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Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Cơ khí – Bộ Công Thương 

 

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 

1. Về ý nghĩa khoa học 

- Phân tích mô phỏng số để đánh giá ảnh hưởng lực của gõ búa (F) tới gia tốc lan truyền 

sóng ứng suất (a) và biến dạng của tấm cực lắng. 

- Bằng thực nghiệm đã xây dựng được phương trình toán học quan hệ ảnh hưởng các 

thông số của búa gõ (m1, H)  tới lực gõ búa (F).  

- Đã thực nghiệm xác định ảnh hưởng lực gõ búa (F) đến gia tốc (a). 

- Đã tối ưu hóa xác định miền giá trị các thông số của búa gõ (m1, H, F) và gia tốc lan 

truyền sóng ứng suất (a) trong phạm vi đảm bảo độ bền [σch] của tấm cực lắng.  

2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài luận án ứng dụng, kiểm nghiệm trong tính toán, thiết kế 

các thông số chính bộ gõ rũ bụi, nhà máy nhiệt điện Vũng áng công suất lọc bụi 

1.000.000 (m3/h). 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài luận án có thể ứng dụng trong công tác vận hành thiết bị 

lọc bụi tĩnh điện để lựa chọn bộ thông số (m1), (H)  với dải giá trị gia tốc phù hợp 



đảm bảo khả năng rũ bụi, cũng có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong công tác 

giảng dạy và nghiên cứu, thiết kế lọc bụi tĩnh điện. 

3. Những đóng góp mới của luận án 

- Đã xây dựng được phương trình hồi quy thực nghiệm về quan hệ giữa các thông số: 

Trọng lượng búa (m1) với lực gõ F = f1 (m1, H). Kiểm tra điều kiện bền trên phần 

mềm Ansys để xác định miền giá trị (F)  trong thực nghiệm đo gia tốc (a) 

- Đã xây dựng hàm hồi quy thực nghiệm ảnh hưởng của lực gõ (F) tới gia tốc trong tấm 

cực lắng: a = f2 (F) 

- Đã tối ưu hóa hàm đa mục tiêu để xác định miền giá trị gia tốc (a) có khả năng rũ bụi 

và thỏa mãn điều kiện bền của tấm cực lắng (σch)  ≤  [σch]. 

- Ứng dụng kết quả nghiên cứu của luận án để tính toán thông số kỹ thuật chính của bộ 

gõ (m1, H, B, L, m2) cho thiết bị LBTĐ công suất 1 triệu (m3/ giờ) 

Hà nội, ngày 02  tháng  03  năm 2020 
Tập thể hướng dẫn  
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