau 5 năm khai thác một cách khoa học.
Việt Nam với đội tàu có khoảng 60% con tàu ở độ tuổi trên 10 năm với mức độ không
phù hợp giữa động cơ và chân vịt - vỏ tàu lớn, nên tác giả thiết nghĩ cần phải tìm hiểu và
nghiên cứu áp dụng các giải pháp kỹ thuật mà các nước tiên tiến đã thực thi, tính toán cụ thể
từng giải pháp để có thể áp dụng trong điều kiện Việt Nam nhằm khắc phục sự không phù
hợp nói trên đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả kinh doanh trong khai thác tàu biển.
Tài liệu tham khảo
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Nghiên cứu ảnh hưởng của hình dáng thân tàu chở khách cỡ nhỏ
đến đặc tính khí động học của tàu
Study on effects of hull form on hydrodynamic performances of a boat
Ngô Văn Hệ,
Hoàng Văn Hiếu, Lê Thị Thái
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội,
he.ngovan@hust.edu.vn
Tóm tắt
Đặc tính khí động lực học là một trong những đặc trưng quan trọng đối với tàu thủy
nói riêng và các phương tiện giao thông vận tải nói chung. Đặc tính khí động lực học của tàu,
không những ảnh hưởng đến tốc độ khai thác tàu, lực cản tác động lên tàu, công suất chạy
tàu, tính rung lắc, cân bằng và ổn định của tàu mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe
hành khách trên tàu, trong nhiều trường hợp nguy hiểm có thể xẩy ra lật tàu khi đặc tính khí
động lực học của tàu không tốt. Trong bài báo này, nhóm nghiên cứu thực hiện nghiên cứu
khảo sát các đặc tính khí động lực học thân tàu chở khách cỡ nhỏ và ảnh hưởng của hình
dáng tàu đến các đặc tính khí động lực học. Bằng phương pháp sử dụng chương trình tính
toán mô phỏng số CFD (Computation Fluid Dynamic), nhóm nghiên cứu thực hiện tính toán
mô phỏng các đặc tính khí động lực học với 4 loại hình dáng thân tàu đã được nhóm thực
hiện tính toán thiết kế trên phần mềm ứng dụng Auto - Ship, đồng thời so sánh các đặc tính
khí động lực học của tàu với nhau trong một số trạng thái hoạt động trên thực tế. Trên cơ sở
phân tích kết quả tính toán mô phỏng số đạt được như phân bố áp suất, dòng bao quanh tàu
và lực khí động tác động lên tàu những ảnh hưởng của hình dáng thân tàu đối với các đặc
tính này của tàu sẽ được làm rõ. Từ các kết quả khảo sát và so sánh với các loại hình dáng
đưa ra, bài báo sẽ cung cấp những thông tin quan trọng đối với thiết kế tối ưu hình dáng khí
động học tàu thủy và những vấn đề cần chú ý trong khai thác tàu khách cỡ nhỏ.
Từ khóa: Đặc tính khí động học, ảnh hưởng của hình dáng tàu đến đặc tính khí động
học, tàu khách cỡ nhỏ, CFD, tối ưu hình dáng khí động.
Abstract
Aero dynamic performance of a ship is important for ships and other vehicles in
transportation. Aero dynamic performances of ship has affected on service speed of the ship,
air resistance acting on the ship, power energy as well as roll, pitch, yaw and stability of the
ship. More ever, it also directly affects on health of the passengers, and crew who work on
the ship and safety of the ship. If aero dynamic performance of ship is not good, it may be
making accident. In this paper, the authors present a study on aero dynamic performances of
a small passenger and the effects of hull shape on aero dynamic performance of the ship. By
using a commercial Computation Fluid Dynamic (CFD) code, several hulls form of the boats
which are designed with Auto-Ship tool (licence provided at Hanoi University of Science and
Technology) are computed to show out their aero dynamic performances. By compared at
other results of the ships run at several service speeds, service conditions the effects of hull
form on aero dynamic performances of the ships to be shown clearly. From the results of
comparison on aero dynamic performances among different hull form and services condition,
the best aero dynamic performances hull form for a small passenger is found. The results of
the paper may be useful for optimum ship design or user guide for safety of a ship in
transportation.
Keywords: Aero dynamic ship, effects of hull form on aero dynamic performances,
small passenger, CFD, optimum aero dynamic performances of ship.
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1. Giới thiệu chung
Trong một số nghiên cứu mới đây về đặc tính khí động lực học tàu thủy có thể kể đến
là những nghiên cứu liên quan đến loại tàu hàng thông dụng như một số nghiên cứu của nhóm
tác giả Ngo.V.H cùng cộng sự (2013, 2014, 2015). Trong nghiên cứu này nhóm tác giả thực
hiện nghiên cứu giảm lực cản gió tác động lên loạt tàu chở hàng thông qua tính toán mô
phỏng số và thực nghiệm mô hình. Các kết quả nghiên cứu này đã chỉ ra ảnh hưởng của hình
dáng thân tàu đến các đặc tính khí động học tàu thủy và hình dáng thượng tầng, vị trí thượng
tầng trên boong tàu có ảnh hưởng rõ rệt đến lực cản khí động cũng như các đặc tính khí động
học của tàu [1, 4, 5]. Tác giả K. Mizutani cùng cộng sự (2013, 2014) nghiên cứu ảnh hưởng
của hình dáng thân tàu, bố trí trang thiết bị trên boong tàu đến các đặc tính khí động học của
tàu chuyên dụng chở bột thông qua mô phỏng số và thực nghiệm mô hình tàu. Kết quả của
nhóm nghiên cứu đã chỉ ra việc sắp xếp trang thiết bị làm hàng có ảnh hưởng đến lực cản khí
động tác động lên tàu và đưa ra các giải pháp làm giảm thành phần lực cản này [2, 3].
Trong một số nghiên cứu về đặc tính thủy khí động lực tàu cỡ nhỏ trên thế giới trong
những năm gần đây [6 - 9] có thể kể đến một số kết quả nghiên cứu tiêu biểu như tác giả E.
Begovic cùng cộng sự, (2012) nghiên cứu thực nghiệm lực cản tác động lên tàu cao tốc loại
nhỏ trong điều kiện có sóng. Trong nghiên cứu này tác giả thực hiện xác định lực cản tác
động lên tàu trong dải tốc độ tương đối (số Froude) từ 0,56 đến 3,92 thông qua thực nghiệm
mô hình tàu, đồng thời tác giả đưa ra các hình ảnh thực nghiệm xác định dòng rối và sóng tạo
ra khi tàu chuyển động. Trên cơ sở so sánh một số mẫu tàu khác nhau các tác giả đưa ra nhận
định về tối ưu lực cản cho tàu. Tác giả K. I. Matveev cùng cộng sự (2015) nghiên cứu giảm
lực cản thân tàu với phương pháp sử dụng két xâm thực trên tàu tại đáy tàu. I. M. Viola cùng
cộng sự, (2014) nghiên cứu thử nghiệm xác định lực cản tác động lên tàu buồm với một số
hình dáng tàu mới có kể đến ảnh hưởng của chiều chìm tàu. Trong nghiên cứu này các tác giả
thực hiện việc xác định lực cản tàu trong dải tốc độ với Froude từ 0,3 đến 1,03. Nghiên cứu
này cũng chỉ ra được ảnh hưởng của vị trí thuyền viên trên tàu đến lực cản khí động đồng thời
đưa ra các giải pháp nâng cao độ tin cậy và yêu cầu quan trọng trong việc thực nghiệm mô
hình ở dải vận tốc cao. E. Becgovic cùng cộng sự, (2016) nghiên cứu các đặc tính thủy động
lực tàu thông qua thử nghiệm mô hình trong điều kiện có sóng, ảnh hưởng của biên độ dao
động lắc tàu khi tàu trên sóng điều hòa. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
đã cho thấy đa số các nghiên cứu tập trung vấn đề tối ưu đặc tính khí động lực học cho tàu
hàng, tàu khách cỡ lớn và một số nghiên cứu khác tập trung nghiên cứu vào loại tàu cao tốc,
tàu lướt loại nhỏ nhằm tìm ra giải pháp tối ưu lực cản thủy động lực học cho tàu.
Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả thực hiện nghiên cứu ảnh hưởng của hình dáng
thân tàu và trạng thái khai thác tàu đến các đặc tính khí động học của tàu thông qua sử dụng
công cụ tính toán mô phỏng số CFD hiện được trang bị và sử dụng tại Trường Đại học Bách
khoa Hà Nội. Trên cơ sở phân tích kết quả tính toán và so sánh với nhau, những ảnh hưởng
đến đặc tính khí động học của tàu và cụ thể đối với tàu khách cỡ nhỏ sẽ được làm rõ. Đồng
thời, thông qua kết quả nghiên cứu này có thể hữu ích trong việc nghiên cứu đưa ra những
khuyến cáo về an toàn trong khai thác tàu chở khách cỡ nhỏ, ca nô khách mui trần hiện đang
hoạt động tại Việt Nam.
2. Mô hình tàu khách cỡ nhỏ sử dụng trong nghiên cứu
Trong nghiên cứu này, mô hình tàu chở khách cỡ nhỏ được sử dụng trong tính toán
khảo sát được tính toán thiết kế theo một số loạt tàu chở khách du lịch, tàu cứu hộ, tàu tuần
tra công tác cỡ nhỏ hiện đang hoạt động phổ biến tại Việt Nam. Hình 1 thể hiện mô hình tàu
chở khách cỡ nhỏ đã được tính toán thiết kế sử dụng trong nghiên cứu này. Các thông số kích
thước chủ yếu của tàu được thể hiện chi tiết trong bảng 1.
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Bảng 1. Thông số kích thước cơ bản của tàu
Thông số

N1

N2

N3

N4

Đơn vị

Chiều dài tàu, L

6,0

6,0

6,0

6,0

m

Chiều rộng tàu, B

1,85

1,85

1,85

1,85

m

Chiều cao mạn, D

0,80

0,80

0,80

0,80

m

Chiều chìm, d

0,20

0,20

0,20

0,20

m

Lượng chiếm nước, ∆

0,19

0,75

0,39

1,11

tấn

Diện tích hứng gió khi
cân bằng, Sx

1,15

2,44

2,38

1,57

m2

Hình 1. Hình dáng tàu chở khách cỡ nhỏ sử dụng trong nghiên cứu

3. Phương pháp tính toán mô phỏng số CFD
3.1. Phương pháp tính và một số phương trình cơ bản
Trong nghiên cứu này, các đặc tính khí động học của tàu được thực hiện khảo sát
thông qua sử dụng công cụ tính toán CFD, Ansys V.14.5 được trang bị bản quyền tại Trường
Đại học Bách khoa Hà Nội. Phương pháp sử dụng trong phần lớn các chương trình tính toán
số nói chung và chương trình Ansys nói riêng thường được thực hiện dựa trên lý thuyết tính
toán động lực học chất lỏng, sử dụng phương pháp phần tử thể tích hữu hạn. Trong đó các
phương trình cơ bản được sử dụng và giải theo các phương pháp nhất định khác nhau. Trong
phần này giới thiệu một số phương trình cơ bản trong tính toán động lực học chất lỏng CFD
[10, 11].
- Phương trình liên tục:
1 𝑑𝜌
𝜌 𝑑𝑡

Trong đó:

+ 𝑑𝑖𝑣𝑢
⃗⃗ = 0

(1)

 là khối lượng riêng của chất lỏng, kg/m3;
u là vận tốc tức thời của dò ng chảy, m/s.
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- Phương trình Navier-Stockes:
du x
1 p
1 
X
 v.u x  v
divu
dt
 x
3 x
du y

Y

dt

1 p
1 
 v.u y  v
divu
 y
3 y

du z
1 p
1 
Z
 v.u z  v
divu
dt
 z
3 z

(2)

Trong đó: p là áp suất điểm đang xét, N/m ;
2

ux, uy, uz tương ứng là thành phần vận tốc theo các phương ox, oy, oz;
X, Y, Z tương ứng là thành phần gia tốc lực khối theo các phương ox, oy, oz.
- Phương trình đối lưu cho mô hình rối tiêu chuẩn K-epsilon:
Động năng chảy rối k:
𝜕

(𝜌𝑘 ) +

𝜕𝑡

𝜕

(𝜌𝑘𝑢𝑖 ) =

𝜕𝑥𝑖

𝜕
𝜕𝑥𝑖

[(𝜇 +

𝜇𝑡
𝜎𝑘

)] + 𝑃𝑘 + 𝑃𝑏 − 𝜌𝜀 − 𝑌𝑀 + 𝑆𝑘

(3)

Tiêu tán rối ϵ:
𝜕
𝜕𝑡

(𝜌𝜖) +

𝜕
𝜕𝑥𝑖

(𝜌𝜖𝑢𝑖 ) =

𝜕
𝜕𝑥𝑖

[(𝜇 +

𝜇𝑡 𝜕𝜖
𝜎𝜖 𝜕𝑥𝑖

𝜖

𝜖2

𝑘

𝑘

)] + 𝐶1𝜖 (𝑃𝑘 + 𝐶3𝜖 𝑃𝑏 ) − 𝐶2𝜖 𝜌

+ 𝑆𝜖

(4)

Độ nhớt chảy rối được mô hình hóa như sau:

𝜇𝑡 = 𝜌𝐶𝜇

𝑘2

(5)

𝜖

Trong đó:
Pk    u i' u 'j

u j

Pk  t S 2

u i

(6)
S là modul của tỉ số ứng suất tensor trung bình:

S  2S ij S ij
Ảnh hưởng của lực đẩy:

Pb  g i
Số Prandtl:
Hệ số giãn nở nhiệt :

 t T
Prt xi

(7)

Prt = 0.85

 

1   


  T  p

Các hằng số trong mô hình rối k-epsilon:
C1  1.44

C 2  1.92

C   0.09

 k  1.0

   1.3

- Lực cản khí động: Trong tính toán lực cản tác động lên tàu, lực cản thường được
phân chia thành hai thành phần, lực cản tác động lên tàu phần thân dưới nước của tàu và phần
lực cản tác động lên phần thân phía trên không khí. Thành phần lực cản tác động lên tàu phần
thân phía trên không khí thường gọi là thành phần lực cản khí động hay lực cản gió. Lực cản
được đặc trưng theo hệ số lực cản, xác định theo mối quan hệ trong phương trình sau:
𝑅

𝐶𝑥 = 0.5𝑥𝑆𝑉 2
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Trong đó:

Cx là hệ số lực cản tương ứng;
Rx là lực cản tác động lên thân tàu tương ứng, N;
S là diện tích ướt hay diện tích mặt hứng gió, m2;
V là vận tốc dòng tới, m/s.
3.2. Quá trình tính mô phỏng số đặc tính khí động lực học
Trong tính toán mô phỏng số CFD nói chung, quá trình thực hiện bài toán thường bao
gồm các bước như: thiết kế mô hình bài toán cần thực hiện, thiết kế miền không gian tình
toán và chia lưới, đặt điều kiện và điều kiện biên cho bài toán, thực hiện tính và xử lý kết quả.
Trong mỗi bước thực hiện đều ảnh hưởng đến kết quả tính toán, mức độ ảnh hưởng tùy thuộc
vào yêu cầu tính toán và khả năng của người sử dụng. Trong tính toán số CFD, kết quả tính
toán thường được so sánh với kết quả thử nghiệm mô hình để nhằm đánh giá mức độ tin cậy
của chương trình tính toán sử dụng. Trong nghiên cứu này, các bước tính toán được thực hiện
theo các tài liệu hướng dẫn do các tổ chức quốc tế ban hành và đồng thời được thực hiện theo
những kết quả đã thực hiện có so sánh đánh giá với thực nghiệm tin cậy đã công bố trên thế
giới [1 - 5], [12, 13].
Trong nghiên cứu này, mô hình bài toán được thiết kế với mục đích khảo sát đặc tính
khí động học của thân tàu khách cỡ nhỏ như đã giới thiệu trên hình 1 với tỷ lệ mô hình tính
toán 1/10. Miền không gian tính toán được thiết kế với chiều dài 3,6 m; chiều rộng 1,2 m và
chiều cao 0,6 m chiều dài mô hình tàu. Chia lưới miền không gian tính toán với kiểu lưới
không cấu trúc được 1,326 triệu lưới T. Hình 2 thể hiện miền không gian tính toán và chia
lưới cho bài toán.

Hình 2. Miền không gian tính toán và chia lưới
Bảng 2. Thông số đầu vào trong tính toán mô phỏng số
Giá trị

Đơn vị

K-epsilon

-

Đầu vào: Velocity inlet, V∞

0-7

m/s

Đầu ra: Pressure outlet, pout

1,.025

105N/m2

Khối lượng không khí, 

1,225

kg/m3

Độ nhớt động học, 

1,789

10-5kg/ms

Tên
Mô hình rối

Số Reynolds, Rn

0,2 - 5.106

Trong nghiên cứu này, mô hình rối K-epsilon cho dòng không dừng được lựa chọn sử
dụng, đầu vào được đặt điều kiện với vận tốc vào, đầu ra đặt điều kiện với áp suất ra, các
thành bao được áp dụng điều kiện tường cứng. Bảng 2 thể hiện các thông số đầu vào phục vụ
cho tính toán mô phỏng số.
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4. Ảnh hưởng của hình dáng thân tàu đến đặc tính khí động học
4.1. Ảnh hưởng của hình dáng đến phân bố áp suất và dòng bao quanh tàu
Hình dáng thân có ảnh hưởng lớn đến đặc tính khí động lực học của tàu, trong phần
này ảnh hưởng của hình dáng thân tàu và tư thế tàu đến phân bố áp suất và dòng bao quanh
tàu được khảo sát. Hình 3 đến hình 6 thể hiện so sánh phân bố áp suất và dòng bao quanh
thân tàu với hình dáng khác nhau và với tư thế tàu thay đổi khác nhau.

Hình 3. Phân bố áp suất xung quanh tàu ở trạng thái tàu cân bằng, Rn = 0,2.106

Hình 4. Phân bố dòng xung quanh tàu ở trạng thái tàu cân bằng, Rn = 0,2.106
HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016

193

THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016

Hình 5. Phân bố áp suất xung quanh tàu ở trạng thái khai thác tàu nghiêng dọc 7 độ, Rn = 5.106

Hình 6. Phân bố dòng xung quanh tàu ở trạng thái khai thác tàu nghiêng dọc 7 độ, Rn = 5.106

4.2. Ảnh hưởng của hình dáng thân tàu đến lực khí động
Trong phần này, lực cản khí động tác động lên tàu với hình dáng tàu khác nhau và tư
thế tàu khác nhau được tính toán và so sánh. Hình 7, 8 thể hiện kết quả so sánh lực cản khí
động tác động lên tàu tương ứng với trạng thái tàu cân bằng và khi tàu ở một số tư thế khác
nhau.
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Từ kết quả phân bố áp suất, phân bố dòng và lực cản khí động tác động lên tàu cho
thấy hình dáng tàu và tư thế khai thác tàu ảnh hưởng rõ ràng đến các đặc tính khí động học
này của tàu. Từ các kết quả này có thể làm cơ sở để tối ưu hình dáng khí động học cho tàu
cũng như có phương án khai thác tàu tốt nhất về mặt khí động học.

Hình 7. Kết quả tính lực cản khí động tác động lên tàu trong trạng thái tàu cân bằng và trạng thái
khi tàu nghiêng dọc 7 độ

5. Kết luận
Trong bài báo này đã thực hiện khảo sát các đặc tính khí động học đối với mô hình tàu
chở khách cỡ nhỏ thông qua sử dụng công cụ tính toán CFD. Từ các kết quả khảo sát và so
sánh các đặc tính khí động lực học tác động lên thân tàu với 4 loại hình dáng thân khác nhau
và một số trạng thái khai thác tàu khác nhau, tàu cân bằng và nghiêng dọc 7 độ trong dải vận
tốc tương ứng số Reynolds từ 0,2.106 đến 5.106 cho thấy rõ ràng sự ảnh hưởng này. Kết quả
thu được thông qua tính toán mô phỏng số CFD có thể là cơ sở để thực hiện việc tối ưu hình
dáng khí động học cho tàu cũng như là cơ sở căn cứ cho nghiên cứu tối ưu trạng thái và tư thế
hoạt động an toàn hiệu quả cho loại tàu này.
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Giám sát tải trọng động cơ diesel thông qua tín hiệu nhiệt độ khí thải
Supervision of engine load through signal of exhaust temperature
Bùi Hải Triều, Bùi Việt Đức
Học viện Nông nghiệp Việt Nam,
haitrieukydol@vnua.edu.vn
Tóm tắt
Bài báo giới thiệu phương pháp nhận biết trạng thái tải trọng và xác định điểm làm
việc tức thời của động cơ diesel nhờ đo trực tuyến nhiệt độ khí thải khi động cơ đang làm
việc. Đặc tính tốc độ của động cơ diesel, quan hệ giữa nhiệt độ khí thải với các chế độ tải
trọng được xác định dựa trên một mô hình động cơ tĩnh học, bán thực nghiệm. Việc tính toán
định lượng được thực hiện trên thí dụ động cơ diesel 1 xy lanh, D12A. Điểm làm việc trên đặc
tính động cơ diesel có thể được giám sát bằng một hệ thống đo và xử lý tín hiệu đơn giản với
cảm biến số vòng quay động cơ và cảm biến nhiệt độ khí thải.
Từ khóa: Động cơ Diesel, đặc tính động cơ, tải trọng động cơ.
Abstract
The paper presents the methods of identifying the load status and determining the
instantaneous operating point of the diesel engine by online measuring exhaust temperature
during engine operation. Speed characteristics of the diesel engine, relations between the
exhaust temperature with the load mode is determined based on a static model of the engine,
semi - empirical. The quantitative calculation is performed in 1-cylinder diesel engine D12A.
Working point on diesel characteristics can be monitored by a simple system of measurement
and signal processing with rpm engine and exhaust temperature sensor.
Keywords: Diesel engine, engine characteristics, engine load.
1. Đặt vấn đề
Trong hoạt động thực tế của động cơ đốt trong, nhiệt độ khí thải được sử dụng là một
đại lượng đo để giám sát quá trình cháy, để đánh giá tải trọng nhiệt độ của nhóm piston- xy
lanh, để nhận biết sai lệch trong quá trình biến đổi năng lượng giữa các xy lanh riêng lẻ và hư
hỏng của xu páp xả. Trong các hệ thống giám sát và điều khiển điện tử hiện đại, nhiệt độ khí
xả thường dùng làm số đo trạng thái tải trọng của động cơ cùng với các thông số khác là
thông số điều khiển hệ thống hồi lưu khí thải và hệ thống lọc muội than [1]. Trong bài báo
này tác giả xây dựng một phương pháp xác định điểm làm việc và giám sát tải trọng của động
cơ diesel trên cơ sở đo liên tục (online) nhiệt độ khí thải khi động cơ đang làm việc với chi
phí đầu tư nhỏ. Thông tin về trạng thái làm việc của động cơ có thể sử dụng làm cơ sở dữ liệu
để chẩn đoán, đánh giá trạng thái kỹ thuật của động cơ hoặc làm thông số điều khiển để tối ưu
hóa máy kéo hoặc liên hợp máy nông nghiệp trong quá trình sản xuất.
2. Mô hình tính toán nhiệt độ khí thải theo điều kiện làm việc của động cơ Diesel
Để nhận biết điểm làm việc và trạng thái tải trọng của động cơ diesel cần biết quan hệ
giữa nhiệt độ khí thải với tải trọng ứng với mỗi chế độ làm việc. Quan hệ định lượng giữa
nhiệt độ khí thải với tải trọng có thể xác định nhờ các mô hình động cơ mô phỏng trên các
phần mềm chuyên dụng như AVL- BOOTS, GT - POWER,…
Với độ chính xác chấp nhận được, tác giả sử dụng mô hình động cơ tĩnh, phi tuyến,
hàm thực nghiệm được phát triển tại đại học Rostock CHLB Đức [2, 3].
Lược bỏ các mô hình thành phần không liên quan đến mục đích nghiên cứu, mô hình
động cơ chỉ còn lại 3 thành phần chính sau đây.
Mô hình biến đổi năng lượng trong xy lanh mô tả các quan hệ cơ bản cần xác định.
Nhiệt độ khí trong xy lanh được tính theo công thức:
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TZ= 0,833Ta +313
(1)
Với Ta là nhiệt độ dòng khí vào xy lanh.
Lưu khối dòng khí trong xy lanh tại thời điểm bất kỳ được tính theo chế độ danh
nghĩa:
.
.

.

mz  mz0 (

pz .e .Tz 0
)
pz 0 .e 0 .Tz

(2)

.

Trong đó: e0, m z 0 , pz0, Tz0 là vận tốc góc động cơ, lưu khối. áp suất, nhiệt độ khí
trong xy lanh ở chế độ danh nghĩa.
Lưu khối dòng khí nạp:
.

.

m zL  m z 

e .
m
e 0 r 0

(3)

.

Trong đó: m r 0 là lưu khối còn lại trong xy lanh.
Lưu khối dòng khí thải có thể tính theo công thức:
.
.

m

zG

.

 m z  mB

(4)

.
.

Với m B là lưu khối dòng nhiên liệu vào động cơ.
Hệ số dư không khí:
.

m zL



(5)

.
.

m B .Lmin

Với Lmin là lượng không khí lý thuyết để đốt cháy hết 1 kg nhiên liệu.
Công suất hữu ích của động cơ được tính như sau:
Ne= Ni-Nm

(6)

.
.

Trong đó: Ni  m B .i .H u là công suất chỉ thị;
ηi = ηi0. λ1/λ.λ01/λ là hiệu suất chỉ thị;
Nm 

N e 0  1  m 0
Ni
e2

0,
02.

0,
03

e 0  m 0
Ni 0
e20


 .e là tổn thất cơ giới xây dựng


bằng thực nghiệm [4].
Nhiệt độ dòng khí cháy ra khỏi xy lanh được tính theo công thức cân bằng nhiệt:
.
.

Q .T
m zL .C pL .TzL  mB .H u  mB .H u .i  0 w
TzG 0  Tw
TzG 
Q .T
mzG .C pG  0 w
TzG 0  Tw
.

(7)

Trong đó:
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.
.

N  .
Q 0  m B 0 .H u  mzL 0 .C pL .TzL 0   e 0   m zG 0 .C pG .TzG 0 là dòng nhiệt truyền qua vách xy
 m 0 
lanh ở chế độ danh nghĩa Tw là nhiệt độ vách xy lanh.
- Mô hình cung cấp nhiên liệu.
Lượng nhiên liệu cung cấp vào xy lanh phụ thuộc chủ yếu vào vận tốc góc và hành
trình có ích của pis ton bơm. Trong mô hình này sử dụng công thức thực nghiệm để tính lưu
khối dòng nhiên liệu vào động cơ:
.

.

.
h  h
ib

 kg/s
m B  b .b .ln .  min
 .b . 
3
h
K
.2

.10


 min 

(8)

Trong đó:

b - là khối lượng riêng của nhiên liệu;
fb - tiết diện piston bơm;
h, hmin - hành trình và hành trình tối thiểu của tay thước điều khiển bơm cao áp;
K - hệ số thực nghiệm, ib tỷ số truyền đến trục bơm.
- Mô hình hệ thống thải
Hệ thống thải được giả thiết là một bầu hở, không có tổn thất nhiệt qua vách. Trên cơ
sở định luật bảo toàn năng lượng, khối lượng và phương trình trạng thái của chất khí có thể
mô tả quá trình thay đổi nhiệt độ trong bầu theo công thức:
.

.

m zG (G.TzG  Cv .TG )  m x .Tx .R
TG 
Cv .mG  mw .C pw
.

.

Tại chế độ làm việc ổn định T G 

(9)

dTG
 0 do đó có thể xác định nhiệt độ khí thải theo
dt

công thức sau:
.

TG 

.

m zG .C p .TzG  m x .Tx .R
.

(10)

mzG .Cv

Trong đó:
Tx - nhiệt độ dòng khí ra khỏi ống xả;
TzG - nhiệt độ dòng khí cháy ra khỏi xy lanh;
mzG - lưu khối dòng khí xả trong và ngoài ống thải;
Cp, Cv, R - nhiệt dung riêng và hằng số.
3. Xây dựng quan hệ giữa nhiệt độ khí thải và điểm làm việc của động cơ
Để xây dựng quan hệ định lượng giữa nhiệt độ khí thải và điểm làm việc của động cơ
Diesel, tác giả lựa chọn động cơ D12 làm ví dụ tính toán. Các số liệu về kết cấu và chế độ
làm việc, các giá trị thông số tại điểm làm việc tham chiếu, được tham khảo trong tài liệu [5].
Ứng với mỗi chế độ tải trọng, tương ứng hành trình tay thước nhiên liệu theo phần trăm hành
trình toàn tải, lần lượt tính toán công suất Ne và nhiệt độ khí thải G = TG - 273oC theo các
công thức đã trình bày tại mục 2 đối với các chế độ tốc độ n = 1000, 1200,… 2000 vòng/phút.
Kết quả tính toán được trình bày trong bảng 1.
Trên cơ sở bảng số liệu (bảng 1) có thể xây dựng đặc tính tốc độ và đặc tính nhiệt độ
khí thải của động cơ D12: Tuy nhiên để thuận tiện cho việc xử lý thông tin phục vụ cho việc
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giám sát tải trọng thông qua nhiệt độ khí thải cần thiết xây dựng quan hệ đồ thị giữa nhiệt độ
khí thải với chế độ tải trọng tương ứng với mỗi chế độ. Hình 1 trình bày đồ thị biểu diễn quan
hệ giữa nhiệt độ khí thải với chế độ tải trọng của động cơ D12.
Bảng 1. Kết quả tính toán công suất và nhiệt độ khí thải
Tải
trọng
%
Tốc độ
v/phút

100%

95%

90%

85%

80%

Ne,ml

G,
0
C

Ne,ml

G,
0
C

Ne,ml

G,
0
C

Ne,ml

G,
0
C

Ne,ml

G,
0
C

1000

6,5

530

6,1

525

6,5

520

5

515

4,7

510

1200

8,1

547

7,6

538

6,9

532

6,5

527

6,1

520

1400

9,4

560

8,8

550

8,2

543

7,8

538

7,2

530

1600

10,5

572

10

561

9,4

552

8,9

547

8,3

538

1800

11,4

582

11

572

10,3

561

9,8

554

9,3

545

2000

11,9

590

11,5

580

11

570

10,5

560

10

550

Hình 1. Quan hệ giữa nhiệt độ với chế độ tải trọng

Có thể đánh giá nhiệt độ khí thải có quan hệ gần như tuyến tính với chế độ tải trọng
tương ứng với mỗi chế độ tốc độ quay của động cơ. Từ nhận xét này có thể đề xuất phương
án giám sát tải trọng và trạng thái hoạt động của động cơ đơn giản, giảm thiểu chi phí đầu tư
cho hệ thống đo, giám sát. Hệ thống giám sát chỉ cần bố trí 2 cảm biến dễ tìm và giá cả hợp lý
trên thị trường là cảm biến số vòng quay trục khửu và cảm biến đô nhiệt độ khí thải. Cảm
biến số vòng quay cho biết vận tốc góc tức thời của trục khửu, cảm biến nhiệt độ cho biết
nhiệt độ khí thải tương ứng. Nếu kết hợp với 1 bộ xử lý và biểu thị đơn giản có thể nhận biết
điểm làm việc tức thời AP(Mene) hoặc AP (Nene) hoặc phần trăm tải trọng cũng như vùng chế
độ làm việc tương ứng.

200

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016

THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016

4. Kết luận và đề nghị
Trong nhiều trường hợp việc kiểm tra, điều chỉnh hoặc tự động điều khiển chế độ làm
việc của động cơ cần được thực hiện ngay trong khi động cơ đang làm việc. Các thông tin về
trạng thái kỹ thuật hoặc trạng thái tải trọng thường được xác định từ các cảm biến vận tốc góc
và cảm biến mô men quay. Việc sử dụng cảm biến mô men quay trong các trường hợp thực tế
rất phức tạp, chi phí đầu tư lớn, đặc biệt đối với liên hợp máy nông nghiệp đang hoạt động
trên đồng hoặc tàu thuyền đang hoạt động trên sông biển. Do đó sử dụng cảm biến nhiệt độ để
xác định gần đúng công suất tải, dự đoán vùng làm việc của động cơ là một phương án khả
thi, giảm chi phí nghiên cứu và có độ tin cậy chấp nhận được trong thực tế sản xuất.
Hướng nghiên cứu tiếp theo có thể là xây dựng quan hệ giữa nhiệt độ khí thải đối với
công suất động cơ bằng thực nhiệm đối với các động cơ cụ thể, phát triển ứng dụng hệ thống
giám sát tải trọng động cơ thông qua nhiệt độ khí thải, thí dụ trong chuẩn đoán kỹ thuật, quản
lý máy, điều khiển tự động và tối ưu hóa vận hành khai thác các thiết bị lắp động cơ Diesel.
Tài liệu tham khảo
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Abstract
This paper reports the changes of microstructure and properties in the fusion zone
(FZ) and heat - affected zone (HAZ) in dissimilar weld between Austenitic stainless steel
(304L) and low carbon steel under varying of welding parameters. The dimension of base
materials was 500x250x3 (mm). The welding current ranged from 80A to 120A and travel
speed were limited 100-200 mm/s and constant arc voltage of 25V. The welding joints were
made by gas metal arc welding (GMAW). As the result, the microstructures and properties in
three regions had significant differences and changed under vary welding process
parameters. HAZ width and grain sizes in carbon steels are larger than stainless steel.
Besides, tensile strength and hardness were affected by welding parameters. Weld joint at
100A, 120 mm/min would be give the highest tensile strength and hardness.
Keywords: Dissimilar metal welding, welding parameters, HAZ, microstructures, OM.
1. Introduction
Nowadays, dissimilar metal welds are used in many fields such as nuclear, power, oil
and gas or shipbuilding industry,… It was widely known that dissimilar metal joints are
intrinsically an uncertainty because of difference in the physical, mechanical and
metallurgical properties of the base metals to be joined. Besides, the intense heat applied
during process produces both metallurgical and physical inhomogeneity in the various zones
of the weld leading to differential properties of the weld section. Therefore, the investigation
of microstructure, solidification, phase transformation and mechanical properties during
welding process is the best way to understand the essence of welding. In other words, in order
to produce high quality joints, researching all factors affecting to mechanical properties is
necessary.
As the previous researchers, different welding regions in arc welding are classified
into three zones as fusion zone (FZ), heat - affected zone (HAZ) and base metal (BM) which
are influenced by heat input rate and heat transfer factors [3]. FZ is the area between two
pieces of base metal being melted and solidified. HAZ is the area of base metal which is not
melted and has had its microstructure and properties altered by the heat. The change of
welding parameters has different impact on weld geometry, microstructure and properties in
welding zones. For instance, as the heat input and welding speed both increase, the weld pool
becomes more elongated, shifting from elliptical to teardrop shaped [2]. Amuda [1] shows
that, under welding conditions, the primary solidification structure of stainless steel changed
from a predominantly ferrite structure to a matrix interspersed with increasing fraction of
inter - dendrite martensite in the weld metal and grain boundary martensite in the HAZ. In the
carbon welding, ferrite is formed under different shapes as grain boundary ferrite, polygonal
ferrite or acicular ferrite. Besides, upper bainite, lower bainite or Widmanstatten can be
observed [2]. Other researches also represent that grains are smaller, the mechanical welding
is better.
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Although the researching about cause-effect between welding parameters and
microstructure has invested, the problems concern dissimilar metal welding documents are
limited. Based on previous study, the objective of this study was to find out the changes of
microstructure and properties of welding between carbon steel and stainless steel under the
varying of current and welding speed.
2. Experimental materials and procedure
The base metals were 304L stainless steel and carbon steel using gas metal arc
welding process. The dimensions of plates were 500 x 250 x 3 mm. The chemical composions
of base metals, filler show in the table below.
Table 2.1. The chemical compositions
Alloys (%)

C

Mn

Si

S

P

Cr

Ni

Mo

V

SS 304L

0,09

1,54

0,49

< 0.005

0,005

18.3

7.56

0,13

0,11

Carbon steel

0,1

0,62

0,02

0,04

0,05

0,02

0,08

0.005

0,01

Filler ER 309L

0,08

0.7

0,8

< 0.005

< 0.003

19.7

11.8

0.1

0.09

The welding parameters in the proceses were current and welding speed shown in the
table 2.2. The values of these factors were selected by experimental statistic datas.
Table 2.2. Experimental numbers and welding parameters
Parameters

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I (A)

60

80

100

60

80

100

60

80

100

V(mm/min)

120

120

120

160

160

160

200

200

200

Affter welding processes, samples were cut to examine their microstructure, tensile
strength and hardness. The microstructure was observed by OM LEICA MDS4000M. The
tensile strength and the hardness were determined by WEW1000B and hardness tester
ARK600, respectively.
3. Results and discussion
3.1. Microstructure
Because of using filler ER 309L in welding process, austenite (γ) and ferrite (δ) were
formed in fusion zone (figure 3.1a). Generally, grain morphology in FZ is equal structure and
independent of process parameters.

Figure 3.1 (a) Microstructure in fusion zone, V = 160 mm/min, I = 100 A

According the results of hardness test indicate that HAZ width in carbon steel is larger
than stainless steel. This can be expressed by the significant difference of thermal
conductivity between carbon steel and stainless steel. Figure 3.2 shows that HAZ width in
stainless steel is very narrow and concentrates at fusion line.
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Figure 3.2 Microstructure in HAZ of stainless steel, I =100A, V= 200 mm/min

By comparing microstructure in HAZ of carbon steel, grain size is much larger than
its base metal. This can be observed by comparing grain size in figure 3.2, figure 3.4 with
figure 3.3. Moreover, it depends on welding parameters. Figure 3.4 represents the change of
grain size under varying of current welding. It can be observed that if the current is constant,
the welding speed is slower, heated metal at the high temperature is kept for a long time,
grain size is larger. Meanwhile, if we consider under constant welding speed, the increasing
of current welding is cause of developing of grain size (figure 3.5).

(a) Carbon steel

(b) Stainless steel

Figure 3.3 Microstructure of base metal

.

(a)

(b)

(c)

Figure 3.4 Grain size in HAZ of carbon steel under varying of welding speed, I = 100A
(a) V = 120 mm/min, (b) V = 160 mm/min, (c) V = 200 mm/min

Figure 3.5 Grain size in HAZ of carbon steel under varying of welding current,
V = 200 mm/min. (a) I = 60A, (b) I = 80A, (c) I = 200 A
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3.2. Mechanical properties
The results of ultimate tensile strength and hardness test for dissimilar welding
between 304L stainless steel and carbon steel were shown significant difference affected of
current and welding speed. Figure 3.6 was shown the estimated means of tensile strength. As
the results, welding parameters at 100A and 120 mm/min would be given the highest tensile
strength.
Tensile strength (KG/mm2)

Welding speed (mm/min)

Figure 3.6 Tensile strength

The values of hardness are represented in the figure 3.7. As can be observed from the
chart, there are small gap among regions. Hardness in HAZ of carbon steel would be higher
than others. Besides, the hardness of sample 3 at 100A, 120 mm/min stand at the highest level
compare with others.
Hardness (HV)

x (mm)

Figure 3.7 Hardness values

4. Conclusion
In this work, stainless steel and carbon steel were jointed using GMAW under varying
of current and welding speed. Microstructure and mechanical properties of weld zones were
investigated. From this study, following conclusions can be drawn:
- The grain sizes observed in fusion zone are equal structure and independent of
process parameters. Meanwhile, microstructure in HAZ of stainless steel and carbon steel has
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significant difference and controlled by welding parameters. HAZ width and grain sizes in
carbon steels are larger than stainless steel.
- Tensile strength and hardness were affected by welding parameters. Weld joint at
100A, 120 mm/min would be give the highest tensile strength and hardness.
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Abstract
In this paper, a method for optimal design of structure parameters of gears in order to
reduce the vibration of the car gearbox during the work process is presented. The model of a
pair of interlocking gears was simplified by the two pairs of useful volume and elastic
springs. From this model, it is established the formulas in order to determine elastic stiffness
of gear, synthetic hardness a pair of interlocking gears, useful volume of gears, private
frequency and the speed limit of the gear. Selection of minimization of transmission vibration
is objective function in order to optimize structural parameters of gears transmission. The
technical parameters of the car is chosen, the optimal results show that deviation of speed
limit of gear with gear rotation speed when the preliminary design is 9688 rad/s, after
calculating the design values increased 34440 rad/s. This method is used to improve the
quality of gearbox and minimize the time for design of gearbox.
Keywords: Gears, transmission vibration, matlab, gearbox design, Structural parameters.
1. Introduction
The criterion of noise and vibration is one of the criteria to appreciate quality of
automobile gearbox. The ratio of transmission system and the torque were changed by the
pair of gears in the gearbox. Thus, the transmission gears are main causes of noise and
vibration of the automobile gearbox. The cause of the noise and vibrations of transmission
gears can by itself, due to structural or manufacturing error when assembly the gears.
The design aims to determine the gearbox’s feature and size parameters. These
parameters are chosen by experience before, however it is hard to achieve the best conditions.
In the scope of this paper, the author introduces a method to design optimal basic parameters
of gearbox structure via the multivariate extreme value analysis with nonlinear constraints
using Sequential Quadratic Programming (SQP) Fmincon function in the Matlab program.
Using this method is to improve the quality, as well as minimizing the time gearbox design.
2. Establishing dynamic modelling of spur gear pairs
Modelling of spur gear pair is shown in Figure 1. In a short time, contact points
between a pair of gear teeth is deformed elastically.

rc1: base radius of driver gear; rc2: base radius of driven gear; r1: pitch radius of driving
gear; r2: pitch radius of driven gear; w: pressure angle
Figure 1. Diagram of a pair of interlocking gears
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Thus, model gearboxes has the property that inertial properties J (Kg.m2) and elastic
properties is characterized by stiffness K (N/m). When vibration analysis of gears uses line of
action AB to calculate.
2.1. Dynamic modelling of spur gear pairs
Modelling of spur gear pairs in figure 1 can be simplified as shown in figure 2. The
gear train describes similar pair of disks, their mass are M1 and M2, they is associated with a
pair of spring in series has the individual stiffness respectively K1, K2.

Figure 2. Modelling of elastic oscillations of spur gear pairs

The effective mass of driving gear and driven gear M1, M2 are determined of formula:
J1
4 J1cos 2 
M1  2  2 2
r1
mn z1 cos w
M2 

(1)

J2
4 J 2 cos 2 

r22 mn2 z22 cos w

(2)

Where: J1, J2 - moment of inertia of driving gear and driven gear; Reference radius

r1 

mn z1cos
mn z2cos
, r2 
;  - Tooth taper angle; mn - Normal module.
2cos
2cos

The individual tooth stiﬀness of apair of teeth in contact is obtained by assuming that
one of the mating gears is rigid and applying load to the other. The individual stiﬀness Ki at
any meshing position i can be obtained by dividing the applied load by the deﬂection of the
tooth at that point. Characterizing the elastic property of driving gear and driven gear is the
individual stiffness K1, K2, are determined by formula:
K1 
K2 

P1
y1max
P2
y2max



3E1I1 2 3

b1E1
h3f 1
125

(3)



3E2 I 2 2 3

b2 E2
h3f 2
125

(4)

Where: P1, P2 - Tangential force on the gear pairs;
y1max, y2max - Maximum shear deformation of the teeth:
3
3
3
Ph
Ph
Ph
1 f1
1 f1
1 f1
y1max 


2 E1 I1 6 E1 I1 3E1I1
y2max 

P2 h3f 2
2 E2 I 2



P2 h3f 2
6 E2 I 2



P2 h3f 2
3E2 I 2

(5)
(6)

Figure 3. Components of the applied load
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I1, I2 moment of inertia of tooth cross-section:
3

3

m 
m 
b1  n 
b2  n 
3
3
3
bs
bs
2 
2 

3
I1  1 1  


b2 mn3
b1 mn3 ; I 2  2 2  
12
12
12
12
96
96
s1, s2- Normal pitch: s1  s2   mn

(7)

2

Whole depth:

h f 1  h f 2  1, 25.mn

At any position in the mesh cycle,apair of teeth in contact can be modelled as two
linear springs connected in series. The system stiﬀness against the applied load, called the
combined mesh stiﬀness Kth at contact point P. At the moment, modelling of elastic
oscillations is provided the oscillation system with a effective mass Mth and a spring with
stiffness Kth can be calculated by the following equation:

M th 

M1 M 2
4 J1 J 2 cos 2 

M1  M 2  J1 z22  J 2 z12  mn2 cos

(8)

Kth 

K1 K 2
2 3b1b2 E1E 2

K1  K 2 125  b1E1  b2 E 2 

(9)

Own oscillation frequency of a pair of interlocking gears:
1
fn 
2

K th
m cos
 n
M th 100cos

10  J1 z22  J 2 z12  b1b2 E1 E 2

 b1E1  b2 E 2  J1 J 2

(10)

2.2. The cause of vibration of a pair of interlocking gears
Excitation frequency of driving gear:
f 

n1 z1
60

(11)

Resonance occurs when excitation frequency f = fn, coincides with very strong
oscillation of a pair of interlocking gears. On the contrary, when f << fn, then vibration will be
very small. So, vibration of a pair of interlocking gears depends on the difference between
excitation frequency of driving gear with own oscillation frequency.
Thus, if f = fn, then:
m cos
n1 z1
 n
60 100cos

10  J1 z22  J 2 z12  b1b2 E1 E 2

 b1E1  b2 E 2  J1 J 2

2
2
mn cos 10  J1 z2  J 2 z1  b1b2 E1 E 2
So, the speed limit on the gear: ngh  3
5 z1cos
 b1E1  b2 E 2  J1 J 2

(12)

(13)

3. Parameters and structural optimization of gears in the gearbox
3.1. Selecting the plan and the design parameters of gear in the gearbox
The chosen optimal design of gear structure consists of 6 parameters, including
module, width, number of teeth, tooth taper angle:

X   x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6   m, b1 , b2 ,  , z1 , z2 

Where: m - Module of gear pair; b1, b2 - Width of gears (face width);  - Tooth taper
angle; z1, z2 - Number of gear teeth.
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3.2. Determining the objective function
Aim to reduce noise, improve the quality of the gearbox, in this paper research
vibrations of a pair of gears to choose the optimal objective function to vibration is the
smallest. Corresponding to deviation of the speed limits of gear with the rotational speed of
gear is the largest:
2
2
mn cos 10  J1 z2  J 2 z1  b1b2 E1E 2
f  x   m ax ngh  n1  m ax 3
 n1
5 z1cos
 b1E1  b2 E 2  J1 J 2

(14)

3.3. Establishing speed limits
3.3.1. Limiting module
In normal mechanical gearbox of the cars, the gear module is often in the range of
2,25-3 [1], so the respective limiting conditions are as follows:
g(1)  2.25  m  0 ; g ( 2)  m  3  0
3.3.2. Limiting face width
Normally, if the gear width is defined based on the gear module, then b = kc.mn, in
which mn is the gear module and kc is a gear width coefficient. For tilt gear, kc is 7.0 - 8.6;
for straight gear, kc is 4.4-7[2]. Therefore, the gear width to be chosen will be 7.0mi  bng  8.6mi ;
4.4mi  bth  7.0 mi , provided that the relative limited for car gearbox are as follows:

g (3)  7.0m  b1  0 ; g ( 4)  b1  8.6m  0 ; g(5)  7.0m  b2  0 ; g(6)  b2  8.6m  0

3.3.3. Limiting tooth taper angle
Tooth taper angle  is the major parameters of gear. When determining  to consider
the influence on gear train, the durability of the gear and the balance of axial force,… Fit
coefficient of pair of gears will increase, stable operation, noise will reduce when  increases.
But when  increases too big then axial force will increase very big and force transmission
efficiency will also reduce. When  increases to 30o then flexural strength will suddenly
reduce and contact reliability continues to increase. So, want to improve flexural strength of
the gear, do not choose too big. With gear of gearbox on the cars, taper angle of tooth 
usually within range from 22 to 340 [2], so binding conditions are:
g (7)  22    0 ; g (8)    34  0 .
g (7 )  22    0 ; g (8)    34  0 ;

3.3.4. Limiting number of teeth
Number of teeth of driving gear greater than 17, so binding condition is:
g (9)  17  z1  0

3.3.5. Limiting flexural strength of the gear
To calculate the flexural strength of the gear need to determine the forces acting on
the gear pairs. The formula for calculating the forces acting on the a pair of interlocking gears
shown in table 1.
Where: z -Number of gears to be calculated; Mtt - Calculating torque (calculated
and chosen in the section calculating bearing strength of gearbox); ms - Surface torque;  Mating angle;  - Tooth taper angle.
So, bending stress of helical gear is determined:
PK
1,5.103 Te max i
 un 

cos 2      u  , [  u ] = 250 MN/m2
(15)
b mn yk
y bzm 2
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K - Coefficients depends on the stress concentration, surface friction,…
with spur gear: K = 0,24; P - Tangential force, [N]; b - face width,[m]; y- tooth form factor;
Where:

Temax - The maximum torque of engine [Nm].
Table 1. The formula for calculating the forces acting on the a pair of interlocking gears
Force

Symbol

Spur gear

Tangential force

Pi

Pi 

Radial force

Ri

Ri  P.tg

Axial force

Qi

Qi = 0

Helical gear

2 M tt
z.ms

Pi 

2 M tt
z.ms

Ri 

P.tg
cos 

Qi  P.tg

So binding conditions are determined:
g10 

1,5.103 Te max
1,5.103 Te max
2
c
os


250
g

cos 2     250
;
 
2
2
11
0.162 b1 z1m
0.136 b2 z2 m

3.3.6. Limiting surface durability of the gear
Surface durability of the gear [4]:

 tx  0, 418.

PE  1
1 
.      tx 
b cos   1 2 

(16)

Where: E - Elastic modulus, E = 2.1x1011 [N/m2], with spur gear: [  tx ] = 1500
MN/m2
So binding conditions are determined:

g12  0, 418
g13  0, 418

4, 2.108 Te max cos 4   1 1 
    1500
m2 z1b1cos sin   z1 z2 
4, 2.108 Te max cos 4   1 1 
    1500
m2 z2b2cos sin   z1 z2 

4. Optimal results
With technical parameters of the car in the table 2, the basic data for optimization
problems are determined based on the basic parameters of the gearbox.
Table2. Technical parameters of the truck

TT

Technical parameter

Symbol

Value

Unit

G

1275

KG

1

Whole load

2

The maximum torque of engine

Memax

130

N.m

3

The maximum power of the engine

Nemax

71,4

kW

4

The rotation speed of driver gear

ne

4000

Rad/s

5

The moment of inertia of driver gear

J1

0,005

Kg.m2

6

The moment of inertia of driven gear

J2

0,00025 Kg.m2

Through the above analysis, optimization toolbox of MATLAB used to to optimize
the gearbox of the cars [2].
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fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub)
Where: min nonlinear fun(x);
c(x)  0 (Nonlinear inequality constraints);
Aeq = 0 (nonlinear equality constraints);
A  x  b (Nonlinear inequality constraints);
Aeq  x  beq (Nonlinear equality constraints);
lb  x  ub (Boundary limits).
Results before and after optimization is shown in table 3.
Table 3. Results before and after optimization
Parameter
optimization

Before
optimization

After
optimization

Rounding

Parameter
optimization

Before
optimization

After
optimization

Rounding

m

2.5

3

3



30

33,97

34

b1
b2

20
20

25,8
24,8

26
25

Z1
Z2

19
35

17.465
71,605

17
71

The before optimization values of the parameters in table 3 are instead into the
formula 10 to identify the deviation between the speed limit of gear and gear rotation speed
when preliminary design is 9688 rad/s. Deviation of speed limit of gear with gear rotation
speed when optimal gear design is 34440 rad/s.
5. Conclusion
This paper described methods to construct mathematical models and using Matlab to
design the structural optimization of gearbox of the cars with technical parameters of the car
in Table 2. Optimal results show deviation of speed limit of gear with gear rotation speed
when the preliminary design is 9688 rad/s, after calculating the design values increased
34440 rad/s. Thus, the quality of gearbox is improved and the time for design of gearbox is
minimized.
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