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MỞ ĐẦU 

  

Ngay từ những đầu năm 2020, thế giới của chúng ta đã phải hứng chịu đại 

dịch COVID-19 là một đại dịch bệnh truyền nhiễm với tác nhân là virus SARS-

CoV-2. Hiện nay nó đang ảnh hưởng và gây thiệt hại trên phạm vi toàn cầu. 

Dịch bệnh này bắt đầu xuất hiện từ tháng 12 năm 2019 với tâm dịch đầu tiên 

được ghi nhận là thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc ở miền Trung Trung 

Quốc, bắt nguồn từ một nhóm người bị mắc bệnh viêm phổi không rõ nguyên 

nhân. Sự lây nhiễm từ người sang người đã được xác nhận cùng với tỷ lệ bùng 

phát dịch tăng nhanh vào giữa tháng 1 năm 2020. Tính đến ngày 13 tháng 4 năm 

2020, đã có hơn 1,8 triệu ca nhiễm COVID-19 được xác nhận trên toàn cầu với 

trên hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 116.052 ca tử vong. 

Phản ứng đáp trả của chính phủ các quốc gia trên thế giới nhằm bảo vệ 

sức khỏe người dân cũng như các nhóm cộng đồng trên toàn cầu đã được 

nhanh chóng tiến hành, bao gồm: hạn chế đi lại, phong tỏa kiểm dịch, ban bố 

tình trạng khẩn cấp, sử dụng lệnh giới nghiêm, tiến hành cách ly xã hội, hủy 

bỏ các sự kiện đông người, đóng cửa trường học và những cơ sở dịch vụ, kinh 

doanh ít quan trọng, khuyến khích người dân tự nâng cao ý thức phòng bệnh, 

hạn chế ra ngoài, đồng thời chuyển đổi mô hình hoạt động kinh doanh, học 

tập, làm việc từ truyền thống sang trực tuyến. 

Đại dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra được xác nhận lần 

đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 1 năm 2020. Ngay từ những ngày 

đầu chống dịch, Chính phủ đã chú trọng thực hiện nghiêm công tác phát hiện 

sớm, cách ly và giải quyết triệt để ổ dịch. Bước sang giai đoạn chống dịch 

mới với dự báo phức tạp, khó khăn, việc tuân thủ nghiêm công tác cách ly vẫn 

được đặt lên hàng đầu. Đây được coi là nhiệm vụ tiên phong, đóng vai trò 

then chốt trong giai đoạn “nước sôi lửa bỏng” hiện nay. Tính đến ngày 13 

tháng 4, Việt Nam ghi nhận 262 ca nhiễm, trong đó có 145 bệnh nhân đã xuất 

viện và chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào. 
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Phòng, chống dịch là nhiệm vụ của cơ quan chức năng, các cấp chính 

quyền nhưng cũng là nhiệm vụ của toàn dân, của mỗi cá nhân. Mỗi người có 

thể “đánh giặc dịch” bằng cách cơ bản mà thiết thực nhất là tự bảo vệ mình, 

người thân và những người sống xung quanh - giữ gìn vệ sinh để không lây 

bệnh từ người khác và khi mình nghi bị mắc bệnh thì tránh hết sức để không 

lây cho người khác bằng cách thực hiện nghiêm túc việc tự cách ly và cách ly, 

theo dõi y tế, chấp hành đúng các yêu cầu của các cơ quan chức năng về 

phòng, chống dịch. Là một đơn vị giáo dục đào tạo, Trường Cao đẳng Công 

nghiệp và Xây dựng đã ý thức được tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ của 

mình trong hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19. Với các ngành nghề 

đào tạo như Điện, Cơ khí, Xây dựng,... nhà trường đã sớm hình thành ý tưởng 

và giao nhiệm vụ cho nhóm tác giả nghiên cứu, chế tạo các thiết bị phục vụ 

công tác phòng chống dịch bệnh cho bản thân cơ quan và các đơn vị trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh. Xuất phát từ tình hình cấp thiết trên và tính hiệu quả 

của việc rửa tay đúng cách nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm dịch bệnh trong 

cộng đồng, Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng đã tiến hành nghiên 

cứu, chế tạo thành công Máy phun dung dịch sát khuẩn tự động MP-20.   
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Chương  1  

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

 

1.1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA RỬA TAY PHÒNG NGỪA COVID-19 

1.1.1. Ngừa vi rút bằng cách rửa tay  

Trong khi các loại vi sinh vật khác có thể sinh trưởng và sinh sản độc 

lập thì virus phải xâm chiếm cơ thể vật chủ (chẳng hạn như tế bào con người) 

rồi từ đó nhân lên. Nếu không tìm thấy cơ thể sinh vật sống để tấn công, 

thông thường virus cũng mất luôn cơ chế gây bệnh. Nhưng các hạt virus vẫn 

có khả năng duy trì một khoảng thời gian ngắn từ vài giờ, vài ngày, thậm chí 

là vài tuần bên ngoài cơ thể vật chủ. 

Các nhà khoa học cho rằng, virus vẫn có khả năng sống trong chất nhầy 

và các chất lỏng từ đường thở khi bị bắn ra ngoài môi trường, do đó, nó có 

khả năng phát tán khi các cá nhân bị nhiễm bệnh ho hoặc hắt hơi, xì mũi. Phát 

tán trong không khí, các giọt nước nhiễm bệnh có thể “đậu” xuống ai đó hoặc 

bám vào các bề mặt thường xuyên bị đụng chạm như tay nắm cửa, xe đẩy 

hàng trong siêu thị hoặc ghế ngồi trong tàu điện ngầm... Virus cũng có thể lây 

nhiễm thông qua cử chỉ bắt tay khi bàn tay bị dính dịch chứa virus. Các nhà 

nghiên cứu ước tính rằng, trung bình mỗi người chạm tay lên mặt họ khoảng 

20 lần/giờ, trong đó 44% chạm tay lên mắt, miệng và mũi đồng thời vô hình 

để cho virus xâm nhập sâu trong cơ thể. 

Ông Chidiebere Akusobi - một nhà nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm 

tại Trường y tế công cộng Harvard nhấn mạnh: “Phá vỡ chuỗi truyền bệnh 

này có thể giúp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh”. Nên tập thói quen hắt 

hơi, xì mũi hay ho vào khăn, giấy hoặc khuỷu tay để khiến cho chất nhầy 

không bám vào tay/găng tay và vì thế nó sẽ không thể dính lên mặt được. Lưu 

ý rằng khi virus nằm trong các tế bào sống như bàn tay thì cách tốt nhất là loại 

bỏ hay tiêu diệt nó bằng cách rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch chứa cồn. 
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Các hình thức thực hành thường xuyên này đã trở thành những thứ vũ khí siêu 

mạnh trong cuộc chiến chống lại bệnh truyền nhiễm. 

 

Hình 1. 1. Sơ đồ cho thấy virus có “phong bì” (trái) và virus không “phong bì” 

(phải). SARS-COV-2 và các loại Corona virus khác đều có phong bì, nghĩa là 

lớp chất béo phủ ngoài của chúng có thể bị diệt bởi xà phòng và cồn 

BS. Sallie Permar - một nhà nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm tại 

Đại học Duke (Durham, Bắc Carolina, Mỹ) quả quyết: “Rửa tay là một trong 

những cách thức quan trọng nhất để làm gián đoạn đường lây lan của 

COVID-19 hoặc các mầm bệnh độc hại khác. Nó tạo ra một tác động lớn đối 

với việc kìm hãm ổ dịch”. 

Trước khi ăn, phải tuyệt đối rửa tay thật sạch, cũng tương tự như vậy 

sau khi tiếp xúc/chăm sóc người đau ốm. Bà Kellie Jurado - nhà vi trùng học 

tại Trường y học Perelman (Đại học Pennsylvania, Mỹ) khẳng định: “Rửa tay 

là cách đơn giản nhất để hạn chế lây nhiễm. Phải tự phòng ngừa cho chính 

mình tránh bị lây nhiễm cũng như truyền bệnh cho người khác”. 

1.1.2. Cơ chế tiêu diệt vi rút khi rửa tay  

- Đối với rửa tằng bằng xà phòng: Để lý giải điều này, các nhà khoa 

học cho biết: Xà phòng có thể vô hiệu hóa SARS-COV-2 và các loại virus 

khác có lớp phủ ngoài gọi là “phong bì” vốn giúp cho mầm bệnh có thể bám 

và xâm nhập các tế bào mới. Các “phong bì” virus và những phân tử xà phòng 

đều chứa các chất béo mà có khuynh hướng tương tác lẫn nhau khi chúng đặt 

gần nhau, xà phòng sẽ phá vỡ các “phong bì” và “chặt cụt” mầm bệnh của virus. 

Ông Benhur Lee - một nhà Vi sinh học tại Trường y học Icahn (Mount Sinai, 

https://media.suckhoedoisong.vn/Images/nguyenkhanh/2020/03/19/76-2.jpg
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New York) giải thích: “xà phòng dùng tính vật lý để phá hủy “phong bì” bằng 

một lực cực mạnh. 

 

Hình 1.2. Rửa tay không chỉ gạt mầm bệnh khỏi da mà còn hủy diệt  

luôn cả chúng, bao gồm cả virus gây bệnh COVID-19. 

- Đối với rửa tay bằng cồn:  

Các chất gốc cồn được sử dụng trong nước rửa tay khô thường là: 

Isopropanol, ethanol, n-propanol hoặc kết hợp 2 trong số các sản phẩm này. 

Hoạt tính kháng vi sinh vật của cồn đến từ khả năng biến tính và đông tụ 

protein. Các tế bào của vi sinh vật sau đó bị ly giải và quá trình trao đổi chất 

của chúng bị phá vỡ. 

 

Hình 1.3. Hoạt tính kháng vi sinh vật của cồn đến từ khả năng biến tính 

và đông tụ protein. Các tế bào của vi sinh vật sau đó bị ly giải và quá trình trao 

đổi chất của chúng bị phá vỡ. 

Đối với virus corona mới, nó có một điểm yếu “chết người” để có thể 

http://docs.portal.danang.gov.vn/images/images/Nam%202020/Thang%2003/19-3%20CAM%20NANG%20-%20TTTM%201(1).jpg
https://baodansinh.mediacdn.vn/2020/2/13/photo11581558169342138138754198b1fb6575cp-1581562470102-1581562470103337811340.jpg
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bị bất hoạt khi tiếp xúc với các chất cồn. Đó là vỏ bọc nhân (E). Cồn có thể 

phá vỡ lớp vỏ bọc này, phơi bày vật liệu di truyền của virus (RNA) và khiến 

nó bị bất hoạt khi không còn được bảo vệ và không còn các thụ thể dạng gai 

(S) để lây nhiễm tế bào. Hiệu ứng này khiến cồn trở thành một chất bất hoạt 

mầm bệnh hiệu quả để đối phó với họ virus corona, bao gồm cả virus SARS-

CoV gây ra dịch SARS năm 2003 và virus MERS gây ra Hội chứng hô hấp 

Trung Đông vào năm 2015. 

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Infectious Diseases xác 

nhận, các loại nước rửa tay khô chứa cồn (ethanol và isopropanol) rất hiệu 

quả để chống lại các virus có màng bọc như: Virus Ebola, virus Zika, SARS 

và MERS. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cồn có thể tiêu diệt hoặc 

làm bất hoạt tất cả các loại virus khác. Một số chủng virus không mang điểm 

yếu như virus corona, chẳng hạn như Poliovirus gây bệnh bại liệt không có vỏ 

bọc. Vì vậy, đối với những virus chỉ có một lớp vật liệu di truyền (DNA hoặc 

RNA) được đóng gói chặt chẽ với protein tạo thành một hạt đặc, thì nước rửa 

tay chứa cồn tỏ ra kém hiệu quả. 

 Virus có vỏ bọc như corona (bên trái) bị bất hoạt bằng cồn, trong khi 

virus không có vỏ bọc như bại liệt (bên phải) kháng được sự ảnh hưởng của 

nó. Đây cũng chính là lý do tại sao trong dịch Covid-19 lần này, nước rửa tay 

khô chứa cồn được khuyến cáo sử dụng. Trong khi đó, với nhiều mầm bệnh 

khác, rửa tay bằng nước sạch và xà phòng là ưu tiên số một và duy nhất. Với 

những cơ sở khoa học đó nhóm tác giả đã lựa chọn cồn là dung dịch sử dụng 

cho máy phun dung dịch sát khuẩn tự động để nầng cao hiệu quả tiêu diệt vi 

rút corona. 

1.2. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NƯỚC RỬA TAY KHÔ  

Theo một bài báo khoa học được xuất bản bởi StatPearls, dung dịch rửa 

tay chứa 60% đến 95% cồn là hiệu quả nhất trong việc chống lại mầm bệnh. 

Điểm cần lưu ý là nồng độ cao hơn lại cho hiệu quả thấp hơn, bởi protein của 

vi sinh vật không bị biến tính dễ dàng nếu xung quanh nó không có nước. 
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Cồn như ethanol đã được khuyên dùng để rửa tay giúp chống lại vi trùng 

từ năm 1888. Tổ chức Y tế thế giới định nghĩa các sản phẩm nước rửa tay dựa 

trên cồn bây giờ là “chế phẩm chứa cồn (dạng chất lỏng, gel hoặc bọt) được 

thiết kế áp dụng cho tay để vô hiệu hóa vi sinh vật, hoặc tạm thời ngăn chặn sự 

phát triển của chúng. Các chế phẩm như vậy có thể chứa một hoặc nhiều loại 

hóa chất gốc cồn và các loại hóa chất khác với tác dược và chất làm ẩm”. 

Các chất gốc cồn được sử dụng trong nước rửa tay khô thường là: 

Isopropanol, ethanol, n-propanol hoặc kết hợp 2 trong số các sản phẩm này. 

Hoạt tính kháng vi sinh vật của cồn đến từ khả năng biến tính và đông tụ 

protein. Các tế bào của vi sinh vật sau đó bị ly giải và quá trình trao đổi chất 

của chúng bị phá vỡ. Với từng chất gốc cồn, chúng ta có hiệu quả kháng 

khuẩn cao nhất trong mức độ: Ethanol (60 đến 85%), isopropanol (60 đến 

80%), và n-propanol (60 đến 80%). Tất cả các sản phẩm nước rửa tay chứa 

cồn đều được công nhận là an toàn cho con người, ngay cả với trẻ em. Nhưng 

điều bạn tuyệt đối phải nhớ là để các sản phẩm này ngoài tầm với của trẻ nhỏ, 

để tránh trẻ uống vào có thể ngộ độc. 

Một số nghiên cứu cho thấy, những người nghiện rượu cũng có thể tìm 

uống nước rửa tay chứa cồn, vì vậy, bạn cần phải chú ý thêm điều này nữa. 

Và cồn dễ bắt lửa nên tránh để nó ở gần bếp hoặc các môi trường có nhiệt độ 

cao. Theo tiêu chuẩn châu Âu áp dụng cho biện pháp rửa tay hợp vệ sinh, 

European Norm 1500, mỗi lần rửa tay với nước rửa tay khô, bạn cần xịt ra tay 

mình khoảng 3ml và chà tay trong ít nhất 30 giây để bao phủ toàn bộ lòng, mu 

bàn tay và kẽ tay hiệu quả. Dưới con mắt trực quan, 3ml tương đương hơn 

một nửa muỗng cà phê, hoặc khi đổ ra tay, nó có kích thước cỡ một đồng xu.  

1.3. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG MÁY PHUN DUNG 

DỊCH SÁT KHUẨN.  

1.3.1. Phun dung dịch sát khuẩn bằng phương pháp thủ công  

Với những khuyến cáo mang tính bắt buộc của Bộ Y tế thì hiện nay bất cứ 

tại cơ quan, trường học khu vui chơi giải trí đều được trang bị các loại dung dịch 
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rửa tay nhanh rất tiện lợi và hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên 

chủ yếu được sử dụng bằng phương thức đóng dung dịch vào các chai sau đó 

dùng tay ấn để tạo áp suất đẩy dung dịch ra khỏi chai. Với phương pháp này có 

các nhược điểm: (1) Dung dịch ra không đều dẫn đến tốn dung dịch; (2) Có nguy 

cơ lây nhiễm chéo rất cao do phải dùng tay ấn nắp chai để lấy dung dịch.    

 

Hình 1.4. Phương pháp phun dung dịch thủ công 

1.3.2. Phun dung dịch sát khuẩn bằng máy phun tự động  

Để khắc phục các nhược điểm của phương pháp thủ công trên, đặc biệt 

người dùng sẽ tránh tiếp xúc với bề mặt, không chạm vào thiết bị để hạn chế 

nguy cơ lây nhiễm chúng ta phải sử dụng máy phun dung dịch sát khuẩn tự 

động. Đồng thời khi sử dụng máy tự động sẽ tiết kiệm được thời gian và 

lượng dung dịch sát khuẩn vừa đủ, không gây lãng phí.  

Tuy nhiên hiện nay thiết bị chuyên dùng này nếu có chỉ được dùng cho 

các bệnh viện lớn, chủ yếu nhập ngoại và thường được dùng cho y bác sỹ 

trong nội bộ bệnh viện. Đối với các thiết bị nhập ngoại này thường được đi 

kèm với các hãng cung cấp dung dịch theo máy, dung tích chứa dung dịch sát 

khuẩn nhỏ theo qui định của nhà cung cấp thường khoảng 1000ml, loại này 

chủ yếu được lắp đặt trên tường nên khả năng cơ động không cao. Dung dịch 

được đóng vào các chai nhựa có nắp ấn để tạo áp suất, trên máy sẽ có cơ cấu 

tác động vào nắp ấn thay cho phương pháp thủ công trên nên áp suất phun 

thấp khả năng tơi sương không cao. Đặc biệt trong giai đoạn dịch bùng phát 

https://baodansinh.mediacdn.vn/2020/2/13/photo315815581693512849701939c50096c4cp-1581562475720-1581562475724163334964.jpg
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hiện nay rất khó nhập khẩu và các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn cũng 

chưa được trang bị những loại thiết bị này. Qua tìm hiểu trên thị trường hiện 

nay có một số nhà cung cấp các thiết bị nhập ngoại của một số hãng nhưng 

cũng không có máy để cung cấp. 

- Một số thiết bị nhập khẩu trên thị trường:  

 
 

  Hình 1.5. Thiết bị bơm dung dịch sát khuẩn tự động  

hãng Saraya Nhật Bản mã GUD-1000BT 

 
Hình 1.6. Máy xịt cồn tự động Miken MKXC-5000 

- Một số mẫu thiết bị tự sản xuất trong nước: Hiện nay trong nước cũng 

chưa có đơn vị nào sản xuất thương mại để cung cấp ra thị trường số lượng 

lớn để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Trước tình hình cấp 

thiết đó đã có nhiều đơn vị tham gia nghiên cứu chế tạo máy phun dung dịch 

sát khuẩn tự động nhưng mới chỉ dừng lại ở việc thỏa mãn đam mê công nghệ 

làm ra thiết bị giải quyết được yêu cầu là phun ra dung dịch. Các thiết bị hiện 
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nay chưa quan tâm đến tính công nghệ, yêu cầu kỹ thuật, kiểu dáng mẫu mã 

và chưa sản xuất hàng loạt với số lượng lớn. 

 

Hình 1.7. Máy do Trường Cao đẳng Kiên Giang chế tạo 

 

Hình 1.8. Máy do Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên chế tạo 

 

Hình 1.9. Máy do Trường Đại học Phạm Văn Đồng chế tạo 
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Hình 1.10. Máy do Bệnh viện Thống Nhất chế tạo 

 

Hình 1.11. Máy do Đoàn Thanh niên Hàm Thuận Bắc chế tạo 

 

Hình 1.12. Máy do nhóm sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội chế tạo 
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Hình 1.13. Máy do Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng chế tạo 

 
Hình 1.14. Máy do Đoàn Thanh niên PTSC Thanh Hoá chế tạo 

 

Hình 1.15. Máy do Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng chế tạo 
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Hình 1.16. Máy do Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng chế tạo 

1.4. YÊU CẦU CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI MÁY PHUN DUNG DỊCH SÁT 

KHUẨN TỰ ĐỘNG 

Để khắc phục các nhược điểm của việc rửa tay bằng dung dịch sát 

khuẩn theo phương pháp thủ công thì máy phun dung dịch sát khuẩn tự động 

phải đảm bảo được một số chỉ tiêu sau: 

- Tính tự động hóa: việc rửa tay phải được tự thực hiện mà người sử 

dụng không phải tác động vào máy nhằm tránh lây nhiễm chéo khi tiếp xúc 

với máy.  

- Lưu lượng phun: trong quá trình rửa tay máy phải phun đủ lưu lượng 

dung dịch cung cấp cho việc sát khuẩn. Đồng thời thông số lưu lượng có thể 

điều chỉnh được theo yêu cầu. 

- Áp suất phun: để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thấm đều dung dịch 

sát khuẩn vào bề mặt da tay thì dung dịch phải được phun ở áp suất cao nhằm 

tạo ra tia phun dưới dạng sương mù và liên tục ổn định trong quá trình phun. 

- Thời gian phun: do máy được sử dụng tại các công sở, trường học, 

bệnh viện, khu thương mại,… có số lượng người sử dụng lớn nên thời gian 

phun phải nhanh, đồng thời thông số này có thể được điều chỉnh theo yêu cầu. 

- Tính tiết kiệm: so với phương pháp thủ công thì máy phun dung dịch sát 

khuẩn tự động phải tiết kiệm hơn, kết thúc quá trình phun không được nhỏ giọt. 
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- Tính cơ động cao: máy phải có kích thước nhỏ gọn, dễ dàng di 

chuyển để có thể đặt được nhiều địa điểm khác nhau khi sử dụng.  

1.5. PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC MÁY PHUN 

DUNG DỊCH SÁT KHUẨN TỰ ĐỘNG. 

Qua việc nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu trong và ngoài nước cũng như 

phân tích các ưu nhược điểm của từng loại máy phun dung dịch hiện có, 

chúng tôi nhận thấy: 

Về mặt nguyên lý cung cấp dung dịch: phải sử dụng bơm tăng áp tạo áp 

suất cao để cung cấp dung dịch thông qua vòi phun nhằm tạo tia phun dưới 

dạng sương mù, giúp dung dịch đồng đều, dễ dàng thấm vào bề mặt da tay. 

Về mặt vận hành sử dụng: máy phải có bộ phận điều khiển để có thể 

điều chỉnh được các thông số như thời gian và lưu lượng phun phù hợp với 

các chế độ làm việc khác nhau.  

Về mặt năng lượng: máy sử dụng điện năng có điện áp 220V cung cấp 

cho máy và được điều chỉnh xuống 24V để cung cấp cho máy bơm và các 

thiết bị điều khiển khác đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. 

Mặt khác dựa vào nhu cầu cấp bách của công tác phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 tại địa phương, chúng tôi đã lựa chọn một số vật tư, linh kiện 

có sẵn trên thị trường để có thể gia công chế tạo được thuận lợi, kịp tiến độ 

đưa máy ra phục vụ cộng đồng. 

1.6. MỤC ĐÍCH  VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 

1.6.1. Mục đích nghiên cứu 

- Thiết kế chế tạo máy phun dung dịch sát khuẩn tự động MP-20 để 

phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Máy có các tính năng tự 

động và đảm bảo các chỉ tiêu về lưu lượng phun, áp suất phun, thời gian phun, 

chất lượng phun phục vụ có hiệu quả cho việc rửa tay sát khuẩn đúng cách 

nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm vi rút corona trong cộng đồng.  

- Đảm bảo cung cấp kịp thời thiết bị ra thị trường để phòng chống dịch 

bệnh. Giải quyết được tính cấp bách của tình hình hiện nay, đồng thời làm 
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chủ công nghệ và tính chủ động trong việc tự sản xuất tại địa phương. 

- Phát huy được các nguồn lực hiện có tại các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học để giải quyết các nhiệm vụ 

của địa phương.   

1.6.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Điều tra khảo sát tình hình nghiên cứu ứng dụng máy phun dung dịch sát 

khuẩn tự động ở trong nước.  

- Nghiên cứu lựa chọn sơ đồ nguyên lý thiết kế tổng thể máy phun dung 

dịch sát khuẩn tự động  

- Phân tích lựa chọn các bộ phận chính của máy phun: bơm, van điện 

từ, van áp suất âm, vòi phun, bộ điều khiển, khung vỏ,… 

- Chế tạo, lắp ráp và hoàn thiện kết cấu máy phun. 

- Khảo nghiệm và xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật của máy. 

- Hoàn thiện, sản xuất thử nghiệm. 
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Chương  2  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

Để thiết bị phù hợp với cơ quan, bệnh viện, trường học, trung tâm 

thương mại,... nơi có nhiều người, chúng tôi chọn đối tượng nghiên cứu của 

đề tài là máy phun dung dịch sát khuẩn tự động MP-20. Sơ đồ nguyên lý thiết 

kế máy phun được thể hiện trên hình 2.1.  

1

2

3

 

Hình 2.1. Sơ đồ nguyên lý cấu tạo máy phun dung dịch MP-20 

1. Khung máy, 2. Hệ thống điều khiển, 3. Hệ thống phun dung dịch. 

 

Hình 2.2. Máy phun dung dịch sát khuẩn tự động MP-20 
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Máy phun dung dịch sát khuẩn tự động MP-20 gồm các bộ phận chính: 

khung máy, hệ thống điều khiển, hệ thống phun dung dịch. 

Khung máy: máy có kết cấu dạng hình hộp có kích thước 

340x340x1095mm, được gia công bằng thép mạ kẽm 12x12mm. Các bề mặt 

của máy được bọc kín bằng tấm Aluminum và nhựa giả đá có khả năng chịu 

ẩm ướt. 

Hệ thống điều khiển: để nhận tín hiệu đầu vào và điều khiển các van, 

bơm máy được sử dụng hệ thống điều khiển PLC với 4 cổng đầu ra. Đây là bộ 

điều khiển công nghiệp đảm bảo độ ổn định và tính chính xác khi làm việc. 

Hệ thống phun dung dịch: để tạo ra dung dịch tơi sương máy được sử 

dụng bơm tăng áp kết hợp với vòi phun.    

Quá trình làm việc của máy phun như sau:   

- Chu trình phun dung dịch: Khi đưa tay vào vị trí rửa tay, cảm biến 

nhận biết và tác động đến rơ le cung cấp điện cho máy bơm hoạt động. Máy 

bơm sẽ hút dung dịch từ bình chứa và tạo áp suất cao đẩy lên đường ống, lúc 

này van giảm áp đóng đồng thời van điện từ cũng đóng dung dịch đi ra vòi 

phun và phun vào bề mặt tay dạng tơi sương để rửa tay. Máy sẽ tự động phun 

dung dịch trong khoảng thời gian từ 2-4s, khi đủ lượng dung dịch sát khuẩn 

bơm sẽ ngắt đồng thời đèn màu xanh tắt kết thúc quá trình phun dung dịch. 

- Chu trình kết thúc phun: khi cấp đủ lượng dung dịch cần thiết cho 

việc rửa tay thì bơm sẽ tự động ngắt. Đồng thời chương trình sẽ điều khiển 

van điện từ mở trong thời gian từ 1-2s để lượng dung dịch còn dư trên đường 

ống hồi về bình chứa dẫn đến áp suất trên đường ống giảm. Lúc này cảm biến 

áp suất ngừng hoạt động và không cung cấp điện cho van điện từ, van điện từ 

đóng lại (van thường đóng). Bên cạnh đó vòi phun cũng được đóng lại do áp 

suất trên đường ống cấp giảm đảm bảo kết thúc phun không có hiện tượng 

nhỏ giọt để tiết kiệm dung dịch.  

Quá trình phun được lặp lại khi có tín hiệu đưa tay vào vị trí rửa tay. 
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Máy phun dung dịch sát khuẩn tự động MP-20 trên có ưu điểm: 

- Có thể điều chỉnh được lưu lượng phun theo thời gian; 

- Tiết kiệm dung dịch sát khuẩn, kết thúc phun không nhỏ giọt; 

- Dễ nạp thêm dung dịch vào máy; 

- Cấu tạo đơn giản, cơ động, giá thành thấp, có thể áp dụng rộng rãi cho 

các cơ quan, trường học, bệnh viên, trung tâm thương mại,…. 

Nhược điểm: Cần tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 để máy có những tính 

năng thông minh hơn như lựa chọn trực tiếp được các chế độ làm việc khác 

nhau và một số tính năng cảnh báo khác. 

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.2.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

Sử dụng phương pháp mô hình hóa hình học các kết cấu trên máy tính 

nhờ chương trình phần mềm trợ giúp thiết kế Autodesk Inventor 2020. Phần 

mềm giúp mô hình hóa hình học các kết cấu trên máy tính. Autodesk Inventor 

là một hệ thống thiết kế cơ khí 3-D được xây dựng với công nghệ thích nghi 

(adaptive technology) cùng với các khả năng mô hình hóa khối rắn. Autodesk 

Inventor cung cấp các công cụ cần thiết để thực hiện các dự án thiết kế, từ 

việc vẽ phác ban đầu cho đến việc hình thành các bản vẽ kỹ thuật cuối cùng 

(tạo các mô hình 3D, các bản vẽ 2D; tạo các chi tiết thích nghi, các  chi tiết và 

bản vẽ lắp, ..), Autodesk Inventor có thể link với các phần mềm khác 

AutoCAD, Mechnical Desktop,... để nhập và xuất dữ liệu. 

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm  

Quá trình phun dung dịch sát khuẩn có đặc tính tương đồng với quá 

trình phun nhiên liệu trong động cơ Điezen do đó ta có thể ứng dụng lý thuyết 

này cho trường hợp phun dung dịch sát khuẩn. Dung dịch sát khuẩn phải được 

phun rất nhỏ, đều và được phân bổ khắp trong khoang đặt vị trí rửa tay để phủ 

kín bề mặt da tay khi rửa. Phun và xé tơi được thực hiện khi dung dịch đi qua 

vòi phun với áp suất cao.  

Do quá trình diễn biến rất phức tạp, nên việc nghiên cứu lý thuyết để 

xác định các thông số của tia phun gặp nhiều khó khăn trở ngại, vì vậy phải 
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dùng phương pháp thực nghiệm để nghiên cứu hệ thống phun thực tế. Nghiên 

cứu thực nghiệm được làm trong buồng kín với áp suất khác nhau, dùng thiết 

bị chụp ảnh nhanh, nghiên cứu sự phát triển của của tia phun. Cho tia phun 

dung dịch lên mặt kính, đặt vuông góc với tia phun và cách vòi phun những 

khoảng cách khác nhau, trên mặt kính phủ một lớp gờlixêrin hoặc nước thủy 

tinh mỏng chụp ảnh các vết hằn của các hạt dung dịch trên mặt phẳng ấy, đếm 

số hạt, đo đường kính hạt và xây dựng đặc tính phun cho từng trường hợp.   

2.2.3. Phương pháp xác định một số thông số của quá trình phun 

a. Phương pháp xác định lưu lượng phun Q(ml) 

  Sử dụng ống đong thủy tinh 10ml (độ chia 0.2mm, chiều cao 137mm) 

đưa vào đầu vòi phun để thu dung dịch phun ra trong một chu kỳ làm việc. 

 

Hình 2.3. Ống đong thủy tinh 10ml 

b. Xác định áp suất phun p(psi) 

1

2 43

 

 

Hình 2.4. Sơ đồ xác định áp suất phun 
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1. Bình chứa dung dịch; 2. Bơm; 3. Đồng hồ đo áp suất; 4. Vòi phun 

 

 

Hình 2.4. Đồng hồ đo áp suất dung dịch  

Áp suất của dung dịch được xác định bằng đồng hồ đo áp suất có độ 

chính xác 0,5%. Đồng hồ đo áp suất được lắp nối tiếp trên đường ống trước 

vòi phun, khi bơm làm việc ta sẽ xác định được áp suất phun dung dịch trong 

hệ thống. 

c. Phương pháp xác định thời gian phun t(s)  

Thời gian phun là thời gian thực hiện xong chu trình một lần phun tính 

từ lúc bắt đầu phun cho đến kết thúc phun. 

d. Phương pháp xác định góc chóp của chùm tia phun (độ)  

 

Hình 2.5. Cách xác định Góc chóp của chùm tia phun 
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Cho tia phun dung dịch lên mặt kính, đặt vuông góc với tia phun và 

cách vòi phun những khoảng cách khác nhau, trên mặt kính phủ một lớp 

gờlixêrin hoặc nước thủy tinh mỏng để xác định các vết hằn của các hạt dung 

dịch trên mặt phẳng ấy, đo đường kính vòng trong chứa dung dịch từ đó tính 

được góc phun: 

 
2L

D

2

α
tan =








 

2.2.4. Phương pháp xử lý và gia công số liệu thực nghiệm 

Trong nghiên cứu thực nghiệm đo đạc của máy, các kết quả đo đạc 

thường là các đại lượng ngẫu nhiên. Trong kỹ thuật xác suất tin cậy thường 

dùng trong khoảng 0,7 - 0,9, xác suất của dụng cụ đo trong khoảng 0,95 - 0,99. 

Vì vậy để đảm bảo độ tin cậy, các thí nghiệm phải được lặp lại ít nhất 3 lần. Để xử 

lý và gia công các số liệu thí nghiệm, chúng tôi áp dụng qui tắc của lý thuyết xác 

xuất và thống kê toán học. 

a) Phương pháp xử lý số liệu   

Sau khi đã lặp lại n lần thí nghiệm, ta nhận được các giá trị  Xi (i =1÷n). 

Giá trị trung bình của mỗi lần đo được tính theo công thức sau:  

   
=

=
n

1i

Xi
n

1
X       

Sai lệch bình phương trung bình: 

     =
1n

)XX(

2n

1i

ii

−

−
=

    

Sai số trung bình: 

  
n

tb


=        

 Giá trị độ tin cậy được tính theo tiêu chuẩn Student với mức ý nghĩa  

  = 0,05; bậc tự do f = n – 1, khi đó độ tin cậy sẽ là: 

  = tXX tb       
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Đối với các số liệu nghi ngờ, cần được kiểm tra lại theo qui tắc 3 . Nếu: 

  Xnghi ngờ -  3X


 thì loại bỏ     

b) Phương pháp gia công số liệu 

Sau khi thí nghiệm cần phải tiến hành gia công số liệu theo phương 

pháp phân tích phương sai để xác định độ tin cậy về mức độ ảnh hưởng của 

mỗi yếu tố tới các thông số mục tiêu và tính đồng nhất của phương sai. Thuật 

toán của phân tích phương sai như sau: 

-  Để xác định độ tin cậy về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố cần phải 

tính phương sai yếu tố và phương sai thí nghiệm: 

Phương sai yếu tố là tổng bình phương sai lệch của từng thí nghiệm, 

giữa các giá trị trung bình của tổng thể ( Y ..) với các giá trị trung bình của .Y j 

ứng với mỗi mức yếu tố xi : 

 
1K

..)Y.Y(

S

k

1j
j

2

yt
−

−

=

=

    

Phương sai thí nghiệm là tổng bình phương các sai lệch giữa giá trị 

trung bình 
j

.Y  ứng với mỗi mức yếu tố xi với giá trị 
ij

Y  ứng với mỗi lần đo 

lặp lại với mỗi mức yếu tố. Phương sai thí nghiệm được xác định theo công thức: 

 
kN

).YY(

S

n

1i

k

1j

2

jij
2

tn
−

−

=

= =

   

Dùng tiêu chuẩn Fisher để đánh giá tỷ số F = 
2

tn

2

yt

S

S
 để kiểm nghiệm  xem 

hai phương sai đó khác nhau ít hay nhiều. Đối chiếu với trị số b

2f;1f;
F


 tra theo 

bảng tiêu chuẩn Fisher (với mức ý nghĩa   = 0,05 và bậc tự do f1= k – 1, f2 = 

N –k). Nếu b

2f;1f;
FF


  thì yếu tố đó có ảnh hưởng đến thông số mục tiêu và 

không ảnh hưởng trong trường hợp ngược lại. 

- Để đánh giá tính đồng nhất của phương sai ta phải tính phương sai thí 

nghiệm ngẫu nhiên 2

jS  đối với mỗi thí nghiệm ở mỗi mức biến thiên của yếu tố xi: 
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1n

).YY(

S

n

1i

2
jij

2
j

−

−

=


=    

Vì số thí nghiệm lặp lại lớn hơn 2 (n = 3) nên có thể áp dụng tiêu chuẩn 

Coocren để đánh giá tỷ số G giữa phương sai cực đại 2

maxjS  với tổng phương 

sai 
=

k

1j

2

j
S  có đảm bảo không vượt quá tiêu chuẩn  b

2f;1f;
G


 tra theo bảng tiêu 

chuẩn Coocren (với mức ý nghĩa   = 0,05 và bậc tự do f1= k – 1, f2 = N –k). 

  


=

=
k

j

j

j

S

S
G

1

2

2

max      

Nếu b

2f;1f;
GG


  thì các giá trị phương sai được coi là đồng nhất, không 

phương sai nào vượt quá nhiều so với phương sai khác, khi đó kết quả đo đạc 

đảm bảo độ tin cậy. 

Số liệu thí nghiệm được xử lý trên phần mềm Excel và Irristat 4.0. 
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Chương  3  

PHÂN TÍCH LỰA CHỌN CÁC BỘ PHẬN CHÍNH MÁY PHUN  

 

3.1. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KHUNG MÁY 

3.1.1. Tính chọn kích thước khung máy 

 Máy được thiết kế với chức năng rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn do 

đó phải có thích thước phù hợp như các loại thiết bị chậu rửa, bồn rửa tay 

thông thường. Qua tham khảo các tiêu chuẩn về kỹ thuật xây dựng dân dụng 

chúng tôi đã lựa chọn kích thước và kết cấu khung máy đảm bảo thuận tiện 

cho việc rửa tay: 

7
5

0

1
0
0
0

Vòi phun

 

Hình 3.1. Sơ đồ bố trí kích thước khung máy 

Với kích thước như lựa chọn sẽ phù hợp với tư thế và chiều cao để mọi 

người có thể đứng thoải mái để rửa tay trong vùng rửa tay có chiều cao từ 

750-1000mm. Trong khoang rửa tay được làm kín 3 mặt, mặt còn lại phía 

trước để đưa tay vào. Phía dưới đáy cũng được làm kín để thu lượng dung 

dịch khi rửa tay rơi xuống ngăn với khoang chứa các linh kiện và thiết bị bên 

trong máy. Phía dưới khoang rửa tay là không gian để bố trí các thiết bị của 

hệ thống phun dung dịch và hệ thống điều khiển. Toàn bộ khung được bắt 
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trên 4 bánh xe để có thể di chuyển cơ động các vị trí cần thiết để phục vụ 

công tác rửa tay sát khuẩn. Trong 4 bánh xe có 2 bánh có khóa để cố định 

máy khi đặt tại vị trí làm việc. 

3.1.2. Lựa chọn vật liệu làm khung và vỏ máy 

 Xuất phát từ mục đích thiết kế để trang bị cho các cơ quan, bệnh viện, 

trường học, trung tâm thương mại,… nên kiểu dáng mẫu mã phải của thiết bị 

phải đẹp, hiện đại. Do đó cần cân nhắc các loại vật liệu sẵn có trên thị trường 

để gia công chế tạo khung và vỏ, đồng thời vật liệu phải thân thiện với môi 

trường. Chúng tôi đã tiến hành khảo sát các liệu vật liệu làm trang trí nội thất, 

quảng cáo trên thị trường từ đó tiến hành lựa chọn như sau: 

 - Vật liệu làm khung: sue dụng thép hộp mã kẽm 12x12x1.1mm. 

 - Vật liệu làm vỏ: do phải tiếp xúc với dung dịch sát khuẩn và phải có 

tính trang trí nên chúng tôi lựa chọn vật liệu Aluminum và nhựa cứng là 

những vật liệu sử dụng rất phổ biến trong lĩnh vực xây dựng, thiết kế quảng 

cáo, nội thất hiện nay. 

 Quá trình nghiên cứu chế tạo máy được diễn ra trong điều kiện dịch 

bệnh và bị hạn chế đi lại nên các loại vật liệu đã chọn trên là phù hợp nhất 

trong giai đoạn hiện nay và sẵn có trên thị trường, đáp ứng kịp thời cho việc 

chế tạo máy phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của địa 

phương và cộng đồng. 

3.2. LỰA CHỌN HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN  

 Đặc điểm của Máy phun dung dịch sát khuẩn là chế độ làm việc thường 

xuyên phải đóng ngắt các thiết bị nên cần phải có tính ổn định cao, độ tin cậy 

cao, khả năng điều chỉnh chương trình linh hoạt. Từ đó chúng tôi đã lựa chọn Bộ 

điều khiển PLC và được lập trình trên phần mềm GX của hãng Mitsubishi. Tuy 

nhiên trong giai đoạn hiện nay các mặt hàng này rất khan hiếm trên thị trường 

nên trong quá trình lựa chọn chúng tôi phải chọn nhiều chủng loại khác nhau để 

giải quyết các yêu cầu công nghệ và chế độ làm việc của máy, đến nay chúng tôi 

đã sử dụng đồng thời 3 chủng loại để đạt được mục đích và tiến độ chế tạo: 
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Hình 3.2. Bộ Lập Trình PLC FX1N-10MR Relay 

 
 

Hình 3.3. Bộ Lập Trình PLC Board FX1N-10MT-S. 

 
Hình 3.4. Mạch tạo trễ đóng ngắt theo chu kỳ relay 

3.3. TÍNH CHỌN HỆ THỐNG PHUN DUNG DỊCH 

 Hệ thống có nhiệm vụ tạo ra áp suất phun lớn để cung cấp dung dịch 

sát khuẩn ở dạng tơi sương tạo điều kiện co việc thấm đều vào bề mặt da tay 

khi rửa đồng thời tiết kiệm được được dung dịch.   
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1

2

345

6

7

PLC

 
 

Hình 3.5. Sơ đồ nguyên lý kết cấu hệ thống phun dung dịch 

1- cảm biến; 2 - vòi phun; 3 - van điện từ; 4- cảm biến áp suất;  

5 - bình chứa dung dịch; 6- bơm; 7 - bộ điều khiển 

 

Do tính cấp bách của tình hình dịch bệnh, trên cơ sở chế độ làm việc 

của máy và các yêu cầu công nghệ đối với quá trình cung cấp dung dịch sát 

khuẩn chúng tôi đã tiến hành lựa chọn các thiết bị tiêu chuẩn có sẵn phù hợp 

cho hệ thống phun dung dịch bao gồm: 

TT Tên thiết bị Mã hiệu Thông số kỹ thuật 

1  Cảm biến 

 

E3F-DS30C4 Điện áp: 6-36V DC 

Dòng: 300mA 

Khoảng cách: 3-30cm 

2  Vòi phun  

(Béc phun) 

2010 Đường kính lỗ phun 0,2mm. 

Lưu lượng phun: 49-89ml/phút 

3  Van điện từ  Điện thế: 24V 

Công suất: 4.8W 

Áp lực: 0-0.8 Mpa 

Nối ống: 6mm 

4  Cảm biến  

áp suất 

 Điện thế: 24V 

 

5  Bình chứa   Thể tích 3l 
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TT Tên thiết bị Mã hiệu Thông số kỹ thuật 

6  Bơm  BE-RO-50G Điện áp: 220VAC/24VDC-1.5A 

Áp suất tối đa: 115 psi 

Lưu lượng: 1.8 lít/phút 

7  Bộ điều khiển PLC 10MR Điện áp: 10-28VDC (24VDC) 

6 đầu vào: X0 – X5 

4 đầu ra: Y0 – Y3 
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Chương 4  

KHẢO NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC TIÊU CHUẨN 

KỸ THUẬT CỦA MÁY 
 

 

 

 

 

 

4.1. Kết quả khảo nghiệm máy  

 

Hình 4.1. Ảnh thực tế máy phun dung dịch sát khuẩn tự động MP-20 

  Sau khi tính toán và lựa chọn được các thông số, chúng tôi đã tiến hành 

chế tạo máy và đưa vào hoạt động để đánh giá các yêu cầu công nghệ. Kết 

quả cho thấy máy đảm bảo được các tiêu chí:  

  - Tính tự động hóa: máy hoàn toàn tự động, người dùng không tiếp xúc 

với bất kỳ bộ phận nào của máy. Khi đưa tay vào dung dịch sẽ được phun ra 

một lượng vừa đủ dưới dạng sương mù tạo điều kiện dễ dang phủ kín và thấm 

vào bề mặt da tay. 

 - Lưu lượng phun: quan thử nghiệm và đo lưu lượng cho thấy máy cung 

cấp lưu lượng cho mỗi lần phun là ổn định đảm bảo đủ cho việc sát khuẩn 

nhằm tiêu diệt vi rút corona như Bộ Y tế khuyến cáo. 

 - Áp suất phun: áp suất phun lớn đi qua vòi phun tạo ra tia phun dưới 
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dạng hình nón, dung dịch tơi sương phủ kín bề mặt da tay. Áp suất ổn định 

trong quá trình phun. 

 - Thời gian phun: thời gian ngắn đảm bảo lưu lượng đủ cho quá trìn sát 

khuẩn theo qui định, có thể điều chỉnh được theo yêu cầu. 

 - Tính tiết kiệm: tiết kiệm hơn so với phương pháp thủ công, kết thúc quá 

trình phun không có hiện tượng nhỏ giọt. 

 - Tính cơ động cao: máy phải có kích thước nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển 

để có thể đặt được nhiều địa điểm khác nhau khi sử dụng. 

 Trong giai đoạn cấp bách hiện nay sau khi khảo nghiệm các yêu cầu của máy 

đáp ứng được các tiêu chí đặt ra, chúng tôi đã sản xuất thử nghiệm 10 máy để kịp 

thời phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Uông Bí và 

các địa phương lân cận. Qua sử dụng các đơn vị đều đánh giá thiết bị rất thiết thực 

và phù hợp với những biện pháp mà Bộ Y tế khuyến cáo về sát khuẩn tay đúng 

cách và đeo khẩu trang. Với chế độ phun tơi sương qua sử dụng được đánh giá rất 

tiết kiệm và tiện lợi cho các chốt kiểm soát y tế và chốt ra vào cơ quan.   

4.2. Kết quả xác định một số tiêu chuẩn kỹ thuật của máy 

 Việc xác định một số tiêu chuẩn kỹ thuật của máy được tiến hành nhiều 

lần trên nhiều máy với các thiết bị đo và phương pháp xác định và xử lý số 

liệu được trình bày tại Chương 2, chúng tôi đã đi đến lựa chọn các thông số 

tối ưu cho chế độ làm việc của máy, cụ thể như sau: 

TT Đặc tính kỹ thuật Đơn vị Giá trị 

1  Dung dịch sát khuẩn Độ cồn 70 

2  Áp suất phun psi 70 ÷ 115 

3  Lưu lượng phun/1 lần phun ml 2 

4  Góc chóp của chùm tia phun  Độ 55 ÷ 60 

5  Thời gian phun/1 lần phun s 3 

6  Chiều cao lắp đặt vòi phun mm 980 ÷ 1000 
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KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

1. Kết luận 

1. Việc nghiên cứu thiết kế chế tạo thành công máy phun dung dịch sát 

khuẩn tự động đã giải quyết kịp thời bài toán có tính thời sự trong công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn hiện nay. 

2. Đã áp dụng cơ sở lý thuyết của quá trình phun nhiên liệu trong động 

cơ điezen vào phun dung dịch sát khuẩn đảm bảo tính công nghệ, dung dịch 

phun tơi sương, kết thúc phun không nhỏ giọt. 

3. Phát huy được nội lực của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc 

kết hợp giữa giảng dạy và nghiên cứu khoa học, làm chủ được công nghệ, có 

thể sản xuất hàng loạt với số lượng lớn. 

4.  Kết quả thực nghiệm đã xác định được các tiêu chuẩn kỹ thuật của máy: 

Sử dụng dung dịch sát khuẩn có nồng độ cồn 700; Áp suất phun p = 70 ÷ 115 (psi); 

lưu lượng phun Q = 2 ml/lần phun; thời gian phun t = 3 s/lần phun; góc chóp của 

chùm tia phun  = 55 ÷ 600; chiều cao lắp đặt vòi phun H = 980 ÷ 1000 (mm). 

2. Đề nghị 

- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện về kết cấu, đặc biệt là các tính năng 

thông minh về chọn các chế độ làm việc khác nhau. 

- Cần hỗ trợ ngay để đăng ký kiểu dáng công nghiệp và giải pháp hữu 

ích để được bảo hộ về bản quyền.  

- Hỗ trợ kinh phí để ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất hàng 

loạt phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
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