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ĐĂNG BÀI BÁO KHOA HỌC TRÊN TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT NAM

1. Khái quát về Tạp chí Cơ khí Việt Nam:        
	 Tạp	chí	Cơ	khí	Việt	Nam	là	cơ	quan	báo	chí	thực	hiện	ngôn	luận	-	lý	luận	của	Tổng	hội	Cơ	khí	Việt	Nam,	đồng	thời	là	tiếng	
nói,	kênh	thông	tin	chính	thống	của	ngành	Cơ	khí	Việt	Nam.	Tạp	chí	cũng	còn	là	diễn	đàn	nghiên	cứu	khoa	học	của	các	nhà	quản	
lý-khoa	học-chuyên	gia-nghiên	cứu	sinh,	học	viên	cao	học,	…	trên	cả	nước,	do	đó	đã	được	Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ISSN 
2615 - 9910 (mã số chuẩn quốc tế đối với xuất bản phẩm nhiều kỳ) và Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận tính điểm 
công tình khoa học-bài báo khoa học.
	 Tạp	chí	Cơ	khí	Việt	Nam	có	nhiệm	vụ	tuyên	truyền,	phổ	biến	chủ	trương	chính	sách	của	Đảng,	pháp	luật	của	Nhà	nước	và	
định	hướng	phát	triển,	hoạt	động	của	ngành	Cơ	khí	Việt	Nam;	công	bố	công	trình	khoa	học,	kết	quả	nghiên	cứu	và	chuyển	giao	công	
nghệ,	chuyên	đề	khoa	học	và	công	nghệ	có	hàm	lượng	khoa	học	và	giá	trị	thực	tiễn	cao	của	nhà	quản	lý-khoa	học-chuyên	gia,	giảng	
viên,	nghiên	cứu	sinh,	học	viên	cao	học,	…	trong	ngành	Cơ	khí	và	liên	quan	đến	lĩnh	vực	Cơ	khí.	Ngoài	ra,	Tạp	chí	cũng	còn	là	nơi	
công	bố	những	phát	minh,	sáng	chế,	kết	quả,	thành	tích,	điển	hình	tiên	tiến	trong	hoạt	động	nghiên	cứu	khoa	học,	quản	lý,	đào	tạo	và	
sản	xuất,	kinh	doanh	lĩnh	vực	Cơ	khí	ở	trong	và	ngoài	nước	tới	đông	đảo	bạn	đọc.

2. Việc công bố công trình khoa học/ đăng bài báo khoa học trong ngành Cơ khí và liên quan đến lĩnh vực Cơ khí trên Tạp 
chí Cơ khí Việt Nam:
	 Tạp	chí	Cơ	khí	Việt	Nam	nhận	công	bố	công	trình	khoa	học/	đăng	bài	báo	khoa	học	trong	ngành	Cơ	khí	và	liên	quan	
đến	lĩnh	vực	Cơ	khí	của	nhà	quản	lý-khoa	học-chuyên	gia-nghiên	cứu	cứu	sinh,	học	viên	cao	học,…	trên	Tạp	chí	Cơ	khí	Việt	Nam	
(bản	in	giấy),	gồm:	1Cơ khí Chế tạo máy, 2Cơ khí Quốc phòng, 3Cơ khí Giao thông, 4Cơ khí Nông-lâm nghiệp, 5Cơ khí Xây dựng,                    
6Cơ khí Thủy sản, 7Cơ khí Địa chất, 8Cơ khí Hóa chất, 9Cơ khí Bảo quản và chế biến nông lâm thủy sản, 10Cơ khí Động lực, 11Cơ khí 
Ô tô - Máy kéo, 12Cơ khí Máy thủy khí, 13Công nghệ nhiệt lạnh, máy năng lượng, 14Cơ khí Công nghệ dệt, 15Cơ khí Công nghệ cắt 
may,   16Cơ khí Cơ-điện tử, 17Cơ khí đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu chuyển giao.

3. Thể lệ về công bố công trình khoa học/ đăng bài báo khoa học trong ngành Cơ khí và liên quan đến lĩnh vực Cơ khí trên 
Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Do đó, công trình khoa học/ bài báo khoa học khi được đăng trên Tạp chí Cơ khí Việt Nam phải 
đảm bảo các yêu cầu, như sau: 

3.1. Yêu cầu chung: Công	trình	khoa	học/	bài	báo	khoa	học	đăng	trên	Tạp	chí	Cơ	khí	Việt	Nam	phải	là	kết	quả	nghiên	cứu	gốc;							
bài	báo	tổng	quan	hoặc	bài	viết	thông	tin	khoa	học	(short communications).

3.2. Bản thảo:	Bài	báo	đăng	trên	Tạp	chí	Cơ	khí	Việt	Nam,	gồm	có	các	phần:	
	 1.	Tên	bài	báo	(bằng	tiếng	Việt	và	bằng	tiếng	Anh).
	 2.	Tên	tác	giả,	đồng	tác	giả	(kèm	theo	ghi	chú	về	chức	danh	khoa	học,	học	hàm,	học	vị,	tên	cơ	quan	công	tác,	email).
	 3.	Tóm	tắt	bài	báo	bằng	tiếng	Việt	và	tiếng	Anh	không	quá	350	từ	(bao	gồm	có	từ	khóa	tiếng	Việt	và	tiếng	Anh,	đối	với	cụm	
từ	khóa	có	khoảng	5	-	15	từ	khóa).
	 4.	Đặt	vấn	đề.
	 5.	Vật	liệu	và	phương	pháp	nghiên	cứu.
	 6.	Kết	quả	và	thảo	luận	(có	thể	tách	thành	2	phần	riêng	biệt:	Kết	quả,	Thảo	luận).
	 7.	Kết	luận.
	 8.	Tài	liệu	tham	khảo	(trích	dẫn	theo	đúng	quy	định	bài	báo	quốc	tế).
	 Bảo	thảo	được	soạn	trên	máy	vi	tính,	sử	dụng	Unicode,	kiểu	chữ	Time	New	Roman,	cỡ	chữ	14,	trên	giấy	A4	-	một	mặt,			
chế	độ	dãn	dòng:	“1.5	lines	spacing”,	căn	lề	trái	phải	mỗi	bên:	3	cm,	căn	lề	trên	dưới:	2,5	cm,	chế	độ	lề:	“justified”.	Dung	lượng	mỗi	
bài	báo	khoảng	1.600-2.500	từ.	Các	đồ	thị,	hình	và	ảnh	cần	trình	bày	rõ	ràng.
	 Các	thuật	ngữ	khoa	học	nếu	chưa	được	Việt	hóa	thì	ưu	tiên	dùng	nguyên	bản	tiếng	Anh.	Các	ký	hiệu	viết	tắt	cần	phải	giải	
thích	khi	xuất	hiện	lần	đầu.
	 Thứ	tự	bảng	và	hình	được	đánh	số	theo	trình	tự	trong	bài,	không	đánh	theo	thứ	tự	đề	mục.	Không	được	viết	tắt	các	tiểu	mục,	
tên	bảng,	hình	vẽ.	Tên	bảng	được	ghi	bên	trên	bảng,	tên	hình	vẽ	được	ghi	bên	dưới	hình.	Chú	thích	in	nghiêng.
	 Chỉ	có	những	tài	liệu	được	trích	dẫn	thực	sự	trong	nội	dung	bài	viết	mới	đưa	vào	phần	tài	liệu	tham	khảo.	Tài	liệu	tham	
khảo	được	sắp	xếp	theo	thứ	tự	trích	dẫn	(tài	liệu	tiếng	nước	ngoài	được	sắp	xếp	theo	họ	của	tác	giả,	tài	liệu	tiếng	Việt	sắp	xếp	theo	
tên	tác	giả)	và	theo	trình	tự:	tên	tác	giả,	năm	xuất	bản	trong	ngoặc	đơn	(…),	tên	sách,	tên	nhà	xuất	bản,	nơi	xuất	bản	(đối	với	sách),	
hoặc	tên	bài	báo,	tên	tạp	chí,	tập,	số	(đối	với	bài	báo),	trang	đầu	và	trang	cuối	của	tài	liệu.	Đối	với	những	tài	liệu	không	có	tác	giả	thì	
xếp	theo	chữ	cái	của	từ	đầu	tiên	của	cơ	quan	ban	hành	tài	liệu.	Trong	bản	thảo,	ở	những	nội	dung	tác	giả	đã	tham	khảo	hoặc	sử	dụng	
kết	quả	nghiên	cứu	từ	các	tài	liệu	khoa	học	khác,	cần	đánh	dấu	bằng	số	(đặt	trong	dấu	[…])	-	là	số	thứ	tự	của	tài	liệu	xếp	trong	danh	
mục	các	tài	liệu	tham	khảo.	Tài	liệu	tham	khảo	cần	ghi	theo	ngôn	ngữ	gốc,	không	phiên	âm,	không	dịch.

3.3. Gửi hoặc nộp bài: Bản	thảo	gồm	2	bản	in	và	1	bản	điện	tử.	Khi	đăng	kí	nộp	bài,	các	tác	giả	có	thể	đề	xuất	2	phản	biện.	Việc	
chọn	các	phản	biện	chuyên	môn	phù	hợp	thuộc	quyền	của	Hội	đồng	Biên	tập	Tạp	chí	Cơ	khí	Việt	Nam.

3.4. Phản biện: Sau	khi	nhận	bài	viết	gửi	đăng	đúng	với	Thể	thức	quy	định	của	Tạp	chí	Cơ	khí	Việt	Nam,	Hội	đồng	Biên	tập	sẽ	gửi	
bài	viết	cho	các	phản	biện.

	 Những	bài	viết	được	chấp	nhận	đăng,	các	tác	giả	sẽ	nhận	được	thư	phản	hồi	của	Hội	đồng	Biên	tập	với	thời	gian	sửa	chữa	
được	yêu	cầu	tùy	theo	chất	lượng	của	bài	viết.	Bản	sửa	chữa	lần	cuối	của	tác	giả	sẽ	được	coi	là	bản	gốc.	
	 Bản	thảo	có	thể	nộp	trực	tiếp	hoặc	gửi	qua	E-mail	của	Tạp	chí.
	 Quý	tác	giả	muốn	biết	thêm	thông	tin,	xin	vui	lòng	liên	hệ	với	TÒA SOẠN TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT NAM

Địa chỉ: Số	4	Phạm	Văn	Đồng	(trong	Viện	Nghiên	cứu	Cơ	khí),	Mai	Dịch,	Cầu	Giấy,	Hà	Nội
Điện thoại:	(024)	37	920	650		-		0904	177	637	/	0982	254	465		

Email:	Tcckvn.bbkh@gmail.com			*		 Website: cokhivietnam.vn		/		tapchicokhi.com.vn		
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TỔNG BIÊN TẬP
DƯƠNG THANH BÌNH

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
NGUYỄN CHỈ SÁNG
HÀ DUY KHÁNH
VŨ NGỌC PI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
TS.	ĐỖ HỮU HÀO		(Chủ	tịch)
GS,TSKH.	BÀNH TIẾN LONG	(P.	Chủ	tịch)
KS.	TẠ QUANG MAI	(P.	Chủ	tịch)
TSKH.	PHAN XUÂN DŨNG
PGS,TS.	HÀ MINH HÙNG
PGS,TS. TRƯƠNG VIỆT ANH
GS,TS. ĐINH VĂN CHIẾN
GS,TSKH.	PHẠM VĂN LANG
PGS,TS.	TRẦN ĐỨC QUÝ
TS. LƯƠNG VĂN TIẾN
PGS,TS.	VŨ NGỌC PI
GS,TS.	CHU VĂN ĐẠT
PGS,TS.	TRẦN VĨNH HƯNG
PGS,TS.	ĐÀO QUANG KẾ
PGS,TS.	NGUYỄN VĂN BÀY
PGS,TS.	ĐÀO DUY TRUNG
PGS,TS.	LÊ THU QUÝ
PGS,TS. BÙI TRUNG THÀNH
PGS,TS. PHẠM VĂN HÙNG
PGS,TS. LÊ VĂN ĐIỂM
GS,TS. LÊ ANH TUẤN
PGS,TS. NGUYỄN HỮU LỘC
PGS,TS.	DƯƠNG VĂN TÀI
PGS,TS.	LÊ MINH LƯ
TS.	NGUYỄN ĐĂNG THUẬN
TS. PHAN ĐĂNG PHONG
TS.	TẠ NGỌC HẢI
TS.	NGUYỄN PHI HÙNG

THIẾT KẾ MỸ THUẬT
AN	KHANG

Giá: 50.000 đồng
Tạp chí Cơ khí Việt Nam phát hành qua mạng lưới Bưu điện Việt Nam

1. Tại TP. Hồ Chí Minh: 
-	PGS,TS. Bùi Trung Thành 
Phòng	T4.0,	Nhà	T,	Trường	Đại	học	Công	nghiệp	
TP.	Hồ	Chí	Minh	
Số	12	Nguyễn	Văn	Bảo,	phường	4,	quận	Gò	Vấp,	
TP.	Hồ	Chí	Minh
Điện thoại:	0913	921	407
Email:	tcck.tphcm@gmail.com

-	PGS,TS. Nguyễn Hữu Lộc
Phòng	205,	Nhà	B11,	Trường	Đại	học	Bách	khoa,	
Đại	học	Quốc	gia	TP.	Hồ	Chí	Minh,	
số	268	Lý	Thường	Kiệt,	phường	14,	Quận	10,	
TP.	Hồ	Chí	Minh.
Điện thoại:	0913	603	264
Email:	nhloc@hcmut.edu.vn

2. Tại tỉnh Quảng Ninh: 
-	TS. Hoàng Minh Thuận
Trường	Cao	đẳng	Công	nghiệp	và	Xây	dựng,	
Liên	Phương,	Phương	Đông,	Uông	Bí,	Quảng	Ninh
Điện thoại: 0904	116	189
Email: minhthuan.tcckvn@gmail.com

3. Tại Thái Nguyên: 
-	PGS,TS.	Vũ Ngọc Pi
Số	234	Phú	Xá,	TP.	Thái	Nguyên,	tỉnh	Thái	Nguyên
Điện thoại:	0974	905	578
Email:	vungocpi@tnut.edu.vn

Văn phòng đại diện:

Phóng viên thường trú:
1. Tại Hải Phòng:
-	TS.	Lương Văn Tiến
Điện thoại:	0913	267	366
Email: luongvantien@cic.edu.vn	

TÒA SOẠN TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT NAM 
Số	4	Phạm	Văn	Đồng	(trong	Viện	Nghiên	cứu	Cơ	khí),	P.	Mai	Dịch,	Cầu	Giấy,	Hà	Nội

Điện thoại:	(024)	3792	0650							Hotline: 0904	177	637	-	0982	254	465			
Email:	tcckvietnam@gmail.com										

 Website: cokhivietnam.vn		/		tapchicokhi.com.vn
*	*	*

Giấy phép hoạt động Tạp chí in và Tạp chí Điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông
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Trang
MỤC LỤC

TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT NAM SỐ 8/2021

NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI (5 -116)
1.	PGS,TS.	Trần Vĩnh Hưng,	ThS. Bùi Vũ Hùng,	TS.	Ngô Anh Vũ:	Nghiên	cứu	ảnh	hưởng	của	
tham	số	công	nghệ	đến	chất	lượng	mạch	cắt	trên	máy	cắt	plasma.........................................................
2.	Đinh Viết Hải, Vũ Văn Khoa, Ngô Viết Thụ:	Nghiên	cứu,	thiết	kế,	chế	tạo	và	vận	hành	hệ	thống	FGD...
3.	Trần Công Dũng, Trương Tư Hiếu, Dương Văn Thạch: Giải	pháp	kiểm	tra	khe	hở	giữa	mặt	
gương	khóa	nòng	và	mặt	cắt	đuôi	nòng	trong	điều	kiện	đơn	vị	sẵn	sàng	chiến	đấu	và	huấn	luyện	trong	
nhà	trường...............................................................................................................................................
4.	Lê Xuân Long, Trần Công Dũng, Dương Văn Thạch:	Giải	pháp	kiểm	tra	 lực	 tay	quay	tầm,	
hướng	cho	pháo	phục	vụ	huấn	luyện,	kiểm	tra,	bảo	dưỡng	kỹ	thuật	ở	đơn	vị…...................................
5.	Đinh Viết Hải, Vũ Văn Khoa:	Lựa	chọn	vật	liệu	cho	hệ	thống	WFGD….....................................
6.	Nguyễn Thành Trung, Vũ Toàn Thắng, Lê Trung Kiên: Nghiên	cứu	so	sánh	các	thuật	toán	đánh	
giá	sai	lệch	độ	tròn	từ	dữ	liệu	điểm	đo	trên	máy	đo	ba	tọa	độ	(CMM)…..............................................
7.	Phạm Thị Hằng, Yoshida Shiguma, Iwamoto Takeshi:	Mô	hình	hóa	và	mô	phỏng	thí	nghiệm	
biến	dạng	dập	mẫu	nhỏ	..........................................................................................................................
8.	Trần Công Thức, Trần Danh Vũ, Phạm Thế Hùng, Lê Nhật Bằng, Tạ Thị Yến, Đinh Duy 
Phương, Phạm Sỹ Liên, Nguyễn Trung Kiên, Hoàng Thị Kim Dung:	Nghiên	cứu	công	nghệ	luyện	
thép	mác	30CrMnSi	từ	sắt	xốp	bằng	lò	điện	cảm	ứng…........................................................................
9. Nguyễn Hoàng Giang, Lê Xuân Quý: Tính	toán,	thiết	kế	ứng	dụng	băng	tải	cào	ngập	nước	cho	
tháo	xỉ	dưới	lò	hơi…...............................................................................................................................
10.	Lê Văn Tuân, Lê Huỳnh Đức: Xây	dựng	mô	hình	mô	phỏng	quá	trình	phay	micro	bằng	phương	
pháp	phần	tử	hữu	hạn..............................................................................................................................
11.	Uông Sỹ Quyền, Lại Thanh Tuấn: Khảo	sát	ổn	định	của	đại	liên	PKMS	khi	bắn	ở	thế	trung	liên	
bằng	hai	chân	trước	theo	quan	điểm	động	lực	học	hệ	vật	rắn…............................................................	
12.	Trần Thị Thanh Hải, Vũ Quốc Đạt, Đường Thanh Long, Đặng Vũ Vinh: Áp	suất	màng	dầu	bôi	trơn	
ổ	đầu	to	thanh	truyền	động	cơ	xe	máy	Honda	Winner	ở	chế	độ	bôi	trơn	thuỷ	động	đàn	hồi….......................
13.	Nguyễn Việt Trung, Trần Văn Doanh: Mô	hình	quá	trình	hoạt	động	của	súng	ngắn	theo	sơ	đồ	nòng	
lùi	ngắn,	khóa	nòng	tự	do....................................................................................................................................
14.	TS.	Bùi Văn Bình, TS. Ngô Sỹ Đồng: Phân	tích	đáp	ứng	động	lực	tấm	vát	làm	bằng	vật	liệu	
composite	graphite/	epoxy	as4-3501…..................................................................................................
15.	Phí Thị Hằng: Khai	thác	năng	lượng	áp	điện	từ	rung	động	của	dầm	cầu	chịu	tải	trọng	điều	hòa	
di	động…................................................................................................................................................
16.	ThS.	Nguyễn Quốc Việt, ThS.	Nguyễn Vũ Hưng: Nghiên	cứu	luyện	thép	trục	xoắn	xe	tăng	mác	
45XH2MΦA	từ	nguyên	liệu	nền	sắt	xốp….............................................................................................
17.	Nguyen Van Ngoc, Nguyen Viet Trung: Evaluate	 error	 of	 the	 allowable	 depth	 calculation	
program	for	external	dents…….............................................................................................................
18.	Nguyen Van Thuyen, Do Huu Tuan, Le Thi Lieu: Calculating,	designing	and	manufacturing	
super	short	height	hydraulic	jack,	double	acting,	lifting	capacity	of	30	tons	for	lifting	bridge	beam	
to	replace	bearings…..............................................................................................................................
19. Tran Quoc Trinh: Calculation	of	fire	speed	for	automatic	weapons…...........................................

DOANH NGHIỆP – DOANH NHÂN (117-120)
-	TKV	chủ	động,	sáng	tạo	thực	hiện	thành	công	“mục	tiêu	kép”……..................................................

5
10

17

21
25

33

41

45

50

57

63

75

80

87

95

103

107
112

117

ISSN 2615 - 9910
TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT NAM, Số	8	năm	2021	

cokhivietnam.vn / tapchicokhi.com.vn
3

67



DANH SÁCH
NHÀ KHOA HỌC THAM GIA PHẢN BIỆN KHOA HỌC CÁC BÀI BÁO 

KHOA HỌC ĐĂNG TẢI TRÊN CHUYÊN MỤC NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT NAM, SỐ 8/2021

TT HỌC HÀM, HỌC VỊ;
 HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1 PGS,TS.	Hoàng Văn Gợt
Viện	Nghiên	cứu	Cơ	khí,	Bộ	Công	Thương

2 PGS,TS. Đào Duy Trung

3 PGS,TS.	Hà Minh Hùng Viện	Phát	triển	Kỹ	thuật	Công	nghệ	tiên	tiến

4 TS. Trần Quốc Trình

Học	viện	Kỹ	thuật	Quân	sự
5 TS.	Nguyễn Thế Lực

6 TS.	Nguyễn Hoàng Hải

7 TS.	Trần Đức Hoàn

8 PGS,TS.	Nguyễn Văn Cường Trường	Đại	học	Giao	thông	Vận	tải

9 TS.	Nguyễn Thị Kim Cúc

Viện	Cơ	khí,	Trường	Đại	học	Bách	khoa	Hà	Nội10 TS.	Nguyễn Ngọc Kiên

11 TS.	Vũ Tiến Dũng

12 TS.	Bùi Văn Bình Công	ty	Cổ	phần	Quốc	tế	Asean	Việt	Nam

13 PGS,TS.	Đào Quang Kế Trường	Đại	học	Công	nghệ	Đông	Á

14 PGS,TS.	Bùi Hải Lê Trường	Đại	học	Bách	khoa	Hà	Nội

15 TS.	Nguyễn Như Tùng
Trường	Đại	học	Công	nghiệp	Hà	Nội

16 PGS,	TS.	Phạm Đức Cường

17 TS. Đào Mạnh Quyền Trường	Đại	học	Công	nghệ	Giao	thông	Vận	tải

4
ISSN 2615 - 9910

TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT NAM, Số	8	năm	2021	
cokhivietnam.vn / tapchicokhi.com.vn



5



NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

ISSN 2615 - 9910
TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT NAM, Số	8	năm	2021	

cokhivietnam.vn / tapchicokhi.com.vn

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THAM SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN 
CHẤT LƯỢNG MẠCH CẮT TRÊN MÁY CẮT PLASMA

A	STUDY	ON	THE	INFLUENCE	OF	INPUT	PARAMETERS	ON	CUTTING	CIRCUIT	
QUALITY	IN	PLASMA	CUTTING	MACHINES

PGS,TS.	Trần Vĩnh Hưng1,	ThS.	Bùi Vũ Hùng2,	TS.	Ngô Anh Vũ2

1Khoa	Cơ	khí	–	Cơ	điện	tử,	Trường	Đại	học	Phenikaa
2Trường	Đại	học	Giao	thông	Vận	tải

TÓM TẮT

 Bài báo giới thiệu thiết bị cắt plasma Microstep 500, phương pháp lập trình để cắt các biên 
dạng khác nhau, bên cạnh đó, xác định chế độ công nghệ để cắt vật liệu có chiều dày khác nhau. 
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng mạch cắt. Thiết kế thí nghiệm và thí nghiệm để chọn 
chế độ công nghệ tốt nhất.

       Từ khóa: Thiết bị; Chế độ công nghệ; Vật liệu cắt; Máy CNC.

ABSTRACT

          The paper introduces Microstep 500 plasma cutting equipment, a programmed method 
for cutting different profiles, and also defining the technological mode for cutting materials of 
different thickness. Analysis of factors affecting the quality of circuit cutters. Design experiments 
and experiments to choose the best technology mode.

        Keywords: Equipment; Technology mode; Cutting material; CNC machine.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

	 Phương	pháp	cắt	bằng	tia	plasma	so	với	
các	phương	pháp	cắt	khác	 là	 có	 thể	 cắt	được	
các	loại	vật	liệu	khác	nhau,	vận	tốc	cắt	lớn,	khả	
năng	đạt	được	chất	lượng	mạch	cắt	cao,	hoàn	
toàn	có	thể	cơ	khí	hoá	và	tự	động	hoá	trong	quá	
trình	cắt,	có	 thể	cắt	được	các	biên	dạng	phức	
tạp,	phục	vụ	cho	sản	xuất	hàng	loạt,	đặc	biệt	là	
cắt	thép	hợp	kim,	kim	loại	màu,	những	kim	loại	
mà	phương	pháp	cắt	bằng	khí	oxy	và	khí	cháy	
không	thực	hiện	được	[1-3].	

	 Với	những	ưu	thế	này	của	cắt	bằng	tia	

plasma	mở	ra	một	triển	vọng	lớn	lao	ứng	dụng	
trong	ngành	chế	tạo	máy.	Công	nghệ	cắt	plasma	
được	ứng	dụng	rộng	rãi,	nhiều	thiết	bị	cắt	hiện	
đại	được	chế	tạo.	Ứng	dụng	phương	pháp	cắt	
bằng	tia	plasma	chủ	yếu	ở	các	nhà	máy	lớn	như	
các	nhà	máy	đóng	tàu,	nhà	máy	chế	tạo	kết	cấu	
thép	[4].

	 Việc	nghiên	cứu	công	nghệ	trên	máy	cắt	
plasma	với	các	biên	dạng	khác	nhau,	giúp	cho	
chúng	ta	xác	định	được	chế	độ	công	nghệ	để	cắt	
vật	liệu	và	phương	pháp	cắt	sản	phẩm	có	biên	
dạng	phức	tạp.	
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2. MÁY CẮT PLASMA VÀ PHƯƠNG 
PHÁP LẬP TRÌNH ĐỂ CẮT CÁC BIÊN 
DẠNG KHÁC NHAU

2.1. Máy cắt plasma microstep 500

 

Hình 1. Sơ đồ máy cắt plasma Microstep 500:
1. Giá trượt; 2. Giàn đỡ mỏ cắt; 3. Ống đỡ 

dây điện và dây dẫn khí; 4. Mỏ cắt khí oxy và 
khí cháy; 5. Mỏ cắt Plasma; 6. Bàn điều khiển 
bằng tay; 7. Hệ thống điều khiển (Màn hình, 
bàn phím, chuột, CPU, bộ điều khiển servo 

X,Y,Z1,Z2); 8. Nguồn cắt plasma; 9. Bình chứa 
khí; 10. Bàn cắt.

2.2. Xác định chế độ công nghệ để cắt

	 Chất	 lượng	 mạch	 cắt	 khi	 cắt	 bằng	
plasma	được	đánh	giá	bằng	các	yếu	tố:	Chiều	
rộng	mạch	cắt	(b);	Độ	nhám	bề	mặt	(Rz);		Sai	
lệch	độ	vuông	góc	giữa	mạch	cắt	và	mặt	phẳng	
của	chi	tiết	(u);	Độ	sâu	vùng	ảnh	hưởng	nhiệt	
(Hb).

	 Các	yếu	 tố	ảnh	hưởng	đến	chất	 lượng	
mạch	cắt:	Vận	tốc	cắt	(v);	Chiều	cao	của	đầu	
cắt	với	bề	mặt	chi	tiết	(lc);		Cường	độ	dòng	điện	
(I);	 	Chiều	dày	vật	 liệu	 (s);	 	Đường	kính	ống	
phun	(d).

	 Như	 vậy,	 cắt	 plasma	 là	một	 quá	 trình	
phức	 tạp	để	đạt	được	chất	 lượng	bề	mặt	 thoả	

mãn	yêu	cầu	phải	phụ	thuộc	vào	nhiều	yếu	tố.	

Thiết kế thí nghiệm:

	 Thép	CT3	đã	được	chọn	là	vật	liệu	thí	
nghiệm	 trong	 nghiên	 cứu	 này.	 Mẫu	 thép	 thí	
nghiệm	là	tấm	dày	8	mm.	Các	thí	nghiệm	được	
thực	 hiện	 theo	ma	 trận	 thí	 nghiệm	 trực	 giao,	
trong	đó,	vận	tốc	cắt,	chiều	cao	của	đầu	cắt	với	
bề	mặt	chi	tiết	được	chọn	là	những	thông	số	đầu	
vào	 của	 quá	 trình	 thí	 nghiệm.	Theo	 dạng	ma	
trận	này,	mỗi	thông	số	đầu	vào	sẽ	có	hai	giá	trị,	
tương	ứng	với	các	mức	mã	hóa	-1	và	1	[6].	Giá	
trị	 của	 các	 thông	 số	 đầu	 vào	 được	 chọn	 theo	
khuyến	cáo	của	nhà	sản	xuất	dụng	cụ	cắt	[5].	
Ma	trận	thí	nghiệm	được	trình	bày	trong	Bảng	
1.	Thực	hiện	 thí	nghiệm	 trên	máy	cắt	plasma	
Microstep	500	đối	với	thép	c	thấp	có	chiều	dày:	
S	=	8	mm.

Hình 2. Máy cắt Plasma Microstep 500

	 Phương	pháp	đo:	Sử	dụng	dụng	cụ	đo	là	
thước	đo	góc,	giới	hạn	đo	nhỏ	nhất	là	2’.	Khi	đo	
được	góc	độ	sai	lệch	vuông	góc	(	α 0),	ta	xác	định	
được	độ	không	vuông	góc	của	mạch	cắt	là	(mm).	
Chẳng	hạn	đối	với	chiều	dày	tấm	cắt	10mm	thì	độ	
không	vuông	góc	có	thể	đo	được	là:
	 u	=	10.tg002’=	0,00058mm.
	 Như	 vậy,	 với	 dụng	 cụ	 đo	 đơn	 giản	
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nhưng	có	thể	xác	định	được	sai	số	nhỏ.	

2.2.1. Kết quả thí nghiệm và phương trình hồi quy

Bảng 1. Xây dựng ma trận quy hoạch thực 
nghiệm:

Hình 3. Thí nghiệm thép CT3 dày 8mm

	 Phương	trình	hồi	quy	có	dạng:
y	=	b0+	b1.X1	+	b2.	X2

	 Kiểm	tra	các	hệ	số:	b0,	b1,	b2:

	 Theo	công	thức:	Sb= 
N
Sy

2

	 Trong	đó:	 2
yS 		là	phương	sai;

	 N	là	số	thí	nghiệm.

	 Với	m	=	4,	P	=	0,95	thì	t	=	3,183
	 Như	vậy,	Sb.t	=3,183.0,008	=	0,026.
	 So	sánh	Sb.t,	với	các	hệ	số:

	 Do	đó,	các	hệ	số	b0,	b1,	b2	đều	có	ý	nghĩa	
và	xác	định	tính	có	ý	nghĩa	và	phương	trình	hồi	
quy	có	dạng:	y	=	0,38	+	0,06X1	–	0,051X2.
 
									Xác	định	tính	có	ý	nghĩa	của	phương	sai:
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= 
34

1
−

	(0,35	–	0,37)2		+	(0,51	–	0,49)	+	(0,29	

–	0,27)2	+	(0,37	–	0,38)2	=	0,0014.						

	 Chỉ	tiêu	Fisher	(Fb)	được	xác	định:	

 
	 Theo	phụ	lục	21	ta	có:		FT =	5,39	khi	m1 
=	4	và	m2 = B =3

	 Như	vậy,	Fb=	5,18	<	Ft=	5,39.	Kết	luận	
phương	trình	hồi	quy	có	nghĩa.

2.2.2. Chọn chế độ gia công tối ưu

	 Từ	phương	trình	hồi	quy:	

	 y	=	0,38	+	0,06X1	–	0,051X2

	 Độ	 sai	 lệch	 vuông	 góc	 tối	 ưu	 trong	
khoảng:	500<X1<1000;		1,4	<	X2	<	2,3.

	 Chọn	 *
1X∆ 	 	 bước	 thay	 đổi:	 *

1X∆  = 
20mm/ph,	ta	có:

	 Lấy	 *
2X∆ 		=	0,15.

 

Bảng 2. Số liệu thí nghiệm để tối ưu cắt thép 
dày 8mm:

	 Như	vậy,	đối	với	thép	dày	8mm	cắt	với	
v	=	700mm/ph	và	 lc	=	1,7mm,	đạt	giá	 trị	 sai	
lệch	vuông	góc	nhỏ	nhất	(0,35mm).

Hình 4. Thí nghiệm thép CT3 dày 8mm

3. KẾT LUẬN

	 Bài	báo	trình	bày	một	số	kết	quả	trong	
việc	 nghiên	 cứu	 phương	 pháp	 cắt	 bằng	 tia	



9
ISSN 2615 - 9910

TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT NAM, Số 8 năm 2021 
cokhivietnam.vn / tapchicokhi.com.vn

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI



plasma,	chỉ	ra	được	các	thông	số	ảnh	hưởng	đến	
chất	 lượng	mạch	 cắt.	Tiến	 hành	 thực	 nghiệm	
với	các	thông	số	công	nghệ	khác	nhau	để	xác	
định	chất	lượng	mạch	cắt.

	 Ứng	 dụng	 phương	 pháp	 quy	 hoạch	
thực	nghiệm	để	khảo	sát	quá	 trình	cắt	và	rút	
ra	được	vận	tốc	cắt	và	chiều	cao	mỏ	cắt	tối	ưu	
để	cắt	 thép	có	chiều	dày	khác	nhau.	Đối	với	
thép	dày	8mm	cắt	với	v	=	700mm/ph	và	lc	=	
1,7mm	đạt	giá	trị	sai	lệch	vuông	góc	nhỏ	nhất	
(0,35mm).
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Ngày	phản	biện:	05/7/2021

Tài liệu tham khảo:

[1].		An	Experimental	Analysis	of	Cutting	Quality	in	
Plasma	Arc	Machining	-	Marin	Gostimirović,	
Dragan	 Rodić,	 Milenko	 Sekulić,	 Andjelko	
Aleksić.	Advanced	Technologies	and	Material	
vol.45,	NO.	1	(2020).

[2].	 Experimental	 Investigation	 of	 Cutting	
Parameters	 in	 Plasma	 Arc	 Cutting	 Using	
Advanced	 Optimization	 Approach:	 A	
Comprehensive	 Review	 -	 Pulkit	 Kumar	
Agrawal,	 Dilip	 Kumar	 Bagal,	 Ajit	 Kumar	
Pattanaik,	 Abhishek	 Barua,	 Siddharth	 Jeet,	
Biswajit	 Parida,	 Surya	 Narayan	 Panda.	
International	 Journal	 of	Applied	Engineering	
Research	 ISSN	 0973-4562	 Volume	 14,	
Number	13,	2019.						

[3].	 Influences	on	plasma	cutting	quality	on	CNC	
machine	–	Marek	Merta.	MAPE	2019,	volume	
2,	issue	1,	pp.	108-117.

[4].	 Plasma	 Arc	 Cutting	 Dimensional	 Accuracy	
Optimization	employing	the	Parameter	Design	
approach	-	John	Kechagias,	Markos	Petousis,	
Nectarios	 Vidakis,	 and	 Nikos	 Mastorakis.	
ITM	Web	of	Conferences	9,	03004	(2017).

[5].	 Hướng	 dẫn	 sử	 dụng	 máy	 cắt	 plasma	
Microstep500.

[6].	 Tô	Cẩm	Tú	(chủ	biên);	Thiết	kế	và	phân	tích	
thí	 nghiệm	 quy	 hoạch	 thực	 nghiệm,	 NXB.	
Khoa	học	Kỹ	thuật	Hà	Nội.



10
ISSN 2615 - 9910

TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT NAM, Số 8 năm 2021 
cokhivietnam.vn / tapchicokhi.com.vn

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG 
FGD

RESEARCH,	DESIGN,	FABRICTION	AND	OPERATION	OF	FGD	SYSTEM

Đinh Viết Hải, Vũ Văn Khoa, Ngô Viết Thụ
Viện	Nghiên	cứu	Cơ	khí

 
TÓM TẮT

 Trong các nhà máy nhiệt điện đốt than, nếu không có hệ thống khử ô xít lưu huỳnh trong 
khói lò (hệ thống FGD) thì hàm lượng SOx phát thải luôn vượt quá mức cho phép, điều đó dẫn tới 
cần phải áp dụng hệ thống FGD. Việc lựa chọn công nghệ (ướt, khô, nước biển) phụ thuộc điều 
kiện kinh tế kỹ thuật của từng nhà máy. Theo thông tin mà nhóm tác giả thu thập được, cho tới thời 
điểm hiện nay chưa có bất kỳ đề tài, hay bộ tài liệu tính toán, thiết kế hệ thống FGD nào được thực 
hiện bởi các nhà khoa học Việt Nam và chúng ta chưa làm chủ trong việc nghiên cứu thiết kế, chế 
tạo thiết bị hệ thống khử khí ô xít lưu huỳnh trong khói lò. Dựa trên kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn 
trong nước và kinh nghiệm tích hợp các hệ thống thiết bị đồng bộ của Viện Nghiên cứu Cơ khí và 
các đơn vị khác, bài báo này đưa ra cách tiếp cận hệ thống khử ô xít lưu huỳnh trong khói lò cho 
các nhà máy nhiệt điện đốt than ở Việt Nam, giúp các nhà thiết kế, quản lý nắm bắt được các vấn 
đề cốt lõi khi tiến hành dự án.

 Từ khóa: Cách tiếp cận; FGD; SWFGD; WFGD; Viện Nghiên cứu Cơ khí.

ABSTRACT

 In coal-fired thermal power plants, if there is no flue gas desulphurization system (FGD 
system), the SOx emissions always exceed the allowable limitation, which leads to the need to apply 
the FGD system. The choice of technology (wet, dry, sea water) depends on the technical - economic 
conditions of each plant. According to the information gathered by the authors, up to now, there 
have not been any topics, or sets of documents for calculating and designing FGD systems made by 
Vietnamese scientists and we have not yet mastered the research, design, and fabricate of equipment 
for the flue gas desulphurization system. Based on international experience, domestic practice and 
the experience of integrating synchronous equipment systems of the National Research Institute 
of Mechanical Engineering and other enterprises, this paper presents an approach to flue gas 
desulphurization system for coal-fired power plants in Vietnam, helping designers and managers 
grasp the core issues when implementing the project.

 Keywords: Approach; FGD; SWFGD; WFGD; National Research Institute of Mechanical 
Engineering.
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Hình 1. Lưu đồ hệ thống WFGD
 

1. TỔNG QUAN

	 Hiện	 nay,	 trên	 thế	 giới	 đang	 áp	 dụng	
phổ	 biến	 3	 công	 nghệ	 xử	 lý	 ô	 xít	 lưu	 huỳnh	
trong	khói	lò	nhà	máy	nhiệt	điện	đốt	than	(các	
tài	liệu	[1],	[8],	[9]	và	[10])	như	sau:

	 -	 Công	 nghệ	 xử	 lý	 ướt	 (wet	 flue	 gas	
desulfurization	–	WFGD,	có	 lưu	đồ	hệ	 thống	
WFGD,	xem	trên	Hình	1):	Sử	dụng	chất	khử	
là	đá	vôi	(CaCO3),	sản	phẩm	phụ	là	thạch	cao	
(CaSO4,	2H2O)	dùng	cho	công	nghiệp	hoặc	để	
san	lấp.

	 -	 Công	 nghệ	 xử	 lý	 khô/bán	 khô	 (dry/
semi	dry	flue	gas	desulfurization,	có	lưu	đồ	khử		
ô	xít	lưu	huỳnh		xem	trên	Hình	3):	Chất	khử	là	
vôi	(CaO)	hoặc	vôi	tôi	Ca(OH)2	sản	phẩm	phụ	
là	 sun	 phít	 can	 xi	 (CaSO3.1/2H2O)	 dùng	 cho	
công	nghiệp	hoặc	để	san	lấp.

Hình 2. Chu trình khử lưu huỳnh ô xít lưu 
huỳnh theo công nghệ nước biển

	 -	 Công	 nghệ	 xử	 lý	 dùng	 nước	 biển	
(seawater	flue	gas	desulfurization	–	SWFGD,	
có	lưu	đồ	khử	ô	xít	lưu	huỳnh	xem	trên	Hình	
2):	Không	sử	dụng	chất	khử	và	cũng	không	sản	
sinh	phụ	phẩm.

Hình 3. Lưu đồ khử oxit lưu huỳnh theo 
phương pháp khô
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 Các	 nhà	 nghiên	 cứu	 (các	 tài	 liệu	 [7],	
[8],	[9]	và	[10])	cũng	như	hoạt	động	thực	tiễn	
về	hệ	 thống	FGD	đã	tổng	kết	và	so	sánh	đặc	

điểm	3	công	nghệ	xử	lý	ô	xít	lưu	huỳnh	trong	
khói	lò	như	thể	hiện	ở	Bảng	1.

Bảng 1. So sánh đặc điểm 3 công nghệ xử lý ô xít lưu huỳnh trong khói lò:

2. THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU CÔNG 
NGHỆ FGD Ở VIỆT NAM

	 Trong	 thời	 kỳ	 đầu	 của	 ngành	 Công	
nghiệp	nhiệt	điện	Việt	Nam,	các	tiêu	chuẩn	môi	
trường	 của	 Việt	 Nam	 chưa	 qui	 định	 về	 hàm	
lượng	SOX	phát	thải,	vì	vậy,	có	nhà	máy	nhiệt	
điện	có	hệ	thống	FGD,	có	nhà	máy	không	có	
hệ	 thống	 FGD.	 Cùng	 với	 quá	 trình	 hội	 nhập	
quốc	tế,	các	tiêu	chuẩn	môi	trường	về	phát	thải	
ngành	công	nghiệp	nhiệt	điện	đã	được	các	cơ	
quan	chức	năng	soạn	thảo	và	ban	hành,	tạo	ra	
các	cơ	sở	pháp	lý	bắt	buộc	các	nhà	máy	nhiệt	

điện	phải	có	hệ	thống	FGD.

	 Qua	 khảo	 sát	 (các	 tài	 liệu	 [5],	 [6]	 và	
[7])	cho	thấy:	Các	hệ	thống	FGD	hiện	có	ở	Việt	
Nam	đều	do	các	nhà	thầu	nước	ngoài	thực	hiện	
theo	hình	thức	EPC	(thiết	kế,	mua	sắm,	chế	tạo	
–	lắp	đặt).	Với	giá	thành	từ	45-60	triệu	USD/1	
hệ	 thống	 FGD	 (cho	 nhà	máy	 600	MW),	một	
lượng	lớn	ngoại	tệ	của	quốc	gia	đã	phải	chuyển	
cho	các	nhà	thầu	nước	ngoài,	trong	khi	đó,	các	
doanh	nghiệp	Việt	Nam	lại	 thiếu	việc	và	phải	
làm	nhà	thầu	phụ	cho	nước	ngoài.	Phần	công	
việc	các	doanh	nghiệp	Việt	Nam	tham	gia	vào	
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hệ	thống	FGD	chủ	yếu	là	lắp	đặt	và	chế	tạo	kết	
cấu	thép,	giá	trị	thực	hiện	trong	nước	chiếm	tỷ	
trọng	 nhỏ.	Các	 doanh	 nghiệp	Việt	Nam	 chưa	
tham	gia	vào	công	tác	tính	toán,	thiết	kế,	lập	hồ	
sơ	kỹ	thuật	nên	chưa	nắm	bắt	được	các	vấn	đề	
cốt	lõi	của	hệ	thống;	mặt	khác,	các	cán	bộ	kỹ	
thuật	tham	gia	các	dự	án	FGD	với	nước	ngoài	
mang	tính	thời	vụ	của	từng	dự	án,	kết	thúc	dự	
án	thường	chuyển	sang	công	tác	khác,	vì	vậy,	
tính	kế	thừa	hiểu	biết	và	kinh	nghiệm	rất	bị	hạn	
chế.	
	 Ngày	 29/11/2012,	 Thủ	 tướng	 Chính	
phủ	đã	có	Quyết	định	số	1791/QĐ-TTg	về	việc	
phê	duyệt	cơ	chế	 thực	hiện	 thí	điểm	 thiết	kế,	
chế	tạo	trong	nước	thiết	bị	các	nhà	máy	nhiệt	
điện	trong	giai	đoạn	2012-2025.	Ba	dự	án	nhiệt	
điện:	Quảng	Trạch	 1,	 Sông	Hậu	 1	 và	Quỳnh	
Lập	 1	 được	 phê	 duyệt	 áp	 dụng	 thí	 điểm	 cơ	
chế	này.	Ngoài	dự	án	Quỳnh	Lập	1	dự	kiến	sử	
dụng	SWFGD,	thì	2	dự	án	còn	lại	đều	sử	dụng	
WFGD.

3. MỤC TIÊU VÀ NHỮNG NỘI DUNG CẦN 
NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG NGHỆ FGD

	 Báo	cáo	nghiên	cứu	khả	thi	(các	tài	liệu	
[5],	[6]	và	[7])	của	các	nhà	máy	nhiệt	điện	đốt	
than	(Quy	hoạch	điện	VII)	cho	thấy:	Hệ	thống	
WFGD	 và	 SWFGD	 đã	 và	 sẽ	 được	 sử	 dụng	
cho	các	nhà	máy	nhiệt	điện	ở	Việt	Nam.	Việc	
nghiên	cứu	hệ	thống	FGD	theo	công	nghệ	ướt	
và	công	nghệ	nước	biển	cần	được	nghiên	cứu	
và	áp	dụng	để	nội	địa	hóa	cho	các	thiết	bị	FGD	
của	nhà	máy	nhiệt	điện	trong	nước.

	 Theo	thông	tin	mà	nhóm	đề	tài	thu	thập	
được,	cho	tới	thời	điểm	hiện	nay,	chưa	có	bất	
kỳ	đề	tài,	hay	bộ	tài	liệu	tính	toán,	thiết	kế	hệ	
thống	 FGD	 nào	 được	 thực	 hiện	 bởi	 các	 nhà	
khoa	học,	công	nghệ	của	Việt	Nam.	Mục	tiêu	
nghiên	cứu	là:

	 -Làm	chủ	thiết	kế,	chế	tạo,	lắp	đặt,	vận	
hành	hệ	thống	khử	ô	xít	lưu	huỳnh	trong	khói	
lò	(FGD)	nhà	máy	nhiệt	điện	đốt	than	có	công	
suất	tổ	máy	đến	khoảng	600	MW;
	 -Chế	tạo,	lắp	đặt	và	đưa	vào	vận	hành	
hệ	thống	FGD	tại	nhà	máy	nhiệt	điện	đốt	than	
có	công	suất	tổ	máy	đến	khoảng	600	MW.
	 Để	cụ	thể	hóa	các	mục	tiêu	đó,	chúng	ta	
cần	phải:
	 -Đầu	 tư	 để	 tạo	 điều	 kiện	 và	 khuyến	
khích	các	đơn	vị	trong	nước	đi	sâu	nghiên	cứu	
thiết	kế,	đào	tạo	nguồn	lực	và	chế	tạo	thiết	bị;
	 -Đào	 tạo	đội	 ngũ	 cán	bộ	khoa	học	kỹ	
thuật	 có	 chuyên	 môn	 cao	 và	 giỏi	 ngoại	 ngữ	
còn	thiếu	và	còn	yếu,	do	đó	chưa	có	các	đề	tài	
nghiên	cứu	đi	sâu	vào	lĩnh	vực	nội	địa	hóa	các	
thiết	bị	khử	ô	xít	lưu	huỳnh	trong	khói	lò.

	 Ngoài	 bài	 toán	 tính	 toán	 đồng	 bộ	 hệ	
thống	và	tính	toán	thiết	kế	tháp	hấp	thụ	(là	thiết	
bị	trung	tâm	của	hệ	thống),	chúng	ta	cần	phải	
học	 tập,	 tiếp	 thu	 từ	nước	ngoài,	còn	các	 thiết	
bị,	hệ	thống	khác,	Việt	Nam	có	thể	nghiên	cứu	
thiết	kế,	 chế	 tạo	 trong	nước.	Chúng	 ta	có	 thể	
giải	quyết	được	bài	toán	làm	chủ	tính	toán	công	
nghệ,	xây	dựng	bộ	thiết	kế	thiết	bị	và	quy	trình	
công	nghệ	chế	tạo	khi	mua	bản	quyền	thiết	kế	
từ	 các	 công	 ty	 nước	ngoài,	 từ	 đó	nghiên	 cứu	
phát	triển	và	tiến	tới	làm	chủ	trong	các	dự	án	
sau.	
	 Từ	những	phân	tích	trên	đây,	trong	giai	
đoạn	 nghiên	 cứu	 hiện	 tại,	 Việt	 Nam	 nên	 tập	
trung	cho	mục	tiêu	tính	toán,	thiết	kế	hệ	thống,	
làm	chủ	trong	công	tác	mua	sắm,	tích	hợp	hệ	
thống,	 việc	 triển	 khai	 chế	 tạo	 nội	 địa	 hóa	 sẽ	
được	vận	dụng	ở	điều	kiện	cao	nhất	có	thể.

4. ĐỊNH HƯỚNG TRIỂN KHAI NGHIÊN 
CỨU CÔNG NGHỆ FGD Ở VIỆT NAM

4.1. Cách tiếp cận
	 Mặc	 dù	 công	 nghệ	 khử	 khí	 ô	 xít	 lưu	
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huỳnh	trong	khói	lò	đã	được	các	nước	trên	thế	
giới	nghiên	cứu,	ứng	dụng	 từ	 rất	 lâu	 trên	 thế	
giới,	nhưng	ở	Việt	Nam,	ngoại	trừ	một	số	bài	
tập	tính	toán	tháp	hấp	thụ	qui	mô	nhỏ	trong	các	
trường	đại	 học,	 cho	 tới	 nay	vẫn	 chưa	 có	đơn	
vị	nào	nghiên	cứu,	áp	dụng	ở	dạng	sản	phẩm	
thương	mại.	Để	tính	toán,	thiết	kế	áp	dụng	được	
hệ	 thống	 FGD	 thành	 sản	 phẩm	 thương	 mại,	
ngoài	việc	có	kiến	thức	chuyên	môn	sâu,	rộng,	
còn	cần	có	đội	ngũ	cán	bộ	kỹ	thuật	đông	đảo,	
giàu	kinh	nghiệm	trong	tích	hợp	thiết	bị	đồng	
bộ	và	nắm	được	các	bí	quyết	nghề	nghiệp.	

	 Dựa	 trên	 kinh	 nghiệm	 quốc	 tế,	 thực	
tiễn	 trong	 nước	 và	 kinh	 nghiệm	 tích	 hợp	 các	
hệ	thống	thiết	bị	đồng	bộ	của	Viện	Nghiên	cứu	
Cơ	khí	và	các	đơn	vị	khác,	nhóm	đề	tài	đề	xuất	
cách	 tiếp	 cận	 hệ	 thống	 khử	 ô	 xít	 lưu	 huỳnh	
trong	khói	 lò	cho	các	nhà	máy	nhiệt	điện	đốt	
than	ở	Việt	Nam	như	sau:

	 Bước	1:	Nghiên	cứu	công	nghệ	khử	ô	
xít	lưu	huỳnh	trong	khói	lò	từ	các	tài	liệu	kinh	
điển	về	xử	lý	ô	nhiễm	không	khí.	Nghiên	cứu	
điều	kiện	làm	việc	của	nhà	máy	nhiệt	điện	đốt	
than,	sự	phát	thải	các	chất	ô	nhiễm	trong	khói	
và	tiêu	chuẩn	phát	thải	SO2 của	quốc	gia.

		 Bước	2:	Khảo	sát,	nghiên	cứu	hệ	thống	
khử	 ô	 xít	 lưu	 huỳnh	 trong	 khói	 lò	 của	 nước	
ngoài	 hiện	 đang	 được	 sử	 dụng	 tại	 nhà	 máy	
nhiệt	điện	Việt	Nam	(Phả	Lại	2,	Uông	Bí	mở	
rộng	1,	Uông	Bí	mở	rộng	2,	Hải	Phòng,	Quảng	
Ninh,	Vũng	Áng	1...).	

	 	Thông	qua	khảo	sát	các	hệ	thống	khử	
ô	xít	lưu	huỳnh	trong	khói	lò	có	tính	năng	tiên	
tiến	đang	sử	dụng	ở	Việt	Nam,	nhóm	đề	tài	kế	
thừa	phát	huy	các	kinh	nghiệm	đã	có	trong	việc	
nghiên	 cứu,	 thiết	 kế	 chế	 tạo	 thiết	 bị	 cho	 các	
công	trình	có	quy	mô	tương	tự,	đặc	biệt	là	các	
kinh	nghiệm	nắm	bắt	được	trong	quá	trình	tham	

gia	 chế	 tạo	và	 lắp	đặt,	khai	 thác	 sử	dụng	các	
thiết	bị	của	hệ	thống	khử	ô	xít	lưu	huỳnh	trong	
khói	lò.
	 	Bước	3:	Thông	qua	bước	1	và	2	ở	trên,	
để	 từng	 bước	 làm	 quen,	 tiếp	 thu	 công	 nghệ,	
thiết	bị	và	các	nhà	cung	cấp	 thiết	bị,	 phương	
pháp	tổ	chức	 thực	hiện,	các	qui	phạm	và	 tiêu	
chuẩn	áp	dụng,...	 từ	đó,	có	cơ	sở	để	lựa	chọn	
công	nghệ,	đối	tác	cung	cấp	bản	quyền	thiết	kế	
hệ	thống	khử	ô	xít	lưu	huỳnh	trong	khói	lò.	

	 Bước	4:	Mua	bản	quyền	thiết	kế	cho	dự	
án	đầu	tiên.	Tiến	hành	thiết	kế	chi	tiết,	chế	tạo,	
lắp	đặt	dưới	sự	hướng	dẫn	của	chuyên	gia	nước	
ngoài.	Từng	bước	giải	mã	được	công	tác	 tính	
toán,	thiết	kế;	quản	lý	dự	án;	tiếp	cận	được	các	
nhà	 thầu	phụ	cung	cấp	 thiết	bị	 cho	hệ	 thống;	
tích	 lũy	 kinh	 nghiệm	 và	 bí	 quyết	 cho	 riêng	
mình.	
		 Sử	dụng	thiết	kế	cơ	sở	của	nước	ngoài	
làm	cơ	sở	thiết	kế;	khảo	sát,	học	tập	nước	ngoài;	
sử	dụng	 tư	vấn	và	 thẩm	định	 của	 chuyên	gia	
nước	ngoài,	chuyên	gia	trong	nước	trong	việc	
thiết	kế	hệ	thống,	lựa	chọn	và	thiết	kế	thiết	bị	có	
vai	trò	rất	quan	trọng,	quyết	định	đến	sự	thành	
công	của	đề	tài.

	 	Để	 thực	hiện	được	các	bước	1	đến	4	
cần	 có	 sự	 phối	 hợp	 chặt	 chẽ	 giữa	 các	 cơ	 sở	
nghiên	cứu,	các	công	ty	cơ	khí	trong	nước,	các	
viện	 nghiên	 cứu	 và	 hãng	 chuyên	 ngành	 của	
nước	ngoài.	Đặc	biệt,	cần	sự	hỗ	trợ	về	kinh	phí	
của	Nhà	nước	để	mua	bản	quyền	thiết	kế,	đào	
tạo	nhân	 lực.	Nếu	Chính	phủ	và	 các	 chủ	đầu	
tư	dự	án	nhà	máy	nhiệt	điện	chỉ	định	cơ	quan	
chủ	trì	đề	tài	kiêm	tổng	thầu	cung	cấp	hệ	thống	
FGD	(cho	3	dự	án	đầu	tiên)	thì	hiệu	quả	khoa	
học	–	công	nghệ	và	kinh	tế	khi	thực	hiện	sẽ	cao	
nhất,	 rút	ngắn	 thời	gian	nội	địa	hóa	hệ	 thống	
FGD	theo	quyết	định	số	1791/QĐ-TTg	của	Thủ	
tướng	Chính	phủ.	
	 	Bước	5:	Trong	dự	án	 thứ	hai,	 tự	 tính	
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toán,	thiết	kế	từng	phần	dưới	sự	thẩm	định	của	
chuyên	gia	nước	ngoài,	mua	sắm	thiết	bị,	tích	
hợp	hệ	thống,	thử	nghiệm	và	vận	hành	hệ	thống	
với	sự	 tư	vấn	của	chuyên	gia	nước	ngoài.	Từ	
dự	án	thứ	3	sẽ	tự	tiến	hành	tính	toán,	thiết	kế	và	
tích	hợp	toàn	bộ	hệ	thống.	Từ	dự	án	thứ	4	trở	đi	
là	quá	trình	tích	lũy	kinh	nghiệm,	bí	quyết	để	tự	
thương	mại	hóa	hệ	thống	khử	ô	xít	lưu	huỳnh	
trong	khói	lò	của	chính	mình.

4.2. Phương án phối hợp nghiên cứu

Trong	nước:
	 -	Viện	Nghiên	cứu	Cơ	khí	(NARIME)	
là	cơ	quan	chủ	trì	đề	tài,	chịu	trách	nhiệm	quản	
lý,	 tổng	 hợp	 đề	 tài.	 Trực	 tiếp	 thực	 hiện	 các	
công	việc:	Lập	báo	cáo	 tổng	quan;	Tiếp	nhận	
bản	quyền	thiết	kế	từ	nước	ngoài	và	triển	khai	
công	 tác	 tính	 toán,	 thiết	kế,	 tích	hợp	 thiết	bị;	
Tham	gia	chế	tạo,	lắp	đặt	và	đưa	vào	vận	hành	
hệ	thống	khử	ô	xít	lưu	huỳnh	trong	khói	lò;	Áp	
dụng	kết	quả	vào	một	dự	án	nhiệt	điện	600MW	
thích	hợp	(trong	các	dự	án	thí	điểm	theo	quyết	
định	1791/QĐ-TTg	của	Thủ	tướng	Chính	phủ);	
Viết	báo	cáo	tổng	kết	đề	tài.
	 -	Các	nhà	khoa	học	 từ	 các	 trường	đại	
học	có	chuyên	ngành	 liên	quan	 (như:	Trường	
Đại	 học	Bách	 khoa	Hà	Nội,	Trường	Đại	 học	
Bách	khoa	TP.	Hồ	Chí	Minh,	Trường	Đại	học	
Khoa	học	Tự	nhiên,	Đại	học	Quốc	gia	Hà	Nội,	
Trường	Đại	học	Khoa	học	Tự	nhiên,	Đại	học	
Quốc	 gia	TP.	Hồ	Chí	Minh,	Trường	Đại	 học	
Bách	 khoa	 Đà	 Nẵng,	 Trường	 Đại	 học	 Xây	
dựng,	Đại	học	Huế,	Trường	Đại	học	Nông	Lâm	
TP.	Hồ	Chí	Minh,	Trường	Đại	học	Cần	Thơ…	
sẽ	 tham	gia	vào	việc	nghiên	cứu	và	 tính	 toán	
công	nghệ	xử	lý	ô	xít	lưu	huỳnh	trong	khói	lò.
	 -	Viện	năng	lượng	hoặc	các	công	ty	tư	
vấn	điện	tham	gia	trong	việc	xây	dựng	các	yêu	
cầu	chung	đối	với	hệ	thống	khử	ô	xít	lưu	huỳnh	
trong	khói	lò	cho	từng	dự	án	cụ	thể.
	 -	Một	số	chuyên	gia	Việt	Nam	(đã	tham	

gia	chế	tạo,	 lắp	đặt	và	vận	hành	các	hệ	thống	
FGD	cho	Nhiệt	điện	Uông	Bí	mở	rộng	1,	Nhiệt	
điện	Phả	Lại	2,	Nghi	Sơn	1,	Vũng	Áng	1…)	sẽ	
tư	vấn,	góp	ý	kiến	chuyên	môn,	kinh	nghiệm	
thực	hiện	và	quản	lý	công	trình.
	 -	 Công	 ty	 Cổ	 phần	 Công	 nghệ	 Tiên	
Tiến	(Advantech,	JSC)	phối	hợp	với	Trung	tâm	
Phát	triển	và	Ứng	dụng	Phần	mềm	công	nghiệp	
(DASI-ĐHBK	Hà	Nội)	để	đào	tạo	sử	dụng	phần	
mềm,	 phối	 hợp	 với	 Viện	 Nghiên	 cứu	 Cơ	 khí	
trong	việc	mô	phỏng	hoạt	động	của	tháp	hấp	thụ.
	 -	Các	doanh	nghiệp	 cơ	khí	 trong	nước	
(Tổng	công	ty	Lắp	máy	Việt	Nam	–	LILAMA,	
Tổng	công	ty	Xây	dựng	Công	nghiệp	Việt	Nam	–	
VINAINCON,	Tổng	công	ty	Cơ	điện	Xây	dựng	
Nông	nghiệp	và	Thủy	lợi	–	AGRIMECO,	Tổng	
công	 ty	Dịch	vụ	Kỹ	 thuật	Dầu	khí	–	PTSC...)	
tham	gia	thiết	kế,	chế	tạo,	lắp	đặt	và	đưa	vào	vận	
hành	hệ	thống	theo	từng	dự	án	cụ	thể.

Nước	ngoài:
	 Hiện	 nay,	 ở	Việt	Nam	 chưa	 có	 các	 tài	
liệu,	sổ	tay,	tiêu	chuẩn	hướng	dẫn	tính	toán,	thiết	
kế	hệ	thống	khử	ô	xít	lưu	huỳnh	trong	khói	lò.	
Qua	thực	hiện	một	số	dự	án	nhà	máy	nhiệt	điện	
trong	nước,	một	số	kỹ	sư	và	nhà	quản	lý	đã	tiếp	
thu	được	một	phần	kiến	thức	về	hệ	thống	FGD,	
tuy	nhiên,	sau	khi	kết	thúc	dự	án,	hầu	hết	các	kỹ	
sư	và	nhà	quản	lý	này	lại	chuyển	qua	công	tác	
khác,	không	có	cập	nhật	và	trau	dồi	kiến	thức	về	
hệ	thống	FGD.	Vì	vậy,	việc	cử	một	đội	ngũ	cán	
bộ	kỹ	thuật	tham	gia	tính	toán,	thiết	kế,…	lâu	dài	
dưới	sự	dẫn	dắt	của	các	chuyên	gia	nước	ngoài	
để	học	tập,	nắm	bắt	công	việc,	cập	nhật	chuyên	
sâu	về	FGD	là	rất	cần	thiết.	Điều	đó	đảm	bảo	sự	
thành	công	của	đề	tài	và	đảm	bảo	chương	trình	
nội	địa	hóa	hệ	thống	FGD	của	Chính	phủ.
	 Hệ	 thống	 khử	 ô	 xít	 lưu	 huỳnh	 trong	
khói	lò	nói	riêng,	hệ	thống	xử	lý	môi	trường	nói	
chung	đều	được	phát	triển	bởi	các	hãng	chuyên	
ngành.	Trải	qua	việc	thực	hiện	nhiều	công	trình,	
họ	tích	lũy	được	nhiều	kiến	thức,	kinh	nghiệm	
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và	bí	 quyết	 riêng	 (chẳng	hạn	KHI	 chuyên	 sử	
dụng	tháp	hấp	thụ	dạng	“sủi	bong	bóng”,	MHI	
sử	dụng	tháp	hấp	thụ	“tiếp	xúc	kép”).	Hiện	nay,	
bản	quyền	 thiết	kế	và	 thiết	kế	công	nghệ	gốc	
đang	thuộc	sở	hữu	của	một	số	hãng	lớn	trên	thế	
giới.	Để	 thực	 hiện	 được	 dự	 án	 “Nghiên	 cứu,	
thiết	kế,	chế	tạo	và	đưa	vào	vận	hành	một	số	hệ	
thống	thiết	bị	phụ	nhà	máy	nhiệt	điện	chạy	than	
có	công	suất	tổ	máy	đến	khoảng	600MW”	và	
Đề	tài	“Nghiên	cứu,	thiết	kế,	chế	tạo	và	đưa	vào	
vận	hành	hệ	thống	khử	ô	xít	lưu	huỳnh	(FGD)	
trong	khói	lò	cho	nhà	máy	nhiệt	điện	đốt	than	
có	 công	 suất	 tổ	 máy	 đến	 khoảng	 600	MW”,	
chúng	ta	cần	thực	hiện	công	tác	hợp	tác	quốc	tế	
với	các	tiêu	chí	sau	đây:	
	 -	Đảm	bảo	sự	phát	triển	của	NARIME	
cũng	như	các	doanh	nghiệp	cơ	khí	trong	nước;
	 -	Nâng	 cao	 được	 trình	 độ	 khoa	 học	 và	
công	nghệ	của	các	tổ	chức	trong	nước,	tiến	tới	tự	
chủ	động	trong	thiết	kế,	chế	tạo,	lắp	đặt,	vận	hành	
các	hệ	thống	khử	ô	xít	lưu	huỳnh	trong	khói	lò;	
	 -	 Đối	 tác	 lựa	 chọn	 phải	 sở	 hữu	 bản	
quyền	công	nghệ	gốc.	Đảm	bảo	các	công	nghệ	
chuyển	giao	là	công	nghệ	chuẩn	từ	nhà	sản	xuất	
gốc	chứ	không	phải	là	“công	nghệ	pha”;
	 -	Đối	tác	lựa	chọn	phải	có	kinh	nghiệm,	
không	xung	đột	quyền	lợi	với	NARIME	(chia	
sẻ	 thị	 trường,	 cạnh	 tranh,	 độc	 lập	 trong	 hoạt	
động	 sản	 xuất	 kinh	 doanh…)	 và	 sẵn	 sàng	
chuyển	giao	bản	quyền	 thiết	 kế	 (licence)	 cho	
Việt	Nam.	Đối	 tác	 sẵn	 sàng	 hỗ	 trợ	 phía	Việt	
Nam	trong	việc	phát	triển	mẫu	bản	quyền	thiết	
kế	của	riêng	mình.
	 Nội	dung	hợp	tác:	Đối	 tác	nước	ngoài	
chịu	trách	nhiệm	cung	cấp	bản	quyền	thiết	kế,	
tính	toán	lựa	chọn	công	nghệ,	tư	vấn	và	hướng	
dẫn	 thiết	kế	công	nghệ;	kiểm	 tra	giám	sát	 tài	
liệu	thiết	kế	do	phía	Việt	Nam	thực	hiện;	cùng	
với	 Viện	 Nghiên	 cứu	 Cơ	 khí	 thiết	 kế,	 cung	
cấp	và	đưa	vào	vận	hành	một	hệ	 thống	FGD	
cho	nhà	máy	nhiệt	điện	đốt	than	công	suất	đến	
khoảng	600	MW.

5. KẾT LUẬN

	 Bài	báo	trình	bày	tình	hình	nghiên	cứu	
và	áp	dụng	công	nghệ	khử	ô	xít	lưu	huỳnh	trong	
khói	lò	nhà	máy	nhiệt	điện	ở	Việt	Nam,	các	quy	
hoạch	phát	triển	các	dự	án	nhiệt	điện	để	từ	đó	lên	
kế	hoạch	cho	các	hoạt	động	liên	quan	đến	công	
nghệ	 này,	 đồng	 thời	 cũng	 đưa	 ra	 các	 rào	 cản,	
khó	khăn	trong	quá	trình	tiếp	cận	và	tìm	hiểu	về	
chúng.	Bài	báo	đã	nêu	lên	những	nội	dung	cần	
nghiên	cứu,	tiếp	theo	sau	đó	triển	khai	vào	thực	
tiễn	tại	các	nhà	máy	trong	thời	gian	tới.
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GIẢI PHÁP KIỂM TRA KHE HỞ GIỮA MẶT GƯƠNG KHÓA NÒNG 
VÀ MẶT CẮT ĐUÔI NÒNG TRONG ĐIỀU KIỆN ĐƠN VỊ SẴN SÀNG CHIẾN 

ĐẤU VÀ HUẤN LUYỆN TRONG NHÀ TRƯỜNG

SOLUTIONS	TO	CHECK	THE	CLEARANCE	BETWEEN	THE	BREECHBLOCK	PLAIN	
SECTOR	AND	THE	REAR	END	OF	THE	TUBE	IN	UNITS	AND	ACADEMYS

Trần Công Dũng, Trương Tư Hiếu, Dương Văn Thạch
Học	viện	Kỹ	thuật	Quân	sự

TÓM TẮT

 Kiểm tra khe hở giữa mặt gương khóa nòng và mặt cắt đuôi nòng của pháo là một trong những nội dung 
cơ bản trong kiểm tra kỹ thuật pháo, bảo dưỡng kỹ thuật pháo, sửa chữa pháo và cả trong huấn luyện thường 
xuyên về pháo cho bộ đội ở các nhà trường và đơn vị. Để thực hiện nội dung này cần phải có dụng cụ chuyên 
dùng đi kèm theo mỗi loại pháo để kiểm tra khe hở giữa mặt gương khóa nòng và mặt cắt đuôi nòng. Tuy nhiên, 
hiện nay, do các loại pháo hiện có trong nước đã được sử dụng từ lâu nên các dụng cụ chuyên dùng đồng bộ với 
chúng đã bị hư hỏng, thất lạc hoặc bị mất. Vì vậy, việc thực hiện kiểm tra kỹ thuật pháo, bảo dưỡng kỹ thuật pháo 
ở đơn vị sẽ gặp những khó khăn nhất định, còn trong huấn luyện bộ đội thì chỉ trình bày về lý thuyết mà không tiến 
hành thực hành được vì thiếu dụng cụ. Để khắc phục những hạn chế này, nhóm nghiên cứu Học viện Kỹ thuật 
Quân sự đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo một bộ đồ gá có thể kiểm tra khe hở giữa mặt gương khóa nòng và mặt 
cắt đuôi nòng cho một số loại pháo.
 Từ khóa: Khe hở giữa mặt gương khóa nòng và mặt cắt đuôi nòng; Kiểm tra kỹ thuật pháo; Bảo dưỡng 
kỹ thuật pháo.

ABSTRACT

 Checking the clearance between the breechblock plain sector and the rear end of the tube of cannons is 
one of the basic contents in the technical inspection of the artillery, the technical maintenance of the artillery, the 
repair of the artillery and also in the regular training of artillery for the artillery. soldiers in schools and units. To 
do this, it is necessary to have a special tool attached to each type of gun and can be called a jig to check the gap 
between the mirror face of the barrel and the cross section of the barrel. However, at present, because existing 
firecrackers in the country have been used for a long time, specialized tools that are synchronized with them have 
been damaged, lost or lost. Therefore, the implementation of technical inspection of artillery, maintenance of 
artillery techniques in the unit will face certain difficulties, while in army training, it is only presented in theory but 
cannot be carried out in practice because of the lack of training tool. To overcome these limitations, the research 
team of the Military Technical Academy has studied and proposed the design and manufacture of jigs to check 
the gap between the mirror face of the barrel and the cross section of the barrel for the cannon, not only that. This 
type of jig can be used for many types of firecrackers.
 Keywords: The clearance between the breechblock plain sector and the rear end of the tube; The 
technical inspection of the artillery; The technical maintenance of the artillery.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

	 Khe	hở	giữa	mặt	gương	khóa	nòng	và	
mặt	cắt	đuôi	nòng	hoặc	đít	đạn	của	pháo	là	một	
trong	các	thông	số	kỹ	thuật	quan	trọng	của	hệ	
thống	pháo	khi	thiết	kế	và	khai	 thác	sử	dụng.	
Khi	thiết	kế,	mỗi	một	loại	pháo	khác	nhau	thì	
thông	số	này	sẽ	có	giá	trị	khác	nhau.	Khi	khai	
thác	 sử	dụng	pháo,	do	 tác	dụng	của	phát	bắn	
làm	cho	mặt	gương	khóa	nòng	bị	mòn	dẫn	đến	
khe	hở	giữa	mặt	gương	khóa	nòng	và	mặt	cắt	
đuôi	nòng	hoặc	đít	đạn	tăng	lên.	Phụ	thuộc	vào	
số	lượng	phát	bắn,	khe	hở	này	sẽ	tăng	dần	cho	
tới	khi	đạt	và	vượt	quá	giá	trị	giới	hạn	cho	phép	
khi	 thiết	kế	tương	ứng	đối	với	mỗi	loại	pháo.	
Khi	khe	hở	này	vượt	quá	giá	trị	cho	phép,	với	
mỗi	một	loại	pháo	sẽ	dẫn	đến	khi	phát	hỏa,	đạn	
sẽ	không	nổ	do	kim	hỏa	không	đập	được	vào	hạt	
lửa	hoặc	có	đập	được	vào	hạt	lửa	nhưng	không	
đủ	năng	 lượng	để	mồi	 cháy	hạt	 lửa.	Để	khắc	
phục	hiện	tượng	này,	phải	tiến	hành	sửa	chữa	
khóa	 nòng.	Vì	 vậy,	 trong	 quá	 trình	 khai	 thác	
phải	thường	xuyên	tiến	hành	kiểm	tra	thông	số	
này	của	pháo	để	đảm	bảo	tính	sẵn	sàng	chiến	
đấu	cho	trang	bị.

2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
2.1. Các phương pháp kiểm tra khe hở mặt 
gương khoá nòng và mặt cắt đuôi nòng đang 
sử dụng hiện nay

	 Khe	hở	giữa	mặt	gương	khóa	nòng	và	
mặt	cắt	đuôi	nòng	có	mối	quan	hệ	như	hình	1.

Hình 1. Mối quan hệ giữa khe hở mặt gương 
khoá nòng và mặt cắt đuôi nòng hoặc đít đạn:

A - Khe hở giữa mặt gương khoá nòng và 
đuôi nòng; a- Khe hở giữa mặt gương khoá 

nòng và đít đạn; b-  Độ dày gờ đít đạn.

	 Hiện	 nay,	 có	 ba	 phương	 pháp	 kiểm	
tra	khe	hở	giữa	mặt	gương	khóa	nòng	và	mặt	
cắt	đuôi	nòng	hoặc	đít	đạn.

	 Phương	pháp	1:	Sử	dụng	vỏ	đạn	học	
tập	 đã	 bố	 trí	 trước	 lớp	 chất	 dẻo	 (sáp	 nến	
hoặc	parafin)	vào	phía	trước	gờ	đít	đạn	nhờ	
đồ	gá	chuyên	dùng.

	 Ưu,	nhược	điểm	của	phương	pháp:

-	Ưu	điểm:	Độ	chính	xác	khá	cao;	áp	dụng	
được	cho	tất	cả	các	loại	pháo	có	khóa	nòng	
then	đứng,	then	ngang	và	khóa	nòng	vít;
-	Nhược	điểm:	Phải	có	đồ	gá	chuyên	dùng	để	
định	vị	các	viên	nến	trước	gờ	đít	đạn;	Thao	
tác	kiểm	tra	phải	tỉ	mỉ,	thận	trọng;	Thời	gian	
kiểm	tra	lâu.	
	 Phương	pháp	2:	Sử	dụng	bộ	căn	lá	có	
trong	bộ	dụng	cụ	theo	pháo.	Bộ	căn	lá	gồm	
nhiều	lá	thép	có	độ	dày	khác	nhau	và	được	
ghi	trực	tiếp	trên	mỗi	lá.
	 Ưu,	nhược	điểm	của	phương	pháp:
-	Ưu	điểm:	Phương	pháp	này	 đơn	giản,	 dễ	
thao	tác;	Thời	gian	kiểm	tra	nhanh;
-	Nhược	điểm:	Độ	chính	xác	thấp;			 	
Không	kiểm	tra	được	các	loại	pháo	có	khóa	
nòng	vít.
	 Phương	pháp	3:	Sử	dụng	vỏ	đạn	học	
tập	và	dây	chì	quấn	vào	phía	trước	gờ	đít	đạn.
	 Ưu,	nhược	điểm	của	phương	pháp:
	 -	Ưu	điểm:	Áp	dụng	được	cho	tất	cả	
các	loại	pháo	có	khóa	nòng	then	đứng,	then	
ngang	và	khóa	nòng	vít;
	 -	 Nhược	 điểm:	 Độ	 chính	 xác	 thấp;	
phải	 có	 dây	 chì	 chuyên	 dùng;	 Thời	 gian	
kiểm	tra	lâu.
	 Theo	ba	phương	pháp	trên	thì	chỉ	có	
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phương	pháp	1	là	sát	với	lý	thuyết,	sử	dụng	cho	
tất	cả	các	loại	pháo	và	có	độ	chính	xác	cao	hơn	
cả.	Nhưng	theo	phương	pháp	này,	cần	phải	có	
bộ	đồ	gá	chuyên	dùng	thì	mới	thực	hiện	được.
Hiện	nay,	trong	trang	bị	không	có	bộ	đồ	gá	này.	
Do	vậy,	để	tiến	hành	kiểm	tra	khe	hở	giữa	mặt	
gương	 khóa	 nòng	 và	 mặt	 cắt	 đuôi	 nòng	 cho	
pháo	theo	phương	pháp	1,	nhóm	nghiên	cứu	đã	
nghiên	cứu	thiết	kế,	chế	tạo	bộ	đồ	gá	tạo	hình	
các	viên	nến	để	hoàn	thiện	phương	pháp	nhằm	
nâng	cao	hiệu	quả	kiểm	tra	kỹ	thuật,	bảo	dưỡng	
kỹ	thuật	cho	pháo	tại	các	đơn	vị.

2.2. Bộ đồ gá tạo hình các viên nến hoặc 
parafin

	 Quá	 trình	 gia	 công,	 chế	 tạo	 phải	 đảm	
bảo	yêu	cầu:

	 -	Kết	 cấu	 bộ	 đồ	 gá	 phải	 đơn	 giản,	 dễ	
dàng	thao	tác;

	 -	Thuận	lợi	cho	gia	công	chế	tạo;

	 -	Dùng	được	cho	nhiều	loại	pháo	khác	
nhau;
	 -	Thời	gian	đo	đạc	nhanh	và	đảm	bảo	độ	
chính	xác	cần	thiết;

	 -	Chi	phí	cho	thiết	kế,	chế	tạo	thấp,	giá	
thành	không	cao.

	 Bản	vẽ	chi	tiết	bộ	đồ	gá	gồm:	01	đai	kẹp	
chặt,	03	khuôn	định	vị	các	viên	nến	phía	trước	
gờ	đít	đạn,	01	cốc	nấu	chảy	sáp	nến,	01	kiềng	3	
chân,	01	đèn	cồn.

2.3. Thực hành đo trên pháo 85 mm Đ-44

	 Trình	tự	các	bước	tiến	hành:
	 -	Bước	1:	Chuyển	pháo	sang	thế	chiến	
đấu.	Thời	gian	thực	hiện	là	t1.

	 -	Bước	2:	Tháo	khóa	nòng	ra	khỏi	hộp	
khóa	 nòng,	 lau	 chùi	 sạch	 sẽ	 khóa	 nòng	 và	
buồng	đạn;	lắp	khóa	nòng	vào	hộp	khóa	nòng;	
mở	khóa	nòng.	Thời	gian	thực	hiện	là	t2.

	 -	Bước	3:	Lau	sạch	vỏ	đạn	học	tập,	cố	
định	đai	kẹp	chặt	và	khuôn	định	vị	các	viên	nến	
vào	vỏ	liều.	Thời	gian	thực	hiện	là	t3.

			 -	Bước	4:	Nấu	nóng	chảy	nến	trên	ngọn	
lửa	đèn	cồn.	Thời	gian	thực	hiện	là	t4.

	 -	 Bước	 5:	 Rót	 nến	 nóng	 chảy	 vào	 ba	
khuôn	định	vị,	đợi	nến	nguội	hóa	rắn	 trong	5	
phút,	rồi	tháo	khuôn	sẽ	được	các	viên	nến	phía	
trước	gờ	đít	đạn.	Thời	gian	thực	hiện	là	t5.

	 -	Bước	6:	Dùng	dao	rọc	giấy	và	thước	
cặp	 cắt	 bớt	 chiều	 cao	 các	 viên	 nến	 sao	 cho	
khoảng	cách	 từ	đít	đạn	đến	các	viên	nến	còn	
khoảng	6	÷7mm.	Thời	gian	thực	hiện	là	t6.	

	 -	Bước	7:	Lắp	vỏ	đạn	học	tập	đã	có	các	
viên	nến	vào	buồng	đạn.	Thời	gian	thực	hiện	là	t7.

	 -	Bước	8:	Dùng	chày	 tống	đạn	đẩy	 từ	
từ	vào	đít	vỏ	đạn	cho	tới	khi	gờ	đít	vỏ	đạn	gạt	
được	2	cần	hất	vỏ	đạn	và	khóa	nòng	đóng	lại	thì	
thôi	tác	dụng	lực.	Thời	gian	thực	hiện	là	t8.

			 -	Bước	9:	Mở	khóa	nòng,	lấy	vỏ	đạn	ra	
khỏi	buồng	đạn	và	đặt	lên	bàn	nguội,	quan	sát	
các	viên	nến	bị	nén	ép.	Thời	gian	thực	hiện	là	t9.

		 -	Bước	10:	Dùng	thước	cặp	đo	khoảng	
cách	từ	đít	đạn	đến	vị	trí	các	viên	nến	(3	vị	trí)	
đã	bị	nén	ép;	ghi	chép	lại	các	kết	quả	đo;	tính	giá	
trị	trung	bình	của	3	lần	đo	ta	được	khe	hở	A	giữa	
mặt	gương	khoá	nòng	và	mặt	cắt	đuôi	nòng	ở	lần	
đo	thứ	nhất.	Thời	gian	thực	hiện	là	t10.

	 -	Bước	11:	Tiếp	 tục	đo	 lần	 thứ	hai	và	
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thứ	ba	bằng	cách	lặp	lại	các	bước	từ	bước	3	
đến	bước	10	ta	sẽ	được	kết	quả	đo	lần	thứ	hai	
và	thứ	ba.	Thời	gian	thực	hiện	là	t11.

	 -	Bước	12:	Tính	giá	trị	trung	bình	của	
lần	đo	thứ	nhất,	thứ	hai	và	thứ	ba	ta	sẽ	được	
khe	hở	A	giữa	mặt	gương	khoá	nòng	và	mặt	
cắt	đuôi	nòng	cần	tìm.	Thời	gian	thực	hiện	là	
t12.
	 -	Bước	13:	Thu	dọn	dụng	cụ	đo	và	lau	
chùi	pháo,	vệ	sinh	khu	vực.

	 Tổng	thời	gian	thực	hiện	cả	quá	trình	
đo	được	tính	theo	công	thức:

3. KẾT LUẬN

	 Nhờ	 có	 đồ	 gá	 kiểm	 tra	 khe	 hở	 giữa	
mặt	gương	khoá	nòng	và	mặt	cắt	đuôi	nòng	
pháo	như	trên,	có	 thể	xác	định	khe	hở	giữa	
mặt	gương	khoá	nòng	và	mặt	cắt	đuôi	nòng	

pháo	 dễ	 dàng,	 nhanh	 chóng	 và	 tương	 đối	
chính	xác.	Thời	gian	thao	tác	kiểm	tra	khe	hở	
giữa	mặt	gương	khoá	nòng	và	mặt	cắt	đuôi	
nòng	pháo	từ	60	÷	70	phút.	Ngoài	ra,	bộ	đồ	
gá	này	còn	có	thể	sử	dụng	chung	cho	nhiều	
loại	 pháo	 khác	 nhau	 nhờ	 tăng	 giảm	 kích	
thước	của	vòng	kẹp	chặt	khi	kẹp	vào	gờ	đít	
đạn	để	giữ	các	khuôn	định	vị	viên	nến	vào	vỏ	
liều.
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GIẢI PHÁP KIỂM TRA LỰC TAY QUAY TẦM, HƯỚNG CHO PHÁO 
PHỤC VỤ HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT Ở 

ĐƠN VỊ

SOLUTIONS	TO	CHECK	THE	ELEVATING	AND	TRAVERSING	HANDWHEEL	
FORCE	FOR	ARTILLERY	FOR	TRAINING,	INSPECTION	AND	MAINTENANCE	OF	

ARTILLERY	TECHNIQUES	IN	THE	UNITS

Lê Xuân Long, Trần Công Dũng, Dương Văn Thạch
Học	viện	Kỹ	thuật	Quân	sự

TÓM TẮT

 Kiểm tra lực khởi động và lực quay đều của tay quay cơ cấu tầm và hướng của pháo là một 
trong những nội dung cơ bản trong kiểm tra kỹ thuật pháo, bảo dưỡng kỹ thuật pháo, sửa chữa pháo 
và cả trong huấn luyện thường xuyên về pháo cho bộ đội ở các nhà trường và đơn vị. Để thực hiện 
nội dung này, cần phải có dụng cụ chuyên dùng đi kèm theo mỗi loại pháo kiểm tra lực tay quay 
tầm, hướng của pháo. Hiện nay, các dụng cụ chuyên dùng đồng bộ với chúng đã bị hư hỏng, thất 
lạc hoặc bị mất. Vì vậy, việc thực hiện kiểm tra kỹ thuật pháo, bảo dưỡng kỹ thuật pháo ở đơn vị sẽ 
gặp những khó khăn nhất định, còn trong huấn luyện bộ đội thì chỉ trình bày về lý thuyết mà không 
tiến hành thực hành được vì thiếu dụng cụ. Để khắc phục những hạn chế này, nhóm nghiên cứu đã 
nghiên cứu thiết kế, chế tạo đồ gá để kiểm tra lực tay quay tầm, hướng cho một số loại pháo.

 Từ khóa: Lực tay quay tầm; Lực tay quay hướng; Kiểm tra kỹ thuật pháo; Bảo dưỡng         
kỹ thuật pháo.

ABSTRACT

 Testing the starting force and uniform rotation of the cannon's range and direction mechanism 
is one of the basic contents in artillery technical inspection, artillery technical maintenance, artillery 
repair and also in regular training about artillery for soldiers in schools and units. To do this, it is 
necessary to have a special tool attached to each type of cannon to check the range and direction of 
the cannon. Currently, specialized tools that are synchronized with them have been damaged, lost 
or lost. Therefore, the implementation of technical inspection of artillery, maintenance of artillery 
techniques in the unit will face certain difficulties, while in army training, it is only presented in 
theory but cannot be carried out in practice because of the lack of training tool. To overcome these 
limitations, the research team has studied the design and manufacture of jigs to test the force of 
handwheel range and direction for some types of artillery.

 Keywords: The elevating mechanism; The traversing mechanism; The technical inspection 
of the artillery; The technical maintenance of the artillery.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

	 Lực	khởi	động	và	lực	quay	đều	tay	quay	
cơ	cấu	tầm,	cơ	cấu	hướng	của	pháo	là	một	trong	
các	thông	số	kỹ	thuật	quan	trọng	của	hệ	thống	
pháo	khi	thiết	kế	và	khai	thác	sử	dụng.	Khi	thiết	
kế,	mỗi	một	loại	pháo	khác	nhau	thì	thông	số	
này	sẽ	có	giá	trị	khác	nhau.	Trong	khai	thác,	do	
việc	sử	dụng	và	bảo	quản	các	cơ	cấu	và	bộ	phận	
của	pháo	có	thể	dẫn	đến	lực	quay	tay	quay	tầm,	
hướng	của	pháo	bị	thay	đổi.	Thông	thường	sẽ	
làm	tăng	lực	quay	lên	do	các	cơ	cấu,	bộ	phận	
liên	quan	bị	bụi	bẩn,	bị	bẹp	méo,	bị	kẹt.	Khi	lực	
quay	này	vượt	quá	giá	trị	cho	phép	sẽ	dẫn	đến	
mất	lực	của	pháo	thủ	và	làm	giảm	tốc	độ	bắn	
lý	 thuyết.	Để	khắc	phục	hiện	 tượng	này,	phải	
tiến	hành	sửa	chữa	cơ	cấu	tầm,	hướng,	khối	lên	
xuống	và	khối	quay	của	pháo.

	 Trong	quá	 trình	khai	 thác	phải	 thường	
xuyên	tiến	hành	kiểm	tra	thông	số	này	của	pháo	
để	đảm	bảo	tính	sẵn	sàng	chiến	đấu	cho	trang	
bị.

2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

2.1. Cơ sở tính toán lực khởi động và quay 
đều vòng tay quay tầm và hướng của pháo

	 Cơ	 cấu	 tầm,	 cơ	 cấu	 hướng	 của	 pháo	
dùng	để	tạo	cho	nòng	pháo	một	vị	trí	cần	thiết	
trong	không	gian	được	xác	định	bằng	các	góc	
như	góc	tầm	φ	và	góc	hướng	ψ,	đồng	thời	đảm	
bảo	không	làm	lệch	hướng	ngắm	sau	khi	đã	lấy	
góc	ngắm	xong	và	thực	hiện	bắn.

	 Tốc	độ	góc	dẫn	hướng	tìm	được	từ	mối	
quan	hệ:

 0 06niω =  građient/s                           (1)

	 Trong	đó:	n	–	Số	vòng	tay	quay	trong	
1	phút	(n	=	60÷180	vòng/phút);	i0	–	Số	truyền	

động	chung	của	cơ	cấu.

	 Lực	pháo	thủ	trên	tay	quay	cơ	cấu	được	
tính	theo	biểu	thức:

   0
ôd

ctM iP
rη

= 	 	 											(2)

	 Trong	đó:	Mct	–	Mô	men	cản	 tĩnh;	 r	–	
Bán	kính	vòng	 tay	quay;	η	–	Hệ	 số	 tác	dụng	
hữu	ích	của	cơ	cấu.	Đối	với	cơ	cấu	tầm:

 ct kcb msM M M= ∆ +Σ ,		 	 											(3)

	 Trong	đó:	ΔMkcb	 -	Mô	men	không	cân	
bằng	của	khối	quay	(thường	bằng	70÷80%	mô	
men	cản	tĩnh	Mct);	ΣMms	-	Tổng	tất	cả	các	mô	
men	ma	sát	ảnh	hưởng	đến	sự	làm	việc	của	cơ	
cấu	tầm.
	 Mô	men	lớn	nhất	trong	số	các	mô	men	
ma	sát	này	sinh	ra	trong	các	ngõng	trục	của	khối	
quay.	Khi	các	ổ	bi	quay	trên	trục	của	chúng	thì:

 ôtb
ms n msq

k

DM R f
d

= ,																																							(4)

	 Trong	đó:	Rn	–	Phản	lực	hợp	thành	trên	
ngõng	trục	của	máng	pháo:

 2 2 2 osn k oy k oyR Q Q c δ= +Π − Π ,	 												(5)

	 δ	–	Góc	giữa	các	véc	tơ	Пoy	và	Qk;	fmsq	
–	Hệ	số	ma	sát	quay;	dk	–	Đường	kính	kim	của	
ổ	bi	hình	kim	của	ngõng	trục	máng	pháo;	Dtbô	–	
Đường	kính	trung	bình	của	ổ	bi.

	 Nếu	ngõng	trục	được	đặt	trong	các	ổ	bi	
trượt	thì:

 
2

b
ms n mst

DM R f= ,																																									(6)

	 Trong	đó:	fmst	–	Hệ	số	ma	sát	trượt;	Db	–	
Đường	kính	bạc	đồng.
	 Lực	tay	quay	khi	khởi	động	(lấy	đà):
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0 01
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ct

khd
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π
η η
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                            (7) 

  

	 Trong	 đó:	 J	 –	Mô	men	 quán	 tính	 của	
khối	lên	xuống	(đối	với	cơ	cấu	tầm)	hoặc	của	
khối	quay	(đối	với	cơ	cấu	hướng);	 tkhd	–	Thời	
gian	khởi	động.

	 Khi	tính	toán	có	thể	chấp	nhận	quá	trình	
khởi	động	(lấy	đà)	sẽ	xảy	ra	trong	1/6	vòng	tay	
quay.	Công	suất	biến	chuyển	bởi	pháo	thủ	được	
xác	định	bằng	biểu	thức:

 2
60.75

khdP rnN π
= 	mã	lực																																			(8)

	 Cơ	cấu	tầm	và	cơ	cấu	hướng	của	pháo	
thường	có	hai	dạng	cơ	bản:	cung	răng	và	trục	
vít	vô	 tận.	Đối	với	pháo	dã	chiến	thường	hay	
sử	dụng	nhất	cơ	cấu	tầm	kiểu	cung	răng	và	cơ	
cấu	hướng	kiểu	 trục	vít.	Trong	quá	 trình	khai	
thác	pháo	binh	thường	gặp	một	số	hư	hỏng	điển	
hình	của	cơ	cấu	tầm,	hướng	như	sau:
	 -	Cơ	cấu	tầm,	hướng	chuyển	động	nặng	
hoặc	khó	khăn.
	 -	Độ	rơ	của	vòng	tay	quay	tầm,	hướng	
quá	giới	hạn.
	 -	Độ	 rơ	 tổng	hợp	của	khối	 lên	xuống,	
khối	quay	quá	giới	hạn.
	 -	Vỡ,	 gãy	 răng	 của	 bánh	 răng	 tầm	 và	
vành	răng	tầm.
	 -	Các	răng	của	trục	bánh	răng	và	răng	
của	vành	răng	hướng	bị	gãy,	vỡ.

	 Các	hư	hỏng	trên	phụ	thuộc	vào	kết	cấu	
của	cơ	cấu	tầm,	hướng	của	pháo	cụ	thể	mà	có	
các	biện	pháp	sửa	chữa	cụ	thể.	Các	biện	pháp	
sửa	chữa	này	đã	được	chỉ	dẫn	tỉ	mỷ	trong	các	
tài	liệu	hướng	dẫn	sửa	chữa	tương	ứng	với	mỗi	
một	loại	pháo.	Trong	phạm	vi	giáo	trình	này	chỉ	
nêu	một	 số	dạng	hư	hỏng	có	 tính	chất	 chung	

cho	nhiều	loại	pháo.	Đó	là	các	trường	hợp	răng	
của	bánh	răng	tầm,	bánh	răng	hướng,	vành	răng	
tầm,	vành	răng	hướng	bị	hư	hỏng	cần	phải	sửa	
chữa.

2.2. Thiết kế đồ gá kiểm tra lực tay quay 
tầm, hướng

	 Quá	 trình	 gia	 công,	 chế	 tạo	 phải	 đảm	
bảo	yêu	cầu:		Kết	cấu	bộ	đồ	gá	phải	đơn	giản,	
dễ	dàng	thao	tác;	Thuận	lợi	cho	gia	công,	chế	
tạo;	Dùng	được	cho	nhiều	loại	pháo	khác	nhau;	
Thời	gian	đo	đạc	nhanh	và	đảm	bảo	độ	chính	
xác	cần	thiết;	Chi	phí	cho	thiết	kế,	chế	tạo	thấp,	
giá	thành	không	cao.

	 Bản	vẽ	lắp	của	đồ	gá	như	hình	1.	Bộ	đồ	
gá	được	cấu	 tạo	gồm:	01	khóa	hãm,	01	vòng	
kẹp	chặt,	01	bu	lông,	01	dây	cáp.

Hình 1. Bản vẽ lắp của đồ gá kiểm tra lực tay 
quay tầm, hướng của pháo.

3. THỰC HÀNH ĐO TRÊN PHÁO 85 MM 
Đ-44

	 Chuẩn	bị	pháo	và	dụng	cụ	đo	đạc:	Đặt	
pháo	ở	thế	chiến	đấu;	Lau	chùi	sạch	sẽ	cơ	cấu	
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tầm,	 hướng;	 Lắp	 bộ	 đồ	 gá	 vào	 tay	 quay	 tầm	
hoặc	hướng	cần	đo.

	 Phương	pháp	đo:	Theo	các	bước:

           
Hình 2. Phương pháp xác định lực quay tay 

quay tầm, hướng của pháo.

	 -	Bước	1:	Đặt	pháo	ở	vị	trí	bằng	phẳng,	
dùng	tay	quay	tầm,	hướng	đưa	nòng	pháo	về	vị	
trí	thuận	lợi	cho	việc	kiểm	tra.	Thời	gian	thực	
hiện	là	t1;

	 -	Bước	2:	Lau	sạch	vòng	tay	quay	tầm,	
hướng.	Thời	gian	thực	hiện	là	t2;

	 -	Bước	3:	Lắp	bộ	đồ	gá	chuyên	dùng	vào	
vòng	tay	quay	tầm	hoặc	hướng	sao	cho	khi	kéo	
dây	thuận	lợi	nhất.	Thời	gian	thực	hiện	là	t3;

	 -	Bước	4:	Đo	lực	theo	phương	tiếp	tuyến	
với	vòng	tay	quay	tầm	hoặc	hướng	ở	thời	điểm	
khối	lên	xuống	hoặc	khối	quay	bắt	đầu	chuyển	
động.	Thời	gian	thực	hiện	là	t4;

	 -	Bước	5:	Lặp	lại	bước	4	và	đặt	pháo	ở	
các	góc	tầm	hoặc	hướng	khác	nhau	và	khác	với	
lần	đo	thứ	nhất,	ta	sẽ	được	kết	quả	đo	lần	thứ	hai	
và	thứ	ba.	Thời	gian	các	lần	đo	tiếp	theo	là	t5;

	 -	Bước	6:	Tính	giá	trị	trung	bình	của	lần	
đo	 thứ	nhất,	 thứ	hai	và	 thứ	ba	 ta	sẽ	được	 lực	
khởi	động	và	 lực	quay	đều	của	 tay	quay	 tầm	

hoặc	hướng	cần	tìm.	Thời	gian	thực	hiện	là	t6;

	 -	Bước	7:	Thu	dọn	dụng	cụ	đo	và	 lau	
chùi	pháo,	vệ	sinh	khu	vực.

	 Tổng	thời	gian	thực	hiện	cả	quá	trình	đo	
được	tính	theo	công	thức:

4. KẾT LUẬN

	 Nhờ	 có	 đồ	 gá	 kiểm	 tra	 lực	 tay	 quay	
tầm,	hướng	như	trên,	có	thể	xác	định	lực	khởi	
động	và	lực	quay	đều	của	tay	quay	tầm,	hướng	
dễ	dàng,	nhanh	chóng	và	tương	đối	chính	xác.	
Thời	gian	 thao	 tác	kiểm	tra	 lực	khởi	động	và	
lực	quay	đều	của	một	tay	quay	tầm	hoặc	hướng	
từ	 20÷25	 phút.	 Sai	 số	 đo	 phụ	 thuộc	 vào	 loại	
lực	kế	điện	tử	được	sử	dụng,	ở	đây	dùng	lực	kế	
điện	tử	loại	500	N	có	sai	số	±1%.	Với	sai	số	này	
có	thể	chấp	nhận	được.	Ngoài	ra,	bộ	đồ	gá	này	
còn	có	thể	sử	dụng	chung	cho	nhiều	loại	pháo	
khác	nhau	nhờ	tăng	giảm	kích	thước	của	vòng	
kẹp	chặt	khi	kẹp	vào	vòng	tay	quay.

Ngày	nhận	bài:	08/7/2021
Ngày	phản	biện:	30/7/2021
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LỰA CHỌN VẬT LIỆU CHO HỆ THỐNG WFGD

MATERIAL	SELECTION	FOR	WFGD	SYSTEM

Đinh Viết Hải, Vũ Văn Khoa
Viện	Nghiên	cứu	Cơ	khí

TÓM TẮT

 Hệ thống WFGD (Wet Flue Gas Desulphurization system) là hệ thống khử ô xít lưu huỳnh 
trong khói lò theo công nghệ ướt, sử dụng đá vôi. Mục đích của việc nghiên cứu lựa chọn vật liệu 
cho hệ thống WFGD nhằm đảm bảo tính ổn định cũng như hiệu suất của hệ thống, cân đối giữa 
chi phí đầu tư ban đầu và chi phí hoạt động của hệ thống. Việc lựa chọn vật liệu dựa trên điều kiện 
hoạt động của cụm thiết bị đang xem xét và ưu, khuyết điểm của các nhóm vật liệu được lựa chọn. 
Với mục tiêu từng bước làm chủ công nghệ và tiến tới nội địa hóa hoàn toàn các thiết bị trong nhà 
máy nhiệt điện đốt than, các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Cơ khí, dưới sự chỉ đạo của TS. 
Vũ Văn Khoa đã thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo 
và đưa vào vận hành hệ thống khử ô xít lưu huỳnh (FGD) trong khói lò cho nhà máy nhiệt điện đốt 
than có công suất tổ máy đến khoảng 600MW”. Bài báo này trình bày về việc lựa chọn vật liệu cho 
hệ thống WFGD.

 Từ khóa: Hệ thống WFGD; Lựa chọn vật liệu; Vật liệu chống ăn mòn; Viện Nghiên cứu Cơ khí.

ABSTRACT

 WFGD system is a Flue Gas Desulphurization system by wet technology using limestone. 
The purpose of the study and selection of materials for the WFGD system is to ensure the stability 
and performance of the system, and to balance the initial investment costs and the operating 
costs of the system. The selection of materials is based on the operating conditions of the unit 
under consideration, the advantages and disadvantages of the selected material groups. With 
the goal of gradually mastering the technology and moving towards the complete localization of 
equipment in coal-fired thermal power plants, scientists from the National Research Institute of 
Mechanical Engineering under the direction of Dr. Vu Van Khoa has carried out the State-level 
Science - Technology Subject "Research, design, manufacture and put into operation the Flue Gas 
Desulphurization system (FGD) for coal-fired thermal power plants capacity up to 600MW”. This 
paper presents the material selection for the WFGD system.

 Keywords: WFGD system; Material selection; Corrosion resistant materials; National 
Research Institute of Mechanical Engineering.
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1. GIỚI THIỆU

	 Việc	xây	dựng	hệ	thống	khử	SO2	trong	
khói	lò	của	các	nhà	máy	nhiệt	điện	là	rất	quan	
trọng	đối	với	công	tác	bảo	vệ	môi	trường.	Tuy	
nhiên,	 cùng	 với	 lợi	 ích	 mang	 lại,	 hệ	 thống	
WFGD	cũng	 tiêu	 tốn	 chi	 phí	 rất	 lớn.	Vì	 vậy,	
cần	tính	toán	cân	bằng	giữa	hiệu	quả	mang	lại	
và	tính	kinh	tế	của	hệ	thống.	Một	trong	những	
quyết	định	ảnh	hưởng	đến	hiệu	quả	và	tính	kinh	
tế	của	hệ	thống	là	quyết	định	lựa	chọn	vật	liệu.
Lựa	chọn	vật	liệu	là	công	tác	bắt	buộc	và	quan	
trọng	khi	xây	dựng	hệ	thống	WFGD.	Với	mỗi	
lựa	chọn	vật	liệu	khác	nhau	sẽ	dẫn	đến	chi	phí	
đầu	 tư	cũng	như	hiệu	suất	của	hệ	 thống	khác	
nhau.

	 Hệ	thống	WFGD	là	một	tổ	hợp	phức	tạp	
bao	gồm	nhiều	bộ	phận	kết	hợp	với	nhau.	Mỗi	
bộ	phận	trong	đó	lại	đảm	nhận	chức	năng	riêng,	
có	điều	kiện	 làm	việc	khác	nhau.	Do	đó,	yêu	

cầu	về	nguyên	vật	 liệu	để	xây	dựng	hệ	 thống	
WFGD	cũng	khác	nhau	đối	với	từng	bộ	phận	
trong	hệ	thống	WFGD.

	 Quá	 trình	 khử	 SO2	 có	 thể	 sinh	 ra	 các	
vấn	đề	về	ăn	mòn	phá	hủy	hầu	hết	các	vật	liệu	
thông	thường.	Việc	kiểm	soát	ăn	mòn	một	cách	
có	 hiệu	 quả	 là	 công	 việc	 tương	 đối	 phức	 tạp	
giữa	việc	thiết	kế	nhà	máy	và	lựa	chọn	vật	liệu,	
mà	 trong	 đó	 người	 thiết	 kế	 có	 thể	 buộc	 phải	
chọn	 những	 vật	 liệu	 cụ	 thể	 làm	 tăng	 chi	 phí	
ban	đầu	và	chi	phí	cho	cả	thời	hạn	phục	vụ	hệ	
thống,	do	đó	đưa	ra	các	vấn	đề	lựa	chọn	vật	liệu	
nên	được	xem	xét	kỹ	đối	với	toàn	bộ	qui	trình	
thiết	kế.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA VIỆC LỰA 
CHỌN VẬT LIỆU HỆ THỐNG WFGD

2.1. Kết cấu một hệ thống WFGD (xem Hình 1)

Hình 1. Kết cấu hệ thống WFGD

	 Kết	cấu	quan	trọng	nhất	của	hệ	thống	FGD	là	tháp	hấp	thụ,	nơi	xảy	ra	quá	trình	khử	lưu	
huỳnh.	Ngoài	ra,	còn	có	các	thiết	bị	xử	lý	chất	phản	ứng	(đá	vôi)	như	máy	nghiền,	máy	khuấy	trộn;	
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các	 thiết	 bị	 phục	 vụ	 cho	 quá	 trình	 FGD	 như	
quạt	tăng	áp,	quạt	thổi,	bộ	khử	ẩm	khí	khói,	bộ	
giảm	chấn,…Để	kết	nối	các	thiết	bị	với	nhau,	
có	các	hệ	 thống	đường	ống	dẫn	khí,	dẫn	chất	
lỏng	và	các	máy	vận	chuyển	chất	rắn.

2.2. Quy trình lựa chọn vật liệu

	 Để	lựa	chọn	được	vật	liệu	phù	hợp,	nên	
thực	hiện	các	bước	sau:

	 -	Bước	1:	Xác	định	các	 thông	số	hoạt	
động	của	hệ	thống;	

	 -	Bước	 2:	Chuẩn	 bị	 các	 danh	mục	 kỹ	
thuật	đã	được	sắp	xếp	về	các	lựa	chọn	nguyên	
vật	liệu	cho	mỗi	hạng	mục	của	hệ	thống	FGD,	
kiểm	tra	xem	xét	đến	quá	trình	hoạt	động	thông	
thường,	các	điều	kiện	khởi	động	và	đóng	ngắt	
và	các	tình	trạng	không	ổn	định	hệ	thống	trong	
trường	hợp	xấu	nhất	 (có	 thể	 là	 lỗi	do	một	 số	
nguyên	nhân	như	thiết	bị	làm	nóng	lại	khí	đồng	
thời	và	bơm	phun	mù	tháp	hấp	thụ);

	 -	Bước	3:	Cần	xem	xét	tính	đến	các	yêu	
cầu	tương	ứng	với	điều	kiện	thiết	kế	và	hoạt	động	
của	hệ	thống	ứng	với	mỗi	phương	án	lựa	chọn,	
bao	gồm	cả	các	yêu	cầu	đối	với	mỗi	thiết	bị	phụ	
trợ	như	các	hệ	thống	cứu	hỏa	chống	cháy	nổ;

	 -	Bước	4:	Tiến	hành	thực	hiện	các	đánh	
giá	kinh	tế,	bao	gồm	cả	giá	của	các	thiết	bị	phụ	
trợ	hoặc	dự	tính	bởi	các	lựa	chọn	các	loại	vật	
liệu	đặc	biệt;

	 -	Bước	5:	Xem	xét,	 cân	nhắc	đến	những	
thay	đổi	các	thông	số	hoạt	động	của	hệ	thống	nhưng	
vẫn	đảm	bảo	đến	tính	kinh	tế.	Nếu	có	thì	xem	lại	
thông	số	hoạt	động	của	hệ	thống,	quay	lại	bước	2;

	 -	Bước	6:	Lựa	chọn	các	nguyên	vật	liệu	
cụ	thể.

2.3. Các khu vực môi trường ăn mòn tác 
động lên vật liệu

	 Môi	 trường	 ăn	 mòn	 trong	 hệ	 thống	
WFGD	 được	 chia	 thành	 các	 vùng,	 thể	 hiện	
trong	hình	2:	Các	vùng	ăn	mòn	trong	hệ	thống	
WFGD.

Hình 2. Các vùng ăn mòn trong hệ thống WFGD

	 Hình	1,	mô	 tả	vị	 trí	 các	vùng	ăn	mòn	
trong	hệ	thống	WFGD.	Chi	tiết	về	các	vùng	ăn	
mòn	thể	hiện	trong	Bảng	1.
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Bảng 1. Mô tả các vùng ăn mòn trong hệ thống WFGD:

Vùng Vị trí Hệ số môi trường Vật liệu ưu tiên

0 Ống	phân	phối	khí	vào
Vị	trí	ngược	hướng	ống	phân	
phối	khí	vào	nơi	độ	ẩm	được	
tạo	thành	bên	trên	các	bề	mặt	
ống	phân	phối

-	Khí	khô	với	nhiệt	độ	thông	
thường	từ	93	tới	1660C
-	Sai	lệch	tới	73oC	(600oF)

Thép	cacbon

1 Đi	tắt	đầu	vào	và	vùng	làm	nguội
Ống	phân	phối	khí	đầu	vào	
tại	vị	trí	nơi	độ	ẩm	được	tạo	
thành	bên	trên	các	bề	mặt	
ống	phân	phối	cho	tới	khí	ở	
trạng	thái	độ	ẩm	bão	hòa	ở	
ống	khói

Nhiệt	độ	dao	động	dập	tắt	khí	
đến	bão	hòa	đoạn	nhiệt,	xấp	xỉ	52	
đến		60oC	(125	đến	124oF);	
-	Độ	lệch	nhiệt	độ	lớn	nhất	trong	
suốt	quá	trình	xảy	ra	lỗi	nung	sơ	
bộ	khí;
-	Các	vùng	khô/ướt,	hình	thành	
khả	năng	ngưng	tụ	axit

Gạch/ngói	ceramic

2 Lắng	cặn/bể	phản	ứng
Kéo	dài	từ	phía	dưới	tháp	
hấp	thụ	đến	mức	chất	
lỏng	được	tính	toán	cho	
két	nguyên	khối,	bao	gồm	
đường	ống	và	thiết	bị	qui	
trình	bùn

-	Nhiệt	độ	được	điều	chỉnh	đến	
tối	ưu;
-	Làm	sạch	vách	ngăn	bằng	
khuấy	bùn;
-	Độ	pH	thông	thường	từ	5,0	tới	
6,0;
	-	Các	vấn	đề	xảy	ra	do	ăn	mòn	
và	cơ	tính	đối	với	sàn	do	các	vật	
liệu	bị	làm	rơi	xuống

-	Các	hợp	kim
-	Các	lớp	keo	làm	
tăng	cơ	tính	thép	
cacbon

3 Vùng	phun

Khu	vực	nằm	giữa	phía	trên	
của	vùng	1	và	bề	mặt	bên	
trong	của	bộ	khử	ẩm	không	
được	để	lộ	ra

-	Nhiệt	độ	vừa	phải;
-	Độ	pH	thông	thường	từ	3,5	tới	
5,5;
-	Làm	sạch	vách	ngăn	bằng	
khuấy	bùn;
-	Xảy	ra	sự	cố	ăn	mòn	nếu	vòi	
phun	ngược	trở	lại	vách.

-	Các	hợp	kim;
-	Các	lớp	keo	làm	
tăng	cơ	tính	trên	thép	
cacbon;
-	Cao	su	trên	bên	trên	
thép	cacbon;
-	Gạch/bùn	ceracmic.

4 Đường	ống	thoát	riêng
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Kéo	dài	từ	phía	bên	trong	
của	bộ	khử	ẩm	tới	khóa	ống	
thoát	chung

-	Hơi	ẩm,	hơi	bão	hòa,	độ	ẩm	
ngưng	tụ	trên	vách	của	bồn	chứa.
-	Sự	hấp	thụ	liên	tục	Gas	axit	
sinh	ra	pH	thấp
-	Nhiệt	độ	dao	động	có	thể	đến	
315	oC	(600	oF)	làm	mất	cả	ở	
phía	bộ	làm	nóng	lại	khí	và	phun	
tháp	hấp	thụ.

-	Hợp	kim.
-	Các	lớp	keo	làm	
tăng	cơ	tính	thép	
cacbon

5A Đường	ống	thoát	chung,	không	nung	lại

Trong	các	hệ	thống	không	
nung	lại,	vùng	này	kéo	dài	
xuyên	suốt	từ	đường	ống	
thoát	chung	tới	ống	khói

-	Hơi	ẩm,	hơi	bão	hòa,	độ	ẩm	
ngưng	tụ	trên	vách	của	bồn	chứa
-	Sự	hấp	thụ	liên	tục	Gas	axit	
sinh	ra	pH	thấp
-	Nhiệt	độ	dao	động	có	thể	đến	
3150C	(600	0F)	làm	mất	cả	ở	phía	
bộ	làm	nóng	lại	khí	và	phun	tháp	
hấp	thụ.

-	Hợp	kim
-	Các	lớp	keo	làm	
tăng	cơ	tính	trên	thép	
cacbon
-	Gạch/ngói	ceramic
-	Tấm	kính	bọt	boro	
silicat	
-	Nhựa	cốt	vi	sợi

5B Đường	ống	thoát	chung,	sấy	lại	gián	tiếp

Vùng	5B	kéo	dài	từ	phần	
đầu	thượng	lưu	của	thiết	bị	
nung	nóng	lại	tới	ống	khói

-	Nung	nóng	lại	hiếm	khi	nhận	
được	độ	khô	trong	ống	khói	do	
thời	gian	lưu	lại	không	đủ,	hội	
tụ	ion	xâm	thực	bay	qua	hơi	một	
phần	của	lớp	màng	ẩm

-	Hợp	kim
-	Gạch/ngói	ceramic
-	Tấm	kính	bọt	boro	
silicat	

5C Đường	ống	thoát	chung,	làm	nóng	lại	bằng	đi	tắt	trực	tiếp

Kéo	dài	từ	vị	trí	thổi	khí	đi	
tắt	tới	ống	khói

-	Các	lớp	màng	ngưng	tụ	axit,	
xâm	thực
-	Nhiệt	độ	dao	động	có	thể	đến	
315OC	(600OF)	làm	mất	cả	ở	phía	
bộ	làm	nóng	lại	khí	và	phun	tháp	
hấp	thụ

-	Hầu	hết	các	vật	liệu	
chống	ăn	mòn	đôi	
khi	gây	ra	một	số	lỗi	
trong	môi	trường	này
-	Hợp	kim,	gạch/ngói
	ceramic,	và	tấm	
kính	bọt	boro	silicat	
cho	kết	quả	tốt	nhất

6 Ống	khói
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Đường	ống	thoát	đi	tắt	
chung	dẫn	đến	đường	xả	của	
ống	khói

-	Trong	các	hệ	thống	không	
có	thiết	bị	nung	nóng	lại,	môi	
trường	giống	với	vùng	5A;
-	Trong	các	hệ	thống	có	hệ	thống	
nung	nóng	gián	tiếp,	được	kỳ	
vọng	gradient	nhiệt	đi	ngang	qua	
đường	kính	ống	khói	do	sự	phân	
tầng	của	đường	ống	thoát.

-	Gạch	axit	đá	phiến	
đỏ	hoặc	chịu	lửa
-	Hợp	kim
-	Lớp	nhựa	gia	
cường	cho	thép
-	Gạch	đá	thủy	tinh
-	Kính	bọt	boro	
silicat
-	Thép	cacbon	để	hở	
(nếu	như	khí	luôn	
khô)

7 Bể	phản	ứng
Bên	trong	bể	chứa	và	chuẩn	
bị	thuốc	thử	và	chất	phản	
ứng

-	Nhiệt	độ	môi	trường	xung	
quanh,	pH	kiềm,	xấp	xỉ	là	8	đối	
với	đá	vôi	và	12	đối	với	đá	vôi.

-	Lớp	nhựa	gia	
cường	cho	thép
-	Mặt	sàn	thông	
thường	là	gạch/đá	
ceramic
-	Thép	trần	cacbon

2.4. Các quyết định về tính toán cơ sở

	 Việc	lựa	chọn	các	vật	liệu	cho	hệ	thống	WFGD	sẽ	được	coi	là	đạt	yêu	cầu	nếu	như	các	vật	
liệu	này	đáp	ứng	được	các	yêu	cầu	thực	tế.	Trong	đó,	các	quyết	định	về	quan	điểm	thiết	kế	cơ	sở	
phải	được	thực	hiện,	mỗi	quyết	định	phải	được	nghiên	cứu	tỉ	mỉ	về	tác	động	toàn	bộ	qui	trình	lựa	
chọn	vật	liệu.	

2.4.1. Quyết định về giới hạn tính toán mức clorua

	 Giả	sử	hệ	thống	luôn	hoạt	động	trong	giới	hạn	tính	toán	mức	clorua,	mức	clorua	tính	toán	
này	sẽ	quyết	định	tới	việc	lựa	chọn	vật	liệu	cho	hệ	thống.	Các	vật	liệu	được	chọn	sẽ	phải	có	mức	
clorua	giới	hạn	nằm	trong	phạm	vi	giới	hạn	tính	toán	mức	clorua.

	 Nếu	hệ	thống	được	xây	dựng	từ	một	nhóm	hợp	kim,	khi	đó	một	mức	clorua	tính	toán	tương	
ứng	sẽ	được	thiết	lập	xem	như	mức	clorua	giới	hạn.

	 Tính	linh	hoạt	các	mức	clorua	có	thể	đạt	được	bởi	việc	lựa	chọn	các	hợp	kim	chống	ăn	mòn,	
hoặc	bằng	cách	lựa	chọn	vật	liệu	thay	thế,	như	các	lớp	lót	bằng	cao	su	hoặc	keo	gia	cường,	gạch	
ceramic,	hoặc	chất	dẻo	có	sợi	gia	cường	(FRP)	không	có	giới	hạn	clorua.	Việc	kiểm	soát	mức	clorua	
có	thể	xem	xét	kỹ	hơn	trong	Phần	I,	Mục	4.9	-	Xử	lí	nước	thải	và	làm	sạch	clorua	[1].

2.4.2. Quyết định về sự cân bằng giữa việc giảm chi phí vốn ban đầu sẽ làm tăng chi phí bảo 
dưỡng định kỳ hàng năm
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	 Trong	nhiều	 trường	hợp,	các	 lựa	chọn	
có	thể	được	thực	hiện	giữa	các	giải	pháp	thay	
thế	có	cùng	chi	phí	cho	một	vòng	đời	nhưng	có	
chi	phí	(vốn	đầu	tư)	lắp	đặt	ban	đầu	khác	nhau.	
Nói	một	cách	đơn	giản	trong	nhiều	trường	hợp,	
phương	án	có	chi	phí	lắp	đặt	thấp	hơn	thì	yêu	
cầu	công	tác	bảo	trì	có	vai	trò	quan	trọng	hơn	
so	với	phương	án	có	giá	trị	ban	đầu	cao	hơn.	Để	
có	quyết	định	hợp	lý,	nên	xem	xét	kỹ	hơn	Phần	
I,	Mục	3.3	[1].

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tầm quan trọng của việc lựa chọn vật 
liệu

	 Một	cuộc	khảo	sát	về	nguyên	nhân	lỗi	
hệ	thống	WFGD	liên	quan	đến	vật	liệu	từ	năm	
1982	đến	năm	1993	chỉ	ra	rằng:	Có	bốn	nhóm	
nguyên	nhân	chủ	yếu	gây	lỗi	hệ	thống	WFGD,	
trong	đó	có	hai	nhóm	nguyên	nhân	chủ	yếu	liên	
quan	đến	lựa	chọn	vật	liệu	cho	hệ	thống.	Các	
kết	quả	khảo	sát	được	 thể	hiện	 trong	Hình	3:	
Biểu	đồ	thống	kê	nguyên	nhân	gây	lỗi	hệ	thống	
WFGD.

 
 Hình 3. Biểu đồ thống kê nguyên nhân 

gây lỗi hệ thống WFGD

3.2. Các loại vật liệu thường dùng trong hệ 
thống WFGD

3.2.1. Các tấm đàn hồi và các tấm lót nhựa 
gia cường

	 Các	tấm	lót	nhựa	gia	cường	và	cao	su	
được	phủ	bên	trên	thép	cacbon	thường	được	sử	
dụng	đối	với	hệ	thống	FGD	thế	hệ	thứ	nhất	và	
thế	hệ	thứ	hai	bởi	vì	chi	phí	lắp	đặt	thấp	so	với	
các	vật	liệu	chống	ăn	mòn	khác.	Ngoài	ra,	đặc	
tính	của	các	 tấm	đàn	hồi	và	 tấm	 lót	nhựa	gia	
cường	không	bị	ảnh	hưởng	xấu	bởi	mức	clorua	
cao.	Tuy	nhiên,	kinh	nghiệm	cho	thấy	rằng,	chi	
phí	chu	kỳ	làm	việc	của	các	vật	liệu	này	tương	
đối	cao	do	chi	phí	sửa	chữa,	bảo	dưỡng	định	kỳ	
lớn.

3.2.2. Hợp kim chống ăn mòn

	 Các	hợp	kim	chống	ăn	mòn	(bao	gồm	
thép	 không	 gỉ	 austenitic,	 thép	 không	 gỉ	 kép,	
hợp	kim	Cr-Mo-Ni	và	titan)	 là	 lựa	chọn	hàng	
đầu	cho	việc	xây	dựng	các	đường	ống	đầu	vào	
và	đầu	xả.	Chúng	cũng	là	giải	pháp	chính	thay	
thế	cho	các	tấm	nhựa	hoặc	thép	có	lớp	lót	gia	
cường	trong	tháp	hấp	thụ.

	 Một	số	hệ	thống	toàn	hợp	kim	đã	được	
xây	dựng	ở	Mỹ,	chi	phí	ban	đầu	cao	hơn	chi	
phí	 hàng	 năm	 trong	một	 giai	 đoạn	 tương	 đối	
dài.	Trong	suốt	những	năm	1980,	ở	châu	Âu,	
có	biến	đổi	từ	xây	dựng	thép	lót	cao	su	đến	xây	
dựng	bằng	hợp	kim,	có	thêm	các	vật	liệu	chống	
ăn	mòn	(Xem	thêm	các	tài	liệu	[2],	[3]).	Ở	Mỹ,	
các	hệ	 thống	 toàn	hợp	kim	 tận	dụng	các	hợp	
kim	cơ	bản	là	Niken	nhóm	C	và	titan	đang	được	
gia	tăng,	đặc	biệt	với	các	mức	clorua	cao	trong	
hệ	thống	FGD	từ	sau	năm	1990.	

	 Kết	cấu	hay	lớp	lót	với	hợp	kim	có	năng	
suất	cao	(thép	không	gỉ	6-Mo	austenic	lớn,	hợp	
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kim	nhóm	C	và	titan)	thông	thường	được	chấp	
nhận	đối	với	những	vùng	đòi	hỏi	khắt	khe	trong	
hệ	thống	FGD,	đặc	biệt	trong	các	vùng	khô/ướt	
tại	các	đường	vào	hệ	thống	tháp	hấp	thụ	(vùng	
1)	và	các	vùng	được	hòa	trộn	của	hệ	thống	đầu	
ra	làm	nóng	lại	(vùng	5).	Quá	trình	lắp	đặt	trên	
40	hợp	kim	đã	được	thực	hiện	trong	suốt	những	
năm	1980.	Toàn	bộ	các	 lớp	lót	 thay	thế	 trong	
các	đường	ống	xả	được	xử	lí	các	lỗi	gây	hỏng	
do	ăn	mòn	[3].

3.2.3. Gạch, ngói, bùn nguyên khối
	 Các	 loại	nguyên	vật	 liệu	bao	gồm	các	
tảng	bùn,	bê	tông	nguyên	khối,	gạch	chịu	axit,	
gạch	 và	 ngói	 ceramic	 thủy	 tinh,	 gạch	 silic	
cacbua,	khối	kính	borosilicate.	

3.2.4. Nhựa cốt vi sợi (FRP-Fiber-Reinforced 
plastic)
	 Nhựa	cốt	vi	sợi	(FRP)	là	loại	vật	liệu	có	
kết	cấu	lớp	lót	 tấm	nhựa	mỏng	ghép	lại	được	
tăng	cứng	bằng	sợi	thủy	tinh	và	không	có	sự	hỗ	
trợ	của	các	vật	liệu	kim	loại.	

	 FRP	được	sử	dụng	rộng	rãi	đối	với	các	
đường	ống	dẫn	bùn	và	thiết	bị	khử	sương	bên	
trong	hệ	thống	WFGD.	Hơn	nữa,	nó	cũng	nhằm	
hạn	chế	sử	dụng	kết	cấu	FRP	làm	trụ	đứng	độc	
lập.
	 Để	 hiểu	 rõ	 hơn	 về	 vật	 liệu	 FRP,	 xem	
thêm	các	tài	liệu	[4],	[5]	và	[6].

4. KẾT LUẬN

	 Có	 bốn	 nhóm	 vật	 liệu	 chính	 sử	 dụng	
cho	hệ	thống	WFGD:
	 -	Các	tấm	đàn	hồi	và	các	tấm	lót	nhựa	
gia	cường;
	 -	Các	hợp	kim	chống	ăn	mòn;
	 -	Gạch,	ngói,	bùn	nguyên	khối;
-Nhựa	cốt	vi	sợi.
	 Mỗi	loại	vật	liệu	sử	dụng	cho	hệ	thống	

WFGD	đều	có	ưu,	nhược	điểm	khác	nhau.	Việc	
lựa	chọn	vật	liệu	cho	hệ	thống	cần	dựa	trên	hai	
quyết	định	tính	toán	cơ	sở	như	sau:
	 -	Giới	hạn	mức	tính	toán	clorua;
	 -	Sự	cân	bằng	giữa	chi	phí	vốn	ban	đầu	
và	chi	phí	bảo	dưỡng	định	kỳ	hàng	năm.
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NGHIÊN CỨU SO SÁNH CÁC THUẬT TOÁN ĐÁNH GIÁ SAI LỆCH 
ĐỘ TRÒN TỪ DỮ LIỆU ĐIỂM ĐO TRÊN MÁY ĐO BA TỌA ĐỘ 

(CMM)

A	COMPARATIVE	STUDY	OF	ALGORITHMS	FOR	EVALUATING	ROUNDNESS	
ERROR	FROM	POINT	DATA	OF	COORDINATE	MEASURING	MACHINE	(CMM)

Nguyễn Thành Trung*, Vũ Toàn Thắng, Lê Trung Kiên
Viện	Cơ	khí,	Trường	Đại	học	Bách	khoa	Hà	Nội

TÓM TẮT

 Sai lệch độ tròn là một thông số rất quan trọng trong việc đánh giá chất lượng các chi tiết 
cơ khí dạng tròn xoay. Sai lệch độ tròn của các chi tiết như xy lanh động cơ, trục khuỷu, tay biên 
thường được xác định bằng máy đo độ tròn hoặc máy đo tọa độ. Từ dữ liệu thu được này, người ta 
sử dụng các thuật toán để tính ra sai lệch độ tròn của chi tiết. Hiện nay, có bốn thuật toán được các 
hãng sản xuất thiết bị đo sử dụng để xác định đường tròn tham chiếu: Thuật toán đường tròn bình 
phương tối thiểu (LSC – Least Square circle); Đường tròn ngoại tiếp nhỏ nhất (MCC - Minimum 
Circumscribed circle); Đường tròn nội tiếp lớn nhất (MIC - Maximum Inscribed circle) và đường 
tròn miền tối thiểu (MZC - Minimum Zone circle). Bài báo này, mô tả lại ba thuật toán đầu tiên và 
áp dụng chúng vào các bộ số liệu tọa độ các điểm đo từ máy đo tọa độ tính ra đường kính và sai 
lệch độ tròn theo ba thuật toán này.

 Từ khóa: Sai lệch độ tròn; Máy đo tọa độ; Đường tròn ngoại tiếp nhỏ nhất; Đường tròn nội 
tiếp lớn nhất; Đường tròn miền tối thiểu.

ABSTRACT

 Roundness error is one of the most important parameters in evaluating the quality of rotating 
mechanical parts. This deviation of parts such as engine cylinder, crankshaft, connecting rod is 
usually measured by Roundness Measuring Instrument or Coordinate Measuring Machine (CMM). 
From these data, algorithms are used to calculate the roundness of the part. Presently, there are 
four algorithms used by measuring equipment manufacturers for determining the reference circles: 
Least Square circle (LSC), Minimum Circumscribed circle (MCC), Maximum Inscribed circle (MIC) 
and Minimum Zone circle (MZC). This work describes the first three algorithms and applies them to 
the point data sets of coordinate measuring machine to calculate the diameter and roundness error 
according to these algorithms.

 Keywords: Roundness error; Coordinate measuring machine; Minimum Circumscribed 
circle; Maximum Inscribed circle; Minimum zone circle.
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1. GIỚI THIỆU

	 Các	chi	tiết	dạng	tròn	xoay	chiếm	phần	
lớn	 trong	 các	 sản	 phẩm	 công	 nghiệp,	 mà	 độ	
tròn	là	một	thông	số	hình	dạng	quan	trọng	nhất	
để	 đánh	 giá	 chất	 lượng	 của	 chi	 tiết.	 Các	 quá	
trình	gia	công	luôn	luôn	là	không	hoàn	hảo,	do	
vậy,	các	sai	lệch	chắc	chắn	sẽ	xuất	hiện	do	độ	
đảo	của	trục	chính,	lực	cắt	không	ổn	định,	sự	
thay	đổi	của	nhiệt	độ,	bôi	trơn	không	đủ	hoặc	
do	biến	dạng	khi	kẹp	chặt.	Độ	không	 tròn	 sẽ	
kéo	theo	các	vấn	đề	trong	quá	trình	lắp	ráp,	làm	
việc,	gây	ra	sự	không	ăn	khớp	giữa	các	chi	tiết	
lắp	ghép.	Do	đó,	đo	độ	tròn	chính	xác	là	sự	thiết	
yếu	để	đảm	bảo	sự	hoạt	động	đúng	chức	năng	
của	cụm	chi	tiết	lắp	ghép.	

	 Theo	tiêu	chuẩn	ISO	1101	[1],	sai	lệch	
độ	tròn	được	xác	định	là	chênh	lệch	bán	kính	
giữa	hai	đường	tròn	đồng	tâm	với	khoảng	cách	
giữa	chúng	là	nhỏ	nhất	có	thể	và	bao	gồm	tất	
cả	các	điểm	đo	trên	biên	dạng.	Theo	tài	liệu	[2],	
có	bốn	cách	xác	định	đường	tròn	tham	chiếu	để	
đánh	giá	độ	tròn:	Phương	pháp	đường	tròn	bình	
phương	 tối	 thiểu;	Đường	 tròn	 ngoại	 tiếp	 nhỏ	
nhất;	Đường	 tròn	 nội	 tiếp	 lớn	 nhất	 và	 đường	
tròn	miền	tối	 thiểu.	Thực	tế,	khi	xác	định	các	
đường	tròn	tham	chiếu	này,	khi	chọn	một	tâm	
cụ	thể	nào	đó	thì	tạo	ra	các	cặp	đường	tròn	đồng	
tâm	khác	nhau	với	khoảng	cách	giữa	chúng	có	
thể	là	phù	hợp.	Như	thể	hiện	trong	hình	1,	khi	
tâm	O1	được	chọn,	chúng	ta	có	chênh	lệch	bán	
kính	 R1,	trái	lại	khi	chọn	O2	là	tâm	thì	chúng	
ta	 có	 chênh	 lệch	 bán	 kính	 R2.	Trong	 tất	 cả	
các	tâm	có	thể,	mục	đích	của	việc	đánh	giá	độ	
tròn	là	tìm	ra	tâm	nào	mà	có	giá	trị	chênh	lệch	
là	nhỏ	nhất.	Do	đó,	việc	đánh	giá	độ	tròn	là	bài	
toán	 tìm	 các	 tâm	và	 bán	 kính	 của	 các	 đường	
tròn	tham	chiếu.	Để	tìm	ra	được	các	tâm	này,	
nhiều	 kỹ	 thuật	 tính	 toán	 hình	 học	 khác	 nhau	
được	sử	dụng	như:	Sơ	đồ	Voronoi	[3];	Tam	giác	
Delaunay	[4];	Biểu	đồ	công	suất	[5].	

	 Máy	đo	tọa	độ	(Coordinate	Measuring	
Machine	–	CMM)	thường	được	sử	dụng	để	đo	
kích	thước	hình	học,	sai	lệch	hình	dạng,	hướng,	
vị	trí	và	độ	đảo	của	các	chi	tiết	cơ	khí.	Hiện	nay,	
hầu	hết	 các	máy	đo	 thương	mại	đều	 sử	dụng	
bốn	 thuật	 toán	LSC,	MCC,	MIC	và	MZC	để	
đánh	giá	độ	tròn	của	chi	 tiết,	nhưng	các	hãng	
chưa	khuyến	cáo	cụ	thể	loại	chi	tiết	nào	thì	sử	
dụng	 thuật	 toán	 nào	 để	 đánh	 giá.	Trong	 thực	
tế,	đánh	giá	sai	lệch	độ	tròn	sử	dụng	thuật	toán	
MZC	là	gần	nhất	với	định	nghĩa	của	ISO	về	độ	
tròn	và	cho	giá	trị	sai	lệch	nhỏ	nhất,	còn	thuật	
toán	MCC	thường	dùng	để	đánh	giá	chi	tiết	trục	
và	MIC	cho	chi	 tiết	 lỗ	[6,	7].	LSC	là	phương	
pháp	thông	dụng	vì	thời	gian	tính	toán	hiệu	quả	
và	ổn	định	với	các	tập	dữ	liệu	khác	nhau.

2. PHƯƠNG PHÁP
Hình học đường tròn đi qua ba điểm:

Hình 1. Các tâm có thể của đường tròn tham 
chiếu khi đo độ tròn

 Giả	sử	trong	một	mặt	phẳng	có	tọa	độ	
của	ba	điểm	là:	P1(x1,	y1),	P2(x2,	y2)	và	P3(x3,	y3)	
thì	công	thức	tính	bán	kính	R	và	tọa	độ	tâm	C	
của	đường	tròn	đi	qua	ba	điểm	này	như	sau:
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Trong	đó:

	 Số	điểm	đo	tối	thiểu	để	xác	định	sai	lệch	
độ	tròn	là	bốn	điểm	nằm	trên	một	mặt	phẳng.	
Từ	bốn	điểm	này,	người	 ta	xây	dựng	nên	hai	
đường	tròn	tham	chiếu	đồng	tâm	với	nhau,	do	
đó	có	ba	khả	năng	kết	hợp	có	thể	xảy	ra	là	1-3,	
3-1	và	2-2,	với	các	số	là	chỉ	số	điểm	nằm	trên	
đường	tròn	bên	ngoài	và	đường	tròn	bên	trong.	
Chúng	 lần	 lượt	 đại	 diện	 cho	 các	 đường	 tròn	
tham	chiếu	 theo	phương	pháp	MIC,	MCC	và	
MZC.	

	 Phương	pháp	đường	tròn	ngoại	tiếp	nhỏ	
nhất	 (MCC-	Minimum	Circumscribed	circle):	
Từ	số	liệu	ban	đầu	của	máy	đo	ba	tọa	độ	người	ta	
tìm	đường	bao	lồi	ngoài	(OCH	–	Outer	Convex	
Hull),	là	đa	giác	lồi	nhỏ	nhất	bao	lấy	toàn	bộ	dữ	
liệu	điểm	đã	cho.	Nhiều	phương	pháp	xác	định	
OCH	đã	được	phát	triển,	nhưng	người	ta	nhận	
thấy	 rằng	OCH	 tìm	được	 là	duy	nhất	đối	với	
một	bộ	dữ	liệu	cụ	thể	[8]	và	trong	bài	báo	này	
phương	pháp	tìm	đường	bao	lồi	được	sử	dụng	

là	vị	 trí	của	điểm	thứ	hai	-SPL	(Second	Point	
Location)	[9].	Sau	khi	tìm	được	đường	bao	lồi,	
người	 ta	 giảm	 số	điểm	 trên	đó	xuống	 còn	ba	
điểm	theo	thuật	toán	gồm	các	bước	như	sau:

	 1)	Đối	với	ba	điểm	liên	tiếp	nhau	trên	
OCH,	tính	bán	kính	đường	tròn	đi	qua	ba	điểm	
này	 theo	 công	 thức	 từ	 (1)	 đến	 (3).	Điểm	đầu	
tiên	trên	OCH	sẽ	sử	dụng	điểm	thứ	hai	và	cuối	
cùng	của	đường	bao	lồi	(trong	bộ	số	liệu	ở	bảng	
1	là	3	điểm	15,	1	và	2).

	 2)	Tìm	ba	điểm	mà	đường	tròn	đi	qua	
chúng	 có	 bán	 kính	 lớn	 nhất,	 rồi	 loại	 điểm	 ở	
giữa	đi.	Đối	với	tọa	độ	điểm	ở	bảng	1	thì	trong	
vòng	lặp	đầu	tiên,	chi	tiết	lỗ	có	đường	tròn	đi	
qua	 ba	 điểm	8,	 9,	 10	 là	 lớn	 nhất	 nên	 loại	 bỏ	
điểm	9,	còn	chi	tiết	trục	có	ba	điểm	10,	11,	12	
có	đường	tròn	lớn	nhất	nên	điểm	11	bị	loại.

	 3)	Trong	tất	cả	các	điểm	trên	OCH	mới	
thu	được,	lặp	lại	bước	1	và	2	cho	đến	khi	chỉ	
còn	lại	ba	điểm.	Ba	điểm	cuối	cùng	của	chi	tiết	
lỗ	là	4,	12,	13;	còn	3	điểm	trên	MCC	của	chi	
tiết	trục	là	2,	8,	12.

	 Độ	tròn	tính	được	là	hiệu	giữa	bán	kính	
đường	tròn	ngoại	tiếp	(MCC)	với	khoảng	cách	
nhỏ	nhất	min(Ri)	từ	tất	cả	các	điểm	ban	đầu	đến	
tâm	MCC:	 .

	 Phương	 pháp	 đường	 tròn	 nội	 tiếp	 lớn	
nhất	(MIC-	Minimum	Inscribed	circle):	Tương	
tự	như	MCC,	MIC	sử	dụng	đường	bao	lồi	trong	
(ICH	 là	 đa	 giác	 lớn	 nhất	 phù	 hợp	 với	 bộ	 dữ	
liệu	 sao	 cho	 các	 điểm	 đo	 nằm	 trên	 hoặc	 bên	
ngoài	nó).	Tuy	nhiên,	không	giống	như	OCH,	
ICH	không	phải	là	duy	nhất	đối	với	một	tập	dữ	
liệu	điểm	[10].	Sau	khi	có	được	đường	bao	lồi	
trong,	phép	lặp	được	sử	dụng	để	giảm	số	điểm	
trên	đường	bao	lồi	trong	xuống	thành	ba	điểm	
sao	cho	đường	tròn	đi	qua	ba	điểm	này	có	bán	
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kính	lớn	nhất,	thứ	tự	các	bước	được	tiến	hành	
là:	
	 1)	Gán	tất	cả	các	điểm	vào	ICH	gốc	và	
lưu	lại	ICH	gốc	này	để	có	thể	sử	dụng	sau.

	 2)	Đối	với	ba	điểm	liên	tiếp	trên	ICH,	
tính	bán	kính	đường	 tròn	đi	qua	ba	điểm	này	
theo	 công	 thức	 từ	 (1)	 đến	 (3).	 Đối	 với	 điểm	
đầu	tiên	thì	sử	dụng	điểm	thứ	hai	và	điểm	cuối	
cùng.
	 3)	Tìm	ba	điểm	mà	đường	tròn	đi	qua	
là	 nhỏ	 nhất,	 rồi	 loại	 bỏ	 điểm	 ở	 giữa	 ra	 khỏi	
ICH.	Trong	vòng	lặp	thứ	nhất,	đối	với	chi	tiết	
lỗ	đường	tròn	đi	qua	3	điểm	7,	8	,9	là	nhỏ	nhất	
nên	loại	bỏ	điểm	8,	trong	khi	đó	đối	với	chi	tiết	
trục	là	ba	điểm	11,	12,	13	và	do	đó	loại	điểm	12	
đi.
	 4)	Đối	với	tất	cả	các	điểm	trên	ICH	mới	
lặp	lại	bước	2	và	3	cho	đến	khi	ICH	chỉ	còn	lại	
3	điểm.	Cuối	cùng	thu	được	MIC	tạm	thời	đi	
qua	ba	điểm	1,	3,	9	của	chi	tiết	lỗ	và	3	điểm	4,	
11,	15	của	chi	tiết	trục.

	 5)	Tính	bán	kính	và	tâm	của	MIC	tạm	
thời	(RMIC)	đi	qua	ba	điểm	còn	lại.

	 6)	 Tính	 khoảng	 cách	 Ri	 từ	 tất	 cả	 các	
điểm	ban	đầu	trên	ICH	gốc	đến	tâm	MIC	tìm	
được	ở	bước	5.	Nếu	Ri	nhỏ	hơn	RMIC	thì	thêm	
điểm	này	vào	ICH.	

	 7)	 Lặp	 lại	 các	 bước	 2	 đến	 6	 cho	 đến	
khi	tất	cả	các	khoảng	cách	Ri	đều	lớn	hơn	hoặc	
bằng	RMIC.	Trong	tập	số	liệu	ở	bảng	1	thì	không	
có	Ri	nào	nhỏ	hơn	RMIC	nên	quá	 trình	 lặp	kết	
thúc	và	đường	tròn	đi	qua	ba	điểm	tìm	được	ở	

bước	4	là	MIC	cuối	cùng.

	 Độ	tròn	tính	theo	thuật	toán	đường	tròn	
nội	tiếp	lớn	nhất	là	hiệu	giữa	khoảng	cách	lớn	
nhất	Ri	 với	 bán	 kính	 đường	 tròn	 nội	 tiếp	 lớn	
nhất	  
	 Phương	pháp	đường	tròn	bình	phương	
tối	 thiểu	 (LSC-Least	 Square	 Circle):	 Thuật	
toán	 này	 có	 thể	 hiểu	 đơn	 giản	 như	 sau:	 Giả	
sử	 đường	 tròn	 bình	 phương	 tối	 thiểu	 có	 tọa	
độ	tâm	là	(xc,	yc)	bán	kính	R	thì	phương	trình	
của	 nó	 là:	 (x	 -	 xc)

2	 +	 (x	 -	 yc)
2	 =	 R2,	 đối	 với	

tập	dữ	liệu	n	điểm	đo	Pi	có	tọa	độ	(xi,	yi);	i	=	
1÷n	thu	được	từ	máy	đo	ba	tọa	độ	thì	khoảng	
cách	 từ	 các	 điểm	 này	 đến	 tâm	 của	 LSC	 là

                                          
Phương	 pháp	 này	 phải	 xác	 định	 tâm	 (xc,	 yc)	
và	bán	kính	R	sao	cho	 tổng	bình	phương	của	
các	hiệu	khoảng	 cách	di	 với	R	phải	 nhỏ	nhất	

					Tuy	nhiên,	
vì		trong	công	thức	 có	
chứa	hàm	căn	bậc	hai	nên	việc	 tính	đạo	hàm	
riêng	theo	các	biến	xc,	yc	và	R	rất	phức	tạp	nên	để	
đơn	giản,	chúng	ta	tìm	giá	trị	nhỏ	nhất	của	hàm	

	 Để	giải	bài	toán	này	thì	đạo	hàm	riêng	
theo	các	biến	xc,	yc,	R	phải	bằng	không	và	từ	
đó	dẫn	đến	hệ	phương	trình	phi	tuyến	rất	khó	
để	tìm	nghiệm.	Bằng	cách	chuyển	sang	hệ	tọa	
độ	(u,	v)	như	sau,	ta	có	thể	giải	được	bằng	cách	
đơn	giản	hơn:
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	 Sau	khi	tìm	được	(uc,	vc),	α	tính	ngược	
lại	được	(xc,	yc),	R	và	độ	tròn	được	tính	bằng	
hiệu	khoảng	cách	lớn	nhất	và	nhỏ	nhất	từ	các	
điểm	đến	tâm	LSC	∆tr	=	Rimax	–	Rimin.	

3. THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN    
          

	 Một	chi	tiết	lỗ	và	một	chi	tiết	trục	được	
sử	dụng	để	đo	độ	 tròn	 trên	máy	đo	ba	 tọa	độ	
(CMM)	 Mitutoyo	 Crysta	 Apex	 S544	 (hình	
2)	có	sai	số	cho	phép	lớn	nhất	E0,MPE	=	2,2		+	
4L/1000	µm.

Hình 2. Hình ảnh chi tiết lỗ (a) và trục (b) trên máy đo ba tọa độ

	 Phần	mềm	MCosmos	V4.3	được	hãng	Mitutoyo	cung	cấp	để	điều	khiển	CMM	và	thu	thập,	
xử	lý	số	liệu,	tuy	nhiên	để	xử	lý	cùng	một	bộ	dữ	liệu	theo	các	thuật	toán	khác	nhau	thì	tọa	độ	n	điểm	
đo	được	xuất	ra	file	text	như	sau:

 Bảng 1. Dữ liệu tọa độ điểm x, y từ máy đo ba tọa độ Mitutoyo Crysta Apex S544:
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Tiếp	theo,	số	liệu	được	xử	lý	để	tính	ra	kết	quả	về	đường	kính	và	sai	lệch	độ	tròn	theo	ba	thuật	
toán:

Bảng 2. Kết quả đường kính, độ tròn và tọa độ tâm của hai chi tiết đo theo tọa độ điểm ở bảng 1:

Để	đưa	ra	được	các	thảo	luận	khách	quan	thì	8	chi	tiết	tiếp	theo	được	đo	trên	CMM	và	xử	lý	số	
liệu	tương	tự	để	có	các	kết	quả	theo	bảng	sau:

Bảng 3. Kết quả đường kính và độ tròn của 8 chi tiết đo theo 3 phương pháp LSC, MCC, MIC:
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	 Đường	kính	danh	nghĩa	thu	được	theo	
thuật	toán	LSC	có	độ	lớn	ở	giữa	MCC	và	MIC,	
trong	khi	kết	quả	theo	MCC	là	lớn	nhất	và	MIC	
là	nhỏ	nhất.	Điều	này	là	rất	logic	vì	theo	định	
nghĩa	MCC	 là	 đường	 tròn	 bao	 lấy	 tất	 cả	 các	
điểm	 của	 bộ	 số	 liệu,	 còn	MIC	 là	 đường	 tròn	
nội	tiếp	ở	bên	trong	(các	điểm	đo	sẽ	nằm	trên	
hoặc	 bên	 ngoài	 đường	 tròn	 này),	 mà	 đường	
kính	danh	nghĩa	tính	được	chính	là	đường	kính	
của	các	đường	tròn	LSC,	MCC	và	MIC.	Trong	
khi	đó,	giá	trị	độ	tròn	chênh	lệch	lớn	nhất	đến	
30,85%	ở	chi	tiết	lỗ	trong	bảng	1	giữa	phương	
pháp	MCC	và	MIC	và	nhỏ	nhất	là	3,25%	ở	chi	
tiết	1-1	bảng	3.	Ngoài	ra,	một	điều	đặc	biệt	là	
hầu	hết	giá	trị	độ	tròn	của	một	bộ	số	liệu	tính	
theo	phương	pháp	MIC	hoặc	MCC	có	giá	 trị	
nhỏ	hơn	LSC.	Do	vậy,	cần	phát	triển	thuật	toán	
đường	tròn	miền	tối	thiểu	MZC	để	tính	ra	giá	
trị	độ	tròn	nhỏ	hơn	phù	hợp	với	tiêu	chuẩn	ISO	
1101.

4. KẾT LUẬN

	 Ba	phương	pháp	xử	lý	số	liệu	theo	đường	
tròn	bình	phương	tối	thiểu	(LSC),	đường	tròn	
ngoại	tiếp	nhỏ	nhất	(MCC)	và	đường	tròn	nội	
tiếp	lớn	nhất	(MIC)	đã	được	trình	bày	một	cách	
tường	minh.	Với	cùng	một	bộ	dữ	liệu	điểm	đo,	
MCC	sẽ	tính	ra	đường	tròn	bao	ngoài	tất	cả	các	
điểm	trên	bề	mặt	chi	tiết	đo	nên	có	đường	kính	
lớn	hơn	so	với	MIC,	do	đó	phương	pháp	MCC	
phù	hợp	để	đo	chi	tiết	trục	và	MIC	phù	hợp	cho	
chi	tiết	lỗ.

Ngày	nhận	bài:	21/5/2021
Ngày	phản	biện:	31/5/2021

Tài liệu tham khảo:

[1].	Tiêu	chuẩn	ISO	1101:	Thông	số	hình	học	sản	
phẩm	 (Geometrical	 product	 specifications	
-	GPS)	 –	Dung	 sai	 hình	 học,	Dung	 sai	 hình	
dạng,	hướng,	vị	trí	và	độ	đảo	(2013).

[2].	Tiêu	 chuẩn	 ISO	12181-1:	Thông	 số	hình	học	
sản	phẩm	(Geometrical	product	specifications	
-	GPS)	–	Phần	1:	Thuật	ngữ	và	các	tham	số	của	
độ	tròn	(2011).

[3].	Voronoi	diagrams	-	A	survey	of	a	fundamental	
data	structure,	Aurenhammer	Franz,	ACM

Computing	Surveys	(1991)	23:	p345–405.
[4].	 Triangle:	 engineering	 a	 2D	 quality	 mesh	

generator	 and	 Delaunay	 triangulator,	
Shewchuk	 Jonathan	 Richard,	 Applied	
Computational	Geometry	Towards	Geometric	
Engineering	(1996)	p203-222.

[5].	 Power	 diagrams:	 properties,	 algorithms,	 and	
applications,	 Aurenhammer	 Franz,	 SIAM	
Journal	on	Computing	(1987)	16:	p78–96.

[6].	The	certified	quality	engineer	handbook,	Berger	
RW,	 Benhow	 DW,	 Elshennawy	AK,	Walker	
HF,	 2nd	 ed.	Wisconsin:	ASQ	Quality	 Press;	
2006.

[7].	 Some	 aspects	 of	 the	 roundness	measurement	
with	CMM,	Gapinski	B,	Grzelka	M,	Rucki	M,	
XVIII	IMEKO	world	congress	metrology	for	
a	sustainable	development	(2006)	p17–22.

[8].	An	 investigation	 of	 reference	 criteria	 used	 in	
roundness	 measurement,	 Chetwynd	 DG,	
Phillipson	 PH,	 Journal	 of	 Physics	 E	 (1980)	
13:	530.

[9].	Simple	and	efficient	algorithms	for	roundness	
evaluation	 from	 the	 coordinate	measurement	
data,	 E.S.	 Gadelmawla,	 Measurement	 43	
(2010)	p223–235.

[10].	 Development	 and	 application	 of	 Voronoi	
diagrams	in	the	assessment	of	roundness	error	
in	an	industrial	environment,	Roy	U,	Zhang	X,	
Computers	 and	 Industrial	 Engineering	 1994	
(Volume	26)	p11–26.



41
ISSN 2615 - 9910

TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT NAM, Số 8 năm 2021 
cokhivietnam.vn / tapchicokhi.com.vn

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI



MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG THÍ NGHIỆM BIẾN DẠNG DẬP MẪU NHỎ 

MODELLING	AND	SIMULATION	OF	SMALL	PUNCH	TEST	FOR	STEEL

Phạm Thị Hằng1*, Yoshida Shiguma2, Iwamoto Takeshi3

1Khoa	Cơ	khí,	Trường	Đại	học	Thủy	lợi	
2Khoa	Khoa	học	và	Công	nghệ	tiên	tiến,	Đại	học	Hiroshima,	Nhật	Bản

3Viện	Khoa	học	và	Công	nghệ,	Đại	học	Hiroshima,	Nhật	Bản

TÓM TẮT

 Mô hình thí nghiệm dập mẫu nhỏ gần đây được ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu tính 
chất cơ học của vật liệu, do phương pháp thí nghiệm rất đơn giản, đáng tin cậy, chi phí rất thấp so 
với những phương pháp thí nghiệm cơ học truyền thống khác. Trong nghiên cứu này, thí nghiệm dập 
mẫu nhỏ được mô hình hóa để mô phỏng tính chất cơ học của vật liệu dựa trên phương pháp tính 
toán điều kiện biên phù hợp với mô hình thí nghiệm thực tế. Từ đó, ứng dụng mô phỏng thí nghiệm 
biến dạng dập mẫu nhỏ cho thép.

 Từ khóa: Phương pháp phần tử hữu hạn; Tính chất cơ học; Tính chất phá hủy; Thí nghiệm 
dập mẫu nhỏ; Mô phỏng máy tính.

ABSTRACT

 Small punch test has been applied widely for investigation of mechanical properties of 
materials because of its simple testing methodology, reliability and low cost. In this study, a finite 
element model is established for small punch test to investigate mechanical properties of steel based 
on the actual boundary conditions. 

 Keywords: Computational simulation; Finite element method; Fracture toughness; 
Mechanical properties; Small punch test.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

	 Thông	thường,	các	đặc	trưng	cơ	học	của	
vật	 liệu	 được	 xác	 định	 bằng	 thí	 nghiệm	 kéo,	
nén,	uốn	ba	điểm,	thí	nghiệm	Charpy…	là	các	
phương	pháp	truyền	thống,	phổ	biến.	Từ	những	
năm	1980,	các	nhà	khoa	học	Mỹ	và	Nhật	Bản	
đã	bắt	đầu	tiến	hành	phương	pháp	thí	nghiệm	
dập	mẫu	nhỏ	cho	những	vật	liệu	phóng	xạ	[1].	

Biến	dạng	dập	mẫu	nhỏ	là	một	dạng	của	biến	
dạng	uốn,	 trong	đó	sử	dụng	chày,	cối	và	mẫu	
rất	nhỏ	[2].	Mẫu	dùng	trong	thí	nghiệm	chỉ	có	
đường	kính	trong	khoảng	3÷10	mm	và	độ	dày	
từ	0,1÷0,7	mm,	trong	đó,	phổ	biến	sử	dụng	mẫu	
thí	nghiệm	có	đường	kính	10mm	và	chiều	dày	
0,5	mm.	Ưu	điểm	lớn	nhất	của	thí	nghiệm	dập	
mẫu	 nhỏ	 là	 phương	 pháp	 thí	 nghiệm	 rất	 đơn	
giản,	đáng	tin	cậy,	thực	hiện	trên	mẫu	nhỏ	nên	
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chi	phí	rất	thấp	so	với	những	phương	pháp	thí	
nghiệm	cơ	học	truyền	thống	khác	[3,	4].	

	 Mặc	 dù	 phương	 pháp	 thí	 nghiệm	 dập	
mẫu	nhỏ	có	nhiều	ưu	điểm,	nhưng	do	mẫu	quá	
nhỏ,	nhiều	thông	số	thí	nghiệm	như	nhiệt	độ,	sự	
chuyển	biến	pha	trong	vật	liệu,	sự	phá	hủy	tế	vi	
rất	khó	thu	thập	trong	quá	trình	thí	nghiệm	[5].	
Do	đó,	việc	tiến	hành	mô	hình	hóa	mô	phỏng	
biến	dạng	dập	mẫu	nhỏ	là	rất	cần	thiết.	Trong	
nghiên	cứu	này,	thí	nghiệm	dập	mẫu	nhỏ	được	
mô	hình	hóa	để	mô	phỏng	tính	chất	cơ	học	của	
vật	 liệu	dựa	 trên	phương	pháp	 tính	 toán	điều	
kiện	biên	phù	hợp	với	mô	hình	thí	nghiệm	thực	
tế.	Từ	đó,	ứng	dụng	mô	phỏng	thí	nghiệm	biến	
dạng	dập	mẫu	nhỏ	cho	thép.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Mô hình phương pháp thí nghiệm dập nhỏ

	 Hình	1,	thể	hiện	mô	hình	thí	nghiệm	dập	
nhỏ.	Mô	 hình	 thí	 nghiệm	 bao	 gồm	 có	 khuôn	
trên	 và	 khuôn	 dưới	 được	 định	 vị	 và	 bắt	 chặt	
với	nhau	bằng	các	vít.	Một	mẫu	thử	nhỏ	dạng	
đĩa	được	đặt	ở	chính	giữa	khuôn	dưới.	Trong	
quá	trình	thí	nghiệm,	mẫu	thử	chịu	lực	tác	dụng	
thông	 qua	 chày.	 Đầu	 chày	 có	 bán	 kính	 cong	
bằng	1,2	mm.	

2.2. Mô hình phần tử hữu hạn

	 Hình	2,	 thể	hiện	mô	hình	phần	tử	hữu	
hạn	của	thí	nghiệm	dập	mẫu	nhỏ	trong	không	
gian	hai	chiều.	Do	tính	đối	xứng	về	biên	dạng	
cũng	như	điều	kiện	biên,	chỉ	một	phần	của	mẫu	
được	 mô	 phỏng.	 Phần	 tử	 đối	 xứng	 tam	 giác	
được	 sử	 dụng	 cho	mô	 phỏng.	 Các	 nút	 thuộc	
phần	tử	tiếp	xúc	với	phần	khuôn	trên	và	khuôn	
dưới	được	giới	hạn	chuyển	động	theo	phương	
thẳng	đứng.	Các	nút	thuộc	miền	biên	đối	xứng	
được	 giới	 hạn	 bậc	 tự	 do	 theo	 phương	ngang.	

Trong	 nghiên	 cứu	 này,	 sử	 dụng	 mẫu	 thử	 có	
đường	 kính	 10mm,	 độ	 dày	 0,5mm.	Bán	 kính	
của	khuôn	dưới	là	4	mm.

Hình 1. Sơ đồ thí nghiệm biến dạng dập mẫu nhỏ

Hình 2. Mô hình phần tử hữu hạn

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tính toán điều kiện biên 

	 Mô	 phỏng	 thí	 nghiệm	 dập	 nhỏ	 được	
thực	hiện	bằng	ngôn	ngữ	lập	trình	Fortran,	do	
đó	các	điều	kiện	biên	được	tính	toán	gắn	cho	
các	nút	của	phần	tử	hữu	hạn.	Tác	động	của	chày	
lên	bề	mặt	mẫu	thử	được	mô	hình	hóa	bằng	sự	
dịch	chuyển	của	các	nút	khi	được	tiếp	xúc	với	
chày	như	thể	hiện	trên	hình	3.	Xét	nút	thứ	nhất	
là	nút	1,	là	nút	nằm	ở	chính	giữa	của	mẫu	thử	và	
tiếp	xúc	với	chày	đầu	tiên.	Tốc	độ	dịch	chuyển	
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của	nút	này	được	cài	đặt	bằng	tốc	độ	biến	dạng	
của	mẫu	trong	thí	nghiệm	thực	tế.	Tốc	độ	biến	
dạng	của	các	nút	n	còn	lại	được	cài	đặt	bằng	0.	
Khi	nút	n	thỏa	mãn	điều	kiện	sau	thì	tốc	độ	biến	
dạng	của	nút	đó	sẽ	bằng	tốc	độ	biến	dạng	của	
mẫu	trong	thí	nghiệm	thực	tế:

Hình 3. Mô hình chuyển động của các nút
 tiếp xúc với chày

 Trong	đó:	dx(n)	và	dy(n)	 	là	chuyển	động	
của	nút	n	theo	phương	Ox,	phương	Oy	tương	
ứng.	dx(1)		và	dy(1)		chuyển	động	của	nút	1	theo	
phương	Ox	 phương	Oy	 tương	 ứng;	 R	 là	 bán	
kính	của	chày.

3.2. Ứng dụng mô hình phần tử hữu hạn để 
mô phỏng 

	 Mô	hình	thí	nghiệm	dập	nhỏ	được	mô	
phỏng	bằng	phương	pháp	phần	tử	hữu	hạn	cho	
thép	ở	 tốc	độ	biến	dạng	20	mm/min.	Kết	quả	
thí	nghiệm	được	thể	hiện	trên	hình	4	(b)	về	biên	
dạng	mẫu	sau	khi	biến	dạng	với	sự	phân	bố	của	
độ	biến	dạng	tương	đương.	So	với	mẫu	sau	khi	
thí	 nghiệm	 thực	 tế	 (hình	 4a),	 biên	 dạng	mẫu	

thu	được	từ	kết	quả	mô	phỏng	là	tương	đương.	
Mẫu	 được	 biến	 dạng	 nhiều	 nhất	 ở	 vùng	 biên	
của	chày	và	phá	hủy	sẽ	xuất	hiện	 trong	vùng	
này	như	quan	sát	trong	thực	nghiệm.	Hơn	nữa,	
vết	nứt	phá	hủy	đầu	tiên	được	dự	đoán	sẽ	xuất	
hiện	từ	phía	bề	mặt	bên	trên	của	mẫu	thử.	Hiện	
tượng	này	không	thể	được	dự	đoán	từ	kết	quả	
thực	nghiệm.	

	 Hình	5,	thể	hiện	mối	quan	hệ	giữa	lực	
tác	dụng-độ	võng	thu	được	từ	mô	phỏng	ở	tốc	
độ	biến	dạng	0,2	mm/min.	Kết	quả	đường	cong	
này	rất	phù	hợp	với	dạng	đường	cong	lực	tác	
dụng-độ	võng	điển	hình	thu	được	từ	thí	nghiệm	
dập	nhỏ.	Từ	những	kết	 quả	 cho	 thấy,	 các	kết	
quả	thu	được	từ	mô	phỏng	phần	tử	hữu	hạn	cho	
biến	dạng	dập	mẫu	nhỏ	là	rất	đáng	tin	cậy	và	có	
thể	được	dùng	để	khảo	sát	tính	chất	cơ	học,	tính	
chất	phá	hủy	cho	thép.

(a)

(b)

Hình 4. Biên dạng mẫu sau khi biến dạng dập nhỏ 
thu được từ (a) thực nghiệm và (b) mô phỏng
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Hình 5. Đường cong lực tác dụng-độ võng

4. KẾT LUẬN

	 Phương	pháp	thí	nghiệm	dập	mẫu	nhỏ	
đã	được	mô	hình	hóa	để	mô	phỏng	tính	chất	cơ	
học,	 tính	 chất	 phá	hủy	của	 thép.	Các	kết	 quả	
cho	thấy,	mô	hình	phần	tử	hữu	hạn	được	thiết	
lập	phù	hợp	với	điều	kiện	biên	thí	nghiệm	thực	
tế.	Các	kết	quả	mô	phỏng	là	đáng	tin	cậy	và	có	
thể	được	dùng	để	khảo	sát	cơ	tính	của	thép.	Ở	
tốc	độ	biến	dạng	0,2	mm/min,	mẫu	thử	bị	thắt	ở	
phần	mép	của	chày	và	vết	nứt	sẽ	xuất	hiện	đầu	
tiên	 trong	vùng	này	 từ	phía	bên	 trong	bề	mặt	
mẫu.
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NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ LUYỆN THÉP MÁC 30CrMnSi 
TỪ SẮT XỐP BẰNG LÒ ĐIỆN CẢM ỨNG

STUDY	TECHNOLOGY	ON	MELTING	A	30CRMNSI	STEEL	FROM	THE	SPONGE	
IRON	IN	INDUCTION	FURNACE

Trần Công Thức1*, Trần Danh Vũ2, Phạm Thế Hùng1, Lê Nhật Bằng1, Tạ Thị Yến1,                  
Đinh Duy Phương1, Phạm Sỹ Liên1, Nguyễn Trung Kiên1, Hoàng Thị Kim Dung1

1Trường	Đại	học	Thái	Bình
2Trường	Cao	đẳng	Công	thương	TP.	Hồ	Chí	Minh

TÓM TẮT

 Thép 30CrMnSi chất lượng cao được sử dụng nhiều trong quân sự để chế tạo các chi tiết 
máy chịu lực như các trục, chốt xích và đĩa li lợp xe tăng. Bài báo trình bày nghiên cứu công nghệ 
luyện mác thép 30CrMnSi từ nguyên liệu sắt xốp bằng lò điện cảm ứng, với tỷ lệ nguyên liệu 30% 
sắt xốp phù hợp điều kiện thực tiễn ở Việt Nam. 

 Từ khóa: Sắt xốp; Thép 30CrMnSi; Lò điện cảm ứng.

ABSTRACT

 High quality 30CrMnSi steel is used extensively in the military to produce the mechanical 
parts such as the shafts, chain latch and Cluctch disk in tank. This  paper  presents study  on  
smelting a 30CrMnSi steel from  the  sponge  iron material in induction furnace, at the rate of 30% 
sponge iron material, suitable for practical conditions in Vietnam.

 Keywords: Sponge iron; 30CrMnSi steel; Induction furnace.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

	 Theo	 công	 nghệ	 luyện	 thép	 truyền	
thống	chủ	yếu	từ	gang	và	thép	phế,	nên	nguyên	
liệu	chứa	nhiều	tạp	chất,	khó	khống	chế	thành	
phần,	để	luyện	được	mác	thép	30CrMnSi	chất	
lượng	cao	có	hàm	lượng	tạp	chất	P,	S	thấp,	khí	
thấp	là	khó	khăn,	phải	sử	dụng	công	nghệ	phức	
tạp	 và	 tốn	 kém.	Một	 số	 nghiên	 cứu	 trong	 và	
ngoài	nước	đã	chỉ	ra	rằng,	sử	dụng	nguyên	liệu	
sắt	xốp	hàm	lượng	P,	S	thấp,	chứa	một	lượng	ô	

xy	nhất	định,	được	luyện	trong	lò	điện	cảm	ứng	
có	tính	năng	sôi,	khuấy	đảo	nước	thép	thuận	lợi	
cho	việc	khử	tạp	chất	cho	thép	có	độ	sạch	tạp	
chất	cao	[2,	3,	4,	5].

	 Nghiên	 cứu	vấn	đề	 tinh	 luyện	 thép	 từ	
sắt	xốp	trong	lò	điện	có	độ	sạch	tạp	chất	cao	có	
thể	sử	dụng	để	chế	tạo	các	chi	 tiết	máy	trong	
quân	sự.	Hiện	nay,	ở	nước	ta	còn	là	vấn	đề	mới	
đang	 được	 nhóm	 nghiên	 cứu	 tập	 trung	 giải	
quyết	trong	thời	gian	gần	đây.
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2. PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM

	 Trên	hình	1	là	sơ	đồ	nghiên	cứu	luyện	mác	thép	30CrMnSi	gồm	các	bước	công	nghệ	như	sau:
 

Hình 1. Sơ đồ quy trình công nghệ

2.1. Chuẩn bị nguyên liệu 

	 Chọn	sắt	xốp	cục	loại	1	đem	sấy	khô	và	thép	phế	không	dính	tạp	chất	được	cắt	thành	từng	
đoạn	vừa	kích	thước	lò	nấu.

Bảng 1.  Nguyên liệu sắt xốp cục được sấy khô và kiểm tra thành phần [1]:

Bảng 2. Thành phần thép phế và fero:
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2.2. Luyện đúc phôi thép 

	 	Thép	được	luyện	trong	lò	điện	cảm	ứng	
1.000kg,	phối	liệu	ban	đầu	được	tính	toán	theo	
bảng	3.	Với	nguồn	nguyên	liệu	ban	đầu	là	30%	
sắt	xốp,	70%	thép	phế	và	một	số	nguyên	liệu	
hợp	kim	hóa	như	FeMn80	cacbon	thấp,	FeSi75,	
FeCr65,	Ni,	được	khử	khí	bằng	nhôm.	

Bảng 3. Bảng tính toán phối liệu mác thép 
nghiên cứu:

	 -	Kiểm	tra	thiết	bị:	Bảo	dưỡng	tường	lò	
những	vị	trí	lõm	sâu,	làm	sạch	xỉ	của	mẻ	nấu	
trước	và	các	chất	bẩn	khác;	kiểm	tra	hệ	thống	
nước	làm	mát	vòng	cảm	ứng,	hệ	thống	tụ	điện,	
tủ	điện...
	 -	Nấu	chảy	liệu:	Lót	nồi	 lò	4kg	(CaO/
CaF2:	1/5).	Xếp	thép	phế	vào	lò,	nâng	dần	công	
suất	khoảng	80%	công	suất	định	mức	cho	đến	
khi	thép	phế	chảy	hết,	 tiến	hành	hạ	công	suất	
lò	xuống	khoảng	50%	và	duy	trì	để	nạp	liệu	sắt	
xốp.	
	 Nạp	sắt	xốp	được	chia	 làm	nhiều	đợt,	
mỗi	 đợt	 8kg,	 nhấn	 chìm	dưới	 lớp	xỉ,	 nạp	hết	
số	lượng	400kg	sắt	xốp	khoảng	5	phút	thì	nâng	
công	 suất	 lò	 lên	 80%.	Tiến	 hành	 vớt	 xỉ,	 cho	
khoảng	2kg	CaO	+	CaF2	để	tạo	xỉ	lần	2.	

-	Khử	tạp	chất:
	 Tạo	xỉ	mới	khử	P,	độ	Bazơ	B	=	3,	cho	
một	 lượng	 nhất	 định	 oxit	 sắt	 chiếm	 khoảng	
14-18%	 trọng	 lượng	 xỉ,	 duy	 trì	 nhiệt	 độ	 lò	 ở	
khoảng	1.300	-	1.3500C;	Khối	lượng	xỉ	nạp	tỷ	
lệ	với	lượng	P	cần	khử,	xỉ/P	=	35÷50	lần,	nhưng	
không	quá	1,5%	trọng	lượng	mẻ	nấu.

	 Khử	S	tiến	hành	sau	khi	khử	khí,	tạo	xỉ	
mới	khử	S,	độ	Bazơ	B	=	6,	nâng	công	suất	lò	lên	
để	nhiệt	độ	nước	thép	khoảng	khoảng	1.6500C;	
Khối	lượng	xỉ	nạp	tỷ	lệ	với	lượng	S	cần	khử,	
xỉ/P	=10-20	lần,	nhưng	không	quá	1,5%	trọng	
lượng	mẻ	nấu.

	 -	 Khử	 khí:	 Dùng	 1kg	 nhôm	 cho	 trực	
tiếp	vào	 lò	để	khử	khí	 triệt	để.	Tiến	hành	 lấy	
mẫu	đen	phân	tích	nhanh	thành	phần	xác	định	
lượng	điều	chỉnh	hợp	kim	phù	hợp.	

	 -	Tính	 toán	 để	 điều	 chỉnh	 thành	 phần	
theo	công	thức	(1).

(1)

	 Trong	đó:	N	-	Hàm	lượng	nguyên	tố	hợp	
kim	mác	thép	nấu	(%);	N’-	Hàm	lượng	nguyên	
tố	hợp	kim	trong	 thép	 trước	khi	hợp	kim	hóa	
(%);	a	-	Hàm	lượng	nguyên	tố	hợp	kim	trong	
fero	(%);	ƞ-	Hệ	số	thu	hồi	của	hợp	kim	trong	
fero	(%);	M	-	Khối	lượng	của	toàn	mẻ	nấu	(kg).	
 
	 Lượng	hợp	kim	hóa	tính	toán	theo	công	
thức	 1	 như	 sau:	 FeMn	 28,2kg;	 FeSi	 31,1kg;	
FeCr	26,5kg;	Ni	3,1kg;	 than	điện	cực	5,4	kg.	
Hạ	 thấp	nhiệt	 độ	nước	 thép	khi	 hợp	kim	hóa	
FeMn80:	 1.230	 -1.260°C;	 FeSi75:	 1.210-
1.315°C.	Để	3-5	phút	cho	lượng	hợp	kim	hóa	
chảy	 hết	 tiến	 hành	 lấy	 mẫu	 phân	 tích	 thành	
phần.	
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Bảng 4. Thành phần hóa học mác thép nghiên 
cứu sau khi hợp kim hóa:

	 Bảng	 4	 cho	 thấy	 các	 hàm	 lượng	 hợp	
kim	đều	trong	ngưỡng	chuẩn	của	mác	thép,	tiếp	
theo	 tiến	 hành	 ra	 thép.	Thép	 được	 đúc	 đứng,	
đường	kính	ϕ	200	x	800mm.

Hình 2. Sản phẩm thực nghiệm

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

	 Tiến	hành	nấu	ba	mẻ	theo	quy	trình	các	
bước	như	hình	1,	ảnh	các	phôi	sau	đúc	được	thể	
hiện	trên	hình	2,	kết	quả	phân	tích	thành	phần	
hóa	học	ba	mẻ	nấu	được	thống	kế	trong	bảng	5.

 Bảng 5. Thành phần hóa học ba mẻ nấu 
mác thép 30CrMnSi nghiên cứu theo ГОСТ 
4543-71 [6]:

	 Kết	 quả	 nấu	 luyện	 trong	 bảng	 5	 cho	
thấy,	 mác	 thép	 nghiên	 cứu	 luyện	 từ	 sắt	 xốp	
có	thành	phần	Si%,	Mn%,	C%,	Cr%	đều	nằm	
trong	giới	hạn.	Thành	phần	C	dao	động	trong	
khoảng	từ	0,28	÷	0,30,	Mn	từ	0,96	÷	1,01,	Si	từ	
1,01	÷	1,05,	P	0,023	÷	0,027,	S	0,017	÷	0,018.	
So	với	mác	thép	30CrMnSi	tiêu	chuẩn	ГОСТ	
4543-71	 thành	 phần	 tạp	 chất	 thấp	 hơn	 nhiều	
0,027%	P;	0,018%	S.	Sau	ba	mẻ	nấu	tường	lò	
mòn	nhiều	hơn,	thời	gian	nấu	ngắn	hơn	khoảng	
ba	giờ	một	mẻ	so	với	nấu	thép	từ	thép	phế.	

	 Sắt	 xốp	 có	 cấu	 trúc	 rỗng	 xốp	 khi	 nấu	
trong	lò	điện	cảm	ứng	nên	nước	thép	sôi	mạnh	
và	khuấy	đảo	một	cách	liên	tục	làm	tạp	chất	nổi	
lên,	đi	vào	xỉ	cho	thép	trở	nên	sạch	hơn.

	 Sắt	xốp	là	nguyên	liệu	sạch,	thành	phần	
ổn	định,	thành	phần	cacbon	thấp	tạo	điều	kiện	
thuận	lợi	cho	luyện	mác	thép	30CrMnSi	và	thép	
hợp	kim	 thấp	 chất	 lượng	 cao,	 đồng	 thời	 hàm	
lượng	tạp	chất	(P,	S)	thấp	có	tác	dụng	cải	thiện	
chất	 lượng	thép,	nâng	cao	tính	dẻo.	Ngoài	ra,	
do	hoàn	nguyên	nhiệt	độ	thấp,	nên	các	nguyên	
tố	vi	lượng	không	bị	mất	đi.
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4. KẾT LUẬN

	 Kết	quả	nghiên	cứu	cho	thấy	có	thể	nấu	
luyện	thép	hợp	kim	30CrMnSi	chất	lượng	cao	
từ	sắt	xốp	với	hàm	lượng	tạp	chất	thấp	<0,027	
P%,	0,018	S%	mà	chưa	cần	qua	tinh	luyện.	

		 	Kết	quả	phân	tích	thành	phần	hóa	học	
đều	đạt	yêu	cầu	theo	tiêu	chuẩn	cả	Liên	bang	
Nga	ГОСТ	4543-71[6]:	 0,28	÷	 0.35%	C;	 0,8	
÷	 1,1%	 Mn;	 0,9	 ÷	 1,2	 %	 Si;	 0,8	 ÷	 1,1%Cr	
<0,035%	 P;	 <0,035%	 S;	 <0,30%	 Ni;	 <0,3%	
Cu.	Khẳng	định,	luyện	thép	từ	nguyên	liệu	sắt	
xốp	trong	lò	điện	cảm	ứng	dễ	dàng	điều	chỉnh	
hàm	lượng	cacbon	và	thành	phần	hợp	kim,	cho	
độ	sạch	tạp	chất	cao,	P0,027%	S0,018%.
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TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ ỨNG DỤNG BĂNG TẢI CÀO NGẬP NƯỚC 
CHO THÁO XỈ DƯỚI LÒ HƠI

CALCULATION,	DESIGN,	AND	UTILIZATION	OF	SUBMERGED	SCRAPER	
CONVEYOR	FOR	REMOVAL	OF	BOTTOM	ASH

Nguyễn Hoàng Giang, Lê Xuân Quý
Viện	Nghiên	cứu	Cơ	khí

TÓM TẮT

 Nhiệt điện than luôn đóng vai trò chủ lực trong hệ thống điện của Việt Nam. Tuy nhiên, 
các nhà máy nhiệt điện cũng có những tác động tiêu cực tới môi trường. Bảo vệ môi trường trong 
các dự án nhiệt điện hiện là mối quan tâm của chính phủ Việt Nam, để đảm bảo mục tiêu phát 
triển năng lượng bền vững. Một trong những giải pháp chính là sử dụng các công nghệ, thiết bị 
mới, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Các nhà máy nhiệt điện cũ, dùng công nghệ thải 
xỉ kiểu thủy lực, có tác động tiêu cực ảnh hưởng tới môi trường do nước rò rỉ ra từ các hệ thống 
vận chuyển thủy lực. Các dự án nhiệt điện mới áp dụng phương pháp thải xỉ kiểu cơ khí  (băng 
tải cào ngập trong nước) đã thể hiện các ưu điểm so với phương pháp thải xỉ kiểu thủy lực cũ, 
giảm được đáng kể lượng nước sử dụng. Để góp phần vào công cuộc nội địa hóa thiết bị nhiệt 
điện, cũng như theo đuổi mục tiêu năng lượng bền vững, bảo vệ môi trường, Viện Nghiên cứu Cơ 
khí (Narime) đã thực hiện tính toán, thiết kế, chế tạo hệ thống tháo xỉ ướt kiểu băng tải cào cho 
nhà máy nhiệt điện đốt than phun có công suất tổ máy đến 300 MW, cung cấp cho Nhà máy Nhiệt 
điện Than Thái Bình 1. Bài báo này trình bày kết quả tính toán, thiết kế và ứng dụng băng tải cào 
ngập trong nước, do Viện thực hiện tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1.

 Từ khóa: Băng tải cào ngập trong nước; Hệ thống thải tro xỉ; Nhiệt điện đốt than; Viện 
Nghiên cứu Cơ khí.

ABSTRACT

 Coal fired power plants always play a key role in Vietnam’s electricity system. However, 
the thermal power plants also have some bad effects on the evironment. Enviromental protection 
in thermal power projects is the concern of Vietnamese government to ensure sustainable energy 
development. One of the main solutions is the use of new technologies and equipment that meet 
the requirements of enviromental protection. Those Vietnamese obsolete thermal power plants, 
which are using hydraulic ash handling system, have negative impacts on environment, due to 
water leaks from its water hydraulic transport system. Mechanical bottom ash handling method 
(Submerged Scraped Conveyor) has begun to utilize in some new thermal power projects, which 
have have shown their advantages comprared to the ones which use hydraulic bottom ash  handling 
method due to reduced significantly amound of water required. In order to contribute to the 
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localization equipment in thermal power plant, as well as pursuing the sustainable energy target, 
protecting enviroment, the Reseach Institute of Mechanical Engineering (Narime) has caried out 
a study on calculation, design, manufacture of a submerged scraped conveyor which could utilize 
for a coal fired power plants with a capacity up to 300 MW. This submerged scraped conveyor is 
supplied to Thaibinh 1 thermal power plant. This paper is to show results on calculation, design, 
and utilization of the submerged scraped conveyor for the Thai Binh 1 thermal power plant.

 Keywords: Ash handling system; National Research Institute of Mechanical Engineering; 
Submerged scraped conveyor; Coal thermal power plant.

1. GIỚI THIỆU 

	 Nhu	cầu	tiêu	thụ	điện	năng	tại	Việt	Nam	
liên	 tục	 tăng	 theo	hàng	năm.	Để	đáp	ứng	nhu	
cầu	điện	năng	tăng,	chính	phủ	Việt	Nam	đã	đề	
ra	mục	tiêu	cụ	thể	về	cung	cấp	điện	năng,	trong	
đó	có	quy	hoạch	nhiều	nhà	máy	nhiệt	điện	đốt	
than	mới	tại	các	tỉnh	thành		khắp	cả	nước.	Trong	
một	nhà	máy	nhiệt	điện	đốt	than,	nếu	lò	hơi	là	
trái	 tim	của	nhà	máy,	 thì	hệ	thống	xử	lý	tro	xỉ	
chính	là	yếu	tố	để	đảm	bảo	trái	tim	đó	luôn	vận	
hành	khỏe	mạnh.	Hệ	thống	thải	tro	xỉ	còn	là	yếu	
tố	quan	trọng	hàng	đầu	hạn	chế	các	ảnh	hưởng	
tiêu	cực	của	nhà	máy	nhiệt	điện	đốt	than	tới	môi	
trường	xung	quanh.	Nguyên	 liệu	 than	cấp	cho	
nhà	máy	 nhiệt	 điện	 than	 dưới	 dạng	 than	 cám,	
than	được	nghiền	nhỏ,	rồi	phun	dưới	dạng	bụi	
vào	khoang	đốt	của	lò	hơi.	Trong	quá	trình	cháy,	
các	giọt	tro	thủy	tinh	hình	thành.	Một	số	phần	tử	
tro	bám	vào	vách	khoang	đốt,	môi	trường	nhiệt	
độ	cao	bên	trong	buồng	đốt	làm	các	phần	tử	tro	
đó	nóng	chảy,	hòa	tan	vào	nhau,	đông	cứng	lại	
thành	khối	lớn,	gọi	là	xỉ.	Xỉ	chiếm	khoảng	từ	25	
÷	30%	của	tổng	lượng	tro	xỉ	thải	ra	của	một	nhà	
máy	nhiệt	điện	đốt	than.	Hiện	tại,	có	các	phương	
pháp	chính	sau	để	tháo	xỉ:

	 -	 Phương	 pháp	 thải	 xỉ	 kiểu	 thủy	 lực:	
Thường	bắt	gặp	tại	các	nhà	máy	nhiệt	điện	đốt	
than	tại	Việt	Nam	xây	dựng	từ	những	năm	đầu	

của	 thế	kỷ	21	 trở	về	 trước.	Phương	pháp	này	
theo	thời	gian,	bộc	lộ	nhiều	hạn	chế	như	lượng	
nước	 tiêu	 thụ	 lớn,	yêu	cầu	bảo	 trì	bảo	dưỡng	
thường	xuyên,	lại	tác	động	xấu	tới	môi	trường,	
không	nên	là	phương	án	lựa	chọn	cho	các	dự	án	
nhiệt	điện	sẽ	được	thực	hiện	trong	tương	lai.

	 -	Phương	pháp	thải	xỉ	khô	kiểu	khí	nén:	
hiện	 ít	 được	ứng	dụng	 trên	 thế	giới	 do	nhiều	
nguyên	do,	 trong	đó	kích	 thước	hạt	xỉ	 không	
thực	sự	phù	hợp	để	vận	chuyển	bằng	phương	
pháp	khí	nén	–	chân	không.	Hạt	xỉ	sau	khi	qua	
máy	nghiền	kích	thước	vẫn	còn	to,	vận	chuyển	
gây	tiếng	ồn	lớn	và	mài	mòn	cao.	Cháy	nổ	trong	
hệ	thống	đường	ống	vận	chuyển	là	có	khả	năng	
xảy	ra.	

	 -	Phương	pháp	thải	xỉ	khô	kiểu	băng	tải	
rung:	Hiện	 tại	 là	công	nghệ	mới,	 thiết	bị	 làm	
việc	hiệu	quả,	nhưng	về	mặt	lâu	dài	chưa	được	
chứng	minh,	giá	thành	chi	phí	đầu	tư	ban	đầu	
cao,	mới	chỉ	có	các	nhà	máy	nhiệt	điện	đốt	than	
tại	những	nơi	có	nguồn	nước	thiếu,	và	(hoặc)	
có	các	yêu	cầu	ngặt	nghèo	về	môi	trường.

	 -	Phương	pháp	thải	xỉ	ẩm	kiểu	băng	tải	
cào	ngập	 trong	nước:	Được	xem	 là	giải	pháp	
cân	bằng	giữa	các	giải	pháp	công	nghệ	trên.	Hệ	
thống	thải	xỉ	kiểu	băng	tải	cào	ngập	trong	nước	
(gọi	tắt	hệ	thống	băng	tải	cào)	có	kết	cấu	đơn	
giản,	hoạt	động	hiệu	quả,	do	không	dùng	nước	



52
ISSN 2615 - 9910

TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT NAM, Số 8 năm 2021 
cokhivietnam.vn / tapchicokhi.com.vn

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

để	 vận	 chuyển	 xỉ	mà	 chỉ	 dùng	 để	 làm	 nguội	
xỉ,	 nên	 không	 cần	 sử	 dụng	 nhiều	 nước.	 Kết	
cấu	giản	đơn	không	cần	nhiều	công	tác	bảo	trì,	
bảo	dưỡng	như	hệ	 thống	 thải	xỉ	 thủy	 lực,	giá	
thành	 cũng	không	 cao	như	 công	nghệ	 thải	 xỉ	
khô	kiểu	băng	tải	rung.	Băng	tải	cào	có	thể	thấy	
tại	các	nhà	máy	nhiệt	điện	mới	được	xây	dựng	
như	Nhà	máy	Nhiệt	điện	Nghi	Sơn	1,	Nhà	máy	
Nhiệt	điện	Thái	Bình	1.	Giải	pháp	thải	xỉ	ướt	
kiểu	băng	tải	cào	ngập	trong	nước	hiện	là	công	
nghệ	được	ưu	 tiên	 lựa	chọn	cho	các	nhà	máy	
nhiệt	điện	than	mới.

2. ỨNG DỤNG BĂNG TẢI CÀO NGẬP 
TRONG NƯỚC

	 Băng	 tải	 cào	 được	 ứng	 dụng	 vào	 vận	
chuyển	vật	 liệu	 rời	 từ	khoảng	đầu	 thế	kỷ	20,	
trong	 nhiều	 lĩnh	 vực	 khác	 nhau,	 như	 công	
nghiệp	 thực	 phẩm,	 hóa	 chất,	 xi	măng,	 quyển	
quặng.	Ở	lĩnh	vực	thải	xỉ,	do	thiết	bị	làm	việc	
trong	môi	 trường	 làm	việc	 ăn	mòn,	mài	mòn	
cao,	xỉ	 tháo	ra	cùng	với	nước	chuyển	động	ở	
dạng	dòng	hỗn	hợp	nặng,	băng	tải	cào	đã	không	
được	ứng	dụng	được,	cho	tới	những	năm	cuối	
thế	kỷ	20,	cùng	với	sự	phát	triển	của	khoa	học	
công	nghệ,	cho	phép	chế	tạo	các	dạng	băng	tải	
cào	kiểu	mới	có	vận	chuyển	ở	tốc	độ	thấp,	có	
khả	năng	chịu	mài	mòn	cao.

	 Xỉ	do	các	hạt	tro	bị	thiêu	kết	nóng	chảy,	
bám	dính	vào	thành	lò	hơi,	sau	đó	bị	rơi	xuống.	
Máng	trên	của	thuyền	xỉ	có	chức	năng	như	một	
phễu	gom	xỉ.	Xỉ	 có	nhiệt	độ	khoảng	1.193oC	
được	làm	mát	bởi	nước	làm	mát	chứa	bên	trong	
thuyền	xỉ	xuống	khoảng	60oC.	Băng	tải	xích	–	
thanh	gạt	của	 thuyền	xỉ	đẩy	xỉ	 ra	khỏi	không	
gian	dưới	đáy	lò	hơi,	đưa	lên	dốc	nghiêng	của	
thuyền	xỉ	để	 tách	nước	ra	khỏi	xỉ.	Sau	đó,	xỉ	
được	tháo	từ	dốc	nghiêng	thuyền	xỉ	xuống	hệ	
thống	 vận	 chuyển	 thứ	 cấp	 (băng	 tải,	 hoặc	 xe	
tải).

Hình 1. Một hệ thống thải xỉ ướt kiểu băng tải 
cào điển hình.

3. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ
3.1. Cơ sở thiết kế

	 Hệ	 thống	 thải	 tro	xỉ	do	đề	 tài	 thiết	kế	
có	hai	hệ	thống	băng	tải	cào	riêng	biệt,	tương	
ứng	với	hai	lò	hơi	có	công	suất	2x300	MW.	Hai	
băng	tải	cào	được	bố	trí	đối	xứng,	có	kết	cấu,	
chức	năng	tương	tự	nhau,	nên	trong	tính	toán,	
đề	tài	chỉ	thực	hiện	với	băng	tải	cào	tương	ứng	
với	lò	hơi	số	1,	hệ	thống	băng	tải	cào	còn	lại	là	
tương	tự.

	 Băng	 tải	 cào	 có	 vị	 trí	 trong	 hệ	 thống	
thải	 xỉ	 như	mô	 tả	 tại	 hình	 2.	Xỉ	 từ	 lò	 hơi	 có	
công	suất	300	MW,	sử	dụng	than	anthraxit	dự	
kiến	được	khai	thác	tại	các	mỏ	than	tại	khu	vực	
Hồng	Gai	–	Cẩm	Phả	–	Uông	Bí,	pha	trộn	từ	
các	loại	than	cám	4HG,	5HG,	và	6HG.	Tro	và	
xỉ	thải	ra	từ	chủng	loại	than	trên	có	các	đặc	tính	
như	sau:

-	Cỡ	hạt	(95%):	<	15	mm;	
-	Nhiệt	 trị	 thấp	 (cao)	 làm	việc:	4.450	 (4.645)	
kCal/kg;
-	Độ	ẩm	làm	việc:	8,5	%;
-	Hàm	lượng	tro,	xỉ:	40%;
-	Tỷ	trọng	xỉ	khô	đáy	lò:	0,73	t/m3.
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Hình 2. Sơ đồ bố trí băng tải cào của hệ thống 
thải xỉ.

	 Theo	 tính	chất	 than	 sử	dụng	cho	 lò	hơi	
ở	trên,	lượng	tro	xỉ	mà	lò	hơi	thải	ra	như	bảng	1	
gồm	các	thông	số	đầu	vào	để	tính	toán	sơ	bộ	băng	
tải	cào,	gồm	nhiệt	độ	môi	trường,	nhiệt	độ	của	xỉ	
và	năng	suất	thiết	kế	yêu	cầu	đối	với	băng	tải	cào.

 Bảng 1. Các thông số đầu vào tính toán 
sơ bộ băng tải cào:

 

3.2. Tính toán sơ bộ băng tải cào

	 Căn	cứ	vào	bản	vẽ	thiết	kế	bố	trí	lò	hơi	
số	1,	phác	 thảo	 tạm	 thời	kích	 thước	hệ	 thống	
băng	tải	cào	như	sau,	phân	đoạn	băng	tải	cào	
nằm	ngang	có	chiều	dài	L1	=	38	m,	ngập	trong	
nước.	Phần	phân	đoạn	nằm	nghiêng,	có	chiều	
dài	L2	=	17	m,	và	chiều	cao	H	=	7,5	m.	Từ	các	
thông	số	đầu	vào	bảng	1,	và	bản	phác	thảo	băng	
tải	cào,	và	các	tài	liệu	tính	toán	tham	khảo	[2],	
[3]	đề	tài	đã	thực	hiện	tính	toán	sơ	bộ,	kết	quả	
tính	toán	biểu	diễn	tại	bảng	2.

Bảng 2. Kết quả tính toán sơ bộ băng tải cào:
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Trong	đó:

	 -	Công	suất	dẫn	động	tính	toán	ở	điều	
kiện	làm	việc	bình	thường	khi	Qnormal		=	12,5	t/h;	
vận	tốc	υnormal	=	3,2	m/ph.	

	 -	Công	suất	dẫn	động	tính	toán	ở	điều	
kiện	làm	việc	cao	khi	Qcatch	up	=	25	t/h;	vận	tốc	
vcatch	up	=	3,2	m/ph.

	 -	Công	suất	dẫn	động	tính	toán	ở	điều	
kiện	làm	việc	khởi	động	lại	khi	xỉ	được	chứa	
tạm	thời	trong	máng	gom	xỉ	M1	=	75	tấn	(xỉ	trữ	
trong	6h).

	 -	Công	suất	của	động	cơ	dẫn	động	được	
chọn	theo	giá	trị	nhân	hai	công	suất	dẫn	động	
băng	tải	khảo	sát	ở	chế	độ	làm	việc	nặng	nhất	
(chế	độ	làm	việc	khởi	động	lại)	[3].

	 -	Sơ	đồ	tính	toán	năng	suất	của	01	thanh	
gạt	được	biểu	diễn	như	hình	3.

3.3. Tính toán nước tuần hoàn làm mát

	 Tính	 toán	 được	 chính	 xác	 lưu	 lượng	
nước	tuần	hoàn	làm	mát,	phục	vụ	cân	bằng	nhiệt	
thuyền	xỉ	của	băng	tải	cào	là	rất	quan	trọng	đối	
với	hệ	 thống	băng	 tải	cào.	Khi	 tính	 toán,	nếu	
tính	toán	lượng	nước	tuần	hoàn	làm	mát	nhiều	
hơn	thực	tế,	dẫn	đến	tăng	giá	thành	đầu	tư,	vận	
hành,	lãng	phí	tài	nguyên	nước.	Ngược	lại,	khi	
lượng	nước	tính	toán	thấp	hơn	yêu	cầu	làm	mát	
thực	tế	dẫn	đến	nhiệt	độ	của	hệ	thống	băng	tải	
cào	cao	hơn	mức	dự	kiến,	dẫn	đến	thiết	bị	dễ	bị	
ăn	mòn	và	mài	mòn.
	 Lưu	lượng	nước	tuần	hoàn	làm	mát	cần	
cung	cấp	đủ	để	cân	bằng	giữa	nhiệt	lượng	mà	
hệ	thống	thuyền	xỉ	nhận	được,	cần	xác	định	lưu	
lượng	nước	tuần	hoàn	làm	mát	cần	thiết	cho	hệ	
thống.	Phương	pháp,	và	quy	trình	tính	toán	cân	
bằng	nhiệt	được	tham	khảo	chính	từ	[3]	“Mass	

and	Energy	Balance	Basis	for	Submerged	Flight	
Conveyor	Design”	của	S.	Rastogi,	UCC,	USA.	
Các	thông	số	đầu	vào	tính	toán	cân	bằng	nhiệt	
như	 	 tại	 bảng	 3,	 kết	 quả	 tính	 toán	 được	 biểu	
diễn	 tại	 bảng	 4.	Do	 tài	 liệu	 tham	khảo	 chính	
và	các	chuyên	gia	UCC	thực	hiện	theo	theo	hệ	
Inch,	nên	các	đơn	vị	tính	toán	trong	báo	cáo	sử	
dụng	đơn	vị	năng	lượng	Btu/h	và	gal/min.	Kết	
quả	 tính	 toán	 sau	 đó	 được	 chuyển	 đổi	 ra	 thứ	
nguyên	SI	m3/h.

 Bảng 3. Các thông số đầu vào tính toán 
cân bằng nhiệt thuyền xỉ:
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	 Thuyền	 xỉ	 nhận	 được	 nhiệt	 lượng	 từ	 các	
nguồn	nhiệt	sau:	-	Nhiệt	do	xỉ	rơi	xuống	từ	đáy	lò	hơi;
	 -	Trao	 đổi	 nhiệt	 đối	 lưu	 từ	 không	 khí	
nóng	tại	lò	hơi	tới	bề	mặt	nước	làm	mát	chứa	
trong	thuyền	xỉ;
	 -	Nhiệt	bức	xạ	từ	lò	hơi;
	 Nhiệt	của	thuyền	xỉ	bị	lấy	đi	bởi:
	 -	Nước	tuần	hoàn	làm	mát;
	 -	Nước	phun	rửa	xích	tải,	thanh	gạt;
	 -	Xích	và	thanh	gạt	chuyển	động	(không	
đáng	kể	nên	bỏ	qua);
	 -	Nhiệt	thoát	ra	do	đối	lưu	và	bức	xạ	ở	các	
bề	mặt	thân	thuyền	xỉ;	Nước	bốc	hơi	(nhiệt	ẩn).

Bảng 4. Kết quả tính toán cân bằng nhiệt thuyền xỉ [3]:

 Ghi chú: 	1BTU/h	=	0,29307	W.

	 Các	ký	hiệu	sử	dụng	trong	bảng	4	trên:	
N	-	Năng	suất	(kg/h);	H	-	Nhiệt	lượng		(Btu/h);	
Q	-	Lưu	lượng	(m3/h);	t	-	Nhiệt	độ	(oC);	T	-	Nhiệt	
độ	(oF);	T	-	Nhiệt	độ	(oR);	L	-	Chiều	dài	(m);	C	-	
hệ	số	(không	thứ	nguyên);	A	-	Diện	tích	(m2).
	 Khi	 đó,	 lưu	 lượng	 cần	 thiết	 của	 dòng	
nước	tuần	hoàn	sẽ	là:

 

	 Dòng	 lưu	 lượng	 nước	 tuần	 hoàn	 làm	
mát	Qre	cần	được	chọn	bằng	hoặc	lớn	hơn	154,2	
m3/h	để	đảm	bảo	yêu	cầu	cân	bằng	nhiệt	 của	
thuyền	xỉ.	Giá	trị	Qre	cũng	không	nên	chọn	quá	
cao,	tránh	gây	lãng	phí	về	chi	phí	đầu	tư,	vận	
hành.	Chọn	Qre	=	160	m

3/h.

4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

	 Bảng	1	mục	3.2	trên	biểu	diễn	kết	quả	
tính	toán	sơ	bộ	các	thông	số	cơ	bản	của	băng	tải	
cào	ngập	trong	nước	do	nhóm	cán	bộ	khoa	học	
Viện	Nghiên	cứu	Cơ	khí		thực	hiện.	Trong	quá	
trình	thực	hiện	tính	toán	đã	bỏ	qua	ảnh	hưởng	
của	thiết	bị	trong	môi	trường	nước.	Công	suất	
của	 động	 cơ	 dẫn	 động	 (18,5	 kW)	 được	 chọn	
theo	giá	trị	nhân	hai	công	suất	dẫn	động	ở	chế	
độ	làm	việc	nặng	nhất	(chế	độ	restart:	8,7	kW)	
theo	như	khuyến	cáo	[2]	“Code	for	designing	
Ash	 Handling	 System	 of	 Fossi	 Fuel	 Power	
Plant”.
	 Phương	pháp,	và	quy	trình	tính	toán	cân	
bằng	nhiệt	tại	mục	3.2	được	tham	khảo	chính	
từ	 [3]	 “Mass	 and	 Energy	 Balance	 Basis	 for	
Submerged	Flight	Conveyor	Design”.	Kết	quả	
tính	toán	với	lưu	lượng	nước	tuần	hoàn	làm	mát	
Qre	=	160	m

2/h,	thuyền	xỉ	sẽ	cân	bằng	nhiệt	tại	
điểm	nhiệt	thiết	kế.	Tính	toán	mới	tính	đến	giá	
trị	nhiệt	độ	trung	bình	của	môi	trường	tại	điểm	
nhiệt	độ	 t	=	28oC.	Vào	các	ngày	hè,	nhiệt	độ	
xung	quanh	thuyền	xỉ	sẽ	có	lúc	tăng	cao,	dẫn	
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đến	nhiệt	độ	trong	thuyền	xỉ	tăng,	làm	tăng	khả	
năng	bị	mài	mòn,	và	ăn	mòn	thiết	bị.	Do	đó,	hệ	
thống	 cung	 cấp	 nước	 làm	mát	 tuần	 hoàn	 nên	
được	nối	với	bộ	trao	đổi	nhiệt	(heat	exchange)	
của	 nhà	máy	để	 giảm	nhiệt	 độ	 của	 thuyền	xỉ	
khi	cần	thiết.	Bơm	cung	cấp	nước	làm	mát	tuần	
hoàn	 gồm	hai	 bơm,	 trong	 điều	 kiện	 làm	việc	
bình	 thường,	một	 bơm	 làm	việc	 và	một	 bơm	
dự	phòng.	Khi	cần	thiết,	có	thể	để	hai	bơm	làm	
việc	 song	song	 	 cung	cấp	nước	 làm	mát	 tuần	
hoàn	cho	thuyền	xỉ.

Hình 3. Băng tải cào ngập trong nước do Viện 
Nghiên cứu Cơ khí hợp tác với UCC tính toán, 

thiết kế, chế tạo làm việc tại Nhà máy Nhiệt 
điện Thái Bình 1.

	 Băng	tải	cào	ngập	trong	nước	do	Viện	
hợp	tác	với	UCC	tính	toán,	thiết	kế	đã	được	chế	
tạo	 tại	 COMMA2,	 Bắc	 Giang,	 cung	 cấp	 cho	
Nhà	máy	Nhiệt	điện	Đốt	than	Thái	Bình	1,	tại	

Mỹ	Lộc,	Thái	Bình.	Hệ	thống	đã	chính	thức	đi	
vào	hoạt	động	từ	tháng	4	năm	2018.

5. KẾT LUẬN

	 Việc	 tính	 toán,	 thiết	 kế,	 chế	 tạo	 thành	
công	băng	tải	cào	ngập	trong	nước	cung	cấp	cho	
Nhà	máy	Nhiệt	điện	Thái	Bình	1	sẽ	góp	phần	
từng	bước	thay	đổi	hiện	trạng	nội	địa	hóa	thiết	
bị	Nhà	máy	Nhiệt	 điện	 theo	 định	 hướng	 của	
Chính	phủ,	 từng	bước	vươn	 lên	 làm	chủ	việc	
tính	toán,	thiết	kế	công	nghệ	chế	tạo,	hướng	tới	
phát	triển	bền	vững,	không	phụ	thuộc	vào	bên	
ngoài.

Ngày	nhận	bài:	12/5/2021
Ngày	phản	biện:	28/6/2021

Tài liệu tham khảo:

[1].	Nguyễn	Chí	Cường	và	cộng	sự,	2018;	Các	báo	
cáo	thuộc	đề	tài	nghiên	cứu	khoa	học:	Nghiên	
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XÂY DỰNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH PHAY MICRO 
BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN

MODEL	FOR	SIMULATION	MICRO	MILLING	BY	FINITE	ELEMENT	METHOD

Lê Văn Tuân, Lê Huỳnh Đức
Trường	Đại	học	Bách	khoa	Hà	Nội	

TÓM TẮT

 Để nghiên cứu các cơ chế phay micro, phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) đã được sử 
dụng để xây dựng các mô hình và tiến hành mô phỏng cho quá trình phay micro. Nghiên cứu này, 
sử dụng vật liệu đồng 260 làm vật liệu phôi vì những ưu điểm của nó được ứng dụng rộng rãi để chế 
tạo các chi tiết ở kích thước micro. Mô hình dao và dụng cụ được xây dựng cùng với các điều kiện 
biên nhằm phân tích sự thay đổi của lực phay và sự hình thành phoi trong quá trình phay micro. 
Các trường hợp mô phỏng với chiều sâu cắt khác nhau đã được thực hiện với sự trợ giúp của phần 
mềm Abaqus. Kết quả thu được từ mô phỏng phay micro đã mô tả được quá trình hình thành phoi, 
theo dõi được sự thay đổi giá trị của lực cắt và cho thấy mối quan hệ giữa lực cắt và chiều sâu cắt. 
Ngoài ra, các dữ liệu từ nghiên cứu này đặt nền tảng lý thuyết cho các tối ưu hóa và thiết lập các 
thí nghiệm tiếp theo nhằm nâng cao các hiểu biết về quá trình phay micro. 

 Từ khóa: Phay micro; Phương pháp phần tử hữu hạn; Cắt gọt kim loại.

ABSTRACT

 In order to study the micromilling mechanisms, FEM (finite element method) has been used 
to create models and to conduct simulations for micromilling process. The Brass 260 is selected as 
the workpiece material for its advantages to make miniaturized components. The tool and workpiece 
model is built together with boundary conditions to analyze the change of milling force and chip 
formation during micro milling. Simulations with different depth of cut were performed with the 
help of Abaqus software. The results obtained from the micro-milling simulation described the chip 
formation process, the value of the cutting force was monitored and showed the relationship between 
the cutting force and the depth of cut. In addition, the data from this study lays the theoretical 
foundation for the optimizations and sets up further experiments to improve the understanding of 
the micro milling process.

 Keywords: Micro milling; Finite element method; Metal cutting.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

	 Nguyên	lý	gia	công	micro	cũng	dựa	trên	
các	 nguyên	 lý	 như	 gia	 công	 truyền	 thống.	Tuy	
nhiên,	do	gia	công	ở	kích	 thước	micro	nên	các	
ứng	xử	của	phôi,	phoi	và	dụng	cụ	có	một	số	đặc	
điểm	khác	so	với	gia	công	thông	thường.	Công	
nghệ	gia	công	vi	mô	có	thể	đáp	ứng	nhiều	nhu	
cầu	của	các	thành	phần	vi	mô	trong	các	lĩnh	vực	
bao	gồm	hàng	không	vũ	trụ,	ô	tô,	y	sinh,	điện	tử,	
thông	tin	công	nghệ,	quang	học,	công	nghiệp	viễn	
thông,	đồ	trang	sức,	chế	tạo	đồng	hồ,	v.v.	

	 Với	sự	ứng	dụng	đa	dạng	và	quan	trọng	
của	gia	công	micro,	rất	nhiều	các	nghiên	cứu	về	
vấn	đề	này	đã	được	thực	hiện.	Một	số	nghiên	cứu	
như:	Bissacco	và	cộng	sự	(2008)	kết	hợp	tỷ	lệ	giữa	
chiều	sâu	cắt	và	bán	kính	cạnh	trên	mô	hình	lực	
cắt,	thực	hiện	mô	phỏng	trên	phần	mềm	Deform	
và	 so	 sánh	với	 thực	nghiệm.	Park	và	Malekian	
(2009)	đề	xuất	một	mô	hình	lực	cơ	học	mà	xem	
xét	cả	cắt	và	cày	chi	phối	do	ảnh	hưởng	bán	kính	
cạnh	công	cụ,	thực	hiện	mô	phỏng	và	so	sánh	lực	
cơ	học	với	 thí	nghiệm	màng	điện	cực.	Waldorf	
và	cộng	sự	(1998)	đã	phát	triển	một	trường	dòng	
trượt	để	mô	hình	hóa	 lực	cày	xung	quanh	mép	
dụng	cụ,	kết	quả	được	so	sánh	với	thực	nghiệm	
qua	các	tấm	ảnh	chụp	cắt	lớp.	Fang	(2003a,	b)	đề	
xuất	một	mô	hình	trường	dòng	trượt	tổng	quát	với	
công	cụ	cạnh	tròn	để	dự	đoán	các	lực	cắt	và	cày,	
thí	nghiệm	trên	mô	hình	mô	phỏng.

	 Trong	nghiên	cứu	này,	một	mô	hình	FE	
được	xây	dựng	để	mô	phỏng	 lực	 cắt	 vi	mô	 sử	
dụng	mô	hình	vật	 liệu.	Bằng	cách	 thay	đổi	 lần	
lượt	các	lượng	ăn	dao	với	chiều	sâu	cắt	không	đổi,	
kiểm	tra	quá	trình	hình	thành	phoi	dựa	trên	các	
lượng	ăn	dao	khác	nhau,	thể	hiện	được	ảnh	hưởng	
của	bán	kính	cạnh	công	cụ	với	chiều	sâu	cắt	ảnh	
hưởng	đến	quá	trình	tạo	phoi.	Phân	tích	lực	cắt	
dựa	trên	các	chế	độ	cắt	khác	nhau.	
	 Để	nghiên	cứu	cơ	chế	gia	công	vi	cơ,	mô	

hình	mô	phỏng	3D	đã	được	thiết	lập	bằng	cách	sử	
dụng	phần	mềm	phần	tử	hữu	hạn	ABAQUS	và	
việc	phân	tích	mô	phỏng	đồng	260	đã	được	thực	
hiện	nhằm	nghiên	cứu	đặc	điểm	của	lực	cắt	trong	
gia	công	phay	micro.	Nghiên	cứu	cho	thấy	được	
mối	liên	hệ	của	các	thông	số	đầu	vào	như	tốc	độ	
trục	chính,	lượng	ăn	dao,	chiều	sâu	cắt,	bán	kính	
cạnh	công	cụ,…	có	ảnh	hưởng	trực	tiếp	đến	lực	
cắt,	từ	đó	tối	ưu	hóa	quá	trình	gia	công	micro,	góp	
phần	giảm	chi	phí	thí	nghiệm	và	cho	chúng	ta	một	
cái	nhìn	tổng	quan	nhất	về	gia	công	micro.

2. MÔ HÌNH HÓA QUÁ TRÌNH PHAY 
MICRO
2.1. Mô hình hình học của dụng cụ và phôi

	 Đầu	tiên,	mô	hình	hình	học	của	công	cụ	
và	phôi	được	thiết	 lập	bằng	cách	sử	dụng	phần	
mềm	NX.	Sau	đó,	các	mô	hình	được	nhập	vào	
phần	mềm	Abaqus.	Đường	kính	của	dao	cắt	 là	
500μm,	bán	kính	cạnh	của	dao	cắt	 là	5μm,	vật	
liệu	của	dụng	cụ	là	cacbua	vonfram.	Kích	thước	
của	phôi	là	400μm	×	300μm	×	300μm.	Vật	liệu	
của	phôi	là	đồng	260.	Để	cải	thiện	hiệu	quả	mô	
phỏng,	 giảm	 thời	 gian	 chạy	mô	phỏng	và	 đảm	
bảo	tính	chính	xác	của	kết	quả	mô	phỏng,	các	mô	
hình	công	cụ	và	phôi	được	đơn	giản	hóa	trong	mô	
hình.	Mô	hình	công	cụ	được	hiển	thị	trong	Hình	
2a	và	mô	hình	phôi	được	hiển	thị	trong	Hình	2b.

Hình 1. Sơ đồ khối để dự đoán lực cắt trong 
phay micro mô từ mô hình FE
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(a)

(b)
Hình 2. Công cụ và phôi trong mô hình:            

(a) Công cụ; (b) Phôi

2.2. Chia lưới

	 Có	hai	cách	để	chia	lưới	bao	gồm	lưới	
lục	giác	và	lưới	tứ	diện.	Mô	phỏng	sử	dụng	lưới	
tứ	diện	để	đơn	giản	hóa	mô	hình	và	điều	chỉnh	
các	đặc	điểm	biên	trong	lưới.	Bởi	vì	bán	kính	
cắt	cạnh	chỉ	5μm,	lưới	tinh	tế	được	thực	hiện	để	
cạnh	đáy,	bên	cạnh	và	bề	mặt	phôi	nhằm	nâng	
cao	tính	chính	xác	mô	phỏng.	Lưới	tinh	tế	của	
công	cụ	này	được	 thể	hiện	 trong	2a,	 lưới	của	
phôi	được	thể	hiện	trong	2b.	

(a)

(b)
Hình 3. Tạo lưới của dụng cụ và phôi:                

(a) Lưới công cụ; (b) Lưới phôi.

2.3. Các thông số gia công

	 Tốc	độ	trục	chính	thay	đổi	qua	các	lần	
mô	phỏng	khác	nhau.	Chiều	sâu	cắt	ae	không	
đổi.	Nghiên	cứu	phân	tích	sự	hình	thành	phoi	
và	lực	phay	bằng	cách	chọn	các	lượng	ăn	dao	
khác	nhau	fz.	Việc	lựa	chọn	tham	số	phay	được	
thể	hiện	trong	Bảng	1.

 Bảng 1. Thông số phay micro:

2.4. Mô hình tương tác

	 Chuyển	động	quay	công	cụ	và	chuyển	
động	ăn	dao	tiến	hành	cùng	một	lúc	trong	quá	
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trình	mô	phỏng	phay.	Hướng	của	chuyển	động	
quay	 của	dụng	 cụ	và	hướng	 ăn	dao	được	 thể	
hiện	trong	Hình	3.

	 Mô	hình	vật	liệu	của	phôi	Đồng	260	sử	
dụng	được	đưa	ra	bởi	phương	trình	Johnson	và	
Cook	(1983):

 Bảng 2. Thông số Jonson-Cook của 
Đồng 260 (Jin and Altintas, 2011):

Bảng 3. Tính chất vật lý của Đồng 260:

Hình 4. Sơ đồ đường dẫn dao

3. PHÂN TÍCH CÁC KẾT QUẢ MÔ 
PHỎNG

a. Phân tích sự hình thành phoi

	 Theo	các	thông	số	cắt	được	chỉ	ra	trong	
Bảng	1,	mô	phỏng	phay	micro	được	thực	hiện.	
Sự	hình	thành	phoi	của	các	lượng	ăn	dao	khác	
nhau	được	hiển	thị	trong	Hình	5.	Các	phân	tích	
kết	quả	mô	phỏng	của	bốn	nhóm	trên	cho	thấy	
rằng	khi	lượng	ăn	dao	là	1,0	μm/răng,	không	có	
phoi	được	hình	thành	trên	phôi,	như	trong	Hình	
5a.	Phoi	liên	tục	bắt	đầu	xảy	ra	khi	chiều	sâu	
cắt	là	3μm,	như	trong	Hình	5b.	Sự	hình	thành	
phoi	liên	tục	trở	nên	rõ	ràng	hơn	khi	chiều	sâu	
cắt	là	5.0	hoặc	7.0	μm/răng	như	trong	Hình	5c	
hoặc	Hình	5d.	Theo	kết	quả	mô	phỏng	của	các	
lượng	ăn	dao	khác	nhau,	nó	cho	thấy	sự	hình	
thành	phoi	trở	nên	rõ	ràng	hơn	với	sự	gia	tăng	
của	lượng	ăn	dao.	
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Hình 5. Các dạng phoi mô phỏng: (a) fz = 1.0 μm/răng; (b) fz = 3.0 μm/răng; (c) fz = 5.0 μm/
răng; (d) fz = 7.0 μm/răng.

b. Phân tích lực cắt

	 Từ	biểu	 đồ	ứng	 suất	 và	 biến	 dạng	 của	
phần	mềm,	ta	đưa	ra	được	đồ	thị	về	mối	quan	hệ	
giữa	giá	trị	lực	cắt	và	lượng	ăn	dao.	Như	ta	thấy	
trong	đồ	thị:	Khi	lượng	ăn	dao	là	3μm/răng,	tốc	
độ	trục	chính	là	10.000	v/ph,	lực	cắt	là	0.275N,	
khi	lượng	ăn	dao	là	3μm/răng,	tốc	độ	trục	chính	
là	20.000	v/ph	lực	cắt	là	0.3125N;	khi	lượng	ăn	
dao	là	1μm/răng,	tốc	độ	trục	chính	là	40.000v/
ph	lực	cắt	 là	0.31N,	khi	 lượng	ăn	dao	là	5μm/
răng,	tốc	độ	trục	chính	là	40.000v/ph	lực	cắt	là	
0.275N;	khi	 lượng	ăn	dao	 là	7μm/răng,	 tốc	độ	
trục	chính	là	40.000	v/ph	lực	cắt	là	0.34N.

	 Như	 chúng	 ta	 thấy	 trong	 biểu	 đồ,	 lực	
cắt	khoảng	0.3N	khi	cắt	ở	lượng	ăn	dao	là	3μm/
răng.	Lực	cắt	giảm	khi	cắt	với	lượng	ăn	dao	là	
1μm/răng.	Điều	này	cho	ta	thấy,	ở	cả	hai	lượng	
ăn	dao	này	đều	không	có	phoi	được	tạo	ra,	hoàn	
toàn	xảy	ra	hiện	tượng	chèn,	cày,	chính	vì	vậy	
lực	cắt	 tăng	cao.	Khi	giảm	chiều	sâu	cắt,	quá	

trình	chèn,	cày	xảy	ra	ở	mức	độ	nhỏ	hơn,	nên	
lực	cắt	giảm	xuống.

Hình 6. Biểu đồ giá trị lực cắt và lượng ăn dao.
 

	 Với	 lượng	 ăn	 dao	 là	 5μm/răng,	 quá	
trình	 thoát	 phoi	 xảy	 ra,	 lực	 cắt	 nhỏ	 hơn	 khi	
thí	 nghiệm	 với	 lượng	 ăn	 dao	 là	 3μm/răng	 và	
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1μm/răng.	Rõ	ràng	quá	trình	này	không	có	hiện	
tượng	chèn,	cày,	vì	vậy	lực	cắt	trở	nên	nhỏ	hơn.
Với	lượng	ăn	dao	là	7μm/răng,	quá	trình	hình	
thành	phoi	xảy	ra	rõ	rệt	hơn,	lực	cắt	tăng	cao	
hơn	khi	cắt	với	lượng	ăn	dao	là	5μm/răng.	Điều	
này	cho	thấy,	khi	tăng	lượng	ăn	dao	trong	quá	
trình	gia	công,	đồng	nghĩa	với	việc	tăng	lực	cắt.	
Lực	cắt	ở	lượng	ăn	dao	7μm/răng	xấp	xỉ	lực	cắt	
ở	quá	 trình	chèn,	 cày	khi	 cắt	ở	 lượng	ăn	dao	
3μm/răng	và	1μm/răng.

	 Khi	xảy	ra	hiện	tượng	mòn	dao,	lực	cắt	
sẽ	 theo	đó	mà	 tăng	đều	 theo	hàm	 tuyến	 tính,	
từ	đó	đưa	ra	được	đường	lối	công	nghệ	cụ	thể	
cho	người	vận	hành	máy	và	kiểm	tra	dao	cụ	với	
từng	loại	phôi	liệu	cụ	thể.

4. KẾT LUẬN

	 Bài	 viết	 trình	 bày	 dự	 đoán	 về	 lực	 gia	
công	vi	mô	 từ	mô	hình	FE	 cho	vật	 liệu	 phôi	
đồng	260.	Dựa	trên	vật	liệu	cấu	thành	mô	hình	
và	công	cụ,	các	tham	số	tiếp	xúc	giữa	dao	và	
phôi	được	xác	định.	Các	kết	quả	mô	phỏng	cho	
thấy	 sự	 hình	 thành	 phoi	 và	 lực	 cắt	 trong	 quá	
trình	phay	micro	được	mô	tả	tiệm	cận	với	các	
giá	trị	từ	thực	nghiệm.	Các	kết	luận	sau	đây	có	
thể	được	rút	ra:

	 Vật	liệu	phôi	Đồng	260	không	đạt	được	
các	tham	số	phay	micro	cho	đến	khi	lượng	ăn	
dao	là	fz	=	3μm/răng.	

	 Ứng	 suất	 ma	 sát	 không	 đổi	 được	 sử	
dụng	trong	FE	phần	nào	làm	kết	quả	mô	phỏng	
không	sát	với	thí	nghiệm	thực	tế.

	 Nên	 áp	 dụng	 thí	 nghiệm	 thực	 tế	 quá	
trình	gia	công	vi	mô	có	sự	bôi	trơn,	giảm	thiểu	
sự	 sai	 lệch	 hệ	 số	 ma	 sát	 trong	 quá	 trình	 gia	
công.
	 Việc	 mô	 phỏng	 giúp	 theo	 dõi	 lực	 cắt	

trong	quá	trình	gia	công,	tránh	được	sự	cố	công	
cụ	gãy	đột	ngột,	tăng	hiệu	suất	gia	công,	chất	
lượng	bề	mặt	ổn	định.

	 Các	vấn	đề	như	chất	lượng	bề	mặt,	nhiệt	
độ	trong	gia	công,...	cần	được	nghiên	cứu	một	
cách	kết	hợp	để	cho	ra	mô	hình	mô	phỏng	FE	
sát	với	 thực	tế,	vẫn	đang	là	một	đề	tài	mở	để	
nghiên	cứu	sâu	hơn.
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KHẢO SÁT ỔN ĐỊNH CỦA ĐẠI LIÊN PKMS KHI BẮN Ở THẾ TRUNG 
LIÊN BẰNG HAI CHÂN TRƯỚC THEO QUAN ĐIỂM ĐỘNG LỰC 

HỌC HỆ VẬT RẮN

STUDYING	ON	STABILITY	OF	PKMS	HEAVY	MACHINE		GUN	WHILE	
SHOOTING	IN	POSITION	AS	IF	LIGHT	MACHINE	GUN	BY	TWO	FORESHAFT	
GUN	RACK	BASE	ON	VIEWPOINT	OF	DYNAMICS	OF	SYSTEMS	OF	RIGID	

BODIES

Uông Sỹ Quyền, Lại Thanh Tuấn 
Học	viện	Kỹ	thuật	Quân	sự

TÓM TẮT 

 Bài báo trình bày phương pháp xây dựng mô hình động lực học tổng quát hệ súng - giá - xạ 
thủ khi bắn thế trung liên trên cơ sở định lý Lagrăng và lý thuyết động lực học hệ vật rắn. Mô hình 
xây dựng thích hợp cho việc khảo sát độ ổn định của đại liên thế hệ mới. 

 Từ khóa: Động lực học; Cơ học vật rắn; Máy tự động; Động lực học của hệ thống giá cứng.

ABSTRACT

 The article presents the method of building a general dynamic model of the gun system 
- price - gunner when shooting the middle position based on Lagrang's theorem and the theory 
of solid body dynamics. The building model is suitable for investigating the stability of the new 
generation machine gun. 

 Keywords: Dynamics; Mechanics of solid bodies; Automatic machine; Dynamics of rigid 
body system.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

	 Với	nhóm	đại	liên	thế	hệ	mới,	một	đặc	
điểm	nổi	bật	là	vì	mục	đích	giảm	trọng	lượng	
của	hệ	để	tăng	tính	cơ	động	dẫn	tới	khả	năng	
mất	liên	kết	với	nền	khi	bắn	do	sử	dụng	nguyên	
lý	ổn	định	động.	Vì	vậy,	để	nâng	cao	khả	năng	
cơ	động	khi	tác	chiến,	súng	được	trang	bị	thêm	
giá	hai	chân	để	bắn	thế	trung	liên	trong	một	số	
trường	hợp	cụ	thể.	
 Hình 1.  Đại liên PKMS và giá bắn thế trung liên
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2. NỘI DUNG
2.1. Cơ sở lý thuyết động lực học hệ vật rắn
2.1.1. Véc tơ xác định vị trí của điểm thuộc vật rắn 

	 Xét	vật	 rắn	A	chuyển	động	 trong	không	

gian	đề	các.	Điểm	P	thuộc	vật.	Hệ	tọa	độ	động			 1O  
gắn	với	vật.	Hệ	tọa	độ	cố	định	là	 0O .	Theo	tài	liệu	
[2,	3],	ta	có:

1
0		 		 	 		 	.	 .A A Ar R A U= +

	 Với:	 Ar 	-	Véc	tơ	định	vị	điểm	P	thuộc	vật	

A	trong	hệ	cố	định;				 AR -	Véc	tơ		định	vị	gốc	 1O    

trong	hệ	cố	định	 0O ;			 AU -	Véc	tơ	định	vị	điểm	

P,	được	xác	định	trong	hệ	động	 1O ;	 1
0A -	Ma	trận	

chuyển	xác	định	hướng	của	hệ	 1O 		so	với	hệ	cố	

định	 0O .

2.1.2. Động năng của vật rắn

	 Chọn	 một	 vật	 rắn	 bất	 kỳ	 thứ	 i	
thuộc	 cơ	 hệ	 đang	 khảo	 sát.	 Động	 năng	 iT  
của	 vật	 được	 xác	 định	 theo	 công	 thức	 sau:		

1	 	 		 	 	.		 	 .		 	.		
2 i

Ti i i i i

V

T r r dVρ  =  ∫  

	 Với:	 	 iρ -	Khối	 lượng	riêng	vật	 i;	 	 iV -	

Thể	tích	của	vật	i;		 ir -	Véc	tơ	định	vị	điểm	P.

1		 		 		 .	 .	 		 	 	 	
2

i i i
i iT i i iT iT RR R

r r i i i
R

m m R
T q M q R

m m
θ

θ θθ

θ
θ

   
 = =     

  


 



 Trong	 đó:	 	 i
RRm  là	 ma	 trận	 khối	 lượng	

chuyển	động	 tịnh	 tiến	 của	vật;	 	 i
Rm θ  là	ma	 trận	

khối	lượng	cho	chuyển	động	tịnh	tiến	và	quay	của	

vật;		 imθθ  là	ma	trận	khối	lượng	chuyển	động	quay	
hệ	động	so	với	hệ	cố	định.

2.1.3. Lực suy rộng
	 Đối	 với	 toàn	 cơ	 hệ,	 công	 khả	 dĩ	 là

i i

1 1 j 1 1

  	 	F .	 	 	 	F .	 	.	 	
  

P Pn ni in n
T T

j
j ji j i

r rW q
q q

δ δ
= = = =

 ∂ ∂
= =  

∂ ∂  
∑∑ ∑ ∑

	 Nếu	coi	các	liên	kết	là	liên	kết	lý	tưởng,	
bỏ	qua	ma	sát	thì	công	khả	dĩ	của	các	lực	liên	kết	
(hoặc	các	phản	lực	liên	kết)	là	bằng	không.	Ta	có:		

i

1
		 		 	F .		

Pn i
T

j
i j

rQ
q=

∂
=

∂∑
	 Với:	np	-	Số	các	vật	trong	cơ	hệ;	n	-	Số	toạ	

độ	suy	rộng.	 jq -	Tọa	độ	suy	rộng	thứ	j.

2.1.4.  Phương trình Lagrăng đối với cơ hệ

	 Hệ	phương	trình	vi	phân	Lagrăng	mô	tả	
chuyển	động	của	cơ	hệ	có	dạng:

     j
j j

d T T Q
dt q q

∑ ∑   ∂ ∂
− =   

∂ ∂      

	 Trong	đó:	 	-	Động	năng	của	toàn	cơ	

hệ;		 jQ -	Lực	suy	rộng.

2.2. Thiết lập mô hình tính toán
2.2.1. Khái quát nguyên lý làm việc của hệ súng 
-giá - xạ thủ

	 Nguyên	 lý	 làm	 việc	 của	 máy	 tự	 động	
của	súng	 là	sử	dụng	năng	 lượng	khí	 thuốc	 trích	
qua	thành	nòng	đẩy	vào	mặt	piston	bệ	khóa	làm	
chuyển	động	các	bộ	phận	của	súng.

	 Tác	dụng	của	nền	đặt	bắn:	Giá	súng	liên	
kết	với	nền	đặt	bắn	thông	qua	hai	lưỡi	cày	đặt	tại	
điểm	cuối	của	hai	chân.	Khi	chân	đế	bị	nhấc	khỏi	
mặt	đất	thì	lực	tác	dụng	cũng	không	còn.	Việc	khảo	
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sát	tác	dụng	của	nền	đất	theo	các	phương	đã	được	một	
số	nhà	khoa	học	trình	bày	trong	tài	liệu	[2].

	 Tác	dụng	của	xạ	thủ:	Điểm	tỳ	vai	là	liên	
kết	chính	tạo	ra	sự	ổn	định	của	hệ	khi	bắn.	Tác	
động	của	điểm	tựa	vai	của	xạ	thủ	lên	hệ	khá	phức	
tạp,	 thường	 được	 mô	 hình	 hóa	 là	 lực	 đàn	 hồi	
và	cản	nhớt	của	cơ	bắp	sinh	ra	do	súng	bị	dịch	
chuyển	khỏi	vị	trí	ban	đầu.

2.2.2. Mô hình tính toán

	 Cơ	hệ	(hình	2)	bao	gồm	4	vật:	Vật	1-	Vai	
xạ	thủ	được	mô	phỏng	thành	khối	lượng	tập	trung	

1m ;	Vật	2	-	thân	súng	có	khối	lượng		 2m ;	Vật	3	

-	Khâu	cơ	sở	có	khối	lượng	 3m 	;	Vật	4	-	Giá	súng	

có	khối	lượng	 4m .	Các	khâu	làm	việc	của	máy	tự	
động	có	dịch	chuyển	phụ	thuộc	vào	dịch	chuyển	
của	khâu	cơ	sở	(vật	3).
	 Chọn	hệ	trục	tọa	độ:
	 Để	khảo	sát	động	lực	học	cơ	hệ,	 ta	gắn	
cho	hệ	và	mỗi	vật	thuộc	hệ	một	hệ	trục	tọa	độ	Đề	
các	sao	cho	việc	mô	tả	cấu	hình	của	cơ	hệ	có	hiệu	
quả	nhất	(Hình	2).

	 Các	hệ	trục	toạ	độ	gồm:	Hệ	toạ	độ	cố	định	

(hệ	toạ	độ	đất)	 0O ;	Các	hệ	tọa	độ	động	(hệ	tọa	

độ	địa	phương)	gồm	các	hệ	toạ	độ	 1O 			đến		 iO  
tương	ứng	với	các	vật	từ	1	đến	thứ	i.

Hình 2. Mô hình cơ hệ

	 Chọn	các	tọa	độ	suy	rộng	độc	lập:

		-	 1q   2q   3q :	Lần	lượt	là	chuyển	động	tịnh	tiến	

dọc	trục	 0xO 	,	 0 yO ,	 0zO 	của	vật	1.

			-	 4q  5q  6q :	Lần	lượt	là	chuyển	động	quay	

quanh	trục	 1xO ,	 1yO 	,	 1zO của	vật	2.	

			-	 7q :	Chuyển	động	tịnh	tiến	theo	trục	 2xO 		của	

vật	3.		 8q :	Chuyển	động	quay	quanh	trục	 2xO  

của	vật	4.	 iq :	Chuyển	động	tịnh	tiến	theo	trục			

ixO  của	vật	i.

2.2.3. Động năng cơ hệ, công khả dĩ và lực 
suy rộng 

	 Động	năng	của	cơ	hệ:

	 Công	khả	dĩ	-	Lực	suy	rộng:

lglx b MTD iW WP WV WF WP WP WA WB WF WMδ δ δ δ δ δ δ δ δ δ= + + + + + + + +

 Các	lực	tác	dụng	bao	gồm:		 kP -	Trọng	

lực	của	các	vật;		 vF -	Lực	đàn	nhớt	của	vai	xạ	

thủ	lên	báng	súng;		 lxF -	Lực	của	lò	xo	tác	dụng	

lên	vật	2	và	vật	3;	 lgP ,			 bP -	Lực	khí	thuốc	trong	

nòng	và	 trong	buồng	khí;	 AF 	 ,	 BF 	 -	Lực	đàn	
nhớt	 của	 nền	 đất	 tác	 dụng	 lên	 các	 chân	 giá	

súng;	 	 MTDF -	Lực	 tác	dụng	của	máy	tự	động;		

kM -	Mô	men	tác	dụng	lên	vật	thứ	k.

2.2.4. Hệ phương trình vi phân tổng quát

	 Sau	khi	xác	định	các	thành	phần	động	
năng,	công	khả	dĩ,	lực	suy	rộng	của	hệ,	thay	vào	
công	thức	Lagrăng,	ta	có	hệ	10	phương	trình	vi	
phân	bậc	hai.	Sử	dụng	mối	 liên	kết	động	học	
của	 các	 khâu	 làm	 việc	 i	 với	 vật	 3	 thông	 qua	
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tỷ	số	 truyền	 iK 	và	hiệu	suất	 iη ,	đưa	hệ	về	8	
phương	trình	vi	phân	bậc	hai.	Kết	hợp	với	hệ	
phương	trình	thuật	phóng	trong	và	nhiệt	động	
buồng	khí	gồm	9	phương	trình	vi	phân	bậc	nhất,	
ta	có	hệ	phương	trình	vi	phân	tổng	quát	mô	tả	
chuyển	động	hệ.	Sử	dụng	phần	mềm	Maple,	ta	
có	thể	tích	phân	lần	lượt	hệ	phương	trình	này,	
từ	đó	xác	định	được	các	đặc	trưng	động	lực	học	
của	hệ	khi	bắn.

2.3. Ví dụ áp dụng

	 Sử	dụng	mô	hình	trên	áp	dụng	tính	toán	
dao	 động	 của	 hệ	 Súng	 -	Giá	 -	Xạ	 thủ	 đại	 liên	
PKMS	khi	bắn.	Sau	khi	xác	định	các	 thông	 số	
đầu	vào	theo	[2],	tiến	hành	giải	hệ	phương	trình	vi	
phân	chuyển	động,	ta	nhận	được	các	kết	quả	đặc	
trưng	cho	dao	động	của	hệ.	Sau	đây	là	một	số	kết	
quả	nhận	được	sau	khi	giải	hệ	phương	trình:

Hình 3. Dịch chuyển và vận tốc khâu cơ sở         

Hình 4. Đồ thị góc nẩy đứng

Qua	kết	quả	tính	toán,	ta	nhận	thấy:

	 -	Quy	luật	chuyển	động	và	vận	tốc	khâu	
cơ	sở	(vật	3)	sai	lệch	nhỏ	so	với	các	kết	quả	đo	
đạc	 của	Viện	Vũ	khí,	Tổng	 cục	Công	nghiệp	
Quốc	phòng.

	 -	Sai	 lệch	góc	 tầm	và	góc	hướng	nằm	
trong	giới	hạn	cho	phép	và	lớn	hơn	không	quá	
20%	so	với	khi	bắn	súng	ở	thế	đại	liên,	điều	này	
cũng	phù	hợp	với	các	kết	quả	chỉ	ra	trong	bảng	
bắn	khi	tiến	hành	bắn	chỉnh.

3. KẾT LUẬN

	 Độ	ổn	định	của	đại	liên	khi	bắn	không	
quyết	định	hoàn	toàn	nhưng	rất	ảnh	hưởng	đến	
độ	chính	xác	bắn.	Bài	toán	phân	tích	động	lực	
học	 của	 vũ	 khí	 tự	 động	 khi	 tính	 đến	 chuyển	
động	thực	của	nó	trong	không	gian	là	bài	toán	
tổng	quát	 nhất	 của	 việc	 nghiên	 cứu	động	 lực	
học	của	súng	tự	động	có	giá.	Việc	sử	dụng	lý	
thuyết	động	lực	học	hệ	vật	rắn	để	xây	dựng	mô	
hình	tính	toán	cho	hệ	súng	-	giá	-	xạ	thủ	khi	bắn	
loạt	cho	ta	một	công	cụ	hữu	hiệu	hơn	khi	tính	
toán	 thiết	 kế	mới	 hoặc	 cải	 tiến	 trang	 bị	 cũng	
như	 định	 hướng	 cho	 quá	 trình	 khai	 thác	 các	
trang	bị	cùng	loại	hiện	có.
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ÁP SUẤT MÀNG DẦU BÔI TRƠN Ổ ĐẦU TO THANH TRUYỀN 
ĐỘNG CƠ XE MÁY HONDA WINNER Ở CHẾ ĐỘ BÔI TRƠN THUỶ 

ĐỘNG ĐÀN HỒI
 

 OIL	FILM	PRESSURE	IN	CONNECTING-ROD	BIG	END	BEARING	OF	THE	
HONDA	WINNER’S	ENGINE	AT	THE	ELASTOHYDRODYNAMIC	LUBRICATION	

REGIME

Trần Thị Thanh Hải1*, Vũ Quốc Đạt2, Đường Thanh Long2, Đặng Vũ Vinh1

1Trường	Đại	học	Bách	khoa	Hà	Nội
 2Công	ty	TNHH	Cơ	khí	HTMP	Việt	Nam

TÓM TẮT

 Bài báo trình bày các tính toán áp suất màng dầu và vùng biến dạng đàn hồi cho ổ đầu to 
thanh truyền của động cơ xe máy Honda Winner nhằm đảm bảo bôi trơn trong quá trình sử dụng. 
Tải tác dụng lên ổ được xác định từ các thông số làm việc và các thông số kết cấu của động cơ. Áp 
suất màng dầu được tính toán trên cơ sở giải các giải phương trình đặc trưng của bôi trơn thuỷ 
động đàn hồi với tiếp xúc đường và phương trình cân bằng tải bằng phương pháp phần tử hữu 
hạn. Các kết quả tính toán này được so sánh với kết quả tính toán bôi trơn thuỷ động đàn hồi bằng 
phương trình thực nghiệm. Các kết quả mô phỏng số cho thấy, áp suất và chiều dày màng dầu phù 
hợp với tải tác dụng và sự biến dạng đàn hồi của bề mặt ma sát. Khi tính bằng phương trình thực 
nghiệm, áp suất lớn nhất của màng dầu lớn hơn và chiều dày màng dầu nhỏ nhất nhỏ hơn khi tính 
toán mô phỏng số. 

 Từ khóa: Ổ đầu to thanh truyền; Thuỷ động đàn hồi; Biến dạng; Áp suất.

ABSTRACT

 This paper presents the caculations of the film pressure and the elastic deformation area 
for the connecting-rod big end bearing of the Honda Winner’s engine to ensure lubrication during 
use. The load applied to the bearing is determined base on the operating and structural parameters 
of the engine. The oil film pressure is caculated based on solving the characteristic equations of 
elastohydrodynamic lubrication with line contact and load balance equations using the finite element 
method. These calculation results are compared with the results of elastohydrodynamic lubrication 
calculations by experimental equations. The numerical simulation results show that the pressure 
and the oil film thickness are consistent with the applied load and the elastic deformation of the 
friction surface. Calculated by the experiamental equations, the oil film pressure maximum value 
is higher and the minimum value of oil film thickness is lower than that calculated by numerical 
simulation.

 Keywords: Connecting- rod; Elastohydrodynamic; Oil film; Deformation; Pressure. 
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1. GIỚI THIỆU

	 Xe	máy	là	một	phương	tiện	giao	thông	
phổ	biến	ở	nước	ta	hiện	nay,	với	nhiều	chủng	
loại	xe	của	nhiều	hãng	khác	nhau,	trong	đó	có	
xe	Honda	Winner.	Tuy	nhiên,	do	đặc	điểm	khí	
hậu,	địa	hình	giao	thông	và	cách	thức	sử	dụng,	
thực	tế	xảy	ra	nhiều	hư	hỏng	trước	thời	gian	dự	
kiến.	Việc	giảm	thiểu	các	hư	hỏng	động	cơ	khi	
sử	dụng	xe	máy	nói	chung	và	xe	máy	Honda	
Winner	 tại	Việt	Nam	liên	quan	nhiều	đến	chế	
độ	vận	hành	xe,	trong	đó	việc	đảm	bảo	bôi	trơn	
cho	động	cơ	đóng	vai	trò	quan	trọng.	Vài	năn	
gần	đây,	ở	Việt	Nam	có	thể	kể	ra	một	số	tính	
toán	bôi	 trơn	ổ	đầu	 to	 thanh	 truyền	cho	động	
cơ	 nhiệt	 bằng	 phương	 pháp	 phần	 tử	 hữu	 hạn	
và	 nghiên	 cứu	 thực	 nghiệm	 với	 thanh	 truyền	
mô	phỏng	trên	thiết	bị	thực	nghiệm	hoặc	thanh	
truyền	thật	[1],	[2],	[3],	[4].	Trong	đó,	nghiên	
cứu	 mô	 phỏng	 quỹ	 đạo	 tâm	 trục	 và	 áp	 suất	
màng	dầu	của	động	cơ	xe	Camry	5S-FE	bằng	
phương	pháp	phần	 tử	hữu	hạn	có	 tính	đến	sự	
thay	đổi	đường	kính	trung	bình	khi	thay	đổi	lực	
siết	bu-lông	thanh	truyền.	

	 Bài	báo	trình	bày	các	kết	quả	mô	phỏng	
số	áp	suất	màng	dầu,	biến	dạng	đàn	hồi	và	các	
kết	quả	tính	theo	phương	trình	thực	nghiệm	bôi	
trơn	 thuỷ	động	đàn	hồi	 tiếp	xúc	đường	của	ổ	
đầu	to	thanh	truyền	với	động	cơ	xe	máy	Honda	
Winner.

2. Ổ ĐẦU TO THANH TRUYỀN ĐỘNG 
CƠ XE HONDA WINNER

2.1. Ổ đầu to thanh truyền

	 Kết	cấu	tháo	rời	cụm	trục	khuỷu	-	thanh	
truyền	xe	Honda	Winner	như	Hình	1.	
 

Hình 1. Kết cấu tháo rời cụm trục khuỷu thanh 
truyền.

	 Ổ	đầu	 to	 thanh	 truyền	được	 tạo	 thành	
bởi	 thanh	 truyền	 (phần	 đầu	 to),	 trục	 khuỷu	
(phần	chốt	khuỷu)	và	vòng	bi	đũa	nằm	giữa	chốt	
khuỷu	và	thanh	truyền	(Hình	2).	Để	nghiên	cứu	
bôi	trơn	cho	ổ	này,	ta	xét	bôi	trơn	thủy	động	cho	
con	lăn	(tức	bi	đũa)	và	thanh	truyền,	dạng	tiếp	
xúc	là	tiếp	xúc	đường	và	khi	có	lực	tác	dụng	lên	
ổ	sẽ	xuất	hiện	thêm	hiệu	ứng	biến	dạng	đàn	hồi.	
Khi	đó,	dạng	bôi	trơn	sẽ	là	bôi	trơn	thủy	động	
đàn	hồi.	

Hình 2. Mặt cắt cụm trục khuỷu thanh truyền 

	 Các	thông	số	của	ổ	đầu	to	thanh	truyền	
như	sau:	Đường	kính	ổ	-	tức	đường	kính	trong	
của	 đầu	 to	 thanh	 truyền	D	=	 38	mm,	 khe	 hở	
bán	kính	C	=	0,02	mm,	chiều	dài	ổ	L	=	12,25	
mm,	tốc	độ	quay	của	trục	khuỷu	N	=	9000	v/
ph,	đường	kính	bi	đũa	kim	d	=	4	mm,	môđun	
đàn	hồi	của	thanh	truyền	E1	=	200	GPa,	môđun	
đàn	hồi	của	bi	đũa	E2	=	180	GPa.	Ổ	được	bôi	
trơn	 bằng	 dầu	CASTROL	POWER	 I	 có	 khối	
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lượng	riêng	ρ	=	683,3	Kg/m3,	độ	nhớt	động	học	
tại	100oC	v	=	13,4	cSt,	độ	nhớt	động	lực	học	tại	
100oC	ƞ	=	0,0016	Pa.s.

2.2. Tải tác dụng lên ổ

Hình 3. Tải tác dụng lên ổ đầu to thanh truyền 
theo góc quay trục khuỷu.

	 Tải	tác	dụng	lên	ổ	đầu	to	thanh	truyền	
gồm	tổng	hợp	của	 lực	khí	 thể	sinh	ra	bởi	quá	
trình	cháy	-	giãn	nở	hỗn	hợp	cháy	trong	buồng	
đốt	và	 lực	quán	 tính	của	cụm	piston	và	 thanh	
truyền	[5],	[6].	Thông	qua	các	thông	số	kỹ	thuật	
của	 động	 cơ	 xe	Honda	Winner	 được	 nhà	 sản	
xuất	 công	 bố	 [7],	 xác	 định	 được	 tải	 tác	 dụng	
theo	chu	kỳ	lên	thanh	truyền	của	động	cơ	(Hình	
3).	 Tải	 lớn	 nhất	 tác	 dụng	 lên	 ổ	 đầu	 to	 thanh	
truyền	đạt	0,28	MN.	

2.3. Tải tác dụng lên vòng bi đũa

	 Khi	động	cơ	xe	Honda	Winner	làm	việc,	
ngoài	 thanh	 truyền	 chuyển	 động	 song	 phẳng,	
trục	khuỷu	quay,	vòng	bi	đũa	cũng	quay	nhưng	
với	 tốc	 độ	 thấp	 hơn,	 nghĩa	 là	 bi	 đũa	 chuyển	
động	lăn	không	trượt	so	với	bề	mặt	của	thanh	
truyền	và	trục	khuỷu.	Vị	 trí	 tiếp	xúc	giữa	bi	-	
thanh	 truyền	và	bi	 -	 trục	khuỷu	 luôn	 thay	đổi	
khi	 ổ	 làm	việc.	Mặt	 khác,	 lực	 tác	 dụng	 lên	 ổ	
đầu	to	thanh	truyền	thay	đổi	theo	góc	quay	của	
trục	khuỷu	nên	vị	trí	tiếp	xúc	của	bi	luôn	thay	

đổi.	 Nếu	 bi	 đũa	 không	 nằm	 trong	mặt	 phẳng	
tác	 dụng	 của	 lực	 hướng	 tâm	 thì	 lực	 tác	 dụng	
lên	bi	đũa	không	phải	là	lớn	nhất.	Do	đó,	ta	chỉ	
xét	 trường	 hợp	 bi	 đũa	 nằm	 trong	 mặt	 phẳng	
tác	dụng	của	 tải,	nghĩa	 là	bi	đũa	chịu	 lực	 lớn	
nhất.	Dưới	tác	dụng	của	lực	hướng	tâm,	chỉ	có	
những	bi	đũa	nằm	ở	phía	dưới,	trong	vùng	chịu	
tải	choán	cung	không	lớn	hơn	180o	là	chịu	lực.	
Con	lăn	chịu	lực	lớn	nhất	là	con	lăn	nằm	trong	
mặt	phẳng	tác	dụng	của	lực	hướng	tâm	Fr	[8].	
Hình	4,	biểu	diễn	sự	phân	bố	không	đều	của	lực	
tác	dụng	lên	các	con	lăn	trong	vùng	chịu	tải	do	
lực	hướng	tâm	gây	ra.	

Hình 4. Sơ đồ phân bố lực lên các con lăn 
dưới tác dụng của lực hướng tâm [8]

	 Trong	tính	toán,	ta	giả	thiết	rằng	các	con	
lăn	bố	trí	đối	xứng	đối	với	mặt	phẳng	tác	dụng	
của	 lực	Fr.	 Fr	ở	 đây	 chính	 là	 lực	 tác	 dụng	 lên	
thanh	 truyền	 tại	 các	 góc	 của	 trục	 khuỷu	 theo	
phương	tác	dụng	tải.	Gọi	lực	tác	dụng	lên	con	
lăn	chịu	tải	lớn	nhất	là	Fmax.	Từ	đó,	tại	mỗi	góc	
quay	của	trục	khuỷu	với	tải	tác	dụng	thay	đổi,	ta	
sẽ	tính	được	lực	tác	dụng	lên	các	lăn	và	con	lăn	
chịu	tải	lớn	nhất.	Tải	tác	dụng	lên	vòng	bi	đũa	
này	sẽ	là	đầu	vào	của	bài	toán	tính	toán	áp	suất	
và	chiều	dày	màng	dầu	ổ	đầu	 to	 thanh	 truyền	
động	cơ	xe	Honda	Winner.
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3.  CÁC PHƯƠNG TRÌNH
3.1. Phương trình Reynolds

 Hình	5	là	sơ	đồ	biểu	diễn	tiếp	xúc	bi	đũa	
kim	trong	ổ	đầu	to	thanh	truyền.	Phương	trình	
Reynolds	cho	bôi	trơn	ổ	đầu	to	thanh	truyền	là	
[9]:

(1)

Hình 5. Sơ đồ tiếp xúc bi đũa trong ổ đầu to 
thanh truyền

	 Trong	 đó:	 p	 là	 áp	 suất	 thuỷ	 động	 của	
màng	dầu,	h	là	chiều	dày	màng	dầu,	x	phương	
tọa	độ,	u1	và	u2	là	vận	tốc	bề	mặt	thanh	truyền	
và	vận	tốc	của	bi	đũa.

	 Chiều	dày	màng	dầu	ở	đây	chưa	tính	tới	
chiều	cao	xét	tại	khoảng	cách	giữa	mỗi	viên	bi,	
mà	chỉ	xét	tại	các	vị	trí	bi	với	bề	lỗ	đầu	to	thanh	
truyền.	

3.2. Phương trình biến dạng đàn hồi

	 Xét	đến	ảnh	hưởng	của	biến	dạng	đàn	
hồi	đến	chiều	dày	màng	dầu	(Hình	6).	Phương	
trình	chiều	dày	màng	dầu	được	viết	[9]:
      

								(2)

	 Trong	đó:	h0	là	chiều	dày	màng	dầu	tại	
điểm	thấp	nhất	của	tiếp	xúc,	R	là	bán	kính	cong	
tương	 đương	 của	 bi	 đũa	 và	 bán	 kính	 đầu	 to	
thanh	truyền,	v(x)	là	biến	dạng	đàn	hồi.

Hình 6. Chiều dày màng dầu

	 Đối	với	tiếp	xúc	đường,	biến	dạng	đàn	
hồi	được	tạo	ra	bởi	sự	phân	bố	áp	lực	tác	dụng	
lên	 bề	mặt	 phẳng	 đàn	 hồi	 rộng	 vô	 hạn.	Biến	
dạng	đàn	hồi	theo	phương	được	tính:

 (3)

	 Trong	đó:	s	là	tọa	độ	điểm	xét,	p(s)	là	
áp	suất	tại	s,	s1	và	s2	là	điểm	bắt	đầu	và	kết	thúc	
của	áp	suất,	c	là	một	hằng	số	xác	định.	

3.3. Phương trình cân bằng tải

	 Các	 lực	 tác	 dụng	 lên	 ổ	 đầu	 to	 thanh	
truyền	tại	một	thời	điểm	bao	gồm,	lực	khí	thể	
do	quá	trình	cháy	tác	động	thông	qua	hệ	piston	
-	thanh	truyền	Fext,	lực	thủy	động	của	màng	dầu	
Fp	và	lực	quán	tính	của	cơ	hệ	(Hình	7).	Bỏ	qua	
ảnh	hưởng	của	thành	phần	lực	quán	tính,	do	đó	
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phương	trình	cân	bằng	có	dạng:

ext p ext
S

F F F pnds 0+ = + =∫
    

           
(4)

	 Với	p	là	áp	suất	thủy	động,	 	là	vector	
pháp	tuyến	tại	bề	mặt	ổ.

 Hình 7. Sơ đồ cân bằng lực tác dụng lên thanh
truyền

3.4. Tính bôi trơn thủy động đàn hồi theo 
công thức thực nghiệm

	 Song	song	với	tính	toán	mô	phỏng	số,	
tính	 toán	bôi	 trơn	 thủy	động	đàn	hồi	 tiếp	xúc	
đường	theo	công	thức	thực	nghiệm	của	Dowson	
và	Higginson	để	xác	định	chiều	dày	màng	dầu	
nhỏ	nhất	được	tính	[10]:

( )
0,7 0,13

0,54 0min Uh W2,65 2 E*
R 2E*R 2E*RL

− η  = α    
  

   (5)

	 Trong	 đó:	 hmin	 là	 chiều	 dày	màng	 dầu	
nhỏ	nhất,	R	là	bán	kính	cong	tương	đương,	α	
là	hệ	số	nhớt	áp,	E*	 là	môđun	đàn	hồi	 tương	
đương,	ū	là	vận	tốc	dài	không	thứ	nguyên,	L	là	
chiều	dài	tiếp	xúc,	W	là	tải	tác	dụng,	ƞo	là	độ	
nhớt	động	lực	học.

	 Với	tiếp	xúc	đường	giữa	bi	đũa	và	thanh	
truyền	ổ	đầu	to	thanh	truyền	động	cơ	xe	Honda	

Winner,	có:	
3/4U 2.32 U 8.868

1.37U
  = ⇒ = 
 

,

92 10−α = × 	(Pa-1),	W	=	Fmax

	 Áp	suất	màng	dầu	lớn	nhất	po	được	tính:

0
E*Wp
RL

=
π

																																																							(6)

4. KẾT QUẢ

	 Khi	 động	 cơ	 xe	 Honda	 Winner	 làm	
việc,	lực	lớn	nhất	tác	dụng	lên	bi	đũa	của	ổ	đầu	
to	thanh	truyền	động	cơ	xe	Honnda	Winer	tại	
các	góc	quay	của	trục	khuỷu	như	Bảng	1.	

Bảng 1. Giá trị lực lớn nhất Fmax tác dụng lên bi đũa:

Góc trục 
khuỷu (độ)

Fr Fmax Góc trục 
khuỷu (độ)

Fr Fmax

0 0.15 0.041 370 0.28 0.076
10 0.15 0.041 380 0.18 0.049
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20 0.15 0.041 390 0.1 0.027
30 0.14 0.038 400 0.06 0.016
40 0.14 0.038 410 0.06 0.016
50 0.13 0.035 420 0.06 0.016
60 0.12 0.032 430 0.07 0.019
70 0.1 0.027 440 0.07 0.019
80 0.1 0.027 450 0.07 0.019
90 0.09 0.024 460 0.08 0.022
100 0.06 0.016 470 0.1 0.027
110 0.07 0.019 480 0.13 0.035
120 0.1 0.027 490 0.16 0.043
130 0.13 0.035 500 0.18 0.049
140 0.16 0.043 510 0.21 0.057
150 0.19 0.051 520 0.23 0.062
160 0.21 0.057 530 0.24 0.065
170 0.22 0.060 540 0.23 0.062
180 0.22 0.060 550 0.22 0.060
190 0.22 0.060 560 0.21 0.057
200 0.21 0.057 570 0.19 0.051
210 0.19 0.051 580 0.16 0.043
220 0.16 0.043 590 0.13 0.035
230 0.13 0.035 600 0.1 0.027
240 0.1 0.027 610 0.08 0.022
250 0.08 0.022 620 0.06 0.016
260 0.06 0.016 630 0.07 0.019
270 0.07 0.019 640 0.08 0.022
280 0.08 0.022 650 0.1 0.027
290 0.09 0.024 660 0.11 0.030
300 0.1 0.027 670 0.13 0.035
310 0.1 0.027 680 0.13 0.035
320 0.09 0.024 690 0.14 0.038
330 0.06 0.016 700 0.14 0.038
340 0.03 0.008 710 0.15 0.041
350 0.28 0.076 720 0.15 0.041
360 0.28 0.076 0 0.15 0.041
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Hình 8. Áp suất và chiều dày màng dầu theo góc trục khuỷu

	 Trên	cơ	sở	giải	phương	trình	Reynolds,	
phương	trình	chiều	dày	màng	dầu	có	tính	đến	
biến	dạng	đàn	hồi	và	phương	trình	cân	bằng	tải	
với	 tải	 tác	dụng	 theo	chu	kỳ	 lên	 thanh	 truyền	
và	lên	vòng	bi	đũa	bằng	phương	pháp	phần	tử	
hữu	hạn,	áp	suất	và	chiều	dày	màng	dầu	của	ổ	
đầu	to	thanh	truyền	động	cơ	xe	Honda	Winner	
ở	tốc	độ	quay	lớn	nhất	9.000	vg/ph	nhận	được	
như	Hình	8.	Hình	8a	là	áp	suất	màng	dầu	của	ổ	
đầu	to	thanh	truyền	tại	0o	của	thanh	truyền	theo	
góc	quay	của	 trục	khuỷu	khi	 tốc	độ	quay	 lớn	
nhất	 9.000	 vg/ph	 (góc	 0o	 của	 thanh	 truyền	 là	
khi	thanh	truyền	ở	vị	trí	điểm	chết	trên	và	trùng	
với	góc	0o		của	trục	khuỷu	khi	bắt	đầu	chu	kỳ).	
Áp	suất	màng	dầu	đạt	giá	trị	lớn	nhất	3214	MPa	
tại	góc	380o	trục	khuỷu,	tương	ứng	khi	xảy	ra	
sự	nổ,	tại	các	góc	khác	của	trục	khuỷu	áp	suất	
màng	dầu	đều	phù	hợp	với	tải	tác	dụng.	Hình	8b	
biểu	diễn	chiều	dày	màng	dầu	xét	tại	0o	và	180o 
của	thanh	truyền	theo	góc	quay	của	trục	khuỷu.	

Dạng	màng	dầu	tại	hai	vị	trí	này	là	ngược	nhau,	
tại	0o	của	thanh	truyền,	chiều	dày	màng	dầu	đạt	
giá	trị	nhỏ	nhất	0.64	μm	xung	quanh	góc	400o	
của	trục	khuỷu.	Điều	này	có	thể	giải	thích,	do	
có	biến	dạng	đàn	hồi	nên	chiều	dày	màng	dầu	
nhỏ	nhất	của	ổ	đầu	to	thanh	truyền	có	thể	không	
tương	ứng	với	vị	trí	áp	suất	đạt	giá	trị	lớn	nhất	
mà	có	thể	trước	hoặc	sau.	Ở	phía	đối	diện	với	0o 
của	thanh	truyền,	tức	tại	180o	của	thanh	truyền,	
chiều	dày	màng	dầu	đạt	giá	trị	lớn	nhất	1.7	μm	
xung	quanh	góc	330o	của	trục	khuỷu.	Điều	này	
hoàn	toàn	phù	hợp	với	tải	tác	dụng	và	sự	biến	
dạng	đàn	hồi	của	bề	mặt	ma	sát.

	 - Kết quả tính theo công thức thực 
nghiệm: 
	 Hình	6	và	hình	7	 là	áp	suất	màng	dầu	
lớn	nhất	và	chiều	dày	màng	dầu	nhỏ	nhất	tính	
theo	thực	nghiệm	theo	góc	quay	của	trục	khuỷu.	

Hình 6. Áp suất lớn nhất và chiều dày màng dầu nhỏ nhất theo góc trục khuỷu
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	 Nhận	thấy,	áp	suất	màng	dầu	lớn	nhất	khi	
tính	bằng	phương	pháp	số	và	phương	trình	thực	
nghiệm	lần	lượt	là	3214	MPa	tại	380o	trục	khuỷu	
và	3150	MPa	tại	370o	trục	khuỷu.	Độ	chênh	lệch	
áp	suất	này	là	do	phương	trình	thực	nghiệm	chưa	
xét	tới	sự	thay	đổi	của	tải	tác	dụng	theo	góc	quay	
của	trục	khuỷu.	Chiều	dày	màng	dầu	tại	0o	của	
thanh	truyền	đạt	giá	trị	nhỏ	nhất	0.64	μm	sau	khi	
xảy	 ra	 sự	nổ	 (tại	400o	của	 trục	khuỷu)	khi	 tính	
toán	mô	phỏng,	và	đạt	giá	trị	nhỏ	nhất	0.182	μm	
tại	370o	của	trục	khuỷu	(khi	xảy	ra	sự	nổ)	khi	tính	
bằng	phương	trình	thực	nghiệm.	Điều	này	cũng	
hợp	lý	vì	phương	trình	thực	nghiệm	chưa	xét	tới	
sự	 thay	đổi	của	 tải	 tác	dụng	 theo	góc	quay	của	
trục	khuỷu	như	với	áp	suất	của	màng	dầu.
 
5. KẾT LUẬN

	 Bài	 báo	 trình	 bày	 áp	 suất	 và	 chiều	 dày	
màng	 dầu	 bôi	 trơn	 mô	 phỏng	 số	 và	 tính	 theo	
phương	 trình	 thực	 nghiệm	 của	 ổ	 đầu	 to	 thanh	
truyền	động	cơ	xe	Honda	Winner	ở	chế	độ	bôi	
trơn	 thuỷ	động	đàn	hồi	 tiếp	xúc	đường.	Tải	 tác	
dụng	lên	thanh	truyền	và	phân	bố	lực	tác	dụng	lên	
vòng	bi	đũa	giữa	tranh	truyền	và	trục	khuỷu	tuỳ	
theo	góc	quay	của	trục	khuỷu.	Kết	quả	mô	phỏng	
số	 nhận	được	 trên	 cơ	 sở	giải	 các	 phương	 trình	
Reynolds,	 phương	 trình	 chiều	 dày	 màng	 dầu,	
phương	trình	biến	dạng	đàn	hồi	tiếp	xúc	đường	
và	phương	trình	cân	bằng	tải	bằng	phương	pháp	
phần	tử	hữu	hạn.

	 Áp	suất	và	chiều	dày	màng	dầu	phù	hợp	
với	tải	tác	dụng	và	sự	biến	dạng	đàn	hồi	của	bề	
mặt	ma	sát.	Kết	quả	mô	phỏng	số	cho	thấy,	ở	tốc	
độ	quay	9.000	vg/ph,	áp	suất	màng	dầu	đạt	giá	
trị	 lớn	nhất	3214	MPa	tại	góc	380o	 trục	khuỷu,	
tương	ứng	khi	xảy	ra	sự	nổ,	tại	các	góc	khác	của	
trục	khuỷu	áp	suất	màng	dầu	đều	phù	hợp	với	tải	
tác	dụng.	Tại	0o	của	thanh	truyền,	chiều	dày	màng	
dầu	đạt	giá	trị	nhỏ	nhất	0.64	μm	xung	quanh	góc	
400o	của	trục	khuỷu.	Tại	180o	của	thanh	truyền,	

chiều	dày	màng	dầu	đạt	giá	trị	lớn	nhất	1.7	μm	
xung	quanh	góc	330o	của	trục	khuỷu.	

	 So	sánh	với	kết	quả	 tính	 theo	công	 thức	
thực	nghiệm,	áp	suất	màng	dầu	lớn	nhất	khi	tính	
bằng	phương	pháp	số	và	phương	trình	thực	nghiệm	
lần	lượt	là	3214	MPa	tại	380o	trục	khuỷu	và	3150	
MPa	tại	370o	trục	khuỷu.	Chiều	dày	màng	dầu	đạt	
giá	trị	nhỏ	nhất	0.64	μm	sau	khi	xảy	ra	sự	nổ,	tại	
400o	của	trục	khuỷu	khi	tính	toán	mô	phỏng,	và	đạt	
giá	trị	nhỏ	nhất	0.182	μm	tại	370o	của	trục	khuỷu	
(khi	xảy	ra	sự	nổ)	khi	tính	bằng	phương	trình	thực	
nghiệm.	Các	chênh	lệch	về	áp	suất	và	chiều	dày	
màng	dầu	này	có	 thể	giải	 thích	do	phương	trình	
thực	nghiệm	chưa	xét	 tới	sự	thay	đổi	của	tải	 tác	
dụng	theo	góc	quay	của	trục	khuỷu.	 

Ngày	nhận	bài:	05/6/2021
Ngày	phản	biện:	22/6/2021
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MÔ HÌNH QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA SÚNG NGẮN THEO SƠ 
ĐỒ NÒNG LÙI NGẮN, KHÓA NÒNG TỰ DO

THE	MODEL	FOR	THE	OPERATION	PROCESS	OF	PISTOLS	BASED	ON	THE	
BARREL-SHORT	RECOIL	AND	BREECH	BLOCK-FREE	MOVING

Nguyễn Việt Trung, Trần Văn Doanh
Trung	tâm	Kỹ	thuật	Vũ	khí,	Học	viện	Kỹ	thuật	Quân	sự

TÓM TẮT

 Bài báo trình bày mô hình toán hoạt động của máy tự động theo sơ đồ nòng lùi quãng ngắn, 
khóa nòng tự do, áp dụng cho súng ngắn. Trong sơ đồ này, khóa nòng không liên kết chắc chắn với 
nòng mà liên kết thông qua vỏ đạn bằng lực ma sát giữa vỏ đạn và buồng đạn. Đề xuất hệ số hệ 
số tin cậy liên kết của vỏ đạn và ảnh hưởng của nó đến động năng và động lượng của các bộ phận 
chuyển động. Đưa ra một số giải pháp nâng cao hệ số tin cậy liên kết của vỏ đạn.

 Từ khóa:  Nòng lùi quãng ngắn; Khóa nòng tự do; Hệ số liên kết của vỏ đạn.

ABSTRACT

 The paper presents a model for the operation process of pistols based on the barrel-
short recoil and breech block-free moving. In these pistols, the breech block is engaged with the 
barrel by the friction force between the cartridge and the gun chamber. The paper also presents 
the engagement reliable coefficient of the cartridge and the effect of this coefficient on the kinetic 
energy and momentum of moving parts. The methods to improve the engagement coefficient of the 
cartridge are given.

 Keywords: Barrel-short recoil; Breech block-free moving; The engagement coefficient of 
the cartridge.

1. ĐẶT VẤN DỀ

	 Máy	 tự	 động	 trong	 súng	 ngắn	 thường	
sử	dụng	sơ	đồ	nguyên	lý	nòng	lùi	quãng	ngắn	
khóa	 nòng	 đẩy	 lên	 ngay	 hoặc	 nòng	 cố	 định	
khóa	nòng	tự	do	[1,	2].	Ở	sơ	đồ	thứ	nhất,	cần	
có	cơ	cấu	khóa	và	mở	khóa	nòng	tin	cậy	tương	
đối	phức	tạp.	Trong	sơ	đồ	thứ	hai,	khóa	nòng	
có	khối	lượng	lớn,	trong	khi	uy	lực	đạn	không	

lớn	vì	vỏ	đạn	thường	vỏ	đạn	ngắn	và	áp	suất	khí	
thuốc	thấp.	

	 Xem	xét	sơ	đồ	nguyên	lý	máy	tự	động	
kết	 hợp	 cho	 súng	 ngắn	 “nòng	 lùi	 ngắn	 khóa	
nòng	tự	do”.	Trong	sơ	đồ	này,	nòng	súng	cũng	
chuyển	động	lùi	một	quãng	ngắn	hơn	chiều	dài	
viên	đạn	khi	bắn,	còn	khóa	nòng	tự	do.	Khóa	
nòng	 không	 được	 khóa	 với	 nòng	 súng	 mà	
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chúng	chỉ	liên	kết	với	nhau	thông	qua	vỏ	đạn.	
Kết	nối	chuyển	động	giữa	khóa	nòng	với	nòng	
súng	bằng	lực	ma	sát	giữa	vỏ	đạn	và	buồng	đạn	
mà	nó	được	tạo	ra	nhờ	vỏ	đạn	giãn	ép	vào	thành	
buồng	đạn	dưới	tác	dụng	của	áp	suất	khí	thuốc.	
Sơ	 đồ	 nguyên	 lý	 này	 khắc	 phục	 nhược	 điểm	
của	các	sơ	đồ	nguyên	lý	máy	tự	động	của	các	
súng	ngắn	thường	dùng.	Tuy	nhiên,	chức	năng	
hoạt	động	của	vỏ	đạn,	đóng	vai	 trò	khâu	 liên	
kết	giữa	nòng	và	khóa	nòng,	là	quan	trọng.

2. CHUYỂN DỘNG CỦA NÒNG VÀ KHOÁ 
NÒNG SÚNG NGẮN CÓ NÒNG LÙI 
NGẮN, KHOÁ NÒNG TỰ DO KHI BẮN

2.1. Mô hình vật lý

	 Mô	hình	vật	 lý	đối	 tượng	khảo	sát	 thể	
hiện	trên	hình	1.	Khi	bắn,	kim	hỏa	lao	lên	đập	
vào	hạt	lửa	ở	đáy	vỏ	đạn	4	tạo	ra	xung	lửa	mồi	
cháy	thuốc	phóng,	khi	áp	suất	khí	thuốc	3	tăng	
lên	đủ	lớn	sẽ	đẩy	đầu	đạn	2	thoát	khỏi	mối	liên	
kết	với	vỏ	đạn	để	chuyển	động	lên	phía	trước,	
đồng	 thời	đẩy	vỏ	đạn	 lùi	về	phía	sau,	vỏ	đạn	
giãn	theo	hướng	kính.	

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý súng ngắn nòng lùi 
ngắn, khóa nòng tự do:

1. Nòng súng; 2. Đầu đạn; 3. Khí thuốc 
phóng; 4. Vỏ đạn; 5. Khóa nòng; 

6. Lò xo đẩy lên; 7. Thân súng; a - Gờ định vị; 
b - Chốt định vị.

	 Sau	 một	 dịch	 chuyển	 nhất	 định	 theo	
kết	cấu	lòng	nòng,	đầu	đạn	bắt	đầu	được	tống	

vào	rãnh	nòng,	áp	lực	thành	nòng	súng	lên	đầu	
đạn	bắt	đầu	tăng	lên,	lực	ma	sát	giữa	đầu	đạn	
và	 nòng	 súng	 1	 có	 xu	 hướng	 cản	 trở	 chuyển	
động	của	nòng	súng	về	phía	sau.	Cũng	sau	một	
dịch	chuyển	nào	đó,	đáy	vỏ	đạn	áp	sát	vào	mặt	
gương	khóa	nòng	5;	đồng	thời	sau	một	khoảng	
thời	gian,	thành	vỏ	đạn	ép	sát	vào	buồng	đạn	bịt	
kín	khí	thuốc	không	cho	phụt	ra	phía	sau,	tạo	
ma	sát	cản	trở	chuyển	động	tương	hỗ	giữa	vỏ	
đạn	và	buồng	đạn,	lực	ma	sát	này	có	xu	hướng	
kéo	nòng	súng	chuyển	động	về	sau	theo	vỏ	đạn	
và	khóa	nòng.	Trong	trường	hợp	mặt	ngoài	vỏ	
đạn	có	bề	mặt	côn,	áp	lực	của	vỏ	đạn	lên	thành	
buồng	đốt	có	xu	hướng	đẩy	nòng	về	phía	trước	
và	đẩy	vỏ	đạn	về	phía	 sau.	Ngoài	 ra,	 nòng	1	
còn	được	đẩy	lên	phía	trước	do	áp	lực	khí	thuốc	
phóng	 tác	 dụng	 lên	 gờ	 nòng	 sát	 với	 mặt	 cắt	
miệng	vỏ	đạn.	

	 Như	vậy,	 chuyển	động	của	nòng	 súng	
được	thực	hiện	do	các	lực:	Ma	sát	giữa	đầu	đạn	
và	nòng;	áp	lực	khí	thuốc	phóng	tác	dụng	lên	
gờ	nòng;	ma	sát	giữa	vỏ	đạn	và	buồng	đạn;	ma	
sát	 giữa	dòng	khí	 thuốc	phóng	với	mặt	 trong	
của	nòng;	ma	sát	giữa	nòng	và	thân	súng	7.	

	 Chuyển	động	về	phía	sau	của	khóa	nòng	
và	vỏ	đạn	được	thực	hiện	bằng	tổng	hợp	áp	lực	
khí	 thuốc	 tác	dụng	lên	 toàn	mặt	 trong	và	mặt	
đầu	của	vỏ	đạn	theo	hướng	về	phía	sau,	phần	
áp	lực	của	vỏ	đạn	và	buồng	đạn	do	mặt	côn	vỏ	
đạn;	các	lực	cản	chuyển	động	ra	phía	sau	gồm:	
Lực	ma	sát	giữa	vỏ	đạn	và	buồng	đốt,	lực	cản	
của	lò	xo	đẩy	lên,	lực	ma	sát	giữa	khóa	nòng	và	
thân	súng.

	 Khi	đầu	đạn	chuyển	động	ra	khỏi	miệng	
nòng,	lực	ma	sát	giữa	đầu	đạn	và	nòng	không	
còn	 nữa.	Thông	 thường	 sau	 đó,	 nòng	 chuyển	
động	hết	hành	trình	lùi	ngắn	va	chạm	vào	chốt	
định	 vị	 truyền	 động	 lượng	 cho	 thân	 súng	 rồi	
gần	 như	 chuyển	 động	 cùng	 thân	 súng.	 Khóa	
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nòng	liên	kết	với	vỏ	đạn	bằng	móc	vỏ	đạn	vẫn	
tiếp	 tục	chuyển	động	về	phía	sau	mà	 thiếu	đi	
lực	ma	sát	giữa	vỏ	đạn	và	buồng	đốt,	phần	áp	
lực	 của	 vỏ	 đạn	 và	 buồng	 đạn	 do	mặt	 côn	 vỏ	
đạn.

	 Quá	trình	khóa	nòng	tiếp	tục	lùi	về	sau	
hất	vỏ	đạn,	rồi	chuyển	động	lên	trên	nạp	viên	
đạn	mới	giống	như	ở	súng	ngắn	nòng	lùi	ngắn	
khác.

	 Trong	trường	hợp	vỏ	đạn	bị	đứt	ngang,	
liên	kết	giữa	nòng	và	khóa	nòng	bị	đứt,	nòng	bị	
đẩy	lên	phía	trên,	khóa	nòng	lùi	tự	do	về	phía	
sau.	Đây	là	trường	hợp	không	bình	thường	của	
hoạt	động	súng.		

2.2. Giả thiết

	 -	 Nòng	 và	 khóa	 nòng	 chỉ	 có	 chuyển	
động	tịnh	tiến	dọc	theo	thân	súng;
	 -	 Bỏ	 qua	 lực	ma	 sát	 giữa	 nòng,	 khóa	
nòng	với	thân	súng;
	 -	 Bỏ	 qua	 lực	ma	 sát	 giữa	 đầu	 đạn	 và	
nòng	súng	tại	thành	xiết	rãnh	nòng;
	 -	Khi	tính	áp	lực	của	thành	vỏ	đạn	lên	
buồng	đạn,	giả	thiết	vỏ	đạn	là	ống	trụ	có	bề	dày	
không	đổi	bằng	bề	dày	trung	bình	của	thành	vỏ	
đạn;
	 -	 Bỏ	 qua	 sự	 thay	 đổi	 của	 miệng	 vỏ	
đạn	do	chuyển	động	tương	đối	của	vỏ	đạn	với	
buồng	đạn	có	mặt	trong	là	mặt	côn;
	 -	Cho	 tới	 khi	 nòng	 súng	va	 chạm	vào	
chốt	định	vị,	thân	súng	đứng	yên.	

2.3. Mô hình toán chuyển động của khóa 
nòng và nòng súng khi bắn

	 Các	lực	tác	dụng	lên	cụm	khóa	nòng	-	
vỏ	đạn	-	nòng	súng	theo	hướng	trục	nòng	khi	
đó	bao	gồm:	Lực	ma	sát	giữa	đầu	đạn	và	nòng	
súng;	lực	của	khí	thuốc	phóng	đẩy	nòng	về	phía	

trước;	lực	ma	sát	giữa	vỏ	đạn	và	buồng	đạn;	áp	
lực	của	vỏ	đạn	lên	buồng	đạn	theo	hướng	trục	
nòng;	áp	lực	khí	thuốc	hướng	trục	tác	dụng	lên	
vỏ	đạn;	lực	đẩy	lên	của	lò	xo.

	 Lực	ma	sát	giữa	đầu	đạn	và	nòng	súng:

 s.dm dF dAqfπ=                                  (1)

	 Trong	 đó:	 d	 -	 Cỡ	 đạn;	A	 -	 Chiều	 dài	
phần	 trụ	đầu	đạn;	q	 -	Áp	 lực	hướng	kính	của	
nòng	súng	lên	đầu	đạn;	fd	-	Hệ	số	ma	sát	động	
trên	bề	mặt	tiếp	xúc	giữa	đầu	đạn	và	nòng	súng.
Lực	 của	 khí	 thuốc	 phóng	 đẩy	 nòng	 về	 phía	
trước:

 2 2
d 4 m SF d d pπ η = − 

 
														(2)

	 Trong	đó:	dm	-	Đường	kính	ngoài	miệng	
vỏ	đạn;	ƞS	-	Hệ	số	mở	rộng	tiết	diện	lòng	nòng	
súng;	p	-	Áp	suất	khí	thuốc	trong	lòng	nòng.
Lực	ma	sát	giữa	vỏ	đạn	và	buồng	đạn:

 s.vm nF DLp fπ= 																				(3)

	 Trong	đó:	D	-	Đường	kính	ngoài	trung	
bình	của	vỏ	đạn;	L	-	Chiều	cao	thành	vỏ	đạn;	
α	-	Góc	côn	của	thành	vỏ	đạn;	f	-	Lực	ma	sát	
giữa	vỏ	đạn	và	buồng	đạn;	pn	-	Áp	lực	vỏ	đạn	
vào	buồng	đạn.

	 Áp	lực	của	vỏ	đạn	lên	buồng	đạn	theo	
hướng	trục	nòng:
  tanv nF DLpπ α= 																					(4)

	 Áp	 lực	khí	 thuốc	hướng	 trục	 tác	dụng	
lên	vỏ	đạn:
 2

4p mF d pπ
= 	 											(5)
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Lực	đẩy	lên	của	lò	xo:

 ( )l l kF a L C= + 																						(6)

	 Trong	đó:	al	-	Độ	nén	của	lò	xo	đẩy	lên	
ở	trạng	thái	 lắp	(chưa	bắn);	Lk	-	Dịch	chuyển	
của	khóa	nòng;	C	-	Độ	cứng	của	lò	xo	đẩy	lên.
Phương	trình	chuyển	động	của	nòng:

 s. s.n m v m d d v

n

dV F F F F
dt M

− − −
= 																	(7)

 n
n

dL V
dt

= 	 																																			(8)

	 Trong	đó:	 t	 -	Thời	 gian;	Vn	 -	Vận	 tốc	
của	nòng	súng;	Ln	-	Quãng	đường	dịch	chuyển	
của	nòng	súng;	Mn	-	Khối	lượng	của	nòng	súng.	
 
	 Phương	trình	chuyển	động	của	khóa	nòng:

 s. x
*

p v m v lkn

kn

F F F FdV
dt M

+ − −
= 																								(9)

 kn
kn

dL V
dt

= 	 																																	(10)

	 Trong	đó:	Vkn	-	Vận	tốc	của	khóa	nòng;	
Ln	-	Quãng	đường	dịch	chuyển	của	khóa	nòng;		
 * x

3
l

kn kn v
MM M m= + +

;	 Mkn	 -	 Khối	 lượng	 của	
khóa	nòng;	mv	-	Khối	lượng	của	vỏ	đạn;	Mlx	-	
Khối	lượng	của	lò	xo	đẩy	lên.

	 Hệ	các	phương	trình	(7)	-	(10)	được	giải	
cùng	với	hệ	phương	trình	thuật	phóng	trong	[3]	
(vì	cần	có	các	hàm	p(t)	và	q(t).

3. CHỨC NĂNG LIÊN KẾT CỦA VỎ ĐẠN 
KHI BẮN

	 Liên	kết	giữa	nòng	và	khóa	nòng	thông	
qua	vỏ	đạn.	Để	đảm	bảo	súng	hoạt	động	bình	
thường,	 vỏ	 đạn	 không	 được	 phép	 đứt	 ngang.	
Khi	 đó,	 ứng	 suất	 dọc	 trục	 trên	 tất	 cả	mặt	 cắt	
ngang	của	vỏ	đạn	không	vượt	quá	ứng	suất	cho	
phép.

	 Liên	 kết	 chuyển	 động	 giữa	 vỏ	 đạn	 và	
nòng	 súng	 thông	qua	 lực	ma	 sát	 giữa	vỏ	đạn	
và	buồng	đạn.	Lực	 liên	kết	này	có	 thể	không	
đủ	lớn	để	duy	trì	sự	đồng	tốc	của	khóa	nòng	và	
nòng	súng	 trong	quá	 trình	bắn.	Đánh	giá	mối	
liên	kết	này	bằng	hệ	số	tin	cậy	liên	kết	của	vỏ	

đạn,	 tcK .	

	 Hệ	số	tin	cậy	liên	kết	của	vỏ	đạn	được	
đánh	giá	bằng	tỷ	số	giữa	vận	tốc	của	nòng	súng	
và	vận	 tốc	của	khóa	nòng	 tại	 thời	điểm	nòng	
vừa	mới	chạm	vào	chốt	định	vị:

 

.m axn n

n
tc

kn L L

VK
V

=

= 	 											(11)

	 Trong	 đó:	 Ln.max	 -	 Quãng	 đường	 dịch	
chuyển	của	nòng	khi	vừa	chạm	chốt	định		vị.

	 Hệ	 số	 tcK 	 nhận	 giá	 trị	 trong	 khoảng	

(0,1).		Nếu	 tcK 	càng	gần	1,	liên	kết	vỏ	đạn	càng	
tin	 cậy.	Với	 súng	nòng	 lùi	 quãng	ngắn	 thông	
thường,	 hệ	 số	 này	 bằng	 1;	 với	 súng	 có	 khóa	
nòng	lùi	tự	do,	hệ	số	này	bằng	0.

	 Mối	tương	quan	của	động	năng	và	động	
lượng	của	các	phần	tử	súng	theo	các	giá	trị	khác	
nhau	của	hệ	số	tin	cậy	liên	kết	của	vỏ	đạn	thể	
hiện	trên	hình	2	và	3.	Các	số	liệu	trên	tính	cho	
kết	cấu:	Khối	lượng	nòng	0,12	kg;	khối	lượng	
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khóa	nòng	0,36	kg;	khối	lượng	thân	súng:	0,48	
kg;	động	lượng	lùi	của	phát	bắn	3,6	N.s;	bỏ	qua	
ảnh	hưởng	của	lò	xo	đẩy	về.

Hình 2. Quan hệ động lượng của khóa nòng 
và nòng súng với hệ số tin cậy liên kết vỏ đạn.

Hình 3. Quan hệ năng lượng chuyển hóa sau 
va chạm của khóa nòng và nòng súng theo hệ 

số tin cậy liên kết vỏ đạn.

	 Các	tương	quan	trên	hình	2,	3:	

	 -	Hệ	 số	 hệ	 số	 tin	 cậy	 liên	 kết	 vỏ	 đạn	
càng	lớn,	động	lượng	và	động	năng	chuyển	hóa	
của	khóa	nòng	giảm	nhưng	của	nòng	lại	tăng;
	 -	Năng	 lượng	chuyển	hóa	do	va	chạm	
của	 khóa	 nòng	 với	 thân	 súng	 lớn	 hơn	 năng	
lượng	 chuyển	 hóa,	 do	 va	 chạm	của	 nòng	 với	
thân	súng	vì	khối	lượng	lớn	hơn;
	 -	Theo	chiều	tăng	của	hệ	số	tin	cậy	liên	
kết	vỏ	đạn,	năng	lượng	chuyển	hóa	do	va	chạm	

của	khóa	nòng	giảm,	 còn	năng	 lượng	chuyển	
hóa	do	va	chạm	của	nòng	tăng;
	 -	Năng	 lượng	 chuyển	 hóa	 sau	 va	 chạm	
giữa	khóa	nòng	với	thân	súng	thành	công	gây	biến	
dạng	hoặc	nhiệt	đốt	nóng	chi	tiết,	nên	hệ	số	tin	
cậy	liên	kết	tăng	có	lợi	hơn	cho	kết	cấu	của	súng,	
tăng	tuổi	thọ	bề	mặt	va	chạm	của	khóa	nòng.
	 Để	 tăng	 hệ	 số	 tin	 cậy	 liên	 kết	 của	 vỏ	
đạn,	có	thể	sử	dụng	các	giải	pháp:

-	Tăng	chiều	dài,	tăng	đường	kính	vỏ	đạn;
-	Tăng	áp	suất	lớn	nhất	của	khí	thuốc	phóng;
-	Tăng	hệ	số	ma	sát	giữa	vỏ	đạn	và	buồng	đạn;
-	Giảm	hệ	số	ma	sát	giữa	đầu	đạn	và	nòng	súng;
-	Giảm	áp	lực	hướng	kính	thành	nòng	súng	lên	
đầu	đạn;
-	 Giảm	 độ	 côn	mặt	 trong	 buồng	 đạn	 và	 mặt	
ngoài	vỏ	đạn.	

4. KẾT LUẬN

	 Ưu	điểm	của	sơ	đồ	nguyên	lý	nòng	lùi	
quãng	ngắn,	khóa	nòng	tự	do	trên	súng	ngắn	là:	
Súng	có	kết	cấu	đơn	giản;	nòng	chỉ	chuyển	động	
tịnh	 tiến	 sẽ	 nâng	 cao	 độ	 chính	 xác	 bắn	 và	 dễ	
dàng	sử	dụng	thiết	bị	giảm	thanh.	Nhược	điểm	
là	khóa	nòng	có	khối	lượng	lớn	hơn	so	với	khóa	
nòng	ở	súng	ngắn	nòng	lùi	ngắn	thông	thường,	
vì	thế	khối	lượng	súng	có	thể	phải	tăng	lên.
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PHÂN TÍCH ĐÁP ỨNG ĐỘNG LỰC TẤM VÁT LÀM BẰNG VẬT LIỆU 
COMPOSITE GRAPHITE/EPOXY AS4-3501 

DYNAMIC	ANALYSIS	OF	TAPERED	GRAPHITE/EPOXY	COMPOSITE	PLATE	
AS4-3501	

TS.	Bùi Văn Bình, TS.	Ngô Sỹ Đồng
Trường	Đại	học	Điện	lực

TÓM TẮT

 Bài báo trình bày kết quả phân tích ảnh hưởng của góc sợi, góc vát đến dao động riêng 
và đáp ứng tức thời của độ võng tấm vát composite graphite/epoxy AS4-3501 dưới tác động của 
tải trọng va đập. Các phương trình chuyển động được thiết lập dựa trên lý thuyết tấm bậc nhất 
Mindlin. Chương trình tính được viết bằng Matlab sử dụng phần tử đẳng tham số 8 nút, mỗi nút có 
5 bậc tự do và thuật toán tích phân theo thời gian Newmark được sử dụng để giải phương trình cân 
bằng động lực tuyến tính không cản.

 Từ khóa: Tấm vát composite; Đáp ứng tức thời; Dạng dao động; Tải trọng va đập; Phương 
pháp phần tử hữu hạn.

ABSTRACT

 This paper presents some numerical analyses of the effects of fiber orientations, taper angles 
on vibration, mode shape and transient responses of the tapered laminate AS4-3501 composite plate 
under impact loading. The first order shear deformation Mindlin plate theory is used to to obtain 
the equations of motion of the plate. The Matlab programming using eight-nodded rectangular 
isoparametric plate element with five degree of freedom per node and Newmark iterative scheme 
were used to solve the problems.

 Keywords: Tapered composite plate; Free vibration; Mode shape; Finite element method. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

	 Nghiên	cứu	về	ứng	xử	tĩnh	và	dao	động	
của	các	kết	cấu	tấm	vát	composite	đã	và	đang	
được	 rất	 nhiều	 nhà	 khoa	 học	 quan	 tâm	 trong	
những	năm	gần	đây.	Năm	2017,	Park	trong	[1]	
trình	bày	kết	quả	mô	phỏng	số	đáp	ứng	động	
lực	học	của	tấm	composite	graphite/epoxy	lõi	

thép	 dưới	 tác	 động	 của	 tải	 trọng	 va	 đập	 vận	
tốc	thấp.	Kết	quả	tính	toán	cho	thấy	sự	sắp	xếp	
lớp	composite	có	ảnh	hưởng	đến	sự	hấp	thụ	va	
đập.	Năm	2019,	Dong	và	các	cộng	sự	trong	[2]	
đã	sử	dụng	mô	hình	phân	tích	số	kết	hợp	với	
thực	nghiệm	nghiên	cứu	đáp	ứng	động	lực	học	
tức	thời	của	tấm	đàn-dẻo	dưới	tác	động	của	tải	
trọng	 va	 đập	 lệch	 tâm	 theo	 phương	 ngang	 ở	
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vận	 tốc	 thấp.	Mục	đích	của	nghiên	cứu	 là	để	
tìm	kiếm	một	mô	hình	hiệu	quả	để	phân	 tích	
động	 lực	học	phi	 tuyến	phức	 tạp	của	 tấm	vật	
liệu	đàn-dẻo.	Biswas	và	Ray	trong	[3]	sử	dụng	
lý	 thuyết	 ziczac	 bậc	 cao	 giản	 thể	 (HRZT)	 để	
phân	tích	đáp	ứng	tức	thời	của	tấm	composite	
lai	 nhiều	 lớp.	 Chương	 trình	 tính	 toán	 được	
thiết	lập	trên	phần	mềm	Matlab,	sử	dụng	phần	
tử	liên	tục	C0,	các	kết	quả	mô	phỏng	số	được	
so	sánh	với	thực	nghiệm.	Ferreira	và	các	cộng	
sự	trong	[4],	sử	dụng	phần	mềm	ABAQUS	và	
thực	nghiệm	để	tính	toán	đáp	ứng	động	lực	học	
của	tấm	composite	carbon/epoxy	dưới	tác	động	
của	tải	trọng	va	đập	vận	tốc	thấp.	Vidal	và	các	
cộng	sự	trong	[5]	trình	bày	phân	tích	dao	động	
tự	 do	 của	 các	 tấm	 composite	 nhiều	 lớp	 theo	
phương	pháp	tách	biến.	Phương	pháp	này	cho	
thấy	một	số	ưu	việt	khi	 tính	 toán	cho	các	mô	
hình	tấm	composite	3D.	Năm	2020,	Khodadadi	
và	các	cộng	sự	trong	[6]	trình	bày	kết	quả	tính	
toán	số	và	thực	nghiệm	của	tấm	hai	lớp	cao	su-
nhôm	dưới	tác	động	của	tải	trọng	va	đập.	Các	
thử	nghiệm	được	thực	hiện	bằng	súng	hơi	với	
các	vận	tốc	75,	101,	144	và	168	m/s,	mô	hình	
tính	 toán	 số	 được	 thực	 hiện	 trên	 phần	 mềm	
phần	 tử	 hữu	 hạn	 LS-DYNA.	Các	 ảnh	 hưởng	
của	việc	định	vị	lớp	cao	su	trên	mặt	trước	hoặc	
mặt	 sau	của	 tấm	nhôm	đã	được	đánh	giá	cho	
thấy	sự	hấp	thụ	năng	lượng	của	tấm	sẽ	tăng	lên	
khi	 lớp	cao	su	được	đặt	ở	phía	 trước	của	tấm	
nhôm.	Balkan	và	các	cộng	sự	trong	[7],	nghiên	
cứu	 ứng	 xử	 động	 lực	 phi	 tuyến	 của	một	 tấm	
composite	bốn	lớp	carbon/epoxy	và	lõi	tổ	ong	
bằng	polypropylene	dưới	tác	động	của	tải	trọng	
nổ.	Các	phương	trình	chuyển	động	được	biến	
đổi	 thành	 miền	 thời	 gian	 bằng	 phương	 pháp	
của	Galerkin.	Hệ	phương	trình	ghép	phi	tuyến	
được	giải	bằng	chức	năng	NDSOLVE	của	Phần	
mềm	Mathematica.	Panda	và	các	cộng	sự	trong	
[8]	 sử	 dụng	 phần	 tử	 shell	 2D	 (shell281)	 của	
ANSYS	để	mô	phỏng	số	đáp	ứng	độ	võng	của	
tấm	 composite	 nhiều	 lớp	 có	 khoét	 lỗ	 với	 các	

kích	thước	lỗ	khác	nhau.

	 Tại	 Việt	 Nam,	 các	 công	 trình	 nghiên	
cứu	về	loại	kết	cấu	này	cũng	đang	được	quan	
tâm	nghiên	cứu.	Bài	báo	trình	bày	kết	quả	phân	
tích	 ảnh	 hưởng	 của	 góc	 sợi,	 góc	 vát	 đến	 dao	
động	riêng	và	đáp	ứng	tức	thời	của	độ	võng	tấm	
vát	 composite	 graphite/epoxy	AS4-3501	 dưới	
tác	động	của	tải	trọng	va	đập.

2. THIẾT LẬP CÔNG THỨC PHẦN TỬ 
HỮU HẠN

2.1. Cơ sở lý thuyết

	 Bài	báo	sử	dụng	lý	thuyết	tấm	Mindlin	
[9],	các	thành	phần	chuyển	vị	u,	v,	w	của	tấm	
được	biểu	diễn	như	sau:

0

0

0

( , , ) ( , ) ( , )
( , , ) ( , ) ( , )
( , , ) ( , )

x

y

u x y z u x y z x y
v x y z v x y z x y
w x y z w x y

θ
θ

= +
= +

=

												(1)

	 Trong	đó:	u0,	v0	và	w0	là	các	thành	phần	
chuyển	vị	của	điểm	trên	mặt	trung	bình	(z	=	0)	
theo	các	phương	x,	y	và	z.

θx	và	θy	lần	lượt	là	góc	xoay	của	pháp	tuyến	mặt	
trung	bình	quanh	các	trục	y	và	x.

2.2. Xây dựng công thức phần tử hữu hạn

	 Áp	dụng	lý	thuyết	tấm	nhiều	lớp	[10],	

lực	màng	{ }N ,	mômen	uốn	{ }M 	và	lực	cắt			

{ }Q  được	xác	định	bằng	 tích	phân	ứng	 suất	
theo	độ	dày	của	tấm	và	được	xác	định	như	sau:
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với	 	 	=	5/6;		 ,	 	=	4,	5f i j 																													(4)

	 n	là	số	lớp	composite,	 1, 	k kh h− 	lần	lượt	
là	độ	cao	vị	trí	của	mặt	trên	và	mặt	dưới	của	lớp	
thứ	k.
	 [Q'ij]k	và	[C'ij]k		là	các	ma	trận	độ	cứng	
thu	gọn	của	lớp	thứ	k.
	 Bằng	việc	sử	dụng	phần	tử	đẳng	tham	
số	8	nút,	mỗi	nút	có	5	bậc	 tự	do,	các	chuyển	
vị	của	điểm	bất	kỳ	của	mặt	trung	bình	của	tấm	
được	xác	định:
  

 
   

	 là	các	hàm	dạng	của	phần	tử	đẳng	

tham	số	8	nút	trong	hệ	tọa	độ	phần	tử	 	.

Ma	 trận	 độ	 cứng	phần	 tử	 được	 xác	 định	 như	
sau:	

[ ] [ ]( )[ ][ ]
e

T
e(40 40)e

A

k H B dAB t
×

= ∫
                        

(6)

	 Phương	trình	dao	động	tự	do	không	cản	
của	kết	cấu	được	xác	định	là:

[ ]{ } [ ]{ } {0}M u K u+ =                              (7)

	 Phương	 trình	 dao	 động	 cưỡng	 bức	
không	cản	của	kết	cấu	được	xác	định	là:	 	

[ ]{ } [ ]{ } { ( )}M u K u F t+ =                        (8)

	 Trong	đó:	{ }u ,	{ }u là	véc	tơ	chuyển	vị	
nút,	véc	tơ	gia	tốc	của	chuyển	vị	nút	trong	hệ	
tọa	độ	tổng	thể.	

  [ ]M ,	[ ]K 	lần	lượt	là	ma	trận	khối	lượng,	ma	
trận	độ	cứng	trong	hệ	tọa	độ	tổng	thể.

	 Áp	dụng	thuật	toán	Newmark	sử	dụng	
hệ	phương	trình	lặp	cho	mỗi	bước	thời	gian	đối	
với	mỗi	bậc	tự	do	chuyển	vị	[9]:

2 21
2t tt t t t t tu t tu tu u uβ β−∆ −∆ −∆

 − ∆ ∆ 
 

= + ∆ + +  
   
(9)

            

( )1t t t t t tu u tu uγ γ−∆ −∆− ∆= + ∆ +   t      (10)

Tính	 ổn	 định	 của	 phương	 pháp	 tích	 phân	
Newmark:	 Khi	 không	 kể	 đến	 cản,	 điều	 kiện	
để	đảm	bảo	tính	ổn	định	cho	phương	pháp	tích	
phân	của	Newmark	được	viết	như	sau:

																(11)
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( maxω  là	tần	số	lớn	nhất	của	kết	cấu).

3. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN SỐ 

3.1. Đối tượng khảo sát

	 Xét	 kết	 cấu	 vát	 composite	 lớp	OABC	
có	hình	dạng	và	kích	thước	như	sau:	

 

x 

y 

z 
W 

φ 

θ 

L 

O 

A B 

C 

F(t) 
M 

N 

Hình 1. Tấm vát composite

	 Các	kích	thước	của	tấm:	W	=	0.65(m);	
L=	 0.57	 (m);	 góc	 vát	 là	 φ	 (độ);	 tấm	 dày	 t	 =	
1(cm)	gồm	10	lớp	composite	có	cấu	hình	góc	
sợi	lệch	trục	là	[θ/-θ]5;	và	cấu	hình	đúng	trục	là	
[900/00]5	(ký	hiệu	là	θ	=90

0).

	 Vật	 liệu	 composite	 được	 khảo	 sát	 là	
AS4-3501	Graphite/Epoxy	có	cơ	tính	như	trong	
Bảng	1.	

Bảng 1. Cơ tính vật liệu AS4-3501 Graphite/
Epoxy:

	 Các	tần	số	dao	động	tự	do	được	quy	đổi	
thành	giá	trị	không	thứ	nguyên	như	sau:

3.2. Khảo sát dao động riêng

3.2.1. Ảnh hưởng của góc vát 

	 Để	khảo	 sát	 ảnh	hưởng	của	góc	vát	φ	
đến	tần	số	dao	động	của	tấm,	bài	báo	xét	tấm	có	
cấu	hình	góc	sợi	[450/-450]5	chịu	điều	kiện	biên	
ngàm	tại	bốn	cạnh.	Kết	quả	tính	toán	năm	tần	
số	dao	động	đầu	tiên	không	thứ	nguyên	khi	góc	
vát	φ	thay	đổi	từ	50	đến	450	được	trình	bày	trên	
Hình	2.
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 Hình 2. Ảnh hưởng của góc vát φ đến năm 
tần số dao động riêng đầu tiên khi θ=450

	 Năm	dạng	dao	động	đầu	tiên	tương	ứng	
với	các	góc	φ=150,	φ=300	và	φ=450	được	trình	
bày	trên	Hình	3,	Hình	4	và	Hình	5.
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Nhận xét:

	 -	Hình	2	 cho	 thấy,	 khi	 góc	vát	φ	 tăng	
dần	từ	φ=50	đến	φ=450	các	tần	số	Ωi	tăng	dần.	
Trong	đó,	khi	φ=50	các	Ωi	 là	nhỏ	nhất	và	khi	
φ=450	các	Ωi	là	lớn	nhất	với	tỷ	lệ	tăng	lần	lượt	
cho	 năm	 tần	 số	 là	 52.97%;	 46.59%;	 51.21%;	
43.56%	và	47.66%.	

	 -	Hình	3,	Hình	4	 và	Hình	5	 cho	 thấy,	
năm	dạng	dao	động	đầu	tiên	của	các	tấm	tương	
ứng	với	φ=150,	φ=300	và	φ=450	đều	là	các	dạng	
dao	động	uốn.

3.2.2. Ảnh hưởng của góc sợi composite

	 Hình	6,	trình	bày	kết	quả	phân	tích	ảnh	
hưởng	của	cấu	hình	góc	sợi	(θ	thay	đổi	từ	150	

đến	900	(cấu	hình	đúng	trục	[900/00]5)	đến	năm	
tần	số	dao	động	riêng	trong	trường	góc	vát	φ	=	
450.	
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Hình 6. Ảnh hưởng của cấu hình góc sợi đến 
năm tần số dao động riêng đầu tiên khi φ = 450
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Nhận	xét:

	 Hình	 6	 cho	 thấy,	 tần	 số	 thứ	 nhất,	 thứ	
hai	và	thứ	ba	tăng	dần	khi	θ	tăng	từ	θ=150	đến	
θ=600,	 chênh	 lệch	 trị	 số	 lần	 lượt	 là	 33.2%;	
26.9%	và	28.6%.	Sau	đó,	khi	θ	tăng	từ	θ=600 
đến	θ=750	các	 tần	 số	giảm	dần;	khi	 θ	 tăng	 từ	
θ=750	đến	θ=900	các	tần	số	lại	tăng	dần.	Chênh	
lệch	lớn	nhất	giữa	các	trị	số	của	ba	tần	số	đầu	
tiên	là	34.6%;	28.9%	và	30.4%.	Tần	số	thứ	tư	
và	 thứ	năm	tăng	dần	khi	θ	 tăng	 từ	θ=150	đến	
θ=450,	 chênh	 lệch	 trị	 số	 lần	 lượt	 là	 27.2%;	
21.5%.	Sau	đó,	khi	θ	tăng	từ	θ=600	đến	θ=750 
các	tần	số	giảm	dần	và	lại	tăng	dần	khi	θ	tăng	
từ	θ=750	đến	θ=900.	Chênh	lệch	lớn	nhất	giữa	
các	trị	số	của	các	tần	số	thứ	bốn	và	thứ	năm	là	
27.7%;	23.4%.

3.3. Khảo sát đáp ứng tức thời

	 Để	khảo	sát	đáp	ứng	tức	thời	của	tấm,	
bài	báo	xét	kết	cấu	tấm	vát	chịu	tác	dụng	của	tải	
trọng	va	đập	biến	đổi	theo	thời	gian	đặt	tại	điểm	
N	 (điểm	 giữa	 tấm,	 theo	 phương	 ngược	 chiều	
trục	Oz-	Hình	1),	với	sơ	đồ	tải	trọng	như	mô	tả	
trên	Hình	7	(trong	đó:	t1	=	10

-4	giây,	t2	=	2.10
-4	

giây,	t3	=	0.2	(giây),	F0	=	1	(kN).
 
	 Các	kết	quả	tính	toán	đáp	ứng	độ	võng	
dưới	 tác	 động	 của	 tải	 trọng	 F(t)	 được	 đo	 tại	
điểm	M	(là	trung	điểm	của	cạnh	BC,	Hình	1).	
Điều	 kiện	 biên:	 ngàm	 tại	 cạnh	OA,	 các	 cạnh	
còn	lại	tự	do.

 

  

t1 

p(t) 

t2 t3 

p0 

0 

Thời	gian 

F(t) 

F0 

Hình 7. Sơ đồ tải trọng
3.3.1. Ảnh hưởng của góc vát

	 Hình	8	trình	bày	ảnh	hưởng	khi	thay	đổi	góc	
vát	α	(α=150,	300,	450)	đến	đáp	ứng	độ	võng	tức	thời	
của	điểm	M	khi	kết	cấu	tấm	vát	góc	sợi	θ	=	450.
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Hình 8. Ảnh hưởng của góc vát α đến đáp ứng 
độ võng tức thời của tấm

	 Nhận	xét:	Hình	8	cho	thấy,	khi	góc	vát	α	
=	450,	bước	sóng	đáp	ứng	của	tấm	không	thay	đổi	
nhiều	so	với	khi	α	=	150	và	α	=	300	nhưng	biên	độ	
của	sóng	đáp	ứng	lại	lớn	hơn	nhiều;	khi	góc	vát	α	
=	150,		biên	độ	và	bước	sóng	đáp	ứng	là	nhỏ	nhất,	
chênh	lệch	lớn	nhất	các	giá	trị	biên	độ	là	trên	50%.	

3.3.2. Ảnh hưởng của góc sợi composite

	 Bài	 báo	 tiến	 hành	 khảo	 sát	 ảnh	 hưởng	
của	góc	sợi	θ	đến	đáp	ứng	độ	võng	tức	thời	của	
tấm	khi	góc	vát	α	=	450.	Kết	quả	so	sánh	đáp	ứng	
tức	thời	của	độ	võng	được	trình	bày	trên	Hình	9.	
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Hình 9. Ảnh hưởng của góc sợi θ đến đáp ứng 
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độ võng tức thời của tấm
	 Nhận	xét:	Hình	9	cho	thấy,	khi	góc	sợi	
θ	=	600,	biên	độ	và	bước	sóng	đáp	ứng	độ	võng	
của	 tấm	là	 lớn	nhất;	khi	góc	sợi	θ	=	900	 (cấu	
hình	đúng	trục),	biên	độ	và	bước	sóng	đáp	ứng	
là	nhỏ	nhất,	chênh	lệch	lớn	nhất	các	giá	trị	biên	
độ	là	trên	50%.	

4. KẾT LUẬN

	 Bằng	 phương	 pháp	 phần	 tử	 hữu	 hạn,	
bài	báo	đã	thiết	lập	các	công	thức	và	xây	dựng	
chương	trình	để	tính	toán	tần	số	dao	động	riêng,	
dạng	dao	động	riêng	và	đáp	ứng	tức	thời	của	độ	
võng	 tấm	vát	 composite	 graphite/epoxy	AS4-
3501	dưới	tác	động	của	tải	trọng	va	đập.	Thông	
qua	các	kết	quả	khảo	sát	số	của	nghiên	cứu,	có	
thể	đưa	ra	một	số	kết	luận	như	sau:	góc	vát	và	
góc	sợi	có	ảnh	hưởng	rất	lớn	đến	dao	động	và	
đáp	ứng	động	lực	học	của	tấm.	Khi	góc	vát	tăng	
φ	=	50	đến	φ	=	450	các	tần	số	dao	động	tăng	dần,	
chênh	 lệch	 trị	 số	 lớn	nhất	 của	các	 tần	 số	dao	
động	 riêng	và	biên	độ	của	các	đáp	ứng	 trong	
trường	hợp	được	khảo	sát	là	trên	50%.
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KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG ÁP ĐIỆN TỪ RUNG ĐỘNG CỦA 
DẦM CẦU CHỊU TẢI TRỌNG ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG 

HARVESTING	PIEZOELECTRIC	ENERGY	FROM	VIBRATION	OF	BRIDGE	
GIRDER	UNDER	MOVING	HARMONIC	FORCE

Phí Thị Hằng 
Trường	Đại	học	Điện	lực

TÓM TẮT

 Tiếp tục đề tài đã được nghiên cứu trong bài báo trước của tác giả, bài báo này nghiên cứu 
dao động của dầm có lớp áp điện chịu tải trọng điều hòa di động trên dầm với vận tốc không đổi. 
Sử dụng mô hình đã được thiết lập trong bài báo trước, đã phân tích ảnh hưởng của tần số và tốc 
độ di chuyển của tải trọng đến biên độ dao động của dầm và từ đó tính toán điện năng thu được 
trong lớp áp điện phụ thuộc vào tần số và tốc độ tải trọng di động.

 Từ khóa: Vật liệu áp điện; Dầm đàn hồi; Tải trọng di động. 

ABSTRACT

 Continiuing research presented in the author’s previous paper, this work aims to study 
vibration of beam bonded with a piezoelectric layer subjected to harmonic force moving along the 
beam with constant speed. Using the model established previously the vibration amplitude spectrum 
is analyzed in dependence upon the load frequency and speed. Therefore, the piezoelectric energy 
harvested from the beam vibration circumstance has been examined versus the load frequency and 
speed.

 Keywords: Piezoelectric material; Elastic beams; Moving load.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

	 Cơ	 sở	khoa	học	và	 thực	 tiễn	 cho	việc	
khai	thác	năng	lượng	dư	thừa	trong	môi	trường	
sử	dụng	vật	liệu	áp	điện	đã	được	trình	bày	trong	
các	công	trình	[1-4].	Đặc	biệt,	trong	[5],	các	tác	
giả	đã	có	một	nghiên	cứu	tổng	quan	khá	lý	thú	
về	tái	tạo	năng	lượng	từ	rung	động	bằng	vật	liệu	
áp	điện.	Xie	và	cộng	 sự	 [6]	đã	xây	dựng	các	
công	thức	tính	toán	năng	lượng	điện	sản	sinh	ra	

trong	các	miếng	áp	điện	dưới	tác	dụng	của	sóng	
biển.	Các	tác	giả	công	trình	[7]	đã	nghiên	cứu	
thu	thập	điện	năng	từ	năng	lượng	gió	bằng	vật	
liệu	áp	điện.	Đáng	chú	ý	là	các	nghiên	cứu	tái	
tạo	năng	lượng	từ	các	phương	tiện	giao	thông,	
cụ	thể	là	hệ	thống	đường	sắt	[8].	Ở	đây	đã	thiết	
lập	được	các	phương	trình,	công	thức	tính	toán	
năng	lượng	thu	thập	được	do	các	tấm	áp	điện	
được	đặt	dưới	các	thanh	tà	vẹt	đường	sắt.	Các	
tác	giả	của	công	trình	[9]	đã	nghiên	cứu	các	bộ	
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thu	thập	năng	lượng	trên	các	cầu	cao	tốc	và	bài	
toán	thu	thập	năng	lượng	từ	chuỗi	phương	tiện	
di	động	trên	cầu	đã	được	giải	quyết	trong	[10].	
Tuy	vậy,	các	nghiên	cứu	nêu	trên	vẫn	sử	dụng	
các	mô	hình	đơn	giản	và	phương	pháp	nghiên	
cứu	được	sử	dụng	là	phương	pháp	phần	tử	hữu	
hạn.	Như	đã	được	trình	bày	và	kết	luận	trong	
các	công	trình	của	tác	giả	[11-13],	một	phương	
pháp	hiện	đại,	gọi	là	phương	pháp	phổ	đã	được	
GS.	Nguyễn	Tiến	Khiêm	đề	xuất	và	phát	triển	
để	giải	quyết	bài	toán	dao	động	của	dầm	chịu	
tải	trọng	di	động	[14].	Phương	pháp	này	được	
áp	dụng	trong	công	trình	nghiên	cứu	trước	và	
nghiên	cứu	này	của	tác	giả.

	 Trong	bài	báo	này,	tiếp	tục	nghiên	cứu	
vấn	đề	được	nêu	ra	trong	[15],	tác	giả	trình	bày	
kết	quả	nghiên	cứu,	tính	toán	dao	động	của	dầm	
có	lớp	áp	điện	chịu	tải	trọng	điều	hòa	di	động.	
Mục	đích	là	tính	toán	năng	lượng	có	thể	thu	thập	
được	từ	lớp	áp	điện	dán	vào	dầm	phụ	thuộc	vào	
tần	số	và	vận	tốc	của	tải	 trọng	di	động.	Khác	
với	kết	 quả	đã	 công	bố,	ở	đó	 chỉ	nghiên	 cứu	
trường	hợp	tải	trọng	hằng	số	di	động,	trong	bài	
báo	này	xem	xét	trường	hợp	tải	điều	hòa,	tức	là	
thay	đổi	 theo	thời	gian	theo	quy	luật	hình	sin	
hoặc	cosin	với	tần	số	cố	định,	gọi	là	tần	số	tải	
trọng.	Việc	nghiên	cứu	này	mở	rộng	khả	năng	
điều	tiết	năng	lượng	có	thể	thu	thập	được	bằng	
cách	chọn	tần	số	tải	trọng	phù	hợp.

2. BÀI TOÁN DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC 
CỦA DẦM CÓ LỚP ÁP ĐIỆN

 

Hình 1. Mô hình dầm đàn hồi có lớp áp điện

	 Xét	một	 dầm	 đàn	 hồi	 phẳng	 có	 chiều	
dài	 L,	 diện	 tích	 tiết	 diện	 ngang	Ab=b×hb,	mô	
đun	đàn	hồi	và	khối	 lượng	 riêng	E,	ρ	có	một	
lớp	vật	liệu	áp	điện	phía	dưới	có	chiều	dày	hp	
và	 có	 cùng	 chiều	 rộng	 và	 chiều	 dài	 như	 của	
dầm	(Hình	1).	Ngoài	ra,	dầm	chịu	một	tải	trọng	
ngang	P(t)	di	động	trên	dầm	với	vận	tốc	không	
đổi	v.	Xét	hệ	tọa	độ	cho	dầm	và	lớp	áp	điện	như	
trong	hình	1	và	dựa	trên	lý	thuyết	dầm	cổ	điển,	
chúng	ta	có	các	mối	liên	hệ	giữa	trường	chuyển	
vị,	biến	dạng	và	ứng	suất	của	dầm	mẹ	như	sau:

(1)

	 Trong	đó,	u(x,z,t),w(x,z,t)	là	chuyển	vị	
dọc	trục	và	chuyển	vị	ngang	(độ	võng)	của	dầm	
tại	điểm	bất	kỳ	 trong	dầm,	u0	 (x,t),w0	 (x,t)	 là	
chuyển	vị	của	dầm	trên	trục	giữa,	θ	là	góc	xoay	
của	mặt	 cắt	 ngang;	 εx,σx	 là	biến	dạng	và	ứng	
suất.	

	 Xét	 lớp	áp	điện	như	một	kết	 cấu	dầm	
thỏa	mãn	điều	kiện	của	lý	thuyết	dầm	cổ	điển,	
khi	đó	ta	có:

(2)

	 Mối	 quan	hệ	 giữa	ứng	 suất	 biến	dạng	
của	dầm	áp	điện	có	dạng:

(3)

	 Trong	 đó,	 	 lần	 lượt	
là	mô	đun	đàn	hồi,	hằng	số	áp	điện	và	điện	môi;		
và	D	lần	lượt	là	điện	trường	và	mật	độ	thông	

lượng	của	lớp	áp	điện.

	 Giả	 thiết	 lớp	 áp	 điện	 được	 gắn	 chặt	
(không	 bị	 trượt)	 so	 với	 dầm	mẹ,	 khi	 đó	 điều	
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kiện	liên	tục	của	chuyển	vị	có	dạng:

	 Sử	dụng	các	mối	liên	hệ	(4),	(7)	và	(8)	ta	tính	được	thế	năng	và	động	năng	của	dầm	áp	điện	bằng:

 Sau	đó,	sử	dụng	quy	tắc	biến	phân	và	tích	phân	từng	phần,	ta	nhận	được	phương	trình	chuyển	
động	của	hệ	dầm	kép	nêu	trên	ở	dạng:
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	 Chúng	ta	sẽ	khảo	sát	bằng	số	đáp	ứng	phổ	của	dầm	phụ	thuộc	vào	tần	số	và	tốc	độ	di	chuyển	
của	lực	điều	hòa	v,	Ω.	Kết	quả	tính	toán	được	trình	bày	trong	các	hình	2	–	8.	
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	 Cụ	thể,	Hình	2	trình	bày	hàm	đáp	ứng	tần	
số	của	dầm	với	các	tham	số	thay	đổi	và	các	đường	
cong	cho	thấy:	Biên	độ	dao	động	của	độ	võng	luôn	
đạt	cực	đại	tại	tần	số	của	tải	trọng	(cộng	hưởng)	và	
biên	độ	dao	động	này	đạt	giá	trị	lớn	nhất	khi	vận	tốc	
của	tải	trọng	bằng	1/10	vận	tốc	tới	hạn.	Ngoài	ra,	bên	
cạnh	đỉnh	cộng	hưởng	chính	còn	xuất	hiện	hai	đỉnh	
phụ,	là	biểu	hiện	của	quá	trình	dao	động	đa	tần	(có	
những	tần	số	cộng	hưởng	phụ)	đặc	trưng	cho	dầm	
có	lớp	áp	điện.	Hình	3	và	4	cho	ta	sự	phụ	thuộc	của	
biên	độ	dao	động	uốn	tại	giữa	dầm	vào	vận	tốc	của	
tải	trọng	ứng	với	các	tần	số	tải	trọng	khác	nhau.	Cụ	
thể,	hình	3	trình	bày	biên	độ	dao	động	của	dầm	khi	
tải	trọng	di	động	là	hằng	số	và	cho	thấy,	sau	một	một	
số	thăng	giáng	khi	vận	tốc	tăng	biên	độ	dao	động	
tăng	lên	một	giá	trị	cực	đại	rồi	sau	đó	đơn	điệu	giảm	
(tương	tự	như	dầm	không	có	lớp	áp	điện).	Hình	4	
trình	bày	sự	thay	đổi	biên	dộ	dao	động	của	dầm	khi	
cộng	hưởng	(tần	số	tải	trọng	bằng	tần	số	riêng).	Rõ	
ràng	là	biên	độ	dao	động	gần	cộng	hưởng	là	nổi	trội	
và	đạt	giá	trị	cực	đại	khi	vận	tốc	của	tải	trọng	xấp	xỉ	
bằng	0.06	vận	tốc	tới	hạn.	

Hình 2. Đáp ứng tần số tại giữa dầm trong các trường 
hợp cộng hưởng (tần số tải trọng bằng tần số riêng)

Hình 3. Biên độ dao động uốn của dầm phụ thuộc vào 
tốc độ di chuyển chuẩn hóa (tỷ số giữa tốc độ di chuyển 

trên tốc độ tới hạn) và tần số của tải trọng di động.

Hình 4. Biên độ dao động của dầm phụ thuộc vào 
tốc độ chuẩn hóa trong trường hợp gần cộng hưởng 
(tần số của tải trọng xấp xỉ tần số cơ bản của dầm)

Hình 5. Biên độ dao động gần cộng hưởng của dầm phụ 
thuộc tốc độ di chuyển tải trọng và độ dày lớp áp điện

	 Hình	5	trình	bày	sự	phụ	thuộc	của	biên	độ	
dao	động	gần	cộng	hưởng		vào	vận	tốc	tải	trọng	ứng	
với	chiều	dày	lớp	áp	điện.	Rõ	ràng	là	chiều	dày	lớp	áp	
điện	làm	giảm	biên	độ	dao	động	của	dầm.	Trên	Hình	
6,	ta	thấy	sự	phụ	thuộc	của	điện	tích	cực	đại	tích	lũy	
được	trong	lớp	áp	điện	vào	vận	tốc	tải	trọng	tương	
ứng	với	các	tần	số	tải	trọng	và	chiều	dày	lớp	áp	điện	
khác	nhau.	Kết	quả	cho	thấy,	điện	tích	thu	hoạch	được	
lớn	nhất	khi	tải	trọng	là	hằng	số	(tức	tần	số	tải	trọng	
bằng	0)	và	nó	tăng	lên	khi	chiều	dày	lớp	áp	điện	giảm.	
Giá	trị	cực	đại	của	điện	thu	hoạch	được	đạt	được	khi	
tải	trọng	di	chuyển	chậm	(0.02	-	0.04)	vận	tốc	tới	hạn.

Hình 6. Điện tích cực đại tích lũy được trong lớp áp điện 
phụ thuộc vào tốc độ di chuyển và tần số của tải trọng
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Hình 7. Điện tích cực đại tích lũy được trong lớp 
áp điện phụ thuộc vào tốc độ di chuyển của tải 

trọng và độ dày lớp áp điện

5. KẾT LUẬN

	 Kết	quả	chính	đã	đạt	được	trong	nghiên	
cứu	này	là:	Dựa	trên	các	đặc	tính	cơ	và	điện	của	
dầm	đàn	hồi	và	lớp	áp	điện,	đã	xây	dựng	được	mô	
hình	cơ	điện	của	dầm	đàn	hồi	có	lớp	áp	điện	tựa	
đơn	hai	đầu	chịu	tải	trọng	điều	hòa	di	động	trên	
dầm.	Mô	hình	này	cho	phép	ta	xác	định	được	đáp	
ứng	cơ	(độ	võng	của	dầm)	và	điện	(điện	áp	ra	của	
lớp	áp	điện)	trong	miền	tần	số;

	 Đã	 tính	 toán,	phân	 tích	sự	phụ	 thuộc	của	
biên	độ	dao	động	của	dầm	và	điện	tích	cực	đại	thu	
hoạch	được	trong	lớp	áp	điện	phụ	thuộc	vào	vận	tốc	
di	chuyển,	tần	số	của	tải	trọng	và	chiều	dày	lớp	áp	
điện;	
	 Kết	quả	số	cho	thấy	biên	độ	dao	động	của	
dầm	đạt	cực	đại	khi	tần	số	tải	trọng	bằng	tần	số	dao	
động	riêng	(tức	cộng	hưởng),	nhưng	năng	lượng	
điện	thu	được	lại	giảm	khi	tần	số	tải	trọng	và	chiều	
dày	lớp	áp	điện	tăng.	Năng	lượng	điện	thu	được	
nhiều	nhất	khi	tải	trọng	di	động	với	vận	tốc	bằng	
cực	đại	thu	được	bằng	10%-20%	vận	tốc	tới	hạn.
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NGHIÊN CỨU LUYỆN THÉP TRỤC XOẮN XE TĂNG 
MÁC 45XH2MΦA TỪ NGUYÊN LIỆU NỀN SẮT XỐP

STUDY	ON	MELTING	TORSION	SHAFT	STEEL	MAIN	BATTLE	TANKS	
(45CrNi2MoVA)	FROM	SPONGE	IRON	FOUNDATION	MATERIAL

ThS. Nguyễn Quốc Việt1, ThS. Nguyễn Vũ Hưng2

1Bộ	Tham	mưu,	Tổng	cục	Kỹ	thuật
2Viện	Kỹ	thuật	Cơ	giới	Quân	sự,	Tổng	cục	Kỹ	thuật

TÓM TẮT 

 Thép trục xoắn xe tăng là mác thép hợp kim kết cấu đặc biệt, yêu cầu lượng tạp chất P, S 
thấp và được hợp kim hóa đa nguyên tố Cr, Ni, Mo, V, để phối kết hợp các hiệu ứng hóa bền, tăng 
độ thấm tôi, từ đó, tạo điều kiện cho thép có giới hạn bền cao, bền mỏi tốt khi nhiệt luyện để đáp 
ứng yêu cầu làm việc khắc nghiệt của trục xoắn. Do yêu cầu chất lượng và quá trình hợp kim, nên 
để luyện thép này cần dùng công nghệ luyện đặc biệt. Kế thừa thành quả thế giới, nghiên cứu này 
đánh giá khả năng luyện thép trục xoắn xe tăng mác 45XH2MΦA (45CrNi2MoVA) trong lò cảm 
ứng từ nguyên liệu sắt xốp kết hợp thép phế và các nguyên liệu hợp kim khác. Kết quả cho thấy, thép 
luyện từ sắt xốp có chất lượng tốt, hàm lượng P, S thấp dưới ngưỡng tiêu chuẩn, hàm lượng hợp kim 
đúng yêu cầu, các chỉ tiêu cơ tính đạt tương đương mác thép 45XH2MΦA, theo tiêu chuẩn ГОСТ 
4543-71 của Liên bang Nga.

       Từ khóa: Sắt xốp; Thép trục xoắn 45XH2MΦA (45CrNi2MoVA); Lò cảm ứng.

ABSTRACT

 Torsion shaft steel main battle tanks is a special alloy steel, requiring low P,  S. Multi-
element alloying Cr, Ni, Mo, V to combine strong chemical effects, creating the steel to have high 
strength, good fatigue resistance when heat treated to meet the hard working requirements of the 
torsion shaft. Due to the quality requirements and alloying melting process, it is necessary to use 
special smelting technology to make this steel. The results show that the steel made from sponge 
iron has good quality, the P and S content is very lower, the other alloy elements is in accordance 
with the requirements, the mechanical properties are equivalent to steel grade 45XH2MA according 
to the standard ГОСТ 4543 -71 of the Russian Federation.

 Keywords: Sponge iron; Torsion shaft steel 45CrNi2MoVA; Induction Melting Furnace; 
Standard ГОСТ 4543 -71; Main battle Tanks.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

	 Thép	 	 hợp	 kim	 mác	 45XH2MΦA	
(45CrNi2MoVA)	 thuộc	 thép	hệ	Cr-Ni-Mo-V	có	
chất	lượng	đặc	biệt	được	sử	dụng	trong	các	lĩnh	
vực	chế	tạo	máy,	khai	thác	mỏ,	khai	thác	dầu	khí,	
trong	công	nghiệp	quốc	phòng	để	chế	tạo	những	
chi	tiết	quan	trọng,	đòi	hỏi	giới	hạn	bền	tổng	hợp	
cao,	làm	việc	trong	những	điều	kiện	khắc	nghiệt	
như	trục	xoắn,	ống	khoan,	nòng	súng,	pháo.	Trên	
thế	giới,	công	nghệ	chế	tạo	thép	hợp	kim	giới	hạn	
bền	cao	đã	được	nghiên	cứu,	ứng	dụng	vào	sản	
xuất	từ	rất	lâu,	hiện	nay,	tiếp	tục	được	nghiên	cứu,	
được	ứng	dụng	các	thành	tựu	khoa	học	của	các	
ngành	khác	như	tự	động	hoá,	tin	học,	điều	khiển	
học,...	vào	quá	trình	nghiên	cứu,	phát	triển	để	chế	
tạo	ra	các	loại	thép	hợp	kim	và	thép	hợp	kim	đặc	
biệt.
	 Việc	nấu	luyện	mác	thép	trục	xoắn	xe	tăng	
với	thép	phế	liệu,	các	nguyên	tố	hợp	kim	khác	đã	
có	nhà	máy	ở	trong	nước	sản	xuất,	tuy	nhiên,	để	
luyện	được	mác	 thép	có	hàm	lượng	 tạp	chất	và	
lượng	P,	S	thấp,	khí	thấp,	phải	sử	dụng	công	nghệ	
phức	tạp	và	nhiều	chi	phí.	Hiện	nay,	sắt	xốp,	 là	
một	nguyên	liệu	sạch,	có	hàm	lượng	tạp	chất	và	P,	

S	thấp,	chứa	một	lượng	oxy	nhất	định,	được	luyện	
trong	lò	cảm	ứng	có	tính	năng	sôi,	khuấy	đảo	nước	
thép	tạo	thuận	lợi	cho	việc	khử	tạp	chất.	Tài	liệu	
[2]	chỉ	ra	các	mác	thép	được	nấu	luyện	từ	thép	phế	
liệu	kết	hợp	với	sắt	xốp	đạt	yêu	cầu	về	thành	phần	
hóa	học	và	có	cơ	tính	vượt	trội	so	với	mác	thép	
cùng	loại	được	luyện	từ	100%	thép	phế	liệu.	

	 Thép	 hợp	 kim	 mác	 45XH2MФA	 đùng	
để	gia	công	chế	tạo	trục	xoắn	xe	tăng	thiết	giáp	
(TTG).	Trục	xoắn	là	một	chi	tiết	của	hệ	thống	treo	
xe	TTG,	có	công	dụng	làm	giảm	dao	động	và	làm	
giảm	va	đập	tác	dụng	vào	thân	xe	tăng.	Hàng	năm,	
cần	sản	xuất	một	lượng	lớn	trục	xoắn	các	loại	để	
thay	thế	cho	những	trục	xoắn	bị	gãy,	hư	hỏng	và	để	
bảo	đảm	vật	tư	cho	dự	trữ,	dự	phòng	ngành	TTG.	
Nấu	luyện	ra	mác	thép	trục	xoắn,	tạo	phôi	và	chế	
tạo	ra	trục	xoắn	xe	TTG,	góp	phần	chủ	động	bảo	
đảm	vật	 tư	kỹ	 thuật	cho	quân	đội.	Do	vậy,	việc	
nghiên	cứu	nấu	luyện	mác	thép	trục	xoắn	xe	tăng	
từ	nguyên	liệu	sắt	xốp	kết	hợp	với	thép	phế	liệu	
trong	lò	cảm	ứng	để	tạo	ra	mác	thép	45XH2MΦA	
có	thành	phần	hóa	học	như	bảng	1	và	cơ	tính	trong	
bảng	2	là	cần	thiết.

Bảng 1. Thành phần hóa học mác thép 45XH2MΦA (ГОСТ 4543-71):
Thành phần hóa học của mác thép 45XH2MΦA (45CrNi2MoVA) (%)

C Si Mn P S Cr Mo Ni V Cu Fe
0,42	-	
0,5

0,17	-	
0,37

0,5	-	
0,8

≤	0,025 ≤	0,025 0,8	-	
1,1

0,2	-	
0,3

1,3	-	
1,8

0,1	-	
0,18

≤	0,3 ~95

Bảng 2. Cơ tính mác thép 45XH2MΦA (ГОСТ 4543-71):



97
ISSN 2615 - 9910

TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT NAM, Số 8 năm 2021 
cokhivietnam.vn / tapchicokhi.com.vn

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI



2.  NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1. Tiến trình thực hành nấu luyện 

	 Quá	trình	nghiên	cứu	thực	nghiệm	được	tiến	hành	bao	gồm	các	bước	theo	trình	tự	như	trên	
hình	1,	bao	gồm:	Chuẩn	bị	phối	liệu	và	thiết	bị	nấu	luyện;	tiến	hành	nấu	luyện,	hợp	kim	hóa	và	điều	
chỉnh	thành	phần;	rót	đúc	phôi;	kiểm	tra	thành	phần	và	thử	cơ	tính	mác	thép.	

Hình 1. Sơ đồ các bước tiến hành thực nghiệm

2.2. Chuẩn bị nguyên vật liệu 

	 Quá	trình	nấu	luyện	được	thực	hiện	tại	Nhà	máy	thuộc	Công	ty	Cổ	phần	Khoáng	sản	và	
Luyện	kim	Việt	Nam	(MIREX)	đặt	tại	Cao	Bằng.	Nguyên	liệu	sắt	xốp	do	Mirex	Cao	Bằng	cung	cấp	
được	kiểm	tra	về	trạng	thái	và	thành	phần	như	bảng	3.	Thép	phế	liệu	và	fero	đảm	bảo	yêu	cầu	như	
bảng	4	và	được	chuẩn	bị	về	kích	thước	để	thuận	tiện	cho	quá	trình	nấu.	Tính	toán	phối	liệu	theo	tỷ	lệ	
khối	lượng	giữa	sắt	xốp	và	thép	phế	liệu	là	30:70%,	khối	lượng	cụ	thể	được	tính	toán	khi	nấu	trong	
lò	cảm	ứng	250	kG	như	trong	bảng	5.

Bảng 3. Nguyên liệu sắt xốp được sấy khô và kiểm tra thành phần [1]:

Thành phần các nguyên tố (%)
Tổng	sắt 	Sắt	kim	

loại
C P S Còn	lại Cỡ	hạt(mm)

86÷92 80÷82 ≤	0,3 ≤	0,03 ≤	0,03 FeO,	
NTHK

12÷34

Bảng 4. Thành phần thép phế liệu và fero:

Nguyên 
liệu

Thành phần hoá học (%)
C Si Mn Cr Mo P S V Al

Thép	phế	
liệu	CT3

0,12 0,18 0,39 <0,3 - 0,04 0,045 - -

FeMn80	
(cácbon	
thấp)

0,015 1,45 68 - - 0,3 0,03 - -

FeSi75 0,015 70 - - - 0,03 0,02 - -
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FeCr65 0,025 4,0 - 65 - 0,04 0,03 - -
FeV50 0,40 2,0 - - - 0,06 0,04 52,0 1,5
FeMo60 0,10 1,0 - - 60 0,06 0,01 - -

Bảng 5. Bảng tính toán phối liệu mác thép nghiên cứu:

STT Nguyên liệu Khối lượng (kg) STT Nguyên liệu Khối lượng (kg)
1 Sắt	xốp 75 8 CaO 1,7
2 Thép	phế	liệu	

CT3
175 9 CaF2 1,0

3 FeMn80 2,3 10 Đồng	(Cu) 0,5
4 FeSi75 1,2 11 Niken	(Ni) 4,5
5 FeCr65 4,6 12 Nhôm	dây	(Al) 1,0
6 FeMo60 1,2 13 Than	vụn	(C) 1,5
7 FeV 0,75

 
	 Trong	quá	trình	nấu	luyện,	để	điều	chỉnh	thành	phần	của	mác	thép,	tiến	hành	việc	kiểm	tra	
nhanh	thành	phần	hóa	học,	quá	trình	rót	đúc	thực	hiện	trong	khuôn	đúc	đứng	(khuôn	gù).	

2.3. Nấu luyện và rót đúc phôi thép

								 Quá	trình	nấu	luyện	tiến	hành	trên	lò	cảm	ứng	250	kG	(hình	2-a),	yêu	cầu	chuẩn	bị	đầy	đủ	về	
nguyên	liệu,	lò	(đầm	lò,	kiểm	tra	hoạt	động	của	lò...)	và	dụng	cụ	nấu	luyện.	Đầu	tiên	thực	hiện	lót	
nồi	lò:	1kg	(CaO/CaF2:1/5).	Thép	phế	liệu	CT3	được	xếp	khít	vào	lò,	các	cục	phế	liệu	có	kích	thước	
lớn	được	xếp	sát	tường	lò	nơi	tập	trung	nhiệt	cao	nhất.	Nâng	dần	công	suất	khoảng	80%	công	suất	
định	mức	cho	đến	khi	thép	phế	liệu	chảy	hết.	Khi	liệu	đã	chảy	hết,	tiến	hành	hạ	công	suất	lò	xuống	
khoảng	50%	và	duy	trì	để	nạp	liệu	sắt	xốp.

Hình 2. Quá trình nấu luyện và hệ thống khuôn rót:
a, b) Nấu luyện trong lò cảm ứng; c) Hệ thống khuôn đúc rót
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	 Sắt	 xốp	 được	 sấy	 khô,	 được	 nạp	 làm	
nhiều	đợt,	mỗi	đợt	5kg,	không	để	sắt	xốp	nổi	
trên	bề	mặt	xỉ,	duy	trì	chiều	dày	lớp	xỉ	khoảng	
10mm,	nạp	hết	số	lượng	sắt	xốp	khoảng	5	phút	
thì	 nâng	 công	 suất	 lò	 lên	80%.	Quan	 sát	 liệu	
nạp	đã	chảy	hết	 tiến	hành	vớt	xỉ,	 tạo	xỉ	 lần	2	
với	lượng	khoảng	1kg	CaO+CaF2.	Sau	khoảng	
2-3	phút	để	xỉ	chảy	lỏng.	Trong	quá	trình	nạp	
liệu	sắt	xốp	và	thép	phế	liệu	kết	hợp	khử	P.	Cần	
tạo	xỉ	mới	khử	P,	có	độ	Bazơ	B	=	3,	cho	một	
lượng	nhất	định	oxit	sắt	với	trọng	lượng	chiếm	
khoảng	 14-18%	 trọng	 lượng	 xỉ,	 duy	 trì	 nhiệt	
độ	lò	ở	khoảng	1.300	-	1.3500C;	Khối	lượng	xỉ	
nạp	tỷ	lệ	với	lượng	P	cần	khử,	xỉ/P	=	35÷50	lần,	
nhưng	không	quá	1,5%	trọng	lượng	mẻ	nấu.	

	 Sau	khi	nạp	liệu	xong,	tiến	hành	khử	S	
và	khử	khí.	Để	khử	S	tiến	hành	sau	khi	khử	khí,	
tạo	xỉ	mới	khử	S,	độ	Bazơ	B	=	6,	nâng	công	suất	
lò	 lên	 để	 nhiệt	 độ	 nước	 thép	 khoảng	 khoảng	
1.6500C;	khối	lượng	xỉ	nạp	tỷ	lệ	với	lượng	S	cần	
khử,	xỉ/S	=10	-	20	lần,	nhưng	không	quá	1,5%	
trọng	lượng	mẻ	nấu.	Tiếp	theo	dùng	FeMn80	+	
FeSi75	+	Al	với	tỷ	lệ:	1,5:1,5:0,8	để	khử	khí.	
Nạp	theo	thứ	tự	FeMn	→	FeSi	→Al.	Tiến	hành	
lấy	mẫu	 thép	 lần	1	và	phân	 tích	nhanh	 thành	

phần	trên	máy	Q4	Tasan	170.	

	 Từ	kết	quả	phân	tích	nhanh	thành	phần	
hóa	học,	tính	toán	các	thành	phần	hợp	kim	hóa	
và	điều	chỉnh	thành	phần	cacbon	theo	tỷ	lệ	hao	
cháy	 lý	 thuyết.	 Quá	 trình	 hợp	 kim	 hóa	 được	
tiến	hành	theo	thứ	tự:	FeMn	→	FeSi,	FeCr	→	
FeMo,	 FeV,	 Ni.	 Dùng	 than	 điện	 cực	 để	 điều	
chỉnh	hàm	lượng	C.	Khi	hợp	kim	hóa	chú	ý	hạ	
thấp	nhiệt	độ	nước	thép.	Tiến	hành	lấy	mẫu	để	
phân	tích	nhanh	thành	phần	lần	2,	so	sánh	các	
thành	phần	cơ	bản	với	yêu	cầu	để	tính	toán	điều	
chỉnh.	Quá	trình	này	lặp	lại	đến	khi	các	thành	
phần	nằm	trong	giới	hạn,	có	thể	đến	lần	kiểm	
tra	và	điều	chỉnh	thứ	3	mới	đạt	được	các	yêu	
cầu.	Tóm	lại,	khi	nấu	luyện	phải	tiến	hành	phân	
tích	nhanh	2÷3	lần	mới	có	thể	điều	chỉnh	chính	
xác	 thành	 phần	 hóa	 học	 của	 chất	 cần	 nghiên	
cứu,	sau	đó	tiến	hành	ra	mẻ	thép.	

	 Thép	nấu	xong	được	 rót	 trực	 tiếp	vào	
khuôn	 kim	 loại,	 cho	 0,1kG	Al	 vào	 mỗi	 gầu	
rót	để	khử	khí.	Kích	thước,	kết	cấu	khuôn	đúc	
đứng	và	sản	phẩm	sau	khi	đúc	được	trình	bày	
trong	hình	3.

Hình 3. Sản phẩm đúc và kết cấu khuôn:
a) Kích thước khuôn; b) Khuôn đúc đứng; c) Phôi sau khi đúc đứng (đã cắt phần đậu)
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3. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
3.1. Lấy mẫu phân tích

Mẫu 1

Mẫu 2

Mẫu 3

Hình 4 . Mẫu thép khảo sát thành phần hóa 
học và tổ chức

	 Để	 kiểm	 tra	 thành	 phần	 hóa	 học	 sản	
phẩm	sau	khi	nấu	đúc,	nhóm	thực	hiện	lấy	4	mẫu	
thép	(tại	các	vị	 trí	và	các	mẻ	thép	khác	nhau),	
như	trên	hình	4.	Nơi	kiểm	tra	tại	Trung	tâm	Kỹ	
thuật	Tiêu	chuẩn	Đo	lường	Chất	lượng	1,	Tổng	
cục	Tiêu	chuẩn	Đo	lường	Chất	lượng-	Quatest	1	

(Số	8,	Hoàng	Quốc	Việt,	Cầu	Giấy,	Hà	Nội).

	 Mẫu	 thử	 cơ	 tính	 được	 thực	 hiện	 theo	
Tiêu	chuẩn	Quốc	gia	TCVN	4398:2001	(Thép	
và	sản	phẩm	của	 thép	 -	vị	 trí	 lấy	mẫu,	chuẩn	
bị	 phôi	mẫu	 và	 thử	 cơ	 tính).	Mẫu	 được	 thiết	
kế	theo	kích	thước	tiêu	chuẩn	như	hình	5.	Lấy	
mẫu	được	cắt	ra	từ	thân	thỏi	thép	đúc,	tiến	hành	
gia	công	tạo	mẫu	(hình	5a,	b),	sau	đó	nung	tôi	
ở	850°С/dầu,	 ram	ở	560°С/không	khí,	và	 thử	
nghiệm	tại	Quatest	1.

a) Mẫu thử kéo nén

b) Mẫu thử độ dai va đập
Hình 5. Mẫu thử

3.2. Kết quả phân tích thành phần hóa học

	 Thành	phần	 hóa	 học	mác	 thép	 nghiên	
cứu	được	phân	 tích	 trên	 thiết	bị	chuyên	dùng	
của	Quatest	1,	kết	quả	được	tổng	hợp	ở	bảng	5	
và	so	sánh	với	mác	thép	tiêu	chuẩn	45XH2MΦA	
(ГОСТ	4543-71)	ở	bảng	6.
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Bảng 5. Kết quả các mẫu phân tích thành phần hóa học:
TT Thành phần các nguyên tố hoá học của mác thép 45CrNi2MoVA (%)

C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu Al V
Mẫu	1 0,429 0,279 0,648 0,0145 0,0015 0,897 0,291 1,445 0,222 0,248 0,139
Mẫu	2 0,464 0,319 0,630 0,005 0,018 1,031 0,238 1,343 0,201 0,059 0,318
Mẫu	3 0,437 0,183 0,596 0,016 0,024 0,975 0,209 1,309 0,187 0,071 0,142
Mẫu	4 0,430 0,179 0,624 0,015 0,023 0,978 0,208 1,305 0,197 0,248 0,138
Tr.Bình 0,440 0,240 0,624 0,012 0,016 0,970 0,184 1,350 0,201 0,156 0,149

Bảng 6. So sánh thành phần hóa học mác thép nghiên cứu với mác thép tiêu chuẩn:
Mác thép Thành phần hóa học (% khối lượng)

C Si Mn P S Cr Mo Ni V Cu
45XH2MΦA	
(ГОСТ	
4543-71)

0,42	-	
0,5

0,17	-	
0,37

0,5	-	
0,8

≤0,025 ≤0,025 0,8	-	
1,1

0,2	-	
0,3

1,3	-	
1,8

0.1	-	
0.18

≤0,3

45XH2MΦA	
(Mác	thép	
nghiên	cứu)

0,440 0,240 0,624 0,012 0,016 0,970 0,184 1,350 0,149 0,201

	 Từ	kết	quả	trong	bảng	6	cho	biết:	Mác	thép	
nghiên	cứu	45XH2MΦA	nấu	luyện	từ	sắt	xốp,	kết	
hợp	với	thép	phế	và	các	nguyên	tố	hợp	kim	khác	
có	thành	phần	C%,	Si%,	Mn%,	Cr%,	Mo%,	Ni%,	
V%,	Cu%	đều	nằm	trong	giới	hạn	cho	phép.	Đặc	
biệt	thành	phần	tạp	chất	%	P,	S	(0,012P;	0,016S)	
thấp	dưới	ngưỡng	cho	phép	(≤0,025).

	 Các	 mẫu	 thử	 trong	 bảng	 5	 cho	 kết	
quả	 là	 hàm	 lượng	 lưu	 huỳnh	 (%)	 trong	 thép	
45XH2MΦA	dao	động	trong	khoảng	từ	0,0015	

đến	0,024,	trung	bình	là	0,016,	hàm	lượng	này	
phụ	 thuộc	 vào	 nhiều	 yếu	 tố.	Hàm	 lượng	 phốt	
pho	 dao	 động	 từ	 0,005	 đến	 0,0145,	 đạt	 tỷ	 lệ	
trung	 bình	 0,012,	 nằm	dưới	 ngưỡng	mác	 thép	
cho	phép	rất	nhiều.	Các	mẫu	thử	ở	bảng	5	cho	
biết	nếu	thực	hành	nấu	luyện	nhiều	lần,	kết	hợp	
với	kiểm	tra	chặt	chẽ	các	nguyên	liệu	đầu	vào,	
sẽ	tiếp	tục	giảm	hàm	lượng	S,	P	xuống	thấp	hơn.	
Kết	quả	bảng	6,	 lý	giải	 tại	sao	đề	 tài	 lựa	chọn	
phương	án	sử	dụng	sắt	xốp	kết	hợp	thép	phế	làm	
thép	nền	để	nấu	luyện	mác	thép	45XH2MΦA.

3.3. Kết quả kiểm tra cơ tính mác thép
Bảng 7. Tính chất cơ học của mẫu thép nghiên cứu 45XH2MΦA:

TT Chế	độ	xử	lý	nhiệt σ0,2	,	МPа σв,МPа δ5	(%) ψ	(%) aK,	
kJ/
м2

Mẫu	1 Tôi	850	°С,	dầu	
Ram	560	°С,	không	khí	

1291 1353 13,0 44 41

Mẫu	2 Tôi	850	°С,	dầu
Ram	560	°С,	không	khí	

1256 1313 13,0 48 45
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Mẫu	3 Tôi	850	°С,	dầu
Ram	560	°С,	không	khí	

1266 1322 11,0 46 34

Mẫu	4 Tôi	850	°С,	dầu
Ram	560	°С,	không	khí	

1225 1282 13,0 44 K

Trung	
Bình

Tôi	850	°С,	dầu
Ram	560	°С,	không	khí

1259,5 1317,5 12,5 45,5 40

Bảng 8. So sánh tính chất cơ học mác thép nghiên cứu với mác thép tiêu chuẩn:

Tiêu chuẩn Chế độ xử 
lý nhiệt

Tiết 
diện 
mm2

GH chảy 
σ0,2 , МPа

GH bền 
σв,МPа

Độ giãn dài 
tương đối 
δ5 (%)

Độ co thắt 
tỉ đối ψ 
(%)

Độ va đập 
aK kJ/м2

Mác	thép	
45XH2MΦA
ГОСТ	4543-71	

Tôi	850	°С,	
dầu	Ram	560	
°С,	không	khí

160 ≤	1080 ≤	1180	 ≤	8 ≤		24 ≤		33

Mác	thép	
45XH2MΦA	
nghiên	cứu

Tôi	850	°С,	
dầu	Ram	560	
°С,	không	khí

160 1259,5 1317,5 12,5 45,5 40

	 Kết	 quả	 tổng	 hợp	 cơ	 tính	 mác	 thép	
nghiên	cứu	trên	bảng	7,	so	sánh	với	mác	thép	
45XH2MΦA	(ГОСТ	4543-71)	của	Liên	bang	
Nga	ở	bảng	8.	Các	kết	quả	thử	nghiệm	cho	thấy,	
mác	thép	nấu	luyện	có	cơ	tính	cao	hơn	cơ	tính	
tối	thiểu	theo	yêu	cầu	phải	đạt	được.

	 Một	ưu	điểm	của	mác	thép	nghiên	cứu	
(bảng	8)	là	có	giới	hạn	bền	cao	hơn	1300MPa,	
trong	 khi	 đó,	 độ	 giãn	 dài	 vẫn	 lớn	 hơn	 10%	
(trung	bình	12,5%).

4. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN

	 Sắt	xốp	 là	một	 thành	phần	quan	 trọng	
trong	 quá	 trình	 nấu	 luyện	 thép	 chất	 lượng	
cao.	 Thép	 hợp	 kim	 trục	 xoắn	 45XH2MФA	
(45CrNi2MoVA)	 nấu	 luyện	 từ	 sắt	 xốp	 kết	
hợp	 với	 thép	 phế	 liệu	 và	 các	 nguyên	 tố	 hợp	
kim	khác	có	hàm	 lượng	 tạp	chất	%	P,	S	 thấp	
dưới	ngưỡng	cho	phép	0,025	mà	chưa	qua	tinh	
luyện.	Kết	quả	về	thành	phần	hóa	học,	cơ	tính	
đều	 phù	 hợp	 và	 nằm	 trong	 khoảng	 cho	 phép	
đối	với	mác	thép	45XH2MФA	theo	tiêu	chuẩn	

ГОСТ	4543	-71	của	Liên	bang	Nga.

	 Kết	quả	nghiên	cứu	có	thể	khẳng	định	
việc	luyện	thép	hợp	kim	mác	45XH2MФA	từ	
sắt	xốp	kết	hợp	thép	phế	và	các	nguyên	tố	khác	
trong	lò	cảm	ứng	ở	Việt	Nam	là	hoàn	toàn	khả	
thi,	đạt	yêu	cầu	chất	lượng,	tương	đương	mác	
thép	45XH2MΦA.	Đây	là	cơ	sở	cho	việc	chủ	
động	 tạo	 ra	mác	 thép	 làm	 cơ	 sở	 cho	 chế	 tạo	
phôi	trục	xoắn	xe	tăng	cũng	như	các	loại	thép	
hợp	 kim	 khác	 dùng	 trong	 công	 nghiệp	 quốc	
phòng.
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Ngày	phản	biện:	03/8/2021
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EVALUATE ERROR OF THE ALLOWABLE DEPTH CALCULATION 
PROGRAM FOR EXTERNAL DENTS

ĐÁNH	GIÁ	SAI	SỐ	CHƯƠNG	TRÌNH	TOÁN	CHIỀU	SÂU	VẾT	LÕM	CHO	PHÉP

Nguyen Van Ngoc, Nguyen Viet Trung
Military	Technical	Academy

 
ABSTRACT

 On the basis of theoretical research about calculation method for the allowable external 
dents depth of cannon barrel with used software “MATLAB” supports calculations. The author 
created a calculation program for the allowable external dents depth of cannon barrel. The results 
of the problem are compared with the standard Russian dataset, to find out the error of the program 
compared to the standard dataset. On the basis of that error, the author discusses and evaluates the 
parameters affecting the research results. The results of the paper are important, helping students 
majoring of Weapons have a better overview, then adjust the influencing parameters appropriately 
in the process of calculating and design of Weapons.

 Keywords: The allowable external dents; Temperature; Value; Safety factor.

TÓM TẮT

 Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết về phương pháp tính toán chiều sâu vết lõm cho phép đối 
với nòng pháo, với việc sử dụng công cụ hỗ trợ tính toán “MATLAB”, tác giả đi xây dựng chương 
trình tính toán chiều sâu vết lõm cho phép đối với nòng pháo. Kết quả của bài toán được so sánh, 
đối chiếu với bộ số liệu tiêu chuẩn của Nga, để tìm ra sai số của chương trình so với bộ số liệu tiêu 
chuẩn. Trên cơ sở sai số đó, tác giả đi luận bàn, đánh giá những tham số ảnh hưởng đến kết quả 
nghiên cứu. Kết quả của bài báo có ý nghĩa quan trọng, giúp học viên chuyên ngành Vũ khí có cái 
nhìn tổng quan hơn, để từ đó có sự điều chỉnh các tham số ảnh hưởng một cách phù hợp trong quá 
trình tính toán thiết kế Vũ khí.

 Từ khóa: Chiều sâu vết lõm cho phép; Nhiệt độ; Giá trị; Hệ số an toàn.

1. INTRODUCTION

	 When	calculating	the	allowable	external	
dents	depth	 chart	 for	 cannon	barrel,	 there	 are	
many	 parameters	 that	 affect	 the	 result	 of	 the	

problem:	minimum	burning	temperature	of	the	
propellant	(toC),	the	parameter	when	choosing	
the	 value	 that	 created	 the	 maximum	 powder	
gas	pressure	curve,	the	safety	factor	parameter	
of	 the	 barrel	 (n)	 when	 creating	 the	 desired	
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strength	 curve	 acting	 on	 the	 barrel.	 Usually,	
when	 calculating,	 calculators	 often	 overlook	
taking	the	values	of	these	parameters.	Choose	
inappropriate	 values	 of	 these	 parameters	 will	
lead	to	a	change	in	the	desired	strength	curve	
chart,	 it	 changes	 the	 external	 radius	 value	 of	
the	barrel	(the	theoretical	external	radius).	This	
change	leads	to	change	the	allowable	external	
dents	depth	chart	along	the	barrel	length.

	 In	 this	 paper,	 the	 author	 presents	 the	
effect	 of	 each	 parameter	 to	 the	 allowable	
external	dents	depth	chart,	 then	compare	with	
the	 Russian	 standard	 dataset	 and	 there	 are	
discussions,	 thereby	 helping	 the	 calculator	
to	 reduce	 the	 induced	 influence	 of	 these	
parameters.

2. RESEARCH CONTENT

2.1. Research methods to determine the 
allowable external dents depth chart

	 The	 allowable	 external	 dents	 depth	
chart	is	aggregate	the	allowable	external	dents	
values	 on	 each	 position	 on	 the	 barrel	 length.	
It	 is	 created	 through	 direct	 measurement	 the	
external	 radius	 of	 the	 barrel	 after	 machining	
(r2tt)	compared	to	the	theoretical	external	radius	
(r2lt).	The	difference	of	these	two	values,	we	will	
determine	 the	 allowable	 external	 dents	 depth	
value	at	the	measuring	position	(∆r	=	r2tt	-	r2lt).	
In	this	paper,	the	author	uses	the	programming	
tool	 “MATLAB”	 [1]	 to	 build	 the	 allowable	
external	dents	depth	chart.

	 r2lt	 is	 determined	 from	 the	 desired	
strength	curve.	The	desired	strength	curve	[2]	
is	created	on	the	basis	of	the	maximum	powder	
gas	pressure	curve	on	the	barrel	(figure	1):

Figure 1: The maximum powder gas pressure 
curve acting on the barrel

	 Slove	 the	 inner	 launch	 rule	 problem	
for	 the	 cannon	 [3]	 in	 the	 temperature	 range	
from					-500C	to	+500C.	The	inner	launch	rule	
problem	is	sloved	at	3	different	 temperatures:	
Maximum	 temperature	 t	 =	 +500C	 (the	 curve	
number	1),	standard	temperature	t	=	+150C	(the	
curve	number	2),	lowest	temperature	t	=	-500C	
(the	curve	number	3).	After	building	3	curves	
at	 3	 temperatures,	 we	 proceed	 to	 construct	
the	maximum	powder	gas	pressure	curve	(the	
curve	 number	 4)	 [2].	 Finally,	 we	 create	 the	
curve	number	5,	 this	 is	 the	maximum	powder	
gas	pressure	curve	acting	on	the	barrel.

	 The	 value	 of	 the	 curve	 number	 5	 is	
multiplied	 by	 the	 safety	 factor	 of	 the	 barrel	
(figure	 2).	 From	 that,	 we	 can	 determine	 the	
desired	strength	curve	(figure	3)	[2].

Figure 2: Graph of safety factor along the 
barrel length  
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Figure 3: Graph of the desired strength curve

	 From	 values	 of	 the	 desired	 strength	
curve,	 we	 can	 determine	 the	 value	 of	 the	
external	radius	(r2lt)	according	to	the	formula:
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	 Here:	 σe	 -	 Elastic	 limit	 of	 the	 barrel	
material;
											p’-	Pressure	values	of	the	desired	strength	
curve.

2.2. Investigate the influence of calculated 
parameters on results of the allowable 
external dents depth chart

	 According	 to	 the	 study	 section	 2.1,	 the	
resulting	 change	 of	 the	 allowable	 external	 dents	
depth	chart	depends	on	one	of	the	following	factors:

	 -	 Choosing	 lowest	 temperature	
parameter	of	the	propellant;

	 -	How	to	get	the	value	to	determine	the	
maximum	powder	gas	pressure	curve;

	 -	 Choosing	 values	 of	 statefy	 factor	
along	the	barrel	length.

	 The	 change	 of	 the	 propellant	
temperature	leads	to	a	change	in	the	propellant	
force	f	and	momentum	Ik.	This	change	affects	
the	maximum	powder	gas	pressure	curve	acting	
on	the	barrel	(the	curve	number	5).	From	there,	
it	falsifies	the	value	of	the	external	radius	(r2lt).	
The	 effect	 of	 temperature	 change	 on	 the	 (r2lt)	
value	is	shown	in	figure	4.

Figure 4. The effect of lowest temperature 
change

	 The	 maximum	 powder	 gas	 pressure	
curve	built	on	basis	the	curve	number	1,	number	
2	and	number	3.	The	value	of	this	pressure	curve	
is	 taken	 so	 that	 its	 value	 at	 any	 point	 on	 the	
barrel	is	always	greater	than	the	pressure	value	
of	the	curve	number	1,	number	2	and	number	3.	
Taking	this	value	has	no	basis	in	accuracy,	it	is	
qualitative,	not	quantitative.	The	effect	of	taking	
value	the	maximum	powder	gas	pressure	curve	
on	the	(r2lt)	value	is	shown	in	figure	5.

Figure 5: The effect of taking value the 
maximum powder gas pressure curve
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	 The	 desired	 strength	 curve	 is	 built	 on	
the	basis	of	 taking	the	value	of	 the	maximum	
pressure	 curve	 acting	 on	 the	 barrel	 multiply	
with	 statefy	 factor	 n.	 The	 value	 of	 n	 varies	
with	the	barrel	length,	especially	at	the	position	
2d	from	the	barrel	muzzle.	The	value	of	n	get	
from	1,7	to	1,9.	Wrong	difference	when	taking	
the	value	of	n	will	affect	the	value	of	r2lt	at	the	
position	from	point	m	to	point	h	(figure	3).	The	
affect	of	statefy	factor	is	shown	in	figure	6.

Figure 6: The affect of statefy factor n

2.3. Evaluation of influencing parameters

	 -	The	effect	of	the	burning	temperature	
of	the	propellant	(figure	4):	When	the	burning	
temperature	of	the	propellant	changes:	t	=	-500C	
equals	 t	=	 -450C	 (change	50C),	 and	 t	=	 -500C	
equals	t	=	-400C	(change	100C),	the	allowable	
external	dents	depth	value	has	largest	change:	
∆r	=	0.28	mm	and	∆r	=	0.67	mm.

	 -The	effect	of	taking	value	the	maximum	
powder	gas	pressure	curve	(figure	5):	When	the	
value	of	the	curve	taking	point	is	greater	than	
the	 maximum	 value	 of	 the	 curve	 number	 1;	
number	2	and	number	3.	In	this	paper,	the	author	
hypothesizes	the	case	that	the	calculator	takes	
about	 5%	and	10%	 larger	 than	 the	maximum	
value,	the	largest	change	in	allowable	external	
dents	depth	value	is:	∆r	=	2.04	mm	and	∆r	=	4.2	
mm.

	 -	The	 effect	 of	 statefy	 factor	 n:	When	
the	 safety	 factor	 from	 the	 barrel	 muzzle	 is	
chosen	 to	 be	 1.8	 or	 1.7,	 the	maximum	 value	
of	 allowable	 external	 dents	 depth	 increases	
compared	to	when	taking	the	greatest	value	n	=	
1.9	is:	∆r	=	0.5	mm	and	∆r	=	1.1	mm.

3. CONCLUSIONS

	 When	the	lowest	temperature	changes,	
it	will	lead	to	a	change	in	the	allowable	external	
dents	 depth	 chart	 at	 a	 position	 closer	 to	 the	
barrel	muzzle	of	 the	cannon,	at	 the	remaining	
positions	of	the	barrel	is	unchanged.

	 When	 the	 factor	 of	 safety	 changes	 in	
the	 range	 n	 =	 1.7	 ÷	 1.9.	Then,	 the	 allowable	
external	 dents	 depth	 chart	 did	 not	 change	
only	 at	 a	 distance	 2d	 from	 the	 barrel	muzzle	
of	the	cannon,	but	it	also	changes	at	a	distance	
extending	towards	the	rear	of	the	cannon.

	 When	taking	the	value	to	determine	the	
maximum	powder	gas	pressure	curve	changes,	
will	lead	to	a	change	in	the	allowable	external	
dents	depth	chart	according	to	the	barrel	length.
Such	as,	when	calculating	the	allowable	external	
dents	 depth	 chart	 for	 the	 barrel,	 Calculators	
need	 to	 choose	 the	 correct	 parameters,	
especially	 taking	 the	 value	 to	 determine	 the	
maximum	powder	gas	pressure	curve,	because	
the	 inaccuracy	 of	 this	 value	 will	 affect	 the	
allowable	external	dents	depth	chart	along	the	
barrel	length.
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CALCULATING, DESIGNING AND MANUFACTURING SUPER 
SHORT HEIGHT HYDRAULIC JACK, DOUBLE ACTING, LIFTING 

CAPACITY OF 30 TONS FOR LIFTING BRIDGE BEAM TO 
REPLACE BEARINGS

TÍNH	TOÁN,	THIẾT	KẾ	VÀ	CHẾ	TẠO	KÍCH	THỦY	LỰC	SIÊU	NGẮN,	KIỂU	LÀM	
VIỆC	HAI	CHIỀU,	TẢI	TRỌNG	NÂNG	30	TẤN,	PHỤC	VỤ	NÂNG	DẦM	THAY

	GỐI	CẦU

Nguyen Van Thuyen1, Do Huu Tuan2, Le Thi Lieu2
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ABSTRACT

 Almost every type of jacks for lifting beams of bridges to replace bearings today are single 
acting or have no mechanical locks. The purpose of this research is to design and to manufacture 
a lifting capacity of 30 tons, double acting, included mechanical lock, and large lifting height 
hydraulic jack. This article presents the calculation, design meathod with Solidwork software and 
test fabrication that type of hydraulic jack.

 Keywords: Hydraulic jack; Solidworks; Manufacture and Experiment; Inspector equipment.

TÓM TẮT

 Hiện nay, các loại kích dùng để nâng dầm thay gối cầu phần lớn là loại làm việc một chiều 
và không có khóa hãm cơ khí. Mục tiêu của nghiên cứu này là tính toán, thiết kế và chế tạo kích thủy 
lực siêu ngắn, hoạt động hai chiều, sức nâng 30 tấn, có khóa hãm cơ khí. Bài báo trình bày phương 
pháp tính toán, thiết kế bằng phần mềm Solidworks.

 Từ khóa: Kích thủy lực; Solidworks; Chế tạo và thử nghiệm; Thiết bị kiểm định.

1. INTRODUCTION

	 The	 super	 short	 height	 hydraulic	
jack	 is	 so	 essential	 equipment	 for	 repairing	
and	 upgrading	 old	 bridges.	 The	 jack	 has	
a	 commission	 to	 lift	 beams	 for	 replacing	
bearings	and	 reparing	other	parts	of	a	bridge.	
There	 are	 some	 studies	 of	 hydraulic	 jacks	

including:	 [1]	has	studied	hydraulic	 jack	with	
spring	 return,	 [2,	 3,	 4]	 has	 studied	 hydraulic	
single	acting	jack	with	mechanical	lock,	[5,	6]	
studies	telescoping	cylinder	jack,	[7,8]	studies	
jack	 with	 internal	 cylinderical	 guide,	 [9]	
studies	double-acting	jack.	The	authors	above	
just	stop	at	 the	design,	or	calculation	of	some	
basic	parameters	of	 the	click;	The	author	[10,	
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11]	 applied	 Solidwork	 software	 to	 calculate	
the	hydraulic	desig.	However,	the	studies	only	
calculate	and	design	each	parts	of	the	double-
piston	 rod	 jack,	 they	 have	 not	 calculated	 and	
designed	a	hydraulic	double	acting	super	short	
height	jack	with	a	mechanical	lock	that	is	used	
for	lifting	beam	to	replace	bearings.	The	article	
carries	 on	 calculation	 and	 design	 method	
using	 Solidworks	 software,	 manufacture	 and	
experiment	process	of	the	jack.

2. CONTENTS

2.1. Specification of basic parameters

	 For	type	of	slab	beam,	box	girder,	PCI	
girder	 and	 Super	 Tee	 girder…,	 according	 to	
designed	span	and	loads,	they	use	bearings	that	
have	difference	in	structure	and	dimension.	[12]	

Total	of	height	total	of	pad	bearing,	denoted	by	
H,	is	equal	to	(21÷192)	mm,	pot	bearing	H	is	
equal	 to	 (70÷390)	mm.	For	 long	span	bridge,	
the	 stronger	 bridge’s	 load	 capacity	 is,	 the	
bigger	dimension	of	bearing	is	and	vice	versa.	
The	bearings	do	not	directly	attach	to	the	top	of	
the	pier	and	the	bottom	of	the	beam,	but	usually	
through	 the	 lower	 pedestals	 and	 the	 upper	
pedestal.	 [13]	Height	of	bearing	seat,	denoted	
by	t,	equals	(15÷20)	cm,	the	distance	from	edge	
of	bearing	to	edge	of	bearing	seat,	denoted	by	
A,	 equals	 (15÷20)	 cm,	distance	 from	edge	of	
bearing	set	to	edge	of	bend	cap,	denoted	by	B,	
equals	(20÷50)	cm.	Thus,	dimensions	of	space	
where	the	jack	is	put	on	are	B	x	(H+t),	Figure	
1,	Figure	2.	The	hydraulic	jack	is	mentioned	in	
the	paper	has	a	capacity	of	30	tons,	the	collapse	
height	L	of	the	jack,	denoted	by	(H+t),	equals	
120	mm	(Figure	3).

Figure 1. Working space of the jack

Figure 2. Position of the jack
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Layout	of	the	jack	is	shown	in	figure	3.

4

5 6 7 8 10

12

9 11

13141512

3

Figure 3. Layout of the jack: 1- Jack base; 
2, 12- Oil joint coupling; 3- Mechanical lock; 
4- hook handle; 5- Cylinder; 6- Guide tube; 

7- Piston rod; 8- Flange of piston rod; 9- Dust 
seal; 10, 11- Rubber O ring; 13- Guide teflon; 

14- SPGO seal; 15- Piston.

	 The	 article	 only	 presents	 stress	 and	
displacement	of	parts	of	jack.
	 Basic	 parameters	 for	 calculation	 and	
design:
	 -	Capacity:	30	(tons);
	 -	Collapse	height:	120	(mm);
	 -	High	pressure:	250	(kG/cm2);
	 -	Low	pressure:	5	(kG/cm2).

2.2. Building model for calculating
	 Using	Solidworks	software	for	creating	

part	and	assembling.

Figure 4. 3D model of the jack

	 Selection	 of	 materials:	 Material	 for	
cylinder	 and	 piston	 rod	 is	 normalizing	 steels	
40X	 and	 it	 has	 characteristics:	 Modulus	 of	
elasticity	E	=	2,05e5	(N/mm2);	Tensile	strength	
σb	 =	 980	 (N/mm

2),	 Yield	 strength	 σc	 =	 785	
(N/mm2).	Material	for	other	ones	 is	steel	C45	
has	 characteristics:	Modulus	 of	 elasticity	E	=	
2,05e5	(N/mm2),	Tensile	strength	σb	=	598	(N/
mm2),	Yield	strength	σc	=	353	(N/mm

2).

2.3. Results and Discussion
a. Case No 1: The piston is at up limitation

Figure 5. Applying force on the model and meshing for case 1:
a) Section view of model; b) Full view of model; c) Messing view 
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Figure 6. Results in the case 1: a) Von Mises stress; b) Displacement (URES)

	 Reviews:	The	results	show	that	the	maximum	stress	and	maximum	displacement	on	the	model	are	
in	the	allowable	limit	[σmax	=	300	(N/mm

2),	umax	=	0,3	(mm)];	consequently,	the	flange	and	other	parts	on	
model	can	have	enough	loading	capacity.

b. Case No 2: The piston is at low limitation, loads completely apply on mechanical lock

Figure 7. Applying force on the model and meshing for case 2: a) Section view of model, b) Full view of model, c) Mesing view

Figure 8. Results in the case 2: a) Von Mises stress; b) Displacement (URES)
 Review:	The	results	show	that	maximum	stress	and	maximum	displacement	of	mechanical	lock	
are	in	the	allowed	limit	[σmax	=	86,64	(N/mm

2),	umax	=	0,03	(mm)];	as	a	result,	the	lock	and	other	parts	have	
enough	loading	capacity.

2.4. Images of product manufacturing and testing

Figure 9. Product manufacturing: a) Guide tube; b) Piston and piston rod; c) Cylinder
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Figure 10. Product testing

3. CONCLUSION

	 -	The	 lifting	capacity	of	30	 tons	super	
short	height	of	120	mm	double	acting	hydraulic	
jack	was	calculated	and	designed	by	Solidworks	
has	 enough	 loading	 capacity	 in	 different	 load	
cases.

	 -	The	jack	was	manufactured	and	tested	
in	 the	 factory.	 Testing	 results	 show	 that	 the	
equipment	can	work	well	in	heavy	load	cases.

	 -	 The	 equipment	 was	 inspected	 by	
an	 independent	 legal	 agency,	 the	 results	 are	
suitable	calculated	and	designed	parameters.

	 -	The	jack	can	be	manufactured	in	bulk	
for	lifting	beams	to	replace	bearings.
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CALCULATION OF FIRE SPEED FOR AUTOMATIC WEAPONS

MỘT	CÁCH	TÍNH	NHỊP	BẮN	CHO	SÚNG	PHÁO	TỰ	ĐỘNG

Tran Quoc Trinh
Military	of	technology	Academy

ABSTRACT

 The article presents a way to calculate the rate of fire for automatic guns. This is a weapon 
with a high rate of fire, quick reloading, removing the cartouche from the chamber as the residual 
pressure in the barrel is still high, which ensures reliable cartridge withdrawal without breaking the 
cartouche. The content of the article includes calculating the pressure in the barrel of an automatic 
gun, calculating the cartouche deformation when subjected to pressure when the drug is applied, 
the ability to withdraw the cartridge from the ammunition chamber without breaking the cartridge... 
determine the rate of fire or rate of fire for automatic guns. The object of the survey is a AK gun of 
the automatic guns.

 Keywords: Fire rate; Automatic gun; Extract gas.

TÓM TẮT

 Bài báo trình bày một cách tính tốc độ bắn cho súng pháo tự động. Đây là loại vũ khí có 
tốc độ bắn cao, tiếp đạn nhanh chóng, rút vỏ đạn ra khỏi buồng đạn ngay khi áp suất dư trong lòng 
nòng còn cao, mà vẫn bảo đảm rút vỏ đạn tin cậy, không bị hiện tượng đứt vỏ đạn. Nội dung bài 
báo đã giải quyết bao gồm tính toán áp suất trong nòng súng pháo tự động, tính toán biến dạng vỏ 
đạn khi chịu áp suất khí thuốc, khả năng rút vỏ đạn khỏi buồng đạn mà không bị đứt vỏ,…từ đó tính 
ra nhịp bắn hay tốc độ bắn cho súng pháo tự động. Đối tượng khảo sát là khẩu súng AK điển hình 
của họ súng tự động trích khí.

 Từ khóa:	Nhịp bắn; Súng tự động; Trích khí.
1. OVERVIEW

	 For	automatic	weapons,	 increasing	the	
rate	of	fire	is	very	important.	In	order	to	have	a	
high	rate	of	fire,	a	small	firing	cycle	is	required,	
one	of	the	measures	to	reduce	the	firing	cycle	
is	 to	 take	 away	 the	 cartridge	 at	 a	 reasonable	

time.	In	order	to	pull	out	the	cartridge	without	
breaking,	 the	withdrawal	 force	 is	not	 too	big,	
removing	the	cartridge	gently	without	jamming,	
affecting	 the	 automatic	 firing	 of	 the	 weapon.	
There	 are	many	 calculation	methods,	 but	 one	
of	them	is	the	cartridge	deformation.	Subjects	
examined	in	this	paper	is	the	AK	rifle-bullet.
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2. RESEARCH CONTENTS

2.1. Calculate the pressure in the extraction 
chamber
2.1.1. Calculate the minimum diameter of the 
air intake hole

	 According	to	documents	[1]	and	[3],	we	
choose	the	position	of	the	air	hole	to	be	27cm	
from	 the	 AK	 barrel,	 in	 here	 the	 calculated	
pressure	 is	 901kG/cm2.	 Choose	 dp	 =	 1,39cm	
and	so	S	=	0,0152	dm2.	With	Qb	=	0.43kG	and	
free	distance	X	=	0.10dm,	the	final	bolt	speed	is	
taken	as	12m/s,	the	calculated	diameter	of	the	
air	extraction	hole	is	3,72mm.	After	calculating	
the	reverse	and	rounding	the	number	according	
to	the	drill	bit	diameter,	we	choose	the	diameter	
of	the	air	hole	to	be	4mm.

2.1.2. Calculate the move of the bolt under the 
action of the air extraction force

	 Use	the	data	in	the	document	[2],	[4]	to	
calculate.
	 *	Texture	parameters:
 Sϕ	 =	 0.00108	 dm

2;	 ∆Sp	 =	 0.0154-
0.0152=	 0.0002	 dm2;	 Sp	 =	 0.0152	 dm

2;	 Qb = 
0.43kG;	Wo=	0.001425	dm

3.
	 *	Parameter	lookup	table:

	 Lookup	the	table	we	have:
 ),( pσση ∆= fo = 0.84259; ),( qpq f σσν =

 =1.0169;
),( opo f σσν = = 0.99612; 

= 0.99983; => b o q o qoη η ν ν ν= ⋅ ⋅ ⋅
 = 0.85332

0,8533 5.8174
1 1 0,8533

b

b

ηα
η

= = =
− −

( )d d
p pI t t P b= − + ⋅

'
0W / 3,69 0,001425 / 0,00456 4,15dL l S dm= + = + =

(L’-	converted	combustion	chamber	length).
	 The	last	effective	period

60 48,379 537.10 ( )
90100

IB s
P

−

Φ

= = =

Table 1: Structural parameters of AK gun:
No. Parameters Symbol Value Unit
1 Air	intake	hole	diameter dl 0,037 dm
2 Cross-sectional	area	of	air	hole Sϕ 0,00108 dm2

3 Diameter	of	piston dp 0.139 dm
4 Piston	horizontal	cross	section Sp 0.0152 dm2

5 Air	chamber	diameter db 0.14 dm
6 Horizontal	area	of	hole	chamber Sb 0.0154 dm2

7 Piston	weight	and	bolt	weight Qb 0.43 kG
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8 Initial	volume	of	hole	chamber Wbo 0.001425 dm3

9 Length	from	helix	end	to	air	intake	hole 2,7 dm

10 Spiral	groove	barrel	length

dl
3,69 dm

11 Maximum	pressure	in	the	barrel
mp

2951 kG/cm2

12 Bullet	velocity
0v

715 m/s

13 Bullet	movement	time	in	the	barrel
dt

0,00094 s

14 Bullet	movement	time	to	the	air	hole
tΦ

0,00078 s

15 Pressure	at	the	end	barrel
dp

602 kG/cm2

16 Pressure	at	the	moment	the	bullet	passes		the	
air	intake	hole pΦ

901 kG/cm2

17 Distance	of	freedom	journey Xtd 10 mm
18 Spring	-	recoil	stiffness	 C 3 kG/dm
19 The	initial	force	of	the	spring-recoil 3 kG

20 Coefficient	of	Friction	of	steel f 0,1

•	Time	and	speed	of	bolt:
	 The	bolt	speed	when	taking	into	account	
the	resistance	is:

' 12,2 0,08 12( / )cV V V m s= −∆ = − =

because	Vc=12,2	(m/s)	and

 6( ) 9,81 (3,135 0,043).1127.10 0,08( / )
0,43

tb
c

b

g RV t m s
M

−Π +
∆ = = + =

Movement	time	of	bolt	is:	

6 62,1.537.10 1127.10 ( )c
c

tt B s
B

− −= = =

	 Pressure	in	the	air	chamber	at	the	end	
of	free	stroke:
 With	 5.8174α = 		and		tc/b=2,1	look	
up	the	function	Kp	we	get	pb=108kG/cm

2.	The	
pressure	in	the	barrel	is	now:	121kG/cm2.

2.2. Calculation of the opening and closing bolt

2.2.1. Calculate unlock time

	 1)	Select	the	pressure	of	the	gas	at	the	
time	of	withdrawal	of	the	cartridge.
	 Automatic	firearms	usually	unload	 the	
cartridge	during	the	final	effect	of	the	gas.	Use	
Bravin's	 law	 to	 calculate	 the	 pressure	 of	 this	
period	with	the	following	exponential	rule:

p	=	pd.e-tb
	 Pressure	calculation	input	parameters	of	
the	final	effect	of	the	gas	from	the	table	above	
(d;	S; pd; pm; vd; g; omega; beta; b).

 
 Figure 1. Gas pressure during the last period of action
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Figure 2. Calculation for cartridge casing 
when divided into 4 segments

2)	Divide	the	cartridge	into	small	pieces
-The	cartridge	has	a	fairly	uniform	thickness:	5mm;
-The	 tapered	 shoulder	 cartridge	 thickness	
changes:	3.2mm;
-Basic	 taper	 with	 variable	 outer	 diameter:	
26mm;
-The	bottom	of	the	cartridge:	4mm.
3)	Calculate	the	pressure	between	the	cartridge	
and	the	combustion	chamber
	 Considering	 the	 cartridge	 as	 an	 ideal	
rotating	object,	in	the	elastic	region,	a	steel	or	
copper	cartridge	is	still	considered	to	be	ideal	
plastic.
a)	Initial	data
-	Determination	of	cartridge	sizes;
-Determination	 of	 cartridge	 material	
characteristics:	 	E=200.000	kg/cm2;	σe=	275,8	
kg/cm2;	σb=	358	kg/cm

2.
-Determination	 of	 chamber	 material	
characteristics:	E=210.000	kg/cm2;	 fms=	0,12.	
The	clearance	of	the	cartridge	and	the	chamber	
is	0,05	mm.
b)	 Calculate	 the	 radial	 deformation	 of	 the	
cartridge
	 Calculating	according	to	thin-	cartridge	
theory,	find	the	strain	from	no	pressure	until	the	
strain	reaches	the	elastic	limit	value.

	 With:	 E	 is	 the	 elastic	 modulus	 of	 the	
cartridge	material;
	 δ	is	the	cartridge	wall	thickness;

	r1	is	inner	radius	of	the	cartridge;
r2	is	outside	radius	of	the	cartridge;
	p0	is	the	pressure	with	elastic	deformation;
δr1	 is	 the	 radial	 strain	 to	 look	 for	 when	 the	
pressure	in	the	barrel	reaches	its	maximum.

c)	Pressure	between	the	cartridge	and	the	wall	
in	the	chamber:
	 From	the	calculation	diagram	we	have:	
by	calculating	for	similar	triangles,	we	get:

4)	 Friction	 force	 between	 the	 chamber	 and	 the	
cartridge
	 From	 the	 pressure	 on	 each	 piece	 of	 the	
cartridge,	we	calculate	the	corresponding	friction	
force:	Fi	=	2	π	rni	li	f	p1i
	 In	the	formula:
Fi	-	Friction	force	on	the	i-th	segment;
		rni	–	Mean	radius	of	segment	i;
li	–	Length	of	segment	i;
p1i	–	Contact	pressure	on	the	i-th	section;	p1i	=	pri	-	pi'
f	-	Coefficient	of	friction.
5)	Inner	strength	Rk:
Rk=Fms +Qa                                              
	 With:	

	 And	K=const.
6)	Calculate	the	tensile	force	to	break	the	cartridge
Use	the	formula:	Rb=	πrn

2	σb                                       
	 With:	σb-	breaking	stress;	at	the	bottom	of	
the	cartridge	Rb	is	calculated	by	the	formula.
rn	-	Minimum	outer	radius	of	the	bottom	of	the	
cartridge.
7)	Construct	graphs	for	Rk	and	Rb 
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	 With	the	same	ratio	on	the	cartridge,	
the	same	results	of	calculating	Rb	and	Rk,	we	
have	the	force	to	withdraw	the	cartridge	and	
the	time	to	withdraw	the	cartridge:
Pr=250396Mpa	và	tr=0,0005s.

Figure 3. Cartridge and chamber deformation chart 

Figure 4. Cartridge retraction force chart

8)	The	unlocking	time
	 Compare	 on	 the	 figure	 Rk	 and	 Rb	 to	
choose	a	reasonable	cartridge	withdrawal	time	
value.
		 Selection	principle:	Among	the	roads	Rt 
choose	 the	one	closest	 to	Rb	but	 smaller	 than	
Rb,	so	the	value	Pr=39.08	Mpa	is	chosen.
	 Time	to	withdraw:	

1 1 61.ln ln
1781 25,037

d
r

r

pt
b p

= = 	=0,0005s

	 So,	after	0.0005	seconds,	it	is	possible	
to	remove	the	cartridge	for	the	AK	gun	and	still	
ensure	that	the	cartridge	does	not	break.	
9)	Distance	of	bolt	after	0.0005	seconds
	 Total	 time	 to	 bullet	 running	 from	 the	
time	the	gas	hole	to	withdraw	the	cartridge	is:
T= t r+ t d- t ɸ=0 ,0005+0 ,00094-0 ,00078=	

0,00066s.
	 The	 back	 up	 the	 bolt	 to	 the	withdraw	
the	cartridge:	
Xr=	Vb.T=	12,12.0,00066=	0,008m=	8mm.

	 The	bolt	free	move	is	10mm.	So	length	
total	is:	10	+	8	=	18	mm.

	 The	 total	 distance	 for	 the	 bolt	 to	 start	
withdraw	the	cartridge	is	18	mm.	This	result	is	
consistent	with	the	preliminary	cyclic	graph.
Calculation	 results	 are	 consistent	 with	 the	
published	document	[1]	and	[3].

3. CONCLUSION

	 Through	 the	 above	 calculations,	 the	
following	conclusions	can	be	drawn:	 In	order	
to	have	a	high	rate	of	fire,	a	small	firing	cycle	
is	 required.	 One	 of	 the	 measures	 to	 reduce	
the	 firing	 cycle	 is	 to	 withdraw	 the	 cartridge	
at	 a	 reasonable	 time	 to	 remove	 the	 unbroken	
cartridge,	pulling	 force	 is	not	 too	heavy,	 is	 to	
withdraw	the	cartridge	at	a	reasonable	time	to	
remove	 the	 unbroken	 cartridge,	 the	 retraction	
does	 not	 jam,	 affecting	 the	 automatic	 firing	
of	 the	 weapon.	 There	 are	 many	 calculation	
methods,	 but	 one	 of	 them	 is	 the	 cartridge	
deformation.

	 With	the	AK	gun	when	firing,	the	18mm	
back	 is	 the	most	 reasonable	 time	 to	withdraw	
the	 cartridge,	 the	 theoretical	firing	 rate	of	 the	
gun	is	now	660	rounds/	minute.
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TKV chủ động, sáng tạo thực hiện thành công “mục tiêu kép”

Thực	hiện	nhiệm	vụ	sản	xuất	 -	kinh	doanh	(SXKD)	6	 tháng	đầu	năm	2021	 trong	bối	cảnh	dịch	
Covid-19	bùng	phát	lần	thứ	3,	thứ	4	liên	tiếp	và	có	diễn	biến	phức	tạp,	cùng	với	tiêu	thụ	than	giảm	so	
với	kế	hoạch,	đã	ảnh	hưởng	không	nhỏ	đến	các	hoạt	động	SXKD	của	Tập	đoàn	Công	nghiệp	Than	-	

Khoáng	sản	Việt	Nam	(TKV)	cũng	như	việc	làm,	đời	sống	của	người	lao	động.	Trước	tình	hình	đó,	TKV	đã	
chủ	động,	sáng	tạo	thực	hiện	thành	công	chỉ	đạo	của	Thủ	tướng	Chính	phủ	“Vừa	phòng	chống	dịch	bệnh,	
vừa	phát	triển	kinh	tế”,	đảm	bảo	việc	làm	và	thu	nhập,	đời	sống	cho	người	lao	động.

Giữ vững nhịp độ sản xuất, đảm bảo hiệu quả kinh doanh

	 Trong	6	tháng	đầu	năm	2021,	dịch	Covid-19	bùng	phát	tại	một	số	địa	phương	từ	trước	Tết	Nguyên	
đán	và	từ	cuối	tháng	4,	với	diễn	biến	phức	tạp,	khó	lường,	đặc	biệt	là	tại	Quảng	Ninh,	địa	bàn	SXKD	trọng	
yếu	của	TKV	và	Hải	Dương	là	địa	bàn	có	nhiều	công	nhân	lao	động	(CNLĐ)	của	TKV,	ảnh	hưởng	tới	
nguồn	nhân	lực	sản	xuất	của	Tập	đoàn.	Trước	tình	hình	đó,	Tập	đoàn	đã	kịp	thời	ban	hành	các	văn	bản	chỉ	
đạo	các	đơn	vị,	đồng	thời	cả	hệ	thống	chính	trị	từ	Tập	đoàn	đến	cơ	sở	đã	thống	nhất	trong	lãnh	đạo,	chỉ	đạo,	
cùng	với	sự	quyết	tâm,	đồng	lòng	của	tập	thể	cán	bộ,	CNLĐ	trong	toàn	Tập	đoàn	đã	tập	trung	tăng	cường	
lãnh	đạo,	chỉ	đạo,	triển	khai	kịp	thời	các	biện	pháp	phòng	chống	dịch	vừa	đảm	bảo	SXKD	và	việc	làm,	đời	
sống	của	người	lao	động.	Tập	đoàn	đã	có	nhiều	giải	pháp	trong	chỉ	đạo,	điều	hành	phù	hợp	với	tình	hình	
mới,	chủ	động	điều	hành	tiêu	thụ	than,	khoáng	sản	bám	sát	nhu	cầu	của	khách	hàng	và	diễn	biến	của	thị	
trường,	từ	đó	điều	hành	sản	xuất	-	tiêu	thụ	phù	hợp,	đảm	bảo	hiệu	quả	sản	xuất,	kinh	doanh.

	 Có	thể	nói,	đợt	dịch	Covid-19	bùng	phát	lần	thứ	3	và	thứ	4	đã	ảnh	hưởng	rất	lớn	đến	hoạt	động	
SXKD	của	TKV,	việc	xuất	hiện	01	ca	F0	tại	Công	ty	Cổ	phần	Than	Vàng	Danh	và	một	số	công	ty	có	người	
lao	động	thuộc	diện	F1,	F2	đã	ảnh	hưởng	nghiêm	trọng	đến	việc	bố	trí,	sử	dụng	lao	động	và	tổ	chức	sản	xuất	
của	các	đơn	vị	tại	khu	vực	Miền	Tây	(Quảng	Ninh),	như:	Vàng	Danh,	Uông	Bí,	Mạo	Khê,	Nam	Mẫu,	Kho	
vận	Đá	Bạc,	Nhiệt	điện	Đông	Triều	và	một	số	đơn	vị	khu	vực	Cẩm	Phả.	Do	vậy,	Đảng	ủy	Tập	đoàn	đã	kịp	
thời	ban	hành	các	chỉ	thị,	nghị	quyết	lãnh	đạo,	chỉ	đạo,	đồng	thời	cơ	quan	quản	lý	-	điều	hành	Tập	đoàn	và	
các	tổ	chức	trong	hệ	thống	chính	trị	từ	Tập	đoàn	đến	các	cơ	sở	trong	TKV	đã	có	nhiều	giải	pháp	cụ	thể	khắc	
phục	khó	khăn,	vừa	phòng	chống	dịch	bệnh	Covid-19,	vừa	giữ	vững	nhịp	độ	sản	xuất,	giảm	thiểu	các	thiệt	
hại	do	tác	động	của	dịch	bệnh,	đẩy	mạnh	tiêu	thụ,	giảm	tồn	kho	than.	

	 Cùng	với	đó,	Tập	đoàn	đã	tăng	cường	quản	trị	doanh	nghiệp,	quản	trị	chi	phí,	thực	hiện	chủ	đề	
“Năm	tiết	kiệm”,	kiểm	soát	chặt	chẽ	các	chỉ	tiêu	tài	chính,	tồn	kho	than	ở	mức	hợp	lý,	thực	hiện	các	giải	
pháp	đồng	bộ	để	chống	lãng	phí,	thất	thoát	vốn,	tài	sản	công,	tiết	kiệm	chi	phí	với	mục	tiêu	giảm	2%	chi	
phí	khoán,	tiếp	tục	thực	hiện	tái	cơ	cấu,	cổ	phần	hóa,	sắp	xếp	lại	doanh	nghiệp	theo	lộ	trình.	Trong	sản	xuất,	
TKV	tiếp	tục	tăng	cường	ứng	dụng	khoa	học	công	nghệ	vào	sản	xuất,	đẩy	mạnh	cơ	giới	hóa,	tự	động	hóa,	
tin	học	hóa	vào	quản	lý,	sản	xuất,	từ	đó	đã	nâng	cao	năng	suất	lao	động	và	mức	độ	an	toàn,	giảm	sức	lao	
động	cho	công	nhân,	cải	thiện	điều	kiện	làm	việc,	tạo	môi	trường	làm	việc	tốt	nhất	cho	người	lao	động,	đặc	
biệt	là	các	đơn	vị	sản	xuất	hầm	lò.
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	 Trong	6	tháng	đầu	năm,	sản	lượng	than	cơ	giới	hóa	ước	đạt	1,658	triệu	tấn,	tăng	12,6%	so	với	cùng	
kỳ	năm	2020;	đào	chống	lò	bằng	vì	neo	đạt	10.600	mét;	TKV	đã	chỉ	đạo	rà	soát,	đầu	tư	lắp	đặt	11	hệ	thống	
tin	học	hóa	vào	các	dây	chuyền	sản	xuất,	05	hệ	thống	tự	động	hóa	vận	tải,	các	hệ	thống	tự	động	bơm	thoát	
nước	hầm	lò...,	Công	tác	đầu	tư	phát	triển	sản	xuất	tiếp	tục	đẩy	mạnh	các	dự	án	khai	thác	lộ	thiên	Bắc	Vàng	
Danh;	khai	thác	hầm	lò	Khe	Chàm	II-IV;	dự	án	khai	thác	hầm	lò	xuống	sâu	dưới	mức	-150	Than	Mạo	Khê;	
khai	thác	hầm	lò	mỏ	Núi	Béo;	khai	thác	hầm	lò	xuống	sâu	dưới	mức	-35	khu	Lộ	Trí,	Công	ty	Than	Thống	
Nhất...,	Đặc	biệt,	dự	án	luyện	Đồng	Bản	Qua	đã	ra	được	sản	phẩm	đồng	dương	cực,	dự	kiến	ra	sản	phẩm	
đồng	cathode	và	vàng	trong	quý	III/2021;	hai	dự	án	bô-xít	sản	xuất	hiệu	quả	và	tiếp	tục	tăng	trưởng	so	với	
cùng	kỳ…
	 Với	những	giải	pháp	chỉ	đạo,	điều	hành	đồng	bộ,	linh	hoạt,	cùng	với	sự	nỗ	lực	của	CNVCLĐ	toàn	
Tập	đoàn,	kết	quả	SXKD	6	tháng	đầu	năm	2021,	các	chỉ	tiêu	về	sản	lượng	sản	xuất	than,	khoáng	sản,	hoá	
chất,	điện	đều	đạt	và	vượt	kế	hoạch	giao.	Than	nguyên	khai	sản	xuất	20,59	triệu	tấn,	đạt	53%	kế	hoạch	năm;	
Bốc	xúc	đất	đá	88,99	triệu	m3,	đạt	53%	kế	hoạch	năm;	Tổng	số	mét	lò	đào	120,43	ngàn	mét,	đạt	48%	kế	
hoạch	năm	Than	tiêu	thụ	22,71	triệu	tấn,	đạt	54%	kế	hoạch	năm;	Sản	xuất	Alumin	quy	đổi	715	ngàn	tấn,	đạt	
55%	kế	hoạch	năm;	Sản	xuất	điện	5,3	tỷ	kWh,	đạt	53%	kế	hoạch	năm;	Sản	xuất	hoá	chất,	vật	liệu	nổ	công	
nghiệp	41,78	ngàn	tấn,	đạt	56%	kế	hoạch	năm;	Doanh	thu	toàn	Tập	đoàn	ước	đạt	66,12	ngàn	tỷ	đồng,	đạt	
53,37%	kế	hoạch	năm;	Tiền	lương	bình	quân:	13,1	triệu	đồng/người-tháng,	bằng	101%	kế	hoạch,	trong	đó	
sản	xuất	than	đạt	14	triệu	đồng/người-tháng,	đạt101%	kế	hoạch,	tăng	2%	so	với	thực	hiện	năm	2020…

	 Bí	thư	Đảng	ủy,	Chủ	tịch	HĐTV	Tập	đoàn	Lê	Minh	Chuẩn	cho	rằng,	mặc	dù	dịch	Covid-19	đã	tác	
động	và	ảnh	hưởng	nghiêm	trọng	đến	SXKD	của	TKV,	nhưng	càng	trong	gian	khó,	truyền	thống	“Kỷ	luật	
và	đồng	tâm”,	tinh	thần	vượt	khó	của	thợ	mỏ	lại	càng	được	phát	huy.	Tập	thể	cán	bộ,	CNLĐ	trong	toàn	Tập	
đoàn	đã	đoàn	kết,	đồng	lòng	vượt	qua	khó	khăn,	thực	hiện	thành	công	mục	tiêu	kép	“Vừa	phòng	chống	dịch	
bệnh	Covid-19,	vừa	đảm	bảo	ổn	định	SXKD	hiệu	quả”.	TKV	là	một	trong	số	ít	các	Tập	đoàn,	Tổng	Công	
ty	Nhà	nước	tiếp	tục	giữ	vững	ổn	định	sản	xuất	và	việc	làm,	đời	sống	của	người	lao	động.	Các	chỉ	tiêu	về	
sản	lượng	sản	xuất	than,	khoáng	sản,	hoá	chất,	điện	đều	đạt	và	vượt	kế	hoạch	giao	và	có	những	điểm	sáng	
trong	công	tác	đầu	tư,	các	dự	án	bô-xít,	khoáng	sản	phát	huy	hiệu	quả,	đã	giảm	được	tồn	kho	than	1,8	triệu	
tấn,	doanh	thu	khoáng	sản	tăng	34%	so	với	cùng	kỳ.	Đây	là	sự	cố	gắng,	nỗ	lực	rất	lớn	của	các	tổ	chức	Đảng,	
cơ	quan	điều	hành,	các	đoàn	thể	cũng	như	của	tập	thể	cán	bộ,	CNLĐ	trong	toàn	Tập	đoàn.	

Không để ai ở lại phía sau...

	 Với	tổng	số	gần	10	vạn	CNLĐ	làm	việc	tại	42	tỉnh,	thành	trong	cả	nước,	đặc	biệt	là	tại	Quảng	Ninh	
với	hơn	8	vạn	CNLĐ,	trong	điều	kiện	dịch	Covid-19	diễn	biến	phức	tạp,	nguy	cơ	đe	dọa	đến	sức	khỏe	và	
nguồn	nhân	lực	cho	sản	xuất	của	Tập	đoàn.	Thực	hiện	chỉ	đạo	và	chủ	trương	của	Chính	phủ	“Không	để	ai	
ở	lại	phía	sau...”,	một	lần	nữa	tinh	thần	đoàn	kết,	tương	thân	tương	ái,	cùng	hỗ	trợ	giúp	đỡ	nhau	trong	khó	
khăn	của	thợ	mỏ	TKV	lại	được	nhân	lên.	

	 Tập	đoàn	đã	kịp	thời	chỉ	đạo	các	đơn	vị	cùng	hỗ	trợ,	tháo	gỡ	khó	khăn	trong	sản	xuất,	tiêu	thụ	các	
sản	phẩm,	dịch	vụ	nội	bộ	trong	TKV.	Các	đơn	vị	sản	xuất	lộ	thiên	và	hầm	lò	đã	tăng	cường	sử	dụng	vật	tư,	
phụ	tùng,	thiết	bị,	các	sản	phẩm	của	các	đơn	vị	sản	xuất	cơ	khí,	dầu	nhờn	Cominlub	của	Công	ty	Cổ	phần	
Vật	tư,	các	dịch	vụ	trong	ngành...,	đáp	ứng	các	yêu	cầu	về	chất	lượng,	giá	cả	cạnh	tranh	và	thực	hiện	tốt	chế	
độ	bảo	hành	sau	bán	hàng.	Nhờ	đó,	Công	ty	Cổ	phần	Vật	tư	đã	đẩy	mạnh	tiêu	thụ	các	sản	phẩm	dầu	nhờn,	



đặc	biệt	là	các	loại	dầu	nhờn	đáp	ứng	yêu	cầu	của	sản	xuất	hầm	lò,	thân	thiện	với	môi	trường;	các	đơn	vị	
sản	xuất	cơ	khí,	như:	Công	ty	Cổ	phần	Chế	tạo	máy,	Công	nghiệp	Ô	tô,	Cơ	điện	Uông	Bí...	đã	tăng	cường	
chế	tạo	các	sản	phẩm	mới,	nâng	cao	chất	lượng,	tiến	độ	sửa	chữa,	chế	tạo	các	thiết	bị,	sản	phẩm	cơ	khí.	
Tiêu	biểu	như	Công	ty	Cổ	phần	Chế	tạo	máy	sản	xuất	và	tiêu	thụ	một	số	sản	phẩm	đạt	cao	như	chế	tạo	
cột	chống	thủy	lực	các	loại	đạt	4.149	cột,	đạt	69%	Kế	hoạch	năm	(KHN),	chế	tạo	vì	lò	đạt	17.467	tấn,	đạt	
52%	KHN,	cán	thép	vì	lò	đạt	42.596	tấn,	đạt	53%	KHN	và	tiêu	thụ	đạt	23.964	tấn,	đạt	51,5%	KHN...	giúp	
Công	ty	hoàn	thành	kế	hoạch	doanh	thu	6	tháng	đạt	trên	884	tỷ	đồng,	bằng	60,7%	KHN	và	tăng	23%	so	
với	cùng	kỳ.	Công	ty	Cổ	phần	Công	nghiệp	Ô	tô	đã	nghiên	cứu	chế	tạo	các	sản	phẩm	mới	cung	cấp	cho	
các	đơn	vị	như	máy	phun	sương	cao	áp	dập	bụi,	xe	tưới	nước	dập	bụi	chuyên	dùng...	thay	thế	nhập	khẩu	và	
có	giá	cả	cạnh	tranh.	Công	ty	Cổ	phần	Cơ	điện	Uông	Bí,	Cơ	khí	Ô	tô	Uông	Bí	đã	chế	tạo	các	thiết	bị	đào	
lò,	toa	xe	chở	người...	cung	cấp	cho	các	đơn	vị	sản	xuất	hầm	lò.	Ngoài	ra,	các	đơn	vị	đã	hỗ	trợ	Khách	sạn	
Heritage	bố	trí	việc	làm	cho	số	lao	động	bị	ảnh	hưởng	của	dịch	Covid-19	và	tổ	chức	cho	hàng	chục	nghìn	
lượt	CNLĐ	đi	nghỉ	dưỡng,	tham	quan	tạo	việc	làm,	doanh	thu	cho	Khách	sạn	Heritage...

	 Nhằm	hỗ	trợ	CNLĐ	bị	ảnh	hưởng	của	dịch	Covid-19,	Công	đoàn	TKV,	Đoàn	TQN	và	Đoàn	Thanh	
niên	Tập	đoàn	đã	tổ	chức	nhiều	hoạt	động	hỗ	trợ,	giúp	đỡ	đoàn	viên,	CNLĐ	một	cách	thiết	thực	và	hiệu	
quả,	giúp	người	lao	động	giảm	bớt	khó	khăn.	Đơn	cử	như	Công	đoàn	TKV	đã	tổ	chức	“Tết	thợ	mỏ	-	2021”	
trao	tặng	1.300	túi	quà	Tết	và	2.957	suất	quà	với	giá	trị	6,66	tỷ	đồng	và	tổ	chức	rút	thăm	trúng	thưởng	với	
nhiều	phần	quà	giá	trị	đến	với	người	lao	động.	Đặc	biệt,	Tập	đoàn	đã	phối	hợp	với	các	địa	phương,	các	đơn	
vị	tại	vùng	Quảng	Ninh	tổ	chức	chăm	lo	chu	đáo	đời	sống	vật	chất	và	tinh	thần	cho	trên	8,8	nghìn	CNLĐ	
ở	lại	Quảng	Ninh	đón	Tết	do	dịch	Covid-19	nên	đã	không	thể	về	quê,	trong	đó	bố	trí	trên	4,4	nghìn	người	
ở	các	khu	tập	thể,	khu	chung	cư	của	các	mỏ	và	4,3	nghìn	người	ở	các	khu	nhà	thuê,	nhà	trọ.	Các	đồng	chí	
lãnh	đạo	cao	nhất	của	tỉnh	Quảng	Ninh,	của	Tập	đoàn	đã	đến	dự	chung	vui	với	CNLĐ	đón	Tết	ở	các	khu	
tập	thể,	tất	cả	người	lao	động	ở	lại	ăn	Tết	đều	có	một	cái	“Tết	đặc	biệt”	vừa	vui	tươi,	đầm	ấm,	vừa	đảm	bảo	
công	tác	phòng	chống	dịch,	an	toàn	sức	khỏe	và	đảm	bảo	nhân	lực	cho	sản	xuất.	Số	CNLĐ	đã	về	quê	ăn	
Tết	ở	Hải	Dương	và	một	số	tỉnh	khi	dịch	bùng	phát	đợt	3	đã	được	Tập	đoàn	và	các	đơn	vị	bố	trí	xe	đón	trở	
lại	làm	việc	và	thực	hiện	xét	nghiệm	Covid-19	cũng	như	các	biện	pháp	phòng	chống	dịch,	đảm	bảo	sức	
khỏe	mới	bố	trí	làm	việc.	Những	việc	làm,	hình	ảnh	đẹp	trong	việc	hỗ	trợ	giúp	đỡ	các	đơn	vị	khó	khăn,	hỗ	
trợ	người	lao	động	khó	khăn	về	việc	làm,	thu	nhập	thấp,	hỗ	trợ	tiêu	thụ	sản	phẩm	và	quan	tâm	chăm	lo	đến	
người	lao	động	trong	những	lúc	khó	khăn	do	ảnh	hưởng	của	dịch	bệnh	Covid-19,	như	Tổng	Giám	đốc	Tập	
đoàn	Đặng	Thanh	Hải	bày	tỏ,	đã	thể	hiện	sự	tính	nhân	văn,	bản	chất	tốt	đẹp	của	giai	cấp	công	nhân	TKV	
càng	trong	khó	khăn	càng	đoàn	kết,	chia	sẻ,	giúp	đỡ	hỗ	trợ	nhau,	đã	tô	đẹp	thêm	truyền	thống	“Kỷ	luật	và	
đồng	tâm”,	tạo	nên	sức	mạnh	giúp	TKV	hoàn	thành	các	nhiệm	vụ,	gặt	hái	được	những	thành	công.	Được	
biết,	số	tiền	chi	phí	trang	thiết	bị,	dụng	cụ	y	tế,	chi	phí	xét	nghiệm,	chi	phí	đưa	đón	công	nhân,	chi	phí	trả	
lương	ngừng	việc,	chi	phí	thực	hiện	cách	ly,	chi	phí	phun	khử	khuẩn,	chi	phí	cho	người	lao	động	trong	Tập	
đoàn	ở	lại	đơn	vị	ăn	Tết	Nguyên	đán…	là	87	tỷ	đồng.

	 Cũng	trong	6	tháng	đầu	năm,	Công	đoàn	TKV	đã	hỗ	trợ	cho	các	đơn	vị	trong	TKV	bị	ảnh	hưởng	
bởi	dịch	Covid-19	đợt	cuối	tháng	1	năm	2021	với	số	tiền	2,7	tỷ	đồng,	tiếp	tục	triển	khai	hỗ	trợ	các	tập	thể,	cá	
nhân	bị	ảnh	hưởng	bởi	dịch	Covid	19	đợt	tái	bùng	phát	cuối	tháng	4/2021.	Đề	nghị	Tổng	LĐLĐ	Việt	Nam	
hỗ	trợ	kịp	thời	459	công	nhân	bị	ảnh	hưởng	bởi	dịch	bệnh	bùng	phát	đợt	4,	từ	ngày	27/4	đến	31/5	với	số	tiền	
239	triệu	đồng	và	tổng	hợp	913	CNLĐ	bị	thiếu	việc	làm,	thu	nhập	thấp	do	ảnh	hưởng	dịch	bệnh	Covid-19	
để	đề	xuất,	kiến	nghị	Tập	đoàn	hỗ	trợ	tiền	lương…
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Tổng Giám đốc Tập đoàn và Chủ tịch Công đoàn TKV ký Thỏa ước Lao động tập thể giai đoạn 
2021-2023

Chung tay phòng chống dịch Covid-19

	 Thực	hiện	công	tác	an	sinh	xã	hội,	trách	nhiệm	vì	cộng	đồng	trong	bối	cảnh	dịch	Covid-19	ảnh	
hưởng	đến	sự	phát	triển	kinh	tế	-	xã	hội,	năm	2020	TKV	đã	ủng	hộ	nhiều	tỷ	đồng	cho	các	địa	phương	cũng	
như	hỗ	trợ	các	trang	thiết	bị,	vật	tư	y	tế	và	tiêu	thụ	các	sản	phẩm	hàng	hóa	cho	các	hộ	sản	xuất	nông	sản,	
thủy	sản	do	khó	khăn	trong	tiêu	thụ	do	ảnh	hưởng	của	dịch	Covid-19.	Năm	2021,	TKV	tiếp	tục	chung	tay	
cùng	với	các	địa	phương	nơi	có	các	đơn	vị	của	TKV	đứng	chân	trong	công	tác	phòng	chống	dịch	Covid-19,	
tiêu	thụ	nông	sản	cho	các	địa	phương	vùng	dịch,	đặc	biệt	tiêu	thụ	209,8	tấn	vải	thiều	cho	bà	con	nông	
dân	huyện	Lục	Ngạn,	tỉnh	Bắc	Giang.	

	 Thực	hiện	các	hoạt	động	hỗ	trợ	phòng,	chống	dịch,	TKV	đã	hỗ	trợ	quỹ	phòng,	chống	dịch	
bệnh	Covid-19	quốc	gia	và	các	địa	phương	với	tổng	số	tiền	230	tỷ	đồng,	trong	đó	TKV	hỗ	trợ	Quỹ	
vaccine	của	Chính	phủ	200	tỷ	đồng,	hỗ	trợ	tỉnh	Quảng	Ninh	14	tỷ	đồng	và	6	tỷ	đồng	cho	các	tỉnh	
Hải	Dương,	Bắc	Giang,	Bắc	Ninh,	Đăk	Nông,	Hà	Tĩnh,	Thanh	Hóa.	Công	đoàn	TKV	ủng	hộ	trên	6	
tỷ	đồng	Chương	trình	“Vaccine	cho	công	nhân”,	do	Tổng	Liên	đoàn	Lao	động	Việt	Nam	phát	động,	
ủng	hộ	50	triệu	đồng	cho	Công	đoàn	Y	tế	Việt	Nam	phòng	chống	dịch…

	 Nhận	định	tình	hình	dịch	Covid-19	vẫn	diễn	biến	phức	tạp,	tác	động	trực	tiếp	đến	phát	triển	
kinh	tế	và	mọi	mặt	đời	sống	xã	hội	trên	thế	giới	và	trong	nước,	với	mục	tiêu	chống	dịch	và	đảm	bảo	
an	toàn	sức	khỏe	cho	người	lao	động	là	hàng	đầu,	Bí	thư	Đảng	ủy,	Chủ	tịch	HĐTV	Lê	Minh	Chuẩn	
cho	biết,	TKV	tiếp	tục	tăng	cường	công	tác	phòng	chống	dịch	Covid19,	không	lơ	là,	chủ	quan	trong	
phòng	chống	dịch,	đồng	thời	tập	trung	lãnh	đạo,	chỉ	đạo	thực	hiện	các	chỉ	tiêu	kế	hoạch	SXKD,	
phấn	đấu	hoàn	thành	kế	hoạch,	nhiệm	vụ	năm	2021	ở	mức	cao	nhất,	giữ	vững	ổn	định	sản	xuất,	việc	
làm	và	đời	sống	của	người	lao	động,	thực	hiện	mục	tiêu	“An	toàn	-	Phát	triển	-	Hiệu	quả”	và	vai	trò	
đảm	bảo	an	ninh	năng	lượng	quốc	gia	của	TKV.
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