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TÓM TẮT 

 
Trong bối cảnh hiện nay, việc ứng phó và thích nghi về các hiện tượng lũ lụt, nước biển dâng 

do tác động biến đổi khí hậu đang đòi hỏi cần các máy bơm cỡ lớn, lưu lượng siêu lớn để phục vụ 

mục tiêu chống úng ngập hay xây dựng các công trình lấn biển. Vì vậy, việc phát triển các bơm 

hướng trục đáp ứng nhu cầu này rất cấp thiết và được các nhà nghiên cứu quan tâm. Tuy nhiên, ở 

trong nước vẫn chưa có nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này. Bài báo này tập trung vào việc nghiên 

cứu bằng thực nghiệm, xác định ảnh hưởng về đặc tính thủy lực của máy bơm hướng trục n
s  

cao 

khi điều chỉnh, xoay cánh bánh công tác. Kết quả nghiên cứu thí nghiệm này đã chỉ ra mối quan hệ 

giữa góc xoay cánh và khả năng mở rộng vùng làm việc và công thức tính toán dự báo về hiệu suất 

có ý nghĩa quan trọng trong tính toán, thiết kế bơm n
s 
cao. 

Từ khóa: Máy bơm; Bơm hướng trục; Bánh công tác; Cánh; Xâm thực. 

 
ABSTRACT 

 
In the current context, the response and adaptation to floods and sea level rise due to climate 

change impacts require to application of the ultra-large capacity pumps for preventing flooding 

damage or construction of sea reclamation works. Therefore, the development of axial pumps to meet 

this need is very urgent and interested by researchers. However, in Vietnam there is not yet research 

on this issue. This paper focuses on experimentally determining the effect on hydraulic specification 

of a high specific speed axial flow pumps when adjusting and rotating impeller’s blades. The results 

of this experimental study have shown the relationship between the blade’s rotated angle and the 

effective working area as well as the prediction calculation for efficiency that plays an important in 

design of an axial flow pump with a high specific speed at 1.200. 

 
Keywords: Pumps; Axial Flow Pump; Impeller; Cavitation. 
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1.�ĐẶT�VẤN�ĐỀ

� Bơm�hướng�trục�được�sử�dụng�rộng�rãi�
trong�mọi�lĩnh�vực�nông�nghiệp,�công�nghiệp,�
thủy� lợi,� cấp� thoát� nước�với� đặc� điểm� cột� áp�
thấp�và� lưu� lượng� lớn.�Trong� thiết�kế�chuyên�
ngành,�cánh�bánh�công�tác�của�bơm�hướng�trục�
lưu�lượng�rất�lớn�thường�được�tính�toán�với�số�
vòng� quay�đặc� trưng�ns� phổ� biến� từ� 600�đến�
900�[1],�[2].�Thực�tế,�rất�ít�máy�bơm�hướng�trục�
được� thiết�kế�với�n

s
� lớn�hơn�1000�do� rất�khó�

tính�toán�để�đạt�được�hiệu�suất�cao�như�mong�
đợi�[3].�Trong�bối�cảnh�hiện�nay,�việc�ứng�phó�
và� thích� nghi� về� các� hiện� tượng� lũ� lụt,� nước�
biển�dâng�do� tác�động�biến�đổi�khí�hậu�đang�
đòi�hỏi�cần�các�máy�bơm�cỡ�lớn,�lưu�lượng�siêu�
lớn�để�phục�vụ�mục�tiêu�chống�úng�ngập�hay�
xây�dựng�các�công�trình�lấn�biển.�Vì�vậy,�việc�
phát�triển�các�bơm�hướng�trục�đáp�ứng�nhu�cầu�
này�rất�cấp� thiết�và�được�các�nhà�nghiên�cứu�
quan�tâm.�Tuy�nhiên,�ở�trong�nước�vẫn�chưa�có�
nghiên�cứu�chuyên�sâu�về�vấn�đề�này.�

� Với�cột�áp�thấp�và�lưu�lượng�rất�lớn,�giá�
trị�số�vòng�quay�đặc�trưng�cao�vượt�khỏi�vùng�
áp� dụng� các� lý� thuyết� và� thực� nghiệm� trước�
đây.�Do�vậy,�việc�nghiên�cứu�trở�nên�cấp�thiết,�
khi�nước�ta�chưa�có�những�trạm�bơm�siêu�lớn,�
chống�ngập,�trong�khi�nguy�cơ�nước�biển�dâng�
ở�khu�vực�Nam�Bộ�đã� rõ�nét�và�đang�cần�có�
chiến�lược�ứng�phó.

� Bài�báo�này�trình�bày�nội�dung�nghiên�
cứu� về� thực� nghiệm� cho�một�mẫu� bơm�đang�
được�nghiên�cứu�với�số�vòng�quay�đặc�trưng�n

s
 

=�1.200.�Khi�thiết�kế�được�bơm�có�n
s
�cao,�ngoài�

việc� thích� ứng� với� khả� năng� vận� chuyển� lưu�
lượng�lớn,�kích�thước�bơm�cũng�được�thu�gọn�
hơn�và�giá�thành�chế�tạo,�lắp�đặt�thiết�bị�cũng�
như�chi�phí�công�trình�trạm�đều�tiết�kiệm�hơn.�
Do�vậy,�loại�bơm�này�cũng�hứa�hẹn�đem�lại�hiệu�
quả�kinh�tế�cao�trong�khai�thác,�sử�dụng.�Ngoài�

việc�còn�hạn�chế�về�dữ� liệu�phục�vụ� thiết�kế,�
bơm�hướng�trục�lưu�lượng�cỡ�lớn�còn�có�vấn�đề�
khó�là�thiết�kế�đảm�bảo�khả�năng�làm�việc�trong�
dải�rộng�để�có�thể�khai�thác�hiệu�quả�trong�điều�
kiện�địa�hình� thay�đổi.�Vì�vậy,�kỹ� thuật�xoay�
cánh�để�mở�rộng�vùng�làm�việc�luôn�được�quan�
tâm.�Bài�báo�này�tập�trung�vào�việc�nghiên�cứu�
bằng�thực�nghiệm,�xác�định�ảnh�hưởng�về�đặc�
tính�thủy�lực�của�máy�bơm�hướng�trục�ns�cao�
khi�điều�chỉnh,�xoay�cánh�bánh�công�tác.�Kết�
quả� thực�hiện� thí�nghiệm�này�được� trình�bày,�
phân�tích,�đánh�giá�nhằm�phát�triển�thiết�kế�và�
sản�phẩm�bơm�n

s
�cao�trong�nước.

2.�PHƯƠNG�PHÁP�NGHIÊN�CỨU

� Phần�nghiên�cứu�thực�nghiệm�máy�bơm�
mô� hình� được� thực� hiện� trên� giá� thí� nghiệm�
bơm�của�Viện�Bơm�và�Thiết�bị�thủy�lợi�như�sơ�
đồ�đo�Hình�1.�Bánh�công�tác�bơm�mô�hình�được�
tiện�cầu�từ�cánh�trụ�D352mm�có�các�thông�số�
thiết� kế� như� sau:�H=2,517m;�Q=0,4283�m3/s;�
n=980v/ph;�D=352mm;�n

s
=1172�v/ph.

� Khi�làm�khảo�nghiệm�các�đại�lượng�đo�
hiển�thị�trên�các�thiết�bị�đo�và�trên�màn�hình�
máy� tính� có� tác� động�mạch� động� nhất� định,�
gây� ra� sai� số� của� các� số� liệu� đo.�Người� làm�
khảo�nghiệm�ghi�số�liệu�khi�chế�độ�làm�việc�
đã�ổn�định�và�ghi�được�giá�trị�trung�bình�của�
các�thông�số�đo.�Theo�năng�lực�thiết�bị�đo,�khi�
đo� các� thông� số� chính� của�máy� bơm�để� xây�
dựng�đặc� tính,�các�sai�số�được�đánh�giá�như�
sau:� Sai� số� cột� áp:�∆H

Σ�
≈� 0,7��;� Sai� số� lưu�

lượng:�∆Q
Σ�
≈�0,6��;�Sai�số�công�suất:�∆N

Σ�
≈�

0,4�;� Sai� số� hiệu� suất:�η∆
Σ�
≈� 1�.�Như�vậy,�

các�phép�khảo�nghiệm�được�tiến�hành�tại�giá�
thí� nghiệm� sẽ� cho� sai� số� là� 1�.�Do� đó,� các�
thông�số�xây�dựng�đường�đặc�tính�làm�việc�là�
hoàn�toàn�tin�cậy.

� Thí�nghiệm�trên�bơm�mô�hình�được�tiến�
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hành�tại�năm�vị�trí�góc�xoay�cánh:�00,�-30,�-60,�+30�

và�+60.�Tại�mỗi�vị� trí�góc�xoay,�bơm�được� tiến�
hành�thí�nghiệm�đo�đạc�các�thông�số�để�xây�dựng�
đặc�tính�làm�việc.�Dựa�vào�đặc�tính�làm�việc,�xác�
định�điểm�làm�việc�tối�ưu�của�bơm�và�tiến�hành�
thí�nghiệm�xâm�thực�tại�điểm�tối�ưu�này.

Hình�1.�Sơ�đồ�thí�nghiệm�đo�các�thông�số�máy�
bơm�mô�hình�n

s
�≈�1.200�v/ph

�
Hình�2.�Bản�vẽ�lắp�bơm�mô�hình�cánh�cầu�

D
cầu�

=352mm

� Trong� thí� nghiệm� xây� dựng� đặc� tính�
làm�việc,�ban�đầu,�van�trên�đường�ống�xả�mở�
hết�cỡ,�quá�trính� thí�nghiệm,� ta�đóng�dần�van�
trên�đường�ống�xả�đến�vị�trí�đóng�tối�đa�mà�hệ�
thống�có�thể�đáp�ứng�được�(là�vị�trí�làm�việc�có�
công�suất�rất�lớn�gây�quá�tải�động�cơ�hoặc�vị�trí�
tại�đó�có�xâm�thực�rất�mạnh�gây�rung�động�máy�
quá�mạnh).�Không�nên�đóng�thêm�van�để�chạy�
máy�vì�lý�do�an�toàn.

� Tất�cả�các�điểm�đo�đều�có�hình�ảnh�và�số�
liệu�được�lưu�lại�trong�các��le�để�sử�dụng�trong�
quá�trình�xử�lý�số�liệu�thí�nghiệm.�Tiêu�chuẩn�sử�
dụng�trong�quá�trình�đo�là�ISO�9906-1999.

3.�KẾT�QUẢ

� Trên�cơ�sở�các�kết�quả�đo,�ta�xây�dựng�
được�đặc� tính� làm�việc�của�bơm�tại� từng�góc�
xoay�cánh�và�tổng�hợp�lại� thành�đặc�tính�làm�
việc�cho�tất�cả�các�góc�xoay�cánh�như�trong�các�
đồ�thị�dưới�đây.

 
Hình�3.�Đặc�tính�làm�việc�bơm�mô�hình����������������

tại�góc�0�độ

Hình�4.�Đặc�tính�làm�việc�bơm�mô�hình�������������������
tại�góc�-3�độ

�
Hình�5.�Đặc�tính�làm�việc�bơm�mô�hình����������������

tại�góc�-6�độ
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Hình�6.�Đặc�tính�làm�việc�bơm�mô�hình�������������������
tại�góc�+3�độ

�
Hình�7.�Đặc�tính�làm�việc�bơm�mô�hình�

tại�góc�+6�độ

�
Hình�8.�Đặc�tính�làm�việc�bơm�mô�hình�n

s
�≈�1.200�

tại�các�góc�xoay�cánh�khác�nhau

�
Hình�9.�Đặc�tính�tổng�hợp�bơm�mô�hình�n

s
�≈�1.200�

với�D
�cầu

=352mm;�n=980v/ph

� Trong�các�đồ�thị�tổng�hợp�ở�trên�Q�=Q/
Q

tư�
là�lưu�lượng�tương�đối�với�Q

tư�
=�0.405�m3/s�

là�lưu�lượng�của�điểm�tối�ưu�tại�góc�0�độ.

� Để�khảo�sát�sự�biến�thiên�của�hiệu�suất�
tại�điểm�làm�việc�tối�ưu�của�bơm�ứng�với�các�
góc�xoay�cánh�khác�nhau,� ta�dựng�đồ� thị�η = 
f(∆α)�như�hình�4.17.�

Hình�10.�Đồ�thị�biến�thiên�hiệu�suất�bơm�theo�góc�
xoay�cánh�η�=�f(∆α)

4.�PHÂN�TÍCH�KẾT�QUẢ

� Dựa� vào� các� kết� quả� thực� nghiệm� và�
các�đặc� tính�được�xây�dựng�như�đã� trình�bày�
ở�trên,�ta�xác�định�được�điểm�tối�ưu�của�bánh�
công� tác�cầu�D352� (với�góc�xoay�cánh�00)� là�
điểm�có�các�thông�số�sau:�H

tư
�=�2.38�m;�Q

tư
 = 

0.405�m3/s;�η
max

�=�70.74�;

� Dựa� vào� đặc� tính� tổng� hợp� xây� dựng�
được� từ� thực�nghiệm,�ta� thấy�rằng�nếu�không�
tính�đến�yếu�tố�xâm�thực,�khi�xoay�góc�đặt�cánh�
từ� -60� đến�+60,� vùng� làm�việc� của� bơm�được�
mở�rộng�từ�phạm�vi� Q =Q/Q

tư
�≈�(0.8÷1.1)�lên�

phạm�vi� Q =Q/Q
tư�
�≈�(0.7÷1.2).�Vùng�làm�việc�

hiệu�suất�cao�(vùng�lân�cận�5��hiệu�suất�điểm�
tối�ưu,�trong�trường�hợp�này�là�vùng�hiệu�suất�
lớn� hơn� 65�)� cũng�mở� rộng� từ� phạm� vi� Q

(0.9÷1.1)�lên�phạm�vi� Q �≈�(0.8÷1.1).�Có�thể�
thấy�rằng,�vùng�làm�việc�hiệu�suất�cao�của�bơm�
được�mở�rộng�hơn�nhờ�xoay�cánh.

� Xét�trong�phạm�vi�∆α�=�-60�÷�+�60,�với�
gốc�ban�đầu�là�góc�00,�khi�xoay�sang�góc�âm,�

ADMIN
Pencil

ADMIN
Typewriter
 10

ADMIN
Pencil
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hiệu�suất�(tại�điểm�tối�ưu)�của�bơm�giảm�không�
đáng�kể,�quan�hệ�hiệu�suất�η�với�góc�xoay�cánh�
∆α�gần�như�tuyến�tính�với�độ�dốc�rất�nhỏ�theo�
hàm�số:�η�=�0,24(∆α)�+�70,74.��Khi�xoay�sang�
góc�dương,�hiệu�suất�này�có�sự�tụt�giảm�đáng�
kể,� và�khi�xoay� sang�góc�dương�càng� lớn� thì�
hiệu�suất�càng�giảm.�Quan�hệ�giữa�hiệu�suất�và�
góc�xoay�cánh�gần�đúng�theo�dạng�đường�cong�
parabol:�η=�0,1194(∆α)2�–�1,5617(∆α)�+�70,74.�

� Như�vậy,�việc�sử�dụng�góc�xoay�dương�
ảnh�hưởng�đáng�kể�và�suy�giảm�hiệu�suất�của�
bơm�mạnh�hơn�so�với�việc�sử�dụng�góc�xoay�
âm.�Nguyên�nhân�lớn�nhất�là�do�ảnh�hưởng�của��
chế�độ�chảy�bao�gây�ra�xâm�thực.�Ở�góc�xoay�
âm,�quan�hệ� hiệu� suất� tối� ưu�với� góc�xoay�ở�
dạng�hàm�số�tuyến�tính,�dễ�dàng�giúp�cho�việc�
nội� suy�và�điều�khiển�khi� tính� toán�vận�hành�
bơm�ở�nhiều�chế�độ.�Cột�áp�suy�giảm�đáng�kể�
nhưng�hiệu�suất�giảm�chậm.

5.�KẾT�LUẬN

� Trên� cơ� sở� nghiên� cứu� thực� nghiệm�
trình�bày�như�trên�cho�mô�hình�cánh�xoay�bơm�
hướng�trục�n

s�
≈�1.200,�tác�giả�đi�đến�một�số�kết�

luận�sau:

� 1)�Dựa�vào�đặc�tính�tổng�hợp�xây�dựng�
được�từ�thực�nghiệm,�ta� thấy�rằng�nếu�không�
tính�đến�yếu�tố�xâm�thực,�khi�xoay�góc�đặt�cánh�
từ�-60�đến�+60,�vùng�làm�việc�của�bơm�được�mở�
rộng�một�cách�đáng�kể� từ�vùng�� Q =Q/Q

tư
�≈�

(0.8÷1.1)�lên�vùng�� Q =Q/Q
tư
�≈�(0.7÷1.2).

� 2)�Dự�báo�được�mối�quan�hệ�giữa�hiệu�
suất�và�góc�xoay�cánh�đến�trong�phạm�vi�xoay�
cánh�từ�góc�-6o�đến�góc�+6o�thông�qua�các�công�
thức�tính�toán�gần�đúng�như�sau:

� -�Khi�xoay�sang�góc�âm�∆α�=�-60�÷�00,�
hiệu�suất�bơm�thay�đổi�theo�qui�luật�tuyến�tính:�����������������
η=�0,24(∆α)2��+�70,74.�
  
� -�Khi�xoay�sang�góc�dương�∆α�=�-00�÷�
+�60,��hiệu�suất�bơm�thay�đổi�gần�đúng�theo�qui�
luật:�η=�0,1194(∆α)2�–�1,5617(∆α)�+�70,74.�

� 3)�Các�đặc�tính�làm�việc�và�đặc�tính�tổng�
hợp�xây�dựng�được�là�tài�liệu�tham�khảo�quan�
trọng� cho� việc� tính� toán� thiết� kế� bơm� hướng�
trục�n

s
�cao.v
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