MOAYO CHÂN VIT
ĐẶC TÍNH MOAYƠ MPP

ƯU ĐIỂM

Thân moayơ có độ cứng cao.

Độ tin cậy tối đa

Bề mặt ổ đỡ lớn nhất có thể cho cánh chân vịt.

Giảm thiểu thời gian không làm việc (do máy hỏng)

Hệ thống làm kín cánh chân vịt tối ưu.

Yêu cầu bảo dưỡng tối thiểu

Hệ thống bôi trơn dầu tuần hoàn độc lập có giám sát
liên tục độ ẩm trong dầu.

Giám sát tình trạng moayơ liên tục

Lưu lại thông tin độ ẩm giúp dự đoán và lên kế hoạch
đại tu moayơ.
Thiết kế cánh chân vịt độc quyền đảm bảo hiệu suất
cao nhất với độ ồn và độ rung thấp.

ĐỘ TIN CẬY VÀ HOẠT
ĐỘNG TRONG ĐIỀU KIỆN
TẢI NẶNG
Chân vịt đẩy (MPP) được phát triển dành
cho các ứng dụng tải nặng với xilanh thủy
lực liên động cho cài đặt bước chân vịt
trong moayơ.
Hệ thống bôi trơn moayơ là hệ tuần hoàn
dầu duy nhất được tích hợp hệ thống
giám sát độ ẩm. Đây là hệ thống moayơ
đầu tiên trong ngành công nghiệp đóng
tàu được kiểm tra độ ẩm liên tục, nhờ đó
bảo vệ toàn bộ hệ thống chân vịt cũng
như môi trường.

GIÁM SÁT ĐỘ ẨM

Hệ thống chân vịt MPP kết hợp với bộ phân
phối dầu ở phía đầu phía trước của hộp số
(HDX)

MOAYƠ MPP

MPP TRẠNG THÁI GIẢM SỨC CẢN (FEATHERED)

MOAYƠ MPP CẢI THIỆN SỰ LINH HOẠT
Để tăng sự linh hoạt cho tàu bố trí hai chân vịt, động cơ thủy
Caterpillar đã thêm tính năng feathered (trôi và trượt) cho
moayơ MPP. Ở vị trí feathered (trôi và trượt), các cánh sẽ cùng
chiều với dòng chảy, làm cho lực cản giảm tối thiểu. Trong chế
độ hành trình chậm với cấu hình hai chân vịt, một động cơ có
thể dừng và cánh sẽ chuyển về vị trí feathered (trôi/ trượt). Với
tàu dầu chạy ven biển, dừng động cơ có nghĩa là giảm tốc độ
chỉ khoảng 20% trong điều kiện thời tiết lý tưởng trong khi giảm
công suất đầu vào khoảng 50% (tham khảo biểu đồ bên phải).

MPP TRẠNG THÁI TIẾN

% CÔNG SUẤT (PD/PDMAX)

MPP Ở TRẠNG THÁI LÙI

% TỐC ĐỘ TÀU (VS/VSMAX)

ĐƯỜNG CÔNG SUẤT

Moayơ MPP kết hợp bộ phân phối dầu ở đầu phía trước hộp
số (HDX), sử dụng cho bố trí chân vịt, trong đó hộp số có
trục rỗng.

Moayơ MPP kết hợp với bộ phân phối dầu trên trục trung gian
(BCX), dành cho dẫn động trực tiếp hoặc hệ thống với trục
trung gian dài.

