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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Việc tính toán, thiết kế hệ thống TĐTL cho thiết bị
phục vụ công tác kiểm tra bề mặt dưới cầu do Việt Nam
chế tạo là một việc làm cần thiết không thể thiếu được
trong quá trình tính toán, thiết kế và chế tạo thiết bị. Hệ
thống TĐTL này bao gồm: hệ thống dựng dàn đứng, hệ
thống nâng hạ sàn công tác, hệ thống quay sàn công tác,
hệ thống thu - đẩy sàn kéo dài, hệ thống ổn định cho bộ
công tác và chốt hãm thủy lực. Trong khuôn khổ của bài
báo, tác giả sử dụng các thông số đầu vào [1] như: lực đẩy
trên xi-lanh, mô-men quay của động cơ thủy lực, vận tốc
chuyển động của xi-lanh và động cơ để tính toán và thiết
kế hệ thống TĐTL cho thiết bị.
2. NỘI DUNG
2.1. Giới thiệu sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc
của thiết bị
2.1.1. Sơ đồ cấu tạo của thiết bị
Sơ đồ cấu tạo của thiết bị được giới thiệu trên Hình 2.1.

;HFåVè&åFµXJLã×Q÷ÎQKFKREÙFÔQJW¯F+ÙSNÆWQÖL
&åFµXGäQJG®Q÷áQJ&KÖWK±PWKÜ\OäF'®Q÷áQJ0ÐFF¶X
&åFµXTXD\V®QFÔQJW¯F&åFµXQ³QJK²V®QFÔQJW¯F6®Q
FÔQJW¯F&åFµXWKX÷¶\V®QNÀRG®L6®QNÀRG®L
Hình 2.1: 6å ÷ÕFµXWDRFÜDWKLÆWEÎ

* Các thông số làm việc của thiết bị:
- Chiều rộng sàn công tác: 0,8 m;
- Chiều sâu kiểm tra tính từ mặt cầu đến sàn công
tác: 4,0 m;
- Chiều dài sàn thao tác (gồm sàn công tác và sàn kéo
dài): 7,0 m;
- Tải trọng tối đa đặt trên sàn thao tác: 200 kG;
- Khả năng quay sàn công tác: 180 độ;
- Khả năng nâng hạ (gập) sàn công tác: 90 độ
2.1.2. Nguyên lý làm việc của thiết bị
Nguyên lý làm việc của thiết bị được thực hiện lần
lượt theo các bước (thao tác) như sau:

a)

b)

c)
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d)

e)

+ÊQK1JX\ÄQOìKR²W÷ÙQJFÜDWKLÆWEÎ

f)

Bước 1: Vận chuyển bộ công tác của thiết bị bằng xe
cơ sở (xe tải cẩu) đến công trường, tiến hành lắp ráp bộ
công tác vào xe cơ sở và đưa thiết bị vào vị trí để chuẩn bị
thực hiện các thao tác tiếp theo (Hình 2.2a).
Bước 2: Dựng dàn đứng cùng với sàn công tác, sàn
kéo dài lên một góc 90 độ vuông góc với mặt cầu (Hình
2.2b).
Bước 3: Hạ dàn đứng cùng với sàn công tác, sàn kéo
dài xuống độ sâu yêu cầu (Hình 2.2c).

Bước 4: Hạ sàn công tác và sàn kéo dài vuông góc với
dàn đứng (Hình 2.2d).
Bước 5: Quay sàn công tác và sàn kéo dài vào gầm cầu
(Hình 2.2e).
Bước 6: Đẩy sàn kéo dài ra đến vị trí yêu cầu (Hình 2.2f).
Sau khi thực hiện xong 6 bước ở trên, người cùng
thiết bị đi xuống sàn chính và sàn kéo dài qua dàn đứng để
tiến hành công tác kiểm tra hoặc sửa chữa cầu. Để kiểm
tra các vị trí khác trong cùng một khoang làm việc, xe cơ
sở di chuyển từ vị trí kiểm tra này sang vị trí kiểm tra khác
với tốc độ khoảng 5 km/giờ. Khi bộ công tác bị vướng các
cột đèn chiếu sáng mặt cầu thì phải thu bộ công tác lại, để
thoát khỏi vị trí của cột đèn. Quá trình thu bộ công tác lại
được thực hiện theo thứ tự ngược lại các bước từ 5 đến 1.
2.2. Tính toán, thiết kế hệ thống TĐTL của thiết bị
2.2.1. Xây dựng mạch thủy lực cho thiết bị
Từ các thao tác làm việc của thiết bị nêu trên Hình 2.2,
tiến hành xây dựng mạch thủy lực cho thiết bị (Hình 2.3).

&µXW²R
7KÚQJG´XWKÜ\OäF
%ÙOÓFG´XWKÜ\OäF
9DQ[°
%åPWKÜ\OäF
öÙQJFåODLEåP
9DQDQWR®QW×QJ
öÕQJKÕ÷R¯SVXµW
&ÞPYDQSK³QSKÖL÷LÅXNKLÇQ÷ÙQJFåWKÜ\OäF
&ÞPYDQDQWR®QQK¯QK
öÙQJFåTXD\V®QFÔQJW¯F
öÙQJFåNÀR÷¶\V®QNÀRG®L
&¾S[LODQKGäQJG®Q÷áQJ
&¾S[LODQKJLã×Q÷ÎQKEÙFÔQJW¯F
;LODQKFKÖWG®Q÷áQJ
&¾S[LODQKQ³QJK²V®QFÔQJW¯F
&ÞPYDQPÙWFKLÅX
&ÞPYDQWLÆWOßX
&ÞPYDQSK³QSKÖL÷LÅXNKLÇQF¯F[LODQKWKÜ\OäF
+ÊQK+ÉWKÖQJ7ö7/FÜDWKLÆWEÎ
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2.2.2. Tính toán các thông số của mạch thủy lực
Thông số đầu vào [1]: được thể hiện trên Bảng 2.1.

%°QJ&¯FWKÔQJVÖ÷´XY®RNKLWËQKWR¯QWKLÆWNÆKÉWKÖQJ7ö7/
TT

Thông số

Ký hiệu

Giá trị

Đơn vị tính

I

Cơ cấu dựng dàn đứng

1

Lực tác dụng của xi-lanh
thủy lực để dựng dàn đứng

Td

1872

kG

2

Tốc độ quay của cơ cấu
dựng dàn đứng

nd

1

vòng/phút

II

Cơ cấu nâng hạ sàn công
tác

1

Lực tác dụng của xi-lanh
thủy lực để nâng sàn công
tác

Ts

1873

kG

2

Tốc độ quay của cơ cấu
nâng sàn công tác

ns

1

vòng/phút

III

Cơ cấu quay sàn công tác

1

Mô-men cần thiết để quay
được sàn công tác một góc
180o

Mq

94,65

kG.m

2

Tốc độ quay sàn công tác

nq

IV

Cơ cấu thu đẩy sàn kéo
dài

1

Trong đó: Fi - Diện tích làm việc của xi-lanh thủy lực i;
Ti - Lực tác dụng lên xi-lanh thủy lực i; Mj - Mô-men quay của
động cơ thủy lực j; Di - Đường kính pít-tông của xi-lanh thủy
lực i; di - Đường kính của cán pít-tông thủy lực i; Qi - Lưu
lượng làm việc của xi-lanh thủy lực i; qj - Lưu lượng riêng của
động cơ thủy lực j; Qj - Lưu lượng làm việc của động cơ thủy
lực j; pi - Áp suất làm việc của xi-lanh thủy lực i; pj - Áp suất
làm việc của động cơ thủy lực j; mi - Số lượng xi-lanh thủy
lực làm việc đồng thời; mj - Số lượng động cơ thủy lực làm
việc đồng thời; Vi - Vận tốc chuyển động của xi-lanh thủy lực
i; ni - Vận tốc quay của động cơ thủy lực j; ηt, ηl - Hiệu suất
thủy lực và hiệu suất lưu lượng của hệ TĐTL các cơ cấu; ηt =
0,92; ηl = 0,95.
Từ các biểu thức nêu trên, tiến hành tính toán các
thông số của hệ thống TĐTL, sau khi tính toán thu được
bảng kết quả dưới đây:
%°QJ.ÆWTX°WËQKWR¯QF¯FFåFµXGäQJG®Q÷áQJQ³QJK²Y®
TXD\V®QFÔQJW¯FWKX÷¶\V®QNÀRG®L
TT

Thông số

I

Cơ cấu dựng dàn đứng

Ký hiệu

Giá trị

Đơn vị tính

1

Hành trình làm việc của
xi-lanh

Hd

500

mm

2

Đường kính của pít-tông

Dd

63

mm

3

Đường kính cán pít-tông

dd

50

mm

vòng/phút

1

Mô-men cần thiết để thu đẩy sàn kéo dài

Mkd

1,4

kG.m

4

Áp suất làm việc lớn
nhất

pd

88,2

kG/cm2

2

Tốc độ thu - đẩy sàn công
tác

Vkd

0,5

mét/phút

5

Lưu lượng làm việc lớn
nhất

Qd

6,5

lít/phút

II

Cơ cấu nâng hạ sàn
công tác

1

Hành trình làm việc của
xi-lanh

Hs

650

mm

2

Đường kính của pít-tông

Ds

63

mm

3

Đường kính cán pít-tông

ds

50

mm

4

Áp suất làm việc lớn
nhất

ps

71,2

kG/cm2

5

Lưu lượng làm việc lớn
nhất

Qs

6,5

lít/phút

III

Cơ cấu quay sàn công
tác

1

Lưu lượng tiêu thụ riêng
của động cơ thủy lực

qd

16,1

cc/vòng

2

Lưu lượng của bơm thủy
lực cần cung cấp cho
động cơ quay sàn công
tác

Qq

2,46

lít/phút

3

Áp suất làm việc

pq

26,9

kG/cm2

IV

Cơ cấu thu - đẩy sàn
kéo dài

1

Lưu lượng tiêu thụ riêng
của động cơ thủy lực

qkd

12,9

cc/vòng

2

Lưu lượng của bơm thủy
lực cần cung cấp cho
động cơ thu - đẩy sàn
kéo dài

Qkd

1,29

lít/phút

3

Áp suất làm việc

pkd

72,49

kG/cm2

Các công thức được sử dụng để xác định các thông số
làm việc của hệ thống TĐTL trên thiết bị phục vụ công tác
kiểm tra bề mặt dưới cầu [2], như sau:
%°QJ&¯FWKÔQJVÖO®PYLÉFFÜDKÉWKÖQJY®FÔQJWKáFWËQKWR¯Q
TT

1

2

Thông số

Áp suất làm việc của hệ TĐTL cơ cấu i
có xi-lanh thủy lực

Áp suất làm việc của hệ TĐTL cơ cấu j
có mô-tơ thủy lực

3

Diện tích khoang làm việc của xi-lanh
(xi-lanh đẩy)

4

Diện tích khoang hồi của xi-lanh (xilanh kéo)

5

Lưu lượng làm việc của xi-lanh thủy
lực i

6

Lưu lượng làm việc của động cơ thủy
lực j

Công thức tính
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Cơ cấu giữ ổn định cho dàn đứng và chốt hãm thủy
lực: Lực tác dụng lên các cơ cấu này rất nhỏ, do đó chọn
thông số cho các cơ cấu này như bảng dưới đây.

%°QJ.ÆWTX°OäDFKÓQF¯FFåFµX×Q÷ÎQKFKRG®Q÷áQJY®FKÖW
K±PWKÜ\OäF
TT

Tên thông số

Ký hiệu

Giá trị

Đơn vị

I

Xi-lanh thủy lực giữ ổn định
cho dàn đứng

1

Hành trình làm việc của xi-lanh

Hd

300

mm

2

Đường kính của pít-tông

Dd

80

mm

3

Đường kính cán pít-tông

dd

56

mm

II

Chốt hãm thủy lực

1

Hành trình làm việc của xi-lanh

Hd

200

mm

2

Đường kính của pít-tông

Dd

63

mm

3

Đường kính cán pít-tông

dd

45

mm

Nhìn vào kết quả tính toán ở trên thấy rằng: Để đáp
ứng được khả năng làm việc của tất cả các cơ cấu, cần chọn
áp suất làm việc lớn nhất của hệ thống: p =100 kG/cm2, lưu
lượng làm việc lớn nhất: Q = 7 lít/phút. Với các thông số
này, có thể lựa chọn các bộ nguồn thủy lực W80D-24V (Đài
Loan), HPU2.2 (Trung Quốc)... cho hệ thống.
3. KẾT LUẬN
Bài báo đã trình bày các thao tác làm việc của thiết bị,
từ đó xây dựng mạch thủy lực cho hệ thống và tính toán
các thông số của xi-lanh và động cơ thủy lực cho các cơ
cấu công tác (Bảng 2.3 và 2.4). Kết quả tính toán cho thấy,
với áp suất làm việc: 100 kG/cm2, lưu lượng làm việc: 7 lít/
phút, sẽ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của hệ thống. Các bộ
nguồn thủy lực có thể sử dụng cho hệ thống: W80D-24V
(Đài Loan), HPU2.2 (Trung Quốc).
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