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ĐẶC�TRƯNG�CAO�n
S
≈1200

STUDY�THE�FLOW�CHARACTERISTICS�OF�AXIAL�PUMPS�WITH�A�HIGH���������������������������

SPESIFIC�SPEED�AT�n
S
≈1200�

Đỗ�Hồng�Vinh1,2,�Trương�Việt�Anh1

1Trường�Đại�học�Bách�khoa�Hà�Nội
2Viện�Bơm�và�Thiết�bị�Thủy�lợi

TÓM�TẮT�

 Máy�bơm�hướng�trục�n
s
�cao�(n

s
>1000v/ph)�có�ưu�điểm�làm�việc�tối�ưu�ở�vùng�cột�áp�thấp�

và�lưu�lư�ng�lớn,�nhưng�kích�thước�bơm�và�động�cơ�nhỏ�(do�tốc�độ�vòng�quay�cao)�so�với�các�dạng�

bơm�phổ�biến,�nhờ�đó�giảm�giá�thành�chế�tạo�thiết�bị�và�giảm�khối�lư�ng�xây�dựng�nhà�trạm.�Trong�

điều�kiện�biến�đổi�khí�hậu,�bơm�hướng�trục�n
s
�cao�phù�h�p�sử�dụng�làm�bơm�tiếp�nguồn�cho�bể�hút�

các�trạm�bơm�ven�sông�khi�mực�nước�sông�xuống�thấp�ở�đồng�bằng�Bắc�bộ,�cũng�như�phù�h�p�khu�

vực�có�cột�nước�địa�hình�thấp�của�đồng�bằng�Nam�bộ.�Bài�báo�trình�bày�kết�quả�nghiên�cứu�bơm�

hướng�trục�mô�hình�n
s
≈1200�đư�c�thiết�kế�trên�cơ�sở�hiệu�chỉnh�hệ�số�phân�bố�lưới�cánh�L/t�từ�mẫu�

OP6.�Kết�quả�của�nó�đã�đư�c�ứng�dụng�cho�trạm�bơm�Phí�Xá,�huyện�Thanh�Miện,�tỉnh�Hải�Dương,�

với�8�tổ�máy�bơm�(Q=9050m3/h;�H=3.25�m;�n
s
=1172�v/ph).

� Từ�khóa:�Bơm;�Bơm�hướng�trục;�Số�vòng�quay�đặc�trưng�cao;�Bơm�lưu�lư�ng�lớn.

ABSTRACT��

� The�advantage�of�an�axial��ow�pump�with�a�high�n
s
�(n

s
>1000�rev/min)�is�that�it�has�a�high�

ef�ciency�at�a�low�head�and�large�capacity,�but�the�pump�size�and�the�motor�are�small�due�to�the�

high�number�of�revolutions,�thereby�reducing�the�cost�of�manufacturing�equipment�and�reducing�the�

volume�of�building�stations.�In�the�climate�change�effects,�this�type�of�pump�is�suitable�for�supply�

water�for�suction�sump�of�riverside�pumping�stations�in�the�Northern�Delta�when�the�river�water�

level�low�down,�as�well�as�suitable�for�areas�with�the�low�water�column�of�terrain�of�the�Southern�

Delta.�This�paper�presents�the�study�of�the�axial�pump�model�n
s
�≈�1200�which�was�designed�with�

the�modi�cation�of�parameter�L/t�from�the�high�quality�OP6�prototype.�The�result�has�been�applied�

to�Phi�Xa�pumping�station,�Thanh�Mien�district,�Hai�Duong�province�with�8�pump�units�(Q�=�9050�

m3/h;�H�=�3.25�m;�n
s
=1172�rev/min).

� Keywords:�Pump,�Axial��ow�pump,�high�speci�c�speed,�high�capacity�pump.��
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1.�ĐẶT�VẤN�ĐỀ

� Những�năm�gần�đây,�do� tác�động�môi�
trường�và�biến�đổi�khí�hậu,�mực�nước�các�sông�
vào�mùa�khô�thường�xuống�thấp,�dưới�cả�mực�
nước� thiết� kế� thấp� nhất� cho� phép� của� bể� hút�
trạm�bơm�tưới�ở�ven�sông.�Với�khu�vực�đồng�
bằng�sông�Cửu�Long,�công�tác�thủy�lợi�với�việc�
tưới� tiêu� và� chống� ngập� do� nước� biển� dâng�
bằng�các�trạm�bơm�động�lực�cũng�đang�được�
chú� trọng�xây�dựng.�Các� trạm�bơm�vùng�này�
đều�có�cột�nước�thấp,�dao�động�trong�khoảng�
1�–�3m.�Trong�bối�cảnh�đó,�nghiên�cứu�này�nằm�
trong�mục�tiêu�phát�triển�các�thiết�kế�các�bơm�
hướng�trục�có�ns�lớn�để�có�thể�vận�hành�hiệu�
quả,�phù�hợp�địa�hình,�đặc�biệt,�giảm�kích�thước�
máy�và�giá�thành�chế�tạo�cũng�như�chi�phí�xây�
dựng�công�trình�trạm.�Ngoài�ra,�các�loại�bơm�
hướng� trục� lưu� lượng� lớn,� cột� nước� thấp� còn�
làm�nhiệm�vụ� tiếp�nước�vào�mùa�kiệt�cho�bể�
hút�của�các�trạm�bơm�thủy�lợi.�Như�vậy,�từ�yêu�
cầu�từ�thực�tiễn,�nhiệm�vụ�đặt�ra�cho�thấy�cần�
có�những�nghiên�cứu�phát�triển�các�loại�bơm�có�
n

s
�>�1000.

� Trong� những� năm� qua,� trong� nước� đã�
có�một�số�nghiên�cứu�về�bơm�cột�nước�thấp,�n

s�

cao�và�đã�đạt�một�số�kết�quả�như:�Bơm�hướng�
trục�ngang,�đặt�chìm�kiểu�Capsule�có�lưu�lượng�
từ�5.000m3/h� -7.000m3/h,� n

s
�=�1.200v/ph;� các�

mẫu�cánh�thử�nghiệm�cho�bơm�hướng�trục�với�
n

s
�=�1715�và�n

s
�=�2065�của�Viện�Bơm�và�Thiết�

bị�Thủy�lợi;��Công�ty�bơm�Hải�Dương�cũng�có�
4� loại� bơm� hướng� trục� đứng� có� n

s
� từ� 1100v/

ph�-�1163v/ph��(công�suất�dưới�1200m3/h).�Tuy�
nhiên,� việc� thiết� kế� vẫn� cần� nghiên� cứu� tiếp�
trong�nhiều�vấn�đề�về� thủy� lực�dòng�chảy�và�
mẫu�cánh.

� Bài�báo�trình�bày�về�kết�quả�mô�phỏng�
trên� phần� mềm� CFD� chuyên� dụng� ANSYS-
CFX,� kết� hợp� với� thực� nghiệm� để� đánh� giá�

thông�số�thủy�lực�của�bơm.�Kiểm�chứng�kết�quả�
mô�phỏng,�các� tác�giả�đã�hiệu�chỉnh� thiết�kế,�
sau�đó�chế�tạo�bộ�dẫn�dòng�gồm�bánh�công�tác�
và�cánh�hướng�dòng�và�tiến�hành�khảo�nghiệm�
tại� giá� thí� nghiệm� của�Viện�Bơm�và�Thiết� bị�
thủy�lợi.

2.�XÂY�DỰNG�MÔ�HÌNH�MÔ�PHỎNG�VÀ�
THÍ�NGHIỆM

2.1.�Mô�hình�mô�phỏng
 

a)�Thiết�kế�2D�

b)�Thiết�kế�3D
Hình�1.�Thiết�kế�phần�dẫn�dòng�bơm�mô�hình.�

� Dựa�vào�các�kết�quả� thiết�kế�bơm�mô�
hình� và� điều� kiện� thí� nghiệm� bơm� tại� giá� thí�
nghiệm�của�Viện�Bơm�và�Thiết�bị�Thủy�lợi,�các�
bước�xây�dựng�mô�hình�mô�phỏng�bộ�dẫn�dòng�
của�bơm�tiến�hành�theo�các�bước�[4]:

� -�Xây�dựng�mô�hình�3D�để�tính�toán�mô�
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phỏng� (Hình�1):�Xây�dựng�mô�hình�3D�bằng�
Solidwork�trên�cơ�sở�bản�vẽ�thiết�kế;

� -�Lưới�hóa�mô�hình�tính�toán:�Mô�hình�
được�chia�ra�hai�phần�không�gian�tĩnh�và�động�
để�chia�lưới.�Phần�không�gian�lưới�tĩnh�là�khối�
trụ�trước�và�sau�bánh�công� tác,�gồm�3,8� triệu�
phần�tử�lưới�tứ�diện�chia�dạng�không�cấu�trúc.�
Phần�lưới�động�là�khối�trục�vùng�BCT,�gồm�4,1�
triệu�phần�tử�lưới�tứ�diện�dạng�không�cấu�trúc,�
cỡ�lưới�nhỏ�nhất�0,13�mm�ở�khe�hở�thủy�lực,�
mịn�nhất�ở�bề�mặt�cánh�và�thô�dần�đều�ra�biên�
với�cỡ�lưới�lớn�nhất�là�25,30�mm.�

� Kết�quả�mô�hình�sau�khi�chia�lưới�được�
thể�hiện�ở�Hình�2.

Hình�2.��Lưới�mô�hình�tính�toán�và�không�gian�

khảo�sát.�

� -�Đặt�điều�kiện�biên�và�mô�hình�tính�toán:

� +�Chiều�tính�toán:�3D;��������
� +�Mô�hình�tính�toán:�k-ε;
� +�Trao�đổi�nhiệt:�không;�����
� +�Chọn�vật�liệu:��Nước,�nhiệt�độ�25oC;�
nhiệt�độ�25oC.

� +�Đặt�điều�kiện�bài�toán:
� Giá�trị�đầu�vào�(Inlet):����������
� Áp�suất�tổng,�P

inlet
�(Pa).

�� Giá�trị�đầu�ra�(Outlet):����������
� Lưu�lượng�bơm,�Q

outlet
�(kg/s).

 
� Thiết�lập�tường�bao�(wall):�Bánh�công�
tác,�đường�ống�bao,�cánh�hướng,�bầu

� +�Các�phương� trình� tính� toán�sử�dụng�
trong�Ansys�Flow�(CFX)�gồm:

� Phương�trình�liên�tục:��

 ��������������������������(1)

� Phương�trình�Navier�–�Stokes:

� Đối�với�chất�lỏng�không�nén�được,�ρ�=�
const,� :�
 

 �������������(2)�
 

� Trong�đó:�
� u�=�u�(x,y)�là�vận�tốc�dọc�trong�lớp�biên;
� v�=�v�(x,y)�là�vận�tốc�ngang�trong�lớp�biên;�
� ρ�là�khối�lượng�riêng�của�chất�lỏng.

� Mô�hình�k-ε�mô�hình�bán�thực�nghiệm�
giải�độc�lập�hai�phương�trình�năng�lượng�động�
học�rối�(k)�và�tỉ�lệ�khuyếch�tán�của�nó�(ε)�[4]:

�(3)

�(4)

� Trong�đó:
� +�μ

t
:�Độ�nhớt�rối;

� +�G
k
:�Thể�hiện�sự�phát�sinh�năng�lượng�

động�học�rối�do�gradien�vận�tốc�trung�bình;
� +�G

b
:�Sự�phát�sinh�năng�lượng�động�học�

do�sức�nổi;
� +�Y

M
:�Thể�hiện�sự�dãn�nở�biến�đổi�trong�

dòng�chảy�rối�nén�được;
� +� C

1ε
,� C

2ε
� là� các� hằng� số� (C

1ε
=1,44;�

C
2ε
=1,92);

� +�C
3ε
:�Thể�hiện�mức�độ�chịu�ảnh�của�ε�

vào�sức�nổi;
� +� σ

k
;� σ

ε
� là� số� Prandtl� rối� của� k� và� ε�

(σ
k
=1;�σ

ε
=1,3�);

 + S
k
;�S

ε
�là�đại�lượng�do�người�dùng�định�

nghĩa.
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� Việc�tính�toán�đã�sử�dụng�hai�giả�thiết�
quan�trọng�là:

� +�Dòng�chảy�rối�hoàn�toàn;
� +�Bỏ�qua�ảnh�hưởng�của�độ�nhớt�phân�tử.

2.2.�Thiết�lập�thí�nghiệm�

� Trong� khuôn� khổ� dự� án� xây� dựng�
trạm�bơm� tiêu�Phí�Xá� (Thanh�Miện,� tỉnh�Hải�
Dương),�cần�thiết�kế�chế�tạo�và�lắp�đặt�8�tổ�máy�
bơm�hướng� trục�cột�nước� thấp�có�ns�cao�cho�
trạm�bơm�với� các� thông� số� mỗi� tổ� máy�bơm�
như�sau:

� Lưu�lượng�Q�=�9050�m3/h;�Cột�áp�H�=�
3.25�m;�Tốc�độ�quay�n�=�490�vòng/phút;�����

� Đường�kính�BCT�D�=�800�mm;�Số�vòng�
quay�đặc�trưng�của�bơm�n

s
�=�1172.�

� Từ� các� thông� số� bơm� nguyên� hình,�
nhóm� tác� giả� đã� sử� dụng� luật� tương� tự� biến�
đổi�để�chuyển�đổi�về�mô�hình�phù�hợp�với�khả�
năng�thí�nghiệm�với�đường�kính�bánh�công�tác�
(BCT)�mô�hình� là�D

m
=340mm,�số�vòng�quay�

n
m
�=�980�v/ph,�các�thông�số�của�bơm�mô�hình�

là:

 Q
m
�=�9050.(980/490).(340/800)3�=�1390�

m3/h�=�0.386m3/s.�

� H
m
� =� 3.25.(980/490)2.(340/800)2 = 

2.348m�;�n
s
�=�1172.

Hình�3.�Sơ�đồ�hệ�thống�thí�nghiệm�bơm�mô�hình.

� Sau� khi� chế� tạo,� bơm� mô� hình� được�
tiến�hành�thí�nghiệm�trên�giá�thử�bơm�của�Viện�
Bơm�và�Thiết�bị�Thủy�lợi�(Hình�3)�với�các�thiết�
bị�đo�áp�suất,�lưu�lượng,�mô�men,�vòng�quay�có�
dải�đo�rộng.�Các�thông�số�đo�được�đưa�về�trung�
tâm�xử�lý�số�liệu�để�tính�toán�các�thông�số�cần�
thiết�phục�vụ�cho�việc�xây�dựng�các�đường�đặc�
tính�năng�lượng�của�bơm.

� Trong� quá� trình� thí� nghiệm,� tiến� hành�
đo�đạc�các�thông�số�cần�thiết�để�tính�toán�các�
thông�số�đặc�tính�của�bơm.�Lưu�lượng�của�bơm�
được� đo�bằng� thiết� bị� đo� lưu� lượng�cảm�ứng�
điện� từ.�Thông� số�đo�được� tính�bằng�m3/s�và�
được�truyền�tới�trung�tâm�xử�lý�số�liệu.�Cột�áp�
của�bơm�được�xác�định� từ� số� liệu�đo�áp� suất�
trước�và�sau�bơm,�trên�cơ�sở�của�phương�trình�
Becnuli,�tại�hai�mặt�cắt�ở�hai�vị�trí�trên�ống�hút�
và�ống�đẩy.�

� Công�suất�trên�trục�bơm�xác�định�theo�
mô�men�và�vòng�quay�của�trục�bơm�theo�công�
thức�sau:��Ntr�=�Mω�=�Mπn/30.�

� Công�suất�hữu�ích�của�bơm:�

� N�=�γQH�=�9810.QH�

� Hiệu�suất�của�bơm:�

  

� Các�số�liệu�thí�nghiệm�và�các�thông�số�
tính�toán�được�xuất�thành�bảng�kết�quả�đo�và�
tính� toán� các� thông� số� làm�việc� của� bơm�mô�
hình.�Sai�số�thực�tế�của�các�số�liệu�đo�được�xác�
định�theo�hai�yếu�tố:�Cấp�chính�xác�của�thiết�bị�
đo�và�giá�trị�mạch�động�của�các�thông�số�đo.�
Với�hệ�thí�nghiệm�này,�sai�số�cho�các�thông�số�
đo�chính�gồm�cột�áp,�lưu�lượng,�công�suất�và�
hiệu�suất�đều�có�sai�số�tổng�hợp�dưới�1�.
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3.�KẾT�QUẢ�VÀ�THẢO�LUẬN

3.1.�Mô�phỏng�dòng�chảy

� Kết�quả�mô�phỏng�đã�cho�thấy,�đường�
dòng,�phân�bố�vận�tốc�và�áp�suất�của�dòng�chảy�
qua� bánh� công� tác� và� toàn� bộ� bơm� được� thể�
hiện�ở�các�hình�4�và�5.�

      

Hình�4.��Đường�dòng�và�phân�bố�vận�tốc�qua�hệ�
thống�bánh�công�tác�và�cánh�hướng.

����

(a)�Mặt�cắt�dọc�bơm������������������

(b)�Mặt�lưng�cánh�BCT����(c)�Mặt�bụng�cánh�BCT
Hình�5.�Phân�bố�áp�suất.�

� Quá�trình�mô�phỏng�cho�các�số�liệu�về�
cột�áp,�lưu�lượng�và�mô�men�để�tính�toán�thông�
số�bơm�đạt�được.�Hiệu�suất�thủy�lực�của�bơm�

tính�theo�công�suất�trên�trục�đạt�86,29��.�Kết�
quả�mô�phỏng�tại�điểm�thiết�kế�Q�=�0,386�m3/s,�
như�trong�Bảng�1.

Bảng�1.�Các�giá�trị�mô�phỏng�tại�điểm�thiết�kế:

Công�suất�
trên�trục�
(kW)

Q
(m3/s)

H
(m)

Công�
suất�thủy�
lực�(kW)

Hiệu�
suất�
(�)

10.40 0.39 2.37 8.97 86.29

3.2.�Thực�nghiệm

    
Hình�6.�Đặc�tính�làm�việc�bơm�mô�hình�n

s
=1172v/ph.

� Dựa� trên� các� kết� quả� đo� và� tính� toán�
các� thông� số� làm� việc� ta� xây� dựng� được� các�
đường�đặc�tính�làm�việc�của�bơm,�bao�gồm�3�
đường�đặc�tính�cơ�bản�là�đường�đặc�tính�cột�áp�
H=f(Q),�đường�đặc�tính�công�suất�N

t
=f(Q)�và�

đường�đặc�tính�hiệu�suất�η=f(Q).

3.3.�Nhận�xét

� So�sánh�kết�quả�thí�nghiệm�với�kết�quả�
mô�phỏng�tại�điểm�thiết�kế,�ta�thấy�các�thông�số�
có�sự�sai�khác�gần�10��giá�trị�hiệu�suất�(Hiệu�
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suất�bơm�theo�mô�phỏng�là�86.29��và�hiệu�suất�
bơm� theo� thực�nghiệm� là�77.5�).�Tuy�nhiên,�
trong� mô� phỏng� chưa� tính� đến� hiệu� suất� của�
truyền�động�từ�động�cơ�sang�bơm�thí�nghiệm�
bao�gồm�một�trục�các-đăng�(với�4�cặp�ổ�bi�đũa)�
và�trục�bơm�nằm�ngang�đặt�trên�2�gối�đỡ�(một�
gối�là�01�cặp�ổ�bi�và�gối�kia�là�01�bạc�cao�su).�
Tính� toán�chi� tiết� cho� ta�hiệu�suất�của� truyền�
động�này�là�khoảng�94�.�Như�vậy,�nếu�tính�đủ�
để�có�hiệu�suất�tổ�máy�(đã�qua�truyền�động�với�
động�cơ�điện),�hiệu� suất�bơm� theo�mô�phỏng�
sẽ�là:�86.29��x�94��=�81,1��.�Sự�sai�khác�về�
giá�trị�hiệu�suất�tổ�bơm�giữa�mô�phỏng�và�thực�
nghiệm�sẽ�là:�81.1���-�77.5��=�3,6��.�Với�sai�
số�tổng�của�phép�đo�dưới�1�,�giá�trị�sai�khác�
về� kết� quả� giữa� hiệu� suất� mô� phỏng� và� thực�
nghiệm�sẽ�trong�khoảng�2,6�–�4,6��.�Kết�quả�
này�cho�thấy,�việc�mô�phỏng�là�tin�cậy�để�tiếp�
tục�triển�khai�những�tính�toán�mô�phỏng�trong�
các�nghiên�cứu�tiếp�theo.

� Kết�quả�đo�cột�áp�tại�điểm�thiết�kế�của�
bơm�mô�hình� là�H�=�2.360m.�So�với�yêu�cầu�
cột�áp�thiết�kế�là�H

tk
�=�2.348m�thì�kết�quả�này�

là�hợp�lý.

4.�KẾT�LUẬN

� -�Các�kết�quả�mô�phỏng�và�thí�nghiệm�
bơm�mô�hình�có�sự�tương�đồng�hợp�lý�với�sai�
lệch�số�dự�báo�về�hiệu�suất�nhỏ,�tin�cậy�được�
(3-5��).�

� -�Với�kết�quả�phân�bố�áp�suất�trên�bánh�
công�tác�ta�có�thể�dự�đoán�được�những�nơi�có�
khả�năng�xâm� thực� trước� trên�bánh�công� tác.�
Tại�điểm�thiết�kế,�chưa�thấy�có�dấu�hiệu�xâm�
thực�xuất�hiện�theo�phân�bố�áp�suất�trên�lá�cánh.

� -�Phần�trục�quay�nên�lắp�ống�bao�quanh�

trục�để�giảm�tổn�thất�xoáy�ma�sát�nhớt.

� Có�thể�kết� luận,�bộ�dẫn�dòng�bơm�mô�

hình� được� thiết� kế� đạt� yêu� cầu� tại� điểm� thiết�

kế�với�việc�hiệu�chỉnh�giảm�10��giá�trị�L/t�từ�

mẫu�bơm�OP6.�Trong�thực�tế,�từ�kết�quả�bơm�

mô� hình� này,� 8� tổ� máy� bơm� nguyên� hình� đã�

được�chế�tạo,�lắp�đặt�và�vận�hành�thành�công�

tại�trạm�bơm�Phí�Xá,�huyện�Thanh�Miện,�tỉnh�

Hải�Dương.�Kết�quả�nghiên�cứu�này�cho�thêm�

một�sản�phẩm�bơm�hướng�trục�n
s
�cao�(xấp�xỉ�

1200�v/ph),�bổ�sung�vào�dãy�gam�bơm�hướng�

trục�được�thiết�kế,�sản�xuất�ở�nước�ta.v
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