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TÍNH TOÁN GÓC XOAY CÁNH ĐỂ MỞ RỘNG 
 PHẠM VI LÀM VIỆC CHO BƠM OП6-145  

 

ĐỖ HỒNG VINH 

Viện Bơm và Thiết bị Thủy lợi 

TRƯƠNG VIỆT ANH 

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

 

Tóm tắt: Việt Nam có 4 trạm bơm với tổng số 23 tổ máy bơm OП6-145 do Liên Xô giúp xây 

dựng từ những năm 60 của thế kỷ 20. Đó là các trạm bơm Cốc Thành, Hữu Bị, Cổ Đam, Vĩnh Trị 

thuộc tỉnh Nam Định. Bơm OП6-145 là loại bơm hướng trục lưu lượng lớn loại cánh xoay (có thể 

điều chỉnh góc đặt cánh) với đường kính bánh công tác Dbct=1450mm. Nhờ có cơ cấu xoay cánh 

nên có thể điều chỉnh để máy bơm luôn làm việc ở chế độ tối ưu. Tuy nhiên trong thực tế vận hành 

ở Việt Nam, việc xoay cánh chưa bao giờ được thực hiện vì không có tài liệu hướng dẫn và cũng 

không có cán bộ có chuyên môn sâu để có thể tính toán góc xoay và lập qui trình xoay cánh. Nhờ có 

nghiên cứu của các cán bộ Viện Bơm và Thiết bị thủy lợi cùng các thầy giáo trường Đại học Bách 

khoa Hà Nội, qui trình xoay cánh  các tổ máy bơm OП6-145 đã được xây dựng và áp dụng vào thực 

tiễn, đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

Từ khóa: OП6-145, bánh công tác, góc xoay, phạm vi làm việc, chế độ tối ưu. 

 

Abstract: Vietnam has 4 pumping stations with a total of 23 OП6-145 units were built by the 

Soviet Union in the 60th decade of 20th century. They are pumping stations Coc Thanh, Huu Bi, Co 

Dam, Vinh Tri in Nam Dinh province. The OП6-145 pump is a rotary blade large flow axial pump 

(with adjustable impeller angle) with impeller diameter Dbct = 1450mm. Thanks to the rotating 

blade mechanism, it can be adjusted so that the pump always works in optimal mode. However, in 

actual operation in Vietnam, the wing rotation has never been done because there are no 

documentation and no staff with in-depth expertise to be able to calculate the rotation angle and 

develop the rotation process. Thanks to the research by staff of the Institute of Pumping and 

Irrigation Equipment and teachers of Hanoi University of Technology, the process of rotating the 

blades of OП6-145 pump units was built and apply in practice, bring high economic efficiency. 

Keywords: OП6-145, impeller, angle of rotation, working range, optimal mode. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bơm OП6-145 là loại bơm hướng trục lưu 

lượng lớn loại cánh xoay (có thể điều chỉnh góc 

đặt cánh) với đường kính bánh công tác 

Dbct=1450mm do Liên Xô cũ sản xuất và được 

sử dụng rộng rãi cho tưới tiêu trong nông nghiệp 

và thủy lợi tại các nước Liên Xô cũ trước đây và 

để xuất khẩu. Vào những năm 60 của thế kỷ 

trước, Liên Xô đã giúp Việt Nam xây dựng 4 

trạm bơm với tổng số 23 tổ máy loại này. Đó là 

các trạm bơm: Cốc Thành, Hữu Bị, Cổ Đam, 

Vĩnh Trị thuộc tỉnh Nam Định (do Công ty khai 

thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà quản lý). 

Nhờ có cơ cấu xoay cánh nên có thể điều chỉnh 

để máy bơm luôn làm việc ở chế độ tối ưu, đem 

lại hiệu quả vận hành cao, đặc biệt là tiết kiệm 

chi phí về năng lượng. 

Tuy nhiên trong thực tế vận hành hàng chục 
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năm nay, việc điều chỉnh góc cánh các tổ máy 

bơm này chưa bao giờ được thực hiện vì không 

có tài liệu hướng dẫn và cũng không có cán bộ 

có chuyên môn sâu để có thể tính toán góc xoay 

cánh để vận hành. Trong khuôn khổ dự án cải 

tạo nâng cao hiệu quả hoạt động các trạm bơm 

sử dụng máy bơm hướng trục OП6-145 tại Việt 

Nam, các chuyên gia của Viện Bơm và Thiết bị 

thủy lợi cùng các thầy giáo của trường Đại học 

Bách khoa Hà Nội đã có nghiên cứu giúp giải 

quyết vấn đề này, đưa hệ thống xoay cánh của 

các tổ máy bơm OП6-145 hoạt động trở lại, 

nâng cao hiệu quả khai thác vận hành.  

2. PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

- Phạm vi nghiên cứu: toàn bộ các tổ máy 

bơm cánh xoay loại OП6-145 do Liên Xô cũ 

chế tạo và lắp đặt tại Việt Nam; Các tài liệu 

thiết kế bơm hướng trục có cơ cấu xoay cánh, 

các đặc tính làm việc tổng hợp và đặc tính tổng 

hợp không thứ nguyên trong các tài liệu tiếng 

Nga và tiếng Việt liên quan đến bơm OП. 

- Phương pháp nghiên cứu: 

+ Phương pháp điều tra khảo sát thực địa: 

điều tra khảo sát các tổ máy bơm OП6-145 hiện 

đang lắp đặt tại 4 trạm bơm Cốc Thành, Hữu Bị, 

Cổ Đam, Vĩnh Trị. 

+ Phương pháp thu thập thông tin, tài liệu: 

các tài liệu thiết kế, lắp đặt, vận hành; các 

thông tin ghi chép lưu trữ về các thông số vận 

hành bơm và thông số cột nước địa hình các 

trạm bơm... 

+ Thống kê, đánh giá hiệu quả kinh tế khi sử 

dụng và không sử dụng biện pháp xoay cánh 

bơm để có phương án đề xuất. 

+ Kết hợp tính toán lý thuyết và khảo nghiệm 

thực tế để kiểm tra, đánh giá kết quả nghiên cứu 

nhằm hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu để đạt độ 

chính xác cao nhất. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, TÍNH GÓC 

XOAY VÀ LẬP QUI TRÌNH XOAY CÁNH 

3.1. Nghiên cứu kết cấu bơm OП-145 và 

cơ cấu xoay cánh công tác 

 

 

Hình 1: Bản vẽ lắp đặt máy bơm OП6-145 

 tại trạm bơm Cốc Thành 

 

Hình 2: Bản vẽ lắp máy bơm OП6-145 
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Nhóm tác giả nghiên cứu chuyên đề xoay 

cánh này cũng chính là nhóm nghiên cứu đã 

trực tiếp tham gia thiết kế, chế tạo, lắp đặt máy 

bơm HT-145 (trên cơ sở tham khảo các thông số 

và kết cấu bơm OП6-145) trong khuôn khổ đề 

tài cấp nhà nước "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo 

bơm hướng trục cỡ lớn HT-145 lưu lượng 

36.000m3/h" giai đoạn 1996-1999. Do đó, nhóm 

tác giả đã sử dụng kết hợp các kết quả khảo sát 

thực tiễn cũng như các kết quả nghiên cứu của 

đề tài này để phục vụ tính toán xoay cánh. 

Nguyên lý làm việc của cơ cấu xoay cánh 

như sau: Mỗi chuôi cánh công tác được gắn liền 

với một hệ thống tay quay thanh truyền. Hệ 

thống tay quay thanh truyền này lại được nối 

với một đĩa hình sao có khả năng dịch chuyển 

lên xuống thẳng đứng cùng trục điều khiển. Cơ 

cấu dẫn động trục điều khiển là hệ thống trục 

vít-bánh vít và hệ truyền động vít me - đai ốc 

(bản thân bánh vít đồng thời là đai ốc và trục 

điều khiển đồng thời là trục vít me). Khi ta quay 

trục vít sẽ làm cho trục điều khiển dịch chuyển 

theo phương thẳng đứng, thông qua hệ thống tay 

quay thanh truyền sẽ làm quay cánh công tác. 

Bản vẽ thiết kế rô to bơm bao gồm cả hệ 

thống trục điều khiển xoay cánh như sau: 

 

 

Hình 3: Thiết kế cụm rô to                                  

máy bơm OП6-145 

 

 

Hình 4: Thiết kế 3D cụm rô to máy bơm               

OП6-145 bằng Solid Works 

 

3.2. Tính toán xoay cánh 

Việc xoay cánh công tác của máy bơm OП6-

145 nhằm mở rộng phạm vi làm việc của máy 

bơm và đảm bảo cho máy bơm luôn luôn làm 

việc ở vùng hiệu suất cao nhất. 

Để xác định góc xoay cánh mong muốn cần 
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phải thực hiện tại một cột áp địa hình nhất định, 

trước hết cần phải xây dựng được đặc tính làm 

việc tổng hợp của máy bơm (thông thường việc 

này do nhà chế tạo bơm cung cấp). Sau khi tính 

toán cột áp tổng của máy bơm tương ứng với cột 

áp địa hình làm việc tại thời điểm tính, ta so sánh 

với đặc tính và tính chọn góc xoay cánh phù hợp 

với cột áp tổng đã tính toán trên nguyên tắc đảm 

bảo hiệu suất máy bơm là lớn nhất và động cơ 

máy bơm làm việc an toàn, không bị quá tải. 

Qui trình xoay góc đặt cánh bao gồm các 

bước sau: 

1) Xây dựng đặc tính làm việc của máy bơm. 

2) Tính chọn góc xoay cánh: 

- Tính toán cột áp làm việc của máy bơm ứng 

với cột nước địa hình tại thời điểm tinh toán. 

- Xác định góc xoay cánh trên cơ sở cột áp 

làm việc đã tính được và tính toán khả năng tải 

của động cơ tại góc xoay đó. 

3) Xoay góc đặt cánh thông qua cơ cấu điều 

chỉnh trên máy bơm. 

3.2.1. Xây dựng đặc tính làm việc máy bơm 

Do không có đặc tính tổng hợp bản gốc được cung 

cấp nên các tác giả đã sử dụng đặc tính tổng hợp không 

thứ nguyên của bơm OП trong các tài liệu nghiên cứu 

của Nga để tính toán chuyển đổi và xây dựng đặc tính 

làm việc tổng hợp cho bơm [1] [2] [3] [4]. 

 

Hình 5: Đặc tính tổng hợp không thứ nguyên 

máy bơm OП6 

Và dưới đây là đường đặc tính làm việc tổng 

hợp bơm OП6-145 xây dựng được: 
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Hình 6: Đặc tính tổng hợp máy bơm OП6-145 

với n=300 vòng/phút 

 

Đường đặc tính làm việc tổng hợp của máy 

bơm OП6-145 bao gồm các đường đặc tính thể 

hiện cho mối quan hệ giữa lưu lương (Q), cột áp 

(H), hiệu suất bơm (b), và góc đặt lá cánh. Trên 

đồ thị được xây dựng trong hình 6 có thể thấy: 

- Các đường đặc tính H(Q) thể hiện toàn bộ 

phạm vi làm việc tương ứng với các góc xoay 

cánh từ -9º đến +6º với vùng hiệu suất máy bơm 

trải dài từ 50% đến 85%. 

- Điểm làm việc thiết kế của máy bơm OП6-

145 là (H=4,5m; Q=24.650m3/h) với số vòng 

quay chọn khi thiết kế là n=290 vòng/phút [3] [4]. 

Toàn bộ 23 tổ máy OП6-145 tại Việt Nam 

đều sử dụng động cơ đồng bộ với số vòng quay 

n=300 vòng/phút, công suất Nđc=500KW và sử 

dụng điện áp 6.3KV 

Khi bơm làm việc với số vòng quay n=300 

vòng/phút, sử dụng lý thuyết tương tự ta tính 

được các thông số tại điểm làm việc thiết kế 

tương ứng là:  
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H=4,5 x (300/290)2 = 4,8m;  
Q= 24.650 x (300/290) = 25.500 m3/h. 

Trước khi thực hiện xoay góc cánh cần 
nghiên cứu kỹ đường đặc tính của máy bơm để 

tính toán và lựa chọn góc quay phù hợp (xem 
hình 6). 

3.2.2. Tính toán chọn góc xoay lá cánh. 
Để tính toán góc xoay cánh, ta lấy ví dụ và 

tiến hành tính toán cho một trường hợp cụ thể 

của máy bơm OП6-145 tại trạm bơm Cốc 
Thành. Tại thời điểm tính toán có: 

- Cao trình mực nước bể xả:            3.86m 
- Cao trình mực nước bể hút:     0.36m 

Các bước tính toán để xoay góc cánh bơm 
như sau: 

3.2.2.1.Tính toán cột áp chạy máy. 
Toàn bộ dữ liệu và kết quả tính toán cột áp 

chạy máy như trong bảng sau: 

Bảng 1: Bảng tính toán cột áp chạy máy 

TT Thông số tính toán Ký hiệu Diễn giải tính toán Kết quả 
I Dữ liệu tính toán    
1 Cột áp địa hình (m) Hđh MN bể xả - MN bể hút 3.5 
2 Đường kính ống xả (m) D  1.675 
3 Đường kính lối vào bơm (m) Dh  1.45 
4 Lưu lượng (m3/h) Q Chọn tương đương TK 25500 

5 Vận tốc nước trong ống xả (m/s) V 4.Q/(.Dx
2) 3.216 

6 Vận tốc nước trong ống hút (m/s) Vh 4.Q/(.Dh
2) 4.292 

7 Chiều dài ống xả (m) L  10 
8 Tổn thất ma sát trong ống xả (m) Hwd.x .(L/D).(V2/2g) 0.06 

9 Chiều dài ống hút (m) Lh  8 

10 Tổn thất ma sát trong ống hút (m) Hwd.h .(Lh/Dh).(Vh
2/2g) 0.10 

11 Tổn thất cục bộ tại miệng vào bơm Hwc.h (Vh
2/2g) 0.28 

12 
Tổn thất cục bộ tại góc ngoặt 
xiphông 

Hwc.xp (V2/2g) 0.12 

II Cột áp (m) H 
H=Hđh+Hwd.x+ 

Hwd.h+Hwc.h+Hwc.xp 
4.06 

  

Hệ số dự trữ cột áp máy bơm thường chọn 

trong khoảng k = 1.05 – 1.1 

Với máy bơm có cột áp làm việc tương đối 

thấp, ta chọn k = 1.1 

Căn cứ vào kết quả tính toán trong bảng 1, ta 

tính được cột áp tổng máy bơm là:  

HT = k*H = 1.1*4.06 = 4.47m 

3.2.2.2. Xác định góc xoay cánh. 

Tra đường đặc tính tổng hợp tại hình 6 với 

cột áp H = 4.47m ta được: 

Trong phạm vi góc xoay cánh từ -7o  +3o, 

hiệu suất bơm   ≥83% 

- Với góc xoay cánh là +3o, lưu lượng                

Q= 8.25 m3/s=29700 m3/h 

- Với góc xoay cánh là - 7o, lưu lượng                

Q= 5.1 m3/s=18360 m3/h 

Đặc biệt, tại cột áp này, khi chọn góc xoay 

trong khoảng (-5o  0o) thì hiệu suất máy bơm sẽ 

đạt cực đại là 85%. 

3.2.2.3. Tính kiểm tra công suất động cơ. 

Công suất động cơ sẽ đạt giá trị lớn nhất tại 

vị trí góc xoay cánh lớn nhất theo chiều dương, 

ta sẽ tính kiểm tra công suất động cơ tại điểm 

làm việc này. 

Công suất động cơ tính theo công thức: 

NĐC =  [ QHT /(102. b . đc)].K   (1) 

Trong đó: 

- NĐC: Công suất động cơ (KW) 
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- : Trọng lượng riêng của chất lỏng bơm 
(nước)  = 1000Kg/m3 

- HT: Cột áp tổng của bơm (m) 
- Q: Lưu lượng máy bơm (m3/s) 

- b : Hiệu suất của bơm (%) 
- đc: Hiệu suất của động cơ (%) 

- K: hệ số an toàn, K=1.05-1.2, với công suất 
động cơ lớn ta chọn K=1.05 

Tại vị trí góc xoay cánh +3o ta tính được 
công suất lớn nhất của động cơ là: 

NĐC=[ QHT /(102. b . đc)].K = [1000 * 
8,25 *4,47/(102*0,83*0,915)]*1.05= 500 KW  

Như vậy, tại vị trí góc đặt cánh + 3o, động cơ 
máy bơm làm việc toàn tải. 

Để an toàn hơn, tại cột áp này ta nên chọn 
góc xoay cánh lớn nhất là +2o. Khi đó: 

NĐC  =   QHT /(102. b . đc) =1000 
*7,95*4,47/ (102*0,84*0,915)*1.05 = 476 KW 

< 500KW 
Trong quá trình tính toán, cần tính kiểm tra 

trên cơ sở số liệu đo các thông số điện và các 
thông số kỹ thuật khác trong thực tế. Căn cứ vào 

sổ theo dõi vận hành của trạm bơm Cốc Thành 

ngày 17/6/2015 là thời điểm chọn để tính toán, 
tại điểm làm việc nói trên: Us=6,3KV; Is=45A; 

công suất động cơ là: Nđc= 3 . Us . Is . 
cos=1,73*6,3*45*0,95 = 466KW. Kết quả này 

gần trùng khớp với kết quả tính toán theo lý 
thuyết ở trên, sai số rất nhỏ vào khoảng (476-

466)/476  2.1%.   
Để đảm bảo tính chính xác và kiểm chứng 

phương pháp tính toán, việc tính kiểm tra được 
thực hiện cho thêm một số điểm làm việc khác 

có số liệu vận hành được lưu lại. Khi tính toán 
kiểm tra cho các điểm này cũng thu được kết 

quả tương đối phù hợp giữa tính toán lý thuyết 
và số liệu thực tế với sai số rất nhỏ. Điều này 

cho phép khẳng định phương pháp tính toán và 
các kết quả tính toán là đáng tin cậy. 

Như vậy, trên đây đã trình bày cách xác định 
góc xoay cánh cho một trường hợp cụ thể ứng với 

một cột áp địa hình nhất định. Với các cột nước 
địa hình khác nhau, ta có cách tính tương tự như 

trên để tìm giá trị góc xoay cánh phù hợp. 
3.2.3. Xoay góc đặt cánh thông qua cơ cấu 

điều chỉnh trên máy bơm 
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Hình 7: Bảng chỉ thị 

 

          Hình 8: Vị trí chốt tay quay (trên trục vít) 

 
Việc thực hiện điều chỉnh xoay góc đặt cánh 

trên máy bơm OП6-145 được thực hiện khi máy 
dừng hoàn toàn. Để xoay cánh, ta sử dụng tay 

quay để quay trục vít trên cơ cấu điều khiển 
quay cánh, giá trị góc xoay cánh được quan sát 

trên bảng chỉ thị kết hợp với việc đếm số vòng 
quay của trục vít (việc đếm số vòng quay chỉ 

thực hiện khi ta biết chính xác tỉ số truyền của 
bộ truyền trục vít - bánh vít và tỉ số truyền của 

bộ vít me - đai ốc trên trục điều khiển bên trong 

trục bơm ghi trên bản vẽ thiết kế). 
Trên bảng  chỉ thị đã có đánh dấu sẵn các góc 

xoay cánh: từ góc max +60 đến góc min -90 với 
giá trị bước nhảy là 10. 

Theo thiết kế có sẵn của bơm OП6-145, khi 
quay  trục vít cùng chiều kim đồng hồ, kim chỉ 

thị dịch chuyển từ dưới lên trên (góc cánh 
giảm), khi quay trục vít ngược chiều kim đồng 
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hồ, kim chỉ thị dịch chuyển từ trên xuống dưới 
(góc cánh tăng). 

Để dễ dàng thao tác xoay cánh khi vận 
hành bơm, một số góc xoay cánh đã được 

tính toán sẵn theo cột nước địa hình khi 
bơm. Dưới đây là bảng tra giá trị góc xoay 

cánh bơm OП6-145 (n=300 vòng/phút) theo 
cột áp địa hình. Khi cần xoay cánh để vận 

hành bơm, trước hết phải kiểm tra và tính 
toán cột nước địa hình, sau đó xoay cánh 

bơm đến giá trị đã được tính sẵn ứng với cột 
nước địa hình đó. 

Bảng 2: Bảng tra góc đặt lá cánh theo cột áp địa hình 

TT 
Cột áp 

địa hình (m) 

Góc 

xoay cánh (độ) 

Hiệu suất 

bơm (%) 

Lưu lượng 

bơm
 
(m3/h)

 

Góc ưu tiên 

chọn (độ) 

1 2 ≥72 +30 

1 2,5  ≥76,5 +40 

2 3  ≥ 81 +30 

3 3,5  ≥ 83 +20 

4 4  ≥ 84 +00 

5 4,5  ≥82 -10 

 

4. KẾT LUẬN 

Bằng việc tính toán khoa học, kết hợp giữa lý 

thuyết và thực tiễn, có đối chứng so sánh kết 

quả tính toán với các giá trị thông số đo được 

trong quá trình vận hành được ghi chép lại, qui 

trình xoay cánh bơm OП6-145 đã được chuyển 

giao và áp dụng vào thực tiễn vận hành tại 4 

trạm bơm Cốc Thành, Hữu Bị, Cổ Đam, Vĩnh 

Trị và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Theo tính 

toán sơ bộ của Công ty KTCTTL Bắc Nam Hà 

(Công ty quản lý 4 trạm bơm này), nếu áp dụng 

qui trình xoay cánh, với số giờ vận hành trung 

bình cho mỗi tổ máy bơm là 1000h/năm thì số 

tiền điện tiết kiện được hàng năm của 23 tổ máy 

này đã là hơn 1 tỷ đồng, chưa kể các chi phí tiết 

giảm khác có được khi máy bơm được điều 

chỉnh để luôn vận hành ở vùng tối ưu.   

Hiện nay, nước ta vẫn còn một số trạm bơm 

lắp máy bơm hướng trục kiểu cánh xoay loại 

12.000m3/h như OP4-87 của Liên Xô cũ, KP1-87 

của Triều Tiên đang được khai thác vận hành. Có 

thể sử dụng phương pháp tính toán của máy bơm 

OП-145 như đã nêu ở trên để áp dụng tính toán 

xoay cánh cho các tổ máy bơm OP4-87 và KP1-

87. Qui trình tính toán này cũng có thể áp dụng để 

xây dựng qui trình xoay cánh và áp dụng cho các 

trạm bơm lớn khác có lắp đặt các tổ máy bơm 

hướng trục cỡ lớn có kết cấu cánh xoay. Bằng 

biện pháp này, chúng ta đã nâng cao được hiệu 

quả khai thác vận hành, tiết giảm nhiều chi phí, 

đem lại hiệu quả kinh tế cao. 
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