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NỘI DUNG TRÍCH YẾU LUẬN ÁN 

1. Mục tiêu nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu 

a) Mục tiêu nghiên cứu 

- Xây dựng được mối quan hệ ảnh hưởng của các thông số kỹ thuật: Trọng lượng búa gõ 
(m1), chiều cao rơi búa (H) tới lực gõ búa (F)  của bộ gõ rũ bụi. 
- Xây dựng được quan hệ ảnh hưởng giữa lực gõ (F) đến gia tốc sóng ứng suất (a) trong  
tấm cực lắng.  
- Tối ưu hóa hàm đa mục tiêu giữa các thông số của búa gõ (m1, H) và lực gõ (F) trong 
giới hạn bền [σch] của tấm cực lắng với giá trị gia tốc (a) để xác định miền giá trị gia tốc 
hợp lý có khả năng rũ bụi. 
- Ứng dụng kết quả nghiên cứu của luận án để tính toán thông số kỹ thuật chính của búa 
gõ (m1, H) và các thông số chính của tấm cực lắng (B, L, m2) cho thiết bị LBTĐ công 
suất 1 triệu (m3/ giờ 
b) Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của một số thông số kỹ thuật của bộ gõ rũ bụi 
như trọng lượng búa (m1), chiều cao rơi búa (H) đến lực gõ búa (F) và gia tốc lan truyền 
sóng ứng suất (a) trong tấm cực lắng của mô hình bộ gõ rũ bụi. 
2. Phương pháp nghiên cứu 

Kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết với thực nghiệm, cụ thể: 

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết lan truyền sóng ứng suất trong tấm kim loại mỏng  



- 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. 

- Xây dựng hệ thống thực nghiệm phù hợp với mục tiêu và nội dung nghiên cứu. Sử dụng 
các thiết bị đo gia tốc hiện đại có độ chính xác cao,  kết quả thí nghiệm chính xác và tin 
cậy. 

- Nghiên cứu thực nghiệm xác định mối quan hệ ảnh hưởng thông số búa gõ (m1, H) tới 
lực gõ búa (F) và quan hệ lực gõ (F) tới gia tốc (a) lan truyền sóng ứng suất trong tấm 
cực lắng của mô hình bộ gõ rũ bụi. 

- Ứng dụng giải thuật di truyền để 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) có khả năng  rũ bụi trong phạm vi 
đảm bảo độ bền [σch] của tấm cực lắng 

- Tiến hành thực nghiệm kiểm chứng bộ thông số của búa gõ (m1, H) trên thiết bị lọc bụi 
tĩnh điện công suất 1 triệu (m3/giờ) nhà máy nhiệt điện Vũng Áng – Hà Tĩnh. 

3. Nội dung nghiên cứu 

- Nghiên cứu thực nghiệm xác định mối quan hệ ảnh hưởng thông số búa gõ (m1, H) tới 
lực gõ búa (F) và quan hệ lực gõ (F) tới gia tốc (a) lan truyền sóng ứng suất trong tấm 
cực lắng của mô hình bộ gõ rũ bụi. 

- Chỉ nghiên cứu ảnh hưởng của sóng ứng suất ngang trong tấm cực lắng từ vật liệu tấm 
thép mỏng của mô hình bộ gõ rũ bụi. 

4. Các kết quả chính đạt được 

- Xây dựng hệ thống trang thiết bị thí nghiệm hiện đại  phù hợp với mục tiêu nghiên cứu  

và điều kiện sản xuất trong nước 

- 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) 

- 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 thông số của búa gõ (m1, H) và  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 lọc bụi tĩnh điện công suất 1 triệu (m3/ giờ) 

5. Kết luận 

Từ những nội dung nghiên cứu và các kết quả đạt được trong luận án, đưa ra những kết 

luận sau: 



 

1) Đã tổng quan tình hình nghiên cứu về hiệu suất lọc bụi tĩnh điện  trên thế giới và ở 
Việt nam, về các dạng kết cấu bộ gõ rũ bụi của cực lắng trong thiết bị lọc bụi tĩnh 
điện. Qua đó chưa thấy công trình nghiên cứu nào đề cập tới mối quan hệ giữa lực 
gõ (F) với gia tốc lan truyền ứng suất (a) trong tấm cực lắng là đại lượng ảnh 
hưởng trực tiếp tới khả năng rũ bụi 

2) Từ cơ sở lý thuyết lan truyền sóng ứng suất trong tấm kim loại mỏng, đã luận giải 
được quá trình năng lượng sóng lan truyền trong tấm cực lắng của lọc bụi tĩnh 
điện 

3) Đã xây dựng được mô hình thí nghiệm và lựa chọn trang thiết bị đo (Modal 
analysis và Rion VA-12) hiện đại để đo gia tốc (a) trong tấm cực lắng. Lựa chọn 
các điều kiện giới hạn của thí nghiệm như {50g ≤ a ≤ 200g (m/s2); [σch]≤  
20(kN/cm2); 60 ≤ m1 ≤ 80 (N); với tỉ lệ K = m1/m2= 0,0066÷0,0088; 0,49 ≤ H 
≤0,57 (m)} 

4) Đã xây dựng được phương trình hàm hồi quy thực nghiệm giữa trọng lượng búa 
gõ (m1), chiều cao rơi búa (H) với lực gõ (Ft) và hàm hồi quy thực nghiệm mô tả 
quan hệ giữa lực gõ (F) với giá trị gia tốc (a) đảm bảo điều kiện bền của tấm cực 
lắng 
 F =  -2,607+2,334m+0,093H + 4,266mH  (4.2) 
 a  =  539 + 3,26 F         (4.5) 

5) Ứng dụng thuật giải di truyền viết trên Excel của Turkkan[50], xác định được 
miền giá trị tối ưu (m1, H, a) trong bảng 4.20, thỏa mãn điều kiện bền của tấm cực 
lắng [σch]. 

6)  Đã ứng dụng kết quả nghiên cứu của luận án để tính toán thông số kỹ thuật chính 
của búa gõ (m1, H) và các thông số chính của tấm cực lắng (B, L, m2) cho thiết bị 
LBTĐ công suất 1 triệu (m3/ giờ), sử dụng trong nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 
thành công 
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