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Tóm tắt
Phân tích tính bất định của các kết quả mô phỏng
số là cần thiết trong các bài toán thủy động lực
học tàu thủy nói chung và dự đoán chuyển động
lắc ngang của tàu nói riêng. Trong nghiên cứu
này, dao động lắc ngang của tàu DTMB 5512
được mô phỏng bằng phương pháp số với góc lắc
ban đầu 100 ở vận tốc Fn = 0,28 và hệ số cản lắc
ngang được tính cho các trường hợp khác nhau
khi thay đổi kích thước lưới cơ bản và bước thời
gian. Các kết quả được kiểm chứng độ tin cậy
thông qua quy trình kiểm tra và xác nhận với hai
thông số đầu vào là kích thước lưới và bước thời
gian. Một sự cải thiện về lưới và một phương án
mô phỏng khả quan nhất được đưa ra có độ chính
xác khá cao cho thấy tầm quan trọng của việc
phân tích tính bất định trong tính toán lắc ngang
của tàu.
Từ khóa: Tính bất định, CFD, mô phỏng số, cản
lắc ngang, hệ số cản lắc ngang.

Abstract
Uncertainty analysis of numerical simulation
results is necessary in ship hydrodynamics as well
as in ship roll damping prediction. In this study,
roll motion of ship DTMB 5512 is simulated by
numerical method with initial roll angle 100 at
speed Fn = 0.28 and extinction coefficients are
calculated for different cases when base size and
time step are changed. Reliability of the results are
verified by verification and validation procedure
with two input parameters, which are grid size
and time step. An improvement in meshing and an
remarkable simulating case with high accuracy
show the importance of uncertainty analysis in
predicting ship roll motion.
Keywords: Uncertainty, CFD, numerical
simulation, roll damping, damping coefficient.

SỐ 71 (8-2022)

1. Mở đầu
Dự đoán dao động lắc ngang của tàu là một trong
những bài toán quan trọng và phức tạp trong thiết kế
tàu. Cùng với sự phát triển vượt trội của công nghệ
máy tính, mô phỏng lắc ngang dựa trên phương pháp
số CFD (Computational Fluid Dynamics - Động lực
học chất lỏng tính toán) ngày càng trở nên phổ biến.
Phương pháp này cho phép biểu diễn bằng hình ảnh
trực quan của dòng chảy mô tả các hiện tượng vật lý
diễn ra quanh thân tàu, tuy nhiên độ chính xác của kết
quả tính toán vẫn cần được kiểm chứng bằng các
phương pháp phân tích cũng như thử mô hình. Cho
đến nay, thử mô hình tàu trong bể thử được coi là
phương pháp đáng tin cậy nhất nhưng mất nhiều thời
gian và chi phí cao trong quá trình chế tạo và thử mô
hình. Hơn nữa, trong điều kiện ở nước ta hiện nay, thử
mô hình là phương pháp khó thực hiện rộng rãi.
Với mục đích nâng cao độ tin cậy trong mô phỏng
số, phân tích tính bất định (uncertainty) của các kết
quả thu được là cần thiết trong các bài toán thủy động
lực học tàu thủy nói chung và tính toán lắc ngang của
tàu nói riêng. Trong một nghiên cứu về tính bất định
trong dự đoán lực cản tàu, Hafizul Islam và C. Guedes
Soares [1] đã thực hiện kiểm tra và xác nhận với 4 mô
hình tàu khác nhau và đưa ra kết luận rằng tính bất
định là khác nhau ở các mô hình tàu riêng biệt. Fabio
De Luca và cộng sự [2] trong một nghiên cứu tương
tự với tàu lướt đã đề xuất phương án cải thiện trong
độ chính xác của các kết quả tính bằng phương pháp
số sau khi phân tích tính bất định của 3 mô hình tàu
khác nhau. Ở một nghiên cứu khác về tính toán tính
bất định trong mô phỏng lắc ngang của tàu DTMB,
Simone Mancini và cộng sự [3] đã đưa ra kết luận về
mối liên hệ giữa số bậc dao động tự do và độ lớn của
góc lắc ban đầu sau khi kiểm tra và xác nhận độ tin
cậy của kết quả mô phỏng số.
Trong bài báo này, tác giả mô phỏng chuyển động
lắc ngang của tàu DTMB 5512 bằng phương pháp số
sử dụng phần mềm Star-CCM+ và phân tích tính bất
định của kết quả thu được thông qua tính toán hệ số
cản lắc ngang. Quy trình kiểm tra (verification) được
thực hiện với hai thông số đầu vào là kích thước lưới
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và bước thời gian. Trong phần tiếp theo, quy trình xác
nhận (validation) được thực hiện, một phương án mô
phỏng khả quan nhất được đưa ra có sai số thấp so với
kết quả thử mô hình.

 ext

a
giá trị ngoại suy ( Si,21 ), sai số tương đối xấp xỉ (  i,21
)

ext
và sai số tương đối ngoại suy (  i,21
) như sau:

2. Cơ sở lý thuyết
pi =

2.1. Hệ số cản lắc ngang
Trong bài báo này, hệ số cản lắc ngang (damping
coefficient) được tính theo phương pháp năng lượng
Froude như đã trình bày trong báo cáo trước [4].
Phương pháp này cũng đã được Yang Bo và cộng sự
[5] kiểm chứng về độ tin cậy với góc lắc ngang nhỏ
dưới 200.

p
 ri,21
− s  (5)
ε
1
ln i,32 + q(p) (4); q(p) = ln  p

r
ln(ri,21 ) εi,21
 i,32 − s 

s = 1  sgn ( εi,32 / εi,21 ) (6);

a
 i,21
=

2.1. Phân tích tính bất định

Nghiên cứu hội tụ đối với các thông số đầu vào ví
dụ như kích thước lưới hay bước thời gian được thực
hiện theo một quy trình làm mịn theo hệ thống để cho
ra nhiều giải pháp khác nhau (ít nhất là 3). Tỷ lệ làm
mịn (ri) thường được khuyến nghị bằng 2 vì giá trị
này đủ nhạy với sự thay đổi của thông số và đủ nhỏ để
tạo ra ít nhất 3 giải pháp tốt [6].


 i,21




 ext

Si,21 =

ext
 i,21
=

(7)

p
ri,21
−1
 ext

(8);



p
ri,21
Si,1 − Si,2

 ext

Si,21 − Si,1

Si,1

Phân tích tính bất định gồm 2 bước: Kiểm tra và
xác nhận. Quy trình đánh giá tính bất định được đưa
ra chi tiết trong hướng dẫn của Hiệp hội bể thử thế
giới (ITTC) 2008 về phân tích tính bất định trong mô
phỏng số CFD [6].
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(9)

 ext

Si,21

Cuối cùng, chỉ số hội tụ lưới (GCI) và tính bất định
của mô phỏng số hiệu chỉnh (Uic) được tính như sau:
21
GCIfine
=

a
1, 25. i,21
p
ri,21
−1

*
= Fs  REi,1

(10)

*
Uic = ( Fs -1)  REi,1

(11)

Trong đó, Fs là hệ số an toàn (Fs = 1,25 với hệ 3
giải pháp).

3. Thiết lập mô phỏng số
3.1. Mô hình tàu



Nếu Si,1 , Si,2 , Si,3 là kết quả ứng với 3 loại lưới
mịn, trung bình và thô, sự thay đổi giữa lưới trung
bình - mịn và thô - trung bình được tính bằng:








 i,21 = Si,2 − Si,1
Và:

 i,32 = Si,3 − Si,2

(2)

Khi đó, tỷ lệ hội tụ (Ri) đối với thông số đầu vào
là kích thước lưới được tính theo công thức:

Ri = εi,21 / εi,32

(3)

Có ba trường hợp xảy ra khi xét dấu và độ lớn của
Ri: hội tụ đơn điệu (0< Ri <1), hội tụ dao động (Ri <0)
và phân kỳ (Ri >1). Với trường hợp hội tụ đơn điệu,
bậc của tỷ lệ hội tụ hay bậc chính xác (pi) được xác
định, phép ngoại suy Richardson được sử dụng để tính
*
sai số lệch chuẩn (  REi,1
). Đối với trường hợp phân kỳ
không thể tính được tính bất định.
Celik (2008) [7] đã sử dụng một phương pháp tiếp
cận khác để tính pi và đưa ra công thức tính cho các

6

Hình 1. Mô hình tàu DTMB 5512

(1)

Mô hình tàu chiến DTMB được sử dụng rộng rãi
trong các nghiên cứu CFD với các dữ liệu thử nghiệm
mô hình đã được công bố [8]. Vì vậy, trong bài báo
này, tác giả sử dụng mô hình tàu chiến DTMB 5512
(Hình 1) để mô phỏng chuyển động lắc ngang của tàu
và tính toán tính bất định của các kết quả thu được.
Các thông số của tàu được đưa ra trong Bảng 1.
Bảng 1. Thông số tàu DTMB 5512
Ký hiệu

Đơn vị

Giá trị



-

46,6

Lpp

m

3,048

Chiều rộng

B

m

0,409

Mớn nước

T

m

0,132

Hệ số béo

CB

-

0,506

Diện tích mặt ướt

Sw

m2

1,459

Thông số
Tỷ lệ mô hình
Chiều dài
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3.2. Các trường hợp mô phỏng
Mô hình tàu DTMB 5512 được cho lắc ngang tự
do với góc lắc ban đầu 100 ở vận tốc vM = 1,531m/s
(Fn = 0,28). Nghiên cứu đánh giá tính bất định của kết
quả được thực hiện theo hai thông số là kích thước
lưới và bước thời gian. Với thông số kích thước lưới,
tác giả tính toán với hai trường hợp, mỗi trường hợp
3 giải pháp để phân tích hội tụ lưới. Lưới phù hợp sau
khi xác định được sử dụng để phân tích hội tụ bước
thời gian. Tỷ lệ làm mịn được sử dụng cho cả hai
thông số là ri = 2 . Các trường hợp mô phỏng lưới
khác nhau (Bảng 2) được lựa chọn dựa trên sự thay
Bảng 2. Các trường hợp mô phỏng

đổi kích thước lưới cơ bản sao cho đảm bảo giá trị
hàm tường wall y+. Giá trị wall y+ càng nhỏ thì lưới
càng mịn và ngược lại.

3.3. Thiết lập
Thiết lập mô phỏng số cho tàu DTMB 5512 tham
khảo trong nghiên cứu [4].
Với mô hình dòng rối được sử dụng là k-, các
thông số lưới được lựa chọn sao cho giá trị hàm tường
Wall y+ lớn hơn 30 để đảm bảo độ tin cậy của kết quả
tính toán. Lưới được làm mịn hơn ở các khu vực gần
mũi, đuôi và xung quanh thân tàu để bắt được chính
xác chuyển động lắc ngang (Hình 2). 4 loại lưới được
tạo ra từ thô đến mịn bằng cách thay đổi thông số kích
thước lưới cơ bản. Các loại lưới và giá trị Wall y+
tương ứng được trình bày trong Bảng 3 và Hình 3.

Kích thước ô

Bước thời

lưới (m)

gian (s)

TH1

0,12

0,007

Ký hiệu

Kích thước

Số phần

TH2

0,086

0,007

lưới

cơ bản

tử

TH3

0,06

0,007

L1

0,12

488.477

120

TH4

0,04

0,007

L2

0,086

1.027.828

85

TH5

0,06

0,01

L3

0,06

2.422.045

60

TH6

0,06

0,005

L4

0,04

6.686.279

45

Trường hợp

Bảng 3. Các trường hợp lưới và giá trị y+ tương ứng
Wall y+

L1

L2

L3

L4

Hình 3. Hàm tường y+ ứng với các trường hợp lưới

4. Kết quả
4.1. Kiểm tra
4.1.1. Kiểm tra hội tụ lưới
Hình 2. Chia lưới tại các khu vực khác nhau của tàu
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Bảng 4. Tính toán hội tụ lưới và bước thời gian
Hội tụ lưới

Hội tụ lưới

Hội tụ bước

(L1, L2, L3)

(L2, L3, L4)

thời gian

Si,1 (mịn)

0,1211

0,1283

0,1210

Si,2 (trung bình)

0,1106

0,1211

0,1211

Si,3 (thô)

0,1065

0,1106

0,1213

ri,21

1,414

1,414

1,414

ri,32

1,414

1,414

1,414

i,21 = Si,2 - Si,1

-0,011

-0,007

0,0001

i,32 = Si,3 - Si,2

-0,004

-0,011

0,0002

i,21 /i,32

2,578

0,685

0,500

s= 1.sgn(i,32 /i,21)

1,000

1,000

1,000

p

-2,733

1,092

2,000

pi

2,733

1,092

2,000

Si,21 ext.

0,128

0,133

0,121

ext.

Thông số

Hệ số cản lắc ngang

Tỷ lệ làm mịn

Tỷ lệ hội tụ (Ri)

Bậc chính xác

Giá trị ngoại suy
Sai số tương đối xấp xỉ
Sai số tương đối ngoại suy
Chỉ số hội tụ lưới GCI
Tính bất định hiệu chỉnh (Fs)

Ký hiệu

Si,32

0,113

0,128

0,121

i,21 a

0,087

0,056

0,001

i,32

a

0,037

0,087

0,002

i,21

ext

0,052

0,034

0,001

i,32

ext

0,023

0,052

0,001

GCI21

0,069

0,152

0,001

GCI32

0,029

0,236

0,002

Uic21

-

0,030

0,0002

Uic32

-

0,047

0,0004

mịn (L3). Bước thời gian được lựa chọn là 0,007 s.
Như đã trình bày ở trên, tỷ lệ hội tụ được tính dựa vào
kết quả tính hệ số cản lắc ngang tính được sau khi mô
phỏng bằng phần mềm. Kết quả Bảng 4 cho thấy tỷ lệ
hội tụ Ri > 1, nghĩa là không hội tụ và 3 giải pháp lưới
trên là chưa phù hợp, lưới 4 triệu phần tử chưa phải là
lưới mịn và cần phải điều chỉnh kích thước lưới cơ
bản. Do đó, việc tính toán được tiếp tục với 3 giải pháp
lưới thô (L2), lưới trung bình (L3) và lưới mịn (L4)
với bước thời gian trung bình là 0,007s. Trong trường
hợp này, tỷ lệ hội tụ 0 < Ri < 1. Như vậy, sau khi giảm
kích thước ô lưới thì số phần tử lưới tăng lên, lưới mịn
hơn và cho kết quả hội tụ đơn điệu. Đến đây mới có
thể khẳng định kiểm tra hội tụ lưới đã đạt và lưới 6,7
triệu phần tử là đủ mịn. Kết quả tính toán hội tụ lưới
được đưa ra trong Bảng 4.

4.1.2. Kiểm tra hội tụ bước thời gian
Theo ITTC [9], để đảm bảo tính chính xác trong
mô phỏng lắc ngang của tàu bước thời gian được tính
bằng một chu kỳ lắc ngang chia cho ít nhất 100 lần.
Kiểm tra hội tụ bước thời gian được thực hiện với 3
giải pháp: 0,01s; 0,007s và 0,005s. Để rút ngắn thời

8

gian tính toán mà vẫn đảm bảo độ chính xác, lưới được
lựa chọn để tính trong trường hợp này là lưới trung
bình (2.422.045 phần tử). Kết quả tính toán hội tụ
bước thời gian cũng được đưa ra trong Bảng 4.
Như vậy, trường hợp này 0 < Ri < 1 đã thỏa mãn
điều kiện hội tụ đơn điệu. Điều này cho thấy các bước
thời gian đã lựa chọn là thỏa mãn điều kiện hội tụ và
bước thời gian 0,007s là phù hợp cho các trường hợp
mô phỏng khác của mô hình tàu DTMB 5512.

4.2. Xác nhận
Trong phần này, tính bất định trong quy trình xác
nhận (UV) được so sánh với sai số so sánh E để thực
hiện quy trình xác nhận. Nếu E  UV thì quy trình xác
nhận là đạt tại mức UV. Trong trường hợp này, tính
bất định của mô phỏng số (USN) và UV được tính theo
công thức (12) và (13), giá trị E (%) được tính theo
công thức (14) với D là giá trị thử nghiệm và S là giá
trị mô phỏng. Trong công thức (13), tính bất định
trong ước tính sai số dữ liệu (UD) được lấy bằng 2 theo
tài liệu [3]. Kết quả được đưa ra trong Bảng 5 và 6.
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Trường

Hệ số cản lắc

hợp

ngang

TH1

0,1065

15,2

TH2

0,1106

11,96

TH3

0,1211

3,59

TH4

0,1283

-2,13

TH5

0,1213

3,44

Dựa vào Bảng 5, có thể thấy lưới thô nhất (488.477
phần tử) cho ra sai số lớn nhất là 15,2%. Với các
trường hợp TH3, TH5 và TH6 là các trường hợp lưới
trung bình (2.422.045 phần tử), sai số giảm đi đáng kể
và nằm trong khoảng từ 3,4% đến 3,6%. Trường hợp
lưới mịn (6.686.279 phần tử) với bước thời gian trung
bình 0,007s cho sai số thấp nhất là 2,13%. Có thể xem
đây là phương án mô phỏng khả quan nhất và điều này
được thể hiện rõ hơn khi xem xét đồ thị mô tả dao
động lắc ngang. Hình 4 thể hiện đồ thị lắc ngang của
tàu DTMB 5512 với bốn loại lưới khác nhau. So sánh
đường cong dập tắt lắc ngang giữa mô phỏng số của
trường hợp lưới mịn (TH4) với thử mô hình được thể
hiện trên Hình 5. Từ Hình 4 và 5 ta thấy có sự khác
biệt rõ ràng ở hai trường hợp lưới thô (L1) và mịn
(L4), trong khi đó lưới mịn có dao động gần với kết
quả thử mô hình hơn so với các loại lưới còn lại.

TH6

0,1210

3,69

Đối với quy trình xác nhận, kết quả từ Bảng 6 chỉ

Bảng 6. Kết quả quy trình xác nhận

ra rằng E  UV nhưng không lớn hơn quá nhiều. Tuy

2
USN
= UG2 + UT2

(12)

2
U V = U D2 + USN

(13)

E=

D -S
 100%
D

(14)

Bảng 5. Kết quả tính sai số E (%)
E (%)

UD

UV

E %

2,0

2,0002

2,13

Góc lắc, độ

USN
0,0305

10
8
6
4
2
0
-2 0
-4
-6
-8
-10

quy trình xác nhận không đạt tại mức UV nhưng kết
quả mô phỏng cho thấy lưới mịn vẫn cho sai số thấp

L1
L2
L3
L4
2

4

6

8

10

12

14

Thời gian, s
Hình 4. Đồ thị lắc ngang của tàu DTMB 5512: so sánh các trường hợp lưới

Góc lắc, độ

10
EFD
CFD

5
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-5
-10

Thời gian, s

Hình 5. So sánh giữa mô phỏng số (CFD) và thử mô hình (EFD) cho trường hợp lưới mịn (TH4)
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và đáng tin cậy. Điều chỉnh độ mịn lưới và bước thời
gian có thể làm giảm sai số E và thỏa mãn điều kiện
xác nhận nhưng sẽ mất nhiều thời gian mô phỏng hơn.
Do đó, tùy từng trường hợp và mục đích khác nhau,
nếu kết quả nhận được có sai số tương đối thấp mà
thời gian mô phỏng nhanh hơn thì vẫn được ưu tiên
lựa chọn.

[4] L.T. Binh, N.T.H. Phuong (2021). Xác định hệ số cản
lắc ngang của tàu bằng phương pháp kết hợp CFD
và mô hình hộp xám. Tạp chí Khoa học Công nghệ
Hàng hải, Số Đặc biệt Tháng 10/2021, tr.84-91.

5. Kết luận

[6] ITTC Recommended Procedures and Guidelines
7.5-03-01-01 (2008), Uncertainty Analysis in
CFD, Verification and Validation. Methodology
and Procedures.

Bài báo đã thành công trong việc mô phỏng
chuyển động lắc ngang của mô hình tàu DTMB 5512
và tính toán tính bất định của mô phỏng số thông qua
hai quy trình kiểm tra và xác nhận. Qua đó ta thấy
trường hợp lưới thô nhất cho sai số lớn nhất, trong khi
lưới càng mịn và bước thời gian càng nhỏ thì độ chính
xác càng cao. Trường hợp lưới mịn (6.686.279 phần
tử) với bước thời gian trung bình 0,007s là trường hợp
cho kết quả tốt nhất đối với bài toán này.
Từ các kết quả tính toán trên, ta thấy rằng việc
đánh giá và xác định độ mịn lưới có thể không chính
xác nếu không thông qua tính toán hội tụ lưới do khái
niệm lưới thô, lưới trung bình hay lưới mịn mang tính
tương đối nếu chỉ căn cứ vào số phần tử lưới được tạo
ra. Do đó, tính toán hội tụ lưới hay bước thời gian là
cần thiết trong mô phỏng số. Tuy nhiên, phân tích tính
bất định trong bất kỳ bài toán mô phỏng số nào là một
việc làm khá tốn thời gian, đòi hỏi nhiều kinh nghiệm
của các nhà nghiên cứu. Việc đưa ra các khuyến nghị
về lựa chọn các thông số lưới và bước thời gian sao
cho đảm bảo tính hội tụ cho kết quả tin cậy cần được
nghiên cứu sâu hơn đối với các mô hình tàu khác nhau
ở các nghiên cứu tiếp theo.
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Tóm tắt
Quá trình định tâm hệ trục tàu thủy ảnh hưởng
đến hoạt động an toàn và tin cậy của hệ trục trong
quá trình khai thác vận hành tàu thủy. Hiện nay,
có nhiều phương pháp khác nhau được sử dụng để
tính toán định tâm hệ trục tàu thủy. Phổ biến nhất
hiện nay, đó là phương pháp định tâm hệ trục tàu
thủy theo tải trọng gối đỡ bằng phương pháp phần
tử hữu hạn. Trên thế giới, đã xuất hiện các phần
mềm tính toán định tâm hệ trục bằng phương pháp
trên, tuy nhiên để sở hữu các phần mềm này đòi
hỏi chi phí cao. Chính vì vậy, trong nghiên cứu
này, tác giả tập trung nghiên cứu xây dựng
chương trình tính toán định tâm hệ trục theo tải
trọng gối đỡ bằng phương pháp phần tử hữu hạn
nhằm mục đích nội địa hóa phần mềm tính toán.
Kết quả tính toán thử nghiệm cho tàu cụ thể trong
nghiên cứu đã cho kết quả đảm bảo độ chính xác
khi so sánh với kết quả tính toán được tính bởi nhà
máy đóng tàu. Đây sẽ là cơ sở để phát triển một
phần mềm nội địa tính toán định tâm hệ trục tàu
thủy trong tương lai.
Từ khóa: Hệ trục tàu thủy, định tâm, tải trọng gối
đỡ, phần tử hữu hạn.

Abstract
The propulsion shaft alignment affects the safe
and reliable operation of the ship shaft system
during its exploitation. Currently, there are many
different methods used to compute the shafting
alignment. The most popular method is the
shafting alignment according to the bearing
reaction using the finite element method. In the
world, these software have appeared to compute
shafting alignment, but they require very high
costs. Therefore, in this study, the authors focus on
building a program to compute the shaft
alignment according to the bearing reaction using
the finite element method. The specific ship's
computation results are compared with the
SỐ 71 (8-2022)

shipyard's results to validate the program's
accuracy. This study is the primary step in
developing domestic shaft alignment software.
Keywords: Propulsion, Shaft Alignment, Bearing
Reaction, Finite Element Method.

1. Mở đầu
Quá trình tính toán định tâm hệ trục tàu thủy là
một quá trình tính toán liên quan đến xác định đường
tâm trục, lắp ráp các thành phần hệ trục lên tàu và căn
chỉnh theo các yêu cầu đưa ra.
Với một con tàu cụ thể, khi được lên đà sửa chữa,
các tài liệu liên quan tới đường tâm trục hoặc các tiêu
chuẩn về căn chỉnh hệ trục thường không có sẵn. Do đó,
đo độ dịch tâm (GAP) và gãy khúc (SAG) giữa hai bích
nối hai đoan trục thường được áp dụng phổ biến [1, 2].
Phương pháp đo độ dịch tâm gãy khúc sẽ được lặp đi
lặp lại cho hệ trục trong các lần sửa chữa lên đà tiếp
theo của con tàu. Với một con tàu biển được đóng mới,
tùy thuộc vào năng lực của nhà máy đóng tàu mà
phương pháp căn chỉnh hệ trục bằng cách đo dịch tâm
gãy khúc có thể vẫn được thực hiện. Tuy nhiên, phương
pháp đo dịch tâm gãy khúc vẫn tồn tại một nhược điểm
khi áp dụng cho các tàu biển đóng mới [3-5], bao gồm:
chưa quan tâm tới trọng lượng bản thân của hệ trục
cũng như tải trọng tác dụng lên các gối đỡ, đặc biệt là
gối đỡ trục chân vịt. Theo các phương pháp này, hệ trục
tàu thủy thường được mô hình hóa như là một hệ trục
thẳng và không bị biến dạng. Do đó, phương pháp này
dẫn tới kết quả định tâm thiếu chính xác.
Phương pháp định tâm theo tải trọng gối đỡ cũng
đã được nghiên cứu bởi nhiều nhà khoa khoa học trên
thế giới cũng như các công ty hay tổ chức đăng kiểm
[6-9] đã áp dụng phương pháp đo độ căng (strain
gauge measurement) để đưa ra tải trọng gối đỡ cho
một loạt các tàu. Tại Việt Nam, phương pháp tải trọng
gối đỡ cũng đã được một số tác giả nghiên cứu và áp
dụng. Tuy nhiên, các nghiên cứu này đều dựa trên các
phần mềm chuyên dụng có sẵn vì vậy khó có thể chủ
động trong tính toán.
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Hiện nay, các cơ quan đăng kiểm khác nhau trên thế
giới như Đăng kiểm Nhật Bản NK [7], Đăng kiểm Mỹ
ABS [6],… đều đưa vào Quy phạm việc yêu cầu bảng
tính định tâm hệ trục phải được phê duyệt trước khi tiến
hành lắp ráp hệ trục tàu thủy. Trong đó, phương pháp
định tâm theo tải trọng gối đỡ có nhiều ưu điểm [10, 11],
được khuyến khích áp dụng phổ biến trong lĩnh vực thiết
kế cũng như sửa chữa tàu thủy. Các công ty thiết kế tàu
thủy nước ngoài thường tự xây dựng và phát triển phần
mềm tính toán định tâm hệ trục tàu thủy cho riêng mình
để sử dụng nội bộ hoặc mua phần mềm chuyên dụng của
hãng phát triển phần mềm. Tuy nhiên, chi phí để sở hữu
phần mềm và chuyển giao kỹ năng sử dụng phần mềm
khá cao, tốn nhiều thời gian và không chủ động.
Ở Việt Nam hiện nay, các công ty thiết kế tàu thủy
hầu hết không tính toán được bảng tính định tâm hệ
trục vì chưa có công cụ tính toán định tâm theo tải
trọng gối đỡ. Khi cần phải có bảng tính định tâm hệ
trục để trình Đăng kiểm phê duyệt. Đối với các tàu
biển có đường kính trục cơ bản trên 400mm [10, 11]
họ phải thuê các công ty nước ngoài giải quyết phần
việc này dẫn đến chi phí đắt đỏ đồng thời sẽ bị động
trong suốt quá trình thi công lắp ráp hệ trục.
Chính vì vậy, việc nghiên cứu phương pháp tính
toán định tâm hệ trục bằng phương pháp phần tử hữu
hạn sẽ đáp ứng các yêu cầu thực tiễn của các cơ quan
đăng kiểm cũng như tăng cường năng lực cho ngành
đóng tàu Việt Nam trong thiết kế các tàu cỡ lớn.

2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Mô hình tính toán theo phương pháp phần
tử hữu hạn
Ở các bài toán tính nghiệm bền hệ trục tàu thủy,
khi xây dựng mô hình tính toán ta chỉ cần xét các đoạn
trục trong tương quan lắp ghép với các thiết bị hệ trục
mà không cần xét đến trục khuỷu động cơ diesel chính.
Tuy nhiên, trong bài toán tính định tâm hệ trục, độ co
bóp trục khủy ảnh hưởng lớn đến độ dịch tâm và gãy
khúc của toàn bộ hệ trục nên chúng ta cần phải đưa cả
trục khuỷu vào mô hình tính. Khi đó trục khuỷu được
tính toán quy đổi thành đoạn trục thẳng tựa trên nhiều
gối đặt tại tâm các cổ trục của động cơ. Do vậy, mô
hình tính định tâm hệ trục tàu thủy được mô tả như
trên Hình 1.
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Phản lực và độ dịch chỉnh của các gối đỡ được xác
định theo công thức sau:
(1)
R = A

T
Trong đó: R =  R1R2 .....R9 
T

 = 1 2 .... 9 

Để rời rạc hóa mô hình cho trên Hình 1 thành
mô hình phần tử hữu hạn sẵn sàng cho tính toán
chúng ta sử dụng phần tử dầm chịu uốn 2 nút, còn
được gọi là phần tử dầm Bernoulli-Euler được biểu
diễn trên Hình 2. Tại mỗi nút của phần tử sẽ có 2
bậc tự do và được gọi là 2 chuyển vị nút, đó là độ
võng v(x) và góc xoay (x).

Hình 2. Phần tử dầm chịu uốn Bernoulli-Euler

Với quy ước về chiều của chuyển vị và các đại
lượng của phần tử dầm Bernoulli-Euler [2] như trình
bày trên Hình 2, ta có thể thành lập được phương trình
phần tử dưới dạng ma trận như sau:

Keqe = Pe

(2)

T
Trong đó, we = v  v   là véc tơ
 1 1 2 2
chuyển vị nút phần tử, Ke là ma trận độ cứng phần
tử, Pe là véc tơ tải phần tử, được tính như sau:
T
K e =  B BDdV
Ve

T
T
Pe =  N g e dV +  N Pe dS
Ve
Se

với N = 
 N1

N

2

N

3

N

(3)

(4)


4  được gọi là ma

trận các hàm dạng Hermite, có dạng sau:
Hình 1. Mô hình tính toán định tâm hệ trục tàu thủy
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N =1− 3
1
2
x
N =3 2
3
L

3
2
3
x
x
x
+ 2
2 + 2 3 ; N2 = x − 2
L
L
L
L
3
2
3
x
x
x
− 2 3 ;N = −
+ 2
4
L
L
L

x

2

(5)
Trong khi đó B = N được gọi là ma trận tính biến
dạng.
Thực hiện các tích phân trong các công thức (3) và
(4) với các hàm dạng (5) sẽ thu được ma trận độ cứng
của phần tử dầm Bernoulli-Euler như sau:
T
T
K e =  B BDdV = E   B BdFdx
Ve
LF

=

12
EI  0
3 0
L

dx

6L
2
4L
0
0

6L 
2
−6 L 2 L 
12 −6 L 
2
0
4L 
−12

(6)

Bước tiếp theo cần xây dựng phương trình toàn
cục hay toàn kết cấu bằng sử dụng nguyên lý bảo toàn
năng lượng hoặc bằng phương pháp Galerkin. Đó
cũng là hệ phương trình đại số tuyến tính bậc nhất, có
thể viết dưới dạng ma trận như sau:

q − P = 0

(7)

Phương trình (7) chứa véc tơ ẩn là các chuyển vị
nút của toàn kết cấu q . Tuy nhiên, khi ta áp dụng các
nguyên lý thế năng để thành lập phương trình này
chưa áp đặt điều kiện biên cho kết cấu. Do vậy ma trận
là suy biến và không tồn tại ma trận nghịch đảo. Ta
phải đưa thêm vào các điều kiện biên để đảm bảo hệ
là có nghiệm. Phương trình (7) là một phương trình
đại số tuyến tính có nhiều phương pháp giải khác nhau
như: các phương pháp chính xác và các phương pháp
lặp. Những phương pháp này đã được trình bày một
cách hệ thống, chi tiết trong các tài liệu liên quan đến
đại số tuyến tính cũng như phương pháp tính. Trong
hầu hết các gói phần mềm phân tích phần tử hữu hạn,
việc tìm lời giải của hệ phương trình tuyến tính đã
được lập trình sẵn như là các hàm, thủ tục tiêu chuẩn
có sẵn để sử dụng.

2.2. Sơ đồ thuật toán tính định tâm hệ trục theo
tải trọng gối đỡ
Để tính toán định tâm hệ trục theo tải trọng gối đỡ
bằng phương pháp phần tử hữu hạn cần xây dựng một
chương trình tính trong môi trường Matlab với tên gọi
là MATSHAL. Sơ đồ thuật toán tính toán định tâm
SỐ 71 (8-2022)

được thể hiện trong Hình 3. Theo đó, các khối hình
chữ nhật biểu thị một bước công việc hoặc nhiệm vụ
quan trọng cần thực hiện, các khối hình elip thể hiện
dữ liệu được biểu diễn bằng ma trận, các tệp m-file
hoặc đồ thị, hình thoi thể hiện bước kiểm tra theo dữ
liệu kiểu Boolean (đúng-sai), và các mũi tên biểu thị
luồng vận động của chương trình. Chức năng của khối
Nhập dữ liệu là để nhập các dữ liệu cần thiết cho
chương trình tính dưới các dạng tệp văn bản bao gồm
dữ liệu về hình học, kết cấu, cơ tính vật liệu của hệ
trục cần tính toán. Khối Tính độ dịch chuyển gối đỡ
ban đầu (offset) sẽ thực hiện tính toán độ dịch chuyển
gối cần hiệu chỉnh ban đầu tại các gối đỡ của hệ trục
để đảm bảo theo các tiêu chí tải trọng gối đỡ. Khối
Tính phản lực gối ban đầu sẽ thực hiện tính các phản
lực tại các gối đỡ với giả thiết các gối đỡ có độ dịch
chuyển ban đầu tính được. Khối Xác định độ hiệu
chỉnh gối đỡ thực hiện xác định hiệu chỉnh cần thiết
tại các gối để đảm bảo tải trọng phân bố trên các gối
đỡ đạt theo đúng tiêu chí đặt ra. Khối Phản lực gối đỡ
sau hiệu chỉnh sẽ thực hiện tính các phản lực tại các
gối đỡ sau khi đã hiệu chỉnh độ lệch gối theo các giá
trị hiệu chỉnh gối đã tính. Khối Kiểm tra điều kiện tải
trọng gối đỡ sẽ thực hiện kiểm tra phản lực các gối đỡ
thỏa mãn điều kiện về tải trọng gối đỡ, nếu đạt yêu
cầu sẽ tiến hành xuất dữ liệu.

Hình 3. Sơ đồ thuật toán tính định tâm hệ trục theo
tải trọng gối đỡ

Toàn bộ các quá trình tính toán, bao gồm tính các
độ lệch gối, phản lực gối đỡ, độ hiệu chỉnh gối, mô
men uốn, lực cắt, các ứng suất,… tại các gối đỡ và trên
toàn bộ chiều dài hệ trục được thực hiện với việc sử
dụng lý thuyết dầm Becnulli-Euler và phương pháp
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phần tử hữu hạn cho bài toán dầm nhiều nhịp nhằm
đảm bảo cho kết quả tin cậy, chính xác.

3. Tính toán thử nghiệm mô hình đối với tàu
45.000DWT
3.1. Mô hình hóa hệ trục tàu 45.000DWT
Nhằm mục đích kiểm nghiệm chương trình tính
toán định tâm hệ trục theo tải trọng gối đỡ bằng
phương pháp phần tử hữu hạn đã trình bày ở trên,
trường hợp tính toán cho tàu 45.000DWT được sử
dụng để kiểm tra độ chính xác của chương trình tính.
Hệ trục của tàu chở dầu/hóa chất 45.000DWT, tốc
độ tối đa đạt 15,3knots, chạy biển cấp không hạn chế
được kiểm tra giám sát đóng mới và phân cấp bởi đăng
kiểm NK. Cấu trúc và bố trí chung của tàu này được
thể hiện trên Hình 4.

Dựa vào các tài liệu của bản thiết kết hệ trục của
tàu, cần tiến hành xây dựng mô hình hệ trục bao gồm
các kích thước, khối lượng phục vụ cho quá trình tính
định tâm hệ trục. Mô hình bố trí hệ trục được mô tả
trong Hình 5.
Để tính toán định tâm hệ trục của tàu bước tiếp
theo cần xây dựng sơ đồ hệ lực tác dụng lên hệ trục.
Đối với hệ trục khảo sát sẽ bao gồm 01 trục chân vịt,
01 trục trung gian và 01 trục khuỷu. Số lượng gối đỡ:
tổng số gối đỡ là 09, bao gồm 2 gối đỡ trục chân vịt,
01 gối đỡ trục trung gian, 06 gối đỡ trục khuỷu để đảm
bảo yêu cầu số lượng gối đỡ bên trong máy chính
không nhỏ hơn 5 [6, 7]. Sơ đồ ngoại lực tác dụng lên
hệ trục được thể hiện trong Hình 6.
Trong tính toán định tâm hệ trục theo tải trọng gối
đỡ cần phải tính toán tải trọng gối đỡ khi các gối đỡ

Hình 4. Bố trí chung tàu 45000DWT

Hình 5. Mô hình bố trí hệ trục

Hình 6. Sơ đồ ngoại lực tác dụng lên hệ trục
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nằm trên đường tâm lý thuyết ở trạng thái dằn tàu,
chân vịt nằm hoàn toàn trong nước với ký hiệu là TT0
(trạng thái 0). Từ đó sẽ lập ma trận hệ số ảnh hưởng
và xác định các gối đỡ có phản lực âm tức là có chiều
hướng từ dưới lên trên.
Có 3 trạng thái của tàu và hệ trục cần tính toán
định tâm theo gợi ý của các cơ quan đăng kiểm bao
gồm: Trạng thái 1 (ký hiệu TT1) khi đó tàu xét ở trạng
thái dằn, chân vịt nằm hoàn toàn trong nước và các
gối đỡ điều chỉnh theo trạng thái nóng; trạng thái 2 (ký
hiệu TT2) xét tàu ở trạng thái dằn, chân vịt nằm hoàn
toàn trong nước và các gối đỡ điều chỉnh theo trạng
thái lạnh; trạng thái 3 (ký hiệu TT3) tương ứng với
trạng thái lắp đặt hệ trục khi đó tàu ở trạng thái chân
vịt nửa chìm trong nước và các gối đỡ điều chỉnh theo
trạng thái lạnh. Trong quá trình tính toán cần xem xét
và lưu ý đến sự thay đổi chiều cao gối đỡ khi nhiệt độ
thay đổi của các gối đỡ máy chính. Thông thường giá
trị này được cung cấp trong hồ sơ máy chính.

là các gối đỡ không còn có tác dụng đỡ trục. Bên cạnh
đó, hệ trục tại các vị trí gối đỡ 2 và 5 không tiếp xúc
với gối đỡ ở nửa dưới của bạc. Do đó, khi hệ trục hoạt
động sẽ gây ra dao động, tăng ứng suất, gây phá hủy
gối đỡ nhanh chóng. Rõ ràng, điều này không thỏa
mãn yêu cầu thiết kế lắp ráp hệ trục vì vậy cần thay
đổi khoảng offset để đảm bảo các yêu cầu vận hành
của hệ trục.

3.2. Kết quả tính toán và kiểm chứng
Trước tiên, khi tính toán tải trọng tác dụng lên các
gối đỡ sẽ xét các gối đỡ nằm thẳng hàng trên đường
tâm lý thuyết tương ứng với độ dịch chỉnh offset = 0
và các ngoại lực tác dụng lên hệ trục trong trạng thái
dằn của tàu tương ứng với chân vịt ngập hoàn toàn
trong nước biển. Biểu đồ mô men uốn, lực cắt và độ
võng của hệ trục ở TT0 được mô tả trong Hình 7. Giá
trị tải trọng tác dụng lên các gối đỡ trong trường hợp
các gối đỡ nằm trên đường tâm lý thuyết được thể hiện
trong Bảng 1.
Bảng 1. Bảng giá trị tải trọng gối đỡ khi hệ trục ở
trạng thái các gối đỡ nằm trên đường tâm lý thuyết
Bearing

Position (m)

No.

Force Reaction
(T)

1

2,46

29,562

Hình 7. Biểu đồ nội lực của hệ trục ở TT0

2

5,42

-1,773

3

10,685

8,467

4

15,619

13,259

5

16,374

-2,995

6

17,224

10,496

7

18,074

9,660

8

18,924

8,197

9

19,774

11,089

Để thành lập ma trận ảnh hưởng của hệ trục trong
điều kiện không kể đến tải trọng của chính bản thân
hệ trục và tải trọng tác dụng cần tiến hành nâng gối
đỡ từ số 1 đến số 9 một khoảng 0,1mm và lấy các giá
trị tải trọng trên từng gối đỡ. Ma trận ảnh hưởng sẽ
phản ánh độ cứng của hệ trục và là cơ sở để tính toán
xác định các khoảng dịch chuyển của gối đỡ cho từng
trạng thái định tâm.

Theo bảng trên giá trị tải trọng tại các gối đỡ là
khác nhau do phân bố tải trọng lên hệ trục là không
đều tại các vị trí gối đỡ. Xuất hiện phản lực gối đỡ tại
gối đỡ số 2 và số 5 mang giá trị “âm” điều này có
nghĩa rằng phản lực gối đỡ có chiều từ trên xuống, tức
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Như đã trình bày ở trên có 3 trạng thái hệ trục
cần thiết phải tính toán định tâm khi đó các gối đỡ
để đảm bảo các điều kiện về phân bố tải sẽ cần dịch
chuyển offset. Bảng 2 tổng hợp độ dịch chuyển của
các gối đỡ khi định tâm ở các trạng thái khác nhau.
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Bảng 2. Bảng tổng hợp độ dịch chuyển offset cho các

Bảng 3. Bảng tổng hợp phản lực các gối đỡ đối ở các

gối đỡ đối ở các trạng thái khác nhau

trạng thái khác nhau

Bearing

Offset (m)

Bearing

Force Reaction (T)

No.

TT1

TT2

TT3

No.

TT1

TT2

TT3

1
2

0,078
0

0,078
0

0,078
0

1
2

26,577
1,825

28,243
1,272

28,049
1,141

3
4

-1,1
-1,96

-1,196
-2,2

-1,196
-2,2

3
4

7,769
5,978

8,155
4,103

8,172
4,089

5
6

-1,96
-1,96

-2,2
-2,2

-2,2
-2,2

5
6

3,760
10,181

5,303
10,140

5,303
0,140

7
8

-1,96
-1,96

-2,2
-2,2

-2,2
-2,2

7
8

9,872
8,160

9,971
8,160

9,981
8,172

9

-1,96

-2,2

-2,2

9

11,121

11,125

11,122

Bảng 4. Bảng tính tải trọng tại các gối đỡ

Bảng 5. Bảng so sánh kết quả tính toán phản lực gối đỡ

trước khi thêm vật nặng

giữa MATSHAL và nhà máy đóng tàu
Force Reaction (T)

Bearing

Position

No.

(m)

Force Reaction
(T)

Bearing
No.

SHIP
MATSHAL

Error (%)

BUILD.
COM.

1

2,46

29,629

1

26,577

26,547

0,11

1,8245

1,85

1,37

7,7692

7,852

1,05

2

5,42

-2,360

2

3

10,685

11,955

3

4

15,619

-2,091

4

5,978

5,939

0,65

3,7602

3,62

3,87

5

16,374

9,625

5

6

17,224

10,144

6

10,18

10,012

1,67

9,9716

10,359

3,73

7

18,074

9,970

7

8

18,924

8,160

8

8,1603

8,34

2,15

9

19,774

11,121

9

11,121

11,34

1,93

Sau khi xác định được các giá trị khoảng dịch
chuyển gối đỡ offset cần tiến hành tính toán kiểm tra
lại phản lực trên các gối đỡ. Bảng 3 tổng hợp phản lực
gối đỡ trong các trạng thái định tâm khác nhau.
Để xác định giá trị SAG và GAP (độ gãy khúc và
độ dịch tâm) cho quá trình lắp ráp hệ trục thì tại vị trí
các bích nối trục chân vịt và trục trung gian sẽ ở trạng
thái tự do khi đó bảng tính phản lực tại các gối đỡ
được thể hiện trong Bảng 4.
Theo Bảng 4, tải trọng tại gối đỡ số 2 có giá trị âm
(-2.360 T) dựa vào giá trị trên vậy phải thêm tải trọng
đặt tại bích nối để đảm trục chân vịt tiếp xúc với gối
trục: Chọn thử giá trị tải đặt lên là 2,1. Sau khi đặt
thêm tải trọng phụ thêm này, phản lực trên gối đỡ số
2 sẽ dương với giá trị là 0,572T là đạt yêu cầu. Khi đó
độ võng và góc xoay tại bích nối trục chân vịt sẽ lần
lượt là 0,213951mm và 0,000176rad.
Đối với trục trung gian, cần bổ sung thêm 2 gối đỡ
giả tại hai vị trí như mô hình tính ở trạng thái tự do.
16

Tại gối đỡ trục trung gian độ võng là 0,100962mm vì
vậy điều chỉnh gối đỡ giả sao cho vị trí của trục tại gối
trục đạt giá trị -1,196mm. Khi đó độ võng và góc xoay
tại bích nối trục trung gian ở 2 đầu nối với trục chân
vịt và nối với trục khuỷu lần lượt là -1,933867mm, 0,000265rad và -1,855155mm, 0,000245rad. Đối với
trục khuỷu độ võng và góc xoay tại bích nối trục
khuỷu là: 2,206939mm và -0,000014rad. Từ các giá
trị trên ta có thể xác định được giá trị SAG, GAP giữa
bích nối trục chân vịt và trục trung gian:

GAP | 0, 213951 ( 1, 933867) | 1, 72
SAG 880x(0, 000176 0, 000265) 0, 078
Tính giá trị SAG, GAP giữa bích nối trục khuỷu
động cơ và trục trung gian:

GAP | 1, 855155 2, 206939 | 0, 35
SAG 900x(0, 000265 0, 000014) 0, 22
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Để kiểm tra và đánh giá phương pháp tính định
tâm theo tải trọng gối đỡ bằng sử dụng chương trình
MATSHAL đã xây dựng, các kết quả tính toán này
được so sánh với kết quả tính của nhà máy đóng tàu.
Nhà máy đóng tàu này đã thuê phần mềm chuyên
dụng của cơ quan đăng kiểm và đã được phê duyệt bởi
cơ quan đăng kiểm NK. Với cùng kết cấu hệ trục được
tính trong trường hợp hệ trục ở trạng thái nóng và tàu
ở trạng thái dằn với các giá trị offset là như nhau. So
sánh tải trọng gối đỡ, mô men uốn, và góc xoay được
tính bởi phần mềm MATSHAL và nhà máy đóng tàu
được thể hiện trong Bảng 5 và Hình 8.

Hình 8. So sánh giữa kết quả tính toán
giữa MATSHAL và nhà máy đóng tàu

Qua các biểu đồ so sánh ta thấy rằng kết quả tính
toán định tâm hệ trục bằng chương trình tính toán định
tâm MATSHAL phù hợp với kết quả tính toán được
đề xuất bởi nhà máy đóng tàu. Sai số giữa hai trường
hợp tính không quá 4%, đảm bảo độ chính xác cũng
như tính tin cậy của phần mềm MATSHAL.

4. Kết luận
Bài báo đã xây dựng được chương trình tính
MATSHAL và thực hiện tính toán các số liệu cần thiết
cho quá trình định tâm hệ trục tàu thủy theo tiêu chí
tải trọng gối đỡ bằng phương pháp phần tử hữu hạn
cho một tàu thực tế, tàu chở hóa chất 45.000DWT.
Tác giả đã tiến hành so sánh, phân tích số liệu tính
toán từ chương trình vừa xây dựng với kết quả từ nhà
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máy đóng tàu đã được phê duyệt bởi cơ quan đăng
kiểm NK để khẳng định tính chính xác, khả thi của
chương trình tính. Cụ thể, sự biến thiên của các số liệu
giữa hai chương trình tính là thống nhất và sai số về
giá trị là nhỏ dưới 4%. Vì vậy, chương trình
MATSHAL có thể sử dụng được trong thực tiễn tính
toán định tâm hệ trục tàu thủy.
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NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN XÂM THỰC CHONG CHÓNG
BẰNG PHƯƠNG PHÁP CFD
NUMERICAL INVESTIGATION ON PROPELLER CAVITATION
BY CFD METHOD
HOÀNG THỊ MAI LINH*,
NGUYỄN THỊ HẢI HÀ, NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG
Khoa Đóng tàu, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
*Email liên hệ: linhhtm.dt@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Mục đích của nghiên cứu là dự đoán các đặc tính
thủy động lực học của chong chóng khi bị xâm
thực và mô phỏng hình ảnh xâm thực trên bề mặt
cánh chong chóng sử dụng phương pháp thủy
động lực học tính toán (CFD). Bài báo trình bày
kết quả tính toán và mô phỏng hiện tượng xâm
thực của mô hình chong chóng Potsdam
Propeller Test Case (PPTC) ở 3 điều kiện làm
việc khác nhau. Kết quả thu được của nghiên cứu
rất gần với kết quả thử mô hình đã được công bố,
qua đó khẳng định độ tin cậy của kết quả tính
toán và mô phỏng.
Từ khóa: Xâm thực, chong chóng, CFD.

Abstract
The main purpose of the study is to predict
propeller performance in cavitating condition and
simulated features of cavitation on the blades
using Computational Fluid Dynamics (CFD)
methods. The paper presents the results of
cavitation modelling for Potsdam Propeller Test
Case (PPTC) in 3 different working points.
Received results in this research agreed with the
experimental results fairly well, thereby
confirming the reliability of calculation and
simulation results.
Keywords: Cavitation, propeller, CFD.

1. Mở đầu
Xâm thực là hiện tượng phức tạp, gây ra một số
vấn đề cho hoạt động của chong chóng tàu thủy như:
làm ảnh hưởng đến hiệu suất chong chóng, ăn mòn
cánh chong chóng, tạo rung động và tiếng ồn [1]. Để
giảm thiểu những tác động tiêu cực của xâm thực đến
hiệu suất chong chóng và tốc độ tàu, trong quá trình
thiết kế có thể tính toán và dự báo xâm thực ở một số
chế độ làm việc.

18

Ngày nay, với tốc độ phát triển mạnh mẽ của công
nghệ máy tính, nghiên cứu xâm thực bằng phương
pháp số không chỉ đảm bảo độ tin cậy kết quả mà còn
khẳng định được những ưu điểm vượt trội như tiết
kiệm thời gian, giảm chi phí thiết kế, thử nghiệm và
chế tạo. Trong nghiên cứu hiện tượng xâm thực bằng
CFD, các nhà khoa học sử dụng nhiều phương pháp
khác nhau như phương pháp phần tử biên (BEM),
phương pháp Reynolds - Averaged Navier-Stokes
(RANS), phương pháp Detached Eddy Simulations
(DES) và phương pháp Large Eddy Simulations
(LES). Trong nghiên cứu của các tác giả: Young và
Kinnas [2], Vaz và Bosschers [3] sử dụng phương
pháp BEM mô phỏng xâm thực dạng tấm trên cánh
chong chóng. Nghiên cứu của Stefano Gaggero và
cộng sự [4] kết hợp cả 2 phương pháp BEM và RANS
tính toán hiệu suất chong chóng, xác định phân bố áp
suất vùng xung quanh chong chóng, mô phỏng xâm
thực chong chóng nhằm mục đích tối ưu hóa thiết kế
chong chóng tàu cao tốc làm tăng hiệu suất và giảm
xâm thực. Để tính toán hiệu suất chong chóng và mô
hình hóa xâm thực dạng tấm và mút cánh Naz Yilmaz
và cộng sự [1], [5] sử dụng DES, trong khi Xin Chang
và cộng sự [6] sử dụng phương pháp LES. Trong
nghiên cứu của Artur K. Lidtke và cộng sự [7] kết quả
mô phỏng xâm thực dạng tấm và đám mây của chong
chóng thu được bằng phương pháp RANS; mô phỏng
xâm thực của cánh thủy lực sử dụng phương pháp
LES. Tuy nhiên kết quả của những nghiên cứu này vẫn
còn những hạn chế như: Sai số lớn giữa kết quả CFD
và thử mô hình, cụ thể 8,5%-10,9% [4]; 9%-28% [5];
chỉ đưa ra kết quả tại một điều kiện làm việc của chong
chóng [4, 5, 7], một vài nghiên cứu không so sánh kết
quả CFD với kết quả thử nghiệm [6], chưa đề cập đến
việc đánh giá chất lượng lưới tại lớp biên của bề mặt
chong chóng. Trong khi đó, tại Việt Nam nghiên cứu
về xâm thực chong chóng còn rất hạn chế. Nghiên cứu
của TS. Vũ Văn Duy [8] sử dụng BEM mô phỏng xâm
thực trên cánh thủy lực, kết quả mô phỏng xâm thực
không được so sánh với kết quả thử nghiệm. Trong
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Bảng 1. Các thông số chính của mô hình PPTC
Thông số

Kí hiệu

Kích thước

Đơn vị

Tỉ số bước tại r/R=0,7

D

0,25

m

𝑃0,7 /𝐷

1,635

-

Tỉ số đĩa

𝐴𝐸 /𝐴0

0,77896

-

𝑐0,7

0,10417

m

𝑑ℎ /𝐷

0,3

-

5

-

Phải

-

Có bước thay đổi

-

Đường kính

Chiều rộng cánh tại r/R=0,7
Tỉ lệ đường kính củ
Số cánh
Chiều quay
Loại chong chóng

Bảng 2. Các trường hợp tính và mô phỏng
Thông số

Ký
hiệu

Đơn vị

Các trường hợp tính và mô phỏng
TH1

TH2

TH3

Bước tiến tương đối

J

-

1,019

1,269

1,408

Số vòng quay

n

vòng/s

24,987

24,986

25,014

Số xâm thực

𝜎𝑛

-

2,024

1,424

2,000

Khối lượng riêng của nước

𝜌

kg/m3

997,44

997,44

997,37

Độ nhớt động học của nước

𝜈

m2/s

9,337 ∙ 10−7

9,337 ∙ 10−7

9,272 ∙ 10−7

Áp suất hơi bão hòa

𝑃𝑣

Pa

2873

2873

2926

nghiên cứu của TS. Lê Thị Thái [9], đặc tính thủy
động lực học của chong chóng xâm thực, phân bố áp
suất trên mặt cánh được tính toán và xâm thực dạng
tấm của chong chóng được mô phỏng bằng phương
pháp RANS; phân bố áp suất và xâm thực trên cánh
thủy lực được mô phỏng bằng cả 2 phương pháp
RANS và LES. Trong nghiên cứu [9] kết quả mô
phỏng xâm thực chong chóng bằng RANS được so
sánh với kết quả thử mô hình, tuy nhiên sai số của kết
quả còn khá lớn (trung bình khoảng 13%). Ngoài ra,
những nghiên cứu này chưa đề cập đến chất lượng
lưới tại lớp biên của bề mặt chong chóng sau khi thiết
lập lưới, đồng thời chỉ tính toán mô phỏng cho một
điều kiện làm việc của mô hình.
Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sẽ tiến hành
mô phỏng tính toán xâm thực của chong chóng bằng
phương pháp CFD với sự hỗ trợ của phần mềm thương
mại STAR-CCM+. Bài báo trình bày kết quả dự đoán
đặc tính thủy động lực học chong chóng khi bị xâm
thực và hình ảnh xâm thực trên bề mặt cánh ở 3 điều
kiện làm việc khác nhau.

2. Mô phỏng chong chóng xâm thực
2.1. Đặc điểm của mô hình chong chóng
nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng mô hình chong chóng
Potsdam Propeller Test Case (PPTC). Mô hình PPTC
được sản xuất và thử nghiệm tại bể thử mô hình

SỐ 71 (8-2022)

Potsdam, nhằm mục đích cung cấp số liệu thử nghiệm
phục vụ cho việc kiểm tra và đánh giá các kết quả mô
phỏng số. Kết quả thử mô hình chong chóng PPTC đã
được công bố tại hội thảo chế tạo chong chóng của
Hội nghị quốc tế lần thứ 2 về chong chóng tàu biển
năm 2011 [10]. Hình 1 thể hiện hình dáng của chong
chóng và Bảng 1 đưa ra các thông số chủ yếu của nó.

Hình 1. Hình dáng mô hình chong chóng PPTC

2.2. Các trường hợp tính và mô phỏng
Bài báo tiến hành nghiên cứu xâm thực chong
chóng ở 3 điều kiện làm việc khác nhau, tương ứng
với 3 trường hợp tính toán mô phỏng được trình bày
cụ thể trong Bảng 2.
Trong nghiên cứu này, bước thời gian tính toán
được thiết lập bằng ∆𝑡 = 10−4 𝑠 (chong chóng quay
0,9°/mỗi bước thời gian ∆𝑡 ) theo khuyến nghị của
ITTC [11], hệ số thể tích nước là 𝛼𝑛ướ𝑐 = 0,2 và hệ
số thể tích hơi nước bão hòa là 𝛼ℎơ𝑖 𝑛ướ𝑐 = 0,8; các
thông số khác được thiết lập như trong Bảng 2.
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2.3. Thiết lập tính và mô phỏng
2.3.1. Kích thước miền tính toán và các điều kiện biên
Miền tính toán trong mô phỏng xâm thực chong
chóng được thể hiện ở Hình 2. Miền tính toán được
chia làm hai: Miền tĩnh và miền quay. Chong chóng
được đặt đồng trục với lăng trụ miền tính toán, khoảng
cách theo hướng trục từ đầu vào và đầu ra của miền
tính toán tới tâm chong chóng lần lượt là 2D và 4D
dựa theo khuyến nghị được đưa ra bởi ITTC [11]. Các
điều kiện biên được thiết lập như sau: Vận tốc tại đầu
vào, áp suất tại đầu ra, bề mặt miền chất lỏng tính toán
là mặt đối xứng, bề mặt chong chóng, củ và trục chong
chóng đều là tường không trượt. Miền tính toán và
điều kiện biên được thể hiện cụ thể ở Hình 2.
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toán học của các mô hình vật lý nêu trên được trình
bày chi tiết trong tài liệu phần mềm STAR-CCM+
[13].

Hình 3. Giá trị y+

Hình 2. Miền tính toán và điều kiện biên

2.3.2. Tạo lưới
Trong mô phỏng xâm thực chong chóng, nhóm tác
giả sử dụng 3 loại lưới. Miền chất lỏng tính toán được
chia ra thành các thể tích hữu hạn bằng loại lưới lục
diện, lưới lăng trụ được sử dụng để giải lớp biên bao
quanh chong chóng và lưới bề mặt dùng để chia bề
mặt chong chóng thành các phần tử hữu hạn. Lưới của
lớp biên gần bề mặt chong chóng được làm mịn với
mức độ khác nhau, đặc biệt tại bề mặt cánh, chân cánh
và mép cánh nhằm mục đích mô hình hóa chính xác
dòng chảy tại đây. Số lớp lưới lăng trụ được thiết lập
là 25 lớp, độ cao của lớp lưới lăng trụ đầu tiên tính từ
bề mặt chong chóng được tính gần đúng là 6 ∙ 10−7 m,
giá trị y+ được đảm bảo nhỏ hơn 3 (xem Hình 3). Sau
khi thiết lập lưới thu được tổng số phần tử lưới là 9,60
triệu phần tử. Hình 4 biểu diễn kết quả tạo lưới.
2.3.3. Lựa chọn mô hình vật lý
Nghiên cứu sử dụng phương pháp CFD dựa trên
phương trình RANS cho dòng chảy không ổn định để
tính toán dòng chảy bao quanh chong chóng ứng dụng
phần mềm STAR-CCM+. Ứng suất Reynold được giải
bằng mô hình SST K-Omega (Shear Stress Transport
K-Omega) bởi theo [12] mô hình SST K-Omega giải
lớp biên hiệu quả hơn mô hình K-Epsilon. Trong tính
toán mô phỏng lựa chọn mô hình xâm thực SchnerrSauer, áp dụng mô hình đa pha đồng nhất và phương
pháp thể tích chất lỏng (VOF) để mô phỏng pha nước
và hơi nước trong dòng chảy xâm thực. Phương trình
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Hình 4. Kết quả tạo lưới

3. Kết quả tính và mô phỏng
Kết quả tính toán đặc tính thủy động lực học của
mô hình chong chóng PPTC ở điều kiện xâm thực sử
dụng phương pháp CFD cho từng trường hợp tính và
mô phỏng được đưa ra ở Bảng 3, trong đó kết quả tính
bằng CFD được so sánh với kết quả thử mô hình. Bảng
3 cho thấy, kết quả tính toán bằng CFD tương đối phù
hợp với kết quả thử mô hình. Sai lệch giữa kết quả
CFD và kết quả thử nghiệm không quá 6%. So sánh
với kết quả tính toán mô hình chong chóng PPTC
bằng phương pháp số trong nghiên cứu của Naz
Yilmaz và cộng sự [5], sai số tính được nằm trong
khoảng 9% - 28%. Như vậy, các giá trị thu được từ
nghiên cứu này có sai số thấp hơn, hay nói cách khác
kết quả tính toán của nhóm tác giả đưa ra ở đây đáng
tin cậy hơn.
Phân bố áp suất trên bề mặt cánh chong chóng
được thể hiện ở Hình 5. Đối với trường hợp 1, vùng
áp suất thấp trên bề mặt cánh tập trung tại chân cánh
và mép đạp. Ở trường hợp 2, áp suất thấp phát triển từ
chân cánh tới giữa cánh. Còn trong trường hợp 3, áp
suất thấp phân bố tại 1 phần chân cánh và mép đạp.
Hình 6 so sánh kết quả mô phỏng hình ảnh xâm
thực trên bề mặt cánh chong chóng PPTC bằng
phương pháp số với kết quả thử mô hình đối với 3
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Trường hợp 1: J = 1,019; 𝜎𝑛 = 2,024

Trường hợp 2: J = 1,269; 𝜎𝑛 = 1,424

Trường hợp 3: J = 1,408; 𝜎𝑛 = 2,000

Hình 5. Phân bố áp suất trên bề mặt cánh

a)

b)
Trường hợp 1: J = 1,019; 𝜎𝑛 = 2,024

a)

b)
Trường hợp 2: J = 1,269; 𝜎𝑛 = 1,424

a)

b)
Trường hợp 3: J = 1,408; 𝜎𝑛 = 2,000

Hình 6. So sánh hình ảnh xâm thực giữa kết quả mô phỏng bằng CFD và kết quả thử mô hình
a) Mô phỏng bằng CFD, b) Kết quả thử mô hình [14]

trường hợp mô phỏng nêu trên. Kết quả so sánh cho
thấy sự tương đồng giữa các vị trí xuất hiện xâm thực,
cụ thể tại mép cánh và chân cánh; xu hướng phát triển
của xâm thực đều giống nhau giữa mô phỏng và thử
nghiệm. Trong trường hợp 1 (J=1,019, 𝜎𝑛 =2,024)
hình ảnh xâm thực tại chân cánh thu được từ mô
phỏng có nhiều tương đồng với kết quả thử, trong khi
xâm thực tại mép đạp kết quả mô phỏng vượt mức so
với kết quả thử. Với J=1,269, 𝜎𝑛 = 1,424 trong
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trường hợp 2, kết quả mô phỏng xâm thực tại mút cánh
và chân cánh hoàn toàn giống với kết quả thử; đồng
thời mô phỏng được một phần xâm thực dạng bong
bóng, tuy nhiên không phát triển rộng khắp trên mặt
cánh như kết quả thử nghiệm. Ở trường hợp 3
(J=1,408; 𝜎𝑛 =2,000), mô phỏng thu được hình ảnh
xâm thực tại chân cánh phù hợp với kết quả thử; mô
phỏng xâm thực tại mép đạp không phát triển đến gần
mút cánh như kết quả thử mô hình.
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Bảng 3. So sánh kết quả đặc tính thủy động lực học
của chong chóng xâm thực giữa tính toán CFD
và kết quả thử mô hình
TH

1

2

3

Kết quả

J

1,019

1,269

1,408

CFD
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Kết quả
thử mô
hình [10]

Sai
số, %

KT

0,388

0,374

4

10KQ

0,973

0,970

0

0

0,647

0,625

3

KT

0,207

0,206

0

10KQ

0,614

0,631

-3

0

0,683

0,660

3

KT

0,144

0,136

6

10KQ

0,482

0,489

-1

0

0,656

0,624

5

4. Kết luận
Nghiên cứu đã áp dụng thành công phương pháp
CFD vào tính toán hiệu suất chong chóng xâm thực và
mô hình hóa được xâm thực trên bề mặt cánh. Kết quả
tính bằng CFD thu được rất gần với kết quả thử nghiệm
(sai số dao động trong khoảng từ 0% đến 6%). Kết quả
mô phỏng hình ảnh xâm thực trên mặt cánh chong
chóng khá phù hợp với kết quả thử mô hình. So với một
số kết quả nghiên cứu khác về xâm thực mô hình PPTC
bằng CFD, kết quả trong nghiên cứu này chính xác hơn
do sai số so với kết quả thử nghiệm nhỏ hơn.
Kết quả nghiên cứu được áp dụng để tính toán và
dự đoán xâm thực của chong chóng; đồng thời là cơ
sở để nhóm tác giả tiếp tục nghiên cứu về xâm thực,
ăn mòn, rung động và tiếng ồn sinh ra do xâm thực
chong chóng.
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Tóm tắt
Sự phát thải hạt từ động cơ diesel tàu thuỷ ảnh
hưởng tiêu cực tới môi trường và sức khoẻ con
người đặc biệt là khu vực cảng. Để hiểu rõ hơn về
sự phát thải từ động cơ diesel tàu thuỷ, các mẫu
hạt trong khí xả của động cơ diesel tàu biển được
thu thập ở các chế độ tải và nhiên liệu có hàm
lượng lưu huỳnh khác nhau bằng phin lọc quartz
fiber filters và hệ thống lấy mẫu pha loãng một
phần, sau đó được phân tích để đánh giá sự ảnh
hưởng của nhiên liệu và chế độ tải tới sự phát thải
hạt của động cơ. Kết quả cho thấy, sự phát thải
hạt phụ thuộc vào hàm lượng lưu huỳnh trong
nhiên liệu, và chế độ tải của động cơ. Khi hàm
lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu giảm từ 1.01%
về 0,5% lượng phát thải hạt trong bình giảm từ
0,94 về 0,61 g/kW.h Khi động cơ khai thác ở chế
độ tải thấp 15%, lượng phát thải hạt cao hơn gấp
gần 2 lần ở chế độ tải cao. Ở chế độ tải 50 - 60%
tải, lượng phát thải hạt là thấp nhất khoảng
0,51g/kW.h cho nhiên liệu 0,5% lưu huỳnh và
0,77g.kW/h cho nhiên liệu 1,01% lưu huỳnh.
Từ khóa: Phát thải dạng hạt, động cơ diesel, ô
nhiễm dạng hạt, tải trọng động cơ, hàm lượng
lưu huỳnh trong nhiên liệu.

Abstract
Particulate emissions from marine diesel engines
negatively affect the environment and human
health, especially in the port area. To more deeply
understand the particle emission from marine
diesel engines, particulate samples in the exhaust
gases of marine diesel engines were collected at
different fuels having different sulfur content and
load modes by quartz fiber filters and a partial
dilution sampling system. And then these samples
were analyzed to evaluate the effects of fuel and
load conditions on the engine's particulate
emissions. The results show that the particulate
SỐ 71 (8-2022)

emission depends on the sulfur content in the fuel,
and the engine load mode. When the sulfur content
in the fuel is reduced from 1.01% to 0.5% the
particulate emissions are reduced from 0.94 to
0.61g/kW.h. When the engine is operated at a low
load (15%), the particulate emissions are higher
nearly 2 times in high load mode. At 50-60% load,
particulate emissions are the lowest about
0.51gkW/h for 0.5% sulfur fuel and 0.77 g/kW.h
for 1.01% sulfur fuel.
Keywords: Particulate emissions, marine diesel
engines, particulate pollution, engine load, fuel
sulphur content

1. Đặt vấn đề
Vận tải biển đóng một vai trò quan trọng trong việc
vận chuyển hàng hoá. Theo ước tính, khối lượng hàng hoá
vận chuyển bằng đường biển chiếm khoảng 85% tổng số
hàng hoá chuyên chở quốc tế của tất cả các hình thức vận
chuyển [1]. Hầu hết các tàu biển cỡ vừa và lớn đều sử dụng
nhiên liệu nặng (HFO) do tính hiệu quả về kinh tế. Tuy
nhiên, nhiên liệu HFO lại chứa nhiều tạp chất như lưu
huỳnh (S), Vanadi (V), Niken (Ni),… điều này làm cho
khí xả từ tàu biển trở nên nguy hại hơn với môi trường và
sức khỏe con người [2]. Hoạt động của tàu biển (bao gồm
cả tàu cá và tàu hàng) là một trong những nguồn nhân tạo
đóng góp đáng kể vào sự ô nhiễm không khí. Việc phát
thải NOx, SOx và các chất dạng hạt từ các tàu biển dẫn đến
việc gây ô nhiễm không khí xung quanh ở các thành phố
và vùng duyên hải trên khắp thế giới.
Trong khu vực cảng, tàu biển là một trong những
nguồn phát thải lớn nhất [4] với lượng phát thải hạt
(PM) đóng góp khoảng 9-15% tổng nồng độ hạt [5].
Các hạt thứ cấp có nguồn gốc từ oxit lưu huỳnh, oxit
nitơ và các hạt sơ cấp do tàu phát ra trực tiếp như
cacbon đen và các hạt gây ung thư khác có tác động
xấu đến môi trường và sức khỏe con người [6]. Theo
một số nghiên cứu, hạt PM2.5 phát thải từ các con tàu
đã gây ra khoảng 60.000 ca tử vong sớm do tim phổi
và ung thư phổi trên quy mô toàn cầu [7].
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Mức độ phát thải hạt phụ thuộc vào nhiều yếu tố
như: Tải động cơ, thành phần nhiên liệu, dầu bôi
trơn,... vì vậy hệ số phát thải dao động trong một phạm
vi rộng từ 0,3 đến 10g/kWh [8]. Tuy nhiên, các kết
quả trong các nghiên cứu trước đây cho kết quả không
nhất quán về sự phụ thuộc của hàm lượng lưu huỳnh
của nhiên liệu và chế độ tải của động cơ. Một số
nghiên cứu chỉ ra rằng không có mối quan hệ rõ ràng
nào giữa sự phát thải PM và hàm lượng lưu huỳnh
trong nhiên liệu [9]. Trong khi đó một số nghiên cứu
chỉ ra lượng phát thải PM có xu hướng tăng khi lượng
lưu huỳnh tăng [10]. Các nghiên cứu ảnh hưởng của
tải động cơ lên sự phát thải hạt, trước đây chủ yếu tập
trung ở chế độ tải động cơ 70-85 % [11], đó là chế độ
khai thác của động cơ khi tàu hành trình trên biển. Tuy
nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu về sự phát thải hạt
của động cơ ở chế độ tải thấp và có sự thay đổi liên
tục về chế độ làm việc, đây là những chế độ thường
được sử dụng khi tàu ra, vào cảng.
Vì vậy, mục tiêu của bài báo này là làm rõ sự phát
thải hạt ở những chế độ làm việc khác nhau với nhiên
liệu có hàm lượng lưu huỳnh khác nhau. Trong quá
trình thử nghiệm, các mẫu hạt được thu thập từ động
cơ diesel tàu thuỷ ở các chế độ tải khác nhau từ 15–
75 %, khi làm việc với hai loại nhiên liệu có thành
phần lưu huỳnh lần lượt 0.5% và 1.01%. Đây là cơ sở
để đưa ra những khuyến nghị phù hợp trong việc lựa
chọn loại nhiên liệu, chế độ khai thác cũng như áp
dụng biện pháp xử lý khí thải, nhằm đáp ứng những
yêu cầu ngày càng khắt khe của Tổ chức Hàng hải
Quốc tế IMO và các chính quyền cảng.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Các mẫu hạt được thu thập từ khí xả của động cơ
diesel tàu thuỷ trang bị tại phòng thí nghiệm Trường
Đại học Hàng hải MGU, Liên bang Nga. Các thông số
chính của động cơ được thể hiện trên Bảng 1.
Bảng 1. Thông số kỹ thuật động cơ
Tên động cơ
Loại động cơ

8 DV136
4 kỳ, có tăng áp

Thể tích công tác của xylanh

16,29 lít

Vòng quay ở chế độ toàn tải

500 vòng/phút

Áp suất chỉ thị bình quân

5,33 kg/cm2

Đường kính xylanh

24cm

Hành trình piston

36cm

Công suất có ích (Ne)
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Hệ thống cung cấp nhiên liệu cho động cơ gồm 4
két chứa được hâm nóng riêng biệt cho phép có thể
chuyển đổi giữa các loại nhiên liệu khác nhau trong
quá trình làm việc. Động cơ được kết nối với một
phanh thủy lực, cho phép điều chỉnh để động cơ hoạt
động được ở các tải khác nhau từ 0 đến 80%.
Để đánh giá ảnh hưởng của lưu huỳnh trong nhiên
liệu tới sự phát thải hạt của động cơ, nghiên cứu sử
dụng nhiên liệu HFO có hàm lưu huỳnh 0,5% và
1,01%, các tính chất hoá-lý khác tương đồng nhau.

Hình 1. Hệ thống lấy mẫu khí thải

Trong thí nghiệm, các mẫu hạt được thu thập ở ba
chế độ thử khác nhau cho mỗi loại nhiên liệu:
Chế độ 1 là quá trình giảm tải từ 50% về 0%, mục
đích của quá trình này nhằm nghiên cứu sự phát thải
hạt khi tàu vào cảng;
Chế độ thử nghiệm thứ 2 là quá trình tăng tải từ 0
đến 50% tải, nhằm nghiên cứu sự phát thải hạt khi tàu
ra khỏi cảng;
Chế độ thử nghiệm thứ 3 là quá trình chạy ổn định
ở các chế độ tải khác nhau (15%, 30%, 45%, 60%,
70%, 75%) nhằm nghiên cứu sự phát thải hạt của động
cơ làm việc ổn định ở các chế độ tải khác nhau.
Để thu thập các mẫu hạt trong khí xả, nhóm tác giả
đã sử dụng phin lọc Quartz Fiber Filters cùng hệ thống
pha loãng 1 phần FPS_4000. Hệ số pha loãng được
lựa chọn là 18:1 (18 lít không khí đã lọc sạch tạp chất
với 1 lít khí xả). Trước khi tiến hành thí nghiệm, các
phin lọc được sấy nóng ở nhiệt độ 80oC trong thời gian
12 giờ để loại bỏ hoàn toàn độ ẩm của phin lọc. Sau
khi sấy xong, các phin lọc được cân bằng cân điện tử
OHAUS PR423/E có độ chính xác 0,001g, việc đo
khối lượng mỗi phin lọc được thực hiện ba lần đo, sau
đó lấy giá trị trung bình. Các phin lọc sau khi cân xong
được bảo quản trong hộp chuyên dụng cách ly hoàn
toàn với môi trường để sẵn sàng lấy mẫu.
Ở các chế độ thử nghiệm, thời gian lấy mẫu là 30
phút đối với nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh 1,01%,
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đối với nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh 0,5% thời
gian lấy mẫu thí nghiệm là 45 phút. Sau khi lấy mẫu
xong, các phin lọc được cất trong hộp chứa chuyên
dụng để đưa về phòng thí nghiệm. Ở tại phòng thí
nghiệm, các phin lọc này được sấy theo quy trình: Đầu
tiên sấy ở nhiệt độ 120oC trong thời gian 6 giờ đồng
hồ để loại bỏ các hợp chất hữu cơ trên phin lọc, sau
đó là 80oC trong 12 giờ tiếp theo. Sau đó, các phin lọc
này được đem cân lại để xác định khối lượng hạt rắn.

0,57g/kW.h khi sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu
huỳnh là 0,5%. Điều này cho thấy, động cơ diesel tàu
thuỷ có xu hướng phát thải hạt cao hơn khi sử dụng
nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh lớn hơn.

3. Kết quả và thảo luận
Nồng độ hạt PM trong khí xả của động cơ diesel
tàu thuỷ 8DV136 khi chạy ở các chế độ tải khác nhau
với hai loại nhiên liệu HFO có hàm lượng lưu huỳnh
0,5% và 1,01% được thể hiện ở trong Bảng 2 và
Hình 2.
Bảng 2. Nồng độ phát thải hạt trong khí xả ở các chế
độ tải khác nhau
Phần trăm
lưu huỳnh
trong

Chế độ tải thử

Sự phát thải

nghiệm, %

PM, g/kW.h

Tăng từ 0 đến 50 %

0,92

Giảm từ 50 đến 0 %

0,46

15

0,73

30

0,62

45

0,57

50

0,51

60

0,52

70

0,59

75

0,61

Tăng từ 0 đến 50 %

1,42

Giảm từ 50 đến 0 %

0,75

15

1,23

30

1,02

45

0,93

50

0,78

60

0,76

70

0,79

75

0,81

nhiên
liệu, %

0,5

1,01

Kết quả thí nghiệm cho thấy, khi giảm hàm lượng
lưu huỳnh trong nhiên liệu từ 1,01% xuống 0,5% thì
lượng hạt trong khí xả cũng giảm xuống ở các chế độ
tải khác nhau. Cụ thể, ở chế độ 50% tải, khi động cơ
sử dụng nhiên liệu HFO có hàm lượng lưu huỳnh
1,01% thì có hệ số phát thải là 0,78g/kW.h so với
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Hình 2. Phát thải PM ở các chế độ tải

Sự phát thải hạt của động cơ tăng khi hàm lượng
lưu huỳnh trong nhiên liệu tăng có thể được giải thích
là do lưu huỳnh trong nhiên liệu bị oxy hóa thành SO2,
một phần SO3 và góp phần vào tổng lượng phát thải
PM dưới dạng sunfat. Tỷ lệ chuyển hóa từ lưu huỳnh
nhiên liệu thành sunphat có thể dao động trong
khoảng rất lớn từ 1,2 đến 3,5%, phụ thuộc vào tải của
động cơ [12].
Kết quả thí nghiệm trong Bảng 2 chỉ ra: Quá trình
tăng tải động cơ từ 0 đến 50% cho lượng phát thải hạt
lớn nhất 1,42g/kW.h đối với nhiên liệu HFO 1,01% S
và 0,92g/kW.h đối với nhiên liệu HFO 0,5% S. Ngược
lại, quá trình giảm tải từ 50 về 0% cho lượng phát thải
hạt ít nhất trong các chế độ thử nghiệm.
Ở các chế độ tải ổn định của động cơ, kết quả thí
nghiệm cho thấy một xu hướng phát thải tương đồng
ở cả hai loại nhiên liệu (Bảng 2). Khi động cơ khai
thác ở 15% tải, lượng phát thải hạt của động cơ lớn
nhất (1,23g/kW.h đối với HFO 1,01% S và
0,73g/kW.h đối với HFO 0,5%). Sự phát thải hạt của
động cơ có xu hướng giảm khi tăng tải động cơ từ 15%
đến 60%, nhưng sau đó phát thải hạt tăng nhiều hơn
khi tiếp tục tăng tải động cơ lên 70, 75%. Điều này
cho thấy, động cơ có lượng phát thải hạt nhỏ nhất ở
chế độ tải 50-60% . Xu hướng phát thải này phù hợp
với kết quả của nghiên cứu khác [11, 13]. Như vậy,
qua kết quả thí nghiệm cho thấy, khi điều chỉnh tải
động cơ đến một chế độ phù hợp có thể giảm được
lượng phát thải hạt của động cơ. Bên cạnh đó, giảm
tải động cơ cũng là một trong những phương pháp
giảm lượng tiêu hao nhiêu nhiên liệu để tăng hiệu quả
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khai thác tàu [14]. Điều này có nghĩa có thể chọn được
một chế độ tải có thể mang lại lợi ích kinh tế và giảm
thiểu được lượng phát thải hạt từ tàu biển.
Lượng phát thải hạt liên quan chặt chẽ đến tải động
cơ. Việc giảm tải động cơ có thể dẫn đến tăng lượng
phát thải PM do ở chế độ tải thấp làm tăng quá trình
đốt cháy không hoàn toàn nhiên liệu. Việc giảm nhiệt
độ khí thải khi tải động cơ thấp có thể dẫn đến việc
tăng cường hình thành các hạt mới từ nhiên liệu chưa
cháy và dầu bôi trơn. Các hợp chất này cũng có thể
ngưng tụ trên các hạt hiện có làm tăng số lượng và
kích thước hạt [14]. Các động cơ hàng hải nói chung
được tối ưu hóa cho tải trong khoảng 75-90%, đây là
phạm vi hoạt động điển hình cho các chuyến đi biển
ngoài khơi. Tại các cảng, yêu cầu tải thấp để điều động
và cập bến. Mặc dù ở trong các cảng lượng phát thải
từ tàu chỉ chiếm một lượng từ 9-15% tổng lượng hạt
trong môi trường, nhưng các hạt phát thải ra từ tàu
biển lại có tác động tiêu cực đối với sức khỏe người
dân ở các khu vực lân cận cảng [12].
Điều này cho thấy cần phải có những giải pháp xử
lý khí thải phù hợp khi động cơ khai thác ở những chế
độ tải khác nhau. Việc lựa chọn giải pháp phù hợp sẽ
ngăn ngừa được ô nhiễm không khí, đặc biệt tại các
khu vực cảng biển và vùng lân cận, đồng thời tăng
hiệu quả khai thác đội tàu.

4. Kết luận
Lượng phát thải PM từ động cơ diesel tàu thuỷ phụ
thuộc chặt chẽ vào hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên
liệu và tải động cơ. Khi hàm lượng lưu huỳnh trong
nhiên liệu tăng làm cho lượng phát thải hạt tăng. Ở
chế độ thấp tải 15% lượng phát thải hạt là lớn nhất
trong dải thử nghiệm từ 15% đến 75%. Trong dải thử
nghiệm này, ở chế độ 50%, 60% cho lượng phát thải
hạt ít, bằng gần một nửa so với lượng phát thải ở chế
độ tải 15%.
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ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ ETHANOL ĐẾN TÍNH NĂNG VÀ PHÁT THẢI
CỦA ĐỘNG CƠ XĂNG 1 XYLANH ĐANG LƯU HÀNH
EFFECT OF ETHANOL RATIO ON PERFORMANCE AND EMISSION OF
SINGLE-CYLINDER GASOLINE ENGINES IN CIRCULATION
NGUYỄN TUẤN NGHĨA*, PHẠM VĂN ĐOÀN
Khoa Công nghệ ô tô, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
*Email liên hệ: nghiant@haui.edu.vn
Tóm tắt
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thử nghiệm
về ảnh hưởng của tỷ lệ ethanol đến tính năng và
phát thải của động cơ xăng 1 xylanh. Động cơ
nghiên cứu là động cơ xe máy sử dụng bộ chế hòa
khí. Nhiên liệu thử nghiệm bao gồm xăng thông
thường RON92 và hỗn hợp giữa RON92 và
ethanol với tỷ lệ về thể tích của ethanol lần lượt là
10%, 15% và 20% tương ứng với E10, E15 và
E20. Thử nghiệm được tiến hành trên băng thử tại
các tay số 3 và 4 tương ứng với dải tốc độ 20÷40
(km/h) và 30÷70 (km/h), đây là 2 dải tốc độ hay
làm việc nhất của xe máy. Kết quả cho thấy, so với
khi sử dụng xăng RON92, khi sử dụng xăng ethanol, công suất tăng nhưng có xu hướng giảm
dần khi tỷ lệ ethanol trong hỗn hợp tăng, suất tiêu
hao nhiên liệu có diễn biến ngược với công suất.
Phát thải CO và HC có xu hướng giảm trong khi
CO2 và NOx có xu hướng tăng khi gia tăng tỷ lệ
pha trộn ethanol.
Từ khóa: Xu hướng, phát thải, Ethanol, động cơ
xe máy.

Abstract
This paper presents a study on the effect of
ethanol ratio on performance and emission of
1-cylinder gasoline engine. The research engine is
a motorcycle engine using a carburetor. The test
fuel consisted of regular gasoline RON92 and a
mixture of RON92 and ethanol with ethanol
volume fractions of 10%, 15% and 20%
respectively for E10, E15 and E20. The test was
conducted on a test bench in gears 3 and 4
respectively with the speed range 20÷40 (km/h)
and 30÷70 (km/h), these are the two most
commonly used speed ranges of the vehicle.
motorcycle. The results show that, compared with
when using RON92, when using ethanol, the
capacity increases but trends to decrease when the
percentage of ethanol in the mixture increases, the
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fuel consumption rate has the opposite movement
with the capacity. CO and HC emissions trend to
decrease while CO2 and NOx tend to increase
with increasing ethanol blending ratio.
Keywords:
Trends,
Motorcycle engine.

Emissions,

Ethanol,

1. Giới thiệu chung
Nhu cầu về nhiên liệu hóa thạch tăng lên hàng
ngày do sự phát triển nhanh chóng của cả xã hội và
công nghiệp, nhất là ở các quốc gia đang phát triển.
Điều này có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt năng
lượng trong tương lai do cạn kiệt nguồn dự trữ và
những cuộc xung đột chính trị trên thế giới. Do đó,
việc tìm nguồn nhiên liệu thay thế được tất cả các
quốc gia quan tâm nghiên cứu nhằm giảm sự phụ
thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trong điều kiện chưa
thể thay thế hoàn toàn động cơ đốt trong [1].
Ethanol được coi là một trong những nhiên liệu
quan trọng nhất có tiềm năng thay thế nhiên liệu hóa
thạch vì nó có các tính chất hóa lý tương tự như của
nhiên liệu thông thường [2]. Ethanol là một nguồn
năng lượng tái tạo, và do đó có thể góp phần giảm
lượng khí thải nhà kính và là một trong những nhiên
liệu thay thế được sử dụng nhiều nhất vì chứa hàm
lượng oxy tạo điều kiện cho quá trình đốt cháy. Bên
cạnh đó, xăng pha trộn tốt với ethanol so với dầu
diesel, dẫn đến hàm lượng lưu huỳnh và chất thơm
thấp hơn, trị số octan cao hơn và áp suất hơi cao hơn
so với nhiên liệu gốc [3]. Việc sử dụng ethanol nguyên
chất làm nhiên liệu trong động cơ yêu cầu một số sửa
đổi, trong khi đó khi sử dụng hỗn hợp ethanol và xăng
với tỷ lệ nhất định thì không cần sửa đổi [4].
Nhiều nhà nghiên cứu đã chú ý đến việc sử dụng
nhiên liệu pha trộn (ethanol và xăng) trong động cơ
đốt trong. A. Yusuf và các cộng sự [5] đã nghiên cứu
về động cơ TD201 SI một xylanh, bốn kỳ, được trang
bị hệ thống phun nhiên liệu điện tử (EFI). Họ sử dụng
nhiên liệu là xăng nguyên chất (E0), và cồn sinh học
với các tỷ lệ pha trộn chứa 5%, 10% và 15% ethanol.
Kết quả cho thấy lượng khí thải thấp hơn khi động cơ
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chạy trên E10 và E15, tỷ lệ hình thành NOx tăng cao
hơn với E5 và E10. Lượng phát thải CO2 và CO của
E15 giảm và tăng nhanh với E5 và E10 trong khi
lượng phát thải HC giảm ở tất cả các loại nhiên liệu
E5, E10 và E15. Celik [6] và Agarwal [7] đã chỉ ra
rằng việc tăng cường trộn ethanol với xăng có thể cải
thiện số octan trong nhiên liệu hỗn hợp. Kết quả cho
thấy việc sử dụng E50 với công suất động cơ cải thiện
29% so với sử dụng xăng mà không cần thêm ethanol.
Ngoài ra, mức tiêu thụ nhiên liệu giảm 3% và giảm
10% lượng khí thải CO. Hsieh và cộng sự [8] sử dụng
động cơ SI chạy bằng nhiên liệu xăng và ethanol (E10,
E20 và E30). Các kết quả được báo cáo chỉ ra rằng sự
gia tăng đáng kể mô-men xoắn động cơ và tiêu thụ ít
nhiên liệu hơn so với nhiên liệu ban đầu của động cơ.
Nói chung, hầu hết các kết quả cho thấy, khi sử dụng
xăng pha cồn, công suất động cơ, suất tiêu hao nhiên
liệu được cải thiện, các thành phần phát thải CO và
HC có xu hướng giảm, tuy nhiên hàm lượng NOx thay
đổi tùy thuộc vào chế độ thử nghiệm.

2. Thiết lập thử nghiệm

Tủ phân tích khí xả CEB-II (Combustion
Emission Bench) là hệ thống bao gồm toàn bộ các
môđun thực hiện quá trình phân tích các thành phần
khí thải (các bộ phân tích) và các thiết bị đảm bảo
điều kiện làm việc chính xác của hệ thống như: Khối
làm nóng (HSU), khối chuẩn đoán, khối điều khiển,...
Các bộ phân tích lắp đặt trong tủ được sử dụng để đo
các thành phần có trong khí thải như: Carbon
monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), oxygen (O2),
nitrogen oxides (NO và NOx), carbon hydrides (HC),
đồng thời còn đo được hệ số dư lượng không khí .

2.2. Động cơ thử nghiệm
Động cơ thử nghiệm là động cơ lắp trên xe máy
hiệu Honda SuperDream 100cc với các thông số cơ
bản của động cơ được thể hiện trong Bảng 1.
Bảng 1. Thông số kỹ thuật của động cơ xe máy
thử nghiệm
Tham số
Dung tích xylanh

Giá trị

Đơn vị

97.1

cm3

50

mm
mm

2.1. Trang thiết bị thử nghiệm

Đường kính xylanh

Băng thử xe máy CD20” (Chassis Dynamometer
20”) do hãng AVL cung cấp có chức năng để thử
nghiệm công nhận kiểu và kiểm tra các tính năng kỹ
thuật của xe máy trong phòng thử nghiệm tại phòng
Thí nghiệm Nhiên liệu và Khí thải của Trường Đại
học Bách khoa Hà Nội. Băng thử CD20’’ được điều
khiển bằng phần mềm Zoller. Kết hợp băng thử với
hệ thống lấy mẫu khí thải CVS, tủ phân tích khí
CEBII và thiết bị đo tiêu hao nhiên liệu 733S (sai số
của thiết bị là 0,1%. Giải đo từ 0 đến 150kg/h. Có thể
cho phép tới 400kg/h.) trong quá trình thử nghiệm
theo chu trình châu Âu (ECE R40) qua đó xác định
thành phần các chất thải độc hại có trong khí thải,
lượng nhiên liệu tiêu thụ. Kết cấu băng thử được thể
hiện ở Hình 1.

Hành trình piston

49.5

Tỷ số nén

9:1

-

Công suất cực đại

4.41

kW

6.03

Nm

(7000 vòng/phút)
Mô men cực đại
(5000 vòng/phút)

2.3. Nhiên liệu thử nghiệm
Nhiên liệu được sử dụng trong quá trình thử
nghiệm bao gồm xăng RON92, xăng sinh học E10
(10% cồn ethanol, 90% xăng RON92), E15 (15% cồn
ethanol, 85% xăng RON92) và E20 (20% cồn ethanol,
80% xăng RON92). Một số tính chất chính của các
loại nhiên liệu này được trình bày trong Bảng 2.
Bảng 2. Tính chất của nhiên liệu thử nghiệm
Tính chất
Tỷ trọng ở

200C

Trị số Octan (-)
Áp suất hóa hơi
Reid (kPa)
Nhiệt trị thấp, QH
(MJ/kg)
Tỷ số A/F
Hình 1. Băng thử xe máy CD20”

(kg/kg)

Nhiên liệu
RON92

E10

E15

E20

0.73

0.74

0.746

0.754

92.4

94.4

95.4

96.6

60.46

70.46

68.41

67.09

42.7

42.0

40.7

39.4

14.3

13.8

13.5

13.2

1- Băng thử; 2- Hệ thống lấy mẫu CVS; 3- Tủ phân tích khí
thải CEBII; 4- Máy tính điều khiển; 5- Quạt gió.
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2.4. Chế độ thử nghiệm

3. Kết quả và thảo luận

Chế độ đo công suất và suất tiêu hao nhiên liệu
được thực hiện ở 2 dải tốc độ: Dải 20÷40 (km/h) được
thực hiện ở tay số 3; dải 30÷70 (km/h) được thực hiện ở
tay số 4. Đây là 2 dải tốc độ hay sử dụng trong đô thị và
quốc lộ. Tải trọng ở cả 2 trường hợp này là 100%.

3.1. Công suất động cơ

a)
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Kết quả đo công suất của xe tại tay số 3 và số 4
được thể hiện như Hình 2. Kết quả cho thấy, diễn
biến công suất thay đổi theo tốc độ xe tương tự nhau

a)

b)

b)

Hình 2. Công suất động cơ khi sử dụng các nhiên liệu

Hình 3. Xu hướng thay đổi công suất theo tỷ lệ pha trộn

thử nghiệm

ethanol

a) Tay số 3; b) Tay số 4

a) Tay số 3; b) Tay số 4

a)

b)
Hình 4. Suất tiêu hao nhiên liệu khi sử dụng các
nhiên liệu thử nghiệm
a) Tay số 3; b) Tay số 4

30

a)

b)
Hình 5. Xu hướng thay đổi suất tiêu hao nhiên liệu
theo tỷ lệ pha trộn ethanol
a) Tay số 3; b) Tay số 4
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khi sử dụng các nhiên liệu thử nghiệm. Công suất
của xe được cải thiện ở mọi tốc độ khảo sát đối với
cả ba loại xăng sinh học khi so sánh với RON92. Do
khả năng bay hơi của hỗn hợp xăng-ethanol tốt, quá
trình bay hơi của nhiên liệu trong đường nạp khiến
nhiệt độ của môi chất nạp giảm, giúp cải thiện hệ số
nạp, nâng cao công suất động cơ.
Tính trung bình trên toàn dải tốc độ, mức độ tăng
công suất lần lượt đạt 4,45%; 2,65% và 2,03% tại tay
số 3, đạt 2,52%; 1,59% và 0,78% tại tay số 4. Ở cả 2
tay số, mức tăng công suất khi sử dụng E10 cao nhất,
mức tăng giảm dần khi tăng tỷ lệ pha trộn ethanol.
Nguyên nhân là do động cơ có tốc độ lớn hơn, thời
gian hình thành hỗn hợp ngắn, ảnh hưởng của khả
năng bay hơi nhiên liệu đến hệ số nạp, công suất
động cơ không còn rõ rệt, vì vậy sự thay đổi là
không đáng kể. Mặt khác, vì ảnh hưởng của nhiệt trị
thấp nhiên liệu lớn hơn ảnh hưởng của hệ số nạp. Xu
hướng thay đổi theo tỷ lệ pha trộn ethanol được trình
bày ở Hình 3.

này là phù hợp với sự giảm phát thải CO. Trong khi
đó, NOx tăng được giải thích do hệ số nạp được cải
thiện, nên hỗn hợp đủ oxy và nito để thực hiện phản
ứng tạo thành NOx. Ngoài ra, do lượng không khí lý
thuyết để đốt cháy một đơn vị khối lượng Ethanol
nhỏ hơn so với xăng, nên hỗn hợp trở nên nhạt hơn
khi sử dụng nhiên liệu xăng pha cồn. Dẫn đến quá
trình cháy nhanh hơn so với quá trình cháy của nhiên
liệu RON92, giúp nâng cao nhiệt độ cực đại trong
xylanh, tác nhân chính làm tăng NOx.

3.2. Suất tiêu hao nhiên liệu
Hình 4 trình bày kết quả đo suất tiêu hao nhiên
liệu của động cơ tại tay số 3 và 4 khi sử dụng nhiên
liệu RON92, E10, E15 và E20. Ngược với kết quả về
công suất, suất tiêu hao nhiên liệu khi sử dụng
RON92 cao nhất và đạt thấp nhất khi sử dụng E10.
Tính trung bình trên toàn dải tốc độ, khi sử dụng
E10, E15 và E20 so với RON92, suất tiêu hao nhiên
liệu trung bình giảm 6,25%; 3,28% và 2,83% tại tay
số 3, giảm 4,97%; 3,48% và 0,52% tại tay số 4. Xu
hướng thay đổi suất tiêu hao nhiên liệu theo tỷ lệ pha
trộn ethanol được trình bày ở Hình 5.

Hình 6. Xu hướng thay đổi phát thải CO và HC
theo tỷ lệ pha trộn ethanol

3.3. Phát thải

5. Kết luận

Hình 6 trình bày kết quả phát thải của CO và HC
khi chạy theo chu trình thử nghiệm châu Âu ECE40.
Kết quả cho thấy, phát thải CO và HC khi sử dụng
nhiên liệu xăng thông thường là lớn nhất, phát thải
giảm dần khi tỷ lệ pha trộn ethanol tăng lên. Điều
này được lý giải bởi khả năng bay hơi của ethanol tốt
hơn nên quá trình hình thành hỗn hợp tốt hơn giúp
hỗn hợp cháy tốt hơn. Mặt khác bản thân ethanol có
sẵn thành phần oxy nên cũng giúp quá trình cháy và
oxy hóa nhỗn hợp cháy triệt để hơn. Kết quả làm cho
thành phần CO và HC giảm mạnh so với khi sử dụng
xăng thông thường.

Công suất và suất tiêu hao nhiên liệu được cải
thiện khi sử dụng hỗn hợp ethanol và xăng. Mức độ
cải thiện của nhiên liệu E10 là tốt nhất và giảm dần
khi tỷ lệ pha trộn ethanol tăng lên. Điều này là do
ethanol có khả năng bay hơi tốt hơn xăng giúp nâng
cao hệ số nạp và hỗn hợp cháy tốt hơn. Kết quả làm
tăng hiệu suất nhiệt, công suất tăng và giảm tiêu hao
nhiên liệu. Tuy nhiên, khi nâng cao tỷ lệ pha trộn thì
hiệu quả cải thiện giảm đi do ảnh hưởng của nhiệt trị
của ethanol thấp hơn xăng.

Phát thải CO2 và NOx có xu hướng tăng dần khi
tỷ lệ pha trộn ethanol tăng lên. Lý do CO2 tăng là do
ethanol có thành phần oxy trong nhiên liệu nên giúp
cho quá trình oxy hóa CO thành CO2 tăng lên, điều
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Mức độ cải thiện cao hơn tại tốc độ thấp và giảm
dần khi tốc độ cao. Nguyên nhân do ở tốc độ lớn làm
cho ảnh hưởng tới thời gian bay hơi hòa trộn của hỗn
hợp, kết quả làm giảm hiệu suất.
Khi tăng tỷ lệ pha trộn phát thải CO và HC có xu
hướng giảm, trong khi NOx và CO2 lại có xu hướng
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tăng. Do có sẵn thành phần oxy cũng như khả năng
bay hơi tốt giúp quá trình cháy diễn ra triệt để hơn
nên thành phần CO và HC giảm và CO2 tăng lên.
Thành phần NOx tăng là do hỗn hợp nhạt đi làm quá
trình cháy nhanh hơn làm tăng nhiệt độ cực đại, kết
quả làm tăng nhiệt độ cháy nên NOx tăng.
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NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐO VÀ GIÁM SÁT RUNG ĐỘNG
CỦA ĐỘNG CƠ LAI BƠM ĐỂ DỰ BÁO CÁC HƯ HỎNG
RESEARCH, DESIGN VIBRATION MEASUREMENT AND SUPERVISION
SYSTEM OF PUMP MOTOR TO PREDICT THE TROUBLESHOOTING
OCCURRED
TRẦN HỒNG HÀ*, ĐỖ THỊ HIỀN
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
*Email liên hệ: tranhongha@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Các loại bơm được sử dụng trong các hệ thống
quan trọng trong công nghiệp. Sự làm việc ổn
định của các loại bơm ảnh hưởng đến mức độ an
toàn và hiệu quả hoạt động của tàu. Hiện tượng
rung động của bơm và động cơ lai bơm trong quá
trình làm việc là không thể tránh khỏi do truyền
từ vỏ tàu và hệ thống đường ống rung động quá
mức cho phép có thể do các nguyên nhân khác
làm hư hỏng bơm trong thời gian ngắn. Bài báo
tập trung nghiên cứu một mô hình đo rung của
bơm. Rung động của bơm sẽ được thu thập qua
cảm biến khi bơm làm việc ở các chế độ khác
nhau như ốc chân bệ bị lỏng, xâm thực, khớp nối
bị lệch. Qua phân tích kết quả số liệu cho thấy
biên độ rung của bơm ở các trường hợp làm việc
do lỏng bệ, xâm thực hay lệch khớp nối bị ảnh
hưởng rõ rệt. Từ đó đưa ra cảnh báo hoặc dự
báo bảo trì để có giải pháp sửa chữa kịp thời
tránh hư hỏng nặng cho bơm.
Từ khóa: Bơm, tàu biển, rung động.

Abstract
Pumps are used in critical systems on ships. The
stable operation of pumps affects the safety and
efficiency of the industry system's operation. The
phenomenon of vibration of pump and pump
motor during working process is inevitable due to
excessive vibration from the hull and pipeline
system, which can be caused by other causes to
damage the pump during operation. short time.
The article focuses on studying a pump vibration
measurement model, Pump vibration will be
collected through the sensor when the pump works
in different modes such as loose foot screws,
cavitation, and misaligned couplings. The
analysis of the results shows that the vibration
amplitude of the pump in the case of working due
to lose platform, cavitation or coupling deviation
is significantly affected. From there, give
warnings or forecast maintenance to have timely
repair solutions to avoid severe damage to the
pump.
Keywords: Pump, vibration, industry.

SỐ 71 (8-2022)

1. Mở đầu
Các loại bơm được sử dụng trong các hệ thống
trong công nghiệp là các thiết bị rất quan trọng, các
bơm này vận chuyển chất lỏng cung cấp cho máy
chính, máy đèn và nồi hơi,… ngoài ra nó cung cấp
nước phục vụ các hệ thống khác trong công nghiệp.
Tuy nhiên, trong quá trình làm việc hoặc sau khi bảo
dưỡng và lắp ráp bơm không đúng tiêu chuẩn có thể
xảy ra sai hỏng. Điều này dẫn tới hiện tượng rung
động trên bơm nếu rung động quá lớn sẽ gây ra hư
hỏng nặng cho bơm. Do vậy việc giám sát và dự báo
các lỗi khi chế tạo lắp ráp và các hư hỏng có thể xảy
ra khi bơm đang làm việc là hết sức cần thiết.
Có nhiều nhà nghiên cứu đã ứng dụng phương
pháp mô phỏng cũng như thực nghiệm để nghiên cứu
về rung động trên các thiết bị khác nhau. Yunsong Li
và các cộng sự [1] đã mô hình hóa trục chính sử dụng
phương pháp phần tử hữu hạn. Các kết quả phân tích
rung động dựa trên mô hình và thực nghiệm đã được
thực hiện trên một trục chính tích hợp động cơ. Trong
nghiên cứu [2], nhóm tác giả dùng phần mềm mô
phỏng số để tìm ra tần số tự nhiên của trục chính.
Phương pháp mô phỏng số cũng được ứng dụng trong
nghiên cứu [3] để tìm ra tần số rung động trên trục
máy mài. Kết quả sau đó được kiểm chứng thông qua
kết quả đo. Trong bài báo này, nhóm nghiên cứu xét
các nguyên nhân gây ra độ rung cho bơm như lỏng ốc
bệ bơm hay bơm bị xâm thực,… Các trường hợp này
đều được đo độ rung ở các vị trí khác nhau của bơm
và được phân tích và đánh giá so với độ rung khi bơm
làm việc ở chế độ bình thường.

2. Hệ thống đo và giám sát độ rung
2.1. Cơ sở lý thuyết đo rung
Trên tàu biển có các thiết bị như động cơ điện lai
bơm, quạt gió, máy nén khí đều có dạng chuyển động
quay. Khi làm việc các thiết bị này sẽ tạo ra rung động
với các tần số và cường độ nhất định tuỳ theo tình
trạng làm việc và điều kiện tải khác nhau của thiết bị.
Độ rung động này sẽ truyền qua trục, tới vỏ thiết bị.

33

TẠP CHÍ

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY

Thông số chính ảnh hưởng đến độ rung động đó là
vòng quay của các thiết bị do vậy độ rung động có tỷ
lệ với vòng quay của các thiết bị có chuyển động quay.
Các đặc tính của các thông số như biên độ, tần số hay
hình dáng của biểu đồ rung, các thông số này đều là
hàm các thông số vật lý của hệ thống. Khi thay đổi các
tính chất vật lý sẽ thay đổi sẽ làm đặc tính của đồ thị
đo rung sẽ thay đổi theo và mang tính chất đặc trưng
cụ thể cho từng trường hợp. Biên độ rung trong quá
trình hoạt động của thiết bị sẽ tăng lên do hư hỏng một
số chi tiết truyền động như trục, ổ đỡ hoặc rotor mất
cân bằng. Từng trường hợp hư hỏng cụ thể sẽ làm xuất
hiện các tần số lạ so với tần số khi thiết bị hoạt động
bình thường và được hiển thị trên màn hình giám sát,
do đó kết quả cho thấy có sự bất thường trong thiết bị.
Dựa vào thông số thu được với từng trường hợp sự cố
cụ thể hệ thống đo rung thông minh sẽ phân tích và dự
báo được tình trạng của thiết bị.
Đối với các dạng sóng khác nhau tổ hợp từ một số
sóng hài rời rạc thành phần có độ lớn và pha, và không
chứa các thành phần rung động hoặc sốc ngẫu nhiên
đáng kể, khi đó có thể sử dụng phân tích Furie để liên
kết các đại lượng cơ bản khác nhau (ví dụ như độ dịch
chuyển, vận tốc, gia tốc, đỉnh, trị hiệu dụng, giá trị
trung bình,...) bằng các biểu thức toán học chính xác
xác định.
Từ vận tốc rung đo được theo thời gian ghi được,
trị hiệu dụng của vận tốc có thể tính được như sau [4]:
1

𝑇

𝑣𝑟 = √ ∫0 𝑣2 (𝑡)𝑑𝑡
𝑇
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(1)

trong đó:
v(t) là vận tốc rung phụ thuộc thời gian, m/s;
vr là vận tốc hiệu dụng, m/s;
T là thời gian lấy mẫu (đo) dài hơn thời gian chu
kỳ của mỗi tần số thành phần chính tạo nên v(t).
Gia tốc, vận tốc và/hoặc độ lớn chuyển dịch (aj, vj,
sj; j = 1, 2, …, n) có thể xác định được cho các tần số
khác nhau (f1, f2, …, fn) từ phân tích phổ ghi nhận
được. Nếu các giá trị độ dịch chuyển rung động đỉnh
s1, s2, …, sn tính bằng mm hay giá trị vận tốc rung v1,
v2,…, vn tính bằng mm/s, hoặc a1, a2, …, an tính bằng
m/s2 và các tần số f1, f2,…, fn tính bằng Hz biết trước,
vận tốc hiệu dụng liên quan được mô tả bằng chuyển
động biểu thị bằng [4]:

103
2𝑥

2

2

√(𝑎1 ) + (𝑎2 ) + ⋯ + (𝑎𝑛 )
𝑓
𝑓
𝑓
1

2

2

(2)

𝑛

Trong hệ thống giám sát độ rung động, biên độ và
tần số rung là hai thông số quan trọng được sử dụng
để phân tích rung động của thiết bị, hai thông số này
cung cấp thông tin chính xác về nguyên nhân gây ra
rung động. Để phân tích được chính xác được nguyên
nhân gây rung cần đo và hiển thị được tần số rung trên
miền tần số theo thời gian với các biên độ khác nhau.
Đồ thị phải có độ phân giải cao để có thể phát hiện
được các tần số với biên độ bất thường. Lượng mẫu
đối với mỗi trường hợp phải lấy nhiều để đưa vào hệ
thống huấn luyện và được phân tích và chẩn đoán
chính xác.

2.2. Cảm biến đo rung
Bảng 1. Các thông số cảm biến đo rung
Tham số
Nhà sản xuất
Công suất
Tín hiệu ra
Dải đo rung

Giá trị
Hansford
11
4-20
0-50

Đơn vị
kW
mA
mm/s

Hệ thống đo rung của thiết bị có thể sử dụng các
loại cảm biến để đo rung khác nhau như đo bằng gia
tốc, đo độ dịch chuyển và đo vận tốc. Cảm biến đo
rung trong công nghiệp hiện nay thường được sử dụng
nhiều là cảm biến đo gia tốc, cảm biến này có độ nhạy
cao và cho kết quả chính xác. Cảm biến được gắn vào
vỏ máy ở các vị trí khác nhau qua nam châm để cố
định cảm biến. Cảm biến đo rung động từ vỏ máy và
đưa tín hiệu ra là dòng điện từ 4-20 (mA) như trong
Hình 1.
Cảm biến HS-4200500108 của hãng Hansford có
dải đo 0-50 (mm/s), đầu ra 4-20 (mA) có đặc tính như
trong Bảng 1 được kết hợp với bộ điều khiển PLC để
giám sát độ rung của động cơ.

𝑣𝑟 =
1

2

2

2

𝑥. 10−3 √ [(𝑠1 . 𝑓1 ) + (𝑠2 . 𝑓2 ) + ⋯ + (𝑠𝑛 . 𝑓𝑛 ) ] =
2

√𝑣21 + 𝑣22 + ⋯ + 𝑣2𝑛 =

34

2.3. Cấu
hình
hệ biến
thống
giám sát độ rung
Hình
1. Cảm
đo đo
rungvàHS-4200500108
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Hình 2. Hệ thống giám sát máy nén khí trong phòng
thí nghiệm của trung tâm nghiên cứu hệ động lực

Các thành phần trong hệ thống như trong Hình 2:
▪ Vibration Sensor: Cảm biến đo rung động;
▪ IU converter: Bộ biến đổi dòng điện 4÷20mA
sang 0÷10V;
▪ PLC (Programmable Logic Controller): Thiết bị
logic lập trình xử lý tín hiệu đo và truyền thông giám sát;
▪ PC: Máy tính cá nhân;

Mạch cảm biến rung sử dụng loại HS-4200500108
Hansford có dải đo 0÷50mm/s, trục M8, cáp PUR dài
2m tiêu chuẩn, tần số đáp ứng của cảm biến 0,1÷1kHz.
Cảm biến với đầu ra 4÷20mA được đưa tới bộ biến
đổi sang điện áp 0÷10V để tương thích với đầu vào
của PLC. Tín hiệu điện áp từ bộ biến đổi sau đó đưa
tới đầu vào tương tự AI0 của PLC S7-1200. Bộ PLC
thực hiện đọc tín hiệu điện áp từ cảm biến rung sau đó
chuyển đổi thành giá trị tương ứng với giá trị vật lý đo
được. Sau khi đã tính được độ rung, giá trị được gửi
tới máy tính (PC) qua kết nối ethernet như sơ đồ thuật
toán trong Hình 4. Phần mềm WinCC trên máy tính sẽ
liên tục đọc giá trị từ PLC và hiển thị lên giao diện
giám sát như trong Hình 3.

3. Thực nghiệm đo và giám sát rung

▪ WinCC: Phần mềm giám sát giá trị độ rung trên
máy tính.

Hình 5. Thí nghiệm đo rung tại phòng thí nghiệm
Hình 3. Phần mềm hệ thống đo và giám sát độ rung

Bảng 3. Các chế độ thí nghiệm
Chế độ

Bắt đầu

Hoạt động
bình thường
Hoạt động sự
cố với bu
lông bệ bị nới
lỏng

Khởi tạo đầu vào AI
Đọc giá trị cảm biến
us từ=0÷ 10V

Lưu
lượng

Áp suất

15m3l/h

2,5at

15m3l/h

2,5at

sensor=us*5 (mm/s)

WinCC đọc dữ
liệu?

Đ

Gửi dữ liệu tới
WinCC

S
Kết thúc

Hình 4. Sơ đồ thuật toán của hệ thống đo rung
Bảng 2. Thông số của động cơ điện
Tham số
Nhà sản xuất
Công suất
Điện áp
Vòng Quay

Giá trị
Toshiba
11
3600
1450

Đơn vị
kW
m3/h
v/ph
Hình 6. Sơ đồ điểm đo trên động cơ
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Hình 7. Độ rung được đo ở vị trí 1,
chế độ hoạt động bình thường

Hình 8. Độ rung được đo ở vị trí 2,
chế độ hoạt động bình thường

Hình 9. Độ rung được đo ở vị trí 3,
chế độ hoạt động bình thường

Hình 10. Độ rung được đo ở vị trí 1,
chế độ hoạt động sự cố

Hình 11. Độ rung được đo ở vị trí 2,
chế độ hoạt động sự cố

Hệ thống đo và giám sát rung được sử dụng trong
thí nghiệm để đo độ rung của động cơ điện lai bơm
nước lắp trong hệ thống nước làm mát của trung tâm
nghiên cứu hệ động lực tại Khoa Máy tàu biển. Bơm
có các thông số kỹ thuật như trong Bảng 2.
Động cơ điện của bơm được đo rung ở ba phần
trên thân động cơ: Phần đầu, phần giữa và cuối như
trong Hình 6. Tại mỗi phần được đo tại ba điểm phía
trên và hai bên của động cơ. Tại các điểm đo, cảm biến
được gắn chặt trên thân của động cơ điện bằng nam
châm. Các chế độ đo như sau: Động cơ làm việc bình
thường với các sản lượng 15m3/h với áp suất là 2,5at.
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Hình 12. Độ rung được đo ở vị trí 3,
chế độ hoạt động sự cố

Bơm được sử dụng để bơm nước tuần hoàn cho máy
chính của động cơ diesel.
Một số sự cố được tạo ra khi bơm đang làm việc.
Các bu lông bệ của bơm lần lượt được nới lỏng ở phía
sau và phía trước động cơ. Ngoài ra nhóm nghiên cứu
còn tạo ra xâm thực bằng cách đóng gần hết van hút
của bơm làm tăng sức cản đường ống hút và tạo ra
hiện tượng xâm thực xảy ra trong bơm khi bơm đang
làm việc. Hiện tượng này thường xảy ra khi bơm làm
việc có đường ống hút dài hoặc tắc bẩn trong quá trình
làm việc làm bơm bị rung khi xâm thực xảy ra.
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4. Kết quả thí nghiệm và đánh giá
Kết quả thí nghiệm cho thấy khi hoạt động ở chế
độ bình thường với lưu lượng lớn nhất của bơm 15
m3/h. Động cơ của bơm được đo rung tại 3 điểm trên
thân động cơ. Trong Hình 7 cho thấy kết quả đo rung
ở vị trí 1 biên độ rung trung bình là 1,52mm/s. Độ
rung thấp nhất là 1,29mm/s. Độ rung cao nhất là
1,97mm/s theo thời gian. Mỗi lần đo được thực hiện
trong khoảng thời gian là 10 phút sau khi bơm đã hoạt
động ổn định.
Trong Hình 8 cho thấy kết quả đo rung ở vị trí 2
biên độ rung trung bình là 0,86mm/s. Độ rung thấp
nhất là 0,58mm/s. Độ rung cao nhất là 1,07mm/s theo
thời gian.
Tại vị trí 3 độ rung trung bình 0,53mm/s. Độ rung
cực đại là 0,68mm/s và độ rung cực tiểu là 0,36mm/s
như trong Hình 8.
So sánh ba điểm đo rung tại 3 vị trí 1, 2, 3 khi bơm
làm việc ở chế độ bình thường cho thấy tại vị trí 1 động
cơ có độ rung lớn nhất do phía sau bệ tương đối yếu.
Độ rung lớn nhất phía sau động cơ là 1,29mm/s. Phía
đầu động cơ có độ rung nhỏ do liên kết chắc chắn với
bơm và hệ thống đường ống qua khớp nối và các bích
nối nên độ rung lớn nhất chỉ có 0,68mm/s.
Khi nới lỏng bu lông bệ bên phải, ở phía sau động
cơ điện và vẫn cho bơm hoạt động ở lưu lượng 15m3/h.
Đo rung tại ba điểm 1, 2, 3 trên cho thấy độ dao rung
của động cơ tăng lên mạnh ở cả ba điểm đo.
Trong Hình 10 cho thấy kết quả đo rung ở vị trí 1
khi nới lỏng bu lông bệ. Độ rung trung bình là
7,3mm/s. Độ rung thấp nhất là 4,5mm/s. Độ rung cao
nhất là 11,27mm/s. Tại điểm 1, độ rung trung bình
tăng lên so với bình thường là 5,8mm/s. Độ rung cực
đại lớn hơn 9,3 mm/s.
Trong Hình 11 cho thấy kết quả đo rung ở vị trí 2
biên độ rung trung bình là 1,2mm/s. Độ rung thấp nhất
là 0,7mm/s. Độ rung cao nhất là 1,28mm/s theo thời
gian. Tại điểm 2, độ rung trung bình tăng lên so với
bình thường là 0,34mm/s. Độ rung cực đại lớn hơn
0,21mm/s.
Tại vị trí 3 như trong Hình 12 cho thấy độ rung
trung bình 0,54mm/s. Độ rung cực đại là 0,78mm/s và
độ rung cực tiểu là 0,34mm/s. Tại điểm 3, độ rung
trung bình tăng lên so với bình thường là 0,01mm/s.
Độ rung cực đại lớn hơn 0,1mm/s.

hưởng ít hơn chỉ thay đổi 0,1mm/s. Do đó nếu động
cơ làm việc với thời gian dài thì ổ đỡ phía sau của
động cơ sẽ bị hư hỏng và dẫn tới hỏng các chi tiết
truyền động khác của động cơ như roto, trục động cơ.

5. Kết luận
Kết quả nghiên cứu hệ thống đo và giám sát rung
của động cơ điện lai bơm trong phòng thí nghiệm cho
thấy:
Độ rung của động cơ được giám sát liên tục tại ba
điểm trên thân của động cơ. Khi có sự cố bất thường
xảy ra như nới lỏng bu lông bệ phía sau. Giá trị đo độ
rung tăng lên nhanh tại điểm gần vùng có bu lông bị
nới lỏng tới 11,27mm/s. còn các điểm khác cũng bị
ảnh hưởng nhưng giá trị độ rung thay đổi nhỏ hơn từ
0,1mm/s đến 0,21mm/s. Nếu hoạt động lâu dài ở chế
độ rung này các thiết bị truyền động của động cơ sẽ bị
hư hỏng. Kết quả đo có độ chính xác cao giúp người
khai thác biết được tình trạng làm việc của bơm và có
biện pháp bảo dưỡng hoặc ngăn ngừa sự cố một cách
kịp thời trong quá trình khai thác.
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So sánh ba điểm đo rung tại 3 vị trí 1,2, 3 khi bơm
làm việc ở chế độ sự cố cho thấy tại vị trí 1 động cơ
có độ rung lớn nhất do bu lông bệ bị lỏng làm động cơ
bị rung mạnh. Độ rung lớn nhất phía sau động cơ là
11,27mm/s. còn phía trước động cơ độ rung bị ảnh
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NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘ NGHỊCH LƯU BA PHA
SỬ DỤNG DRIVER TÍCH HỢP
RESEARCH AND DESIGN THREE-PHASE INVERTER
USES INTEGRATED GATE DRIVER
VŨ NGỌC MINH*, PHẠM THỊ HỒNG ANH
Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
*Email liên hệ: minhvn.ddt@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Bài báo trình bày cấu trúc bộ nghịch lưu độc lập
ba pha tích hợp driver FSBB30Ch60C và sơ đồ
mạch ghép nối với vi điều khiển. Bài báo cũng
trình bày sơ đồ mạch mô phỏng và chế tạo mạch
thực nghiệm bộ nghịch lưu điều khiển động cơ
điện xoay chiều ba pha. Thiết bị được chế tạo có
cấu trúc đơn giản, có tính mở, phù hợp cho việc
triển khai nghiên cứu, phát triển công nghệ trong
các phòng thí nghiệm. Các kết quả mô phỏng
trên phần mềm PSIM và kết quả thực nghiệm cho
thấy tính chính xác và hiệu quả của thiết bị được
xây dựng.
Từ khóa: Biến tần, nghịch lưu ba pha, điều khiển
động cơ điện xoay chiều ba pha.

Abstract
The paper presents the structure of the threephase independent inverter with integrated driver
FSBB30Ch60C and a circuit diagram to pair it
with the microcontroller. The article also presents
the simulation circuit and the experimental circuit
of the inverter to control the three-phase AC
motor. The device is made simple, has an open
structure, suitable for research and technology
development in laboratories. Simulation results
on PSIM software and experimental results show
the accuracy and efficiency of the device being
built.
Keywords: Converter, three phase inverter, three
phase motor control.

1. Đặt vấn đề
Các bộ biến đổi công suất AC/DC, AC/AC sử
dụng rất phổ biến trong ngành giao thông vận tải cho
các hệ thống tàu điện ngầm, tàu điện trên cao, ô tô
điện. Trong lĩnh vực công nghiệp, bộ biến đổi
AC/DC, DC/AC sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng
điều chỉnh dải rộng về tốc độ.
Nghịch lưu ba pha sử dụng cấu trúc driver tách
riêng với van động lực đã được ứng dụng trong công
nghiệp từ lâu, chúng có cấu trúc phức tạp, giá thành
cao, phù hợp với dải công suất trung bình và lớn. Các
tác giả cũng có một số nghiên cứu, mô phỏng và chế

38

tạo theo hướng này thể hiện qua các công trình công
bố [1-2].
Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành bán dẫn
công suất, các bộ biến đổi công suất tích hợp driver
đang được chú ý phát triển, tối ưu hóa về kích thước,
đơn giản hóa trong ghép nối và giảm giá thành sản
phẩm đầu ra. Cấu trúc bộ biến đổi AC/DC/AC dần
được ứng dụng vào lĩnh vực điện tử gia dụng như
máy giặt inverter, điều hòa inverter, tủ lạnh inverter
[4-6],…

Mạch điều khiển

Mạch công suất

220V

Nguồn điều
khiển

Chỉnh lưu
diode

Màn hình
Cổng vào/ra

Khối phanh
DC

Vi điều khiển
30F4011

Driver
tích hợp

Van công
suất nghịch
lưu

Hình 1. Cấu trúc bộ nghịch lưu 3 pha

Các bộ nghịch lưu ba pha công nghiệp có cấu trúc
đóng chỉ phù hợp với nghiên cứu vận hành, không phù
hợp với mục đích nghiên cứu và phát triển khoa học. Nếu
chúng ta chế tạo được bộ nghịch lưu có tính mở sẽ tạo sự
linh hoạt trong nghiên cứu phát triển công nghệ và các
thuật toán điều khiển (firmware) cũng như phát triển cấu
trúc phần cứng (hardware). Hình 1 trình bày giải pháp
thiết kế bộ nghịch lưu 3 pha với mạch công suất và mạch
điều khiển được tách rời tạo sự linh hoạt trong ghép nối
và thử nghiệm. Phần điều khiển được nhóm tác giả phát
triển và hoàn thiện trong [1-3]. Bài báo này trình bày
phần thiết kế, chế tạo, đánh giá kết quả mô phỏng và kết
quả thực nghiệm bộ công suất nghịch lưu ba pha sử dụng
IC driver tích hợp FSBB30Ch60C.
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2. Cấu trúc và thông số IC van công suất tích
hợp driver FSBB30Ch60C
FSBB30Ch60C là van công suất tích hợp driver do
hãng Fairchild phát triển có thông số kỹ thuật được
trình bày trong Bảng 1. Kích thước nhỏ gọn, giá thành
hợp lý, phù hợp với vùng công suất thấp nên
FSBB30Ch60C và các biến thể của nó ngày càng
được ứng dụng rộng rãi
Bảng 1. Thông số kỹ thuật FSBB30Ch60C

Stt

Tham số kỹ thuật

Đơn vị

1

Điện áp hoạt động

450V

2

Dòng điện

30A

3

Điện áp điều khiển

4

Thời gian chuyển mạch

5

Vce(sat) lớn nhất

6

Tần số điều biến lớn nhất

15-20V
0,1-0,4us
2V
20Khz

Hình 3. Ghép nối vi điều khiển với FSBB30Ch60C

Tín hiệu đo dòng ba pha được lấy từ các điện trở
Rsu, Rsv, Rsw qua khâu lọc thông thấp R-C đưa trực
tiếp về cổng vào ADC của vi điều khiển. Tín hiệu bảo
vệ quá dòng từ vi điều khiển đưa tới IC driver thông
qua mạch lọc thông thấp Rf-Csc. Ngưỡng dòng bảo
vệ được tính theo công thức Ibv=0,5/Rsv

Hình 4. Sơ đồ khối mạch công suất

Hình 2. Sơ đồ khối FSBB30Ch60C

Cấu trúc phần cứng của FSBB30Ch60C được trình
bày trên Hình 2. Sáu van IGBT kèm diode nội được
mắc theo cấu trúc mạch cầu ba pha.
Nhóm ba van thấp được điều khiển chung bởi bộ
driver ba kênh kết hợp tính năng đo và bảo vệ quá
dòng trên từng pha tải. Khi xảy ra hiện tượng quá
dòng, ba van IGBT nhóm thấp được điều khiển khóa
lại. Nhóm ba van cao được điều khiển bởi ba bộ driver
riêng biệt sử dụng kỹ thuật bootstrap, ba diode
bootstrap tích hợp sẵn trong IC để giảm kích thước
mạch điện tử bên ngoài.

3. Thiết kế, chế tạo bộ nghịch lưu ba pha
Hình 3 Trình bày sơ đồ ghép nối trực tiếp giữa Ic
tích hợp với vi điều khiển, kiểu ghép nối trực tiếp giúp
giảm thiểu số lượng linh kiện điện tử từ đó giảm chi
phí bộ biến đổi cũng như diện tích bố trí bảng mạch.

SỐ 71 (8-2022)

Cbs, Cbsc kết hợp với diode nội tạo thành mạch
bootstrap cho ba pha. Tín hiệu điều khiển van từ vi điều
khiển đưa tới Ic mắc qua mạch lọc Rs-Cps để giảm hiện
tượng dao động ký sinh khi van chuyển mạch.
Cấu trúc mạch công suất nghịch lưu ba pha trên
Hình 1 được cụ thể hóa trên Hình 4. IC driver tích hợp,
mạch đo và bảo vệ dòng được đặt trên một bảng mạch.
Phần chỉnh lưu, DC link và mạch phụ trợ bảo vệ quá
áp được phát triển riêng trên một bảng mạch khác để
tạo sự linh hoạt trong kết nối và đo đạc tham số.
Nguồn cấp đầu vào lấy từ lưới điện xoay chiều 220V250V. Mạch công suất nghịch lưu được thiết kế để sử
dụng cho động cơ có công suất tới 750W, điện áp hoạt
động 220V.
Hình 11 và 12 trình bày sơ đồ nguyên lý được tác
giả triển khai trong thực tế. Hình 9 là bảng mạch chỉnh
lưu có bảo vệ quá áp và Hình 10 là bảng mạch công
suất tích hợp FSBB30CH60C được chế tạo thử
nghiệm.
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4. Kết quả mô phỏng và thực nghiệm
Hình 5 là sơ đồ cấu trúc mạch công suất nghịch
lưu ba pha trong mô phỏng. Các thông số của van
IGBT lấy theo số liệu của nhà sản xuất [4] được trình
bày trong Bảng 2.

trong Bảng 2, Ic tích hợp FSBB30CH60C hoàn toàn
đáp ứng tốt với nhiệm vụ điều khiển động cơ. Hình 6
là kết quả mô phỏng điện áp trên van IGBT khi mạch
công suất có điện cảm L=5uH. Quá trình khởi động
điện áp trên van chỉ tăng đến 410V trong khi IGBT
khả năng chịu điện áp Vces=600V, như vậy van làm
việc an toàn, hệ số an toàn về điện áp đạt tới 1,46.
Ia

Ib

Ic

6
4
2
0
-2
-4
-6
0

0.1

0.2

0.3

0.4

Time (s)

Hình 5. Mạch nghịch lưu mô phỏng trên Psim

Hình 7. Dòng khởi động động cơ

Bảng 2. Thông số IGBT trong FSBB30Ch60C

Stt

Tham số kỹ thuật

Đơn vị

1

Điện áp collector-emitter, Vces

600V

2

Dòng collector, Icmax

60A

3

Công suất nhiệt, Pc

106W

4

Điện áp rơi trên diode, VF

2,1V

5

Điện áp bão hòa IGBT, Vce(sat)

2V

6

Tần số điều biến

10khz

Thông số mô phỏng và thực nghiệm chính trong
bài báo bao gồm: Khả năng hoạt động của bộ nghịch
lưu với các tải khác nhau, điện áp trên van khi bộ biến
đổi mang tải, hình dáng dòng điện, điện áp trên tải.

Ptot_D

Ptot_Q

0

0.1

12
10
8
6
4
2
0
-2
0.2

0.3

0.4

0.5

Time (s)

Hình 8. Công suất tiêu tán trên IGBT và điode

Hình 9, 10 là hình ảnh hai thành phần của mạch
công suất bộ biến tần ba pha trên phần mềm thiết kế
mạch, bao gồm mạch nghịch lưu và mạch chỉnh lưu
có bảo vệ quá áp theo sơ đồ nguyên lý trên Hình 4.
Hình 13 trình bày ghép nối hoàn chỉnh các thành phần
bộ biến tần sử dụng IC tích hợp FSBB30Ch60C trong
thực nghiệm để điều khiển động cơ xoay chiều ba pha.

Vdc
500
400
300
200
100
0
-100
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Time (s)

Hình 6. Điện áp trên IGBT khi L=5uH

Bộ nghịch lưu được mô phỏng trong trường hợp
điều khiển theo luật PWM với hệ số điều biến bằng 1.
Tải là động cơ điện xoay chiều ba pha 220V, 750W,
cosφ 0,72. Điện áp nguồn một chiều 310V. Bước mô
phỏng E-6(s)
Hình 7, 8 trình bày kết quả mô phỏng quá trình
khởi động động cơ xoay chiều ba pha roto lồng sóc.
Dòng khởi động lớn nhất trên mỗi pha ≈ 6A. Công
suất nhiệt trên van ≈ 10W. Đối chiếu với tham số van
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Hình 9. Board mạch công suất FSBB30Ch60C

Khi ghép nối thực tế Ic công suất FSBB30CH60C
với mạch điều khiển được trình bày trên Hình 1. Mạch
công suất nghịch lưu hoạt động ở điện áp cao, để đảm
bảo an toàn cho con người trong vận hành thử nghiệm
và nạp phần mềm, tác giả thiết kế vi điều khiển giao
tiếp với FSBB30CH60C thông qua ic cách ly quang
6N137.
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Bảng 3. Kết quả đo điện áp lớn nhất trên IGBT

Chế độ tải

Điện áp lớn nhất
trên IGBT (V)

Sai số cho phép
(V)

Không tải

311

±2V

25 %
50 %
75 %

340
355
410

±2V
±2V
±2V

100 %

425

±3V

Hình 10. Board mạch công suất chỉnh lưu và bảo vệ
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Hình 11. Sơ đồ nguyên lý mạch công suất FSBB30Ch60C ghép nối với vi điều khiển
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Hình 12. Sơ đồ nguyên lý mạch công suất chỉnh lưu và bảo vệ quá áp
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Bảng 3 trình bày kết quả thực nghiệm đo điện áp
trên IGBT khi vận hành động cơ xoay chiều ba pha
220V, 750W tương ứng với các phụ tải khác nhau. Kết
quả thực nghiệm tương đồng với kết quả mô phỏng.

động van IGBT bằng phần mềm PSIM và thiết kế, chế
tạo thành công bộ nghịch lưu điều khiển động cơ xoay
chiều 3 pha roto lồng sóc.
Các kết quả mô phỏng và thực nghiệm cho thấy bộ
nghịch lưu ba pha hoạt động tốt. Thiết bị do nhóm tác
giả chế tạo có ưu điểm là đơn giản, có tính mở, sử
dụng linh kiện điện tử hiện đại, dễ dàng triển khai chế
tạo thực nghiệm trên diện rộng cho mục đích nghiên
cứu khoa học cũng như ứng dụng thương mại hóa sản
phẩm trong tương lai.
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Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường Đại học
Hàng hải Việt Nam trong đề tài mã số: DT21-22.44.
Hình 13. Bộ nghịch lưu ba pha được hoàn thiện và
vận hành thực nghiệm
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Hình 15. Thực nghiệm (trái) và mô phỏng (phải)
điện áp 2 pha u, v trên động cơ xoay chiều ba pha

Dòng điện trên 2 pha khi điều khiển động cơ ở tần
số định mức được đo bằng oscilloscope trên Hình 14.
Kết quả thực nghiệm cho thấy mạch công suất hoạt
động tốt, dòng điện cấp cho động cơ có dạng hình sin
phù hợp với tải động cơ điện xoay chiều ba pha. Điện
áp trên 2 pha u, v đo bằng thực nghiệm và mô phỏng
thể hiện trên Hình 15, điện áp là các chuỗi sóng hài
bậc cao không có điểm bất thường với giá trị lớn nhất
khi tải định mức là 425V.
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5. Kết luận
Bài báo đã phân tích cấu trúc IC công suất tích hợp
driver FSBB30CH60. Từ các tham số của IC tích hợp
do nhà sản xuất cung cấp, tác giả đã mô phỏng hoạt
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THIẾT KẾ ỨNG DỤNG INTERNET OF THINGS
ĐO, GIÁM SÁT CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG
VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN QUA NỀN TẢNG BLYNK
AN INTERNET OF THINGS APPLICATION
FOR MEASUREMENT, SUPERVISION OF ENVIRONMENTAL PARAMETERS
AND CONTROL ELECTRICAL DEVICES ON BLYNK
ĐOÀN HỮU CHỨC
Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng
Email liên hệ: chucdh@hpu.edu.vn
Tóm tắt
Internet of things (IoT) ngày càng được ứng dụng
rộng rãi trong cuộc sống. Bài báo trình bày một
ứng dụng IoT cho việc đo lường, giám sát các
thông số của môi trường như nhiệt độ, độ ẩm,
nồng độ khí gas, phát hiện chuyển động và điều
khiển thiết bị điện như quạt điện, đèn chiếu sáng.
Các thành phần của hệ thống, lưu đồ thuật toán
và giao diện điều khiển hệ thống được trình bày
một cách chi tiết. Việc kết nối tới hệ thống qua
Internet để giám sát và điều khiển được thực hiện
qua trang web của Blynk trên máy tính hoặc
Blynk IoT trên điện thoại thông minh. Mô hình hệ
thống đã được xây dựng và hoạt động tin cậy.

bao gồm các máy tính mà còn bao gồm các hệ thống
nhúng kết nối đến các đối tượng vật lý, tất cả được
nối vào mạng internet, cho phép các thiết bị có thể
tạo, trao đổi, phân tích dữ liệu và đưa ra các quyết
định với sự can thiệp của con người là tối thiểu 1 [1].
IoT có tiềm năng thay đổi mọi khía cạnh trong
cuộc sống của chúng ta, giống như cách mà Internet
đã thay đổi. Internet kết nối vạn vật được ứng dụng
trong nhiều lĩnh vực. Việc kết nối tới Internet được
thực hiện qua nhiều cách khác nhau như qua mạng
Lan, Wan, chuẩn Zigbee hay mạng wifi [2].

Từ khóa: Arduino, ESP8266, IoT.

Abstract
Internet of things (IoT) is increasingly widely
applied in life. The article presents an IoT
application for measuring and monitoring
environmental parameters of temperature,
humidity, gas concentration, motion detection and
control of electrical equipment such as electric
fans and lights. The components of the system, the
algorithm flowchart and the system control
interface are presented in detail. The connection
to the system via the Internet for monitoring and
control is done via the Blynk website on a
computer or Blynk IoT on a smartphone. The
system has been built and works reliably.
Keywords: Arduino, ESP8266, IoT.

1. Khái niệm IoT (Internet of Things)
Một trong những định nghĩa được chấp nhận
rộng rãi về IoT là:
Internet kết nối vạn vật (Internet of things - IoT)
là sự phát triển của các dịch vụ Internet, không chỉ
SỐ 71 (8-2022)

Hình 1. Một số ứng dụng của IoT

Các ứng dụng phổ biến hiện nay là cho những
ngôi nhà thông minh, thành phố thông minh, nông
nghiệp thông minh, giám sát các thông số sức khỏe,
môi trường, nông nghiệp,... [3].
Trong [1] nhóm tác giả đã sử dụng các KIT
Arduino và ESP8266 để thực hiện một số ứng dụng
điều khiển thiết bị điện trong nhà như các thiết bị
chiếu sáng, quạt điện, tivi,… Tuy nhiên việc sử dụng
thêm kit Arduino Uno khi đã dùng ESP 8266 làm
tăng độ phức tạp và tăng giá thành của hệ thống.
Trong [2] đã tổng kết cũng như so sánh các ưu
điểm của việc sử dụng các nền tảng kết nối mạng
Internet cho ứng dụng IoT. Qua đó cho thấy việc sử
dụng kết nối qua mạng Internet - Wifi là hiệu quả và
kết nối toàn cầu. Mặc dù vậy giá thành có thể tăng
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lên. Điều này có thể được khắc phục bằng cách dùng
ESP 8266 và tận dụng tài nguyên của nó cho việc kết
nối các cảm biến để thu nhận tín hiệu đo cũng như sử
dụng nó cho việc điều khiển thiết bị điện.
Trong bài báo này, tác giả trình bày thiết kế ứng
dụng IoT sử dụng các cảm biến đo lường các thông số
môi trường từ đó có tín hiệu điều khiển thiết bị phù
hợp sử dụng ESP8266 kết nối mạng Internet qua Wifi.

2. Thiết kế ứng dụng IoT điều khiển thiết bị
điện
Để thiết kế một ứng dụng về IoT, ở đây ta sử
dụng các cảm biến để đo các thông số môi trường
như nhiệt độ, độ ẩm, độ ẩm đất, nồng độ khí gas,
cảm biến chuyển động từ đó lấy tín hiệu điều khiển
quạt, điều hòa, thiết bị chiếu sáng hoặc bất kỳ một cơ
cấu chấp hành nào khác. Mô hình bao gồm cảm biến
nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ khí ga, cảm biến chuyển
động, cảm biến ánh sáng, các bộ vi xử lý, các
module truyền nhận tín hiệu không dây như
NodeMCU ESP8266 để điều khiển thiết bị trong nhà,
giám sát các thông số của cảm biến cũng như trạng
thái của thiết bị thông qua các thiết bị ngoại vi như
điện thoại và máy tính mà trực tiếp là qua app Blynk
[4, 5]. Sơ đồ của hệ thống được trình bày chi tiết trên
Hình 2.
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Điện áp hoạt động: 3,3V.
Điện áp vào: 5V thông qua cổng USB.
Số chân I/O: 11 (tất cả các chân I/O đều có
Interrupt/PWM/I2C/Onewire, trừ chân D0).
Số chân Analog Input: 1 (điện áp vào tối đa
3,3V).
Bộ nhớ Flash: 4MB.
Giao tiếp: Cáp Micro USB.
Hỗ trợ bảo mật: WPA/WPA2.
Tích hợp giao thức TCP/IP.
Để thuận lợi cho việc lắp đặt trong thực tế, nhóm
sử dụng 3 module ESP8266 cho từng phòng riêng
biệt. Chi tiết như trên Hình 4.

Hình 3. Sơ đồ chân của ESP8266

Hình 2. Mô hình hệ thống IoT giám sát các thông số
môi trường

Khối trung tâm
Ý tưởng thiết kế là sử dụng nhiều module cảm
biến kết hợp, vì vậy sẽ cần một số lượng chân kết nối
cụ thể. Module Wifi ESP8266 NODE MCU với 14
chân digital I/O và 1 chân analog, 1 cổng micro USB
rất phù hợp để làm khối xử lý trung tâm. Sơ đồ chân
nguyên lý chi tiết được trình bày trên Hình 3.
Các thông số kỹ thuật chính:
Chip: ESP8266EX.

Hình 4. Sơ đồ nguyên lý khối điều khiển trung tâm

Khối cảm biến
- Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm DHT11 có chức
năng thu thập giá trị các thông số nhiệt độ và độ ẩm
của môi trường trong vùng tác động và gửi về cho
module arduino mega.
- Để đo nồng độ các loại khí gas có thể gây cháy nổ,
trong thiết kế này sử dụng cảm biến MQ2. Tín hiệu từ
cảm biến được về module aduino mega hoặc ESP8266.

WiFi: 2,4GHz hỗ trợ chuẩn 802,11 b/g/n.
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- Cảm biến PIR làm nhiệm vụ phát hiện chuyển
động của các đối tượng thông qua việc thu nhận tín
hiệu hồng ngoại của nguồn phát và gửi về cho
module arduino mega.

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
nhật chính xác các giá trị thu được từ các cảm biến.
Giao diện thực hiện điều khiển hệ thống trên nền
tảng Web và điện thoại thông minh như Hình 6 và 7.

Khối truyền nhận dữ liệu
- Những thiết bị ngoại vi như điện thoại và máy
tính được kết nối truy cập ứng dụng Blynk qua
Internet để hiển thị các giá trị của cảm biến cũng như
điều khiển thiết bị điện qua các ứng dụng trên thông
qua Wifi.
- Các dữ liệu từ thiết bị ngoại vi được nhận từ
NodeMCU qua Wifi để giám sát và đồng thời gửi dữ
liệu cho NodeMCU để điều khiển.
Khối điều khiển
Sử dụng các relay để tắt mở các thiết bị trong nhà
như đèn, quạt.
Khối nguồn
Sử dụng adapter 5V/3A để cấp nguồn cho các
thiết bị, các module và cảm biến.

Hình 5. Lưu đồ thuật toán điều khiển hệ thống

Hệ thống giám sát này có thể lắp đặt trực tiếp vào
trong nhà, căn hộ hoặc những nơi cần thiết. Người
dùng sẽ nắm bắt được tình hình các thông số môi
trường như nhiệt độ, độ ẩm, khí dễ cháy nổ và
chuyển động bất cứ lúc nào kết nối Wifi cùng với
một chiếc điện thoại thông minh và có thể điều khiển
thiết bị điện theo nhu cầu của người sử dụng.
Trên cơ sở phần cứng này, nhóm thực hiện xây
dựng thuật toán và viết chương trình điều khiển. Để
ứng dụng IoT, nhóm tác giả sử dụng ứng dụng Blynk.
Hình 5 trình bày chi tiết lưu đồ thuật toán. Quy trình
như sau:
- NodeMCU ESP8266 được cấu hình nhận sóng
wifi và mật khẩu của modem nhà mạng có kết nối tới
Internet, đặt tốc độ Baud phù hợp, cấu hình ngõ vào
ra và cảm biến, sau đó sẽ đọc các giá trị cảm biến,
tạo 1 chuỗi gồm các thông số của các cảm biến, trạng
thái các thiết bị.
- Tiếp theo đẩy các thông số này lên ứng dụng
Blynk qua wifi để giám sát theo dõi. Đồng thời
NodeMCU cũng nhận tín hiệu điều khiển từ Blynk,
để điều khiển các thiết bị tương ứng.
- Việc truyền và nhận tín hiệu của NodeMCU đều
được kết nối qua mạng Internet. Khi các thông số
của môi trường cần giám sát như nhiệt độ, độ ẩm, độ
ẩm đất, nồng độ khí dễ cháy,... vượt quá mức quy
định thì bộ xử lý trung tâm ESP8266 gửi cảnh báo
đến điện thoại và qua email của người dùng.
- Các bước trên sẽ được lặp lại liên tục để đảm
bảo hệ thống luôn điều khiển đúng thiết bị và cập
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Hình 6. Giao diện điều khiển trên điện thoại

Giao diện Blynk của hệ thống bao gồm 2 khối:
Khối điều khiển: Bao gồm 9 nút để điều khiển
bật tắt các thiết bị như đèn quạt trong ngôi nhà.
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Khối hiển thị: Bao gồm 3 màn hình thị những
thông tin về môi trường được giám sát như giá trị
của nhiệt độ phòng, độ ẩm phòng, khí gas và sự
chuyển động trong ngôi nhà.
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3. Kết luận
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Việc điều khiển thiết bị điện trong nhà như quạt
điện, điều hòa hay thiết bị chiếu sáng được thực hiện
qua ứng dụng Blynk. Các cảm biến sử dụng đều hoạt
động tốt. Dữ liệu và trạng thái của các thiết bị và
cảm biến được truyền nhận liên tục qua serve ứng
dụng Blynk. Người dùng có thể nhận đầy đủ thông
tin về hệ thống trên các điện thoại thông minh hoặc
máy tính truy cập Internet.
Hệ thống tiến hành cảnh báo cho người dùng
bằng cách gửi mail và thông báo qua điện thoại.
Những tồn tại chưa được xử lý như khi nhà đột
ngột mất điện hay là khi đã cấp điện cho thiết bị
nhưng thiết bị chấp hành hoạt động không ổn định
hoặc hỏng thì trạng thái thiết bị không được cập nhật
chính xác. Chưa đáp ứng được điều khiển trong thời
gian thực.
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NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG DÒNG CHẢY, HỆ THỐNG THÔNG GIÓ
VÀ SỰ LAN TRUYỀN TIẾNG ỒN TRONG NHÀ MÁY
A NUMERICAL SIMULATION OF FLUID FLOW THROUGH FACTORY,
EFFICIENCY OF VENTILATION SYSTEM AND ACOUSTIC PROPAGATION
PHẠM LÊ BẮC, PHẠM DUY NAM, PHẠM VĂN SÁNG*
Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội
*Email liên hệ: sang.phamvan@hust.edu.vn
Tóm tắt
Ngày nay, môi trường làm việc của công nhân, kỹ
sư đang ngày càng được quan tâm hơn. Các hệ
thống cần được thiết kế sao cho đảm bảo điều kiện
thông thoáng khí, giảm sự ảnh hưởng của tiếng ồn
và nhiệt độ từ hệ thống máy móc tới công nhân.
Trong nghiên cứu này chúng tôi khảo sát các yếu
tố trên bằng phương pháp mô phỏng thông qua
việc giải các bài toán về dòng chảy bao quanh vật
thể, hiện tượng lan truyền âm thanh và nhiệt độ.
Từ các kết quả thu được chúng tôi có thể đánh giá
và đưa ra các giải pháp nhằm giảm thiểu tiếng ồn,
tăng hiệu suất của hệ thống thông gió.
Từ khóa: Dòng chảy bao vật thể, hệ thống thông
gió, lan truyền âm thanh.

Abstract
Nowadays, working environment is the one of
important issue in factory. Ventilation system is
designed for satisfied requirements of fluid flow in
factory, decrease effect of noise from mechanic
system. We examine the interaction problem
between the flow through an object and the
phenomenon of generating and propagating noise
in the factory. According to the results we offer
some solutions to reduce noise, improve efficiency
of ventilation system.
Keywords: Fluid flow,
acoustic propagation

ventilation

thoải mái, nếu tiếp xúc trong thời gian dài có thể gây
hại tới khả năng nghe của công nhân. Bên cạnh đó yếu
tố thông thoáng khí trong nhà máy sẽ đảm bảo mức
nhiệt độ ổn định, tạo cảm giác thoải mái cho công
nhân khi làm việc. Hiện nay khi tiến hành xây dựng
nhà máy các thông số trên được tính toán bằng nhiều
cách khác nhau như: Đo đạc thực nghiệm [1], mô
phỏng số [2]. Trong mỗi phương pháp đều có các ưu
nhược điểm khác nhau. Phương pháp đo đạc thực
nghiệm cho kết quả chính xác theo địa hình, bố trí
trong nhà máy. Phương pháp này đưa ra được kết quả
về cấu trúc dòng chảy, mức cường độ âm, nhiệt độ tại
các vị trí trong nhà máy. Các kết quả thu được có thể
được ứng dụng trong quá trình thiết kế, xây dựng nhà
máy. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi chi phí thực
hiện cao, máy móc hiện đại và số lượng nhân công
thực hiện lớn. Với sự phát triển của máy tính ngày nay
cho phép chúng ta có thể khảo sát dòng chảy, tiếng ồn
và nhiệt độ lan truyền trong nhà máy từ đó đưa ra
những cải tiến phù hợp nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng
của các yếu tố này tới công nhân làm việc trong nhà
máy. Bên cạnh đó phương pháp mô phỏng giúp chúng
ta thực hiện tiện lợi hơn, có kết quả nhanh hơn và tiết
kiệm hơn so với các thử nghiệm thực tế. Mô hình nhà
máy được sử dụng trong mô phỏng này là nhà máy
Haast Hà Nam (Hình 1).

system,

1. Giới thiệu
Ngày nay, ngày càng có nhiều nhà máy được xây
dựng kéo theo nhu cầu nhân công lao động cũng ngày
càng tăng thêm. Từ đó các yếu tố về sự an toàn và
thoải mái trong quá trình làm việc của công nhân cũng
ngày càng được quan tâm hơn. Tiếng ồn và sự thông
thoáng trong nhà máy là một trong những yếu tố quan
trọng ảnh hưởng tới hiệu quả công việc và sức khỏe
của công nhân trong nhà máy. Việc tiếp xúc với tiếng
ồn lớn trong quá trình làm việc sẽ tạo cảm giác không
SỐ 71 (8-2022)

Hình 1. Hình ảnh thực tế của nhà máy Haast Hà Nam

2. Phương pháp mô phỏng số
Để thực hiện mô phỏng lan truyền dòng chảy, nhiệt
độ và âm thanh trong nhà máy chúng tôi đã sử dụng phần
mềm mô phỏng Simcenter STAR CCM+ và mô hình nhà
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máy Haast tại Hà Nam. Từ việc mô phỏng chúng tôi đưa
ra các dữ liệu về phân bố vận tốc, áp suất của dòng chảy,
lan truyền âm thanh và nhiệt độ từ các thiết bị. Thông
qua đó đưa ra các kết luận về nguyên nhân, mức độ ảnh
hưởng và đề xuất một số giải pháp.

2.1. Phương trình biểu diễn dòng chảy

𝑑𝑡

1

𝜈

𝜌

3

= 𝐹 − 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑝 + 𝜈Δ𝑢
⃗ + 𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑑𝑖𝑣𝑢
⃗)

(1)

Trong đó: u - Là vận tốc dòng chảy; F - Là lực
khối; 𝜌 - Là khối lượng riêng chất lỏng; 𝜈 - Là độ
nhớt động học; 𝛥 - Là toán tử Laplas; t - Là thời gian.
Với điều kiện ban ban đầu là dòng chảy rối, đầu
vào tự do, mô hình rối K-Omega được lựa chọn để
giải các phương trình chuyển động của dòng khí trong
nhà máy. Ngoài ra mô hình SST K-Omega (Shear
Stress Transport) cũng được sửa dụng để mô tả chính
xác hơn dòng chảy ở gần và xa tường. SST K Omega
là một mô hình kết hợp giữa K-Omega và K-Epsilon
tận dụng được ưu điểm của 2 mô hình:
- Mô hình K-Omega rất thích hợp để mô phỏng
dòng chảy trong lớp phụ nhớt;
- Mô hình K-Epsilon lý tưởng để dự đoán hành vi
của dòng chảy ở các vùng cách xa bức tường.

2.2. Phương trình biểu diễn lan truyền nhiệt độ
Truyền nhiệt là sự trao đổi nhiệt lượng giữa các
môi chất ở nhiệt độ khác nhau. Quá trình trao đổi nhiệt
diễn ra theo hướng truyền nhiệt năng từ nói có nhiệt
độ cao đến nơi có nhiệt độ thấp cho đến khi nhiệt độ
được cân bằng thì ngừng lại.
Truyền nhiệt được tồn tại dưới ba hình thức: Dẫn
nhiệt, đối lưu và bức xạ nhiệt.
Trong STAR-CCM+, sự truyền nhiệt trong không
khí được tính toán dựa trên phương trình năng lượng
trong chất lỏng. Phương trình năng lượng trong chất
lỏng được viết dưới dạng [5]:
𝜕
∫ 𝜌 𝐸𝑑𝑉
𝜕𝑡 𝑉

+ ∮𝐴 𝜌𝐻v ∙ 𝑑a = − ∮𝐴 𝑞̇ ′′ ∙ 𝑑a +

∮𝐴 T ∙ v𝑑a + ∫𝑉 f𝑏 ∙ v𝑑𝑉 + ∮𝐴 ∑𝑖 ℎ𝑖 𝑗𝑖 𝑑a + ∫𝑉 𝑆𝑢 𝑑𝑉
(2)
Trong đó: 𝐸 - Là tổng năng lượng; 𝐻 - Là tổng
enthalpy; 𝑞̇ ′′ - Là vector thông lượng nhiệt; T - Là
ứng suất căng nhớt; v - Là véc tơ vận tốc; f𝑏 - Là
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véc tơ lực khối; ℎ𝑖 - Là enthalpy thành phần; 𝑗𝑖 - Là
dòng khuếch tán thành phần; 𝑆𝑢 - Là nguồn nhiệt.
Tổng năng lượng liên quan đến tổng enthalpy 𝐻:
𝐸=𝐻−

𝑝

(3)

𝜌

Trong đó:

Phương trình RANS là phương trình biểu diễn
dòng chảy trong không gian theo thời gian, được mô
tả bằng phương trình sau [4]:
⃗
𝑑𝑢
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𝐻 =ℎ+

|v|2

(4)

2

Với ℎ là enthalpy tĩnh.

2.3. Phương trình biểu diễn lan truyền âm thanh
Phương trình xác định vận tốc âm thanh [6]:
(5)

𝛼0 = √𝛾𝑅𝑇0

Trong đó: 𝛼0 - Là vận tốc lan truyền của âm
thanh; 𝛾 - Là chỉ số đoạn nhiệt hay tỷ số nhiệt dung
ở vùng áp suất không đổi đối với nhiệt dung và ở thể
tích không đổi đối với chất lưu; 𝑅 - Là hằng số khí
phổ quát; 𝑇0 - Là nhiệt độ của vùng không gian lan
truyền (đơn vị Kelvin).
Đối với môi trường không khí 293K, vận tốc âm
thanh là 343,2 m/s
Áp suất âm thanh là sự thay đổi cục bộ áp suất từ áp
suất môi trường tham chiếu mà sóng âm thanh gây ra.
Mức áp suất âm thanh (Sound Pressure Level) trên
tần số (tính bằng Hz) là thước đo logarit của áp suất
âm thanh hiệu dụng so với giá trị tham chiếu và được
đo bằng decibel (dB):
𝑆𝑃𝐿 = 20. 𝑙𝑜𝑔10 (

𝑝𝑟𝑚𝑠
𝑝𝑟𝑚𝑓

) (𝑑𝐵)

(6)

Trong đó: 𝑝𝑟𝑚𝑠 - Là căn bậc hai áp suất âm thanh
tại vị trí khảo sát; 𝑝𝑟𝑚𝑓 - Là giá trị áp suất âm thanh
tham chiếu (giá trị thường dung là 20𝜇𝑃𝑎).
Cường độ âm là năng lượng của sóng âm truyền
qua một đơn vị diện tích được đặt vuông góc với
phương truyền âm. Đơn vị 𝑊/𝑚2 .
𝐼=

𝑃
𝑆

(

𝑊
𝑚2

(7)

)

Trong đó: 𝑃(W) - Là công suất phát âm của nguồn;
𝑆(𝑚2 ) - Là diện tích mặt vuông góc với phương truyền
âm (với sóng cầu thì 𝑆 là diện tích mặt cầu 𝑆= 4𝜋𝑅2 ).
Mức cường độ âm là đại lượng dùng để so sánh
cường độ âm I (cường độ âm tại 1 điểm nào đó) với
cường độ âm chuẩn.
𝐼

𝐿 = 10 𝑙𝑜𝑔10 ( ) (𝑑𝐵)
𝐼0

(8)

Trong đó: 𝐼 - Là cường độ âm tại điểm khảo sát;
𝐼0 - Là cường độ âm tham chiếu (thường dung là
10−12 (𝑊/𝑚2 ).
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2.4. Mô hình hình học và lưới
Mô hình hình học được dựng trực tiếp trong phần
mềm Star-CCM+ dựa trên bản vẽ kích thước và hình
ảnh thực tế của nhà máy.
Bảng 1. Thông số của nhà máy

Kích thước nhà máy

120 Dài × 80 Rộng ×
10,85 Cao (m)

Kích thước ô cửa thông
gió (×4)

1,62 × 1,55 (m)

Bảng 2. Số liệu lưới

Số ô lưới

2,349,093

Số lưới bề mặt

6,921,428

Số điểm lưới

2,942,434

xác quá trình lan truyền của nhiệt độ, tiếng ồn và khả
năng hấp thụ và phản xạ âm thanh tại vị trí tường bao
(Hình 2, 3, 4).
Trong nghiên cứu này, quạt thông gió được thay
bằng mô hình đĩa ảo. Để phù hợp với các đặc tính của
cánh quạt thông gió chúng tôi lựa chọn phương pháp
đĩa ảo Blade Element. Các thông số cài đặt được liệt
kê theo Bảng 3.
Bảng 3. Thông số của đĩa ảo cho quạt thông gió

Tính chất
Số cánh
Bán kính trong
Bán kính ngoài
Độ dày
Vận tốc góc của đĩa
Normaized Span (r/R)
0
1

Giá trị
6
0,05m
0,6m
0,1m
150rad/s
Twist data
0
-0.13963

Hình 2. Hình ảnh mặt cắt lưới trong và ngoài nhà máy
Hình 5. Vị trí các quạt thông gió

Hình 6. Các bề mặt biên trong mô phỏng
Hình 3. Hình ảnh lưới khu vực máy

Vị trí của các quạt thông gió được bố trí đúng với
thực tế nhà máy và được biểu diễn ở Hình 5.
Điều kiện biên tại các bề mặt được biểu diễn trong
Bảng 4 với chú thích các bề mặt biên bằng màu sắc ở
Hình 6. Hệ số hấp thụ âm tại các biên tường là 0,05.

3. Kết quả và thảo luận
3.1. Kết quả dòng chảy trong nhà máy
Hình 4. Vị trí các thiết bị trong nhà máy

Lưới được làm mịn tại các vị trí tường và vùng
không gian xung quanh các thiết bị để tính toán chính

SỐ 71 (8-2022)

Sau khi thực hiện các quá trình tạo lưới, chọn các
điều kiện vật lí cho từng đối tượng, mô phỏng thu được
các kết quả về trường vận tốc, áp suất của dòng chảy.
Với vận tốc góc 150rad/s, dòng khí sau quạt thông
gió có thể đạt tới vận tốc 27m/s. Cấu trúc dòng chảy
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trong nhà máy (Hình 9) cho thấy được sự lưu thông
khí từ trong ra ngoài nhà máy. Tuy nhiên sự lưu thông
không khí giữa các khu vực đặt thiết bị vẫn chưa đạt
hiệu quả cao. Nguyên nhân tới từ việc bố trí các hệ
thống thông gió. Các hệ thống thông gió được đặt ở
các vị trí tường trái và phải, dòng khí ở vùng này bị
cản lại bởi chính các thiết bị dẫn tới hiệu năng lưu
thông khí thấp. Từ các kết quả trên cho thấy cần thiết
một thiết bị thông gió hướng vuông góc khu vực giữa
hai hàng thiết bị để tăng hiệu suất lưu thông không khí.

(a)

Bảng 4. Điều kiện biên

Biên

Loại điều kiện biên

Biên dòng vào (màu đò)

Velocity Inlet

Biên dòng ra (màu xanh)

Pressure Outlet

Bề mặt xung quanh miền kháo
sát (bề mặt được làm mờ)
Biên mặt đất và tường bao
nhà máy (màu xám)

Pressure Outlet
Wall

Hình 7. Dòng chảy tại các vị trí đặt quạt thông gió

(b)

(c)

(d)

Hình 8. Trường vận tốc tại quạt thông gió theo thời gian

3.2. Kết quả lan truyền nhiệt độ
Kết quả ở Hình 10 và Hình 11 cho biết sự phân bố
và truyền nhiệt lượng từ các thiết bị. Nhiệt độ lớn nhất
tại bề mặt của thiết bị là 423K (150oC), trong khu vực
làm việc của công nhân vận hành (cách thiết bị 2 m)
nhiệt độ đạt từ 330K(57oC) tới 419K (146oC). Kết quả
cho thấy mức nhiệt độ tại khu vực làm việc chưa tốt.
Mức nhiệt độ này có thể được cải thiện hơn bằng việc
tăng khả năng lưu thông không khí ở khu vực này.
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Hình 9. Trường vận tốc bên trong nhà máy
theo thời gian: (a) 20s, (b) 45s, (c) 70s, (d) 94s

3.3. Kết quả lan truyền âm thanh
Áp suất âm thanh từ các thiết bị lan truyền trong
không gian đạt giá trị lớn nhất là 0,89Pa tại các vị trí
giữa hai hàng đặt thiết bị làm việc. Giá trị này giảm
dần ở vùng không gian càng xa thiết bị. Từ các thông
số mức cường độ âm thu được, hệ thống cho ra mức
cường độ tại các vị trí trong nhà để đánh giá mức độ
ồn khi thiết bị hoạt động. Dựa vào hình ảnh phân bố
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động. Từ đó cần gia tăng khả năng hấp thụ âm của tường
xung quanh các phòng làm việc hoặc gia tăng khoảng
giữa các phòng làm việc và khu vực đặt thiết bị.

Hình 10. Phân bố nhiệt độ toàn nhà máy

Hình 12. Phân bố mức cường độ âm trên toàn nhà máy

Hình 11. Lan truyền nhiệt độ do máy tỏa ra
Bảng 5. Giới hạn nghe và mức độ ảnh hưởng

Mức
cường
độ âm
(dB)
> 10
> 60
> 85
> 88
> 91
> 94
> 97
> 100
> 106
> 109
> 112
> 130

Giới hạn
thời gian
nghe an
toàn
Không
giới hạn
12 giờ
8 giờ
4 giờ
2 giờ
1 giờ
30 phút
15 phút
7,5 phút
2 phút
1 phút
0 phút

Mức độ ảnh hưởng

Không bị ảnh hưởng
Gây khó chịu
Rất khó chịu
Nguy cơ giảm thính giác
Nguy cơ giảm thính giác
Nguy cơ giảm thính giác
Nguy cơ giảm thính giác
Tổn thương thính giác
Tổn thương thính giác
Mất thính giác
Mất thính giác
Gây đau đớn, nguy hiểm

mức cường độ âm trong Bảng 5 [7], khu vực ở giữa
hai hàng thiết bị đạt giá trị lớn nhất (74,3dB). So sánh
với đánh giá mức cường độ âm trên toàn nhà máy
(Hình 12), mức cường độ âm tại vị trí xung quanh thiết
bị tuy chưa gây ảnh hưởng ngay tới sức khỏe công
nhân nhưng tiếng ồn này cũng gây khó chịu và mệt
mỏi cho công nhân. Nếu tiếp xúc thời gian dài có thể
ảnh hưởng tiêu cực tới thính giác.
Mức cường độ tại các phòng làm việc dao động từ
35÷70 (dB). Với mức cường độ âm này sẽ gây tiếng ồn
tương đối lớn cho người làm việc trong phòng, đặc biệt
đối với các phòng là việc ngay sát vị trí các máy hoạt
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Hình 13. Phân bố mức cường độ âm xung quanh
nhà máy

Hình 14. Đồ thị sai số (Residual)

Hình 13 biểu diễn phân bố mức cường độ âm xung
quanh nhà máy. Mức cường độ âm lớn nhất ở xung
quanh nhà máy là 63,2dB. Đối với mức cường độ âm
này không gây ảnh hưởng lớn tới các hoạt động ở
ngoài nhà máy. Dân cư sinh sống xung quanh nhà máy
không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn khi các thiết bị trong
nhà máy hoạt động.
Các giá trị trong đồ thị sai số (Hình 14) đều hội tụ.
Giá trị sai số của các phương trình liên tục, phương trình
năng lượng, phương trình động lượng dao động từ
khoảng 3 × 10−2 đến 3 × 10−3 . Các giá trị sai số trên
là nhỏ cho thấy độ tin cậy cao của kết quả mô phỏng.

4. Kết luận
Các vấn đề về dòng chảy, lan truyền nhiệt, tiếng
ồn trong nhà máy đã được nghiên cứu bằng phương
pháp mô phỏng số thông qua các phương pháp tính
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toán dòng chảy bao quanh vật thể, các phương trình
lan truyền nhiệt và âm thanh. Kết quả mô phỏng cho
biết trường vận tốc, áp suất trong nhà máy, phân bố
nhiệt độ và lan truyền tiếng ồn từ các thiết bị. Các kết
quả về cấu trúc dòng chảy trong nhà máy, mức nhiệt
độ tại từng vị trí giúp xác định được chính xác các vị
trí cần lắp đặt hệ thống thông gió, cần bổ sung thêm
hệ thống thông gió ở vị trị dọc theo dàn thiết bị, hệ số
hấp thụ âm cần thiết tại mỗi khu vực tường. Bên cạnh
đó, nghiên cứu cũng chỉ ra được mức độ ảnh hưởng
của tiếng ồn trong nhà máy tới các khu vực dân cư
xung quanh, từ đó có phương án đánh giá và bố trí nhà
máy ở vị trí phù hợp, hạn chế ảnh hưởng tới các khu
vực dân cư lân cận. Các thông số về mức nhiệt độ,
mức cường độ âm trong nhà máy cho thấy một số khu
vực làm việc xung quanh các thiết bị chưa đảm bảo an
toàn và nằm ngoài mức cường độ âm được khuyến
nghị trong Bảng 5, từ đó cần bố trí các vị trí thiết bị
thích hợp và có các biển cảnh báo làm việc cần thiết.
Mô hình mô phỏng số trong nghiên cứu này được ứng
dụng trong việc thiết kế, bố trí các phòng làm việc,
thiết bị và hệ thống thông gió sao cho tối ưu nhất, tạo
sự thoải mái tối đa cho công nhân làm việc.
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Tóm tắt
Bài báo nghiên cứu xây dựng mô hình và mô
phỏng động lực học hệ thống thủy lực dẫn động
lái máy san. Việc xây dựng mô hình động lực học
hệ thống lái máy san được thực hiện từ xây dựng
mô hình các cụm chi tiết trong hệ thống gồm van
xoay, van an toàn, cơ cấu chuyển hướng, tuy ô dẫn
dầu thủy lực, xylanh lái,... đến xây dựng mô hình
hệ thống. Quá trình mô phỏng động lực học hệ
thống lái thủy lực máy san là khảo sát các trạng
thái làm việc thực tế của hệ thống nhằm phục vụ
cho việc khai thác và sử dụng máy được hiệu quả.
Từ khóa: Hệ thống lái thủy lực, động lực học hệ
thống lái thủy lực, máy san ДZ-122.

Abstract
The article researchs on building models and
simulating the dynamics of hydraulic steering
system on the motorized graders. The building of
a dynamical model of hydraulic steering system is
made from building a model of the assembly in the
system including swing valve, safety valve,
diverter mechanism, oil pipeline, steering
cylinder,... to build the system model. The process
of simulating the dynamics of hydraulic steering
system on the motorized graders is to survey the
real work of the system to efficiently exploitation
and use of the graders.

các cụm chính trên máy (trong đó có hệ thống thủy lực
dẫn động lái) đã qua sửa chữa nhiều lần, thậm chí đã
được cải hoán tính năng và kết cấu so với thiết kế ban
đầu. Do đó, cần có một mô hình mô phỏng để khảo sát
đánh giá chất lượng hệ thống thủy lực dẫn động lái của
máy cũ này, đồng thời phục vụ công tác nghiên cứu cải
tiến, chẩn đoán sửa chữa và đánh giá sau sửa chữa
nhằm nâng cao khả năng khai thác và sử dụng máy
trong quá trình làm việc.
Xylanh thủy lực là bộ phận quan trọng trong cơ cấu
lái thủy lực, nó chịu tác động trực tiếp ngoại lực từ bánh
lái và áp lực dòng dầu thủy lực điều khiển. Việc xây
dựng mô hình và mô phỏng động lực học xylanh thủy
lực được trình bày khá kỹ trong các tài liệu [3; 5], đối
với hệ thống thủy lực dẫn động lái được trình bày chi
tiết trong các tài liệu [4; 6], tài liệu [1; 2] trình bày hệ
thống lái trên máy xây dựng khung cứng. Những tài liệu
nêu trên chỉ mới trình bày nội dung động lực học kết
cấu thép, chưa mô tả hệ thống thủy lực và quá trình điều
khiển. Bài báo sử dụng lý thuyết từ các tài liệu nêu trên
để xây dựng mô hình động lực học các chi tiết và hệ
thống thủy lực của cơ cấu lái máy san ДZ-122, sau đó
khảo sát đánh giá các trường hợp làm việc thực tế của
máy bằng phần mềm chuyên dùng.

Keywords: Hydraulic steering system, dynamics
of hydraulic steering system, grader ДZ-122.

1. Đặt vấn đề
Máy san là máy chủ đạo trong nhóm máy làm đất,
là máy có cơ cấu lái tiêu biểu trong nhóm máy xây dựng
bánh lốp, cơ cấu lái được trang bị hệ thống thủy lực dẫn
động giúp điều khiển nhẹ nhàng, giảm tải trọng động từ
mặt đường tác dụng lên vành lái, giảm sự mệt nhọc
trong quá trình điều khiển nhất là khi chuyển động trên
địa hình gồ ghề. Đối tượng khảo sát của bài báo là máy
san ДZ-122, máy này đã cũ và được sử dụng lâu dài,
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Hình 1. Sơ đồ hệ thống thủy lực dẫn động lái máy
san ДZ-122
1-Van xoay; 2-Vô lăng; 3-Bộ đếm lưu lượng; 4-Xylanh lái;
5-Bơm lái; 6-Thùng dầu; 7, 12, 13-Van an toàn;
8, 9, 10, 11-Van một chiều.
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2. Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu

3.1. Mô hình toán của van lái

Mục tiêu của bài báo giúp cho quá trình nghiên
cứu cải tiến, sửa chữa và đánh giá sau sửa chữa hệ
thống lái thủy lực máy san cũ, đã qua sử dụng được
chính xác và hiệu quả. Bài báo nghiên cứu hệ thống
thủy lực dẫn động cơ cấu lái máy san ДZ-122 có đặc
điểm như sau: Hệ thống thủy lực dẫn động lái lắp độc
lập, có van lái dạng mở trung gian, không có tải trọng
động lên vành tay lái (Open center, Non- reaction) và
có cơ cấu lái dạng hình thang có sơ đồ Hình 1.

Theo [2, 5, 6], phương trình cân bằng lưu lượng
qua van xoay viết như sau:
QB = QV − QH − Qr
(1)

3. Thiết lập mô hình động lực học hệ thống lái
Để thiết lập mô hình động lực học hệ thống lái
(Hình 2) cần xây dựng mô hình toán các cụm chi tiết
trong hệ thống, quá trình xây dựng được trình bày chi
tiết theo các mục dưới đây.

Với: Qi = Bi ( y0,i + yi ) pi
Qr =

(2)

 rG (rG − rZ )3
3
.(1 +  2 ).(PV − PB )
6v  L
2

(3)

Trong đó: QV và QB - Là lưu lượng tại đầu vào và ra
của van xoay; QH, Qr - Là lưu lượng đường dầu hồi và
rò rỉ; PV và PB - Áp suất tại đầu vào và đầu ra của van
xoay; i thể hiện các cửa V, B, H của van; Bi - Là hằng
số của van; yi và y0,i - Là dịch chuyển hiện tại và vị trí
ban đầu của ruột van, và Δpi - Là chênh lệch áp suất qua
các cửa van;  - Là khối lượng riêng chất lỏng; rG - Là
bán kính trong của ống van ngoài;  - Là hệ số động
học chất lỏng;  - Là hệ số lệch tâm của ống van trong
và ống van ngoài; L - Là độ dài của ống van trong; fh Là tiết diện đường hồi của van lái.

Hình 3. Sơ đồ khối và sơ đồ tính toán của van lái
Hình 2. Sơ đồ tính toán hệ thống thủy lực cơ cấu lái

Các ký hiệu ở Hình 2 gồm: QC - Lưu lượng tại đầu
ra của bơm cấp và đầu vào của đường ống nối bơm
cấp với van lái; QV - Lưu lượng tại đầu ra của đường
ống và tại đầu vào van xoay (phân phối); QB - Lưu
lượng tại đầu ra từ van xoay và tại đầu vào bộ đếm lưu
lượng; QH - lưu lượng trên đường hồi về thùng; QR lưu lượng tại đầu ra của bộ đếm lưu lượng và tại đầu
vào đường ống nối van lái với xylanh lái; QXL1 - Lưu
lượng tại đầu ra của đương ống dẫn và tại đầu vào
xylanh lái; RXL - Lực cản lái tác động lên cán piston
của xylanh lái; PXL1 - Là áp suất trong khoang xylanh
lái và đầu ra của đường ống dẫn; PR - Áp suất tại đầu
ra của bộ đếm lưu lượng và tại đầu vào đường ống nối
van lái với xylanh lái; PB - Áp suất tại đầu ra từ van
xoay và tại đầu vào bộ đếm lưu lượng; PV - Áp suất tại
đầu ra của đường ống và tại đường vào van xoay (phân
phối); PC - Áp suất tại đầu ra của bơm cấp và đầu vào
của đường ống nối bơm cấp với van lái; α(t) - Góc
quay của ống van trong (vành tay lái); αON(t) - Góc
quay của ống van ngoài; x(t) - Dịch chuyển piston của
xylanh lái.
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3.2. Mô hình toán của bộ đếm lưu lượng
Lưu lượng chất lỏng đi qua van xoay vào bộ đếm
lưu lượng và đến xylanh lái. Dòng chất lỏng này qua
khe hở bánh răng trong của bộ đếm lưu lượng làm cho
ống van ngoài quay một góc ON. Chính sự quay của
ống van ngoài sẽ điều chỉnh tiết diện cửa van xoay.
Theo [2], phương trình cân bằng lưu lượng và cân
bằng lực được viết như sau:
QR = QB − QN − Qr ;

(4)

Với các đại lượng ở phương trình (4) lần lượt:
QR = qV

d ON
d
d
; QN = k N (p B − pR ) ; M ms = kms ON ;
dt
dt
dt

Qr = kr (pB − pR ) và

kr =

q dON
(1 − V )
pdn dt

Thay các đại lượng trên và (1) vào (4) ta có:
q ( pB - pR ) = kms

d ON
d
+  Bt ( pB - pR ) + 1 sign ON (5)
dt
dt

Trong đó: QR - Lưu lượng tại đầu ra của bộ đếm lưu
lượng; QB - Lưu lượng tại đầu vào của bộ đếm lưu
lượng; QN - Lưu lượng dầu bị nén; Qr - Lưu lượng dầu
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rò rỉ qua bộ đếm lưu lượng; pB - Áp suất tại đầu vào bộ
đếm lưu lượng; pR - Áp suất tại đầu ra bộ đếm lưu
lượng; q - lưu lượng riêng của bộ đếm lưu lượng; Mms Mô men ma sát nhớt; kms - hệ số ma sát nhớt; ON -góc
quay của bánh răng trong; V - Hệ số lưu lượng của bộ
đếm; kN - Hệ số nén của dầu; pdn - Áp suất danh định
của bộ đếm lưu lượng; kr - Hệ số rò rỉ dầu trong bộ đếm
lưu lượng; Bt - Hệ số cản nhớt của dầu thủy lực.

pA1.FA1 =pA2 .FA2 + c(z A − c0 )

(10)

Hình 7. Sơ đồ đồ khối và tính toán của van toàn

dQA
= B(.(f Z A ). 2. −1 pA1 − pA2 − Q A )
dt

Hình 4. Sơ đồ tính toán bộ đếm lưu lượng

3.6. Mô hình toán của cơ cấu chuyển hướng

3.3. Mô hình toán của xylanh lái
Theo [2, 3, 6], phương trình lưu lượng và phương
trình cân bằng lực cho xylanh lái như sau:
QXL1 =

QXL 2 =

dPXL1
dx
d (PXL1 − PXL 2 )
K N 1 + F1 + K r1
dt
dt
dt

dPXL 2
d (PXL 2 − PXL1 )
d PXL 2
dx
K N 2 + F2
+ K r1
+ Kr 2
dt
dt
dt
dt

(11)

(6)
(7)

d2x 1 
dx

=  PXL1 F1 − PXL 2 F2 − Fmsk .sign − RXL  (8)
dt
m
dt


Mô men cản tổng cộng MC tác động lên đầu đòn
quay (bàn tay ếch) của hình thang lái, cản trở sự quay
của các bánh xe dẫn hướng khi thực hiện quay vòng
xe được xác định theo [1, 2, 4] như sau:
M c = M cq + M odl + M z  + M y + M fh

(12)

3.7. Tính toán lực cản lái tác dụng lên xylanh lái
Theo [2], lực cản tổng cộng lái tác động lên hai
cán piston như sau:
Rxl = Rxl1 + Rxl 2 = 2(M c / lxl )

(13)

Hình 5. Sơ đồ tính toán và sơ đồ khối của xylanh lái
Hình 8. Sơ đồ bố trí cơ cấu lái máy sauДZ-122

3.4. Mô hình toán của đường ống dẫn dầu
Theo [1, 2, 6], phương trình cân bằng lưu
lượng cho đường ống dẫn dầu được viết như sau:
QXL = QR − QNO

(9)

4. Mô phỏng động lực học hệ thống thủy lực
dẫn động lái
4.1. Xây dựng mô hình mô phỏng
Sử dụng tính năng Simulink trong Matlab để mô
hình hoá, mô phỏng và phân tích các hệ thống động.

Hình 6. Sơ đồ tính và sơ đồ khối của đường ống dẫn dầu

3.5. Mô hình toán của van an toàn
Theo [2, 4, 6], phương trình lưu lượng qua van và
phương trình cân bằng lực cho van được viết như sau:
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Hình 9. Sơ đồ khối hệ thống thủy lực
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4.2. Mô hình mô phỏng hệ thống thủy lực dẫn
động lái
Từ mô hình mô phỏng các phân tử của hệ thống
thủy lực ở trên, tiến hành ghép nối các phần tử lại với
nhau, ta được mô hình mô phỏng hệ thống thủy lực
dẫn động lái ở Hình 10. Khi tính toán chạy chương
trình, ta có thể chọn được quy luật đánh lái (góc quay
vành tay lái) là dạng bậc thang hoặc tuyến tính. Tác
giả chọn quy luật đánh lái dạng tuyến tính. Bộ thông
số đầu vào của mô hình là thông số kỹ thuật của máy
san ДZ-122 được trình bày chi tiết trong tài liệu [2].

Hình 11. Đồ thị góc quay vành tay lái khi đánh lái

Hình 12. Đồ thị góc quay vành tay lái khi dừng đánh lái

Hình 13. Đồ thị khảo sát quá trình mở cửa van xoay
Hình 10. Mô hình mô phỏng hệ thống thủy lực
dẫn động lái máy san ДZ-122

5. Khảo sát động lực học hệ thống thủy lực dẫn
động lái trên máy san ДZ-122
5.1. Khảo sát quá trình đánh lái sang trái và dừng
lại (trường hợp tốc độ đánh lái trung bình)
a. Khảo sát quá trình mở và đóng cửa van xoay
Một trong những thông số thường được quan tâm
của hệ thống lái thủy lực là quá trình mở và đóng cửa
van xoay, nó ảnh hưởng đến độ êm dịu cũng như độ
trễ của quá trình lái.
Quá trình mở cửa van xoay chia làm 3 giai đoạn
(Hình 13). Giai đoạn đầu quá trình đánh lái, cửa van chưa
mở (đây là vùng chết) dầu chưa được đưa đến cơ cấu
chấp hành (xylanh lái) để quay bánh dẫn hướng. Nghĩa
là có đánh lái nhưng bánh dẫn hướng chưa quay. Quá
trình này diễn ra trong thời rất ngắn 0,05s tương ứng góc
quay 0,05rad. (Trong thực tế, do có khe hở giữa hai ống
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Hình 14. Đồ thị khảo sát quá trình đóng cửa van xoay

van nên vẫn có tiết diện rò rỉ fr cho dầu đi qua, tuy nhiên
giá trị fr tương đối bé nên ta có thể bỏ qua). Giai đoạn 2,
cửa van mở dần dần cho đến khi mở hoàn toàn, nó được
thể hiện bởi đường cong như trên đồ thị. Giai đoạn 3, cửa
van mở hoàn toàn, vành tay lái vẫn đánh nhưng tiết diện
cửa van không thay đổi và được biểu thị bằng đường
thẳng nằm ngang phía trên của đồ thị.
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Quá trình đóng cửa van xoay xảy ra khi đang đánh
lái sang trái ta dừng lại. Khi đó cửa van xoay đang ở
trạng thái mở hoàn toàn sẽ từ từ đóng lại cho đến khi
đóng hoàn toàn, nó được biểu thị bởi đường cong
(Hình 14). Điều đó có nghĩa là khi dừng đánh lái, cửa
van chưa đóng lại ngay, đây là nguyên nhân gây ra quá
trình lái có độ trễ, điều này sẽ thấy rõ ở các đồ thị thể
hiện sự dịch chuyển piston của xylanh lái.

dừng đánh lái cũng tương ứng với quá trình đóng cửa
van xoay. Khi dừng đánh lái, do cửa van chưa đóng
hoàn toàn nên vẫn có một lượng dầu đi qua van lái đi
đến xylanh lái và làm cán piston của xylanh lái dịch
chuyển, được thể hiện bởi đường cong như trên đồ thị
(Hình 18). Điều đó có nghĩa là khi dừng đánh lái, bánh
xe dẫn hướng vẫn chưa dừng hẳn. Bánh xe dẫn hướng
chỉ dừng quay khi cửa van đóng hoàn toàn.

b. Khảo sát quá trình dịch chuyển của xylanh lái
* Khảo sát vận tốc dịch chuyển piston của xylanh lái

Hình 17. Sự dịch chuyển của piston lái (khi đánh lái)

Hình 15. Vận tốc dịch chuyển của piston (khi đánh lái)

Hình 18. Sự dịch chuyển của piston (dừng đánh lái)

6. Kết luận
Hình 16. Vận tốc dịch chuyển của piston (dừng đánh lái)

* Khảo sát sự dịch chuyển piston của xy lanh lái
Từ các đồ thị khảo sát dịch chuyển piston của
xylanh lái ta thấy:
- Quá trình dịch chuyển piston của xylanh lái khi
đánh lái sang trái cũng chia làm 3 giai đoạn tương ứng
với 3 giai đoạn của quá trình mở cửa van xoay và vận
tốc dịch chuyển piston của xylanh (Hình 17). Giai
đoạn đầu quá trình thì piston của xylanh lái chưa dịch
chuyển. Giai đoạn 2, piston của xylanh lái dịch
chuyển chậm được biểu thị bằng đường cong. Giai
đoạn 3, piston của xylanh lái dịch chuyển đều với vận
tốc không đổi và được biểu thị bởi đường thẳng như
trên đồ thị. Ở giai đoạn này góc đánh lái và sự dịch
chuyển piston của xylanh lái là tuyến tính với nhau.
- Quá trình dịch chuyển piston của xylanh khi
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- Quá trình đánh lái (tính từ thời điểm bắt đầu đánh
lái đến khi dừng đánh lái, bánh dẫn hướng đứng yên),
góc quay vành tay lái tỷ lệ với độ dịch chuyển piston
của xylanh lái.
- Quá trình đánh lái có độ trễ, cụ thể ở giai đoạn
đầu của quá trình đánh lái, vành tay lái quay nhưng
piston của xylanh lái không dịch chuyển và ở giai
đoạn dừng đánh lái vành tay lái dừng lại nhưng piston
xylanh lái vẫn dịch chuyển. Đây là hai giai đoạn có
tác dụng xấu cho quá trình lái.
- Ở giai đoạn đầu của quá trình đánh lái, góc chết
là thông số có yếu tố quyết định. Góc chết là thông số
kết cấu của van, nên quá trình tính chọn van phải chú
ý đến yếu tố này để chọn van phù hợp. Thông thường
góc chết từ 0,035 đến 0,07 rad.
- Ở giai đoạn dừng đánh lái, lò xo lá là yếu tố quyết
định đến quá trình đóng cửa van xoay. Lò xo đủ cứng
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để đưa hai ống van về vị trí trung gian và đủ mềm để
van mở hoàn toàn. Do đó khi thiết kế hoặc sửa chữa
thay thế van lái, người ta phải tính toán độ cứng lò xo
lá cho phù hợp.

[3] Bùi Văn Trầm (2019), Nghiên cứu động lực học
thiết bị khoan xoay đập lắp trên máy đào phục vụ
thi công hầm khẩu độ vừa và nhỏ, Luận án Tiến sĩ
kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

- Ngoài ra, lưu lượng riêng của van lái sẽ quyết
định đến độ dịch chuyển piston của xylanh lái ở giai
đoạn dừng đánh lái và lượng đánh lái (số vòng đánh
lái từ biên bên trái sang biên bên phải). Khi lưu lượng
riêng tăng độ dịch chuyển của piston sẽ tăng nhưng
lượng đánh lái giảm và ngược lại. Do vậy, tùy từng
loại máy mà ta chọn lưu lượng riêng của van lái cho
phù hợp. Đặc biệt khi sửa chữa hoặc thay thế van lái
ta nên chú ý đến điều này.

[4] Marcus Rosth, Hydraulic Power Steering System
Design in road vehicle, Linkoping University,
2007.

- Kết quả nghiên cứu của bài báo có thể tham khảo
để nghiên cứu động lực học hệ thống lái thủy lực trên
các máy xây dựng bánh lốp.

[6] Wolfgang Kemmetmuller, Steffen Muller, and
Andreas Kugi (2007), Mathematical Modeling
and Nonlinear Controller Design for a Novel
Electrohydraulic
Power-Steering
System,
IEEE/ASME transactions on mechatronics, Vol.12,
No.1.
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NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ LÀM MÁT KHUÔN ÉP NHỰA
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG SỐ
EFFICIENCY OF PLASTIC INJECTION MOLD COOLING
USING NUMERICAL METHOD
PHẠM DUY NAM, PHẠM LÊ BẮC, PHẠM VĂN SÁNG*
Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội
*Email liên hệ: sang.phamvan@hust.edu.vn
Tóm tắt
Khuôn ép nhựa được biết đến như một phương
pháp phổ biến tạo hình sản phẩm theo phương
pháp định hình. Quá trình tạo ra sản phẩm là việc
phun dòng nhựa nóng chảy điền đầy lòng khuôn
và kết thúc bằng quá trình đông tụ nhanh chóng
của nhựa nhờ hệ thống làm mát [1]. Nghiên cứu
tập trung tìm ra phương pháp làm mát tối ưu bằng
cách thay đổi đặc tính làm việc của hệ thống làm
mát và với việc thay đổi vật liệu của chi tiết. Bằng
việc áp dụng phương pháp mô phỏng số sử dụng
phần mềm Simcenter STAR - CCM+, kết quả đưa
ra đã đánh giá được hiệu quả của từng phương
pháp làm mát và đưa ra được phương pháp tối ưu
nhất là giảm nhiệt độ nước làm mát và sử dụng
vật liệu đồng berry tại vị trí đặc biệt xét đến.

tác từ nhựa vô cùng lớn của nước ta, đòi hỏi một dây
chuyền chế tạo tốc độ, ổn định và phải đảm bảo tiêu
chuẩn hình học. Việc áp dụng phương pháp khuôn ép
nhựa đã đem lại rất nhiều ưu thế về sản lượng, chất
lượng, chi phí vận hành,… Tuy nhiên, với điều kiện
làm việc liên tục nhiều giờ trong ngày, việc mất ổn
định nhiệt độ khuôn là hiện tượng dễ thấy và điều đó
dẫn đến tình trạng sản phẩm bị biến dạng tại một số vị
trí, không đạt tiêu chuẩn về chất lượng (Hình 1).
Nghiên cứu này tập trung tìm ra phương pháp làm
mát tối ưu, đặc biệt đối với vị trí chốt đẩy trên Hình 1.

Hình 1. Sản phẩm bị lỗi do quá nhiệt tại vị trí chốt đẩy

Từ khóa: Nhiệt độ, tản nhiệt, khuôn ép nhựa.

Abstract
Plastic injection mold is known as the most
popular method to create the shaping plastic
product. The melting plastic is filled the mold and
the end of process is the fast condensation of
molten plastic by cooling system. This study
focusses on survey the effeciency of mold cooling
by changing input conditions that are velocity,
temperature of cooling water and material of
mold details. By using simulation method with
Simcenter STAR - CCM+, the results obtained that
the best cooling method is reducing water
temperature and using berry cooper for some
special mold details at special location.
Keywords: Temperature,
injection mold.

cooling,

plastic

1. Giới thiệu
Ngành cơ khí chế tạo là một trong những ngành
công nghiệp mũi nhọn của nước ta được chú trọng
phát triển. Trong đó lĩnh vực khuôn mẫu luôn chiếm
ưu thế hàng đầu. Với nhu cầu sử dụng sản phẩm chế
SỐ 71 (8-2022)

Hình 2. Mô hình hình học của khuôn

Mô hình khuôn có tính chất đối xứng, do đó mô
phỏng được tiến hành với một nửa khuôn với điều
kiện biên đối xứng tại bề mặt cắt đối xứng nhằm đảm
bảo tính thực tế của hiện tượng vật lý. Mô hình 3D của
khuôn được biểu thị dưới Hình 2. Vật liệu ban đầu
được sử dụng cho vỏ khuôn tĩnh và động là thép S55C
với nhiệt độ ban đầu của nửa khuôn tĩnh là 313,0K,
nửa khuôn động là 301,0K. Phần lõi khuôn được chọn
tiêu chuẩn ban đầu bằng vật liệu Stavax và nhựa nóng
chảy sử dụng vật liệu là PPE+PS với nhiệt độ nóng
chảy 555,0K.
Nhóm tác giả sử dụng phương pháp thay đổi thông
số đầu vào của hệ thống làm mát, sử dụng vật liệu lõi
khuôn ban đầu là Stavax để nghiên cứu ảnh hưởng của
vận tốc và nhiệt độ của dòng nước đến hiệu quả tản
nhiệt của khuôn. Các giá trị lần lượt được thay đổi là
59
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vận tốc và nhiệt độ, kết quả mô phỏng so sánh với một
trường hợp được cho là cơ sở để đánh giá tính hiệu
quả của từng trường hợp thay đổi thông số. Giá trị dữ
liệu đầu vào với hệ thống làm mát được biểu thị dưới
Bảng 1.
Bảng 1. Dữ liệu đầu vào các trường hợp

Trường hợp

Vận tốc
nước làm
mát (m/s)

Nhiệt độ
nước làm
mát (K)

Trường hợp 1

1,0

293,0

Trường hợp 2

2,0

293,0

Trường hợp 3

1,0

283,0

chảy được đưa về giá trị 555,0K tương ứng với nhiệt
độ của nhựa nóng chảy được đưa vào khuôn, sau đó
nhiệt độ sẽ giảm tự do nhờ quá trình lan truyền nhiệt
và việc hệ thống làm mát hoạt động (thể hiện ở đồ thị
“nhiệt độ trung bình nhựa nóng chảy - thời gian”
Hình 4). Điều này đảm bảo việc hoạt động của khuôn
được diễn ra đúng với thực tế làm việc.

2. Phương pháp mô phỏng số
Phương pháp mô phỏng số với phần mềm
Simcenter STAR-CCM+ được nhóm tác giả chọn sử
dụng nhằm mô phỏng các trường hợp làm mát. Các
bài toán đưa ra cần giải quyết là tính toán dòng chảy
trong đường ống làm mát quá trình truyền nhiệt trong
môi trường và tương tác nhiệt giữa các môi trường rắn
lỏng. Từ các vấn đề đó chọn ra được các phương pháp,
mô hình phù hợp để giải quyết bài toán tổng thể.

2.1. Phương trình Reynold Averaged NavierStoke (RANS)
Phương trình RANS là phương trình đặc trưng
biểu diễn chuyển động của các phần tử chất lỏng trong
không gian. Nó giải quyết bài toán chuyển động của
dòng nước làm mát trong đường ống với sự vận động
liên tục. Phương trình đó được biểu diễn như sau:
Hình 3. Chi tiết chốt đẩy

𝜌(

̅
𝜕𝑢
𝜕𝑡

+

̅(𝜕𝑢
̅)
𝑢

𝜇∆𝑢̅ − 𝜌 (
𝜌(

𝜕𝑣̅
𝜕𝑡

+

𝜕𝑥
̅̅̅̅̅̅̅
′ 𝑢′
𝜕𝑢

+

𝜕𝑥

𝜕𝑣̅

+ 𝑢̅

𝜕𝑥

̅)
𝑣̅(𝜕𝑢

̅̅̅̅̅̅
′𝑣′
𝜕𝑢

+ 𝑣̅

𝜌(

𝜕𝑤
̅
𝜕𝑡

+ 𝑢̅

𝜇∆𝑤
̅ − 𝜌(

Hình 4. Đồ thị nhiệt độ trung bình nhựa nóng chảy thời gian

Với kết quả của khảo sát 1, dữ liệu của trường hợp
làm mát tối ưu nhất sẽ được sử dụng cho khảo sát 2.
Bài khảo sát này sử dụng phương pháp thay đổi vật
liệu chi tiết tại vị trí chốt đẩy (Hình 3) nhằm đánh giá
ảnh hưởng của vật liệu đến quá trình tản nhiệt trong
điều kiện làm việc thời gian dài. Vật liệu được chọn
sử dụng để so sánh là vật liệu Stavax và đồng Berry.
Để đơn giản hóa cho mô phỏng, miền thể tích nhựa
được đưa về chu kỳ nhiệt với thời gian 22s một chu
kỳ. Trong đó, ở đầu chu kỳ, nhiệt độ vùng nhựa nóng
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𝜕𝑧
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̅
𝜕𝑧

𝜕𝑧

)

) = 𝐹𝑧 −
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′ 𝑤′
𝜕𝑤

+

) v,w

𝜕𝑝̅
𝜕𝑦

+

(2)
𝜕𝑝̅
𝜕𝑧

+

(3)

Trong đó: 𝜌 là khối lượng riêng chất lỏng; u,v,w
lần lượt là các thành phần vận tốc theo phương x, y, z;
t là thời gian; 𝐹𝑥 , 𝐹𝑦 𝐹𝑧 là lực theo các phương
x,y,z; p là áp suất.
Từ các phương trình (1), (2) và (3) ta có phương
trình tổng quát chuyển động của các phần tử chất lỏng
trong không gian:
𝜌

̅̅̅𝑖
𝜕𝑢
𝜕𝑡

̅̅̅̅̅̅̅
′ ′
𝜕𝑢
𝑖 𝑢𝑗

= 𝐹𝑖 + 𝜇∆𝑢̅𝑖 − 𝜌 (

𝜕𝑥𝑗

)

(4)

2.2. Trao đổi nhiệt
Truyền nhiệt là sự trao đổi nhiệt lượng giữa các
môi chất ở nhiệt độ khác nhau. Quá trình trao đổi nhiệt
diễn ra theo hướng truyền nhiệt năng từ nơi có nhiệt
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độ cao đến nơi có nhiệt độ thấp cho đến khi nhiệt độ
được cân bằng thì ngừng lại [3]. Truyền nhiệt được
tồn tại dưới ba hình thức: Dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ
nhiệt. Ở đây chúng tôi xét đến hai bài toán truyền nhiệt
trong chất lỏng và truyền nhiệt trong chất rắn.
Trong Star-CCM+, sự truyền nhiệt trong môi
trường được tính toán dựa trên phương trình năng
lượng trong chất lỏng. Phương trình năng lượng trong
chất lỏng được viết dưới dạng:
𝜕
𝜕𝑡

hai môi trường này. Dựa trên định luật bảo toàn năng
lượng, tổng thông lượng nhiệt được bảo toàn tại bề
mặt tiếp xúc giữa hai môi trường. Tại bề mặt này, hai
biên được xác định rõ với biên Biên0 thuộc vùng chất
lỏng và Biên1 thuộc vùng rắn.
Sự bảo toàn năng lượng đảm bảo:
(8)

𝑞̇ 0 + 𝑞̇ 1 = −𝑆𝑢

Trong đó: 𝑞̇ 0 là thông lượng nhiệt từ chất lỏng
thông qua Biên0; 𝑞̇ 1 là thông lượng nhiệt từ chất rắn

∫𝑉 𝜌 𝐸𝑑𝑉 + ∮𝐴 𝜌𝐻v ∙ 𝑑a = − ∮𝐴 𝑞̇ ′′ ∙ 𝑑a +

thông qua Biên1; 𝑆𝑢 là nguồn nhiệt do người dùng đặt.

∮𝐴 T ∙ v𝑑a + ∫𝑉 f𝑏 ∙ v𝑑𝑉 + ∮𝐴 ∑𝑖 ℎ𝑖 𝑗𝑖 𝑑a +

giáp được biểu diễn dưới dạng hệ số thông lượng

(5)

∫𝑉 𝑆𝑢 𝑑𝑉

Thông lượng nhiệt trên mỗi mặt của bề mặt tiếp
nhiệt tuyến tính:
4
𝑞̇ 𝑖 = 𝐴𝑖 + 𝐵𝑖 𝑇𝑐 𝑖 + 𝐶𝑖 𝑇𝑤 𝑖 + 𝐷𝑖 𝑇𝑤𝑖

(9)

Trong đó: 𝐸 là tổng năng lượng; 𝐻 là tổng

Trong đó: 𝑖 là chỉ số môi trường, bằng 0 đối với

enthalpy; 𝑞̇ ′′ là véc tơ thông lượng nhiệt; 𝑇 là ứng

môi trường lỏng và 1 đối với môi trường rắn;

suất căng nhớt; 𝑣 là véc tơ vận tốc; 𝑓𝑏 là véc tơ lực

A,B,C,D là các hệ số thông lượng nhiệt tuyến tính;

khối; ℎ𝑖 là enthalpy của thành phần; 𝑗𝑖 là dòng

𝑇𝑐 là nhiệt độ ô lưới bên cạnh mặt biên; 𝑇𝑤 là nhiệt

khuếch tán của thành phần; 𝜌 là khối lượng riêng mỗi

độ của môi trường tại vị trí mặt tiếp giáp.

chất; 𝑉 là thể tích; a là diện tích 𝑆𝑢 là nguồn nhiệt.
Tổng năng lượng liên quan đến tổng enthalpy 𝐻:
(6)

𝐸 = 𝐻 − 𝑝/𝜌
Trong đó: 𝐻 = ℎ +

|𝐯|2
2

với ℎ là enthalpy tĩnh.

Phương trình năng lượng trong chất rắn:
𝑑
∫ 𝜌𝐶𝑝 𝑇𝑑𝑉
𝑑𝑡 𝑉

+ ∮𝐴 𝜌𝐶𝑝 𝑇v𝑠 ∙ 𝑑a = − ∮𝐴 𝑞̇ ′′ ∙ 𝑑a +
∫𝑉 𝑆𝑢 𝑑𝑉

(7)
Hình 5. Mô tả phương thức hoạt động của mô hình

Trong đó: 𝜌 là khối lượng riêng của vật chất rắn;
𝐶𝑝 là nhiệt dung riêng; 𝑇 là nhiệt độ; 𝑞̇ ′′ là véc tơ

truyền nhiệt kết hợp

thông lượng nhiệt; 𝑆𝑢 là nguồn nhiệt.

3. Kết quả và đánh giá

2.3. Truyền nhiệt kết hợp môi trường lỏng - rắn

3.1. Khảo sát với việc thay đổi vận tốc, nhiệt độ
dòng nước làm mát

Mô hình mô phỏng truyền nhiệt kết hợp môi
trường lỏng - rắn giải quyết vấn đề trao đổi nhiệt giữa
hai môi trường rắn - lỏng, việc trao đổi dữ liệu nhiệt
giữa các môi trường diễn ra trên bề mặt tiếp giáp giữa
Trường hợp 1

Tổng thời gian mô phỏng được chia làm các chu
kì nhiệt. Mỗi chu kỳ kéo dài 22s tương đương với một
quá trình điền đầy nhựa vào khuôn và thành sản phẩm.
Trường hợp 2

Trường hợp 3

Hình 6. Phân bố nhiệt dưới dạng 3D
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Kết quả được lấy tại mốc thời gian giây thứ 6 của chu
kỳ thứ 59 là thời điểm đã hoàn tất việc phun nhựa và
tiến hành làm nguội nhựa tại chu kỳ 59.
Kết quả ở Hình 6 hiển thị dưới dạng 3D của trường
nhiệt độ, được biểu thị bằng dải màu với dải giá trị
nhiệt tương ứng chạy trong khoảng [268,0; 555,0] K.

Kết quả hiển thị phân bố nhiệt khu vực quanh vùng
lõi khuôn là vùng nhựa nóng chảy ở nhiệt độ cao cho
thấy trường hợp có thể tích vùng nhiệt độ cao hơn được
xếp theo thứ tự giảm dần là: Trường hợp 1 > trường
hợp 2 > trường hợp 3. Do đó có thể đánh giá việc giảm
nhiệt độ của nước làm mát cho khả năng làm mát tốt
hơn việc tăng vận tốc nước làm mát.

Hình 7. Hiển thị trường nhiệt độ tại mặt cắt Oxy đi qua vị trí đặt chi tiết chốt đẩy

Hình 8. Hiển thị trường nhiệt độ tại mặt cắt Oxz

Hình 9. Hiển thị trường nhiệt độ tại mặt cắt Oyz
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Hình 11. Đồ thị nhiệt độ tại vị trí đặt chi
Hình 10. Hiển thị trường nhiệt độ vị trí chốt đẩy trên mặt cắt Oxy

3.2. Khảo sát với việc thay đổi vật liệu chi tiết
chốt đẩy
Từ kết quả của khảo sát thay đổi đặc tính của nước
làm mát, khảo sát tiếp theo sử dụng trường hợp giảm
nhiệt độ nước làm mát để tiếp tục nghiên cứu tính ảnh
hưởng của vật liệu làm khuôn. Bài toán khảo sát trong
điều kiện khuôn làm việc liên tục trong thời gian dài,
được quy đổi thành các chu kỳ nhiệt với thời gian mỗi
chu kỳ là 22s. Kết quả hiển thị các mặt cắt tại vị trí
chốt đẩy tại chu kỳ làm việc thứ 59 theo Hình 7, 8 và
9 lần lượt là các mặt cắt theo các phương qua trọng
tâm khuôn và Hình 10 là mặt cắt qua chi tiết chốt đẩy
nhằm khảo sát nhiệt độ tại vùng này sau một khoảng
thời gian làm việc.
Tại cùng thời điểm tương ứng, vật liệu đồng berry
cho dải màu trường nhiệt độ có sắc độ thấp hơn, có
nghĩa là có các vùng giá trị nhiệt thấp hơn so với
trường hợp sử dụng vật liệu Stavax cho vị trí chốt đẩy.
Do đó có thể đánh giá được khả năng tản nhiệt của
khuôn tốt hơn khi thay đổi vật liệu thành đồng Berry.
Thông qua biểu diễn trường nhiệt độ tại vị trí chốt đẩy
cùng với giá trị cụ thể (Hình 11), kết quả cho thấy so với
vật liệu Stavax, nhiệt độ có giá trị thấp hơn khi sử dụng vật
liệu đồng Berry với các mốc thời gian tương ứng.
Đồ thị biểu diễn nhiệt độ tại vị trí chốt đẩy, tại thời
điểm cuối mỗi chu kỳ (giây thứ 22) cho thấy khuôn
hoạt động càng lâu, hiệu quả làm mát bằng việc thay
đổi vật liệu càng ổn định.

tiết chốt đẩy (K)

tản nhiệt tốt hơn so với vật liệu Stavax. Kết quả của
bài báo có thể là cơ sở giúp nghiên cứu các phương
pháp tản nhiệt tối ưu cho khuôn ép nhựa.
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4. Kết luận
Qua mô phỏng, kết quả của việc khảo sát trường
nhiệt độ khuôn ép nhựa dựa trên phương pháp thay
đổi nhiệt độ, vận tốc dòng nước làm mát và thay đổi
vật liệu của chi tiết chốt đẩy giữa vật liệu Stavax và
đồng berry cho thấy: Việc giảm nhiệt độ dòng nước
làm mát hiệu quả hơn so với việc tăng vận tốc dòng
nước và việc sử dụng vật liệu đồng berry cho hiệu quả
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NGHIÊN CỨU ỨNG SUẤT CỦA DẦM CÓ TIẾT DIỆN
THAY ĐỔI THEO LÝ THUYẾT PHI CỔ ĐIỂN
INVESTIGATION OF THE STRESS OF VARIABLE-THICKNESS BEAM
USING NON-CLASSICAL THEORY
DOÃN QUÝ HIẾU
Viện Độ bền nhiệt đới, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
Email liên hệ: dqhieu57@gmail.com

Tóm tắt
Trong kết cấu cơ khí của tàu, thuyền và các thiết
bị thuộc lĩnh vực hàng hải, có rất nhiều chi tiết
được chế tạo có hình dạng tấm, vỏ, dầm có tiết
diện thay đổi. Việc tính toán trạng thái ứng suất
biến dạng của các chi tiết dạng này ngày càng đòi
hỏi có độ chính xác cao hơn. Bài báo trình bày
phương pháp nghiên cứu ứng suất của dầm có tiết
diện thay đổi theo lý thuyết phi cổ điển. Mô hình
toán học được xây dựng dựa trên hệ phương trình
theo lý thuyết đàn hồi. Các giá trị chuyển vị, ứng
suất được phân tích dưới dạng các đa thức bậc
cao hơn so với phương pháp cổ điển. Kết quả tính
toán cho thấy các giá trị ứng suất tại vị trí ngàm
chặt cao hơn đáng kể so với phương pháp cổ điển.
Từ khóa: Lý thuyết dầm, tải trọng, dầm có độ dày
thay đổi, ứng suất biến dạng, lý thuyết phi cổ điển.

Abstract
In the mechanical structure of ships, boats and
equipment in the marine field, there are many
details that were manufactured in the shape of
plates, shells, beams with variable-thickness. The
calculation of the stress-deformed state of such
parts is increasingly demanding with higher
accuracy. This paper presents a method to study
the stress of beams with variable-thickness
according to non-classical theory. The
mathematical model was based on the system of
equations according to the theory of elasticity. The
values of displacement, stress are analyzed as
polynomials of higher order than the classical
method. The calculation results show that the
stress values at the fastening position are
significantly higher than that of the classical
method.
Keywords: Beam theory, loads, variable thickness
beam, stress-deformation, non-classical theory.
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1. Mở đầu
Ngày nay, nhiều chi tiết và sản phẩm cơ khí, điện
tử trong các ngành công nghiệp, hàng hải được thiết
kế dưới dạng cấu trúc vỏ, tấm và dầm có độ dày thay
đổi. Đặc điểm hình học của chúng là có mặt phẳng
dưới nghiêng một góc nào đó so với mặt phẳng trên.
Các tính toán kỹ thuật của tất cả các loại mối nối, vị
trí lắp ghép bao gồm mặt bích, hàn và kết dính, được
sử dụng để gắn chặt các phần tử kết cấu thành mỏng,
dựa trên kết quả của lý thuyết cổ điển Kirchhoff Love. Lý thuyết cổ điển để tính toán trạng thái ứng
suất biến dạng của tấm, vỏ được trình bày trong tài
liệu [1].
Với sự phát triển của công nghệ thông tin và toán
học, ngày càng có nhiều phương pháp số, phương
pháp phi cổ điển cho phép tính toán với độ chính xác
cao hơn. Các phương pháp phi cổ điển của A.L.
Goldenveizer, V. V. Vasiliev, S. A. Lurie về lý thuyết
tấm vỏ được trình bày trong các tài liệu [2, 3]. Trong
đó sử dụng phương trình trạng thái ứng suất biến dạng
3 chiều theo lý thuyết đàn hồi, và các chuyển vị được
phân tích thành các đa thức bậc cao hơn so với lý
thuyết cổ điển. Trạng thái ứng suất biến dạng của vỏ
trụ, tấm chữ nhật theo phương pháp của V.V. Firsanov
được trình bày trong các tài liệu [5, 6]. Trong đó, hệ
phương trình cân bằng và các điều kiện biên thu được
bằng cách sử dụng phương pháp biến phân Lagrange,
hệ phương trình vi phân bậc cao với hệ số thay đổi
được giải bằng phương pháp sai phân hữu hạn.
Trong bài báo này, tác giả trình bày nghiên cứu
tính toán ứng suất của dầm có tiết diện thay đổi. Việc
xây dựng hệ phương trình trạng thái ứng suất biến
dạng đầy đủ của dầm được thực hiện tương tự phương
pháp tính toán cho tấm vật liệu composite hình chữ
nhật trong tài liệu [4]. Khi giải bài toán, phép chuyển
sang hệ tọa độ xiên được sử dụng, điều này cho phép
ta đưa hệ phương trình vi phân về hệ phương trình
Euler. Các giá trị chuyển vị, ứng suất được phân tích
dưới dạng các đa thức bậc cao hơn so với phương
pháp cổ điển.
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Dựa trên bài toán biên đã được xây dựng, bài báo
đã tính toán ứng suất cho dầm có tiết diện thay đổi, và
đưa ra nhận xét các khác biệt về kết quả so với phương
pháp cổ điển.

u  x 
=
− z,
x E E
w  z 
=
−  x,
z
E E
 xz = G xz

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Khảo sát dầm được chế tạo từ vật liệu đẳng hướng
chịu tải trọng q(x) trong hệ tọa độ (x, z) (Hình 1).

Các chuyển vị và ứng suất trong hệ phương trình
(7) được phân tích dưới dạng đa thức như sau:

w = w( ), u = u1 + u0 ( )

 x =  x1 +  x 0 ,  xz =  2 xz2 +  xz1 +  xz0 , (8)
 z =  3 z 3 +  2 z 2 +  z1 +  z 0
Trong đó:

Hình 1. Dầm có tiết diện thay đổi

Để xác định, chúng ta giả sử rằng cạnh x = 0 của
dầm được kẹp chặt. Cạnh còn lại x = l của dầm có thể
có điều kiện biên bất kỳ, tự do, tựa, ngàm chặt, chịu
tải các lực như mô men uốn và lực cắt. Độ dày thay
đổi của dầm 2h được xác định bởi công thức:
h = hm − x  tg ( ).
(1)
Trong đó:
tg ( ) = (hm − h0 ) / l .

(2)

Từ hệ tọa độ (x, z), chúng ta sẽ chuyển sang hệ tọa
độ xiên (x1, z1) theo công thức sau:
x1 = x / cos( ), z1 = z + x  sin( ).
(3)
Các biến độc lập không thứ nguyên được đưa vào
theo các công thức:
x1 = l   / cos( ), z1 = h   .
(4)
Điều kiện biên ở mặt phẳng trên và mặt phẳng
dưới của dầm được xác định như sau:
Tại mặt phẳng trên của dầm z1 = h

 z + 2tg  xz = −q,
 xz + 2tg   z = −2q  tg .

Tại mặt phẳng dưới của dầm z1 = −h
 z + 2tg  xz = −q.

(5)

(6)

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Hệ phương trình vi phân của bài toán phẳng của lý
thuyết đàn hồi trong hệ tọa độ Descartes:

 x  xz
+
= 0,
x
z
 xz  z
+
= 0,
x
z
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(7)

u1 = −h*

w
E
2w
w
,  x1 = − (h*
− tg
),
2

l



 x0 = −

E u0
w
Eh
 3w
(
− tg
),  xz2 = − * (h* 3 −
l 

2l


2w

− 2tg
− h*

 u0
 2



 w
 3

),  xz0 = −

E 1 2  3w
2w
( h*
−
3
tg

h
+
*
l 2
 3
 2

 2u0
w
Eh* 2  4 w
+ h*
),

=
−
(h*
−
z3

6l
 2
 4

− 4tgh*2
3

E
2w
w
(2tgh*
− tg 2
−
2
l





2

+ tg 2

),  xz1 =
2

3w


3

− 5tg 2

+ 2tg 2
 w
2

 2

− h*

2w


2

),  z 2 = −

 3u0
 3

+ tg

Eh*
(3tgh* 
2l

 2u0
 2

),

 z1 =

3
E 1 3 4w
2w
2  w
2
( h*
−
4
tg

h
+
2
tg

h
+
*
*
l 2  4
 3
 2

+ tg 3

 3u0
w
E 1 3 4w
+ h*2
),

=
( h*
−
z0

l 3  4
 3

−

2
11
3w 5
w
2  w
tgh*2
−
tg

h
+ tg 3
+
*
3
2
6
6




+

 2u0
1 2  3u0 1
h*
+
tg

h
).
*
2
 3 2
 2

Như vậy chuyển vị và ứng suất theo phương pháp
phi cổ điển được biểu diễn dưới dại các đa thức bậc
cao hơn so với phương pháp cổ điển, trong đó đặc biệt
là các ứng suất  z và  xz . Thay các phân tích dưới
dạng đa thức (8) vào phương trình cân bằng (7) của
dầm, ta thu được hệ phương trình vi phân cho các
chuyển vị u và w0 như sau:

65

TẠP CHÍ

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY

u0
2w
−
tg

h
−
tg

h
+
*
*

 2
 2
w h
+ tg 2h*
−
qtg = 0,
 bE
h*2

h*4

 2u0

4w


4

− 10tgh*3

− 3tg 3h*

 3w


3

+ 17tg 2h*2
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2w
 2

(9)

Đồ thị ứng suất x ở mặt phẳng trên của dầm được
thể hiện trên Hình 2. Dễ thấy theo điều kiện biên, tại
cạnh tự do (  = 1 ) thì ứng suất gần như bằng 0. Khi
độ dày h0 tăng lên 3 lần thì ứng suất giảm đáng kể (1015%).

−

2
 3u0
w
3hq
2  u0
+ 3h*3
−
6
tg

h
+
= 0,
*
3
2

2bE



Trong đó: h* = h / l , các điều kiện biên ở cạnh
x=l của dầm có các trường hợp như sau:
Trường hợp ngàm chặt:

w
= 0.


u0 = 0, w = 0,

Trường hợp cạnh tự do, có đặt các tải trọng như
lực tập trung, mô men uốn:
N x = N , M x = M , Qx = Q
Trong đó:

N x = 2 Eh* (

u0
w
− tg
),



2
2w
w
M x = − Eh* h(h*
− tg ),
2
3


1  3w 8
2w
Qx = −2 Eh* ( h*2 3 − tgh*
+
3 
3
 2
+ tg 2

2w
 2

+ h*2

 2u0
 2

Hình 2. Đồ thị x ở mặt phẳng trên của dầm

Đồ thị ứng suất z ở mặt phẳng trên của dầm
(  = 1 ) được thể hiện trên Hình 3. Giá trị z thay đổi
phụ thuộc vào h0 và giá trị lớn nhất đạt khoảng 105 Pa.
Giá trị z ở mặt phẳng dưới của dầm (  = −1 ) nhỏ
hơn đáng kể so với mặt phẳng trên, giá trị lớn nhất
giảm khoảng 25-30% (Hình 4). Khi độ dày của dầm
thay đổi (góc α thay đổi), giá trị ứng suất xz thay đổi
nhiều hơn so với x (Hình 5). Ở mặt phẳng dưới của
dầm, giá trị xz gần như bằng 0 (Hình 6).

).

Hệ phương trình vi phân bậc cao (9) với các hệ số
thay đổi (do tiết diện của dầm thay đổi) và các điều
kiện biên được giải bằng phương pháp sai phân hữu
hạn. Sau khi tìm được các chuyển vị, thay vào (8) thu
được các ứng suất  x ,  z ,  xz của dầm. Chương trình
tính toán được lập trình bằng phần mềm Maple.

3. Kết quả và thảo luận
Khảo sát dầm có độ dày thay đổi, chịu tác dụng của
tải trọng phân bố đều Q = 2 104 Pa. Cạnh x=0 của
dầm được ngàm chặt, cạnh x=l tự do. Kích thước chiều
rộng, chiều dài, độ dày của dầm là: b = 0,03(m)

,

l = 1(m) , hm = 0,06(m) . Hệ số Poisson  = 0,3 ,
môđun đàn hồi E = 21011 Pa.
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Hình 3. Đồ thị z ở mặt phẳng trên của dầm

Như vậy tại vị trí ngàm chặt, phương pháp phi cổ
điển cho kết quả tính toán trạng thái ứng suất biến
dạng của dầm với các giá trị ứng suất z và xz chiếm
một tỷ lệ nhất định so với x. Điều này khác biệt vì
ứng suất z được bỏ qua trong phương pháp cổ điển.
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Kết quả nghiên cứu tính toán cho dầm có tiết diện thay
đổi theo phương pháp phi cổ điển cũng phù hợp với
các kết luận trong các tài liệu [2-6].

4. Kết luận
Trên cơ sở tính toán lý thuyết và ví dụ cụ thể trình
bày trên ta có thể rút ra những kết luận sau:
1) Sử dụng phương pháp phân tích các thành phần
chuyển vị của dầm dưới dạng đa thức bậc cao so với
lý thuyết cổ điển, đã xây dựng được bài toán biên xác
định trạng thái ứng suất biến dạng của dầm có độ dày
thay đổi;
2) Đưa ra so sánh kết quả tính toán ứng suất của
dầm theo lý thuyết cổ điển và phi cổ điển. Tại vùng
lân cận biên, phương pháp phi cổ điển cho độ chính
xác cao hơn: Các ứng suất pháp z và xz có sự thay
đổi, tăng thêm đáng kể so với lý thuyết cổ điển;

Hình 4. Đồ thị z ở mặt phẳng dưới của dầm

3) Bài báo đã trình bày phương pháp phi cổ điển
để nghiên cứu ứng suất dầm có tiết diện thay đổi. Kết
quả tính toán có thể áp dụng để nghiên cứu độ bền các
chi tiết dạng dầm, tấm, vỏ trong lĩnh vực cơ khí động
lực, đóng tàu, hàng hải.
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MÔ HÌNH SỐ TÍCH HỢP MÔ PHỎNG SẠT LỞ ĐẤT NGẦM
TẠO SÓNG THẦN: ỨNG DỤNG CHO BÀI TOÁN MỘT CHIỀU
INTEGRATED NUMERICAL MODEL OF SUBMARINE LANDSLIDEINDUCED TSUNAMI: APPLICATION TO ONE - DIMENSIONAL DOMAIN
PHẠM VĂN KHÔI
Khoa Công trình, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Email liên hệ: khoipv.ctt@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Sóng thần do sạt lở đất ngầm ngày càng xảy ra
phổ biến hơn ở thềm lục địa của các quốc gia có
biển hoặc các hòn đảo ở những nơi có biến động
địa chấn. Bài báo này dùng mô hình số tích hợp
sạt lở đất ngầm tạo sóng thần một chiều để mô
phỏng cho miền tính toán thực tế. Kết quả mô
phỏng số cho thấy sóng thần hình thành và lan
truyền về vùng nước sâu và vùng nước nông với
hình dạng và chiều cao sóng khác nhau. Thành
phần lực cản do ma sát trong của đất và lực cản
do ma sát bề mặt sạt trượt được phân tích để thấy
rõ ảnh hưởng của chúng tới đặc tính của sóng
hình thành.

Tonga nằm giữa Thái Bình Dương phun trào đã gây ra
sóng thần tại chính quốc gia này, các nước gần như
Fiji, New Zealand [3] và thậm chí là đất nước cách xa
10.000km ở bên kia Thái Bình Dương như Chile [4].
Các núi lửa [2, 3] phun trào làm cho đất ngầm dưới
đáy biển sạt lở dẫn tới hình thành những con sóng thần
có chiều cao và năng lượng lớn gây ra thảm họa khủng
khiếp ở những vùng gần hoặc rất xa nơi núi lửa phun
trào.

Từ khóa: Mô hình số, mô hình tích hợp một chiều,
sạt lở đất ngầm, sóng thần, miền tính toán thực tế.

Abstract
Tsunami due to the submarine landslide occur
more usual in the coastal areas and islands in the
seismic zones. This paper uses the onedimensional integrated numerical model of
submarine landslide - induced tsunami to simulate
the real domain. The numerical results show that
the tsunami waves are generated and propagated
to the shallow water area and the deep water area
with the different wave forms and heights. The
internal friction component and the surface
friction component of the soil source are
investigated to understand their effects on the
properties of waves generated.
Keywords: Numerical model, one-dimensional
integrated model, submarine landslide, tsunami,
real domain.

Hình 1. Sóng thần do núi lửa phun trào tại quốc đảo
Tonga [5]

Trong nghiên cứu này, mô hình số tích hợp sạt lở
đất ngầm tạo sóng thần một chiều đã được thiết lập và
kiểm chuẩn trong nghiên cứu [6] được ứng dụng để
mô phỏng cho miền tính toán thực tế. Các thành phần
nguồn do ma sát trong của đất và ma sát bề mặt sạt
trượt được phân tích như nguyên nhân hình thành và
phát triển của sóng thần.

2. Mô hình số tích hợp mô phỏng sạt lở đất
ngầm tạo sóng thần
Theo nghiên cứu [6], mô hình số tích hợp được
thiết lập từ mô hình số mô phỏng sạt lở đất ngầm và
mô hình số mô phỏng sóng thần với mối liên hệ giữa
bề mặt đất sạt trượt và chiều sâu nước.

1. Giới thiệu

2.1. Hệ phương trình mô phỏng sạt lở đất ngầm

Sạt lở đất ngầm tạo sóng thần ngày càng phổ biến
hơn do các hoạt động địa chấn như động đất [1] hay
núi lửa phun trào [2]. Gần đây, từ ngày 14 tháng 1 năm
2022, núi lửa Hunga Tonga-Hunga Ha'apai ở quốc đảo

Hệ phương trình chủ đạo mô phỏng sạt lở đất
ngầm được sử dụng là dạng hệ phương trình phi tuyến
nước nông một chiều [7], [8]:
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s ( s − b)u
+
=0
t
x

( 1)

 ( s − b)u  
1

+ ( s − b)u 2 + g ( s − b) 2 
t
x 
2
 ( 2)
= g ( s − b) ( S 0 − S f )
Trong đó, hai ẩn số s và u tương ứng là chiều cao
bề mặt sạt lở đất ngầm và lưu tốc trung bình theo
phương đứng của đất bị sạt lở theo phương ngang Ox,
b là chiều cao đáy không xói, g là gia tốc trọng trường.
Hai thành phần nguồn S 0 và S f tương ứng là độ
dốc đáy không xói và độ dốc của các thành phần lực
cản do ma sát. S 0 ( = −b x = tan  ) được xác
định theo góc dốc  của đáy không xói, S f được
xác định từ góc ma sát trong  ( tan  =  là hệ số
ma sát trong) và hệ số nhám Manning n (ma sát bề
mặt sạt trượt) như sau:

S f = S f 1 + S f 2 = tan  cos +

2

nuu

( s − b)

4/3

( 3)

Để mô phỏng sạt lở đất ngầm, hệ phương trình vi
phân chủ đạo (1) và (2) được giải theo không gian và
thời gian. Vi phân theo thời gian sử dụng phương pháp
tường minh Runge-Kutta 3 bước bậc 3 [9]. Vi phân
theo không gian sử dụng phương pháp hỗn hợp thể
tích hữu hạn - sai phân hữu hạn [10].

nước sâu hơn. h( x, t ) là độ sâu nước thay đổi theo
không gian và thời gian. Các đại lượng đã chú thích
được thể hiện ở Hình 2. Hai thành phần cuối của
phương trình (4) và (5) được coi như thành phần
nguồn sạt lở đất ngầm gây ra sóng và có liên hệ với
cao độ bề mặt sạt lở đất ngầm trong hệ phương trình
(1), (2) như sau:

h
s
=−
x
x

( 6)

h
s
=−
t
t

( 7)

Hệ phương trình vi phân chủ đạo (4) và (5) được
giải theo thời gian và không gian bằng phương pháp
sai phân hữu hạn bậc cao để đảm bảo ổn định của mô
hình Boussinesq [8], [12], [13].
Mô hình số tích hợp là kết hợp của hệ bốn phương
trình (1), (2), (4), (5) với bốn ẩn số s, u, và  , u
(Hình 2). Mô hình được kiểm chuẩn với số liệu thí
nghiệm mô hình vật lý mô phỏng khối cát sạt lở dưới
mặt nước và tạo sóng trong nghiên cứu [14]. Chi tiết
kết quả kiểm chuẩn được thể hiện trong nghiên cứu
[6] của tác giả.

3. Ứng dụng mô phỏng bài toán sạt lở đất
ngầm tạo sóng thần một chiều trong thực tế

2.2. Hệ phương trình mô phỏng sóng thần
Hệ phương trình chủ đạo mô phỏng sóng thần
được sử dụng là hệ phương trình Boussinesq mở rộng
một chiều với điều kiện biên đáy thay đổi theo thời
gian [8], [11]:

 
h
+ ( h +  ) u  + = 0
t x
t

( 4)

u

u
+g
+u
t
x
x
2
h 2  3u  1
   u 
+
−
+

h
h 


2 
6 x 2 t  2
 x  t 

− gh

Hình 2. Miền tính toán áp dụng cho mô hình sạt lở đất
ngầm tạo sóng thần

(5)

 2    h  3 h
=0
h
−
x 2  x  2 xt 2

Trong đó, hai ẩn số  và u tương ứng là tung
độ mặt nước và lưu tốc dòng chảy trung bình theo
chiều sâu theo phương Ox.  (=1/15) là hệ số điều
chỉnh giúp mô hình có thể tính toán mở rộng ra vùng

SỐ 71 (8-2022)

Trong thực tế, sạt lở đất ngầm thường xảy ra ở
những mái dốc có độ dốc lớn, khối đất sạt hướng về
phía vùng nước sâu. Miền tính toán và các tham số
được thể hiện ở Hình 2.
Trong đó, hU = 50m là độ sâu nước ở vùng nước
nông và hL = 300m là độ sâu nước ở vùng nước sâu.
Hình dạng các khối đất ngầm trong thực tế là khác
nhau, trong nghiên cứu này tác giả dựa theo hình dạng
khối đất đã thực hiện trong thí nghiệm vật lý [14] đã
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a) t = 1s

c) t = 20s

b) t = 10s

d) t = 40s

Hình 3. Tung độ bề mặt sạt lở đất và sóng thần

được kiểm chuẩn trong nghiên cứu [6] để đảm bảo độ tin
cậy của mô hình số. Khối đất ngầm có góc trên U = 20º,
góc dưới L= 70º và chiều dài hai cạnh góc vuông theo
phương ngang và phương đứng tương ứng là 210m và
76,4m. Khối đất ngầm hình tam giác vuông sạt xuống
mái dốc nghiêng  = 20º. Góc ma sát trong của đất là
= 24º và hệ số nhám Manning n= 0,12 m-1/3s tiếp
tục được sử dụng từ kết quả kiểm chuẩn mô hình
trong nghiên cứu [6].
Kết quả mô phỏng sạt lở đất ngầm tạo sóng thần
được thể hiện trên Hình 3 (a, b, c, d) tương ứng tại các
thời điểm t= 1s, 10s, 20s, 40s. Trong mỗi hình, sóng
thần được thể hiện phía bên trên và sạt lở đất ngầm
được thể hiện phía bên dưới. Đường nét liền thể hiện
bề mặt sóng và bề mặt sạt lở đất, đường nét đứt và
đường nét chấm - gạch tương ứng thể hiện đáy không
xói và bề mặt khối đất ngầm ban đầu (t= 0s). Để thể
hiện được rõ miền sóng thần và miền sạt lở đất ngầm
trong cùng một hình vẽ, riêng biên độ sóng trong bài
báo này đã được tăng lên 3 lần so với kết quả mô
phỏng thực tế.
Ngay khi bề mặt khối đất ngầm sạt xuống (t= 1s),
mặt nước dao động rất nhanh và hình thành con sóng
có biên độ khoảng 15m (Hình 3(a)). Sau đó, khi khối
đất ngầm sạt xuống một nửa mái dốc tại thời điểm
t= 10s (Hình 3(b)), con sóng chia tách thành hai
thành phần. Thành phần sóng thứ nhất lan truyền về
phía bên phải (nước sâu) với hai bụng sóng, thành
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phần sóng thứ hai lan truyền về phía bên trái (nước
nông) với một bụng sóng. Sóng lan truyền ở vùng
nước sâu có biên độ lớn hơn sóng lan truyền ở vùng
nước nông. Đó là vì khối đất ngầm sạt lở trên mái
dốc hướng về vùng nước sâu, do đó năng lượng của
khối đất ngầm sạt xuống được truyền nguyên vẹn
cho thành phần sóng lan truyền ở vùng nước sâu
này. Ngược lại, thành phần sóng lan truyền ở vùng
nước nông có biên độ sóng nhỏ hơn và số bụng sóng
tăng lên như thể hiện trên Hình 3(c) và Hình 3(d).

4. Phân tích độ nhạy thành phần lực cản ma
sát của sạt lở đất ngầm tới đặc điểm sóng thần
Hai thành phần lực cản do ma sát được đặc trưng
bởi góc ma sát trong  và hệ số nhám Manning n. Hai
giá trị này được lấy theo thí nghiệm kiểm chuẩn với
số liệu từ mô hình vật lý sạt lở cát ngầm tạo sóng trong
nghiên cứu [6]. Trong thực tế, tùy theo tính chất của
loại đất sạt lở và bề mặt đáy không xói của địa hình
đáy biển, các giá trị này có thể thay đổi. Trong nghiên
cứu này, khi khảo sát độ nhạy của các thành phần lực
cản ma sát này, các giá trị góc ma sát trong và hệ số
nhám được giả sử giảm đi đến mức có thể dễ dàng
quan sát được sự tăng của tung độ mặt sóng (do biên
độ sóng ở mục 3 đã được tăng 3 lần để dễ quan sát
trong cùng miền với sạt lở đất ngầm). Từ đó, hai kịch
bản phân tích được đưa ra như Bảng 1.
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Bảng 1. Các kịch bản phân tích độ nhạy thành phần
lực cản ma sát của sạt lở đất tới sóng thần
Kịch bản
KB1
KB2

 (o)

TH1

24

TH2

12

TH1
TH3

24

n (m-1/3s)
0,12
0,12
0,06

Kịch bản 1 giữ nguyên giá trị hệ số nhám Manning
n= 0,12m-1/3s, khảo sát giá trị của góc ma sát trong
= 24º (TH1) và giá trị của góc ma sát trong giảm đi
2 lần  = 12º (TH2). Tương tự, kịch bản 2 giữ nguyên
giá trị góc ma sát trong  = 24º, khảo sát giá trị hệ số
nhám Manning n= 0,12m-1/3s (TH1) và
n= 0,06m-1/3s (TH3).

chiều cao sóng trong trường hợp hệ số nhám nhỏ
(TH3) không thay đổi nhiều so với trường hợp hệ
số nhám lớn (TH1). Điều này được lý giải do ảnh
hưởng của thành phần ma sát bề mặt sạt trượt ( Sf2)
là nhỏ so với ảnh hưởng của ma sát trong ( Sf1) của
đất ngầm dưới đáy biển trong tổng lực cản chuyển
động của đất ngầm (Sf) được thể hiện trong phương
trình (3) và (2). Hình 6 thể hiện mức độ ảnh hưởng
của hai thành phần lực cản này trong kịch bản 2 cho
hai trường hợp n= 0,1 m -1/3s (TH1) và n= 0,06m -1/3s
(TH3) tại thời điểm t= 40s. Để có thể hiển thị các
giá trị trên cùng một hình vẽ, vì giá trị thành phần
lực cản ma sát bề mặt nhỏ, các giá trị Sf2-TH1 và
Sf2-TH3 đã được nhân lên 10 lần.

Hình 5. Tung độ bề mặt sạt lở đất ngầm và sóng thần
Hình 4. Tung độ bề mặt sạt lở đất ngầm và sóng thần
trong hai trường hợp góc ma sát trong  = 24º (nét

trong hai trường hợp hệ số Manning n = 0,12 m-1/3s (nét
liền) và n = 0,06 m-1/3s (nét đứt) tại thời điểm t = 40s.

liền) và  = 12º (nét đứt) tại thời điểm t = 40s

Hình 4 thể hiện tung độ bề mặt sạt lở đất ngầm và
tung độ mặt sóng cho kịch bản 1 tại thời điểm t= 40s.
Đường nét liền thể hiện cho kết quả TH1 và đường nét
đứt thể hiện cho kết quả TH2. Về tung độ sạt lở đất
ngầm, trường hợp góc ma sát trong của đất lớn (TH1),
khối đất vẫn còn tiếp tục sạt trên mái dốc. Nhưng với
trường hợp góc ma sát trong nhỏ kém 2 lần (TH2), dẫn
đến thành phần lực cản do ma sát trong giảm đi làm
tăng vận tốc sạt, khối đất sạt đã gần như nằm hoàn toàn
trên mặt phẳng ngang ở vùng nước sâu. Do đó, vận tốc
sạt lở đất nhanh hơn đã truyền năng lượng lớn hơn đến
sóng, làm cho chiều cao sóng lớn nhất tăng gấp 1,6 lần
ở vùng nước nông và 1,3 lần ở vùng nước sâu.
Hình 5 thể hiện tung độ bề mặt sạt lở đất ngầm và
tung độ mặt sóng cho kịch bản 2 cũng tại thời điểm
t= 40s.
Giá trị hệ số nhám cũng được giả sử giảm đi 2 lần
ở TH3 (giả sử bề mặt mái dốc sạt nhẵn hơn), nhưng
có thể thấy tung độ bề mặt sạt lở đất (nét đứt) không
thay đổi nhiều so với trường hợp chưa thay đổi hệ số
nhám (nét liền). Do đó, năng lượng sạt lở đất truyền
đến năng lượng sóng gần như nhau, dẫn tới kết quả
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Hình 6. Ảnh hưởng của các thành phần lực cản
ma sát trong hai trường hợp hệ số Manning n = 0,12
m-1/3s và n = 0,06 m-1/3s tại thời điểm t = 40s.

Trong trường hợp n= 0,12m-1/3s, giá trị tích luỹ của
thành phần lực cản ma sát trong (Sf1-TH1) lớn hơn
186 lần so với giá trị tích luỹ thành phần lực cản ma
sát bề mặt (Sf2-TH1). Đặc biệt khi giá trị n= 0,06m-1/3s
(độ nhám giảm đi 2 lần), giá trị tích luỹ năng lượng
thành phần lực cản ma sát trong (Sf1-TH3) lớn hơn
350 lần so với giá trị tích luỹ thành phần lực cản ma
sát bề mặt (Sf2 -TH3). Do đó, khi giá trị độ nhám bề
mặt thay đổi thì tung độ bề mặt sạt lở đất ngầm cũng
như chiều cao sóng hình thành thay đổi không đáng
kể như phân tích ở Hình 5.
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5. Kết luận
Trong bài báo này, mô hình số tích hợp sạt lở đất
ngầm tạo sóng thần một chiều ứng dụng mô phỏng
miền tính toán thực tế được giới thiệu. Mô hình này là
sự kết hợp giữa mô hình sạt lở đất ngầm sử dụng hệ
phương trình phi tuyến nước nông và mô hình sóng sử
dụng hệ phương trình Boussinesq mở rộng. Mô hình
sạt lở đất ngầm xét tới lực cản ma sát trong của đất
ngầm và lực cản ma sát bề mặt trượt đất ngầm trong
phương trình động lượng. Kết quả mô phỏng cho miền
tính toán thực tế thể hiện tung độ bề mặt sạt lở đất
ngầm và tung độ bề mặt sóng thần hình thành và lan
truyền theo thời gian ở vùng nước nông và vùng nước
sâu là khác nhau. Ảnh hưởng động lực học của thành
phần lực cản ma sát trong của đất ngầm và lực cản ma
sát bề mặt sạt trượt tới tung độ mặt sóng được phân
tích trong bài báo này. Trong đó, thành phần lực cản
do ma sát bề mặt ảnh hưởng không lớn tới kết quả mô
phỏng sạt lở đất ngầm cũng như chiều cao sóng thần.
Mô hình hai chiều sẽ được phát triển trong tương lai
để có thể mô phỏng dự báo chính xác cho các địa hình
phức tạp hơn trong thực tế.
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PHÂN TÍCH SO SÁNH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ LOGISTICS
GIỮA HÀNG DỆT MAY VÀ ĐIỆN TỬ XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM
A COMPARATIVE ANALYSIS ON LOGISTICS SERVICE PROVIDER
SELECTION OF VIETNAM’S TEXTILES AND ELECTRONICS EXPORTS
PHẠM THỊ YẾN
Khoa Kinh tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Email liên hệ: phamyen@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Thuê ngoài hoạt động logistics giúp doanh nghiệp
giảm chi phí cố định, yêu cầu đầu tư lớn và đạt
được lợi thế cạnh tranh. Trên thực tế, có rất nhiều
nhà cung cấp dịch vụ logistics đa dạng về chất
lượng dịch vụ, hiệu quả, và độ tin cậy, nên các nhà
sản xuất thường gặp phải thách thức trong việc
lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ logistics. Do đó,
hiểu được các tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp dịch
vụ logistics cho từng ngành hàng với yêu cầu
riêng biệt là quan trọng. Chính vì vậy, nghiên cứu
này thực hiện nhằm đánh giá các tiêu chí lựa chọn
nhà cung cấp dịch vụ logistics cho hai đại diện
ngành hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất tại Việt
Nam đó là mặt hàng điện tử và dệt may áp dụng
phương pháp Delphi. Kết quả nghiên cứu cho thấy
rằng có sự khác biệt về thứ tự ưu tiên giữa các tiêu
chí khi đưa ra quyết định lựa chọn nhà cung cấp
dịch vụ logistics. Từ đó, nghiên cứu có những
đóng góp ý nghĩa về mặt học thuật và thực tiễn.
Từ khóa: Nhà cung cấp dịch vụ logistics, dệt may,
điện tử, Việt Nam, thuê ngoài.

Abstract
Outsourcing logistics activities helps businesses
reduce fixed costs, require large investments and
gain competitive advantages. In fact, there are so
many logistics service providers that vary in
service quality, efficiency, and reliability, so
manufacturers often face the challenge of
choosing a logistics service provider. Therefore,
understanding the criteria for selecting logistics
service providers for each industry with specific
requirements is important.. Therefore, this study is
conducted to evaluate the criteria for selecting
logistics service providers for the two
representatives of the industry with the largest
export value in Vietnam, which are electronics and
textiles using Delphi method. The research results
indicate that there is a difference in the order of
SỐ 71 (8-2022)

priority between the criteria when making a
decision to choose a logistics service provider.
Consequently, the study offer meaningful
contributions in terms of both academic and
practice.
Keywords: Logistics service provider, textiles and
garments, electronics, Vietnam, outsourcing.

1. Đặt vấn đề
Với áp lực chi phí gia tăng, thuê ngoài hoạt động
logistics đã trở thành một quyết định quan trọng trong
môi trường kinh doanh toàn cầu hoá. Thuê ngoài hoạt
động logistics cho phép doanh nghiệp tập trung vào
hoạt động kinh doanh cốt lõi. Đồng thời, thuê ngoài
giúp doanh nghiệp giảm áp lực về nguồn lực tài chính
và nhân lực vì các chuyên gia logistics như các nhà
cung cấp dịch vụ logistics (LSP) sẽ đảm nhận những
hoạt động này [1]. Do đó, thuê ngoài hoạt động
logistics có thể mang lại cơ hội tiết kiệm chi phí, tăng
tính linh hoạt của chuỗi cung ứng và cải thiện hiệu quả
hoạt động logistics với sự trợ giúp chuyên nghiệp từ
LSPs [2]. Nói cách khác, thuê ngoài hoạt động
logistics có thể giúp doanh nghiệp tăng tính cạnh tranh
trên thị trường kinh doanh [3]. Nhờ những lợi ích từ
thuê ngoài nên ngày càng có nhiều doanh nghiệp
quyết định thuê ngoài hoạt động hoạt động logistics.
Từ đó, một trong quyết định quan trọng mà doanh
nghiệp sản xuất phải thực hiện đó là lựa chọn LSP phù
hợp vì nó có ảnh hưởng quan trọng tới sự thành công
của thuê ngoài hoạt động logistics [4].
Lựa chọn LSP bắt đầu với việc thiết lập các tiêu
chí quyết định liên quan đến việc xác định và đánh giá
các ứng viên 3PL có tiềm năng cao nhất để đáp ứng
nhu cầu dịch vụ của họ một cách nhất quán và với giá
cả phải chăng [5]. Quyết định lựa chọn LSP rất phức
tạp do số lượng và các nhóm LSP khác nhau trên thị
trường và phạm vi thuê ngoài logistics khác nhau, từ
việc thuê ngoài các công việc vận chuyển đơn giản,
thông thường tới các dịch vụ logistics tích hợp, từ yêu
cầu, đặc điểm riêng biệt của từng nhóm hàng hoá khác
nhau. Các tiêu chí này có thể bao gồm phí, chuyên
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môn, danh tiếng, tính ổn định tài chính, tính khả thi
của dịch vụ và độ tin cậy của dịch vụ 3PL [1].
Gần đây, Việt Nam trở thành một trong những
điểm đến được ưu tiên đối với của các nhà đầu tư nước
ngoài định hướng xuất khẩu với lực lượng lao động
trẻ và được đào tạo bài bản, thị trường rộng lớn, lợi
thế địa lý, ổn định chính trị và các ưu đãi thuận lợi.
Ngoài ra, giáp với Trung Quốc là một lợi thế so sánh
với các quốc gia khác khi các nhà đầu tư muốn mở
rộng phạm vi đầu tư ngoài Trung Quốc với chiến lược
“Trung Quốc + 1”. Các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận
với Trung Quốc, trung tâm sản xuất chính và nền kinh
tế tiêu dùng lớn thứ hai trên thế giới. Bên cạnh đó,
nằm ở vị trí chiến lược đối với các công ty nước ngoài
có hoạt động khắp Đông Nam Á, Việt Nam là trung
tâm xuất khẩu lý tưởng để tiếp cận các thị trường
ASEAN khác. So với các thị trường đang phát triển
khác trong khu vực, Việt Nam đang nổi lên như một
quốc gia dẫn đầu cho hoạt động sản xuất với nguồn
cung ứng chi phí thấp.
Với hàng loạt lợi thế cạnh tranh từ các yếu tố chủ
quan và khách quan giúp cho Việt Nam được biết đến
rộng rãi với vị trí đắc địa cho các nhà đầu tư hoạt động
trong ngành dệt may, thì có nhiều lĩnh vực kinh doanh
khác đang có sự phát triển đáng kể. Việt Nam trở
thành điểm đến của nhiều nhà sản xuất công nghệ tiên
tiến hơn và có giá trị gia tăng cao hơn, với các công ty
như Samsung, LG Electronics, Nokia và Intel đang
đầu tư hàng tỷ đô la vào nước này. Trong số các nhà
đầu tư nước ngoài nổi bật, sự hiện diện của hai công
ty điện tử khổng lồ của Hàn Quốc là Samsung và LG
cùng với một loạt công ty vệ tinh đối tác đã thúc đẩy
Việt Nam trở thành một trung tâm sản xuất lớn về mặt
hàng điện tử. Với sự đa dạng về nhóm hàng xuất khẩu
với sự khác biệt về giá trị và yêu cầu, lựa chọn một
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nhà cung cấp dịch vụ logistics phù hợp là vấn đề quan
trọng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu. Tuy nhiên,
các nghiên cứu lựa chọn 3PL cho các nhóm hàng xuất
khẩu tại Việt Nam còn hạn chế. Nguyễn và cộng sự
(2022) [6] chỉ ra các tiêu chí quan trọng để lựa chọn
LPSs cho chuỗi cung ứng lạnh tại Việt Nam. Trong
khi đó, hai tác giả Trần và Đỗ (2021) [7] đã tiến hành
nghiên cứu xác định các tiêu chí ảnh hưởng đến quyết
định lựa chọn LPSs của 218 doanh nghiệp tại Việt
Nam tại khu vực đồng bằng Sông Hồng. Chính vì vậy,
nghiên cứu này thực hiện nhằm phát hiện các tiêu chí
ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn LSP tại Việt Nam.
Ngoài ra, nghiên cứu sẽ phân tích so sánh 2 nhóm
hàng đại diện có giá trị xuất khẩu lớn nhất tại Việt
Nam đó là hàng dệt may và hàng điện tử.

2. Phương pháp nghiên cứu
Quyết định lựa chọn LSP là quyết định đa tiêu chí
bao gồm các yếu tố quyết định định lượng và định tính.
Do đó, kiến thức của các chuyên gia sẽ rất quan trọng
để giải quyết vấn đề trong trường hợp không có dữ
liệu thực. Phương pháp Delphi là một biện pháp hỗ trợ
để xác định các yếu tố chính của vấn đề phức tạp đòi
hỏi kiến thức từ các chuyên gia và các bên liên quan
[8]. Mặc dù sử dụng một mẫu nhỏ nhưng kết quả của
phương pháp Delphi là khách quan và hợp lý [9]. Do
đó, thời gian và chi phí được tiết kiệm để đạt được sự
đồng thuận mà không làm sai lệch kết quả [10]. Mục
tiêu của phương pháp là đạt được sự đồng thuận đáng
tin cậy nhất từ “phản hồi nhóm” lặp đi lặp lại với các
bảng câu hỏi tuần tự để giải quyết một vấn đề phức
tạp [11]. Do đó, phương pháp này được áp dụng cho
nhiều lĩnh vực như một kỹ thuật để xác định và ưu tiên
các vấn đề cho quá trình ra quyết định của nhà quản
lý [12-13]. Phương pháp Delphi đòi hỏi một nhóm các
chuyên gia ẩn danh có kinh nghiệm và kiến thức về
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Nguồn:Tổng cục thống kê
Hình 1. Top 10 nhóm hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất tại Việt Nam năm 2021 (đvt: nghìn USA)
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chủ đề cụ thể để trả lời bảng câu hỏi. Phương pháp
này có đặc điểm là “ẩn danh”, “lặp lại”, “phản hồi có
kiểm soát” và “tổng hợp thống kê về phản hồi của
nhóm” [14]. Trong đó các tiêu chí đề xuất khác nhau
được liệt kê, được tạo ra để làm cho quá trình đơn giản
hơn [14]. Chuyên gia được yêu cầu đánh giá để đạt
được phản ứng đồng thuận. Một cách khác được sửa
đổi, bảng câu hỏi bán cấu trúc được thiết kế để đạt
được mục tiêu bằng cách tích hợp đánh giá tài liệu và
tham khảo ý kiến của chuyên gia [13] để đánh giá các
ý tưởng lặp lại bằng cách sử dụng câu hỏi mở và động
não quá trình xác định các yếu tố quyết định. Do đó,
nghiên cứu áp dụng phương pháp Delphi để xác định
các tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ logistics,
được xác định bằng cuộc phỏng vấn chuyên gia và
xem xét kết quả từ đối tượng nghiên cứu.

2.1 Khảo sát số 1 - Xác định các tiêu chí ảnh
hưởng quyết định lựa chọn LSP
Để xác định các tiêu chí, các yếu tố quyết định
được tổng hợp từ các nghiên cứu liên quan đến lựa
chọn LSP được xem xét bởi 13 chuyên gia có kinh
nghiệm và kiến thức về vấn đề nghiên cứu này. Các
chuyên gia được mời tham gia khảo sát gồm 2 nhóm.
Nhóm đầu tiên gồm có 7 đại diện từ phía doanh nghiệp
xuất nhập khẩu, hiện đang nắm giữ vị trí quản lý như
trưởng phòng và giám đốc với hơn 10 năm kinh

Bước 1: Tổng hợp các tiêu
chí từ các nghiên cứu đã
công bố

nghiệm. Nhóm thứ 2 gồm 5 nhà nghiên cứu đến từ
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Thời gian thực
hiện khảo sát trong vòng 20 ngày từ ngày 19/12/2021
đến ngày 7/1/2022. Các chuyên gia được yêu cầu đánh
giá các tiêu chí được tổng hợp từ các nghiên cứu trước
nhằm xác định xem có cần bổ sung, loại bỏ, gộp bằng
các câu hỏi mở. Khảo sát số 1 này được thực hiện
nhiều vòng đến khi bộ tiêu chí gồm 8 tiêu chí được sự
thống nhất đồng ý của các chuyên gia (Bảng 1).

2.2.2 Khảo sát số 2 - Đánh giá mức độ quan
trọng của các tiêu chí lựa chọn LSP
Bước số 3 của quy trình, các chuyên gia đánh giá các
tiêu chí đã được xác định trong bước số 2. Bảy chuyên
gia đến từ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tiếp tục được
mời tham gia khảo sát số 2 này. Ngoài ra, cuộc khảo sát
nhận được sự đánh giá của thêm 31 ý kiến đến từ các
doanh nghiệp doanh nghiệp xuất nhập khẩu 2 ngành
hàng nghiên cứu đó là linh kiện, thiết bị điện tử và dệt
may. Tổng số nghiên cứu nhận được 38 phản hồi đánh
giá của chuyên gia số năm kinh nghiệm trung bình là 5
năm. Trong đó có 17 công ty thuộc nhóm hàng điện tử
và 11 doanh nghiệp thuộc nhóm hàng dệt may. Khảo sát
được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 20/1/2022
đến 5/3/2022. Mức độ quan trọng của các tiêu chí được
đánh giá được đánh giá dựa trên thang điểm 10, trong đó
1 là rất ít quan trọng và 10 là rất quan trọng.

Bước 2: Thực hiện khảo sát số
1 để chọn bộ tiêu chí ảnh
hưởng đến quyết định lựa chọn
LSP

Bước 3: Thực hiện khảo sát 2
để đánh giá mức độ quan trọng
của các tiêu chí ảnh hưởng đến
quyết định lựa chọn LSP

Hình 2. Quy trình xác định và đánh giá các tiêu chí
Bảng 1. Kết quả kiểm tra độ tin cậy Cronbach’s Alpha của từng tiêu chí

Tiêu chí
Giá dịch vụ
Khả năng giải quyết các vấn đề phát sinh
Độ tin cậy
Sự đa dạng dịch vụ cung cấp
Thời gian thực hiện dịch vụ
Hỗ trợ khách hàng
Chính sách công nợ
Danh tiếng và uy tín
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Deleted
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0,816
0,803
0,787
0,826
0,782
0,838
0,796

75

TẠP CHÍ

ISSN: 1859-316X

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI

KINH TẾ - XÃ HỘI

JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY

Để kiểm tra độ tin cậy của các kết quả đánh giá,
Cronbach's Alpha được áp dụng để kiểm tra độ tin cậy
trước khi lựa chọn các tiêu chí. Nếu bất kỳ Cronbach's
Alpha nào nhỏ hơn 0,35, thì số liệu tương ứng không
đáng tin cậy và sẽ bị xóa. Những giá trị lớn hơn 0,35
được coi là đáng tin cậy [13]. Tất cả kết quả thu được
đều lớn hơn 0,35 và do đó kết quả đánh giá được coi
là đáng tin cậy.

“sự đa dạng các dịch vụ cung cấp” là những tiêu chí quan
trọng ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn LSP của các
doanh nghiệp thuộc nhóm hàng điện tử.
Trong khi đó, đối với các doanh nghiệp xuất nhóm
hàng dệt may đánh giá tiêu chí “thời gian thực hiện
dịch vụ” là quan trọng nhất. Khác với mặt hàng điện
tử là sản phẩm hoàn thiện phân phối đến các thị trường
tiêu thụ, đa số các đơn hàng xuất khẩu hàng dệt may
của Việt Nam là hàng gia công theo đơn đặt hàng của
các đối tác nước ngoài. Chính vì vậy, một trong yếu tố
quan trọng nhất đối với doanh nghiệp xuất khẩu dệt
may là có thể giao hàng đúng theo hợp đồng tránh bị
huỷ đơn hàng hay bị phạt do giao chậm. Nên thời gian
thực hiện dịch vụ rút ngắn sẽ giúp doanh nghiệp xuất
khẩu giao hàng đúng thời gian cam kết. Tương tự như
nhóm hàng điện tử, “khả năng xử lý các vấn đề phát
sinh” cũng được coi trọng vì tính không chắc chắn
trong chuỗi cung ứng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên,
“chính sách công nợ” có thứ hạng quan trọng hơn so
với hàng điện tử khi xem xét lựa chọn LSP. Hiện này,
70% doanh nghiệp trong ngành dệt may có quy mô
nhỏ và trung bình (Trung tâm thương mại và công
nghiệp, 2019), nên “chính sách công nợ” của LSP
cũng là được xem xét nhằm giúp doanh nghiệp giảm
áp lực tài chính. Bên cạnh đó, theo thống kê của Hiệp
hội Dệt may Việt Nam vào năm 2017, chi phí cho hoạt
động logistics chiếm 9,1% tổng kim ngạch xuất khẩu,
cao hơn so với các nước lân cận và trong khu vực làm
giảm tính cạnh tranh của ngành. Do đó, tiêu chí “giá
dịch vụ” là tiêu chí quan trọng ảnh hưởng đến quyết
định lựa chọn LSP có thể giúp doanh nghiệp giảm chi
phí logistics và từ đó giảm giá thành sản phẩm. Tương
tự như nhóm hàng điện tử, tiêu chí về “sự đa dạng các
dịch vụ cung cấp” ít quan trọng nhất trong bộ tiêu chí
lựa chọn LSP.

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
Bảng số 2 cho thấy kết quả đánh giá mức độ quan
trọng của các tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ
logistics đối với 2 nhóm hàng điện tử và hàng dệt may.
Mặc dù có chung bộ tiêu chí gồm 8 tiêu chí để đánh
giá, nhưng mức độ quan trọng của từng tiêu chí ảnh
hưởng đến quyết định có sự khác nhau giữa hai nhóm
hàng xuất khẩu này.
Đối với nhóm hàng điện tử, “khả năng giải quyết các
vấn đến phát sinh” và “độ tin cậy” là tiêu chí xếp hạng cao
nhất. Điều này cho thấy rằng, đối với doanh nghiệp xuất
khẩu mặt hàng điện tử, khả năng giải quyết vấn đề phát
sinh và độ tin cậy là những tiêu chí quan trọng nhất ảnh
hưởng đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ
logistics. Những vấn đề phát sinh là có thể gặp phải khi
thực hiện các nghiệp vụ mà khó có thể loại bỏ hoàn toàn
vì nguyên nhân có thể do yếu tố chủ quan và khách quan.
Chính vì vậy đối với doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng có
giá trị cao, các yếu tố về chất lượng dịch vụ được ưu tiên
hàng đầu. Tiếp sau là tiêu chí “thời gian thực hiện dịch vụ”
là tiêu chí quan trọng, thời gian thực hiện nhanh sẽ giảm
thiểu rủi ro, vấn đề phát sinh và giảm chi phí tồn trữ. Theo
sau tiêu chí về chất lượng dịch vụ, “giá dịch vụ” là tiêu chí
quan trọng ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn LSP có thể
giúp doanh nghiệp chi phí logistics và từ đó giảm giá thành
sản phẩm. Bên cạnh đó, các tiêu chí như là “hỗ trợ khách
hàng”, “chính sách công nợ”, “danh tiếng và uy tín”, và

Bảng 2. Kết quả đánh giá mức độ quan trọng của các tiêu chí lựa chọn LSP
Hàng điện tử
Tiêu chí

Hàng dệt may

Mức độ quan
trọng

Thứ hạng

Mức độ quan
trọng

Thứ
hạng

Giá dịch vụ

7,94

4

8,09

5

Khả năng giải quyết các vấn đề phát sinh

9,35

1

8,27

3

Độ tin cậy

8,88

2

8,00

6

Sự đa dạng các dịch vụ cung cấp

6,47

7

7,27

7

Thời gian thực hiện dịch vụ

8,53

3

9,27

1

Hỗ trợ khách hàng

7,88

5

8,73

2

Chính sách công nợ

7,88

5

8,27

3

Danh tiếng và uy tín

7,24

6

8,18

4
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4. Kết luận
Thuê ngoài hoạt động logistics mang lại nhiều lợi
ích cho doanh nghiệp như là có thể tiếp cận công nghệ,
thiết bị hiện đại, tập trung nguồn vốn và quản lý vào
năng lực cạnh tranh cốt lõi, giảm chi phí, và chia sẻ
rủi ro với nhà cung cấp dịch vụ logistics. Tuy nhiên
các lợi ích trên sẽ bị ảnh hưởng nếu như doanh nghiệp
sẽ không lựa chọn một nhà cung cấp dịch vụ logistics
phù hợp và đáp ứng yêu cầu riêng. Trong những năm
qua, Việt Nam được biết đến là quốc gia sản xuất hàng
hoá sử dụng công nghệ thấp như may mặc, da giày và
đồ gỗ. Gần đây, nhờ đóng góp của nguồn vốn đầu tư
trực tiếp nước ngoài mạnh mẽ vào lĩnh vực sản xuất
công nghệ cao Việt Nam là nơi có nhiều nhà sản xuất
công nghệ tiên tiến hơn và có giá trị gia tăng cao hơn
trong các sản phẩm điện tử, ô tô và sản xuất điện cho
người tiêu dùng. Sự khác biệt về giá trị và đặc điểm
của các nhóm hàng xuất khẩu sẽ có yêu cầu cụ thể ảnh
hưởng đến quyết định lựa chọn LSP.
Chính vì vậy, để tìm hiểu các tiêu chí lựa chọn LSP,
nghiên cứu phân tích so sánh giữa hai nhóm hàng đại
diện có giá trị xuất khẩu lớn tại Việt Nam là nhóm
hàng dệt may và điện tử áp dụng phương pháp Delphi
và phân tích độ tin cậy Cronch’s Alpha. Kết quả
nghiên cứu cho thấy mặc dù có cùng bộ tiêu chí để lựa
chọn LSP, nhưng thứ hạng mức độ quan trọng của các
tiêu chí có sự khác nhau. Với ngành hàng điện tử thì
khả năng xử lý các vấn đề phát sinh và sự tin cậy là
quan trọng nhất. Trong khi đó, thời gian thực hiện dịch
vụ là quan trọng nhất. Từ đó, nghiên cứu có những
đóng góp nhất định về khía cạnh học thuật và thực tiễn.
Tuy nhiên để có thể đánh giá tổng quát hơn, phạm vi
nghiên cứu nên mở rộng để phát hiện sự khác biệt giữa
các nhóm hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu, hàng nội
địa; hàng hoá phục vụ tiêu dùng và hàng hoá phục vụ
hoạt động sản xuất với các phương pháp MCDM như
AHP, TOPSIS.
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THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TỐI ƯU HÓA
LUỒNG LƯU CHUYỂN CONTAINER RỖNG TẠI KHU VỰC PHÍA BẮC
VIỆT NAM - CỔNG THÔNG TIN CR (CONTAINER ROUNDUSE)
REALITY AND RESEARCH FOR OPTIMIZING SOLUTIONS
TO EMPTY CONTAINER FLOW IN THE NORTHERN REGION OF VIETNAM CONTAINER ROUNDUSE PORTAL (CR)
TRẦN ĐỖ HÀ VI
Sinh viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Email liên hệ: vi85534@st.vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Container hóa trong thương mại quốc tế là một xu
thế mang lại nhiều lợi ích cho các nền kinh tế như:
tiết kiệm thời gian, chi phí và tạo thuận lợi cho
các khâu trong việc chuyên chở và giao nhận hàng
hóa. Trước tình hình chung đó, cuộc cách mạng
số chuyển đổi từ kinh doanh truyền thống sang các
nền tảng công nghệ đang ngày càng trở nên phổ
biến và được coi là giải pháp hữu hiệu giúp các
doanh nghiệp logistics nâng cao hiệu quả nhằm
mở rộng thị trường và đạt lợi nhuận tối đa vượt
trội so với trước khi chuyển đổi số. Có thể thấy,
việc ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin vào
quá trình khai thác container, nhằm tối ưu hoá
luồng lưu chuyển là một giải pháp sáng tạo - đổi
mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của lĩnh
vực logistics trong bối cảnh 4.0. Nghiên cứu này
tập trung đề xuất giải pháp công nghệ nhằm khắc
phục các thực trạng tồn đọng liên quan đến luồng
lưu chuyển vỏ container tại khu vực miền Bắc Việt
Nam - Cổng thông tin ContainerRounduse (CR).
Từ khóa: Container hóa, luồng lưu chuyển vỏ
container, chuyển đổi số, 4.0, cổng thông tin
ContainerRounduse (CR).

Abstract
Containerization in international trade is a trend
that brings many benefits to economies such as:
saving time, costs and facilitating transportation
of goods. Faced with that common situation, the
digital revolution that converting from traditional
businesses to technology platforms is becoming
increasingly popular and is considered as an
effective solution to help logistics businesses
improve efficiency in order to expand the market
and achieve maximum profits that are superior to
those before digital transformation. It can be seen
that the application of information technology
SỐ 71 (8-2022)

software to the operation of container, in order to
optimize the flow of traffic, is an innovative
solution to improve the competitiveness of the
logistics field in the context of 4.0. This study
focuses on proposing technological solutions to
overcome the backlog problems related to
container flow in the Northern region of Vietnam
- ContainerRounduse Portal (CR).
Keywords: Containerization, container flow,
digital transformation, 4.0, ContainerRounduse
Portal (CR).

1. Đặt vấn đề
Ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế
mạnh mẽ, container ra đời đánh dấu cuộc cách mạng
trong ngành vận tải vì nó tạo ra năng suất lao động cao
và hiệu quả kinh tế lớn; tạo điều kiện thuận lợi cho
việc cơ giới hóa quá trình xếp dỡ hàng hóa, do đó giảm
thời gian tàu phải chờ đợi xếp dỡ tại cảng, tăng vòng
quay của tàu, tiết kiệm được rất nhiều chi phí như: Chi
phí làm hàng, chi phí bảo hiểm, chi phí vận chuyển,...
Tuy nhiên, luồng lưu chuyển vỏ container hiện nay
chưa được tối ưu hoá, gặp nhiều bất cập trong quá
trình vận chuyển và khai thác đặc biệt tại khu vực
Miền Bắc. Đây cũng chính là một trong những nguyên
nhân khiến chi phí logistics của Việt Nam tăng cao
(chiếm khoảng 20,9-25% GDP) [1]. Như vậy, doanh
nghiệp muốn tối đa hóa lợi nhuận cần tối thiểu hóa chi
phí, đặc biệt trong khâu quản lý lưu chuyển container.
Trước tình hình chung đó, cuộc cách mạng số hóa
mở ra một kỷ nguyên mới, thúc đẩy việc tạo ra các
nền tảng số hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ
logistics nói chung và quản lý luồng luân chuyển
container nói riêng. Bên cạnh đó, khái niệm
ContainerRounduse xuất hiện, trở thành cơ sở lý
thuyết cho việc xây dựng nền tảng công nghệ quản lý
vỏ container. Thông thường, một vỏ container nhập
sau khi rút xong hàng sẽ được trả về trong một khoảng
thời gian nhất định do hãng tàu/chủ vỏ chỉ định. Tuy
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nhiên, các công ty vận tải hoặc chủ hàng có thể yêu
cầu Rounduse lưu vỏ container rỗng bằng cách tái sử
dụng vỏ container này để đóng lô hàng chuẩn bị xuất
của mình hoặc để vỏ container rỗng đó cho doanh
nghiệp có nhu cầu dùng vỏ.
Dựa trên lý thuyết đó, trên thế giới đã có một số
nghiên cứu phát triển các phần mềm quản lý container
bắt kịp xu hướng như Container Exchange (COEX),
Avantita, ContainerExchanger,... Tại Việt Nam, hình
thức quản lý container này khá mới và chưa có nghiên
cứu khoa học nào bàn luận về vấn đề này.

2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng đa dạng phương pháp khác
nhau như: phương pháp nghiên cứu định tính; phương
pháp nghiên cứu định lượng; phương pháp nghiên cứu
tài liệu; phương pháp thu thập thông tin; phương pháp
tổng hợp số liệu; phương pháp quan sát thực tiễn.
Trong đó, phương pháp thu thập dữ liệu từ khảo sát
bằng cách thiết kế câu hỏi trên công cụ Google Form
là phương pháp chính. Trong đó, đại diện các doanh
nghiệp tham gia khảo sát sẽ nêu các tính năng mong
muốn cần có trong giải pháp công nghệ.

3. Đặc điểm luồng lưu chuyển vỏ container tại
khu vực Miền Bắc Việt Nam
Ở Miền Bắc, mật độ ICD không dày đặc. Theo số
liệu của Bộ GTVT tính đến tháng 4/2020, khu vực
phía Bắc có 7 ICD gồm: ICD Phúc Lộc - Ninh Bình;
ICD Km3+4 Móng Cái, Quảng Ninh; ICD Hải Linh,
Phú Thọ; ICD Tân Cảng Hải Phòng; ICD Đình Vũ Quảng Bình, Hải Phòng; ICD Hoàng Thành, Hà Nội
và ICD Long Biên. Hiện nay, thị trường Hải Phòng có
2 trên 6 cảng cạn tại Việt Nam [2], là đặc trưng nhất
cho luồng di chuyển container Miền Bắc.
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phải về hết khu vực khoanh đỏ trên Hình 1 hoặc trả vỏ
rỗng cũng phải dồn hết về khu vực trên. Các cảng cạn
khác rải rác trên các vành đai Hải Phòng - Hà Nội, Hải
Phòng - Bắc Ninh, Hải Phòng - Hải Dương lại không
thể cạnh tranh với các depot nằm xung quanh khu vực
Đình Vũ. Đặc điểm của miền Bắc nói riêng và Việt
Nam nói chung là vận tải đường bộ chiếm đa số; vận
tải thủy nội địa ở Miền Bắc gần đây mới cho thấy những
chuyển biến tích cực. Vậy nếu các doanh nghiệp ở Hà
Nội, Bắc Ninh có nhu cầu sử dụng vỏ container muốn
lấy vỏ rỗng ở các ICD nói trên trong khi lượng vỏ
thường không dồi dào, họ sẽ phải tốn nhiều thời gian,
chi phí để đi một đoạn đường tương đối xa do tại đây
muốn có vỏ thì vỏ phải được chuyển từ các bến cảng
tại Hải Phòng về. Ước tính, để container rỗng chạy từ
Hải Phòng về Bắc Ninh lấy hàng sẽ mất chi phí đường
bộ khoảng 4 triệu - gấp gần 4 lần so với lấy hàng tại địa
bàn Hải Phòng [3].

4. Thực trạng luồng lưu chuyển vỏ container
tại khu vực Miền Bắc Việt Nam
4.1. Thiếu hụt vỏ container rỗng
Qua khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ
Logistics Việt Nam (VLA) vào ngày 29/10/2020, có
đến 40% doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc
nhận vỏ rỗng tại các nơi tập kết container và khi chủ
hàng đến nhận mới được thông báo là chưa có [4].
Nguyên nhân chính của việc này là do cuối năm là
mùa cao điểm của xuất khẩu và thêm vào đó Việt Nam
đang chuyển từ nhập siêu sang xuất siêu. Bên cạnh đó,
sự bùng phát của đại dịch COVID-19 vừa qua là
nguyên nhân chính của “cơn khát” container rỗng.

4.2. Lượng container tồn đọng tại cảng lớn
Các cảng biển đang phải đối mặt với tình trạng
hàng nghìn container “vô chủ” nằm lì hàng năm trời
nhưng chưa thể xử lý. Số lượng hàng hóa tồn đọng tập
trung chủ yếu tại Hải Phòng. Cụ thể, đến hết ngày
21/7/2021, khu vực Hải Phòng đang còn 2.708
container tồn đọng [5]. Tuy nhiên, chỉ thị giãn cách xã
hội của các địa phương cũng khiến tiến độ xử lý hàng
hóa tồn đọng bị chững lại, thời gian xử lý hàng hóa
tồn đọng kéo dài.

4.3. Thời gian quay vòng container dài

Hình 1. Khu vực điển hình tập kết container tại phía Bắc

Phần lớn depot của Hải Phòng nói riêng, của Miền
Bắc nói chung tập trung 70% tại khu kinh tế Đình Vũ
và Nam Đình Vũ [2] dẫn đến việc dù chủ hàng ở bất
cứ đâu trên Hải Phòng muốn lấy vỏ container cũng
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Theo dữ liệu thương mại của Liên Hợp Quốc, do
ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian quay vòng
trung bình của một container đã vọt lên 100 ngày, so
mức 60 ngày trước đây [6]. Tình trạng này đã dẫn tới
việc thiếu container rỗng đóng hàng xuất khẩu trên
toàn cầu, gây gián đoạn chuỗi cung ứng hàng hóa.
Điều này khiến các hãng tàu tiếp tục tăng giá cước để
bù đắp chi phí vận hành là hoàn toàn dễ hiểu.
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4.4. Chi phí tái định vị container lớn

b) Kết quả khảo sát

Trên thực tế, việc thừa hay thiếu vỏ container ở
mức độ nào đó là điều xảy ra thường ngày vì khó có
hãng tàu nào đảm bảo đủ vỏ tuyệt đối tại tất cả các
cảng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, khi sự mất cân đối
trở nên nghiêm trọng, và chi phí luân chuyển rỗng lớn,
hãng tàu có xu hướng tìm cách bù đắp chi phí này từ
khách hàng thay vì tự bỏ chi phí điều vỏ rỗng để đảm
bảo đủ thiết bị vận chuyển cho khách hàng. Chi phí tái
định vị luân chuyển container lên đến $15 tỷ đến $20
tỷ mỗi năm trong toàn ngành [7]. Điều này khiến cho
hãng tàu và khách hàng gặp rất nhiều khó khăn trong
việc tối ưu hóa, lấy và sử dụng vỏ container.

Hầu hết các doanh nghiệp đều cho rằng nền tảng
công nghệ giúp tối ưu hóa luồng lưu chuyển container
tại miền Bắc là một giải pháp rất quan trọng. Có tới
31/45 doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá tính cần
thiết của giải pháp ở mức cao nhất - “Rất quan trọng”.
Số còn lại đánh giá ở mức “quan trọng”. Có thể thấy,
DN rất quan tâm đến tính năng rounduse và tìm kiếm,
lựa chọn vỏ theo tiêu chí của khách hàng. Một số tính
năng bổ trợ còn lại cũng được đánh giá ở các mức cần
thiết khác nhau khi đưa vào ứng dụng thực tế.

4.5. Tình trạng chạy container rỗng một chiều
còn cao
Theo một khảo sát của Viện Chiến lược và phát
triển GTVT về DN vận tải, khoảng 70% số chuyến xe
container chở hàng chỉ theo một chiều và “chạy rỗng”
chiều ngược lại. Điều này vô tình khiến các chi phí
vận tải hàng hóa bằng đường bộ tăng thêm khoảng
30% so với giá trị thực trong khi cả nước có khoảng
56,000 doanh nghiệp vận tải nên đó là một sự lãng phí
rất lớn [8]. Bên cạnh đó, theo ước tính của Smartlog
có khoảng 300,000 TEU container rỗng đang chạy
lãng phí giữa các cảng tại Việt Nam mỗi năm và chưa
đến 1.5% lượng container nhập khẩu được tái sử dụng
cho xuất khẩu tại thị trường Việt Nam [9].

5. Đề xuất giải pháp Cổng thông tin CR ContainerRounduse
5.1. Nhu cầu của các bên liên quan đối với nền
tảng công nghệ tối ưu hóa luồng lưu chuyển
container
a) Đối tượng tham gia khảo sát
Tham gia khảo sát có 45 doanh nghiệp, tương ứng
45 mẫu điều tra. Trong đó, doanh nghiệp tham gia
khảo sát hoạt động trong lĩnh vực Logistics chiếm tỉ
lệ cao nhất là 33,3%.
Bảng 1. Thông tin về đối tượng khảo sát

Loại hình doanh
nghiệp

Số
lượng

Tỷ lệ %

Doanh nghiệp logistics

15

33,3

Doanh nghiệp thương
mại xuất nhập khẩu

12

26,7

Doanh nghiệp sản xuất

10

22,2

Doanh nghiệp vận tải

8

17,8
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Hình 2. Biểu đồ thể hiện khảo sát các tính năng trên
Cổng thông tin CR

5.2. Đề xuất các tính năng của Cổng thông tin
a) Rounduse vỏ container rỗng
Trên cổng thông tin này (CTT), khách hàng sẽ
đăng tải và cập nhật thông tin về tình hình container,
lịch trình xe chạy để biết được khi nào container chạy
đầy hàng hay rỗng. Đối với khách hàng của cổng
thông tin, thường là các Forwarder, họ sẽ dễ dàng
trong việc quản lý vỏ container rỗng và đưa đi đóng
hàng cho khách hàng tiếp theo của mình. Thay vì
mang một container rỗng về cảng hoặc kho được chỉ
định, các công ty vận tải có thể yêu cầu tái sử dụng
container nội bộ; hoặc vận chuyển container trực tiếp
từ kho của nhà nhập khẩu đến kho của nhà xuất khẩu.
Như vậy, khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí di
chuyển và nâng/ hạ rỗng bằng việc tái sử dụng các
container nhập khẩu rỗng để tiếp tục xuất khẩu.
Không những thế, hãng tàu cũng có thể quản lý
container dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian quay vòng
luân chuyển container.
b) Các tiện ích hỗ trợ Rounduse khác
- Tìm kiếm và lựa chọn vỏ theo tiêu chí khách
hàng mong muốn để giúp khách hàng nhanh chóng
tìm được vỏ theo nhu cầu của mình bằng cách ấn tìm
kiếm hiển thị trên CTT.
- Khách hàng có thể đánh giá chất lượng vỏ và dịch
vụ đi kèm thông qua đánh giá của khách hàng cũ đã
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sử dụng container và tỉ lệ rating.
- Sử dụng định vị GPS, người dùng có thể xác định
vị trí vỏ container thực tế qua đó có thể chủ động trong
việc làm hàng, đóng, rút hàng.
- Tiện ích “chat nhanh” sẽ giúp thắc mắc của khách
được giải đáp nhanh chóng.
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5.4. Quy trình áp dụng 2 hình thức RoundUse
của Cổng thông tin tại khu vực phía Bắc
• RoundUse nội bộ
Đối với hình thức này, hãng tàu sẽ cho phép đơn
vị được ủy quyền sử dụng lại chính vỏ container đối
với chiều hàng nhập. Sau khi kéo container nhập về
kho, bãi của mình, thực hiện rút hàng nhập khỏi
container và dùng tiếp vỏ container đó để đóng hàng
xuất cho lô hàng tiếp theo.

Hình 3. Giao diện chung của CTT
Hình 6. Sơ đồ quy trình Rounduse nội bộ

• RoundUse cho các đơn vị khác có nhu cầu sử
dụng lại vỏ

Hình 4. Giao diện tiện ích chat nhanh của CR

5.3. Các thành phần tham gia cổng thông tin

Đối với hình thức này, hãng tàu sẽ cho phép đơn
vị được ủy quyền là Forwarder sử dụng rounduse vỏ
đối với chủ hàng/ forwarder khác. Sau khi kéo
container nhập về kho, bãi của mình, thực hiện rút
hàng nhập khỏi container; Forwarder 1 không phải trả
vỏ về cảng/depot nữa. Vỏ đó sẽ có đơn vị Forwarder
khác đến lấy để họ đóng hàng xuất và kéo container
hàng ra cảng chờ xuất. Như vậy Forwarder 2 cũng
không phải ra cảng/depot lấy vỏ rỗng kéo về. Lợi ích
và khó khăn của Rounduse cho đơn vị khác tương tự
như Rounduse trong nội bộ [10].

Hình 7. Quy trình Rounduse cho các đơn vị khác
Hình 5. Các bên tham gia Cổng thông tin CR

Các chủ thể tham gia vào luồng lưu chuyển
container có vai trò nhất định trong cổng thông tin CR,
bao gồm: Hãng tàu, forwarder/ nhà vận tải, chủ hàng,
cảng, ICD, các đơn vị vận tải khác,… được thể hiện
trên Hình 5.
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5.5. Cách thức hoạt động của các bên tham gia
trên cổng thông tin CR
Bước 1: Cập nhật thông tin đầu vào của Cổng
thông tin - Full Import Container
Trước tiên, để CTT có thể hoạt động thì người
quản lý CTT cần cập nhật các thông tin đầu vào được
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ủy quyền từ hãng tàu. Khi container hàng hóa nhập
khẩu (Full Import Container) được cập nhật lên CTT
thì các thông tin về container, về hàng hóa và địa điểm
rút hàng sẽ hiển thị.
Các thông tin đầu vào bao gồm hãng tàu, số
container, loại container, tình trạng của container
(theo các Grade F, A, B, C, D). Để có thể cập nhật tình
trạng của container, sau khi rút hàng, nhân viên QC sẽ
tiến hành kiểm tra, đánh giá và cập nhật tình trạng vỏ
thực tế lên hệ thống. Từ đó, hiện ra các Grade tương
ứng của từng container. Cuối cùng là cập nhật về địa
điểm rút hàng, địa điểm có thể là có kho của nhà nhập
khẩu, ICD và cảng.

KINH TẾ - XÃ HỘI
chủ hàng nhập, ICD và cảng thì chỉ có vị trí rút hàng
tại kho là phù hợp với việc sử dụng rounduse. Do vậy,
khi kiểm tra điều kiện về địa điểm rút hàng, nếu kết
quả trả về là “Kho” của khách hàng thì sẽ tiếp tục kiểm
tra điều kiện tiếp theo, nếu sai thì vỏ container đó
không đủ điều kiện rounduse.
Tiếp theo, hệ thống sẽ kiểm tra điều kiện về tính
trạng vỏ container. Các vỏ container đạt Grade F, A và
B thì đạt đủ điều kiện rounduse. Với các trường hợp
còn lại, tức container thuộc Grade C hoặc D, hệ thống
sẽ trả về kết quả “vỏ container không đủ điều kiện
rounduse”.

Hình 10. Mô phỏng giao diện tìm kiếm ban đầu

Bước 3: Cung cấp lựa chọn tối ưu cho khách hàng

Hình 8. Mô tả thông tin đầu vào của CR

Khách hàng có nhu cầu rounduse sẽ tìm kiếm vỏ
container mong muốn bằng cách nhập vào thông tin
yêu cầu về vỏ container theo các tiêu chí về hãng tàu,
thời gian đóng hàng, loại hàng, vị trí đóng hàng, khối
lượng hàng, loại vỏ container và các yêu cầu đặc biệt.
Cụ thể, đầu tiên khách hàng chọn hãng tàu theo
các gợi ý có sẵn trên cổng thông tin đưa ra. Về thời
gian đóng hàng, khách hàng có thể nhập thời gian cụ
thể và hệ thống sẽ gợi ý các lựa chọn về vỏ container
theo trình tự thời gian. Khách hàng sẽ lựa chọn loại
hàng trong danh sách các loại hàng đủ điều kiện
rounduse trong hệ thống lọc của cổng thông tin. Tiếp
theo, khách hàng sẽ nhập vị trí đóng hàng dựa trên các
gợi ý hàng đầu của cổng thông tin. Ngoài ra, khách
cần nhập vào khối lượng hàng và các yêu cầu đặc biệt
liên quan. Loại container khách sẽ chọn trong các gợi
ý có sẵn 20ft hoặc 40ft. Sau đó cổng thông tin sẽ lọc
đồng loạt vỏ container theo các tiêu chí như trên.

Hình 9. Sơ đồ thuật toán kiểm tra vỏ container đủ
điều kiện Rounduse

Bước 2: Lọc thông tin container đủ điều kiện
Rounduse
Sau khi cập nhật thông tin đầu vào, thuật toán của
CR tiến hành lọc container đủ điều kiện rounduse
bằng cách kiểm tra địa điểm rút hàng nhập và tình
trạng vỏ. Trong ba địa điểm rút hàng nhập là kho của
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Ví dụ: Khách hàng có nhu cầu rounduse dùng vỏ
20ft của hãng SITC để xuất khẩu hàng ngô. Khách sẽ
nhập hoặc chọn thông tin về hãng tàu, loại cont, loại
hàng, khối lượng hàng, vị trí đóng, và yêu cầu đặc biệt
với hàng ngô,... dựa trên gợi ý có sẵn của CR.
Sau đó, cổng thông tin lọc container đồng loạt các
dữ liệu về loại hàng ngô, loại cont 20ft, hãng tàu SITC
theo khách hàng vừa nhập để khớp và chọn ra cont đủ
điều kiện để tối ưu về thời gian và quãng đường như
hình trên. Để khách hàng có thể lựa chọn container
phù hợp nhất, Cổng thông tin sử dụng bài toán tối ưu
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để so sánh chi phí sử dụng Rounduse giữa các phương
án lựa chọn container theo các tiêu chí về thời gian và
quãng đường vận chuyển từ địa điểm rút hàng đến địa
điểm đóng hàng. Cụ thể, Cổng thông tin xây dựng bài
toán tối ưu để tối ưu hóa chi phí lựa chọn vỏ container
để rounduse như sau:
∑〖 y 〗 = aX1 + bX2 + cX3 + dX4 + eX5
Trong đó: y là tổng chi phí Rounduse; X1 là chi phí
trucking; X2 là phí nâng hạ; X3 là phí đóng hàng;
X4 là phí thủ tục hải quan; X5 là phí chì container.
Các biến a,b,c,d,e là các trọng số thay đổi theo từng
container và từng chuyến vận chuyển.

Hình 11. Kết quả khi khách hàng nhập tìm kiếm

Đối với các chi phí đóng hàng, chi phí thủ tục hải
quan và phí chì container là cố định, không thay đổi
tùy thuộc vào vị trí cụ thể của container. Do đó, CR sẽ
tập trung cắt giảm các yếu tố biến đổi, ảnh hưởng lớn
đến tổng chi phí Rounduse là: Chi phí trucking, chi
phí nâng hạ [11]. Cụ thể, để tối ưu hóa chi phí trucking,

Hình 12. Hiển thị kết quả tìm kiếm phù hợp

Hình 13. Mô tả phiếu xác nhận Rounduse

Hình 14. Mô tả thông tin đầu ra của CR
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cổng thông tin so sánh chi phí vận chuyển từ địa điểm
đóng hàng tại Thạch Thất với các kết quả phổ biến cổng
thông tin đưa ra theo quãng đường ngắn nhất. Với
khoảng cách từ điểm đóng đến các địa điểm rút hàng,
cổng thông tin đưa ra kết quả về tổng chi phí Rounduse
với từng container lần lượt như sau: Kỳ Sơn - 3,15 triệu
đồng; Thanh Trì - 3,3 triệu đồng; Đông Anh - 3,42 triệu
đồng; Thường Tín - 3,5 triệu đồng; Lạc Đạo - 3,55 triệu
đồng và Nam Sách - 3,8 triệu đồng. Từ các kết quả trên,
dễ dàng nhận thấy khách hàng lựa chọn container ở kho
Kỳ Sơn - Hòa Bình để Rounduse.
Bước 4: Tiến hành giao dịch (CTT xác nhận thông tin
Container Rounduse)
Khi khách hàng đã chọn xong container phù hợp,
CTT sẽ xuất Phiếu xác nhận rounduse để khách hàng
kiểm tra các thông tin về số container, loại cont, người
nhận container, địa điểm giao nhận container, loại
hàng, tình trạng container, cảng đến cảng đi, thời gian
đóng hàng,...
Bước 5: Cập nhật thông tin container trước khi xuất
khẩu - Full Export Container
Sau khi hoàn thành Rounduse, khách hàng sẽ đăng
nhập tài khoản của mình trên CTT và cập nhật lô hàng
của mình trước khi xuất khẩu bao gồm các thông tin
về số B/L, số chì và cảng xuất khẩu.

6. Kết luận
Theo sát mục tiêu ban đầu là nghiên cứu thực trạng
vấn đề luồng lưu chuyển vỏ container, từ đó đề xuất giải
pháp công nghệ giúp tối ưu hóa luồng lưu chuyển vỏ
container khu vực miền Bắc. Bài nghiên cứu đã thiết kế
các nội dung chính của giải pháp Cổng thông tin CR
bao gồm nguyên lý hoạt động, quy trình hoạt động,...
góp phần hữu ích để triển khai nhằm cải thiện hiệu quả
các vấn đề liên quan đến vỏ container, kỳ vọng về một
tương lai có thể kéo giảm được chi phí logistics và góp
phần nâng cao sức cạnh tranh cho nền kinh tế.
Tuy nhiên, việc vận hành, duy trì và phát triển một
giải pháp công nghệ đặt ra các thách thức lớn không
chỉ trong quá trình xây dựng, thực hiện các chiến lược
tổ chức, tiếp cận các bên tham gia trên thị trường mà
còn chịu ảnh hưởng lớn đến từ các nguồn lực (vật chất
và vô hình) - hay chính là việc quản lý tài chính và
xoay vòng vốn hoạt động của nền tảng. Vì vậy, bài
toán về vốn đầu tư và duy trì hệ thống là một thách
thức trước mắt mà C.R phải đối mặt. Ngoài ra, do thời
gian nghiên cứu có hạn, nghiên cứu mới chỉ đề xuất
giải pháp tối ưu phù hợp với đặc điểm của luồng lưu
chuyển container tại khu vực miền Bắc. Điều này hạn
chế về khả năng bao quát và sự hiểu biết toàn diện về
luồng lưu chuyển vỏ container trên phạm vi cả nước.
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Thiết nghĩ, trong bối cảnh hội nhập thương mại
quốc tế sâu rộng, các doanh nghiệp cần chủ động thúc
đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực logistics, đặc biệt là
các bên liên quan đến việc sử dụng vỏ container rỗng.
Song song với việc củng cố, nâng cao trình độ nghiệp
vụ, đạo đức nghề nghiệp là công tác đào tạo nhân sự
đáp ứng yêu cầu chuyển đổi sang sử dụng nền tảng
công nghệ phục vụ như Cổng thông tin CR.
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NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
TRONG HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM
TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TẠI VIỆT NAM
RESEARCH ON ENVIRONMENTAL POLLUTION RISK ASSESSMENT
PROCEDURES IN TRANSPORTATION OF DANGEROUS GOODS
ON INLAND WATERWAYS IN VIETNAM
NGUYỄN CAO HIẾN
NCS Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
Email liên hệ: caohien1310@gmail.com; 21984010601@ut.edu.vn
Tóm tắt
Trong những năm gần đây, Việt Nam luôn phải đối
diện với sự cố tiềm ẩn xảy ra trong hoạt động
đường thủy nội địa, trong đó có các rủi ro liên
quan đến lưu giữ, bốc xếp và vận chuyển hàng
nguy hiểm. Vì vậy, việc đánh giá rủi ro từ hoạt
động vận chuyển hàng nguy hiểm trên đường thủy
nội địa để từ đó hoàn thiện các quy định về quản
lý rủi ro cho hoạt động này là rất cần thiết trong
khi các nghiên cứu về vấn đề này còn chưa được
quan tâm. Trên cơ sở nghiên cứu các nội dung về
đánh giá các rủi ro, Bài báo đề xuất quy trình
đánh giá rủi ro khi vận chuyển hàng nguy hiểm
trên đường thủy nội địa.

vận chuyển hàng nguy hiểm [1]. Hiện chưa có thống
kê chi tiết về số liệu tai nạn trên đường thủy nội địa
liên quan đến vận chuyển hàng nguy hiểm, nhưng có
thể kể đến một số tai nạn điển hình như vụ nổ tàu Hải
An 16 trong lúc làm hàng tại cầu cảng K99, quận Hải
An ngày 21/9/2017 khi đang chở 3.900m3 xăng A92
khiến 03 thủy thủ bị thương. Hay gần đây, ngày
23/3/2020 tại Đồng Nai đã xảy ra vụ cháy tàu chở
xăng số hiệu LA-073.86 gây hậu quả đặc biệt nghiêm
trọng làm chết 03 người [2],...

Từ khóa: Đánh giá rủi ro, quy trình, hàng nguy
hiểm, đường thủy nội địa.

Abstract
In recent years, Vietnam has always faced the risk
of incidents in inland waterway, including risks
related to storage, handling and transportation of
dangerous goods. Therefore, it is necessary to
assess the risks from the transportation of
dangerous goods on inland waterway to improve
the regulations on risk management for this
activity. After researching on risks and assessing
risks, the article proposes a process of risk
assessment when transporting dangerous goods
on inland waterway.
Keywords: Risk assessment, process, dangerous
goods, inland waterway.

1. Đặt vấn đề
Theo thống kê sơ bộ, trên hệ thống đường thủy nội
địa của Việt Nam từ năm 2017 - 2021 đã xảy ra 342
vụ tai nạn giao thông làm chết 194 người, bị thương
33 người, trong đó có nhiều vụ tai nạn liên quan đến
86

Hình 1. Tình hình tai nạn giao thông
đường thủy nội địa [1]

Hậu quả ô nhiễm môi trường từ vận chuyển hàng
nguy hiểm trên đường thủy nội địa là rất nặng nề, thảm
khốc và người ta thường ví nó như thảm họa lớn của
môi trường. Do đó, việc đánh giá rủi ro phát sinh từ
hoạt động này, từ đó hoàn thiện các quy định về quản
lý rủi ro trong hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm
là rất cần thiết. Hiện nay, các công trình nghiên cứu
về đánh giá rủi ro ô nhiễm môi trường tương đối nhiều,
nhưng chưa có nghiên cứu nào về vấn đề đánh giá ô
nhiễm môi trường phát sinh từ hoạt động vận chuyển
hàng nguy hiểm trên đường thủy nội địa. Trên cơ sở
phương pháp nghiên cứu thống kê, phân tích tổng hợp,
Bài báo đã luận giải các khía cạnh về rủi ro, đánh giá
rủi ro trong hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm
trên đường thủy nội địa, từ đó đề xuất quy trình đánh
giá rủi ro trong hoạt động này.
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2. Các rủi ro gây ô nhiễm môi trường từ hoạt
động vận chuyển hàng nguy hiểm trên đường
thủy nội địa
Hàng nguy hiểm là nguyên liệu quan trọng trong
quá trình sản xuất cũng như đời sống của con người,
vì vậy, nhu cầu vận chuyển mặt hàng này ngày càng
tăng cùng với sự phát triển của xã hội. Hiện nay trong
lĩnh vực đường thủy nội địa chưa có thống kê đầy đủ
nhưng trong lĩnh vực hàng hải, người ta ước tính có
hơn 50% hàng đóng gói và hàng rời được vận chuyển
bằng đường biển có thể được coi là nguy hiểm, độc
hại hoặc có hại cho môi trường [5]. Bảng 1 cho thấy
số cảng, bến thủy có hoạt động lưu giữ, bốc xếp hàng
nguy hiểm cũng khá nhộn nhịp, chủ yếu là nhóm 3
(xăng dầu), ngoài ra là số ít hàng nguy hiểm nhóm 1
(chất nổ) và nhóm 2 (khí hóa lỏng, đa phần là gas).
Trong vận chuyển hàng nguy hiểm trên đường thủy
nội địa, rủi ro được hiểu là việc ước tính các hậu quả bất
lợi có thể xảy ra do tai nạn vận chuyển hàng nguy hiểm
[6] hoặc là khả năng xảy ra hậu quả của các sự kiện

không mong muốn chủ yếu phát sinh từ tính chất độc hại
của bản thân hàng nguy hiểm và hoạt động vận chuyển.
Như vậy, có thể thấy rủi ro trong vận chuyển hàng nguy
hiểm trên đường thủy nội địa là khả năng xảy ra các sự
cố bất lợi cho môi trường, tài sản, tính mạng của con
người và xã hội khi bốc xếp, lưu trữ và vận chuyển hàng
nguy hiểm trên đường thủy nội địa.
Rủi ro được tạo ra bởi bất kỳ sự kết hợp có thể có
của các thành phần, đặc tính hàng nguy hiểm và các
hoạt động liên quan của chúng. Hàng nguy hiểm và
các hoạt động liên quan đến hàng nguy hiểm, bao gồm
cả việc vận chuyển, được coi là “người tạo ra”, “người
sản xuất” hoặc “nguồn” rủi ro, trong khi những người
bị phơi nhiễm, môi trường và tài sản được coi là
“người thụ hưởng” rủi ro. Nhìn chung, nhiều quan
điểm [7], [8] đồng ý rằng rủi ro của hàng nguy hiểm
được xác định như sau:
Rủi ro = (Tần suất hoặc xác suất xảy ra các sự kiện
giải phóng hàng nguy hiểm) x (Hậu quả ước tính của
các sự kiện giải phóng nguy hiểm).

Bảng 1. Tình hình bốc xếp, lưu giữ HNH tại các cảng thủy nội địa [3]

TT
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Bảng 2. Phân loại rủi ro liên quan đến HNH [4]

TT

Phân loại rủi ro

1

Cháy nổ kèm theo phát tán chất độc hại
vào môi trường đất, nước và không khí.

2

Đổ tràn hóa chất độc

3

Tràn dầu
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Các loại HNH gây sự cố
Hàng hóa dễ gây nổ, cháy có tính độc hay sinh chất độc
khi cháy
Loại: 1,2,3,4.
Hàng hóa có tính độc hại với con người và môi trường
sinh thái
Nhóm 2.3. Loại 5,6,7,8,9
Hàng hóa là dầu mỏ và sản phẩm của dầu mỏ
Loại 3.
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3. Đánh giá rủi ro

4. Quy trình đánh giá rủi ro

Đánh giá rủi ro là đối chiếu các rủi ro ước tính với
các tiêu chí rủi ro đã thiết lập. Việc này nhằm mục
đích xác định các nguồn rủi ro, các nhóm dễ bị tổn
thương và các biện pháp can thiệp. Đánh giá rủi ro cho
phép các nhà hoạch định chính sách xác định cụ thể
các mục tiêu quản lý rủi ro và thiết lập giải pháp tối
ưu các rủi ro; đồng thời giúp người vận chuyển vận
chuyển hàng nguy hiểm có thể tính toán mức độ rủi ro
cho từng chuyến đi cụ thể phù hợp với chi phí hợp lý
của chuyến đi đó. Nói đơn giản, đánh giá rủi ro trong
hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm trên đường
thủy nội địa là việc xác định và ước lượng mức độ rủi
ro của hàng nguy hiểm ảnh hưởng đến môi trường,
tính mạng và sức khỏe con người trong các tình huống
khác nhau, bao gồm cả trường hợp xấu nhất bằng định
tính, định lượng, từ đó đưa ra các biện pháp quản lý
rủi ro hiệu quả.

Do có nhiều cách thức đánh giá rủi ro nên cũng có
nhiều cách tiếp cận về quy trình đánh giá rủi ro. Nhìn
chung, các học giả đều đồng nhất rằng trình tự, thủ tục
đánh giá rủi ro là quy trình tổng hòa các hoạt động
nhận diện rủi ro, phân tách rủi ro và đánh giá rủi ro.
H. Kanj [12] đã rất coi trọng việc nhận dạng rủi ro và
cho rằng nó là nhân tố quan trọng của toàn bộ tiến
trình đánh giá rủi ro. Theo đó, bước đầu tiên trong
đánh giá rủi ro là xác định các tình huống có thể xảy
ra, có khả năng gây ra các sự kiện hoặc tai nạn, được
gọi là nhận dạng rủi ro. Trên cơ sở nhận dạng rủi ro,
công tác đánh giá rủi ro sẽ được thực hiện thông qua
đánh giá định tính, đánh giá định lượng, qua đó đưa ra
những phán quyết phù hợp để kiểm soát rủi ro.

Hình 2. Mối quan hệ giữa đánh giá rủi ro với quản
lý rủi ro [10]

Hình 3. Quy trình đánh giá rủi ro [12]

Khung đánh giá rủi ro thường pha trộn đánh giá
định tính với định lượng về rủi ro gắn với một tình
huống cụ thể và một mối de dọa hoặc nguy cơ đã được
công nhận. Đến nay, có nhiều phương pháp đánh giá
rủi ro vận chuyển hàng nguy hiểm như:

Cũng đồng quan điểm về việc coi trọng yếu tố
“nhận diện rủi ro” đồng thời tiếp cận theo phương
pháp “Rủi ro” = “Hậu quả” x “Xác xuất”, mô hình quy
trình dưới đây sẽ thể hiện rõ mối quan hệ giữa đánh
giá rủi ro và quản lý rủi ro.

- Bảng khung đánh giá rủi ro của hệ thống giao
thông hàng hải thông qua năm bước của mô hình:
nhận diện - xác định biến - phân tích định tính - phân
tích định lượng - khung xác minh [9]. Phần định tính
sử dụng kiến thức chuyên môn để tạo cấu trúc đồ họa
của mạng Bayes và phân bố xác suất tham số của các
biến trong phần định lượng để giảm xác suất.

Quy trình trên được tiến hành theo 4 giai đoạn:

- Dựa trên loại tai nạn có thể xảy ra do việc vận
chuyển hàng nguy hiểm để thiết kế một khung đánh
giá rủi ro cho việc di chuyển hàng nguy hiểm ra khỏi
khu vực sự cố. Quy trình khung gồm 03 nội dung: (i)
xác định chỉ số tổng hợp tai nạn thay vì xác suất xảy
ra, (ii) đánh giá tác động của tai nạn và (iii) nhận định
tính dễ bị ảnh hưởng của hệ thống [11].

88

(1) Nhận dạng các mối nguy hiểm;
(2) Đánh giá về phát thải hóa chất nguy hại;
(3) Đánh giá khả năng gây tác hại đến sức khỏe
con người, vi sinh vật;
(4) Đánh giá nhân tố tạo ra rủi ro.
Nhìn chung các quy trình trên đã phần nào thể hiện
trình tự, thủ tục để phân tích, đánh giá về rủi ro, trên cơ
sở đó có biện pháp để tối thiểu hóa rủi ro tới mức độ thấp
nhất có thể. Mặc dù vậy, đây là các quy trình chung cho
toàn bộ hệ thống gắn với bất kỳ sản phẩm, hàng hóa nào
cũng như điều kiện thực hiện nào. Do đó, sẽ không thực
sự phù hợp với việc đánh giá rủi ro khi vận chuyển hàng
nguy hiểm với nhiều yếu tố đặc thù sông nước.
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Hình 5. Quy trình chung đánh giá rủi ro khi vận
Hình 4. Trình tự đánh giá rủi ro đối với hóa chất [13]

5. Đề xuất quy trình đánh giá rủi ro khi vận
chuyển hàng nguy hiểm trên đường thủy nội địa
Như đã nêu trên, sự cố môi trường nảy sinh khi vận
chuyển hàng nguy hiểm trên đường thủy nội địa chủ yếu
là nổ, cháy và đổ tràn, chúng có khả năng xảy ra tại cảng
hoặc trên đường vận chuyển. Nếu tiếp cận theo hướng
đánh giá rủi ro là một bộ phận cấu thành của quản lý rủi
ro trong vận chuyển hàng nguy hiểm trên đường thủy nội
địa, chúng tôi đưa ra quy trình tại Hình 5.
Bước 1. Nhận dạng rủi ro
Đây là giai đoạn trước tiên và cũng rất quan trọng
của quá trình đánh giá rủi ro khi vận chuyển hàng
nguy hiểm. Nhận diện rõ ràng các rủi ro, mối nguy
hiểm là để tìm ra các đe dọa, đánh giá bước đầu, phân
cấp và chắt lọc các mối nguy và đánh giá rủi ro trên
cơ sở các mối nguy này; trên cơ sở đó xác định nhân
tố cần đánh giá rủi ro. Việc nhận dạng nguy hiểm
thường dựa vào các yếu tố sau:
- Nhận định bản chất cố hữu nguy hại của hàng
nguy hiểm;
- Nhận định các khu vực (cảng bến, luồng tuyến)
tiềm ẩn rủi ro khi bốc xếp, bảo quản và vận chuyển
hàng nguy hiểm;
- Nhận định các khu vực (cảng bến, khu neo đậu)
tiềm ẩn rủi ro khi thực hiện thải bỏ hàng nguy hiểm;
- Nhận định các khu vực có hoạt động liên quan
tới hàng nguy hiểm hoặc các nơi “nhạy cảm” xung
quanh (khu dân cư, khu công nghiệp,…);
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chuyển hàng nguy hiểm trên đường thủy nội địa

- Thống kê các sự cố về hàng nguy hiểm (lịch sử
công tác xếp dỡ, lưu trữ và bảo quản hàng nguy hiểm
tại cảng, bến thủy nội địa để tính toán sự cố đó tần suất
xảy ra thế nào, từ đó chia thành cấp độ khác nhau để
phân tích, đánh giá);
- Thống kê trữ lượng, khối lượng hàng nguy hiểm gắn
với quá trình, công nghệ bốc xếp, vận chuyển, bảo quản.
Dựa theo nhóm, loại hàng nguy hiểm cụ thể được
sử dụng, phương thức vận chuyển hàng nguy hiểm,
tuyến đường vận chuyển hàng nguy hiểm,... mà có thể
chọn lọc một hoặc nhiều yếu tố nêu trên để nhận diện
các mối nguy hại.
Như đã nói ở trên, có thể dựa vào quá trình hoạt
động của doanh nghiệp cảng, để xem xét sự cố đó đã
xuất hiện chưa. Nếu đã có rồi thì việc xác định mức
độ thiệt hại là đơn giản; nếu chưa xuất hiện, chúng ta
có thể suy đoán, ước lượng rằng giả sử sự cố xảy ra
thì thiệt hại ra sao. Đồng thời chúng ta phân nhóm cấp
độ thiệt hại khác nhau phục vụ đánh giá, theo đó
thường sẽ chia thành 5 cấp thiệt hại (từ 1 đến 5).
Nếu sắp xếp rủi ro, sự cố theo bảng biểu để thể
hiện mối quan hệ giữa tần suất xuất hiện sự cố với
mức thấp nhất là 1, cao nhất là 5; hậu quả của sự cố
thấp nhất là 1, cao nhất là 5, ta có thể phân vùng rủi ro
theo Hình 6.
Bước 2. Phân tích rủi ro
Sau khi minh định được mối nguy hiểm liên quan
tới hàng nguy hiểm và để nguy cơ đó trở thành sự cố
gây ô nhiễm môi trường ở mức độ nhất định, giai đoạn
tiếp theo cần phải phân tích rủi ro.
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Hình 6. Rủi ro diễn đạt mối quan hệ giữa nguy cơ xảy ra sự cố và hệ quả [13]

Như đã nêu ở trên và dựa trên những kinh nghiệm
mang tính lịch sử, thường có ba dạng cơ bản của rủi ro
hay sự cố liên quan đến hàng nguy hiểm trong quá trình
bốc xếp, bảo quản và vận chuyển hàng nguy hiểm là cháy,
nổ và rò rỉ (tràn đổ). Khả năng xuất hiện các sự cố về
hàng nguy hiểm và mức độ tương đối của thiệt hại của
các sự cố này là khác nhau diễn đạt tại Bảng 3.
Bảng 3. Khả năng xảy ra các sự cố và mức độ thiệt
hại [13]
Dạng sự
cố

Cháy
Nổ
Rò rỉ
(tràn đổ)

Tiềm năng

Khả

Tiềm năng

năng

gây chết

xảy ra

người

Cao

Thấp

Trung bình

Trung bình

Cao

Cao

Thấp

Trung
bình
Thấp

gây thiệt
hại về kinh
tế

Như đã thấy trong Bảng 3, sự cố cháy là phổ biến
nhất, sau đó đến nổ và rò rỉ (tràn đổ). Ngược lại nếu xét
về nguy cơ gây chết người thì sự cố rò rỉ chất độc sẽ
tiềm tàng gây thương vong cho con người cao nhất. Tổn
hại về kinh tế thường là cao đối với sự cố nổ. Dạng nổ
tiềm ẩn gây ra thiệt hại nhiều nhất là sự cố nổ tạo ra từ
các đám mây lớn của hơi hoá chất (thuộc loại hoá chất
dễ bay hơi và dễ cháy), chúng thoát ra và khuếch tán từ
bên trong khu vực nhà máy, bắt lửa và nổ.
- Đối với sự cố hỏa hoạn: Quá trình cháy hàng
nguy hiểm thường do 3 yếu tố (1) nguyên liệu, (2) chất
oxi hóa và (3) nguồn lửa. Nhiên liệu có thể là chất rắn,
lỏng hay khí, thông thường hàng nguy hiểm là chất
lỏng (xăng, dầu, gas,…) dễ cháy hơn chất rắn. Nhưng
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quá trình cháy bao giờ cũng xảy ra ở pha hơi nên để
cháy, hàng nguy hiểm là chất lỏng hay rắn phải có quá
trình chuyển thành hơi trước khi cháy.
- Đối với sự cố nổ hàng nguy hiểm: Quá trình cháy
và nổ có nhiều khía cạnh giống nhau. Mặc dù vậy, sự
khác nhau cơ bản giữa quá trình cháy và nổ là tốc độ
giải phóng năng lượng của quá trình, trong quá trình
cháy, năng lượng giải phóng chậm hơn so với quá
trình nổ. Vì vậy, trong tính toán hậu quả do quá trình
cháy và nổ của cùng một khối lượng vật chất, quá trình
nổ sẽ gây hậu quả nghiêm trọng hơn đối với tiến trình
cháy. Để phân tích, ước lượng phạm vi và hậu quả của
quá trình nổ hàng nguy hiểm (chủ yếu là hóa chất),
người ta thường áp dụng phương pháp đánh giá kết quả
tương đương với vụ nổ của thuốc nổ TNT.
- Rò rỉ (tràn đổ) hàng nguy hiểm: Sự cố rò rì hay
tràn đổ hàng nguy hiểm thường ít gây phá hủy thiết bị,
tuy nhiên những thiệt hại do làm bị thương, giảm sức
lao động, chi phí đền bù và chi phí làm sạch khu vực
ô nhiễm môi trường sẽ là đáng kể. Tràn dầu, rò rỉ hóa
chất là những ví dụ đặc trưng cho loại này.
Nhìn chung, phân tích rủi ro khi lưu giữ, bốc xếp,
vận chuyển hàng nguy hiểm cẩn trọng sẽ cung cấp yếu
tố đầu vào của việc xác định mức độ rủi ro, ban hành
quyết định rằng liệu rủi ro đó có cần được giải quyết
hay không; nếu có thì phương thức, biện pháp xử lý
như thế nào cho phù hợp và hiệu quả nhất.
Bước 3. Xác đinh mức độ rủi ro (định mức rủi ro)
Định mức rủi ro là xác định cụ thể tính chất, mức
độ của rủi ro; tính chất của rủi ro phản ánh yếu tố
định tính, mức độ của rủi ro phản ánh yếu tố định
lượng. Định mức rủi ro có vai trò quan trọng, mặc dù
không phải là yếu tố quyết định nhưng lại là một
trong những căn cứ để đưa ra các quyết định. Khi
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định mức rủi ro, người đánh giá rủi ro phải so sánh,
đối chiếu kết quả phân tích rủi ro (đã thực hiện) với
các tiêu chí, tiêu chuẩn, giới hạn rủi ro đã được xác
lập, thừa nhận để xác định rõ ràng rằng khi nào cần
có hành động bổ sung và bổ sung cái gì. Nhìn chung,
định mức rủi ro là cơ sở để đưa ra 02 phán quyết chủ
đạo sau:
(1) Không cần phải làm gì thêm (chấp nhận rủi ro
đó). Khi này, coi như kết thúc quá trình đánh giá rủi ro.
(2) Điều chỉnh hệ thống để giảm thiểu rủi ro (đưa
ra các biện pháp xử lý rủi ro).
Bước 4. Ban hành hoặc điều chỉnh hệ thống giảm
thiểu rủi ro
Mục đích của việc làm này là xem xét kỹ lưỡng,
thận trọng lựa chọn và tổ chức thực hiện các
phương án, biện pháp để xử lý rủi ro nhằm loại trừ
hoặc ít nhất là giảm thiểu rủi ro khi vận chuyển
hàng nguy hiểm. Để lựa chọn và thực hiện các
phương án xử lý rủi ro thích hợp nhất, cần hài hòa
lợi ích bắt nguồn từ nhu cầu đạt được các mục tiêu
với các chi phí, các bất lợi khi thực hiện. Các biện
pháp xử lý, giảm thiểu rủi ro không có nghĩa là phải
loại trừ hoàn toàn lẫn nhau hoặc phải tương thích
trong mọi tình huống. Biện pháp xử lý rủi ro thường
tập trung vào 02 nhóm chính:
- Thứ nhất, thay thế thiết kế, cách thức vận chuyển
HNH trong tương lai: Phương án này là tổ hợp của
nhiều giải pháp như nghiên cứu cách thức lưu giữ
hàng nguy hiểm trên phương tiện cho phù hợp với
từng loại hàng nguy hiểm; kho bãi, nhà xưởng phải
phù hợp với bản chất, đặc tính của hàng nguy hiểm
trong quá trình lưu trữ và bốc xếp chúng.
- Thứ hai, thay đổi biện pháp quản lý hoạt động
vận chuyển hàng nguy hiểm: Nếu giải pháp trên
mang tính kỹ thuật, nhóm biên pháp này chủ yếu liên
quan đến công tác quản lý nhà nước, công tác quản
lý hiện trường. Thay đổi biện pháp quản lý có thể
thực hiện dưới dạng: (1) Loại bỏ nguồn gây rủi ro
(không cho phép loại hàng nguy hiểm nhất định nào
đó được vận chuyển, cấm phương tiện cụ thể được
vận chuyển hàng nguy hiểm, hoặc quy định tại đoạn
sông nào, các phương tiện khi vận chuyển hàng nguy
hiểm phải làm gì,…); (2) Thay đổi hoặc giảm thiểu
khả năng xảy ra, ví dụ quy định rõ ràng, đồng bộ về
các giải pháp bảo vệ an toàn môi trường khi vận
chuyển một số loại hàng nguy hiểm (giấy phép, kế
hoạch ứng phó sự cố môi trường, cơ sở vật chất và
trang thiết bị vật tư ứng phó,…); (3) San sẻ rủi ro
như việc sử dụng các biện pháp bảo lãnh, bồi thường
thiệt hại hoặc thông qua mua bảo hiểm,…
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6. Kết luận
Đánh giá rủi ro trong hoạt động vận chuyển hàng
nguy hiểm trên đường thủy nội địa là công việc khá
phức tạp, càng khó khăn hơn khi dữ liệu về tai nạn, sự
cố gây ô nhiễm môi trường khi hàng nguy hiểm được
vận chuyển trên đường thủy nội địa chưa được thống
kê đầy đủ. Xác định rõ ràng về quy trình đánh giá rủi ro
sẽ là cơ sở để đánh giá chính xác, khách quan các rủi
ro, từ đó có biện pháp kiểm soát, quản lý phù hợp. Bằng
cách đưa ra mô hình quy trình đánh giá rủi ro, Bài báo
hy vọng các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị quản lý
cảng hay các chủ thể liên quan đến hoạt động vận
chuyển hàng nguy hiểm trên đường thủy nội địa sẽ nắm
rõ về trình tự thực hiện việc đánh giá, bảo đảm khách
quan, toàn diện và khoa học. Qua đó, kết quả đánh giá
sẽ bám sát và phản ánh đúng tính chất, mức độ của các
rủi ro có nguy cơ phát sinh; từ đó những chính sách,
giải pháp đưa ra để kiểm soát rủi ro cho hoạt động này
sẽ có tính khả thi, tiết kiệm và hiệu quả.
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH CHIẾT CÂY LÁ VỐI VÀ BƯỚC
ĐẦU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ĂN MÒN THÉP TRONG MÔI
TRƯỜNG NƯỚC BIỂN CỦA DỊCH CHIẾT CÂY LÁ VỐI
STUDY ON EFFECT OF CLEISTOCALYX OPERCULATUS EXTRACT AND
THE EVALUATION OF ITS STEEL ANTI-CORROSION ACTIVITY
VÕ HOÀNG TÙNG*, NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
Viện Môi trường, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
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Tóm tắt
Nghiên cứu này thực hiện với mục đích tối ưu hóa
điều kiện chiết xuất cây lá vối và bước đầu đánh
giá hiệu quả ức chế ăn mòn của dịch chiết cây lá
vối, có nguồn gốc thiên nhiên và an toàn với hệ
sinh thái. Quá trình chiết xuất cây lá vối bằng
phương pháp chiết dung môi sử dụng siêu âm
được tối ưu hóa các điều kiện sau: Dung môi:
Ethanol (với tỷ lệ Ethanol/nước = 7/3); Tỷ lệ
nguyên liệu/dung môi: 2/100 (g/ml); Thời gian
siêu âm tối ưu: 30 phút. Thử nghiệm ức chế ăn
mòn tấm thép trong môi trường nước biển được
thực hiện trong phòng thí nghiệm và cho kết quả
ức chế khả quan của dịch chiết cây lá vối. Với hàm
lượng dịch chiết cây lá vối từ 100mg/50ml dung
dịch nước biển nhân tạo, quá trình ăn mòn bị ức
chế sau 16 ngày thử nghiệm.
Từ khóa: Cây lá vối, polyphenol, flavonoid,
ethanol, ức chế ăn mòn.

Abstract
This study is carried out with the aim of optimizing
the extraction conditions of Cleistocalyx
operculatus and initially evaluates the anticorrosion effect of this extract, which is natural
product and is safe for the ecosystem. The process
of extracting the plant by the solvent extraction
method using ultrasound is optimized under the
following conditions: Solvent: Ethanol (with the
ratio of Ethanol/water = 7/3); Raw
material/solvent ratio: 2/100 (g/ml); Optimal
ultrasound time: 30 minutes. Corrosion inhibition
test of steel plate in sea water environment was
carried out in the laboratory and showed positive
inhibitory results of the extract of Cleistocalyx
operculatus leaves. With at least 100mg plant
extract/50ml sea water, the corrosion is inhibited
after 16 days.
Keywords: Cleistocalyxoperculatus, polyphenols,
flavonoids, ethanol, corrosion inhibition.
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1. Giới thiệu
Bê tông cốt thép (BTCT) là vật liệu chủ yếu được
sử dụng để xây dựng các công trình công nghiệp và
dân dụng nói chung, cũng như các công trình biển nói
riêng. Về bản chất thì lớp bê tông có khả năng bảo vệ
ăn mòn tương đối tốt cho cốt thép bên trong, đặc biệt
trong môi trường có độ kiềm cao bê tông sẽ tạo thành
lớp màng thụ động tương đối đặc sít bảo vệ ăn mòn
thụ động cho cốt thép bên trong. Tuy nhiên, môi
trường biển là môi trường có tốc độ ăn mòn kim loại
cao do sự có mặt của ion clo với nồng độ lớn [1]. Quá
trình ăn mòn BTCT gây ra hậu quả nghiêm trọng
không những đối với nền kinh tế mà còn đe dọa trực
tiếp đến tính mạng con người trong lao động và sinh
sống. Do đó việc sử dụng các công nghệ và giải pháp
để giảm thiểu quá trình ăn mòn BTCT là hết sức cần
thiết [2].
Gần đây, hàng loạt các phụ gia ức chế ăn mòn cho
BTCT đã được đưa vào sử dụng rộng rãi trong thực
tế [3]. Mặc dù những phụ gia ức chế ăn mòn này đã
chứng minh được khả năng bảo vệ ăn mòn tương đối
tốt cho BTCT, tuy nhiên chúng có ảnh hưởng tiêu
cực đến sức khỏe con người và môi trường. Các phụ
gia ức chế ăn mòn trên có độ độc cao và có thể phát
sinh trong quá trình tổng hợp hoạt chất hay trong quá
trình ứng dụng phụ gia ức chế mà có thể gây ra
những những tổn thương tức thời hay vĩnh viễn đối
với một số bộ phận trong cơ thể con người như thận
hay gan, hay làm rối loạn hệ tiêu hóa tại một số vị trí
trong cơ thể [4]. Việc nghiên cứu chế tạo phụ gia ức
chế ăn mòn từ nguồn tự nhiên ứng dụng bảo vệ ăn
mòn cho kim loại đã bắt đầu được nghiên cứu tại Việt
Nam. Nhóm nghiên cứu của ThS. Nguyễn Thị Ngọc
Linh (Đại học Đà Nẵng) nghiên cứu thành công chất
ức chế ăn mòn từ vỏ bưởi, hoạt chất chế tạo được có
khả năng ức chế ăn mòn cao đối với một số kim loại
[5]. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thực hiện
thành công đề tài nghiên cứu tổng hợp một số chất
ức chế ăn mòn từ nguồn phế liệu nông sản như vỏ
trấu, lõi ngô; hoạt chất chế tạo được có khả năng ức
chế ăn mòn tốt đối với một số kim loại [6]. Các
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nghiên cứu đã chứng minh rằng polyphenol là hoạt
chất chính trong cây lá vối [7-9], nhưng chưa có
nghiên cứu nào tại Việt Nam cũng như trên thế giới
đánh giá khả năng ức chế ăn mòn của hoạt chất chiết
xuất từ cây lá vối trong bảo vệ ăn mòn của BTCT.
Điều kiện chiết xuất cây lá vối tối ưu cũng chưa được
báo cáo một cách cụ thể. Nghiên cứu này được thực
hiện nhằm tối ưu hóa điều kiện chiết xuất cây lá vối
và bước đầu đánh giá khả năng ức chế ăn mòn thép
trong môi trường nước biển, định hướng ứng dụng
cho việc sử dụng như phụ gia ức chế ăn mòn trong
kết cấu BTCT.
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3. Kết quả
3.1. Tối ưu hóa điều kiện chiết cây lá vối
Bảng 1. Bảng khối lượng cao chiết của từng mẫu

M0
M1
M2
M3
M4
M5

Bảng 2. Kết quả khảo sát nguyên liệu/dung môi

2.1. Nguyên liệu

2.2. Hóa chất
Hóa chất: Ethanol, Nước nóng, NaOH, HCl đạt
tiêu chuẩn hóa chất phân tích.

2.3. Tối ưu hóa điều kiện chiết cây lá vối
Quá trình chiết cây lá vối được thực hiện bằng
phương pháp chiết xuất dung môi có sử dụng siêu
âm. Các thông số công nghệ được thay đổi để lựa
chọn điều kiện tối ưu: Nguyên liệu/dung môi từ
2/10 (g/ml) đến 2/150 (g/ml); thời gian siêu âm từ
15 phút - 60 phút.

2.4. Định lượng hàm lượng phenolic
Hàm lượng phenolic (polyphenol) được xác định
bằng phương pháp Folin Ciocalteu theo TCVN 97451:2013.

2.5. Thử nghiệm khả năng ức chế ăn mòn
bằng phương pháp ngâm mẫu trong nước
biển nhân tạo
Cắt 6 miếng thép CB300-V cán dẹt có độ dày
1,5mm kích thước 1x6 cm (Mx), cho vào các cốc thủy
tinh chứa 50ml nước biển nhân tạo độ mặn 35 ‰
(phương pháp Kester 1967) với lượng cao chiết với
các hàm lượng 5, 20, 50, 100 và 200mg. Qua các ngày
đầu tiên, ngày thứ 5, ngày thứ 8, thứ 12, thứ 16 lấy
mẫu sấy khô đến khối lượng không đổi, chụp ảnh và
cân lại khối lượng của từng tấm thép ghi lại kết quả
để đánh giá.
Khảo sát khả năng ức chế ăn mòn của dịch chiết
cây lá vối trong môi trường axit và kiềm tương tự
như trên với nồng độ axit HCl 0,01M và NaOH
0,01M.
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Khối lượng cao chiết
(mg)
0
5
20
50
100
200

Mẫu

2. Phương pháp nghiên cứu
Thu hái toàn bộ cành lá vối, nhặt bỏ những lá
sâu bệnh, nấm mốc. Đem rửa sạch sau đó phơi nắng
đến khô. Tiến hành xay nhỏ nguyên liệu, bảo quản
trong túi.
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Stt

Khối
lượng
mẫu

1
2
3
4

2g
2g
2g
2g

Tỷ lệ
nguyên
liệu/dung
môi (g/ml)
2/10
2/50
2/100
2/150

Khối lượng
cao thu được
(mg)
33,4
156,3
240,5
246,4

Bảng 3. Kết quả khảo sát thời gian siêu âm

Stt

Thời gian siêu
âm

Khối lượng cao thu
được (mg)

1
2
3
4
5

15
20
30
45
60

150,1
206,3
240,5
241,1
244,7

Bảng 4. Kết quả khảo sát dung môi

Khối
lượng
mẫu
2g
2g

STT
1
2

Dung môi
Nước (80oC)
Ethanol

Khối lượng
cao thu được
(mg)
143,7
240,5

Bảng 5. Hàm lượng polyphenol trong mẫu cao chiết

Mẫu
Nước
Ethanol

Hàm lượng polyphenol
(mg GA/g dược liệu khô)
38,7
72,9

Qua Bảng 1 cho thấy khi tăng thể tích dung môi từ
10ml lên 100ml khối lượng cao thu được tăng nhanh
từ 33,4mg lên 240,5mg. Tuy nhiên, khi tăng thể tích
dung môi lên tiếp, khối lượng cao tăng lên không
nhiều. Vậy tỷ lệ nguyên liệu/dung môi là 2g/100ml là
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Qua Bảng 3 cho thấy, trong thời gian siêu âm từ
15 phút đến 30 phút, khối lượng cao thu được tăng
nhanh từ 150,1mg lên 240,5mg. Từ 30 phút đến 60
phút khối lượng cao tăng thêm không đáng kể. Như
vậy, thời gian siêu âm hợp lý nhất là 30 phút.
So sánh hiệu quả chiết của nước nóng và ethanol
70%, nhận thấy mẫu sau khi thu hồi đều có độ sánh
mịn và màu như nhau, ở dung môi ethanol lượng cao
khi cô quay thu được nhiều hơn 240,5mg so với
143,7mg ở nước nóng.
Hàm lượng polyphenol thu được khảo sát ở hai
dung môi chiết được mô tả ở Bảng 5. Tổng lượng
phenolic trong dịch chiết với dung môi ethanol 70%
cao gấp 1,9 lần so với dịch chiết bằng nước nóng. Từ 2
dữ liệu trên có thể thấy ethanol 70% cho hiệu quả chiết
cao hơn nhiều so với nước nóng và được sử dụng làm
dung môi chiết cây lá vối cho các nghiên cứu tiếp theo.

3.2. Đánh giá khả năng ức chế ăn mòn của dịch
chiết cây lá vối

Mức độ ăn mòn các tấm thép trong môi trường
trung tính được quan sát ở Hình 1. Đối với mẫu đối
chứng M0, lớp rỉ sét bắt đầu xuất hiện ở ngày thứ 5
trên khoảng 50% diện tích bề mặt tấm thép. Mức độ
ăn mòn ngày càng tăng theo thời gian và chiếm gần
như 100% bề mặt tấm thép nhúng trong dung dịch
nước biển nhân tạo vào ngày thứ 16. Đối với các mẫu
nhúng trong dung dịch nước biển nhân tạo có chứa
dịch chiết cây lá vối, mức độ ăn mòn giảm dần khi
nồng độ dịch chiết tăng từ 5 đến 200mg, tương ứng
với các mẫu M1 đến M5. Các mẫu M1 đến M3 xuất
hiện rỉ sét từ ngày thứ 5 và tăng dần theo thời gian.
Đến ngày thứ 16, M1, M2 bị ăn mòn gần như 100%
bề mặt nhúng, M3 chỉ bị ăn mòn khoảng 50%. Các
mẫu M4, M5 bắt đầu xuất hiện rỉ sét từ ngày thứ 8 và
vẫn duy trì mức độ đó ở những ngày tiếp theo.
Trung tính

Biến thiên khối lượng (g)

tỷ lệ thích hợp nhất trong quá trình chiết lá vối.

0.06
0.04
0.02
0
M0 M1 M2 M3 M4 M5
Ngày 0

Ngày 5

Ngày 12

Ngày 16

Ngày 8

Hình 2. Biểu đồ biến thiên khối lượng các mẫu thử
nghiệm trong môi trường trung tính

Hình 2 mô tả sự tăng giảm khối lượng các tấm thép
theo thời gian đối với các mẫu từ M1 đến M5. Khối
lượng mẫu M0 tăng dần theo thời gian và tăng mạnh
nhất. Các mẫu M1 đến M3 cũng tăng khối lượng theo
thời gian nhưng mức độ tăng giảm dần theo chiều tăng
của khối lượng dịch chiết. Khối lượng các mẫu tấm
thép M4, M5 gần như không đổi. Kết quả này phù hợp
với sự quan sát hình thái bề mặt của các tấm thép, khi
quá trình ăn mòn thép hình thành các lớp oxit sắt bám
trên bề mặt tạo thành các lớp rỉ sét, làm tăng khối
lượng các tấm thép. Như vậy, với hàm lượng dịch
chiết từ 100mg/50ml có hiệu quả ức chế ăn mòn các
tấm thép trong môi trường nước biển nhân tạo.

Hình 1. Hình ảnh thử nghiệm
trong môi trường trung tính
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Mức độ ăn mòn các tấm thép trong môi trường
kiềm được quan sát ở Hình 3. Kết quả các mẫu tương
tự môi trường trung tính. Các mẫu M4, M5 cho kết
quả ức chế ăn mòn tốt.
Hình 4 mô tả sự tăng giảm khối lượng các tấm thép
theo thời gian đối với các mẫu từ M1 đến M5. Khối
lượng các mẫu đều tăng ở ngày thứ 5. Khối lượng mẫu
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Hình 5. Hình ảnh thử nghiệm trong môi trường axit

Kiềm

Axit

0.03
0.02
0.01
0
M0 M1 M2 M3 M4 M5
Ngày 5

Ngày 12

Ngày 16

Ngày 8

Hình 4. Biểu đồ biến thiên khối lượng các mẫu thử

Biến thiên khối lượng (g)

Biến thiên khối lượng (g)

Hình 3. Hình ảnh thử nghiệm trong môi trường kiềm

Ngày 0
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0
M0 M1 M2 M3 M4 M5
-0.05
-0.1
-0.15
Ngày 0

Ngày 5

Ngày 12

Ngày 16

Ngày 8

Hình 6. Biểu đồ biến thiên khối lượng các mẫu
thử nghiệm trong môi trường axit

M0 tăng dần theo thời gian và tăng mạnh nhất. Các
mẫu M1 đến M5 chỉ tăng khối lượng ở ngày thứ 5 và
sau đó giảm dần. Hiện tượng này có thể giải thích do
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sự xuất hiện kết tủa bám trên bề mặt các tấm thép,
ngăn cản quá trình ăn mòn tiếp tục diễn ra. Do đó khối
lượng các mẫu M1 đến M5 giảm dần sau ngày thứ 5.
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Như vậy, trong môi trường nước biển nhân tạo chứa
kiềm, với hàm lượng dịch chiết từ 100mg/50ml tương
ứng với mẫu M4 có hiệu quả ức chế ăn mòn các tấm
thép tốt.

- Dung môi: Ethanol (với tỷ lệ Ethanol/nước =
7/3);

Mức độ ăn mòn các tấm thép trong môi trường axit
được quan sát ở Hình 5. Mức độ rỉ sét ở tất cả các mẫu
ít hơn so với môi trường kiềm và trung tính. Mẫu M0
bắt xuất hiện rỉ sét ở ngày thứ 8, tăng dần và chiếm
khoảng 90% diện tích bề mặt tấm thép vào ngày thứ
16. Mẫu M1 xuất hiện rỉ sét nhiều ở ngày thứ 16, các
mẫu từ M2 đến M5 không quan sát thấy hoặc rất ít rỉ
sét trên bề mặt.

Màu sắc cao lá vối thu được: Xanh đậm, đặc sánh,
mịn và dính đúng với đặc tính của cao, có mùi hương
đặc trưng của lá vối.

Sự biến thiên khối lượng của các mẫu thử nghiệm
được thể hiện ở biểu đồ Hình 6. Khối lượng các mẫu
giảm dần theo thời gian. Mẫu M0 có khối lượng bị
giảm mạnh nhất còn các mẫu khác giảm tương đương
nhau. Nguyên nhân của hiện tượng này có thể do sắt
và các lớp oxit sắt bị phản ứng với axit và hòa tan
trong dung dịch. Do đó gần như chưa thể đánh giá khả
năng ức chế ăn mòn của dịch chiết cây lá vối trong
môi trường axit thông qua sự biến thiên khối lượng.
Tuy nhiên, một cách định tính có thể thấy rằng dịch
chiết cây lá vối có khả năng ức chế ăn mòn kể cả trong
môi trường axit.

3.3. Đề xuất cơ chế ức chế ăn mòn của dịch
chiết cây lá vối
Quá trình ăn mòn thép trong môi trường nước biển
chủ yếu do sự tác động của ion clo. Khi ion clo có mặt
trong dung dịch xung quanh cốt thép nó sẽ phản ứng
với Fe tạo thành phức Fe-Cl. Phức này sẽ phân ly tạo
thành sắt hydroxit và giải phóng ion clo, tiếp tục ăn
mòn bề mặt cốt thép bên trong (Phương trình 1 và 2)
Fe + Cl- → [FeCl complex]+
-

(1)
-

[FeCl complex] + OH → Fe(OH)2 + Cl (2)
Dịch chiết cây lá vối có thành phần chính là
polyphenol, một nhóm hoạt chất có các nhóm hidroxit
và xeton. Khi các hợp chất này bị hấp phụ lên bề mặt
thép thì các electron chưa liên kết của các nhóm chức
này có thể liên kết với các orbitan còn trống của sắt,
tạo thành lớp màng ngăn cách sắt với ion Clo [6]. Do
đó, quá trình hình thành phức Fe-Cl có thể bị ức chế
hình thành và quá trình ăn mòn cốt thép bị hạn chế.
Tuy nhiên, cơ chế này mới chỉ dừng lại trên cơ sở lý
thuyết chung, cần có thêm các nghiên cứu thực
nghiệm khác để chứng minh trọn vẹn hơn.

4. Kết luận
Quá trình chiết xuất cây lá vối bằng phương pháp
chiết dung môi sử dụng siêu âm được tối ưu hóa các
điều kiện sau:
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- Tỷ lệ nguyên liệu/dung môi: 2/100 (g/ml);
- Thời gian siêu âm tối ưu: 30 phút.

Nghiên cứu bước đầu chứng minh được khả năng
ức chế ăn mòn các tấm thép của dịch chiết cây lá vối
trong môi trường nước biển nhân tạo ở các pH khác
nhau. Nồng độ dịch chiết từ 100mg dịch chiết/ 50ml
nước biển cho hiệu quả ức chế ăn mòn cao trong cả
môi trường trung tính và kiềm. Nghiên cứu bước đầu
đã đề xuất được cơ chế ức chế ăn mòn thép trong môi
trường nước biển của dịch chiết cây lá vối.
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PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG NÔNG NGHIỆP HƯỚNG
TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI HẢI PHÒNG
CIRCULAR ECONOMIC DEVELOPMENT IN AGRICULTURE TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN HAI PHONG
NGUYỄN THỊ THÙY LINH*, TRẦN HỮU LONG, NGUYỄN THỊ THƯ
Viện Môi trường, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
*Email liên hệ: linhntt@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp là
việc làm cần thiết, mang tầm chiến lược lâu dài
trong thời gian tới. Hải Phòng với diện tích đất
nông nghiệp hơn 71 nghìn ha và 54,41% dân số ở
nông thôn, sản xuất nông nghiệp vẫn giữ vị trí
quan trọng trong nền kinh tế của thành phố. Vì
vậy, để thúc đẩy ngành nông nghiệp nơi đây phát
triển bền vững thì giải pháp phát triển nông
nghiệp theo nền kinh tế tuần hoàn được xem là
một hướng đi tối ưu, tiến tới xây dựng thành phố
Hải Phòng bền vững trong tương lai.
Từ khóa: Kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp, Hải
Phòng, phát triển bền vững.

Abstract
The development of a circular economy in
agriculture is a necessary and strategic task in the
near future. Hai Phong with an agricultural land
area of more than 71 thousand hectares and
54.41% of the population in rural areas,
agricultural production
holds an important
position in the city's economy. Therefore, in order
to promote the agricultural
for sustainable
development, the solution of agricultural
development according to the circular economy is
considered an optimal direction, towards building
a sustainable Hai Phong city in the future. .
Keywords: Circular economy, agricutural, Hai
Phong, sustainable development.

1. Đặt vấn đề
Sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí
hậu đã chỉ ra rằng nền nông nghiệp khai thác triệt để
đất đai, nguồn nước để đạt sản lượng đã không còn
phù hợp. Hiện nay, các mô hình nông nghiệp biết tái
sử dụng phụ phẩm, phế phẩm của quy trình sản xuất
này làm đầu vào cho quy trình sản xuất khác đang trở
thành xu hướng phát triển bền vững. Hay nói cách
khác, tuần hoàn trong nông nghiệp vừa cải thiện thu
nhập cho nông dân vừa không gây tổn hại cho môi
trường trong hiện tại và tương lai.
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Hải Phòng với diện tích đất nông nghiệp hơn 71
nghìn ha và 54,41% dân số ở nông thôn, nông nghiệp
vẫn giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế của thành
phố [6]. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp tại thành phố
vẫn còn manh mún, tự túc, tự cấp, mất cân đối cây
trồng, vật nuôi và đang đứng trước những thách thức
không nhỏ về ô nhiễm môi trường. Để khắc phục
những vấn đề trên, nông nghiệp Hải Phòng đang từng
bước chuyển dịch sang sản xuất nông nghiệp an toàn,
nông nghiệp tuần hoàn và thực hiện tốt công tác quản
lý môi trường, tiến tới xây dựng thành phố Hải Phòng
bền vững trong tương lai.
Thông qua các phương pháp thu thập và kế thừa
các tài liệu thứ cấp; phương pháp phân tích và tổng
hợp số liệu; phương pháp điều tra, khảo sát thực tế,
nhóm tác giả đưa ra 3 nội dung chính trong nghiên cứu
là: tổng quan về kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp
và tình hình phát triển nông nghiệp tuần hoàn tại Hải
Phòng dựa trên các điều kiện và thực trạng, từ đó tìm
ra những khó khăn và vướng mắc còn tồn tại. Bên
cạnh đó nghiên cứu này đưa ra các đề xuất nhằm nhân
rộng việc ứng dụng mô hình sản xuất theo hướng kinh
tế tuần hoàn, tiến tới phát triển bền vững nền nông
nghiệp trong tương lai.

2. Tổng quan về Kinh tế tuần hoàn trong nông
nghiệp
2.1. Kinh tế tuần hoàn
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, khan
hiếm tài nguyên, suy thoái môi trường và sự tăng
nhanh về nhu cầu về lương thực, nền kinh tế tuần hoàn
đã chứng tỏ đây là hướng đi đầy hứa hẹn để phát triển
nông nghiệp bền vững, tái tạo môi trường.
Khái niệm về Kinh tế tuần hoàn lần đầu tiên được
sử dụng bởi Pearce và Turner (1990) đã chỉ ra một mô
hình kinh tế mới dựa trên nguyên lý căn bản “mọi thứ
đều là đầu vào đối với thứ khác”, tương phản hoàn
toàn với mô hình kinh tế tuyến tính truyền thống trước
đây [5].
Theo Tổ chức Ellen MacArthur (2012), khái niệm
về kinh tế tuần hoàn hiện nay được thừa nhận rộng rãi
là “một hệ thống có tính khôi phục và tái tạo thông
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qua các kế hoạch và thiết kế chủ động. Nó thay thế
khái niệm kết thúc vòng đời của vật liệu bằng khái
niệm khôi phục, chuyển dịch theo hướng sử dụng
năng lượng tái tạo, không dùng các hóa chất độc hại
gây tổn hại tới việc tái sử dụng và hướng tới giảm thiểu
chất thải thông qua việc thiết kế vật liệu, sản phẩm, hệ
thống kỹ thuật và cả các mô hình kinh doanh trong
phạm vi của hệ thống đó” [7]. Điều này có nghĩa rằng
trong nền kinh tế tuần hoàn rác thải không chỉ là phần
bỏ đi, đó chính là nguồn tài nguyên chưa được sử dụng
đúng chỗ, chất thải đầu ra của ngành này sẽ là nguồn
tài nguyên đầu vào của ngành khác hoặc quay vòng
trong nội tại bản thân của một doanh nghiệp.

Hình 1. Sơ đồ mô hình Kinh tế tuyến tính và Kinh tế
tuần hoàn

Kinh tế tuần hoàn chính là chìa khóa trong việc
giải quyết bài toán làm thế nào để sử dụng tiết kiệm
nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguyên vật liệu nhất
nhưng lại sản xuất ra số lượng sản phẩm nhiều nhất và
đồng thời nó lại là những sản phẩm mang lại lợi ích
cho môi trường.

2.2. Kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp
Hiện nay, phát triển kinh tế tuần hoàn đang rất
được quan tâm nghiên cứu và thảo luận, đặc biệt là
trong bối cảnh khan hiếm tài nguyên. Không chỉ là tái
sử dụng chất thải, coi đó là nguồn tài nguyên có giá trị
mà kinh tế tuần hoàn còn là “sự kết nối giữa các hoạt
động kinh tế một cách có tính toán, tạo thành vòng
tuần hoàn trong nền kinh tế”. Áp dụng kỹ thuật truyền
thống, tiến bộ khoa học kỹ thuật và triển khai vận hành
các công nghệ mới để giải quyết bài toán xử lý phụ
phẩm, chất thải trong quá trình sản xuất, biến chúng
thành sản phẩm có ích, có thể tận dụng trong nông
nghiệp, qua đó giảm thiểu và tiến đến loại bỏ chất thải
gây ô nhiễm môi trường là hướng đi lâu dài trong định
hướng phát triển ngành nông nghiệp bền vững.
Nông nghiệp tuần hoàn tạo điều kiện giúp nông
dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất nông sản
hạn chế tối đa những rủi ro về đầu ra của nông sản.
Muốn được như vậy cần tạo nên hệ sinh thái các mắt
xích giữa nông dân với doanh nghiệp và các doanh
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nghiệp với nhau để cùng khai thác tối đa kinh tế tuần
hoàn vốn còn nhiều mới mẻ.
Ba cách tiếp cận kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp
bao gồm: Cấp độ 1, kinh tế tuần hoàn tập trung khuyến
khích và yêu cầu các doanh nghiệp áp dụng các cơ hội
sản xuất sạch hơn và thiết kế sinh thái trong các quy trình
sản xuất các sản phẩm nông nghiệp. Cấp độ 2, đẩy mạnh
phát triển kinh tế tuần hoàn trong các khu công nghiệp
và các hệ thống nông nghiệp sinh thái. Ở cấp độ 3, tất cả
các bước của quy trình sản xuất được thiết kế sao cho
chất thải được giảm thiểu tối đa, xem xét để tái sử dụng,
tiến tới không tạo ra chất thải.

Hình 2. Mô hình nông nghiệp tuần hoàn

2.3. Các nguyên tắc chính của nông nghiệp
tuần hoàn
Nông nghiệp tuần hoàn bao gồm 3 nguyên tắc chính:
- Bảo tồn và phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên;
- Sử dụng tài nguyên hợp lý và hiệu quả;
- Sử dụng đa mục đích và tận dụng giá trị từ chất thải.

a. Bảo tồn và phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên
Nguyên tắc đầu tiên đề cập đến tầm quan trọng của
việc tận dụng các quá trình tự nhiên và các nguồn tài
nguyên sinh thái (như đất, nước, không khí và các hợp
phần của đa dạng sinh học) trong khi giảm thiểu các
yếu tố đầu vào không thể tái tạo hoặc có hại (ví dụ như
cắt giảm việc lạm dụng hóa chất bảo vệ thực vật).
Phần lớn các hệ thống sản xuất nông nghiệp vẫn
trong tình trạng sản xuất thâm canh quy mô lớn các giống
cây trồng năng suất cao bằng việc lạm dụng quá mức
phân bón hoá học và hóa chất bảo vệ thực vật để kiểm
soát cỏ dại, sâu bệnh và mầm bệnh. Kinh tế tuần hoàn
trong nông nghiệp có một cách tiếp cận rất khác. Nó đòi
hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các hệ thống sản xuất
nông nghiệp, dựa trên khả năng vốn có để duy trì các
chức năng của đất, đối phó với sâu bệnh và cỏ dại cũng
như các điều kiện thời tiết bất lợi. Do đó, sự phụ thuộc
chủ yếu vào các yếu tố đầu vào bên ngoài không phù hợp
với cách tiếp cận của nông nghiệp tuần hoàn.
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b. Sử dụng tài nguyên hiệu quả
Nguyên tắc thứ hai tập trung vào việc giảm lãng
phí, sử dụng kém hiệu quả các yếu tố đầu vào và đầu
ra của nông nghiệp và tiết kiệm tài nguyên nhằm thúc
đẩy một cách hiệu quả chu trình của các chất dinh
dưỡng, năng lượng và nước. Đây là một phần quan
trọng trong phát triển nông nghiệp tuần hoàn.
Hệ thống sản xuất nông nghiệp có thể tiết kiệm tài
nguyên hơn bằng cách sử dụng và tái sử dụng tài
nguyên hợp lý. Các hệ sinh thái tự nhiên thường được
đặc trưng bởi quy trình quay vòng tất cả những dòng
chất dinh dưỡng hữu cơ, năng lượng và nước như thực
hiện việc ủ những tàn dư cây trồng và phân động vật
làm phân bón compost là phương thức hiệu quả để bảo
tồn các chất dinh dưỡng. Hay áp dụng các phương
thức sản xuất góp phần phát triển các nguồn dinh
dưỡng sinh học cho đất đai: Những cây thân gỗ cố
định đạm, cây bụi, các loài cây trồng, cỏ có thể cố định
nitơ từ không khí và cung cấp cho cây trồng chính;
kiểm soát sâu hại bằng việc sử dụng những loại ký
sinh và thiên địch tự nhiên,…

c. Sử dụng đa mục đích và tận dụng giá trị từ chất
thải
Nguyên tắc thứ ba giải quyết câu hỏi làm thế nào
để tránh lãng phí lương thực và thất thoát sau thu
hoạch bằng cách biến các dòng chất thải thành đầu vào
có giá trị cho chuỗi sản xuất.
Trong dây chuyền sản xuất nông nghiệp, một trong
những điểm yếu khó khắc phục là sự tổn thất sau thu
hoạch. Thực trạng này bắt nguồn từ những nguyên nhân
như: Sản phẩm chất lượng kém, thiếu thốn trang thiết bị
bảo quản và không đồng bộ, hạn chế trong nhận thức của
nông dân. Để giải quyết vấn đề này cần thời gian và các
hệ thống giải pháp đồng bộ.

3. Phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông
nghiệp ở Hải Phòng
Ngành nông nghiệp có vị trí quan trọng và là
nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong công cuộc đẩy mạnh
kinh tế - xã hội của đất nước ta. Hải Phòng là một
thành phố công nghiệp trọng điểm trực thuộc trung
ương nhưng khu vực nông thôn vẫn chiếm 83,8% diện
tích tự nhiên, đất sản xuất nông nghiệp chiếm 45,76%;
năm 2020 dân số khu vực nông thôn chiếm 54,41%,
lao động khu vực nông thôn chiếm 58,85% lao động
toàn thành phố. Do đó lãnh đạo thành phố vẫn ưu tiên
phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, nâng cao
thu nhập, đời sống người dân [6].
Khu vực nông thôn Hải Phòng hiện có 350.966 hộ,
trong đó chiếm 25% là các nông, lâm nghiệp và thủy
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sản (87.749 hộ). Năm 2019, năng suất lúa tăng 7%
ước tính 4 tạ/ha, đạt 6,42 tấn/ha so với năm 2010;
tương ứng 121,9 triệu đồng/ha góp phần đảm bảo an
ninh lương thực cho thành phố [1]. Tuy nhiên, nông
nghiệp thành phố chưa đi theo đúng định hướng phát
triển bền vững đặc biệt dưới các tác động của biến đổi
khí hậu, thời tiết cực đoan. Do đó, phát triển ngành
nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn là bước đi
phù hợp với xu thế hiện nay.
Trên địa bàn thành phố thời gian qua đã triển khai,
thực hiện thành công một số mô hình có định hướng
của kinh tế tuần hoàn, kết quả khả quan, bước đầu
mang lại lợi nhuận về kinh tế như các mô hình trang
trại trồng rau xanh theo hướng an toàn sinh học tại
Dương Kinh, Vĩnh Bảo, các mô hình trồng lan cảnh,
mô hình trồng nấm,…
Tuy vậy, theo nhận định của nhóm tác giả sản xuất
nông nghiệp của Hải Phòng vẫn còn các trở ngại sau:
Sử dụng quá mức phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực
vật trong trồng trọt, lượng dư thừa đầu vào của quá
trình sản xuất chưa được chú trọng, chưa tận dụng
phân bón hữu cơ để bù đắp lượng dinh dưỡng bị thiếu
hụt, tăng kết cấu đất, bảo vệ đa dạng sinh học; chất
thải nông nghiệp và chăn nuôi chưa được tận dụng gây
lãng phí và ô nhiễm môi trường.
Đối với phụ phẩm trồng trọt, cây lúa để lại khối
lượng phụ phẩm lớn nhất, tiếp đến là các loại cây mía,
ngô sắn, rau các loại. Mặc dù phụ phẩm từ cây rau lớn
nhưng hàm lượng chất khô và chất dinh dưỡng thấp
nên không được coi trọng như các loại cây trồng khác.
Phụ phẩm từ lúa (rơm, rạ) có thể được tận dụng cho
nhiều mục đích. Tuy nhiên trong bối cảnh công nghiệp
hoá và đô thị hoá thì rơm rạ bị thừa nhiều, dẫn đến
việc nông dân đốt bỏ gây ô nhiễm không khí.
Chất thải chăn nuôi là một nguồn tài nguyên có giá
trị trong trồng trọt, tuy nhiên hiện nay đa số các trang trại
không tận dụng được, phải đổ bỏ, gây ô nhiễm môi
trường hoặc bán với giá rẻ cho các công ty phân bón [2].
Hơn nữa, tại Hải Phòng, tính kết nối trong việc
mở rộng thị trường tiêu thụ giữa nhà nông với doanh
nghiệp chưa mang lại hiệu quả cao. Thực tế, phần lớn
người dân vẫn đang phải tự sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm tại địa phương. Thậm chí ở những vùng chuyên
canh tập trung, sự kết hợp này dù được quan tâm nhưng
mới chỉ giải quyết phần nhỏ nhu cầu thực tế.
Hiện nay, Khu nông nghiệp công nghệ cao VinEco
tại Vĩnh Bảo là dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ
cao lớn nhất của Hải Phòng, với một mô hình khép
kín theo phương thức “sạch từ trang trại đến bàn ăn”.
Tuy nhiên nông sản của VinEco cũng mới chỉ giải

101

TẠP CHÍ

KINH TẾ - XÃ HỘI
quyết nhu cầu tiêu thụ trong chuỗi phân phối VinMart
của Tập đoàn Masan. Tháng 4/2019, UBND TP Hải
Phòng phê duyệt dự án xây dựng “Nhà máy chế biến
rau củ quả Haphofood” tại cụm công nghiệp Tiên
Lãng do chủ đầu tư là Công ty CP Lavifood khởi công
vào tháng 5/2019. Theo dự kiến, sau khi hoàn thành
và đưa vào hoạt động từ quý I/2021, nhà máy sẽ đạt
công suất là 150.000 tấn nguyên liệu/năm. Tuy nhiên
dự án không thành công và đã xin dừng hoạt động.
Hải Phòng với điểm mạnh về logistics được kỳ
vọng sẽ tạo cơ hội lớn cho việc mở rộng liên kết vùng
giúp tiêu thụ nông sản khu vực nông thôn của thành
phố nhưng thực tế thế mạnh này chưa được khai thác
triệt để. Các sản phẩm nông nghiệp tạo ra từ một số
mô hình kinh tế tuần hoàn trên địa bàn bị thiếu đầu ra.

4. Định hướng các giải pháp cơ bản nhằm thúc
đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp tại
Hải Phòng
Lựa chọn mô hình kinh tế theo hướng kinh tế tuần
hoàn là một trong những mục tiêu phát triển của Việt
Nam. Thực tế khách quan trong những năm qua việc
triển khai xây dựng các mô hình kinh tế sản xuất nông
nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn cho thấy nhiều
mô hình mang lại giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên điều
khó khăn trong phát triển nông nghiệp đó là việc mở
rộng các mô hình. Để giải quyết vấn đề đặt ra, nhóm
tác giả xin đề xuất một số giải pháp sau:
- Giải pháp về cơ chế, chính sách: Đổi mới và hoàn
thiện cơ chế chính sách về thúc đẩy thực thi chiến lược
tăng trưởng xanh nói chung và thúc đẩy các mô hình
sản xuất nông nghiệp tuần hoàn nói riêng. Các chính
sách đưa ra phải có nội dung phù hợp, đồng bộ và kịp
thời. Cần tiến hành nghiêm túc việc thực thi chính
sách, những vi phạm trong quá trình thực hiện phải
được giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm minh.
- Giải pháp về nâng cao kiến thức cộng đồng:
Nâng cao nhận thức các cấp chính quyền, các nhà
hoạch định chính sách, các doanh nghiệp và người dân
với các nội dung: Vai trò, tầm quan trọng, bản chất, lợi
ích mang lại, tiêu chí thực hiện,... của mô hình nông
nghiệp tuần hoàn. Tính đồng thuận trong xã hội sẽ
không đạt được nếu nhận thức của người dân chưa đủ,
do đó sẽ gặp khó khăn trong việc triển khai và nhân
rộng mô hình. Tập trung truyền thông trên các kênh
thông tin đại chúng, chương trình đào tạo các cấp,
chương trình khuyến nông, các lớp tập huấn nông
nghiệp,… để triển khai thông tin đến người dân. Đồng
thời cần áp dụng linh hoạt kiến thức bản địa vào việc
cải tiến phương thức và cơ cấu ngành trong quá trình
phát triển nông nghiệp tuần hoàn.
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Đưa nội dung phát triển các mô hình sản xuất nông
nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn vào chương trình
xây dựng nông thôn mới, giúp tăng thêm thu nhập cho
người dân, nâng cao trình độ lao động nông thôn phù
hợp với nhu cầu phát triển kinh tế.
- Giải pháp về khoa học công nghệ: Tăng cường
nghiên cứu áp dụng các quy trình công nghệ hiện đại
trong sản xuất nông nghiệp tiến tới giảm thiểu và loại
bỏ việc lạm dụng các loại hóa chất độc hại gây ô
nhiễm môi trường, phát triển mở rộng ứng dụng các
mô hình sản xuất sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên,
đẩy mạnh tái chế, tái sử dụng phụ, phế phẩm nông
nghiệp. Áp dụng các giải pháp 3R (Reduction - Reuse
- Recycle) phù hợp với chất thải nông nghiệp, mang
lại giá giá trị cao về vật chất - năng lượng cũng như ý
nghĩa to lớn về mặt môi trường. Tiếp cận 3R trong
quản lý chất thải nông nghiệp là hướng tiếp cận quan
trọng để phát triển nông nghiệp bền vững cũng như
giải quyết tổng hợp các vấn đề chất thải rắn ở mức độ
quốc gia, vùng và địa phương, góp phần cắt giảm phát
thải khí nhà kính của phần còn lại trong vòng đời sản
phẩm các nguồn tài nguyên.
Bảng 1. Tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính nhờ 3R
chất thải hữu cơ [2]
Tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính so
Chất thải
hữu cơ

với chôn lấp, kgCO2/kg chất thải hữu cơ
Giảm chất
thải

Rơm, rạ,
cỏ

0,48-1,19

Ủ phân
-0,44-1,13

Phân hủy kỵ
khí
0,06-1,19

- Giải pháp về phát triển thị trường: Tăng cường liên
kết, mở rộng giao lưu hợp tác kinh tế với các khu vực
trong cả nước, kết hợp sản xuất kinh doanh, mở rộng
thị trường đầu ra cho nông sản. Xây dựng các vùng sản
xuất chuyên canh theo hướng tập trung, tăng cường liên
kết giữa Hải Phòng với các tỉnh/thành lân cận như Thái
Bình, Hải Dương,… Bên cạnh đó, đẩy mạnh sự liên kết
vùng nhằm tận thu, tái sử dụng phế phụ phẩm, giảm
thiểu tối đa lượng chất thải phát sinh. Xây dựng các
chương trình truyền thông sâu rộng tới mọi đối tượng,
đào tạo và tư vấn người nông dân nâng cao kiến thức
về các mô hình nông nghiệp tuần hoàn để có thể trở
thành một hợp phần trong chuỗi mô hình đó.
- Giải pháp thay đổi phương thức sản xuất: Đẩy
mạnh phát triển các mặt hàng chủ yếu cho từng vùng
trong từng giai đoạn, như sản xuất rau sạch, chăn nuôi
lợn, gia cầm, thủy cầm, nuôi trồng thủy sản, phát triển
cây ăn quả, du lịch sinh thái,... Đối với nhóm nông sản
đặc trưng địa phương có quy mô nhỏ, tập trung phát
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huy bản sắc, lợi thế của từng khu vực, gắn với xây
dựng nông thôn mới theo mô hình “Mỗi xã một sản
phẩm - One Commune One Product (OCOP)”, ví dụ
như táo Bàng La, nấm Tiên Lãng, gạo ruộng tươi,
nước mắm truyền thống,...
- Giải pháp tăng cường liên kết, hợp tác trong sản
xuất: Cần thúc đẩy liên kết và hợp tác trong sản xuất,
gắn sản xuất, chế biến với thị trường, lấy thị trường là
tín hiệu đầu vào cho sản xuất. Trong liên kết này, phế
phụ phẩm của lĩnh vực này sẽ được sử dụng làm nguyên
liệu đầu vào cho lĩnh vực kia. Xác định nông nghiệp
phải vừa là đầu vào, cũng vừa là nơi tiêu thụ của chuỗi
ngành hàng công nghiệp, thương mại, dịch vụ.
- Giải pháp về vốn đầu tư: Tăng cường sự hỗ trợ
của các doanh nghiệp với nông dân. Khuyến khích các
đơn vị, cá nhân có đủ năng lực đầu tư khai thác, sản
xuất ra các sản phẩm của nông nghiệp tuần hoàn là
các loại nông sản sạch trên cơ sở kích cầu và tạo cung
cho sản phẩm.

5. Kết luận
So với các mô hình nông nghiệp truyền thống, mô
hình “Kinh tế tuần hoàn” đã cho thấy những kết quả
tích cực. Do đó áp dụng kinh tế tuần hoàn nói chung
và kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp nói riêng là
hướng phát triển hiệu quả trong quá trình thực hiện
đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh
tế Hải Phòng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Tại Hải Phòng, việc triển khai nghiên cứu, đánh
giá thực trạng phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn
trong nông nghiệp thời gian qua cho thấy để tiến tới
nền nông nghiệp tuần hoàn cần một cuộc cải cách
trong nhận thức và đổi mới chính sách quốc gia.
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1. Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải” đăng các bài báo khoa học có nội dung công bố các kết
quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phù hợp với các lĩnh vực chuyên môn thuộc lĩnh
vực Hàng hải. Bài gửi đăng Tạp chí là bài chưa từng công bố trên bất kỳ phương tiện báo chí, xuất bản
nào khác. Tác giả là chủ sở hữu quyền tác giả của bài báo và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung
khoa học, cũng như các thông tin, tư liệu, số liệu, biểu đồ,… trong bài báo.
2. Quy định về hình thức trình bày một bài báo gửi đăng trên Tạp chí:
Bài gửi đăng trên Tạp chí được đánh máy vi tính theo font Unicode (Times New Roman), cỡ chữ
10pt trên khổ giấy A4 (Lề trái: 2,8 cm; Phải: 2,5cm; Trên: 3,0cm; Dưới: 2,5cm - được chia làm 02 cột)
gồm 01 bản in dài không quá 05 trang và kèm theo file bản thảo được gửi về Ban biên tập Tạp chí qua
địa chỉ Email: jmst@vimaru.edu.vn.
Quy cách trình bày được đăng trên Website http://www.khcn.vimaru.edu.vn/.
+ Tên bài báo viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh (Times New Roman in hoa, đậm cỡ chữ 12pt);
+ Họ và tên tác giả (Times New Roman in hoa, đậm cỡ chữ 10pt);
+ Tên đơn vị (Times New Roman thường, nghiêng cỡ chữ 10pt);
+ Bài báo cần có đầy đủ tóm tắt, từ khóa, tóm tắt nội dung bài báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh tối
thiểu 100 từ, tối đa 300 từ phải nêu bật được nội dung chính, đóng góp mới của công trình nghiên cứu
(Times New Roman thường, nghiêng cỡ chữ 10pt);
+ Nội dung bài báo cần có hành văn rõ ràng, súc tích, cách dùng thuật ngữ khoa học và đơn vị đo
lường hợp pháp do Nhà nước ban hành hoặc đã dùng thống nhất trong chuyên môn hẹp và cần phải
được phân rõ phần, mục, tiểu mục có đánh số thứ tự;
+ Công thức được viết theo Equation Editor, viết rõ theo kí hiệu thông dụng và đánh số thứ tự công
thức về phía bên phải. Hình và ảnh minh họa là hình đen trắng, rõ nét và cần được chú thích đầy đủ
(font in thường, đậm, nghiêng cỡ chữ 9pt);
+ Danh mục tài liệu tham khảo được đặt ngay sau phần kết luận của bài báo được ghi theo trình tự:
thứ tự tài liệu trong [ ]; Với tài liệu tham khảo là sách thì tên tác giả chữ thường, tên sách chữ nghiêng,
nhà xuất bản, năm xuất bản; Với tài liệu tham khảo là Tạp chí thì tên tác giả chữ thường, tên bài chữ
nghiêng, tên tạp chí, số tạp chí, năm xuất bản.
+ Bản thảo bài báo không đánh số trang.
3. Bài gửi đăng cần được viết theo đúng văn phạm (đặc biệt là tiếng Anh), chế bản rõ ràng. Bài báo
gửi đăng sẽ được ít nhất 02 phản biện khoa học đọc, góp ý sửa chữa và cho ý kiến để có thể được công
bố trên Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải”.
4. Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải” chỉ đăng các bài đáp ứng các yêu cầu trên. Bài không
đăng không trả lại bản thảo cho người gửi.
5. Tác giả/ Nhóm Tác giả có bài được đăng trên Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải” được
biếu 01 cuốn Tạp chí đăng bài đó và được hưởng mọi quyền lợi theo quy định.

Thư góp ý kiến và bài gửi đăng xin gửi theo địa chỉ:
Tòa soạn Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải”
Phòng KH-CN, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 484 Lạch Tray - Lê Chân - Hải Phòng
Tel: 0225 3829111; Email: jmst@vimaru.edu.vn

Ghi chú: Theo Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN, ký ngày 06/7/2022 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước có quy định
những bài báo đăng trên Tạp chí "Khoa học Công nghệ Hàng hải" của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, được
tính từ 0 đến 0,75 điểm công trình khoa học quy đổi khi xét công nhận các chức danh GS, PGS.

In 300 cuốn tại Xưởng In Nhà xuất bản Hàng hải, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
In xong và nộp lưu chiểu tháng 8 năm 2022

