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2Viện�Bơm�và�Thiết�bị�thủy�lợi
TÓM�TẮT�

� Để�mở�rộng�phạm�vi�làm�việc�của�bơm�hướng�trục,�có�hai�phương�pháp�chủ�yếu�là�thay�đổi�
số�vòng�quay�làm�việc�và�xoay�cánh�bơm.�Với�các�bơm�hướng�trục�công�suất�lớn�thì�việc�xoay�cánh�
là�phổ�biến�vì�việc�thay�đổi�số�vòng�quay�gặp�nhiều�khó�khăn�về�kỹ�thuật�và�bị�hạn�chế�về�công�suất.�
Để�đáp�ứng�yêu�cầu�xoay�cánh�mà�không�bị�va�quệt,�bộ�phận�dẫn�dòng�gồm�bề�mặt�bầu�bánh�công�
tác�và�vỏ�bơm�được�chuyển�từ�mặt�trụ�mặt�cầu.�Để�đơn�giản�hóa�trong�thiết�kế�bơm�hướng�trục,�
người�ta�thường�sử�dụng�tính�toán�biên�dạng�cánh�trên�mặt�trụ�rồi�chuyển�sang�xâu�cánh�trên�mặt�
cầu�để�có�dạng�bánh�công�tác�cánh�cầu�cùng�vỏ�bơm�dạng�bán�cầu.�Việc�đánh�giá�sự�ảnh�hưởng�khi�
thay�đổi�hình�dạng�bộ�dẫn�dòng�này�tác�động�như�thế�nào�đối�với�đặc�tính�dòng�chảy�của�bơm�là�
vấn�đề�được�quan�tâm�để�có�được�hiệu�quả�trong�thiết�kế.�Với�mục�tiêu�đó,�bài�báo�trình�bày�phần�
nghiên�cứu�sự�ảnh�hưởng�này�đến�đặc�tính�dòng�chảy�trong�mẫu�bơm�hướng�trục�có�ns�1.200 �
bằng�phương�pháp�mô�phỏng.�Kết�quả�đóng�góp�vào�việc�tính�toán,�lựa�chọn�biên�dạng�bộ�dẫn�dòng�
đảm�bảo�hiệu�quả�trong�thiết�kế�bánh�công�tác�có�yêu�cầu�xoay�cánh.�

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

ABSTRACT��

� For�expanding�the�range�of�effective�working�area�of�an�axial��ow�pump,�there�are�two�main�
methods�of�controlling,�such�as,�changing�the�number�of�revolutions�and�rotating�the�blade�of�the�
impeller.�With�a�large-capacity�axial��ow�pump,�blade’angle�rotation�is�in�common�usage.�In�order�
to�rotate�the�blades�without�collision,�the�pathway�shaping�by�the�impeller�bulb’s�surface�and�the�
pump�housing�has�to�transferred�from�cylindrical�surface�to�the�spherical�surface.�To�simplify�the�
design�of�axial��ow�pump’� impeller,� the�designer�often�calculate�the�hydro�le�on�the�cylindrical�
surfaces�and�then�switch�the�hydro�le�on�to�the�spherical�surface�that�shapes�the�spherical�impeller�
with�a�hemispherical�pump�housing.�It�is�of�interest�to�make�evaluation�on�how�the�effect�of�this�
diversion�method�on�the��ow�characteristics�of�the�pump�for�getting�an�optimum�design.�Based�on�
simulation�investigation,�this�paper�presents�the�hydraulic�effect�of��ow�pathway�by�comparison�
of�2�types,�including�of�cylindriclal-�and�spherical�design�in�axial�pump�samples�with�ns�is�about�
1200.�The�results�contribute�to�the�calculation�and�selection�of�the��ow�pathway�for�highly�effective�
design�of�an�axial��ow�pump�with�controllable�rotating�blades.

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

� Ở�Việt� Nam,� bơm� hướng� trục� cỡ� lớn�
với�n

s
�cao,�cột�nước�thấp,�lưu�lượng�lớn,�đang�

được�nghiên�cứu�ứng�dụng�ngày�càng�nhiều�để�
đối�phó�với�tình�trạng�biển�đổi�khí�hậu�và�nước�
biển�dâng�qua�các�dự�án�xây�dựng�các�trạm�bơm�
tiêu�thoát�chống�ngập�úng�tại�các�thành�phố�lớn�
và�các�khu�vực�ven�biển.�Những�năm�gần�đây,�
trong�nước�đã� có�một� số�nghiên� cứu�về�bơm�
hướng� trục� n

s
� cao� trên� 1.000� và� cần� tiếp� tục�

nghiên�cứu,�đặc�biệt�là�khâu�thiết�kế�thủy�lực�
của�bánh�công�tác�và�bộ�phận�dẫn�dòng.�Hình�
dạng�truyền�thống�của�mặt�ngoài�bánh�công�tác�
và�mặt�trong�vỏ�buồng�bánh�công�tác�phổ�biến�
là�mặt�trụ,�thuận�lợi�cho�tính�toán�thiết�kế�biên�
dạng�cánh�theo�mặt�dòng�là�các�mặt� trụ�đồng�
tâm�với�nhau�[1],�[2],�[3].�Đối�với�bơm�hướng�
trục�cỡ�lớn,�do�giá�thành�sản�xuất�cao,�trong�khi�
địa�hình�thực�tế�thường�có�những�thay�đổi,�đa�
dạng�so�với�các� thông�số� thiết�kế�đã�cố�định,�
nên�người�thiết�kế�thường�chuyển�đổi�các�biên�
dạng�cánh�từ�dạng�trụ�sang�dạng�cầu,�sử�dụng�
vỏ�hình�cầu�để�có�thể�điều�chỉnh�góc�xoay�cho�
các�cánh�bánh�công�tác,�qua�đó�thay�đổi�được�
cột�áp�và�lưu�lượng�bơm,�giúp�bơm�có�khả�năng�
làm�việc�hiệu�quả�khi�điều�kiện�địa�hình�và�vận�
hành�trong�thực�tế�thay�đổi�so�với�thiết�kế�[4].�
Việc�chuyển�đổi�phần�dẫn�dòng�giữa�dạng�cầu�
và�trụ�do�đó�có�sự�sai�khác�so�với�giá�trị�thiết�
kế�mong�muốn�ban�đầu.�Đối�với�máy�bơm�có�
số�vòng�quay�đặc�trưng�cao�trên�1.000,�sự�ảnh�
hưởng�khi�chuyển�đổi�dạng�bộ�phận�dẫn�dòng�
chưa�có�nhiều�nghiên�cứu�cụ�thể�để�bổ�sung�cơ�
sở�dữ�liệu�phục�vụ�nâng�cao�chất� lượng,�hiệu�
quả�việc�thiết�kế�[1].�Xuất�phát�từ�các�yêu�cầu�
đó,�nhóm�tác�giả�đã�bước�đầu�thực�hiện�nghiên�
cứu�ảnh�hưởng�hình�dạng�của�bộ�dẫn�dòng,�cụ�
thể�so�sánh�giữa�thiết�kế�dạng�trụ�và�dạng�cầu,�
đối� với�máy� bơm� hướng� trục� n

s
≈

 
1.200� bằng�

phương�pháp�mô�phỏng.�Các�kết�quả�này�bổ�trợ�
cho�việc�phát�triển�tối�ưu�thiết�kế�đối�với�các�

bơm�hướng�trục�cỡ�lớn�và�ns�cao,�đồng�thời�tiết�
kiệm�cho�phí�khi�tiến�hành�thí�nghiệm�thực�trên�
mô�hình�vật�lý.�

2.�LỰA�CHỌN�MẪU�NGHIÊN�CỨU

� Mẫu�bơm�hướng� trục�để�khảo�sát,�mô�
phỏng�được�thiết�kế�cánh�với�n

s
≈

 
1.200,�đường�

kính�bánh�công�tác�đối�với�phương�án�cánh�trụ�
là� 340�mm,� phương� án� cánh� cầu� là�352�mm.�
Số�vòng�quay�n

m�
=�980�v/ph,�cột�áp�thiết�kế�H

m�

=�2.35�m;�lưu�lượng�thiết�kế�Q
m�
=�0.386�m3/s;�

n
s
� =� 1.172.�Trên� cơ� sở� các� kết� quả� tính� toán�

thiết�kế,�tiến�hành�xây�dựng�mô�hình�mô�phỏng�
để�khảo�sát�đặc�tính�dòng�chảy�trong�bơm�trên�
phần�mềm�ANSYS�CFX�theo�4�phương�án:

� -�Phương�án�1:�Bầu�cánh�hình�trụ,�bánh�
công�tác�hình�trụ�D340.

� -�Phương�án�2:�Bầu�bánh�công�tác�hình�
trụ,�mặt�ngoài� bánh�công� tác� hình� cầu�D352.�
Biên�dạng�cánh�được�tính�toán�tương�ứng�với�
đường� kính� bánh� công� tác� D340� và� kéo� dài�
cánh�cho�đến�mặt�cầu�D352.

� -�Phương�án�3:�Bầu�bánh�công�tác�hình�
trụ,�mặt�ngoài� bánh�công� tác� hình� cầu�D352.�
Biên�dạng�cánh�được�tính�toán�tương�ứng�với�
đường�kính�bánh�công�tác�hình�trụ�D352�và�cắt�
gọt�bớt�cánh�cho�đến�mặt�cầu�D352.

� -�Phương�án�4:�Bầu�bánh�công�tác�hình�
cầu,�mặt�ngoài�buồng�bánh�công�tác�hình�cầu�
D352,� đồng� thời� các� pro�le� biên� dạng� cánh�
được�đặt�trong�các�mặt�cầu�đồng�tâm.

� Ở�đây,�các�phương�án�2�và�phương�án�
3�chỉ�xuất�hiện�để�so�sánh,�đánh�giá�để�hiểu�rõ�
thêm�mức�độ�ảnh�hưởng� trong�so�sánh� tương�
quan�chứ�không�phải�là�các�phương�án�thực�tế.
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3.�XÂY�DỰNG�MÔ�HÌNH�MÔ�PHỎNG�BƠM�

3.1.�Thiết�kế�bộ�dẫn�dòng�bơm�mô�hình�

� Các�dữ�liệu�tham�khảo�trong�quá�trình�
tính�toán�bơm�mô�hình�như�sau:

� Quá� trình� tính� toán� thiết� kế,� sử� dụng�
phương�pháp�Vozonhexenki-Pêkin�đã�lập�trình�
trên�máy�tính.�Kết�quả�thiết�kế�biên�dạng�pro�l�
cánh�được�thể�hiện�ở�Hình�1.�Quy�luật�đắp�độ�
dày�cánh�theo�mẫu�pro�l�VIGM-420,�chiều�dày�
cánh� công� tác� δ

max
� tham� chiếu�mẫu�OP6� của�

Liên�Xô�cũ.

Hình�1.�Bản�vẽ�thiết�kế�cánh�bơm�theo�4�phương�án

Hình�2.�Bản�vẽ�kết�cấu�các�dạng�bộ�dẫn�dòng�bơm�

mô�hình�theo�các�phương�án

� Các�thiết�kế�cho�các�dạng�bộ�dẫn�dòng�
bơm�mô�hình�của�4�phương�án�như�trình�bày�ở�
Hình�2.�

3.2.�Xây�dựng�mô�hình�trên�SolidWorks�và�
chia�lưới

� Từ�kết�quả�thiết�kế,�mô�hình�bơm�được�
xây�dựng�trên�SolidWorks�cấu�trúc�3D�để�đưa�
vào�thiết�lập�bài�toán�mô�phỏng�(Hình�3).�Do�
tính�chất�hình�dạng,�phương�án�dạng�trụ�sẽ�chia�
lưới�theo�kiểu�cấu�trúc,�các�phương�án�dạng�cầu�
sẽ�chia�lưới�không�cấu�trúc�phù�hợp,�đảm�bảo�
tính�toán�được�vùng�khe�hở�thủy�lực�giữa�biên�
cánh�công�tác�và�thân�bơm�là�0.001D.

Hình�3.�Mô�phỏng�3D�bơm�mô�hình�trong�
Design�modler

�����

Hình�4.�Các�vùng�chia�lưới�

� Cỡ� lưới�đảm�bảo�độ�mịn�cần� thiết�phù�
hợp�với�hình�dạng�bao,�biên�dạng�tính�toán�như�
thể�hiện�ở�Hình�4.�Phương�pháp�chia�lưới�trên�
cho�ra�dạng�lưới�không�cấu�trúc�nhưng�lại�phân�
bố�khá�đồng�đều�và�phù�hợp.�Để�đảm�bảo�tiêu�
chuẩn�hội�tụ,�số�lưới�miền�tính�toán�của�hệ�là�
1.22x106�cho�phương�án�chia�lưới�cấu�trúc�và�
3.92x106� cho�phương�án� chia� lưới�không�cấu�
trúc.

3.3.�Chọn�mô�hình�tính�toán�và�thiết�lập�điều�
kiện�biên

� Trong� mô� phỏng� các� máy� bơm,� mô�
hình�rối�Shear�Stress�Transport�k-ω�là�lựa�chọn�
phù�hợp�để�giải�độc�lập�2�phương�trình�chuyển�
động�với�năng� lượng�động�học� rối� (k)�và� tốc�
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độ�tiêu�tan�rối�của�nó�(ω).�Các�điều�kiện�biên�
được� thiết� lập� với� Inlet� và� Outlet� theo� chiều�
dòng� chảy� của�máy� bơm� [5].� Áp� dụng� thuật�
giải�Solver�CFX�và�tính�toán�3D�dựa�trên�biên�
áp�suất�(Pressure-Based).�Chất�lỏng�là�nước�ở�
nhiệt�độ�25oC;�bọt�khí,�áp�suất�hơi�bão�hòa�là�Pv�
=�3173�Pa.�Thiết�lập�các�điều�kiện�biên�khác�để�
phục�vụ�tính�toán,�gồm:

� +�Vùng�bánh�công�tác:�n�=�980�(v/ph);

� +�Các�vùng�Stator,�đầu�vào�là�áp�suất�và�
đầu�ra�dạng�áp�suất�hoặc�lưu�lượng;�

� +�Biên�tường�là�dạng�biên�không�trượt�
No-slip�wall;

� +�Áp�suất�tham�chiếu:�1�atm;

� +�Áp�suất�tĩnh�đầu�vào:�Static�pressure�
inlet�=��0.9�(bar),�áp�suất�này�lấy�sát�với�thực�tế�
kể��đến�sự�chênh�lệch�mặt�thoáng�với�tâm�máy�
là�1�m;

� +�Lưu�lượng�đầu�ra:�Outlet�=�1390/3600�
=�0.386�(m3/s);�

� +�Trong�phần�solver-setting�phải� thêm�
các�điều�kiện�biên�periodic�(tuần�hoàn)�cho�các�
mặt�cắt;��

� +� Các� interface� để� dạng� Rotor-Stator,�
Speci�c� angle� 120� độ� cho� Rotor� (3� lá� cánh�
công�tác),�90�độ�cho�Suction�(4�lá�cánh�hướng�
dòng�vào)�và�45�độ�cho�Stator�(8�lá�cánh�hướng�
dòng�ra);

� -�Đặt�tiêu�chuẩn�hội�tụ:�0,00001;

� -�Timestep�size�for�pump�(turbomachine):�
∆t�≈�0.002s;

� -�Đặt�Total�time�là�100s�và�bắt�đầu�tính�
toán.

4.�KẾT�QUẢ�VÀ�THẢO�LUẬN

4.1.�Kết�quả�mô�phỏng

� Các�kết�quả�bằng�hình�ảnh�về�phân�bố�
vận� tốc� và� vec-tơ,� phân� bố� áp� suất� theo�mặt�
cắt,�phân�bố�áp�suất�mặt�trước�và�mặt�sau�bánh�
công�tác�của�các�phương�án�như�sau:

Hình�5.�Hình�ảnh�kết�quả�mô�phỏng�phương�án�1

Hình�6.�Hình�ảnh�kết�quả�mô�phỏng�phương�án�2
�� �

Hình�7.�Hình�ảnh�kết�quả�mô�phỏng�phương�án�3
�� �

Hình�8.�Kết�quả�mô�phỏng�về�phân�bố�áp�suất,�
vector�vận�tốc�(mặt�cắt�dọc�trục)

� Thông� số� làm� việc� của� bơm� tại� lưu�
lượng� thiết� kế� được� tính� toán� từ� kết� quả�mô�
phỏng�như�trong�Bảng�1:
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Bảng�1.�Bảng�thống�kê�kết�quả�các�thông�số�mô�phỏng:

Thông�số Q�(m3/s) H�(m) P�trục�(kW) Ptl�(kW) Hiệu�suất(�) n�(v/ph)

Phương�án�1 0.386 2.37 11.07 8.98 81.1 980

Phương�án�2 0.386 2.47 12.97 9.36 72.15 980

Phương�án�3 0.386 2.74 14.30 10.38 72.58 980

Phương�án�4 0.386 1.40 5.31 5.31 70.75 980

4.2.�Nhận�xét�và�thảo�luận

� Trên�cơ�sở� các�kết�quả�mô�phỏng�các�
phương�án�thiết�kế�ở�cùng�lưu�lượng�thiết�kế�Q�
=�0.386�m3/s,�so�sánh�về�giá�trị�thông�số�thủy�
lực�của�bơm,�ta�nhận�thấy:
 
� -�Phương�án�1,�phần�dẫn�dòng�có�bầu�
trụ�và�cánh�trụ�D340�cho�hiệu�suất�cao�nhất�(đạt�
81.1�)�và�cột�áp�đạt�được�của�bơm�tại�điểm�mô�
phỏng�là�2.37�m,�tăng�0.9��so�với�cột�áp�thiết�
kế;

� -� Phương� án� 2,� phần� dẫn� dòng� là� bầu�
trụ,�cánh�cầu�dựa�trên�cánh�trụ�D340�cho�hiệu�
suất�đạt�72.15�,�cột�áp�đạt�được�tại�điểm�mô�
phỏng�tăng�4.2��so�với�cột�áp�thiết�kế.

� -� Phương� án� 3,� phần� dẫn� dòng� là� bầu�
trụ,�cánh�cầu�dựa�trên�cánh�trụ�D352�cho�hiệu�
suất�đạt�72.58�,�cột�áp�đạt�được�tại�điểm�mô�
phỏng�tăng�15.6��so�với�cột�áp�thiết�kế.

� -�Phương�án�4,�phần�dẫn�dòng�có�bầu�
cầu�và�cánh�cầu�chuyển�đổi�từ�cánh�trụ�D340�
cho�hiệu�suất�đạt�70.75�,�cột�áp�tại�điểm�mô�
phỏng�giảm�41���so�với�cột�áp�thiết�kế.

� Sự�thay�đổi�về�hiệu�suất�và�cột�áp�được�
giải� thích� thông�qua� trường�phân� bố�vận� tốc.�
Phương�án�1,�có�trường�vận�tốc�phân�bố�đều,�
không�xuất�hiện�xoáy�trong�vùng�buồng�bánh�
công� tác.�Phương�án�2�và�3,� tương�đối�giống�

nhau�với�trường�vận�tốc�có�sự�mất�ổn�định�phía�
sau�buồng�bánh�công�tác,�tại�đây�có�khả�năng�
xuất�hiện�xoáy�do�dòng�ngược�tại�phần�vỏ�sát�
thành�theo�khe�hở�thủy�lực�và�độ�chênh�áp�gây�
ra.�Phương�án�4�có�trường�vận�tốc�kém�ổn�định�
ngay�trong�vùng�bánh�công�tác,�xuất�hiện�nhiều�
xoáy.�Nguyên�nhân�phần�dẫn�dòng�bầu�cầu�và�
vỏ�cầu�tác�động�đáng�kể�tới�phân�bố�dòng�chảy�
do�sự�tách�thành�trên�bầu�cánh�cũng�như�trên�
thân�bơm.

� Qua�các�phân�tích�trên,�ta�có�các�nhận�
xét�như�sau:�

� -�Phương�án�4,�mặc�dù�hiệu�suất�vẫn�đạt�
hơn�70��nhưng�thấp�nhất�trong�4�phương�án�và�
cột�áp�chỉ�đạt�khoảng�60��cột�áp�mong�muốn�
do�tổn�thất�áp�suất�bởi�kết�cấu�dẫn�dòng�cầu.��

� -�So�với�phương�án�1�thì�phương�án�2�và�
3�có�hiệu�suất�nhỏ�hơn�tới�9��do�có�một�phần�
kết�cấu�thân�cầu�tác�động.�Tuy�cột�áp�có�tăng�
không�đáng�kể�nhưng�là�các�phương�án�thiết�kế�
dùng�mục� đích� so� sánh� trên� lý� thuyết,� không�
dựa� trên� thiết� kế� cơ� bản� với� điểm�mô� phỏng�
của�phương�án�2�và�3�không�phải�là�điểm�làm�
việc�tối�ưu.�Tuy�nhiên,�việc�thiết�kế�chuyển�đổi�
từ�cánh�dạng�trụ�sang�cánh�dạng�cầu�sử�dụng�
D340�hay�D352�không�tạo�sự�khác�biệt�gì�đáng�
kể�về�hiệu�suất�của�2�phương�án�này,�chỉ�có�cột�
áp�đạt�được�của�phương�án�3�gia�tăng�lớn�đến�
15�,�cao�hơn�đáng�kể�so�với�phương�án�2.
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5.�KẾT�LUẬN

� Các�kết�quả�nghiên�cứu� trên�đạt�được�
một�số�kết�luận�như�sau:
    
� Việc�sử�dụng�thiết�kế�bộ�dẫn�dòng�dạng�
trụ�với�bầu�cánh� trụ�và� thân�bơm�trụ�vẫn�cho�
hiệu�suất�tốt�nhất.
      
� Đối�với�bơm�hướng�trục�cánh�xoay,�để�
đạt�hiệu�quả�lớn�nhất�khi�xoay�cánh,�cần�có�sự�
lựa� chọn� đường� kính� cầu� của� bầu� bánh� công�
tác�và�thân�bơm�phù�hợp�bởi�khả�năng�gây�suy�
giảm�đáng�kể�tới�hiệu�suất�bơm.�Tác�động�của�
độ�cầu�ở�bầu�cánh� trong�phần�dẫn�dòng�dạng�
cầu�có�ảnh�hưởng�rất�lớn�đối�với�giá�trị�cột�áp�
của�máy�bơm�(giảm�tới�40��trong�trường�hợp�
bơm� hướng� trục� đang� khảo� sát� tại� n

s
� xấp� xỉ�

1.200).
     
� Đối� với� bơm� hướng� trục� có� số� vòng�
quay�đặc�trưng�cao,�khi�thiết�kế�ở�phần�tiết�diện�
biên�của�cánh�bánh�công�tác,�việc�chọn�thông�
số�đường�kính� tính�toán�(D340�hay�D352)�để�
chuyển�đổi� từ� trụ� sang�cầu�vẫn�dựa�vào�cách�
tính� toán� theo� cánh� trụ� thông� thường� (D340)�
mà�không�gây�ảnh�hưởng�lớn�tới�kết�quả�thiết�
kế.
   

� Trong�thời�gian�tới,�việc�tối�ưu�lựa�chọn�
bộ�dẫn�dòng�dạng�cầu�cần�tiếp�tục�nghiên�cứu,�
đặc� biệt� các� bơm�có� số� vòng� quay� đặc� trưng�
cao� thường�có� tốc�độ�dòng�chảy� lớn,�dễ�phát�
sinh�các�hiện�tượng�tách�thành�và�rối�khi�độ�cầu�
không�phù�hợp.v
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