Phần 3

Chương 9. Trang bị điện - điện tử & tự động hoá các hệ thống
bơm – quạt – máy nén
A. trang bị điện - điện tử các hệ thống máy bơm

9.1. Khái niệm chung
Bơm là máy thuỷ lực dùng để hút và đẩy chất lỏng từ nơi này đến nơi khác. Chất lỏng dịch chuyển
trong đường ống nên bơm phải tăng áp suất chất lỏng ở đầu đường ống để thắng trở lực trên đường ống
và thắng hiệu áp suất ở 2 đầu đường ống. Năng lượng bơm cấp cho chất lỏng lấy từ động cơ điện hoặc từ
các nguồn động lực khác (máy nổ, máy hơi nước…)
Điều kiện làm viêc của bơm rất khác nhau (trong nhà, ngoài trời, độ ẩm, nhiệt độ v.v…) và bơm
phải chịu được tính chất lý hoá của chất lỏng cần vận chuyển.
9.1.1. Phân loại
Phân loại bơm có nhiều cách .
a) Theo nguyên lí làm việc hay cách cấp năng lượng, có 2 loại bơm :
-

Bơm thể tích : bơm loại này khi làm việc thì thể tích không gian làm việc thay đổi nhờ chuyển
động tịnh tiến của pittông (bơm pittông) hay nhờ chuyển động quay của rotor (bơm rotor). Kết
quả, thế năng và áp suất chất lỏng tăng lên nghĩa là bơm cung cấp áp năng cho chất lỏng.

-

Bơm động học : trong bơm loại này, chất lỏng được cung cấp động năng từ bơm và áp suất tăng
lên. Chất lỏng qua bơm, thu được động lượng nhờ va đập của các cánh quạt (bơm li tâm, bơm
hướng trục) hoặc nhờ ma sát của tác nhân làm việc (bơm xoáy lốc, bơm tia, bơm chấn động, bơm
vít xoắn, bơm sục khí), hoặc nhờ tác dụng của trường điện từ (bơm điện từ) hay các trường lực
khác.
b) Phân loại theo cấu tạo.

-

Bơm cánh quạt. Trong loại này, bơm ly tâm chiếm đa số và thường gặp nhất . (bơm nước)

-

Bơm pittông (bơm nước, bơm dầu)

-

Bơm rotor (bơm dầu, háo chất, bùn…)

Thuộc loại này có bơm bánh răng, bơm cánh trượt (lá gạt)…
Ngoài ra, còn có các loại đặc biệt như bơm màng cánh (bơm xăng trong ôtô), bơm phun tia (tạo chân
không trong các bơm lớn nhà máy nhiệt điện)…

9.1.2. Sơ đồ các phần tử của một hệ thống bơm
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Các phần tử cơ bản của một hệ thống bơm như hình 9.1

Hình 9. 1: Sơ đồ cấu trúc 1 máy bơm.
Bơm hút chất lỏng từ bể hút 4 qua ống hút 5 và đẩy chất lỏng qua ống đẩy 8 vào bể chứa 9
9.1.3. Các thông số cơ bản của bơm
a) Cột áp H (hay áp suất bơm). Đó là lượng tăng năng lượng riêng cho một đơn vị trọng lượng của
chất lỏng chảy qua bơm (từ miệng hút đến miệng đẩy của bơm).
Cột áp H thường được tính bằng mét cột chất lỏng (hay mét cột nước) hoặc tính đổi ra áp suất của
bơm

P  H  gH

(9. 1)

Trong đó :
-

 : là trọng lượng riêng của chất lỏng được bơm (N/m3)

-

 : khối lượg riêng chất lỏng (kg/m3)

-

g : gia tốc trọng trường (9,81 m/s2)
Cột áp H của bơm dùng để khắc phục :

-

Độ chênh mức chất lỏng giữa bể chứa và bể hút

Hh  Hd
-

[m]

Độ chênh áp suất tại 2 mặt thoáng ở bể hút (p1) và bể chứa (P2)
p 2  p1 p 2  p1


g

[m]

-

Trở thuỷ lực (tổn thất năng lượng đơn vị) trong ống hút (  hh ) và ống đẩy (  hd )

-

Độ chênh áp suất động học (động năng) giữa hai mặt thoáng

v 22  v12
2g
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H  (H h  H d ) 

p 2  p1
v 2  v12
  hh   hd  2
g
2g

(9. 2)

Trở lực thuỷ lực trong ống hút và ống đẩy tính theo công thức

h

h



 hd 

v h2  h l h
(
 h )
2g d h

(9. 3)

vd2  d l d
(
 d ) ,
2g dd

(9. 4)

trong đó :

v h , v d : vận tốc chất lỏng trong ống hút và ống đẩy (m/s)

 h ,  d : hệ số trở lực ma sát trong ống hútvà ống đẩy
l h , l d , d h , d d : các chiều dài và đường kính ống hút và ống đẩy (m)

 ,  
h

d

: tổng hệ số trở lực cục bộ trong ống hút và ống đẩy

b) Lưu lượng (năng suất) bơm. Đó là thể tích chất lỏng do bơm cung cấp vào ống đẩy trong một
đơn vị thời gian.
Lưu lượng Q đo bằng m3 /s, l/s, m3/h …
c) Công suất bơm (P hay N)
Trong một tổ máy bơm, cần phân biệt 3 loại công suất.
-

Công suất làm việc Ni (công suất hữu ích) là công để đưa một lượng Q chất lỏng lên độ cao H
trong một đơn vị thời gian (s)

N i  QH .10 3

[kW]

(9. 5)

trong đó :  [N/m3], Q[m3/s], H[m]
-

Công suất tại trục bơm N (thường ghi trên nhãn bơm) . Công suất này thường lớn hơn Ni vì có tổn
hao ma sát.

-

Công suất động cơ kéo bơm (Nđc). Công suất này thường lớn hơn N để bù hiệu suất truyền động
giữa động cơ và bơm, ngoài ra còn dự phòng qúa tải bất thường.
N dc  k

N
kQH

.10 3
 td  b td

[kW]

(9. 6)

trong đó :
k - hệ số dự phòng
Công suất bơm dưới:

2kW,

lấy k = 1,50

2  5 kW

lấy k = 1,50  1,25

5  50kW

lấy k = 1,25  1,15

50  100kW

lấy k = 1,15  1,08
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Công suất bơm trên 100kW lấy k = 1,05
Cũng có thể lấy hệ số dự phòng khi
Q < 100m3/h thì k = 1,2  1,3
Q > 100 m3/h thì k = 1,1  1,15

 td - hiệu suất bộ truyền. Với bộ truyền đai (cu roa) thì  td < 1. Còn khi động cơ nối trực tiếp với bơm
thì  td  1
Chú ý: ở công thức (12-5) nếu  tính bằng kg/m3 thì :

hoặc

Ni 

QH
102

[kW]

(9. 7)

Ni 

QH
75

[CV, HP, mã lực]

(9. 8)

d) Hiệu suất bơm ( b ) là tỉ số giữa công suất hữu ích Ni và công suất tại trục bơm N.

b 

Ni
N

(9. 9)

Hiệu suất bơm gồm 3 phần

 b   Q H  m

(9. 10)

Trong đó :
Hiệu suất lưu lượng (hay hiệu suất thể tích) do tổn thất lưu lượng vì rò rỉ.
Hiệu suất thuỷ lực (hay hiệu suất côth áp) do tổn thất cột áp vì ma sát trong nội bộ bơm
Hiệu suất cơ khí do tổn thất vì ma sát giữa các bộ phận cơ khí (ổ bi, gối trục…) và bề mặt ngoài
của guồng động (bánh xe công tác) với chất lỏng (bơm ly tâm).
9.1.4. Đặc tính của bơm
Ơ mục này ta xem xét đặc tính bơm như một đối tượng mà động cơ điện phải truyền động. Qua
đó, thấy những đáp ứng mà động cơ phải có khi kéo bơm. Bơm có rất nhiều kiểu, loại nên ta chỉ khảo sát
những loại điển hình, phổ biến nhất.
a) Bơm li tâm
Bơm li tâm là loại bơm động học, có cánh quạt. Nó được sủ dụng rất rộng rãi và được kó bằng
đọng cơ điện. Bơm li tâm phổ biến vì nó bơm được nhiều loại chất lỏng khác nhau (nước lạnh, nước
nóng, axit, kiềm, dầu, bùn…) giải lưu lượng rộng (từ vài l/ph đến vài m3/s) cột áp kém hơn pittông nhưng
đủ đáp ứng trong rất nhiều lĩnh vực sản xuất (từ dưới 1m đến cỡ 1000 mH2O, tương ứng với áp suất 100
at) , cấu tạo đơn giản , gọn , chắc chắn và rẻ.
Bơm li tâm (hình 9. 2) gồm vỏ bơm 1 có biên dạng trôn ốc, trục 4, guồng động(bánh xe công tác)
3 có gắn các cánh cong 7, miệng hút 8 và miệng đẩy 9.
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Hình 9. 2: Cấu tạo bơm ly tâm.
Trước khi chạy bơm li tâm phải mồi nước qua ống 10 để buồng trôn ốc, ống hút 5 chứa đầy nước
(lúc này xu pát11 phía trên lưới chắn 6 đóng lại do áp suất cột nước trong ống hút 5). Khi động cơ kéo
bơm quay, guồng động có các cánh cong gây ra lực li tâm làm chất lỏng trong các rãnh bị nén và đẩy ra
về phía đuôi các cánh cong vào buồng trôn ốc.
Do diện tích mặt cắt buồng trôn ốc tăng dần nên lưu tốc chất lỏng giảm dần và một phần động năng của
chất lỏng biến thành áp năng, dồn chất lỏng vào ống đẩy.
Nhược điểm của bơm li tâm là không có khả năng hút nước lúc ban đầu (phải mồi) và lưu lượng Q
phụ thuộc vào cột áp H.

Hình 9.3: Các đặc tính công tác của bơm ly tâm.
Lí thuyết và thực nghiệm cho thấy: khi tốc độ quay n của bơm giữ nguyên thì cột áp H, công suất
N và hiệu suất  là hàm số của lưu lượng Q. Quan hệ H = H(Q) , N = N(Q) và    (Q) gọi là các đặc
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tính riêng của bơm. Đường cong H = H(Q) hoặc Q = Q(H) cho biết khả năng làm việc của bơm nên còn
gọi là đặc tính làm việc của bơm. Hình 9. 3, cho các dạng đường đặc tính bơm li tâm.
Nhận xét đặc tính N(Q) ta thấy : công suất N có trị số cực tiểu khi lưu lượng bằng 0. Lúc này động
cơ truyền động mở máy đễ dàng. Do đó động cơ tác hợp lí khi mở máy là khoá van 7 trên ống đẩy (hình
12-1) để cho Q = 0 . Sau 1 hay 2 phút thì mở van ngay để tránh bơm và chất lỏng bị quá nóng do công
suất động cơ chuyển hoàn toàn thành nhiệt năng. Hơn nữa, lúc mở máy, dòng động cơ lại lớn nên Q  0
sẽ làm dòng khởi động quá lớn có thể gây nguy hiểm cho động cơ điện.
b) Bơm pittông
Bơm pittông là loại bơm thể tích với nguyên lí làm việc đơn giản (hình 9. 4).
Khi động cơ quay quanh trục O, kéo theo hệ thống biên - maniven 3,4 và chuyển động quay biến
thành chuyển động tịnh tiến qua lại của pittông 2 trong xilanh 1 với hành trình S = 2R (R là chiều dài
maniven). Hai vị trí giới hạn hành trình của pittông A1 và A2 tương ứng với 2 điểm chết C1 và C2 . Khi
pittông dịch sang trái thì thể tích buồng làm việc 5 tăng lên, áp suất tuyệt đối chất lỏng trong xilanh giảm
nhỏ hơn áp suất trên bề mặt thoáng bể hút. Lúc đó van đẩy 7 đóng lại, van hút 6 bị đẩy mở ra và chất lỏng
qua ống hút vào xilanh. Đó là giai đoạn hút. Khi pittông dịch sang phải thì thể tích buồng làm việc giảm đi
áp suất chất lỏng trong xilanh tăng cao. Lúc này van hút 6 bị đóng lại, van đẩy 7 bị đẩy mở ra và chất lỏng
từ xilanh dồn vào ống đẩy. Đó là giai đoạn đẩy.

Hình 9. 4: Cấu tạo bơm pittông.
Hai giai đoạn hút và đẩy tạo thành một chu kỳ làm việc của bơm. Các chu kì liên tục nối tiếp
nhau.
Qua cách làm việc của bơm pittông, ta thấy :
-

ống hút luôn ngăn cách bởi ốg đẩy

-

Chuyển động của chất lỏng không đều, lưu lượng bị dao động và hầu như không phụ thuộc vào áp
suất bơm.
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-

Áp suất bơm (cột áp H) có thể rất cao (tương ứng với độ bền bơm và công suất động cơ kéo
bơm).
Với cùng lưu lượng như nhau thì bơm pittông cồng kềnh và khó chế tạo (kín ,khít) hơn so với

bơm li tâm. Do vậy, ở vùng áp suất thấp và trung bình người ta ít dùng bơm pittông, nhưng ở vùng áp
suất cao và rất cao (trên 200 at) thì hiện tại bơm pittông chiếm ưu thế tuyệt đối. (như trong hệ truyền động
bằng dầu, trong vòi phun nhiên liệu động cơ điêzen, trong hệ thuỷ lực điều khiển trên máy bay…)
Các đặc tính của bơm pittông có dạng như hình 9. 5 . Từ đây, ta thấy rằng, với cùng 1 cột áp H ,
lưu lượng bơm khác nhau thì công suất bơm, do đó công suất động cơ cũng khác nhau. Đặc điểm nổi bật
của bơm pittông là lưu lượng bị dao động.

Hình 9. 5: Các đặc tính công tác của bơm pittông.

Xét sự biến thiên dao động này. Nếu pittông có diẹn tích F, trục O (kéo bởi động cơ) có tốc độ
n(vg/ph) (hình 9. 4) thì lưu lượng lí thuyết trung bình là
QLT  FS

n
60

(9. 11)

Thực tế, lưu lượng thực nhỏ hơn vì nhiều nguyên nhân : xi lanh và pittông không khít, các van
đóng mở chậm, lọt khí vào xilanh… Do vậy lưu lượng thực tế trung bình sẽ là :
Qb   b QLT

(9. 12)

Với  b là hiệu suất lưu lượng bơm
Thường  b = 0,94  0,99 đối với bơm lớn có  pittong  150 mm

 b = 0,85  0,90 nhỏ  pittong  150 mm
Nếu vận tốc tức thời của pittông là u (hình 9. 4) thì lưu lượng tức thời của bơm là

Qtt  Fu

(9. 13)

Tính gốc từ điểm giới hạn A1 , sau thời gian t, maniven quay góc   t (  là tốc độ góc động
cơ) tương ứng với biên quay góc  . Ta có :
x = OA1 - OA - (R+L) - (R.cos  +L.cos  )
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= R(1- cos  ) + L(1- cos  )

(9. 14)

Trong đó : L - chiều dài của biên
Trong tam giác tạo bởi biên và maniven , theo định lí hàm số sin có:
R.sin  = L.sin 
Suy ra :
sin  = R/L.sin 
cos   1  sin 2   (1  k 2 sin 2  ) với ( k 

hay :

R
)
L

Khai triển Fourier và bỏ qua các số hạng bậc cao, còn lại :
1
cos   1  k 2 sin 2 
2

(9. 15)

Thay (9. 15) vào (9. 14) có :
1
x  R(1  cos   k sin 2  ) với   t
2

Từ đó :
u

dx
1
 R (sin   k sin 2 )
dt
2

(9. 16)

Lưu lượng tức thời của bơm :
1
Qtt  FR (sin   k sin 2 )
2

Khi biên dài hơn nhiều maniven, k 

(9. 17)

R
 0,1 ta có thể viết :
L

Qtt  FR sin 

(9. 18)

nghĩa là tốc độ pittông và lưu lượng tức thời của bơm có giá trị cực đại khi  


2

Mức độ không đều của lưu lượng đánh giá qua hệ số dao động lưu lượng 


Với

Qmax  Qmin
Qtb

Qtb 

(9. 19)

1
(Qmax  Qmin )
2

(9. 20)

Biểu đồ lưu lượng của bơm pittông tác dụng đơn ở hình 9. 4, có dạng sin nửa chu kỳ, theo biểu
thức (9. 18) và theo biểu thức (9. 17). Đường lưu lượng tổng



là tổng của 2 thành phần của hàm hình

sin.
Qua đó ta thấy sự không ổn định của chuyển động chất lỏng trong bơm pittông. Sự dao động của
lưu lượng gây ra nhiều bất lợi vì áp suất chất lỏng cũng bị dao động với biên độ lớn hơn biên độ dao động
lưu lượng. Điều này liên quan tới động cơ kéo bơm vì mômen tải luôn biến động.
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Khắc phục hiện tượng này về bơm người ta có thể hoặc dùng bình khí điều hoà (bơm nước) hoặc
dùng bơm tác dụng kép hoặc dùng bơm nhiều xilanh. Đối với động cơ, mômen sẽ đều hơn trong trường
hợp bơm pittông dùng nhiều xilanh.
Chú ý:
-

Trong công nghiệp các chủng loại chất lỏng rất đa dạng như: dầu đốt, dầu bôi trơn, các loại hoá
chất, nguyên liệu nhựa nóng chảy…cũng được vận chuyển bằng các hệ thống bơm động học.

-

Cấu trúc các loại máy thuỷ lực cánh gạt, bơm, động cơ thuỷ lực kiểu trục ví, bơm, động cơ pittông
hướng tâm sử dụng cho các hệ thống vận chuyển hoặc biến đổi điện thuỷ lực cũng được sử dụng
hết sức rộng rải.

-

KháI niệm về điều khiển hệ bơm có thể được mở rộng cho việc điều khiển các hệ thống thuỷ lực
khác hoàn toàn tương tự.

9. 2. Yêu cầu về trang bị điện cho hệ thống bơm
Như đã nêu, bơm có rất nhiều kiểu loại, đa dạng và giải công suất cũng rất rộng. Truyền động cho
bơm phổ biến là tryuền động điện. Tuỳ theo tốc độ bơm, nối giữa động cơ và bơm có thể là trực tiếp
(đồng trục) hoặc gián tiếp qua hộp tốc, đai truyền ly hợp thay đổi tốc độ, hệ thống biên maniven, trục
khuỷu… Do vậy, khi chọn công suất động cơ, cần lưu ý tới hiệu suất của các khâu truyền lực trung gian.
Các bơm hầu như không đòi hỏi thay đổi tốc độ nên phổ biến kéo bơm là dùng động cơ không
đông bộ xoay chiều 3 pha rotor lồng sóc, mở máy trực tiếp (nếu công suất nhỏ) hay gián tiếp qua điện trở,
cuộn kháng ở mạch stator (nếu công suất trung bình). Với bơm có công suất trung bình và lớn, cũng
thường dùng động cơ không đồng bộ xoay chiều 3 pha rotor dây quấn, mở máy bằng điện trở hạn chế ở
mạch rotor để giảm dòng mở máy hoặc kết hợp thêm với các phần tử hạn chế ở mạch stator. Trường hợp
công suất lớn và rất lớn, dùng động cơ không đồng bộ để cải thiện cos 
Với những bơm chuyên dùng, có thể dùng động cơ một chiều kích từ song song hoặc nối tiếp,
nhất là khi có yêu cầu thay đổi tốc độ bơm.
Chọn động cơ kéo bơm pittông, phải theo loại bơm cụ thể và lưu ý sự biến thiên của lưu lượng,
cột áp của bơm, do đó mômen động cơ cần đáp ứng.
Trường hợp truyền động bơm li tâm, do bơm không tự động mồi nước được, mạch điều khiển cần
phải đảm bảo mồi nước trước khi chạy bơm (qua bơm mồi, các van…) và tuân thủ các thứ tự thao tác
chạy bơm.
Vì bơm hoạt động ở môi trường ẩm ướt (nước, chất lỏng khác) hoặc ở môi trường độc hại (axit,
kiềm…) hoặc ở môI trường dễ nổ, cháy (dầu, axit) hoặc ở môI trường bẩn (bùn) nên các trang bị điện
cũng phải đáp ứng được các điều kiện đó.
Một số chú ý về thiết kế trang bị điện cho tạm nhiều máy bơm:
-

Trước hết ta cần chú ý loại tạm bơm, nếu là bơm nước thường trạm bơm cho hệ thống bình kín
hoặc tạm bơm cho hệ thống bình hở. Dù là laọi này hay loại kia thì việc vận tải chất lỏng đi xa với
lưu lượng cần thiết dòng chất lỏng cũng phải dự trữ một áp năng nào đó.
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-

Trong các loại hệ thống dùng để bơm chuyển vật liệu hoá chất, vật liệu công nghệ, trạm thường
được thiết kế nhiều bơm. Trong trạm nhiều bơm thì vấn đề tự động hoá trạm nhằm và các vấn đề
cần giải quyết sau: (i). Duy trì mức chất lỏng cần thiết trong bình chứa; (ii). Lựa chọn số lượng
bơm hoạt động cần thiết; (iii). Thứ tự tự động khởi động các bơm trong trạm; (iiii) Thứ tự dừng tự
động các bơm trong trạm bơm.

-

Thiết kế bảo vệ động cơ truyền động, bảo vệ bơm và sự làm việc bền vững của hệ thống.

-

Hệ thống đảm bảo báo động, tín hiệu hoá, tự động dừng và tự động khởi động khi có yêu cầu.

-

Những hệ thống bơm đặc biệt như bơm dầu, hoá chất nhất thiết phải có nhiều vị trí dừng khi có sự
cố, hoả hoạn…

B. trang bị điện - điện tử các hệ thống quạt

9.3. Khái niệm chung về các hệ thống quạt gió
Quạt là máy khí dùng để hút hoặc đẩy không khí hoặc các khí khác. Tỷ số nén khí trong quạt
không lớn lên ta có thể coi khí thổi (hút) không bị nén, nghĩa là coi khí như chất lỏng và tính toán cho
quạt cũng tượng tự như cho bơm.
9.3.1. Phân loại
Phân loại quạt có nhiều cách :
a) Theo nguyên lí làm việc, có 2 loại :
-

Quạt li tâm : dịch chuyển dòng khí trong mặt phẳng vuông góc với trục quay của quạt.

-

Quạt hướng trục : dịch chuyển dòng khí song song với trục quay của quạt

b) Theo áp suất, chia ra :
-

Quạt áp lực thấp, p < 100 mm H2O

-

Quạt áp lực vừa, p = 100  400 mm H2O

-

Quạt áp lực cao, p > 400 mm H2O

c) Theo mục đích sử dụng, chia ra :
-

Quạt không khí

-

Quạt khói …

d) Theo tốc độ chạy quạt, có quạt cao tốc (hơn 1500 vg/ph), tốc độ trung bình (800  1400 vg/ph),
tốc độ chậm (500  700 vg/ph), rất chậm (dưới 500 vg/ph) v.v…
9.3.2. Đặc tính của quạt
a) Quạt li tâm. Quạt li tâm làm việc theo nguyen lí như bơm li tâm.
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Guồng động hay bánh xe công tác 2 (hình 9. 6a) là bộ phận chính của quạt. Cánh có thể cong về
phía trước, thẳng hay cong về phía sau tuỳ theo áp suất cần nhưng khi đó hiệu suất khí sẽ thay đổi. Khí ra
khỏi guồng động G sẽ vào thiết bị hướng 1 và chuyển vào ống đẩy 1 hình trôn ốc (hình 9. 6b) và ra ngoài
theo ống 2.
Nếu bỏ qua sự biến đổi khối lượng riêng của khí (do độ nén nhỏ) thì công suất quạt là :
QgH k 3 QH 3
10 
10 [kW]



Nq 

(9. 21)

trong đó :
Q - năng suất quạt [m3/s]
Hk - chiều cao áp lực [m cột khí]

 - khối lượng riêng của khí [kg/m3]
H - áp lực [mm H2O hay N/m2]
g = 9,18 m/s2

 - hiệu suất chung, thường  = 0,4  0,6
Hiệu suất chung bao gồm :

   q o td

(9. 22)

Trong đó :

 q - Hiệu suất quạt không kể tổn hao cơ khí
 o - Hiệu suất ổ đỡ, tuỳ loại mà  o = 0,95  0,97
 td - Hiệu suất hệ truyền động. Khi nối trực tiếp với động cơ   1, còn khi nối qua đai  = 0,9
 0,95

Công suất động cơ kéo quạt :

N dc  kN 

kQH 3
10 [kW]


(9. 23)

Hệ số dự trữ k có thể tham khảo ở bảng 9. 1
Bảng 9. 1: Hệ số dự trữ k
k

Công suất N(kW)
Quạt li tâm

Quạt hướng trục

< 0,5

1,5

1,2

0,5  1

1,3

1,15

1,01  2

1,2

1,1

2,00  5

1,15

1,05

>5

1,1

1,05

Các đặc tính của quạt có dạng tương tự như ở bơm li tâm ở hình 9. 3.
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Hình 9. 6: Cấu tạo quạt ly tâm.
b) Quạt hướng trục
Quạt hướng trục có cấu tạo đơn giản hơn quạt li tâm, gồm 2 phần chính :

Hình 9. 7: Cấu tạo quạt hướng trục.
-

Guồng 1 gồm trục bạc đường kính tương đối lớn có gắn các cánh.

-

Vỏ 2, định hướng khí vào cửa hút 3, qua giữa các cánh theo dọc trục quay rồi ra cửa 4. Đa số
guồng nối trực tiếp với trục động cơ 6.
Quạt hướng trục là loại quạt đẩy chạy nhanh (tốc độ n > 1000 vg/ph) dùng khi cần lưu lượng lớn,

áp suất nhỏ, như thông gió nhà, xưởng, hầm lò…
Công suất động cơ kéo xác định như (9. 23)
Hiệu suất quạt hướng trục lớn hơn quạt li tâm. Các đặc tuyến cũng tương tự như hình 9. 3.
Trong các hầm mỏ, các loại quạt thông gió thường có công suất lớn và kết cấu đặc biệt để đat hiệu
quả cao.
Hình 9. 8, là quạt ly tâm, có đường kính bánh công tác 3200 mm tốc độ quay 600 vg/ph, năng suất
50  175 m3/s, áp suất tĩnh 1760  5000 N/m2, công suất tiêu thụ cực đaị 720 kW. Năng suất quạt thay
đổi nhờ điều chỉnh các cánh của thiết bị hướng trục hoặc thay đổi tốc độ quay các động cơ điện.
Quạt gồm vỏ 1, bánh công tác 2, thiết bị hướng 3, hai hộp vào 2 phía 4, trục 5, gối trục 6 và động
cơ 7.
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Hình 9. 9, là quạt hướng trục, có đường kính bánh công tác 3600 mm và 2 tầng cánh, tốc độ quay
375 vg/ph và 500 vg/ph tương ứng với công suất 865 kW và 2050 kW, năng suất và áp suất tĩnh như bảng
9. 2.

Hình 9. 8: Cấu tạo quạt ly tâm dạng mở.
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Hình 9. 9: Cấu tạo quạt hướng trục công suất lớn.

Bảng 9. 2: Năng suất và áp suất tĩnh.
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Tốc độ quay

Năng suất (m3/s)

áp suất tĩnh (N/m2)

(vg/ph)

min

max

min

max

375

560

2850

74,5

248

500

750

3800

133

442

Rotor quạt gồm trục chính 8, hai bánh công tác 6, khớp nối bánh răng và 2 gối trục 5,9. Ông
khuyếch tán biến đổi áp suất động thành tĩnh . 10 là lỗ dầu.
Động cơ 1 kéo quạt qua trục 2. Quạt có chụp rẽ dòng khí 3, đầu vào 4, vỏ 7, ống khuyếch tán 12,
bệ 11. Chụp rẽ dòng khí giúp khí vào bánh công tác đều hơn và bảo vệ khớp nối trục cũng như gối trục
khỏi bụi bẩn.

9.4. Yêu cầu về trang bị điện cho quạt
Các quạt công suất dưới 200kW thường dùng động cơ không đồng bộ rotor ngắn mạch mở máy
trực tiếp hay gián tiếp qua các phần tử hạn chế ở mạch stator. Đôi khi dùng động cơ rotor dây quấn nếu
cần thay đổi tốc độ trong phạm vi hẹp hoặc động cơ đồng bộ hạ áp.
Với quạt có công suất trên 200kW thường dùng động cơ đồng bộ cao áp.
Thường dùng động cơ đồng bộ kéo quạt được mở máy trực tiếp từ toàn bộ điện áp lưới. Trường
hợp do các thông số lưới hạn chế hay cần giới hạn tốc độ góc của quạt mà không được phép mở máy trực
tiếp thì phải hạn chế điện áp mở máy qua cuộn kháng hoặc biến áp tự ngẫu đối với động cơ cao áp và qua
điện trở tác dụng ở mạch stator đối với động cơ hạ áp.
Sơ đồ mở máy bất kì của động cơ đồng bộ đều phải tăng tốc động cơ tới gần tốc độ đồng bộ qua
giai đoạn mở máy không đồng bộ. Cuộn ngắn mạch ở rotor động cơ đồng bộ (loại rotor cực lồi) dùng cho
mở máy được tính ở chế độ làm việc ngắn hạn nên động cơ đồng bộ không được phép làm việc lâu ở chế
độ không đông bộ.

Hình 9.10: Nguyên lý cơ bản mạch kích từ lúc mở máy động cơ đồng bộ.
Sự có mặt của cuộn kích từ ở rotor khi mở máy không đồng bộ đã ảnh hưởng tới đặc tính của
động cơ. Nếu lúc này cuộn kích từ hở mạch thì do số vòng lớn, trong nó sẽ xuất hiện điện áp cảm ứng rất
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lớn có thể phá hỏng cách điện cuộn dây. Do vậy, khi mở máy, (hình 9. 10) cuộn kích từ được nối với một
điện trở dập từ r = (5  12)rkt (K đóng).
Tới gần tốc độ đồng bộ (s ~ 0,05) thì K mở và rotor được cấp dòng kích từ để kéo động cơ vào tốc
độ đồng bộ.

Hình 9.11: Sự phụ thuộc của mômen điện từ khi mở máy không đồng bộ động cơ đồng bộ.
Khi mở máy không đồng bộ, cuộn kích từ khép kín mạch qua r, như cuộn dây 1 pha, cảm ứng 1
s.đ.đ, xoay chiều tần số f2 = f1 s và dòng xoay chiều 1 pha chạy trong nó sinh ra một từ trường đập mạch.
Có thể phân từ trường đập mạch thành 2 thành phần quay thuận và ngược đối với rotor với tốc độ

nr  

60 f 2
60 f1 s

  n1 s
P
P

Đối với stator, thành phần thuận quay với tốc độ :
nth  n 2  n r  n1 (1  s )  n1 s  n1

(9. 24)

Nghĩa là quay đồng bộ với từ trường stator và mômen điện từ do thành phần này tạo ra với dòng
stator phụ thuộc độ trượt s như trong động cơ không đồng bộ 3 pha (đường 2 ở hình 9. 11).
Còn thành phần ngược quay đối với stator :
n ng  n2  n r  n1 (1  s )  n r  n1 (1  2 s)

(9. 25)

Mômen điện từ của này thành phần này có dạng đường 3 ở hình 9. 11. Thành phần này có tác
dụng hãm bớt chuyển động khi độ trượt < 0,5.
Do có cuộn ngắn mạch ở rotor (cực lồi) tạo nên mômen điện từ đường 1 mà khi mở máy không
đồng bộ mômen tổng có dạng đường 4 với phần lõm ra. Nếu mômen cản lớn hơn mômen ở phần lõm thì
động cơ không thể tăng tốc tới gần tốc độ đồng bộ được. Điều này cần lưu ý và tính chọn điện trở dập từ r
sao cho phần lõm nằm ở phía trên đườg mômen cản Mc vì phần lõm này càng lớn khi r càng nhỏ (dòng
qua cuộn kích từ càng lớn).
Động cơ động bộ kéo quạt cũng có thể mở máy là máy phát kích từ nối cứng với rotor. Vì điện trở
trong của phần ứng máy phát kích từ rất nhỏ nên có thể coi cuộn kích từ động cơ là ngắn mạch khi mở
máy không dồng bộ và dòng qua cuộn kích từ sẽ lớn, dẫn đến phần võng lớn. Ngoài ra, trong quá trình
mở máy, dòng cảm ứng xoay chiều ở cuộn kích từđộng cơ qua cả phần ứng máy kích thích và gây ra tia
lửa ở chổi than. Do vậy sơ đồ này chỉ dùng cho động cơ kéo bơm không quá 50% mômen định mức với
hệ số dự trữ lớn và khi công suất động cơ đồng bộ không lơn lắm. ở sơ đồ này khi độ trượt giảm cỡ 0,3 
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0,4 thì máy phát kích được kích thích để cấp dòng một chiều cho cuộn kích từ động cơ nhằm đảm bảo khi
độ trượt ~ 0,05 thì động cơ kéo được vào đồng bộ.
Trong công nghiệp, dân dụng và các nhà cao tầng, khách sạn, thông gió tàu thuỷ hệ thống quạt
thường sử dụng động cơ không đồng bộ rôtor lồng sóc. Phạm vi công suất thường từ 2KW – 100KW.
Phương pháp khở động các động cơ thông thường là khởi động trực tiếp, khởi động đổi nối  -  , hoặc 
- , hay dùng thiết bị khởi động mềm có số cấp khởi động từ 3 -9.
Về trang bị điện cần lưu ý khi thiết kế điều khiển các hệ thống quạt:
- Sơ đồ điện phải đảm bảo các bảo vệ thông thường như: Bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ quá tảI, bảo
vệ không…
- Chế độ điều khiển bắt buộc có 3 chế độ Tại chỗ, từ xa, tự động và chế độ dừng.
- Nếu các quạt có đảo chiều phải duy trì thời gian trễ trong quá trình đảo chiều hợp lý.
- Các hệ thống quạt nhất thiết phải có vị trí dừng sự cố để đáp ứng theo tiêu chuẩn Đăng kiểm,
Phòng cháy theo các lĩnh vực công nghiệp.
- Nếu các hệ thống được quản lý tập trung, sử dụng các thiết bị lập trình được thì các hợp khở
động, các thiết bị đo lường và giám sát phải phù hợp với chẩn biến đổi tín hiệu nối mạng…

c. Trang bị điện - điện tử các hệ thống khí nén

9.5. Khái niệm chung về máy nén và hệ thống khí nén

Khí nén có nhiều công dụng : là nguyên liệu sản xuất (trong công nghiệp hoá học ), là tác nhân
mang năng lượng (khuấy trộn tạo phản ứng), là tác nhân mang tín hiệu điều khiển (trong kĩ thuật tự động
bằng khí nén), là ngồn động lực, cấp hơi khí cho kích, tua bin…
Nguồn cấp khí nén là máy nén khí.

9.5.1. Phân loại.
a) Theo nguyên lí làm việc chia ra:
- Máy nén thể tích : trong máy này áp khí tăng do nén cưỡng bức nhờ giảm thể tích không gian
làm việc. Loại này có máy nén pittông, máy nén rotor (cánh trượt, bánh răng…).
- Máy nén động học : trong máy này , áp khí tăng do được cấp đọng năng cưỡng bức nhờ các cơ
cấu làm việc. Loại này có máy nén li tâm, hướng trục.
b) Máy nén cũng được phân loại theo nhiều cách khác nữa , như :
- Theo áp suất : áp suất cao, trung bình, thấp, chân không.
- Theo năng suất : lớn, vừa, nhỏ.
- Theo làm lạnh : làm lạnh trong quá trình nén, không làm lạnh…
- Theo số cấp : một cấp, nhiều cấp v.v…
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Tất cả máy nén đều làm việc với chu trình ngược với động cơ pittông hoặc tuabin. Phạm vi áp suất
và năng suất của một số loại máy nén cho ở bảng 9. 3.
Bảng 9. 3: Phạm vi áp suất và năng suất của một số loại máy nén.
Loại máy nén

áp suất làm việc (at)

Năng suất (m3/h)

Máy nén pittông

0-3000-100000

0-30000

Máy nén cánh gạt

0-12

0-6000

Máy nén trục vít

0-10

0-30000

Máy nén li tâm

0-50

6000-300000

Máy nén tua bin

0-20

6000-900000

Máy nén hướng trục

0-10

Rất lớn

9.5.2. Các thông số cơ bản của máy nén
Có 3 thông số cơ bản :
-

Tỷ số nén  : là tỷ số giữa áp suất khí ra và áp suất khí vào của máy nén


-

p ra
pvao

(9. 26)

Năng suất Q : là khối lượng (kg/s) hay thể tích (m3/h) khí mà máy nén cung cấp trong một đơn vị
thời gian.

-

Công suất N : là công suất tiâu hao để nén và truyền khí.
Ngoài ra còn có các thông số về hiệu suất máy nén, về khí nén (nhiệt độ, áp suất khí vào, ra; lý
tính và hoá tính của khí với các thông số khí đặc trưng ).

9.5.3. Đặc tính của máy nén.
a) Máy nén pittông : là loại máy nén thể tích. Tuỳ theo áp suất làm việc chia ra : máy hút chân
không, máy nén áp suất thấp (< 10 at), áp suất trung bình (10-100 at) và áp suất cao (> 100 at).

Hình 9.12: Sơ đồ nguyên lý máy nén pittông và đồ thị chu trình nén.
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Một chu kỳ làm việc của máy nén gồm các giai đoạn : hút, nén và đẩy khí (hình 9.12) và đường
biểu diễn một chu trình nén về lý thuyết gồm : đường hút 1-2 với áp suất vào pv không đổi, đường nén 2-3
tăng áp suất cưỡng bức từ p v lên p r và đường đẩy 3-4 với áp suất ra pr không đổi.
Hoạt động của máy nén pittông tương tự bơm pittông.
Công tiêu hao cho một chu trình lí thuyết biểu thị bởi diện tích 1-2-3-4-1 bao gồm :
-

Công hút khí (âm) biểu thị bởi diện tích 0-2’-2-1-0
Whút= p vV1

-

Công nén khí (dương) biểu thị bởi diện tích 2-3-3’-2’-2
3

Wnén =   pdV
2

dấu (-) là do thể tích giảm khi nén
-

Công đẩy khí (dương) biểu thị bởi diện tích 3-4-0-3’
Wđẩy  prV2
3

Do đó

Wch.t   p vV1   pdV  p rV2
2
3

Vì

p rV2  p vV1   d ( pV ) nên :
2

3

3

3

Wch.t   d ( pV )   pdV   Vdp
2

2

(9. 27)

2

Công nén 1kg khí là
wch.t 

3
3
J 
Wch.t
V
  dp   vdp  
M
M
 kg 
2
2

(9. 28)

Trong đó :
M : khối lượng khí ra trong một chu trình [kg]
v : thể tích riêng của khí [m3/kg]
Quá trình nén có thể là đẳng nhiệt, đoạn nhiệt hay đa biến, nên công tương ứng là :
-

Chu trình đẳng nhiệt :
pv 

R
RT
T  const  v 

 p
3

Wch.t   vdp 
2

Trong đó :

R
p J 
T1 ln r ,  

pv  kg 

(9.29)

R - hằng số khí (lí tưởng), R = 8,31.10 3 J/kmol.oK

 - trọng lượng phân tử khí
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-

Chu trình đoạn nhiệt :
pv k  const
k 1




J 
k R  pr k
  vdp 
T1    1,  
  kg 
k  1   pv 
2


3

wch.t

(9. 30)

Trong đó : k là chỉ số đoạn nhiệt khí (lí tưởng), là tỉ số giữa nhiệt dung đẳng áp và đẳng tích của
khí.
k

Cp
Cv

Với khí 1 nguyên tử, k = 1,66 - 1,67
khí 2 nguyên tử, k = 1,40 - 1,41
khí 3 nguyên tử, k = 1,30 - 1,33
-

Chu trình đa biến :

pv n  const
n 1


J 
n R  pr  n


  vdp 
T1    1,   ,


n  1   pv 
 kg 
2


3

wch.t

(9. 31)

trong đó : n là chỉ số đa biến.

Hình 9.13: Đồ thị chu trình lí thuyết máy nén với các thông số đa biến khác.

Khi giá trị n = 1 hay n = k, ta có quá trình đẳng nhiệt hay đoạn nhiệt. Với các giá trị khác nhau của
n, công và đồ thị chu trình cũng khác nhau (hình 9. 13).
Các máy nén đều thực hiện chu trình nén khí thực nên công thực cũng lớn hơn công tính cho chu
trình lí tưởng.
Hình 9. 14, cho đồ thị của một chu trình thực, khi pittông đổi chiều bắt đầu chu kì mới thì giai
đoạn hút không xảy ra ngay mà có giai đoạn dãn (da), đường hút và đường đẩy không thẳng (không đẳng
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áp) và có cực tiểu (đường hút) và cực đaị (đường đẩy), các điểm bắt đầu và kết thúc giai đoạn hút và đẩy
không nằm trên đường áp suất trong ống hút và đẩy v.v…

Hình 9.14: Đồ thị chu trình nén khí thực.
Có sự khác nhau giữa chu trình thực và lí tưởng là do :
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Hình 9.15: máy nén rôtor cánh trượt.
-

Xilanh có một phần thể tích vô ích VH giữa pittông (ở vị trí chết cuối quá trình đẩy) và xilanh (gọi

là khoảng hại VH). (hình 14-3) nên giai đoạn hút chỉ bắt đầu khi áp suất khí nén còn lại trong VH giảm
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xuống bằng áp suất hút. Do vậy, thể tích khí hút được (Vh) bị giảm. Mặc dù thể tích xilanh Vx và thể tích
quét
VQ = Vx - VH lớn
-

Xu páp có trở lực (chủ yếu do lực lò xo) nên giai đoạn hút và đẩy chỉ xảy ra khi áp suất khí trong

xilanh nhỏ hơn áp suất pv trong ống hút và cao hơn áp suất p r trong ống đẩy. Trở lực xu páp thay đổi theo
cả khoảng dời của pittông vì vận tốc khí thay đổi và nó có giá trị lớn nhất khi xu páp bắt đầu mở. Do đó
các dường hút và đẩy không thẳng. Do trở lực xu páp mà công tiêu hao của máy nén khí tăng lên.
-

Áp suất trong ống hút và ống đẩy dao động theo vị trí pittông gây ra chuyển động không ổn định

của dòng khí.
Khi khí bị hút vào xilanh, khí thu nhiệt vì nhiệt độ thấp hơn thành xilanh. Đầu giai đoạn nén, khí vẫn
thu nhiệt từ xilanh (n > k). Trong giai đoạn nén tiếp, khí tăng nhiệt độ dần và tới lúc nào đó, khí có
nhiệt độ bằng xilanh (n = k) rồi sau đó cao hơn và cấp nhiệt cho xilanh (n < k). Vậy, trong giai đoạn
nén, chỉ số đa biến giảm từ n > k đến n < k.
Trong giai đoạn đẩy, khí vẫn cấp nhiệt cho xilanh.
Trong giai đoạn dãn, chỉ số đa biến tăng từ n < k đến n > k.
- Do có khí rò qua xu páp, xéc măng, nên đường công nén thoải hơn và đường cong dãn dốc hơn. Do đó
chỉ số đa biến của đường cong nén sẽ thấp hơn và của đường cong dãn sẽ cao hơn chỉ số đa biến khi
không có rò khí.
Do trong máy nén có khoảng hại VH nên tỉ số nén  

pr
bị hạn chế. Trường hợp cần tỉ số nén
pv

cao, người ta dùng cách nén nhiều cấp, có làm lạnh đẳng áp trung gian.
Tương quan giữa số cấp phù hợp và tỉ số nén của các máy nén cho ở bảng 9. 2.
Các máy nén pittông có giải năng suất từ vài m3/ph, áp suất ra từ vài at đến 300 at và công suất từ
vài kW đến 2000 kW.
b) Máy nén rotor : là loại máy nén thể tích.
Hình 9. 15, biểu thị một loại máy nén rotor cánh trượt. Máy có vỏ hình trụ 4 và nắp 9 có nước làm
lạnh. Rotor 7 lắp vào trục 6 đặt lệch tâm trong vỏ. Rotor có nhiều khe trong đó có các tấm chuyển động 8
(cánh trượt) bằng thép dày 0,8 - 2,5 mm.
Khi rotor quay theo chiều mũi tên, các cánh trượt văng ra, ép vào thành trong của 2 vòng gang tự do 3 và
kéo chúng cùng quay, các tấm trượt chia không gian làm việc hình lưỡi liềm thành các phòng nhỏ mà thể
tích bị giảm dần theo chiều quay từ phía hút sang phía đẩy. Ô đỡ trục 2 được bịt kín bằng bạc nhẵn 1.
Phía đáy có xu páp một chiều.
Bảng 9. 4
Số cấp z

1

2

3

4

5

Tỉ số nén

7

5-30

13-150

35-400

150-1000 200-1100 450-1100

6

7
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Các máy nén cánh trượt tạo được áp suất tới 4at và năng suất tới 160-4000m3/h.
c) Máy nén li tâm: là loại máy nén đọng học. Nguyên tắc làm việc tương tự bơm li tâm. Khác là,
do sự biến đổi áp suất của khí qua guồng động nên dẫn tới sự tăng khối lượng riêng của khí và tạo ra áp
lực tĩnh. Đồng thời vận tốc khí cũng tăng và như vậy áp lực động cũng tăng.
Đối với áp suất nhỏ, người ta dùng tua bin thổi khí một cấp. Loại này tạo áp suất không quá
0,15at. Về bản chất, đó là quạt cao áp.
Đối với áp suất 1,3  4 at , có tua bin thổi khí nhiều cấp.
Đối với áp suất 4  10 at hay hơn, có máy nén tua bin.
Máy nén li tâm có hiệu suất thấp hơn máy nén pittông nhất là khi năng suất máy nhỏ và áp suất
cần cao (nén nhiều cấp).
Do kết cấu đơn giản, kích thước và khối lượng nhỏ, nối trực tiếp được với động cơ, khí nén ra liên
tục, đều, không bị bẩn bởi dầu bôi trơn (như ở máy nén thể tích) nên máy nén li tâm, mặc dù hiệu suất
thấp, vẫn được sử dụng rộng rãi, ở giải năng suất cao hơn 100 m3/ph và áp suất nhỏ hơn 12at.

9. 6. Yêu cầu về truyền động điện và trang bị điện cho máy nén

9.6.1. Cơ sở tính toán hệ truyền động điện máy nén khí
Máy nén không đòi hỏi về thay đổi tốc độ, trừ trường hợp đặc biệt. Do vậy, có năng suất dưới
10m3/ph thường kéo bằng động cơ không đồng bộ. Nếu lưới điện khoẻ, có thể mở máy trực tiếp với động
cơ rotor ngắn mạch. Nếu lưới điện yếu thì dùng động cơ rotor dây quấn, mở máy gián tiếp qua điện trở
mở máy. Trong cả hai trường hợp thì mômen mở máy không nhỏ hơn 0,4Mđm và mômem cực đại không
quá 1,5Mđm.
Máy nén có năng suất lớn hơn 20m3/ph thường kéo bằng động cơ đồng bộ. Trường hợp này cần
mômen mở máy không dưới 0,4Mđm và mômen khi kéo vào đồng bộ không dưới 0,6Mđm . Động cơ đồng
bộ kéo máy nén pittông thường đóng trực tiếp vào lưới.
Máy nén tua bin (turbocompressor) cũng dùng động cơ đồng bộ để truyền động. Nếu công suất
lớn (vài nghìn kW) thì mở máy qua cuộn kháng hoặc biến áp tự ngẫu. Điện áp mở máy ban đầu đặt vào
động cơ khoảng 0,64Uđm .
Hệ truyền động điện máy nén thường là hệ tuyền động điện có bánh đà. Việc tính toán bánh đà
cho nhóm phụ tải xung của truyền động điện có thể tham khảo theo chương 9 trang bị điện điện tử máy
gia công kim loại.
Tính công suất động cơ truyền động máy nén có thể theo công thức
Pk

Trong đó :

L  La
Q
. i
[kW]
600.102 k td
2

(9. 32)

Q - năng suất máy nén [m3/ph]
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 k - hiệu suất máy nén,  k = 0,5  0,8
 td - hiệu suất bộ truyền; truyền đai thì  td = 0,85
Li , La - công nén đẳng nhiệt và đoạn nhiệt (kGm)

Gia trị Li và La đối với các áp suất khác nhau cho ở bảng 3-3
K - hệ số dự trữ, k = 1,1  1,15.
Cũng có thể chọn công suất động cơ theo công thức đơn giản

Pk

Qz
[kW]
81,6

(9. 33)

Trong đó : z - hệ số, theo bảng 9. 5.

Bảng 9. 5: Hệ số z.
Đại

áp suất cuối (là áp suất máy nén + 1 at) (at)

lượng

3

4

5

6

7

8

9

10

11.000

13.900

16.100

17.900

19.500

20.800

22.000

23.000

La

12.900

17.100

20.500

23.500

26.100

28.600

30.700

32.700

Z

200

260

300

345

360

410

440

464

Li

9.6.2. Yêu cầu về trang bị điện - điện tử điều khiển máy nén và hệ thống khí nén
1. Các thông tin đo lường cho hệ thống điều khiển và bảo vệ máy nén khí pittông

- Đo áp suất dầu bôi trơn : thường dùng Sensor áp suất ON – OFF, hoặc DP cho thông tin đo mức bình
thường, mức thấp dùng để điều khiển và giám sát, thông số này thuộc nhóm quan trọng bậc nhất trong
bảo vệ và giám sát sự hoạt động của máy nén.
- Đo nhiệt độ và áp suất đầu đẩy: thường dùng Sensor áp suất ON – OFF, hoặc DP cho thông tin đo mức
cao của nhiệt độ và áp suất đầu đẩy, thông số này thuộc nhóm quan trọng thứ hai trong bảo vệ và giám sát
sự hoạt động của máy nén.
- Đo mức, và nhiệt độ dầu bôi trơn trong cácte máy nén dùng để giám sát sự hoạt động của máy nén.
- Đo nhiệt độ đầu ra và áp suất nước làm mát đầu và máy nén dùng để giám sát sự hoạt động của máy
nén.
2. Các thông tin đo trong hệ thống khí nén:
- Đo áp suất khí trong chai gió (Bình khí nén)thường dùng Sensor áp suất ON – OFF, hoặc DP hoặc các
Sensor analog cho thông tin đo mức cao, mức thấp dùng để điều khiển và giám sát cũng như tự động khởi
động, quyết định số lượng máy nén hoạt động nếu trạm có nhiều máy nén.
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- Đo lường các tham số như dòng điện, nhiệt độ động cơ, các ổ đỡ của hệ thống truyền động máy nén
dùng để bảo vệ và giám sát hệ thống.

D – tự động hoá máy nén lạnh và hệ thống lạnh công nghiệp

9.7. Khái quát chung hệ thống lạnh

Máy nén lạnh là thiết bị quan trong nhất trong hệ thống lạnh, nó quyết định các vấn đề cơ bản sau:
-

Năng suất lạnh, suất tiêu hao điện năng,

-

Tuổi thọ,

-

Độ tin cậy và an toàn của hệ thống lạnh

Chính vì vậy, tự động hoá máy nén lạnh đống vai trò quan trọng nhất đối với việc tự dộng hoá hệ thống
lạnh.
Tự động hoá máy nén lạnh bao gồm:
-

Điều chỉnh tự động năng suất lạnh,

-

Điều khiển truyền động điện động cơ máy nén và bảo vệ động cơ truyền động,

-

Bảo vệ máy nén khỏi các chế độ công tác nguy hiểm như áp suất đầu đẩy quá cao, áp suất cử hút
quá thấp, hiệu áp suất dầu bôi trơn quá thấp, nhiệt độ đầu đẩy quá cao, nhiệt độ dầu bôi trơn quá
cao hoặc quá thấp, áp suất và lưu lượng nước làm mát, nhiệt độ nước làm mát cao.

-

Hệ thống giám sát bao gồm chỉ thị và báo động các trạng thái hoạt động của máy nén. Hệ thống
này nhằm đảm bảo vận hành tự động toàn bộ hệ thống lạnh.

9.8. Điều chỉnh năng suất lạnh máy nén lạnh

Khi thiết kế các thông số trên biển máy là khả năng làm việc với công suất lớn nhất cho phép
trong điều kiện công tác khắc nghiệp và nặng nề nhất vẫn đảm bảo năng suất lạnh. Điều chỉnh năng suất
lạnh nhằm mục đích vận hành hệ thống một cách tối ưu và kinh tế duy trì nhiệt độ buồng lạnh theo yêu
cầu buồng lạnh trong các điều kiện vận hành khác nhau.
Điều khiển năng suất lạnh trong hệ thống lạnh sử dụng máy nén pittông gồm các phương pháp sau:
-

Đóng cắt máy nén “ON – OFF”

-

Tiết lưu hơi hút.

-

Bypass tự động hay xả hơi nóng ở đường đẩy quay trở lại đường hút theo đường ống phụ.

-

Vô hiệu hoá từng xilanh hoặc cụm xị lanh ở các máy nén có nhiều xi lanh.

-

Điều chỉnh tốc độ động cơ máy nén.
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Tuỳ từng loại máy nén và từng hệ thống lạnh cụ thể mà ứng dụng các phương pháp điều chỉnh năng
suất thích hợp.
9.8.1. Điều khiển đóng cắt máy nén kiểu ON – OFF
Phương pháp này thường được ứng dụng cho các hệ thống lạnh có công suất nhỏ hay trong các tủ
lạnh gia đình. Phương pháp này có ưu điểm, thực hiện đơn giản, Nhược điểm là động cơ khởi động nhiều
vì thế năng lượng tiêu hao nhiều. Một số sơ đồ điều khiển hệ thống.

Hình 9.16: Máy nén lạnh dùng rơle nhiệt độ trực tiếp đóng ngắt máy nén.
MN – Máy nén; m - Động cơ truyền động; Nt – Dàn ngưng tụ; TL – Tiết lưu; BH – Dàn bay hơi; TC –
Rơle nhiệt độ ( Thermostat by Temperaure Control);
Thiết bị điều khiển 2 vị trí thường là Sensor nhiệt độ, áp suất thấp. Trên hình 9. 16, biểu diễn sơ
đồ máy lạnh dùng trực tiếp Sensor nhiệt độ để đóng – ngắt máy nén. Còn trên sơ đồ hình 9. 17, dùng gián
tiếp rơ le nhiệt độ qua rơle áp suất thấp. Khi nhiệt độ trong buồng lạnh đạt yêu cầu, rơ le nhiệt độ ngắt
mạch van điện từ. Van ĐC đóng ngừng cấp lỏng cho dàn bay hơi, áp suất p giảm xuống nhanh chóng,
rơle áp suất ngắy máy nén. Đặc tính làm lạnh của các hệ thống điều khiển như hình 9 .16 và hình 9. 17,
thường có sai lệch điều khiển lớn. Trong quá trình chỉnh định các Sensor nhiệt độ và áp suất chú ý đến hệ
số thời gian đóng điện tương đối. Nừu tương quan giữa thời gian làm việc và thời gian nghỉ không hợp lý
sẽ dẫn đến quá tải nhiệt cho máy nén cũng như ảnh hưởng xấu đén tuổi thọ của các tiếp điểm đóng ngắt
máy nén.

Hình 9.17: Điều chỉnh năng suất lạnh hai vị trí gián tiếp qua rơ le áp suất thấp LP ( Low Pressure Switch).
ĐT – Van điện từ; BC – Bình chứa cao áp; TL – Van tiết lưu.
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9.8.2. Tiết lưu hơi hút
Cơ sở lý luận của phương pháp: Năng suất lạnh của máy nén lạnh được tính theo biểu thức:
Q0  mq 0  .

Vlt
q 0 , KW
V1

Trong đó:
m – lưu lượng môi chất qua máy nén, kg/s;
? - Hệ số cấp;
Vlt – Thể tích hút lí thuyết của máy nén;
q 0 – Năng suất lạnh riêng của khối lượng,kJ/kg;
V1 – Thể tích riêng hơi hút về máy nén, m3/kg;
Để điều chỉnh năng suất lạnh có thể thay đổi V1 và ?. Khi tiết lưu hơi hút V1 tăng lên, m và ? giảm nên m
và Q0 giảm. Sơ đồ hệ thống trên hình 9. 18, thực hiện điều chỉnh năng suất lạnh bằng điều chỉnh tiết lưu
hơi hút về máy nén.

Hình 9.18: Sơ đồ thiết bị tiết lư hơi hút: PC – Van ổn áp điều chỉnh áp suất hơi hút theo năng suất yêu
cầu.
9.8.3. Xả hơi nén về phía hút
1. Xả hơi nén về đường hút theo bypass
Nội dung của phương pháp điều chỉnh năng suất này thực chất là nối của cao áp của náy nén với cửa
hút một van điều chỉnh. Van này được điều chỉnh để ổn áp áp suất bay hơi yêu cầu. Khi năng suất lạnh
yêu cầu giản áp suất van giảm, van này xả hơi nóng từ cửa đẩy về cửa hút, hơi nóng trộn với hơi công
chất lạnh đi vào máy nén. Kết quả là lượng công chất ở giàn nóng và giàn lạnh đều giảm thì năng suất
lạnh giảm. ưu điểm của phương pháp là đợn giản. Nhược điểm của phương pháp làm giảm hiệu suất công
tác, tuổi thọ máy nén giảm.

2. Xả hơi nén về đường hút có phun lỏng trực tiếp

Trên hình 9. 19, trình bày sơ đồ nguyên lý xả hơi nén về đường hút có phun lỏng trực tiếp để khống
chế nhiệt độ cuối tầm nén. Có thể sử dụng van tiết lưu với Sensor nhiệt độ đặt trên đường ống đẩy hoặc
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ống hút. Trong sử dụng cần lưu ý phối hợp van tiết lưu tay kết hợp với van điện từ và một Sensor nhiệt độ
điều khiển van điện từ. Khi nhiệt độ đầu đẩyvượt quá mức cho phép, thì Sensor nhiệt độ đóng mạch , mở
van điện từ phun lỏng vào đường hút máy nén.

Hình 9.19: Hệ thống lạnh điều chỉnh năng suất lạnh bằng xả hơi nóng về đườngvề
đường hít có phun lỏng bổ sung trục tiếp vào đường hút để khống chế nhiệt độ cuối tầm nén:
OP – Van ổn áp hơi nén; PL – Van tiết lưu phun lỏng; KD – Van khống chế áp suất khi khởi động; HP –
Rơle áp suất cao; LP – Rơle áp suất thấp; DP – Rơle hiệu áp suất dầu.
a. Xả hơi từ bình chứa về đưòng hút

a)

b)
Hình 9. 20: xả hơi từ bình chứa về đường hút.

a. Xả hơi nén về đường hút, phun lỏng qua rơle nhiệt độ T và van điện từ ĐT với van tiết lưu tay
TLT
b. Điều chỉnh năng suất lạnh bằng cách xả hơi từ bình cao áp về đường hút.
Giải pháp khác để hạn chế nhiệt độ cuối tầm nénlà xả hơi lạnh từ bình chứa cao áp về đường hút. Do hơi
ở bình chứa cao áp chỉ ở nhiệt độ ngưng tụ, nên khi hoà với hơi ra của bình bay hốic nhiệt độ thấp hơn
nhiếuo với xả hơi nóng trực tiếp từ đầu đẩy về. Như vậy, có thể tiết kiệm được toàn bộ hệ thống phun
lỏng với van tiết lưu tay, van điện từ và Sensor nhiệt độ. Hệ thống kiểu này biểu diễn trên hình 9. 20 a và
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b. Nhược điểm của hệ thống là có thể gây nhiệt độ đầu đẩy cao, đòi hỏi người vận hành phải có kinh
nghiệm và mất nhiều thời gian theo dõi hệ thống.

b. Xả hơi nén từ đường đẩy về trước giàn bay hơi
Xả hơi nén từ đường đẩy về trước giàn bay hơi là một giải pháp hợp lý để hạn chế nhiệt độ đầu đẩy ví độ
quá nhiệt của hơi hút về máy nén do van tiết lưu điều khiển. Phương pháp này biểu

Hình 9. 21: Xả hơi nén từ đường đẩy về trước giàn bay hơi.
diễn trên hình 9. 21. Nừu độ quá nhiệt cao, van tiết lưu sẽ điều khiển mở rộng hơn cho lưu lượng môi chất
lỏng đi qua nhiều hơn. Một ưu điểm của phương pháp này là lưu lượng qua dàn giữ ở mức độ bình
thường, tốc độ lưu lượng đủ lớn của môi chất lạnh cuốn dầu về máy nén không có nguy cơ đọng dầu về
dàn bay hơi do lưu lượng quá nhỏ khi điều chỉnh năng suất lạnh.
Ngoài những phương pháp này, còn thêm phương pháp này còn có thêm biện pháp chỉnh định cơ
khí thuần tuý bằng cách xả ngược hơi nóng trong đầu xilanh.

2. Vô hiệu hoá từng xilanh hoặc từng cụm xilanh

Hình 9. 22: Nguyên lý hệ thống thuỷ lực điều khiển van điện tùe để nâng van hút giảm tải và điều chỉnh
năng suất lạnh của hãng Grasso (Hà Lan)
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Điều chỉnh năng suất lạnh phương pháp này có rất nhiều biện pháp thực hiện như: Khoá đường
hút; Nâng van hút kiểu vòng MYCOM; Nâng van hút kiểu vòng YORK; Nâng van hút của CARRIER;
nâng van kiểu vòng của TRANE…Trên sơ đồ hình 9. 22: biểu diến nguyên lý hệ thống thuỷ lực điều
khiển van điện tùe để nâng van hút giảm tải và điều chỉnh năng suất lạnh của hãng Grasso (Hà Lan): Cả 6
xilanh được giảm tải khởi động, nhưng chỉ 4 xilanh 3, 4, 5, 6 là có thể điều chỉnh năng suất lạnh còn hai
xilanh 1 và2 được nối tắt với đường cấp dầu áp lực nên khi máy nén hoạt động, áp lực dầu xuất hiện,
xilanh 1 và 2 tự động hoạt động có tải.

3. Thay đổi năng suất lạnh bằng thay đổi tốc độ vòng quay
- Thay đổi bằng bộ truyền cơ khí;
- Thay đổi bằng khớp ma sát,
- Thay đổi bằng cách thay đổi tốc độ động cơ truyền động.

9.9. Bảo vệ máy nén

Bảo vệ tự động máy nén lạnh là giữ an toàn cho máy nén khi xảy ra sự cố, hỏng hóc bất thường
trong hệ thóng. Hệ thống thực hiện chức năng bảo vệ đó là hệ thống bảo vệ tự động ACC (Automatic
Compressor Control).
Mỗi hệ thống ACC thường sử dụng các Sensor: Nhiệt độ, áp suất thường sử dụng 3 loại có nguyên
lý làm việc khác nhau: ON – OFF; DP (Defference); analog.
Các hệ thống ACC có thể được xây dựng bao gồm các chức năng (i) tín hiệu hoá bằng ánh sáng,
âm thanh, thông báo trên màn hình giám sát; (ii) Dùng máy nén sau khi đã thông báo mà sự cố tiến tới
nghiêm trọng hơn; (iii) Tự động dừng hệ thống và khởi động hệ thống khi sự cố đã được loại trừ.
Các bảo vệ cho máy nén lạnh pittông
Các bảo vệ máy nén lạnh quan trọng được biểu diễn trên các sơ đồ nguyên lý cơ bản trình bày ở các hình
9. 23 – hình 9. 26.
1. Bảo vệ áp suất đầu đẩy HPC (High Pressure Control):

Hình 9.23: Dùng rơle áp suất cao bảo vệ đầu đẩy
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2. Bảo vệ áp suất đầu hút (Low Pressure Control):

Hình 9. 24: Dùng rơle áp suất cao bảo vệ đầu đẩy
3. Bảo vệ hiệu áp suất dầu:

Hình 9. 25: Dùng rơle áp suất bảo vệ hiệu áp suất dầu bôi trơn.

4. Bảo vệ nhiệt độ đầu đẩy:

Hình 9. 26: Dùng rơle nhiệt độ đầu đẩy cao

Ngoài ra trong hệ thống bảo vệ còn có bảo vệ nhiệt độ, mức dầu trong cácte của máy nén, bảo vệ
nhiệt độ các ổ đỡ và các cụm chi tiết ma sát khác, bảo vệ nhiệt độ và áp suất nước làm mát, bảo vệ chống
đóng băng giàn lạnh, bảo vệ quá dòng cho động cơ truyền động.

9.10. Tự động hoá thiết bị ngưng tụ
Tự động hoá thiết bị ngưng tụ có nhiệm vụ:
-

Duy trì nhiệt độ và áp suất ngưng tụ không đổi hoặc trong mọt giới hạn cho phép.

-

Tiết kiệm nước cho hệ thống giả nhiệt đối với các hệ thống làm mát bằng nước.

1. Tự động hoá bình ngưng giải nhiệt bằng nước
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Một số sơ đồ cấu trúc cơ bản:

a)

b)

Hình 9. 27: a - Sơ đồ van điều chỉnh nước ; b- Cách lắp đặt vào bình ngưng.
Để điều chỉnh áp suất ngưng tụ ta thường dùng van điều chỉnh nước. Nguyên lý cấu tạo và nguyên
lý hoạt động trình bày trên hình 9. 27.
Nước vào ống nối1 và ra ống nối 2 như hình 9. 27a. Hộp xếp 3 là phần tử Sensor, biến áp suất
ngưng tụ thành độ giản nở của hộp xếp truyền vào tác động trực tiếp clapê 6 qua thanh truyền 5. Phía trên
của clapê 7, lực ban đầu của lò xo phụ thuộc vào vít chỉnh 8. Hai màng cao su 9 và 10 dùng để giữ kín
nước nhưng có đủ độ đàn hồi để không làm ảnh hưởng đến sự hoạt động. Khi áp suất ngưng tụ tăng, hộp
xếp nở to ra, clapê mở rộng nước qua nhiều hơn. Nước giải nhiệt vào nhiều nhiệt độ ngưng tụ giảm. Khi
nhiệt độ ngưng tụ giảm sự hoạt động ngược lại. Như vây, áp suất ngưng tụ sẽ giao động quanh điểm làm
việc.
Trên hình 9. 27b, chỉ ra cách mắc van điều chỉnh nước vào bình ngưng. Phần tử cảm biến (Hộp
xếp) nhận tín hiệu trực tiếp từ bình ngưng bằng từ ống 1 đén ống đẩy máy nén, để điều chỉnh áp suất
ngưng tụ.
Phương pháp khác được sử dụng như hình 9. 28, kết hợp van tay để điều chỉnh thích hợp nhiệt độ
ngưng tụ, sau đó hệ thống sẽ điều chỉnh tự động ổn định nhiệt độ ngưng tụ.

Hình 9. 28: Điều chỉnh nước giải nhiệt bình ngưng bằng van điện từ kết hợp với van điều chỉnh bằng tay.
2. Tự động hoá bình ngưng, nước tuần hoàn
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Các hệ thống lạnh, điều hoà không khí lớn, do vấn đề tiết kiệm nước người ta phải tự động hoá hệ thống
tuần hoàn nước giải nhiệt để tự động duy trì áp suất, nhiệt độ ngưng tụ cần thiết.
Trên hình 9. 29, biểu diễn sơ đồ bypass nước giải nhiệt.

Hình 9. 29: Sơ đồ bypass nước giải nhiệt để điều chỉnh nhiệt độ và áp suất nước ngưng tụ.

Điều thú vị ở đây là dùng van 3 ngã để điều chỉnh lưu lượng nước được bố trí trên đường ra của bình
ngưng và đường vào tháp. Cảm biến nhiệt độ được đặt ở đường vào bình ngưng. Đương bypass nối tắt
đường ra của bình ngưng về trước bơm không qua tháp. Nừu nhiệt độ nước ra thấp van 3 ngã mở nhiều và
lưu lượng không cần qua tháp. Nừu ngược lại thì bơm sẽ hút nước ở tháp giải nhiệt là chủ yếu.

3. Điều chỉnh giàn ngưng giải nhiệt gió
Khống chế nhiệt độ và áp suất ngưng tụ của các giàn ngưng giải nhiệt gió có 2 dạng mà chúng ta cần
phân biệt:
-

Điều chỉnh phía môi chất lạnh.

-

Điều chỉnh phía không khí.

Thường sử dụng theo các sơ đồ cấu trúc sau:
a. Phương pháp của ALCO

Hình 9.30: Sơ đồ lắp van 3 ngã ALCO điều chỉnh nhiệt độ và áp suất ngưng tụ theo kiểu ngập lỏng một
phần dàn ngưng tụ: PZA – Rơle bảo vệ áp suất cao; VC – van chặn; PL – Phin lọc; MG – Mắt gas; BC –
Bình chứa.
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Theo phương pháp này, thiết bị chủ yếu là van 3 ngả có hai đường vào và một đường ra được biểu
diễn trên sơ đồ nguyên lý hình 9. 30. Nguyên tắc làm việc của hệ thống như sau:
Nừu áp suất ngưng tụ giảm quá giới hạn cho phép, van điều chinhe Alco tác động, dẫn hơi nóng
thẳng vào bình chứa BC. Điều đó gây nên sự ứ đọng môi chất lạnh ở dàn ngưng tụvà gây nên thiếu diện
tích trao đổi nhiệt, áp suất và nhiệt độ ngưng tụ lại tăng lên. Điều quyết định ở đây là van đã tạo nên sự ứ
đọng môi chất lạnh khi dẫn trực tiếp hơi nóng vào bình chứa.

b. Phương pháp Danfoss:

Hình 9.31: Sơ đồ lắp ráp van điều chỉnh áp suất và nhiệt độ của Danfoss ký hiệu KVR vào hệ thống lạnh
bằng cách để ngập một phần giàn ngưng tụ, NRD – van điều áp.

Trên hình 9. 31, sơ đồ nguyên lý điều chỉnhúap suất ngưng tụ sử dụng van điều áp KVR. Van
KVR nên lắp đặt gần bình ngưng sau đó là hệ ống dẫn tới BC. Về yêu cầu thì môi chất lỏng cần ngập
đoạn ống nối giữa dàn ngưng và KVR sau đó nó sẽ ứ đọng phía dưới dàn ngưng. Với cấu tạo đặc biệt vủa
van sẽ ổn định được áp suất ngưng tụ. Muốn điều chỉnh áp suất ngưng tụ phải có áp kế chuẩn. Bản chất
vấn đề ở đây là thay đổi tiết diện tao đổi nhiệt của dàn ngưng tụ.

9.11. Tự động hoá thiết bị bay hơi

Tự động hoá thiết bị bay hơi thực hiện các chức năng sau:
- Cấp đầy đủ và đề đặn môi chất cho thiết bị bay hơi.
- Bảo vệ thiết bị ngưng tụ và hệ thống lạnh ở chế độ làm việc nguy iểm hoặc không kinh tế.
Phương pháp tự động hoá, các thiết bị tự động hoá cũng như bảo vệ tự động được sử dụng phụ thuộc từng
loại thiết bị bay hơi hệ thống cụ thể và từng loại môi chất lạnh.
Cũng giống như thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi được chia làm hai loại chính:
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-

Bình bay hơi làm lạnh chất lỏng trong đó có loại môi chất lạnh sôi trong ống và loại môi chất lạnh
sôi ngoài ống.

-

Dàn bay hoi làm lạnh không khí trực tiếp , môi chất lạnh sôi trong ống.

Ngoài ra, theo mức độ choán chỗ của môi chất lạnh lỏng trong thiết bị bay hơi có thể phân ra loại ngập và
loại không ngập. Sự phân loại này chỉ dùng cho bình bay hơi ống chùm:
-

ở loại bay hơi kiểu ngập, môi chất lạnh bao phủ toàn bộ bề mặt trao đổi nhiệt.

-

ở loại bay hơi kiêu không ngập, môi chất lạnh không bao phủ yòan bộ bề mặt tao đổi nhiệt mà một
phần bề mặt dùng để quá nhiệt hơi hút về máy nén

Theo môi chất lạnh thì thiết bị bay hơi được phân ra hai loại chính là thiết bị bay hơi amôniắc và thiết bị
bay hơi Freôn.
Bảo vệ thiết bị bay hơi có 3 công việc chính;
-

Bảo vệ thiết bị bay hơi không bị nập quá nhiều lỏng, gây nguy cơ lọt lỏng về máy nén, gây ra va
đập thuỷ lực.

-

Bảo vệ thiết bị bay hơi không bị đóng băng chất tải lạnh lỏng trong ống trao đổi nhiệt gây nguy cơ
nổ ống , rò rỉ môi chất lạnh, làm hư ho ngr thiết bị bay hơi.

-

Xả băng định kỳ cho các giàn bay hơi làm lạnh không khí đảm bảo quá trình trao đổi nhiệt hiệu
quả.

1. Tự động cấp lỏng cho thiết bị bay hơi
Bộ cấp lỏng cho thiết bị bay hơi là một cụm thiết bị quan trọng của hệ thống lạnh được tự động hoá.
Việc điều khiển cấp lỏng có thể được thực hiện bằng tay hoặc tự động hoá. Cần đảm bảo cấp lỏng vừa đủ
không để tràn lỏng về máy nén.
Mức độ cấp lỏng cũng ảnh hưởng đến năng suất bay hơi vì nếu cấp lỏng nhiều diện tích trao đổi nhiệt
giảm và năng suất lạnh giảm.
Có ba chỉ tiêu đánh giá gián tiếp mức độ cấp lỏng cho thiết bị bay hơi:
- Độ quá nhiết của hơi qua dàn bay hơi.
- Mức lỏng của môi chất.
- áp suất bay hơi.
Các dụng cụ cấp lỏng tự đông chia làm 2 nhóm:
- Dụng cụ cấp lỏng theo độ quá nhiệt của hơi hút về máy nén.
- Dụng cụ điều chỉnh mức lỏng.
Một số sơ đồ cấu trúc tự động điều chỉnh cấp lỏng:
a. Điều chỉnh tự động dùng van tiết lưu nhiệt cân bằng
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Hình 9. 32: Van tiết lưu nhiệt cân bằng trong.
1 – Thân van; 2 – Màng đàn hồi; 3 – Mũ van; 4 - Đế van; 5 – kim van; 6 – lò xo nén; 7 – Vít điều chỉnh
độ quá nhiệt; 8 – Nắp; 9 – ống nối; 10 – Sensor nhiệt; 11 – dàn bay hơi.
Trên hình 9. 32, hệ thống sử dụng van tiết lưu cân bằng trong. Van này gồm khoang áp suất quá
nhiệt P1 có màng đàn hồi, đầu cảm nhiệt 10, ống nối 9. Phía trong khoang được nạp môi chất dễ bay hơi
(thường cũng là môi chất sử dụng trong hệ thống lạnh). Nhiệt đội quá nhiệt cao hơn nhiệt độ sôi được đầu
nhiệt 10, điều chỉnh thay đổi vị trí màng. Màng được gắn với kim 5 qua thyanh truyền 12, do màng co
giãn vì thế thay đổi cáp lỏng cho dàn bay hơi. ậ van cân bằng ngoài như hình 9. 33, sự làm việc hoàn toàn
tương tự.

Hình 9. 33: Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài.

b. Điều chỉnh tiết lưu bằng van điện tử
Nguyên tắc cơ bản của van tiết lưu điện tử là lấy tín hiệu quá nhiệt và có thêm tín hiệu áp suất hút đưa
qua bộ xử lý điện tử để điều khiển van tiết lưu để điều chỉnh vị trí van tuỳ theo mức độ môi chất cấp lỏng
cho dàn bay hơi. Một số sơ đồ cấu trúc cơ bản:
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Hình 9. 34: Cấu trúc điều khiển thiết bị bay hơi bằng van điện tử
MPS – Bộ xử lý (Micro processor); T-PC - Điều khiển nhiệt độ và áp suất ( Temperature pressure
Control); AF1 - Đầu sensor nhiệt hoặc áp suất; BH – dàn bay hơi.

c. Cấp lỏng theo độ quá nhiệt cho bình bay hơi

Hình 9. 35: Sơ đồ cấp lỏng theo độ quá nhiệt cho bình bay hơi kết hợp với dụng cụ
điều khiển 2 vị trí.
1 – Van điện từ; 2 – Rơle nhiệt độ; 3 – Sensor nhiệt; 4 – Bình bay hơi; 5 – Van tiết lưu tay.

Trên hình 9. 35, giới thiệu một phương pháp cấp lỏng theo độ quá nhiệt cho bình bay hơi kết hợp
với điều chỉnh 2 vị trí của van điện từ. Tín hiệu nhiệt độ vào và ra 3 được đư về rơle hiệu nhiệt độ 2 (?T)
Rơle hiệu nhiệt độ điều khiển van điện 1 từ đóng, mở cấp lỏng cho bình bay hơi. Van điều chỉnh bằng tay
5 có nhiệm vụ tiết lưu giảm áp suất môi chất từ áp suất ngưng tụ xuống áp suất bay hơi P0 . Khi hiệu nhiệt
độ giảm, rơle hiệu nhiệt độ ngắt van điện từ không cấp lỏng cho dàn bay hơi. Khi nhiệt độ tăng quá trình
ngược lại.
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d. Cấp lỏng dàn bay hơi freôn lớn

Hình 9. 36: Cấp lỏng dàn bay hơi lớn.
1 – Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài; 2 – Sensor nhiệt; 3 – ống lấy tín hiệu áp suất hút; 4 – Dàn lạnh
quạt; 5 - Đầu chia lỏng; 6 – ống góp hơi.
e. Cấp lỏng cho nhiều dàn bay hơi nhờ cột lỏng

Hình 9. 37: Sơ đồ cấp lỏng cho nhiều dàn bay hơi nhờ cột lỏng
1 – Van điện từ cấp lỏng; 2 – Rơ le mức kiểu phao; 3 – Van điện từ điều chỉnh nhiệt độ buồng lạnh; 4 –
Rơle nhiệt độ điều chỉnh nhiệt độ buồng lạnh; 5 – Bình tách lỏng; 6 – ống chảy tràn về bình.
Trên hình 9.37, gới thiệu sơ đồ cấp lỏng cho nhiều dàn bay hơi nhờ cột lỏng. Yêu cầu với phương
pháp này là bình tách lỏng phải lắp đặt cao hơn tất cả các giàn lạnh. Các giàn lạnh cần bố trí cùng độ cao
là tốt nhất.
Nhờ độ chênh cột lỏng giữa mức lỏng và ống trao đổi nhiệt cao nhất của dàn, lỏng có thể tự chảy
vào dàn bay hơi. Đa phần các trường hợp cấp lỏng dựa vào độ chênh ?H. Phương pháp này thực chất là
điều chỉnh mức LC kết hợp với van điện từ.
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h. Cấp lỏng cho dàn bay hơi bằng bơm tuần hoàn

Hình 9. 38: Sơ đồ cấp lỏng nhiều dàn bay hơi bằng bơm tuần hoàn.
1 – Van điện từ cấp lỏng; 2 – Rơ le mức kiểu phao; 3 – Van điện từ điều chỉnh nhiệt độ buồng lạnh; 4 –
Rơle nhiệt độ điều chỉnh nhiệt độ buồng lạnh; 5 – Bình chứa tuần hoàn; 6 – ống chảy tràn về bình chứa; 7
– Bơm tuần hoàn.
Sơ đồ cấp lỏng nhờ bơm tuần hoàn trên hình 9. 38, khắc phục được nhược điểm cảu cá sơ đồ cấp
lỏng bằng cột áp thuỷ tĩnh vì thế việc bố trí lắp đặt giàn bay hơi thuận tiện hơn, năng suất cấp kông hạn
chế. Việc điều khiển mức của bình tách lỏng cũng được điều chỉnh bằng bộ điều khiển mức LC.

9.12. Sơ đồ điện điều khiển máy nén và hệ thống lạnh

9.12.1. Các nguyên tắc chung xây dựng sơ đồ điện cho hệ thống lạnh

1. Mạch bảo vệ, báo động và tín hiệu hoá
Mạch bảo vệ trong hệ thống lạnh là một chuỗi mắt xích liên hệ liên động nhằm bảo vệ an toàn cho
hệ thống lạnh thường được nối nối tiếp với nhau vì thế khi một điều kiện nào đó không đảm bảo an toàn
thì dừng toàn bộ hệ thống lạnh.
Tín hiệu hoá các trạng thái bảo vệ có thể được xây dựng theo nguyên tắc: Báo sự cố chung, báo sự
cố riêng, báo sự cố có hoặc không có Reset.
2. Biện pháp giảm dòng khởi động cho động cơ lai máy nén
Phụ tải của động cơ lai máy nén lạnh thuộc nhóm phụ tải PIK, hệ truyền động điện thường là hệ
truyền động có bánh đà. Công suất các động cơ truyền truyền động trong phạm vi công suất nhỏ và vừa.
Các biện pháp giảm dòng khởi động được thực hiện cả phía động cơ bằng cách chọn phương pháp khởi
động hợp lý:
-

Đổi nối  -  hoặc  -  đối với động cơ không đồng bộ rôtor lồng sóc;

-

Dùng điện troẻ phụ trong mạch rôtor đối với động cơ không đồng bộ rôtor dây quấn.
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-

dùng bộ biến tần hoặc khởi động mềm.

Thực hiện giảm dòng khởi động phía máy nén:
-

Bypass: Nối thông khoang hút và khoang nén của máy nén khi khởi động.

-

Nâng van hút khi khởi động.

3. Sơ đồ khởi động  -  các dạng cơ bản
a. Sơ đồ mạch động lực và điều khiển khởi động  - :

Hình 9.39: Mạch điện động lực khởi động động cơ  - 

Hình 9. 40: Mạch điện điều khiển khởi động động cơ  - .

Hình 9.41: Mạch điều khiển khởi động động cơ  -  có van điện từ giảm tải máy nén Y1.
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9.12.2. Sơ đồ điện thực hiện các nguyên tắc điều khiển máy nén
Điều khiển máy nén chiếm vị trí quan trọng trong việc điều khiển các hệ thống lạnh. Các nguyên
tắc hút kiệt trước khi dừng máy nén, điều khiển năng suất lạnh.
1. Hút kiệt( theo kiểu Pump down và pump out)
Khác với hệ thống lạnh thông thường công suất nhỏ, sử dụng rơle nhiệt trong phòng lạnh để ngắt máy
nén, các hệ thống lạnh công nghiệp công suất lớn yêu cầu hút kiệt trước khi dừng máy.
Hút kiệt dàn bay hơi trước khi dừng máy có 2 ưu điểm cơ bản:
-

Dồn đựoc phần lớn môi chất lạnh vào bình chứa trước khi dừng máy.

-

Khởi động máy nén lần sau thuận lợi hơn.

-

Tránh được hiện tượng va đập thuỷ lực máy nén.

a. Mạch pump down
Trên hình 9. 42, mô tả mạch điều khiển pump down.

Hình 9.42: Mạch điều khiển pump down

B1 – Rơle áp suất thấp; B2 – Nhiệt độ phòng; K1 – Cuộn hút công tắc tơ điều khiển máy nén; Y1 –
Van điện từ đường cấp lỏng.
Khi đạt nhiệt độ phòng rơle nhiệt độ B2 ngắt, van điện từ Y1 đóng, ngừng cấp lỏng cho dàn bay
hơi. Máy nén làm việc cho đến khi nào áp suất trong dàn bay hơi giảm xuống đến mức yêu cầu, hầu
hết toàn bộ môi chất đã được hút ra khỏi dàn bay hơi, thì rơ le áp suất ngắt máy nén.
Khi nhiệt độ phòng tăng cao, B2 đóng mạch, van điện từ mở cấp lỏng cho dàn bay hơi, áp suất
tăng lên, rơle áp suất thấp nối mạch cho máy nến khởi động lạkhông phải do nhiệt độ phòng mà do
van điện từ bị rò, không kín.
b. Mạch pump out
Trên hình 9. 43, biểu diễn mạch điều khiển pump out. Mạch pump out dùng trong trường hợp chỉ hút
kiệt một lần duy nhất cho hệ thống lạnh. Nguyên tắc hoạt động cũng giống mạch pump down. Để thực
hiện chỉ hút một lần phải bố trí thêm tiếp điểm K1A.
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Hình 9.43: Mạch điều khiển pump out.
Điểm khác biệt của mạch pump out là tiếp điểm K1A. Khi không đạt nhiệt độ yêu cầu, rơle nhiệt
độ B2 đóng mạch, cuộn hút K1A có điện, tiếp điểm của K1a ở cột 2 và 4 . Van điện từ Y1 cấp lỏng
mở và rơle áp suất thấp B1 đóng K1 cho máy nén làm việc. Khi đạt nhiệt độ yêu cầu B2 mở, K1A
nhả, van điện từ Y1 đóng và máy nén còn làm việc cho đến khi rơle áp suất thấp ngắt. Nừu áp suất
trong dàn bay hơi tăng lên, rơ le áp suất đóng mạch nhưng máy nén không thể làm việc. Tiếp điểm K1
của máy nén chỉ có thể đóng mạch nếu trước đó rơle nhiệt độ phòng B2 đã đóng mạch cho K1A. Như
vậy, máy nén chỉ làm việc qua tác động của B2.
Động cơ truyền động máy nén khởi động  - , có sơ đồ điều khiển theo nguyên lý pump down, biểu
diễn trên hình 9. 44.

Hình 9. 44: Máy nén khởi động  - , ứng dụng mạch pump down.
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Một vài sơ đồ hệ thống lạnh

Hình 2.75:

Hình 9. 45
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Hình 9. 46
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Hình 9. 47
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Hình 2.78 B

Hình 2.79
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