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CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA BƠM LY TÂM  

09:07 Đăng bởi: Bảo dưỡng cơ khí  

Mục bài viết: Bơm ly tâm - Centrifugal Pump  

1. Cấu tạo của bơm ly tâm: 

 

Xét sơ đồ kết cấu của một bơm ly tâm đơn giản trên hình sau đây, ta thấy bơm ly tâm gồm có các bộ phận chủ yếu 

sau : 

 

Bánh công tác: kết cấu có 3 dạng chính là cánh mở hoàn toàn, mở một phần và cánh kín. Bánh công tác được lắp 

trên trục của bơm cùng với các chi tiết khác cố định với trục tạo nên phần quay của bơm gọi là Rôto. Bánh công tác 

được đúc bằng gang hoặc thép theo phương pháp đúc chính xác. Các bề mặt cánh dẫn và đĩa bánh công tác yêu 

cầu có độ nhẵn tương đối cao (tam giác 3 đến 6) để giảm tổn thất. Bánh công tác và Rôto của bơm đều phải được 

cân bằng tĩnh và cân bằng động để khi làm việc bánh công tác không cọ xát vào thân bơm. 

 

Trục bơm: thường được chế tạo bằng thép hợp kim và được lắp với bánh công tác thông qua mối ghép then. 

 

Bộ phận dẫn hướng vào. Hai bộ phận này thuộc thân bơm thường 

 

Bộ phận dẫn hướng ra (buồng xoắn ốc) đúc bằng gang có hình dạng tương đối phức tạp. 

 

Ống hút. Hai loại ống này có thể làm bằng gang đúc, tôn hàn hoặc cao su. 

 

Ống đẩy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.baoduongcokhi.com/2009/06/cau-tao-va-nguyen-ly-hoat-ong-cua-bom.html
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Hình 1: Các bộ phận của bơm ly tâm 

 

 

Một số dạng của bánh công tác của bơm ly tâm thường được sử dụng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2: Các dạng bành công tác 

 

 

2. Nguyên lý hoạt động của bơm ly tâm : 

 

Trước khi bơm làm việc, cần phải làm cho thân bơm (trong đó có bánh công tác) và ống hút được điền đầy chất lỏng, 

thường gọi là mồi bơm . 

 

Khi bơm làm việc, bánh công tác quay, các phần tử chất lỏng ở trong bánh công tác dưới ảnh hưởng của lực ly tâm 

bị văng từ trong ra ngoài, chuyển động theo các máng dẫn và đi vào ống đẩy với áp suất cao hơn, đó là quá trình đẩy 

của bơm. Đồng thời, ở lối vào của bánh công tác tạo nên vùng có chân không và dưới tác dụng của áp suất trong bể 

chứa lớn hơn áp suất ở lối vào của bơm, chất lỏng ở bể hút liên tục bị đẩy vào bơm theo ống hút, đó là quá trình hút 

của bơm. Quá trình hút và đẩy của bơm là quá trình liên tục, tạo nên dòng chảy liên tục qua bơm. 

 

Bộ phận dẫn hướng ra (thường có dạng xoắn ốc nên còn gọi là buồng xoắn ốc) để dẫn chất lỏng từ bánh công tác ra 

ống đẩy được điều hòa, ổn định và còn có tác dụng biến một phần động năng của dòng chảy thành áp năng cần 

thiết. 
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"Bảo trì phòng ngừa mà mục tiêu chủ yếu là giữ cho thiết bị luôn hoạt động ở trạng thái ổn định chứ không phải sửa 

chữa khi có hư hỏng" 

Các bài liên quan 

Hiện tượng Surge ở máy nén và cách kiểm soát  

13:36 Đăng bởi: Bảo dưỡng cơ khí  

Mục bài viết: Máy nén ly tâm  

Các máy nén -tuabin, hoặc ly tâm hoặc hướng trục, là trái tim của nhiều quá trình công nghệ. Thông thường, các máy 

nén là quan trọng đối với hoạt động của các nhà máy, nhưng vẫn hiếm khi chúng được lắp đặt thêm một máy dự 

phòng. Vấn đề xung động "Surging" là một mối đe dọa lớn cho các máy nén và quá trình công nghệ. Ngăn ngừa 

Surge là một điều quan trọng trong quá trình kiểm soát công nghệ khi mà surging có thể cho tăng chi phí do ngừng 

máy và gây phá hủy về cơ khí cho các máy nén. Một hệ thống kiểm soát anti-Surge hiệu quả là rất quan trọng cho 

mỗi turbocompressor.  

Surging là gì 

Nhiều người cho rằng, surging là tương tự hiện tượng xâm thực ở máy bơm ly tâm, nhưng thực ra không phải là vậy. 

Surging được định nghĩa như là sự tự dao động của áp suất cửa xả và tốc độ dòng, bao gồm một sự đảo ngược 

dòng. Mỗi máy nén ly tâm hoặc hướng trục có một sự kết hợp của các đặc tính áp suất cực đại và dòng tối thiểu. 

Ngoài điểm này, surging sẽ xảy ra. Trong thời gian surging, một dòng đảo ngược thường kèm theo một sự mất áp.  

Surging được minh họa hay nhất bằng cách quan sát sự chuyển động của máy nén tại thời điểm hoạt động trên 

đường cong đặc tính như được hiển thị trong Hình 1.  

http://suachuacokhi.blogspot.com/2009/05/so-tay-thep-ket-cau-beginners-guide-to.html
http://suachuacokhi.blogspot.com/2009/05/so-tay-thep-ket-cau-beginners-guide-to.html
http://suachuacokhi.blogspot.com/2009/05/so-tay-thep-ket-cau-beginners-guide-to.html
http://suachuacokhi.blogspot.com/2009/05/so-tay-thep-ket-cau-beginners-guide-to.html
http://www.linkwithin.com/learn?ref=widget
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250
http://suachuacokhi.blogspot.com/search/label/Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20b%E1%BA%A3o%20tr%C3%AC
http://suachuacokhi.blogspot.com/search/label/Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20b%E1%BA%A3o%20tr%C3%AC
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Hình 1: Đường cong đặc tính của máy nén (điểm gạch đứt là điểm vận hành gây ra Surging) 

Sự phát triển của chu kỳ Surge 

Xem xét một hệ thống máy nén như được hiển thị trong Hình 2. Áp suất cửa xả được ký hiệu Pd và áp dòng ra bồn là 

PV.  

 

Figure 2: Example Compressor SystemHình 2: Ví dụ hệ thống Compressor 

Bây giờ, tham khảo Hình 3, giả sử rằng hệ thống hoạt động ổn định tại tại điểm D. Nếu các nhu cầu về khí giảm, điểm 

vận hành sẽ được chuyển hướng về điểm A, điểm Surging. Nếu tải giảm đủ, điểm vận hành máy nén sẽ vượt qua 

điểm A. Ngoài điểm A, máy nén sẽ mất khả năng để tăng áp suất cửa ra như vậy mà Pd sẽ trở nên thấp hơn PV. Đây 

là dòng chảy ngược được quan sát trong thời gian surging. Các điểm vận hành sau đó sẽ chuyển đến điểm B. 



 

Figure Hình 3: Đồ thị các điểm vận hành 3: Graph of Operating Points 

Điểm B không phải là một điểm vận hành ổn định. Khi có dòng chảy ngược xảy ra, áp xả sẽ giảm. Điều này gây cho 

điểm vận hành di chuyển từ điểm B đến điểm C. Tại điểm C, tốc độ dòng chảy là không đủ để tạo nên áp lực cần 

thiết để trở về điểm A. Vì vậy, điểm vận hành sẽ di chuyển đến điểm D, nơi tốc độ dòng chảy vượt quá tải yêu cầu và 

áp suất hình thành cho đến khi đến điểm A. Điều này hoàn thành một chu kỳ Surg. Các chu kỳ tiếp theo được bắt đầu 

lại với một dòng chảy ngược khác và quá trình lặp cho đến khi một ngoại lực phá vỡ các chu kỳ Surge. 

HẬU QUẢ CỦA SURGING 

Hậu quả của Surging có thể bao gồm:  

1. Các dao động nhanh về áp suất và dòng gây ra quá trình công nghệ không ổn định 

2. Tăng nhiệt độ bên trong các máy nén 

3. Làm ngừng máy nén 

4. Phá hủy về cơ khí 

Phá hủy về cơ khí: 

* Bạc đỡ mang tải trong giai đoạn đầu tiên của surging. Một bên tải được đặt trên rotor tác động 

vuông góc với trục. 

*Bạc chặn mang tải do có tải và khi không tải. 

* Seal có sự cọ xát 

* Các bộ phận động và tĩnh có thể chạm nhau khi bạc chặn bị quá tải. 

KIỂM SOÁT Anti-Surge 

Cách duy nhất để ngăn ngừa surging là tuần hoàn Recycle hay tháo xả blow down một phần của dòng máy nén để 

giữ nó xa khỏi giới hạn Surging. Thật không may, dòng khí bổ sung này lại ảnh hưởng đến vấn đề hiệu quả kinh tế. 

Vì vậy, việc kiểm soát hệ thống phải có khả năng xác định một cách chính xác các điểm hoạt động của máy nén như 

là điểm để cung cấp dòng Recycle đầy đủ, nhưng không quá nhiều. 

 

Một đường giới hạn Surge (Surge Limit Line SLL) là đường kết nối các điểm Surge khác nhau ở các tốc độ khác nhau. 

Cài đặt điểm kiểm soát anti-surge được thể hiện trên biểu đồ máy nén trong Hình 4 là một đường mà chạy song song 



với đường giới hạn Surge SLL. Đường này được gọi là Đường kiểm soát Surge (SCL). Bộ kiểm soát sẽ có thể tính 

toán độ lệch từ các điểm vận hành đến SCL.  

 

Figure 4: Compressor Operating MapHình 4: Biểu đồ hoạt động của máy nén 

Giới hạn Surge ở máy nén không cố định đối với bất kỳ biến được đo như tỉ lệ nén hoặc mất áp khi qua lưu tốc kế. 

Thay vào đó, nó là một hàm phức tạp trong đó sự phụ thuộc vào các thành phần khí, tốc đô quay, nhiệt độ và áp suất 

cửa hút. Một vòng lặp đóng kiểm soát PI sẽ không thể ngăn chặn Surge trong thời gian nhiễu loạn lớn hoặc nhanh. Vì 

vậy, một sự kiểm soát như vậy sẽ không thể stop Surge. Thay vào đó, cách kiểm soát đơn giản sẽ là chu kỳ mở và 

đóng cửa van tuần hoàn Recycle để đáp ứng lại chu kỳ Surge liên tiếp. Để kiểm soát một PI tác động một cách 

nhanh chóng, giá trị "b" cần phải cao. Điều này sẽ cho kết quả giảm vùng vận hành của máy nén xuống khi van 

Recycle được đóng lại. 

Do đó, một vòng lặp kiểm soát mở được sử dụng kết hợp cùng với một vòng lặp đóng kiểm soát anti-Surge. Tổng thể 

cấu hình được hiển thị trong Hình 5. Một đường ngắt tuần hoàn Recycle Trip Line (RTL) sẽ được sử dụng giữa các 

SLL và SCL. Sự nhiễu loạn chậm và nhỏ được quản lý bởi vòng lặp kiểm soát đóng mà giữ cho điểm vận hành của 

máy nén tiến đến bên phải của đường RTL. Đối với nhiễu loạn lớn và nhanh, cđiểm vận hành của máy nén sẽ tiếp 

cận tới đường RTL. Tại thời điểm này, vòng lặp kiểm soát mở sẽ được bắt đầu. Điều này sẽ thêm một bước thay đổi 

đó là một chức năng của điểm vận hành máy nén vào lúc này sẽ tiến tới đưRTL. Theo cách này, mở van nhanh 

chóng sẽ đủ để dừng Surging. 

 

Bộ chuyển đổi khuếch đại cũng được sử dụng trong kiểm soát chống Surge. Khi các điểm vận hành di chuyển nhanh hướng tới 

đường SCL, bộ khuyếch đại này sẽ di chuyển SCL hướng về điểm vận hành.  



 

Figure 5: Compressor Anti-SurHình 5: Sơ đồ kiểm soát Anti-surge ge Control Scheme 

Yêu cầu đối với van chống Surge (Anti-Surge Valve) 

1. Van phải đủ lớn để ngăn chặn surging dưới mọi điều kiện hoạt động. Tuy nhiên, một van quá lớn sẽ làm cho làm việc kém. 

 

2. Tốc độ hành trình - tốc độ hành trình đáp ứng nhanh là rất quan trọng.  

Thời gian để chạy hết hành trình van được đề nghị như sau 

Size Close to Open Time  Open to Close Time 

1" to 4" 1 second <> 

6" to 12" 2 seconds <> 

16" and up 3 seconds <> 

3. Đảm bảo cung cấp đầy đủ khí nén cho van hoạt động tốt. 

 

4. Tubing chạy nên được tối thiểu thời gian trễ. 

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->5. Một máy nén để tăng áp lượng khí nén yêu cầu để đảm bảo đáp ứng nhanh chóng và cân 

bằng nhau ở thời gian mở và đóng van. 

 

6. Van sẽ mở hoàn toàn khi bị lỗi 

5 phương pháp bảo trì quan trọng trong công nghiệp  

http://www.baoduongcokhi.com/2010/01/5-phuong-phap-bao-tri-quan-trong-trong.html


16:14 Đăng bởi: Bảo dưỡng cơ khí  

Mục bài viết: Quản lý bảo trì  

Bảo trì và các phương pháp của nó có tầm quan trọng đặc biệt trong công nghiệp. Trong bài này, chúng ta sẽ đi tìm 

hiểu hầu hết các phương pháp quan trọng bao gồm: bảo trì phục hồi, bảo trì phòng ngừa, bảo trì cơ hội, bảo trì dựa 

trên tình trạng và bảo trì dự đoán.  

Bảo trì phục hồi: Phương pháp bảo dưỡng này cũng được đặt tên bảo trì chữa cháy (fire-fighting maintenance) hay 

bảo dưỡng dựa trên hư hỏng (failure based maintenance or breakdown maintenance). Khi phương pháp bảo trì phục 

hồi được áp dụng, bảo trì không được thực hiện cho đến khi xảy ra sự hư hỏng. Đây được coi là một phương pháp 

khả thi trong trường hợp lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, giống như chữa cháy, loại bảo trì này thường xuyên gây ra thiệt 

hại nghiêm trọng cho thiết bị phương tiện, con người và môi trường. Hơn nữa, với sự cạnh tranh toàn cầu và mức lợi 

nhuận nhỏ đã buộc các nhà quản lý bảo trì phải áp dụng phương pháp bảo dưỡng hiệu quả và đáng tin cậy hơn. 

Bảo trì phòng ngừa: phương pháp này dựa trên đặc điểm độ tin cậy các thành phần của thiết bị. Dữ liệu có thể 

dùng để phân tích cách thức hư hỏng của các thành phần máy và cho phép các kỹ sư bảo trì xác định một chương 

trình bảo dưỡng định kỳ cho nó. Các chính sách bảo trì phòng ngừa cố gắng để xác định một loạt các công việc kiểm 

tra, thay thế hoặc sửa đổi các thành phần của máy với một tần suất thực hiện dựa trên tần suất hư hỏng. Nói cách 

khác, bảo trì phòng ngừa duy trì được hiệu quả của việc khắc phục các vấn đề liên quan đến việc mài mòn của các 

thành phần máy. Một điều hiển nhiên rằng, sau khi kiểm tra, không phải lúc nào cũng cần thiết thay thế các thành 

phần. Để duy trì hoạt động phòng ngừa, một hệ thống hỗ trợ ra quyết định là cần thiết và thường rất khó để xác định 

khoảng thời gian giữa hai lần bảo trì hiệu quả nhất vì thiếu các dữ liệu lịch sử. Trong nhiều trường hợp khi các 

phương pháp bảo dưỡng được sử dụng, hầu hết các máy được duy trì đáng kể tuổi thọ có ích. Tuy nhiên, phương 

pháp này thường dẫn đến bảo trì không cần thiết, thậm chí làm hư hỏng máy nếu bảo trì không đúng. 

Bảo dưỡng Cơ hội: được thực hiện cùng một thời gian nhằm thay thế hay kiểm tra các thành phần khác nhau trên 

cùng một máy hoặc nhà máy. Loại bảo trì có thể toàn bộ nhà máy phải shutdown tại thời gian đã định để thực hiện 

các công việc bảo trì liên quan cùng một lúc. Bảo trì cơ hội thường tiến hành theo cách mà tiết kiệm chi phí khi mà ít 

nhất hai công việc bảo trì được thực hiện cùng một lúc. Để giảm tổng chi phí bảo trì và mất sản xuất. Phương pháp 

bảo trì này đòi hỏi phải có sự phối hợp và hỗ trợ bộ phận sản xuất. 

Bảo trì dựa trên tình trạng: quyết định bảo trì được thực hiện tùy thuộc vào dữ liệu đo được từ một hệ thống cảm 

biến. Ngày nay, một số kỹ thuật giám sát chẳng hạn như giám sát rung động, phân tích chất bôi trơn và kiểm tra siêu 

âm. Các các thông số dữ liệu thiết bị được theo dõi có thể cho các kỹ sư biết tình trạng máy, cho phép các nhân viên 

bảo trì thực hiện bảo dưỡng cần thiết trước khi sự hư hỏng xảy ra. Phương pháp này thường được áp dụng cho các 

máy quay và máy tịnh tiến, ví dụ: tua bin, máy bơm ly tâm và máy nén. Tuy nhiên, sự hạn chế chất lượng và trong thu 

thập dữ liệu làm giảm hiệu quả và độ chính xác của phương pháp bảo trì dựa trên tình trạng. 

Bảo trì dự đoán: Không giống như chính sách bảo trì dựa trên tình trạng, bảo dưỡng dự đoán thu thập các dữ liệu, 

thông số quan trọng cần được kiểm soát để phân tích nhằm tìm ra một khuynh hướng thay đổi có thể. Điều này làm 

cho nó có thể dự đoán khi lượng giá trị kiểm soát đạt hoặc vượt quá giá trị ngưỡng. Các nhân viên bảo trì sau đó sẽ 

có thể lên kế hoạch khi nào (tùy thuộc vào điều kiện vận hành), các thành phần cần thay thế hoặc sửa chữa.  

 

http://www.baoduongcokhi.com/search/label/Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20b%E1%BA%A3o%20tr%C3%AC


 

 

Xâm thực trong bơm ly tâm và 

cách khắc phục 

 



 

Hiện tượng xâm thực  

Các máy thủy lực với các chất lỏng như nước, dầu… nên các tính chất lý hóa của 

chất lỏng có ảnh hưởng nhất định đến các thông số làm việc của máy. Một trong 

những ảnh hưởng quan trọng là việc bốc hơi của chật lỏng gây nên hiện tượng 

xâm thực. 

Chất lỏng ở nhiệt độ nhất định sẽ sôi dưới một áp suất nhất định gọi là áp suất bốc 

hơi bão hòa pbh. Ví dụ đối với nước áp suất bốc hơi bão hòa ứng với các nhiệt độ 

khác nhau như sau: 

Nhiệt độ t0C 0 10 20 30 40 60 80 100 120 

Pbh/γ (m) 0,06 0,12 0,24 0,48 0,75 2,03 4,83 10,3 20,2 

Như vậy ở một nhiệt độ nào đó, khi áp suất trong chất lỏng bằng áp suất bốc hơi 

thì chất lỏng sẽ sôi tạo nhiều bọt khí trong dòng chảy. Các bọt khí này sẽ bị dòng 

chảy cuốn vào những vùng có áp suất lớn hơn (p>pbh) sẽ ngưng tụ thành các giọt 

nước có thể tích nhỏ hơn nhiều so với thể tích của bọt khí. Khi đó dòng chảy sẽ 

hình thành những khoảng trống cục bộ thu hút các phần tử xung quanh xô tới với 

vận tốc lớn làm áp suất tại đó tăng đột ngột lên rất cao làm rỗ bề mặt kim loại, phá 

hỏng các bộ phận làm việc của máy. Hiện tượng này gọi là hiện tượng xâm thực, 

thường xảy ra ở các máy thủy lực có áp suất nhỏ và nhiệt độ cao. Thực nghiệm 

cho thấy, sự phá hủy bề mặt kim loại đặc biệt nhanh nếu như kim loại dòn, còn các 

bề mặt phẳng, nhẵn bị phá hỏng do xâm thực ít hơn. 

Khi xảy ra hiện tượng xâm thực, dòng chảy trong máy bị gián đoạn, máy làm việc 



ồn và rung, các thông số làm việc của máy bị giảm đột ngột. 

 

Hình: Hiện tượng các bọt khí bị ngưng tụ 

Hiện tượng xâm thực trong bơm ly tâm  

Khi xảy ra hiện tượng xâm thực trong bơm thường có tiếng ồn và tiếng kêu lách 

tách ở phía trong, gây ra rung động bơm. 

Khi xảy ra hiện tượng xâm thực dữ dội sẽ làm giảm cột áp và hiệu suất của bơm. 

Để khai thác bơm được lâu dài cần phải đưa ra các điều kiện để loại bỏ hiện tượng 

xâm thực. Để đảm bảo điều đó thì áp suất trên cửa vào của bánh công tác phải lớn 

hơn gía trị áp suất mà tại đó chất lỏng có thể sôi. 

Để phòng ngừa sự sụt cột áp do hiện tượng xâm thực gây ra thì bơm cần có một 

lượng dự trữ cột áp Dh. Để nâng cao chất lượng chống xâm thực nhằm nâng cao 

chiều cao hút của bơm cần phải thực hiện các yêu cầu sau: Các mép cánh dẫn ở lối 

vào phải vê tròn và dát mỏng, phần lối dẫn vào bánh công tác phải được làm nhẵn 

bóng và có hình dạng thích hợp. 

 



Bầu lọc dầu   

 

Bầu lọc dầu gồm bầu lọc thấm, bầu lọc ly tâm có nhiệm vụ lọc sạch cặn bẩn, và 

nước trong dầu bôi trơn.  

 

 

Trong hệ trống bôi trơn ngoài lưới lọc sơ cấp lắp trước lỗ hút của bơm dầu, còn có 

bầu lọc thứ cấp. Bầu lọc thứ cấp có loại cố định và loại thay thế chỉ dùng một lần, 

được lắp phía sau bơm dầu nhờn. 

1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại lọc dầu: 

Các bầu lọc dầu thường dùng các phần tử lọc là lõi lọc kim loại, lõi lọc giấy, lõi 

lọc nỉ hay lõi lọc ly tâm.`` 

a. Bầu lọc có lõi lọc là tấm lọc kim loại: ( hình 1) 

Phần tử lọc gồm các tấm kim loại 1,2 xếp xen kẽ với nhau tạo thành các khe lọc 

( khe hở lọc khoảng 0,07 - 0,08 mm). Các tấm được lắp trên trục bầu lọc, tạo thành 

lõi lọc, được đặt trong vỏ bầu lọc, trong bầu lọc còn có van an toàn, phòng khi bầu 

lọc bị tắc. 



 
 

Hình 1 : Cấu tạo bầu lọc toàn phần thứ cấp có lõi lọc kim loại 

 

Hoạt động: Dầu nhờn được bơm vào bầu chứa, chạy quanh lõi lọc vào ống trung 

tấm sau đó đến đường dầu chính để đi bôi trơn các bộ phận trong hệ thống hay 

chảy về cácte chứa dầu tuỳ thuôch kiểu lọc một phần hay toàn phần. loại bầu lọc 

một phần dầu đi vào động cơ nhờ đường ống nối mền hoặc kim loại. Loại bầu lọc 

toàn phần, được lắp trực tiếp vào động cơ, tất cả lượng dầu do bơm hút đều đẩy 

vào bầu lọc, tại đây sau khi dầu được lọc sạch được đẩy đi bôi trơn. Khi lõi lọc bị 

tắc do cặn bẩn chèn vào các rãnh lọc làm áp suất dầu xung quanh lõi lọc tăng, lực 

tác động vào van an toàn lớn thắng lực lò xo làm van an toàn mở, dầu bôi trơn sẽ 

đi tắt lên đường dầu chính để đi bôi trơn mà không qua lõi lọc. 

 

b. Bầu lọc dùng dải lọc:  



Các dải lọc bằng nỉ quấn quanh lõi tạo thành lõi lọc lồng vào nhau. Các dải lọc 

được dập lõm xuống thành các rãnh dẫn dầu, do vậy khi cuốn sít vào nhau tạo 

thành các khe lọc ( kích thước từ 0,04 - 0,06 mm ) 

 

Nguyên lý làm việc giống như trên. 

 

c. Bầu lọc có lõi lọc bằng giấy:  

Các lõi lọc được xếp xen kẽ nhau tạo thành khe lọc, trên các tấm lọc có ép các 

rãnh lọc, dầu nhờn sau khi qua các khe lọc tập trung vào các rãnh này sau đó chảy 

vào khoang trung tâm rồi đi bôi trơn . 

 

d. Bầu lọc ly tâm: ( cố định) không dùng lõi lọc, khi bảo dưỡng không cần thay thế 

các phần tử lọc. 

 

- Sơ đồ cấu tạo:( hình 2) Bộ phận chủ yếu của bầu lọc là rôto lắp trên trục bầu lọc, 

trên đế rôto có hai vòi phun, có chiều phun ngược nhau và lắp phía dưới các ống 

dẫn. Đầu trên các ống dẫn có đặt lưới lọc dầu. Trục bầu lọc được khoan rỗng và có 

các lỗ ngang để dẫn dầu. 

 

- Nguyên lý làm việc: Bơm đẩy dầu qua lỗ dọc hình vành khăn tới các lỗ ngang (4) 

để vào bên trong rôto (8). Một phần dầu sạch trong rôto ( khoảng 20% ) được phun 

qua hai lỗ phun với tốc độ lớn. Phản lực của các tia dầu này tạo ra ngẫu lực làm 



cho rôto quay ngược chiều so với chiều của các tia dầu. Số dầu phun ra chảy 

xuống đáy thân bầu lọc rồi chảy về cácte. Phản lực của tia dầu làm tốc độ quay của 

rôto lên tới 6.000 vòng/phút. Khi rôto quay, dầu trong rôto quay theo, dưới tác 

dụng của lực ly tâm, những sạn bẩn chứa trong dầu vì nặng hơn dầu nên bị văng ra 

thành rôto và bám lại thành một lớp keo đặc. Dầu ở gần trung tâm rôto được lọc 

sạch đi qua lỗ ngang (5) vào ống (9) rồi tới đường dầu chính để đi bôi trơn. Do 

toàn bộ dầu đi bôi trơn qua bầu lọc này nên gọi là bầu lọc ly tâm toàn phần. 

 

 
 

Hình 2 : Sơ đồ cấu tạo bầu lọc ly tâm 

 



1.Thân bầu lọc; 2. Lỗ giclơ; 3. Lỗ dẫn dầu; 4,5. lỗ ngang; 6. ốc hãm; 7. Trục rôto; 

8.Rôto; 9. ống dẫn;  

2. Hư hỏng, kiểm tra, bảo dưỡng. 

- Hư hỏng: 

 

+ Lõi lọc bị tắc: do trong dầu có nhiều cặn bần. 

 

+ Lõi lọc bị rách do sử dụng lâu ngày và áp lực dầu qua bầu lọc quá cao. 

 

+ Đệm lọc dầu bị rò. 

 

Đối với bầu lọc ly tâm hư hỏng chủ yếu là: 

 

+ Tắc các lỗ phun (khi tắt máy không thấy tiếng kêu vo vo kéo dài) 

 

+ Trục rôto bị mòn với bề mặt làm việc của bạc do ma sát. 

 

+ Bạc lót mòn do ma sát với cổ trục rôto. 



 

- Kiểm tra, sửa chữa: 

 

+ Với loại lọc tinh bằng da, nỉ, hoặc giấy phải được thay thế bằng lõi lọc mới, sau 

khi đã hết thời gian làm việc quy định ( thường các lõi lọc có tuổi thọ từ 200 - 300 

giờ ). 

 

+ Các loại lọc thô bằng tấm hay lưới kim loại được tháo rửa định kỳ để sử dụng 

tiếp. Nếu động cơ làm việc trong môi trường nhiều bụi, phải rút ngắn thời gian 

thay thế và bảo dưỡng lọc từ 15 - 20 % thời gian định mức. 

 

+ Đối với bầu lọc ly tâm: 

 

Nếu trục rôto bị mòn bề mặt làm việc với bạc có thể mạ thép hoặc mạ crôm, sau 

đó mài đến kích thước quy định. Đảm bảo độ bóng Ra ≤ 0,53 

 

. Độ cong trên suốt chiều dài trục ≤ 0,02 mm, độ méo, côn ≤ 0,01mm. 

 

Nếu bạc lót mòn thì thay mới, cần nghiền lỗ bạc mới đảm bảo độ bóng Ra ≤ 0,53 

 



m. Khe hở bạc và trục trong phạm vi cho phép 0,005 - 0,008 mm. 

 

Lỗ phun tắc dùng dây thép thông lại 

 



Hướng dẫn kiểm tra và thay mới các 
bộ phận của bơm ly tâm 1 cấp

1 Tổng quan 
Khi bơm và rôto được tháo ra, tiến hành kiểm tra cẩn thận từng bộ phận, các 
mối nối quan trọng và các bề mặt chịu mài mòn. Theo nguyên tắc chung, các 
chi tiết bị ăn mòn đáng kể thì cần phải thay mới. 
Chú ý: khi các chi tiết mới tiếp xúc với chi tiết cũ bị mòn hoặc bám bẩn thì 
chi tiết mới sẽ bị mài mòn nhanh chóng. 
Đặt trục lên hai khối V hoặc bệ đỡ con lăn để kiểm tra độ cong của trục vừa 
tháo, chú ý đặt tại các vị trí trục lắp vòng bi. Độ cong của trục không vượt 
quá 0,05mm. 
Sử dụng chổi sắt làm sạch các bộ phận bên trong bơm, làm sạch tất cả các 
vết cặn bẩn. Kiểm tra sự mài mòn và ăn mòn hóa học các bộ phận trong 
bơm. 

2. Vòng làm kín chịu mài mòn trên bánh công tác (impeller wear rings)
Bánh công tác được gắn vòng làm kín ở phía trước và phía sau hoặc chỉ 

gắn ở phía trước. Vòng này nên được thay mới khi có rãnh mài mòn lớn 
hoặc khi bơm hoạt động không đạt thông số vận hành yêu cầu. 

Có thể chỉ thay vòng trên bánh công tác hoặc nếu cần thiết có thể thay cả 
hai vòng trực tiếp làm kín trên bánh công tác và trên vỏ máy với kích thước 
tiêu chuẩn. Phải đảm bảo khe hở tạo bởi hai vòng làm kín đúng với khe hở 
thiết kế bằng cách tiện lại vòng gắn trên bánh công tác.



Để tháo vòng làm kín trên bánh công tác, tháo các con vít bắt cố định 
vòng với bánh công tác hoặc mài các điểm hàn (nếu có). Có thể tiện hoặc 
mài phá các lỗ bắt vít để tháo vòng làm kín. Chú ý tránh làm hư phần gắn 
vòng làm kín của bánh công tác nếu tháo vòng làm kín bằng cách mài.

Hình 1: Tháo vòng làm kín chịu mài mòn trên bánh công tác
Gia nhiệt vòng làm kín mới tới 107oC trước khi lắp lên bánh công tác. 

Khoan và tarô các lỗ bắt vít mới trên bánh công tác. Các lỗ mới nằm giữa 
hai lỗ vít cũ theo cung tròn trên bánh công tác. Xem hình 8.

Hình 2: Khoan tạo lỗ bắt vít cố định vòng làm kín chịu mài mòn mới trên 
bánh công tác

Chú ý: Các vòng làm kín trên bánh công tác phải được gia công lại để 
đạt đường kính và khe hở theo đúng thiết kế.
Cần phải kiểm tra cân bằng động lại bánh công tác bất cứ khi nào thay 
mới vòng làm kín trên bánh công tác.
3. Vòng làm kín chịu mài mòn trên vỏ bơm (case wear rings)



Vòng làm kín được khóa bởi một chốt chống xoay. Để tháo vòng làm kín 
có thể dùng cảo. Nếu không ra có thể cắt để tách vòng ra, truớc đó phải 
khoan một hoặc nhiều lỗ trên bề mặt vòng làm kín.

Để lắp vòng làm kín mới cần làm lạnh trước khi lắp khoảng -20oC, sau
đó định vị lại nhờ chốt khóa. Vòng làm kín mới phải theo chuẩn kích thước 
lỗ.

Thường vòng làm kín được thay mới vào dịp đại tu hoặc khi khe hở gấp 
đôi khe hở cho phép. Xem bảng khe hở của vòng làm kín và ống lót.

KHE HỞ TÍNH THEO ĐƯỜNG KÍNH TỐI THIỂU CHO KIỂU 
BƠM HNNW

Đường kính 
DN của vòng 
làm kín (mm)

Khe hở tối thiểu (≤ 260oC), 
ứng với vật liệu vòng làm kín 
(mm)

Khe hở tối thiểu (trên 
260oC), ứng với vật liệu 
vòng làm kín (mm)

Gang, đồng 
thiếc, thép 
crôm 12%

Thép 316, 
thép carbon

Gang, đồng 
thiếc, thép 
crôm 12%

Thép 316, 
thép carbon

≤ 50,8 50,9 ÷ 
63,4 63,5 ÷ 
76,1 76,2 ÷ 
88,8 88,9 ÷ 
126,9 127 ÷ 
152,3 152,4 ÷ 
177,7 177,8 ÷ 
203,1 203,2 ÷ 
228,5 228,6 ÷ 
253,9 254 ÷ 
279,3 279,4 ÷ 
304,7 304,8 ÷ 
330,1 330,2 ÷ 
355,5 355,6 ÷ 
380,9

0,26 0,28 
0,30 0,36 
0,40 0,43 
0,46 0,48 
0,50 0,53 
0,56 0,59 
0,61 0,64 
0,66

0,39 0,41 
0,43 0,49 
0,53 0,56 
0,59 0,60 
0,63 0,66 
0,69 0,72 
0,74 0,77 
0,79

0,39 0,41 
0,43 0,49 
0,53 0,56 
0,59 0,60 
0,63 0,66 
0,69 0,72 
0,74 0,77 
0,79

0,51 0,53 
0,55 0,61 
0,65 0,68 
0,71 0,73 
0,75 0,78 
0,81 0,84 
0,86 0,89 
0,91

4. Ống lót tiết lưu (throttling bushing)
Kiểm tra ống lót và thay mới nếu bị mài mòn hoặc đóng két. Làm lạnh ống 
lót mới tới -20oC trước khi lắp.
5. Kiểm tra trục và ống lót trục
Khi tháo bơm cần kiểm tra trục một cách cẩn thận:



- Nên kiểm tra tình trạng vị trí lắp vòng làm kín chịu mài mòn trên bánh 
công tác, bề mặt lắp ống lót trục và lắp vòng bi. 
- Trục có thể bị phá hủy do rỉ sét hoặc bị rỗ do bị rò rỉ dọc trục ở bánh công 
tác và ống lót trục. 
- Vòng bi lắp lên trục không hợp lý dẫn tới ca trong quay trên trục gây phá 
hủy trục.
- Kiểm tra tình trạng xoắn của then trên trục. 
- Ứng suất nhiệt lớn hoặc sự ăn mòn gây lỏng bánh công tác trên trục, gây 
lực xoắn lớn trên then. Thay trục mới nếu bị cong và xoắn. Kiểm tra độ cong 
của trục mới trong giá trị cho phép lớn nhất là 0,05 mm.
- Ống lót trục là chi tiết chịu mài mòn, tùy vào điều kiện làm việc có thể cần 
phải thay mới.
6. Hộp làm kín cơ khí

Cần kiểm tra bề mặt vòng tĩnh và vòng động của hộp làm kín cơ khí, 
kiểm tra dấu hiệu ăn mòn và vết rạn nứt, có thể thay mới nếu cần. Nhà sản 
xuất đề nghị thay mới tất cả các gioăng làm kín (O-rings) của bộ làm kín cơ 
khí sau mỗi lần tháo lắp.

Đề nghị tham khảo bản vẽ lắp của nhà sản xuất bộ phận làm kín cơ khí, 
xem chi tiết hơn trong phần Bộ phận làm kín cơ khí sổ tay hướng dẫn của 
nhà sản xuất.
7. Những lưu ý khi lắp đặt vòng bi

- Không được lấy vòng bi mới ra khỏi hộp giấy dầu bảo quản trừ khi để 
kiểm tra trước lắp sau thời gian dài cất giữ trong kho.

- Khu vực tiến hành lắp vòng bi phải sạch sẽ, không để bụi bẩn hoặc các 
chất bẩn khác đi vào vòng bi. Khi lắp vòng bi tay phải khô và sạch và chú ý 
chỉ dùng giẻ sạch khô để lau. Chỉ đặt vòng bi trên giấy sạch và có che đậy. 
Không bao giờ đặt vòng bi trực tiếp lên bàn bẩn hay sàn nhà.

- Không nên rửa vòng bi mới vì nó đã được làm sạch và phủ lớp dầu bảo 
quản 

- Trước khi lắp vòng bi, phải đảm bảo rằng chỗ lắp vòng bi trên trục phải 
được lau sạch và không có vết xước. Kiểm tra kích thước chổ lắp vòng bi để 
đảm bảo chỗ lắp vòng bi là đúng.
1. Lắp vòng bi 



1. Có hai phương pháp đơn giản để lắp vòng bi bằng cách gia nhiệt để vòng 
trong vòng bi giãn nở, thuận tiện cho việc lắp ráp.
+ Phương Pháp thứ nhất: vòng bi vẫn được bọc giấy gói đặt vào trong lò 
điều khiển nhiệt độ hoặc bao bọc bởi lớp kim loại lá và gia nhiệt bằng bóng 
đèn điện. Gia nhiệt đến khoảng 66oC trong thời gian khoảng 30 phút là đủ.
+ Phương pháp thứ hai: đặt bóng đèn (100-150W) ở bên trong vòng bi, 
bóng đèn sẽ gia nhiệt vòng trong của vòng bi, nên ban đầu có thể cầm vòng 
ngoài vòng bi mà không cần găng tay. Cẩn thận tránh để vòng bi nhiễm bẩn 
khi gia nhiệt.
Chú ý: Phương pháp cũ và rất phổ biến là gia nhiệt cho vòng bi trong 
thùng dầu nóng và gia nhiệt bằng ngọn lửa trần là tuyệt đối cấm, vì 
trong trường hợp này rất khó để kiểm soát nhiệt độ và thậm chí rất khó 
giữ cho dầu cũng như vòng bi được sạch.
2. Khi vòng bi được lắp trên trục phải đảm bảo rằng vòng bi được lắp vuông 
góc với trục và nằmvững trên trục. Duy trì vị trí vòng bi cho tới khi nó nguội 
hoàn toàn, không di chuyển ra khỏi vị trí lắp. Che đậy vòng bi để bảo vệ 
khỏi bụi bẩn.

Chú ý: Khi lắp vòng bi , không bao giờ tác dụng lực qua các con lăn của 
vòng bi. Chỉ tác lực vào vòng trong của vòng bi.
2. Tháo vòng bi

Nếu vòng bi không thể tháo với các dụng cụ có sẵn, dưới bất kỳ trường 
hợp nào không bao giờ dùng ngọn lửa trần. Dùng máy mài tay cắt để tách 
vòng ngoài, vòng giữ bi và dùng máy mài cắt tách ¾ vòng đó và dùng đục 
để tách ra.
3. Cách vệ sinh vòng bi
Chú ý: Chỉ kiểm tra tình trạng làm việc của vòng bi khi chúng đã được làm 
sạch.

a. Dung môi để làm sạch vòng bi nên đựng trong bình sạch. Đặt vòng bi 
trong dung môi và ngâm trong thời gian ngắn. khuấy vòng bi gần đỉnh 
củabình cho tới khi vòng bi được làm sạch. Rửa lại nó trong bình có chứa 
dung dịch sạch.

Chú ý: Không được quay tròn vòng bi bẩn. Quay chúng từ từ trong khi 
rửa.



b. Làm khô thật kỹ lưỡng vòng bi vừa làm sạch. Chỉ dùng khí nén khô để 
làm khô.

Chú ý: Giữ vòng trong và vòng ngoài để không cho phép vòng bi quay 
tròn bởi lực của khí nén.

c. Kiểm tra vòng bi ngay lập tức, nếu có nghi ngại về tình trạng của vòng 
bi không tốt nên thay thế. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hư hỏng của vòng 
bi. Tham khảo các vòng bi hư đã xác định nguyên nhân để có câu trả lời về 
tình trạng của vòng bi.
d. Vòng bi được kiểm tra và sẽ được dùng lại nên bôi mỡ gói trong hộp hoặc 
được nhúng trong dầu bôi trơn sạch và được đặt trong hộp carton cho tới khi 
lắp đặt.
(đang sửa chữa) 
SCCK.TK 



 

 

HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY BƠM NƢỚC 
 

 
 

 

- Đối với giếng sâu dùng bơm ly tâm, bạn phải mồi nước trước khi dùng 
và lắp thêm một van một chiều vào đường ống đẩy. Nếu không có nước, 

máy sẽ hú lên, dẫn đến hư phốt chận và làm cháy động cơ kéo máy bơm. 

 

Hƣớng dẫn sử dụng máy bơm nƣớc: 
 

- Nên lắp thêm lưới lọc nước ở ngõ vào để lọc đất cát có thể dẫn đến làm 
kẹt cánh bơm. 

 

- Khi bơm từ nguồn nước thủy cục rất yếu cũng cần phải mồi nước trước 
khi khởi động và lắp thêm van một chiều như loại bơm giếng sâu. Nếu 

không có nước, phốt chận sẽ bị hư do quá nhiệt và làm nước chảy ngược 

vào máy gây nên cháy máy. 
 

- Nên lắp thêm một bồn nước khoảng 400 lít hay hơn (tùy nhu cầu) đặt 

trên cao để ổn định áp lực nước trong nhà và phòng khi cúp nước. 
 



- Hỏng hóc thường gặp nhất là không thấy nước bơm. Sự cố này là do 

đường ống trong nhà bị xì, hỏng van một chiều, hỏng phao tự động 
(trong bồn nước), hỏng phốt chận, cánh quạt và hỏng bạc đạn (nếu 

không sửa ngay sẽ làm cháy động cơ máy bơm). 

 
- Động cơ máy bơm nước không hoạt động do điện áp không đủ (thấp 

hơn 160V, bạn nên lắp thêm một ổn áp riêng cho bơm nước nếu cần). 

Nếu tình trạng điện yếu kéo dài, sẽ dẫn đến hú máy, nổ tụ và kết quả là 
cháy máy. Để tránh cháy, khi nghe tiếng bơm hú phải cắt điện ngay. Khi 

lắp ráp bơm bạn nên dùng một cầu dao hay CB riêng cho máy bơm nước 

trong nhà. 
 

- Hỏng rơ-le ở loại bơm áp lực do trong đường ống nước đi ra không có 

lắp van một chiều. 
 

- Khi động cơ máy bơm nước quay rất chậm và nước chảy ra rất yếu, là 

do lâu ngày các bạc đạn hai đầu bơm đã khô dầu. Trường hợp này hay 
dẫn đến nổ cầu chì ngay. Bạn có thể nhỏ ít dầu nhớt vào hai đầu trục 

trước khi thay cầu chì mới và cho bơm hoạt động trở lại. 

 
Qua bài viết này, kính chúc quý khách có nhiều thông tin và kinh 

nghiệm hơn, để từ đó sử dụng máy bơm nước một cách hiệu quả nhất 

 

Mọi thắc mắc và cần tư vấn thêm về hướng dẫn sử dụng máy bơm nước 

xin quý khách hàng liên hệ với chúng tôi để giải đáp một cách tốt nhất. 

 

Địa chỉ : 49/5B Phạm Văn Chiêu, P.9, Q.Gò Vấp, HCM 

 

Điện thoại : 094 70 888 11 - 08. 6650 7888. 

 

Fax : 08. 3996 4543. 

 

Email : namhovietco@yahoo.com. 

http://www.maybomnuoc.org.vn/may-bom-nuoc.html
mailto:namhovietco@yahoo.com


 

Website : http://maybomnuocdailoan.com. 



Nguyên lý hoạt động & tính năng của bộ biến mô thuỷ lực   

 

Chúng ta cùng tìm hiểu về nguyên lý , các tính năng và hoạt động của bộ biến mô 

thuỷ lực  

 

 

 

Nguyên lí của bộ biến mô 

Sự truyền mô men 



 
Khi tốc độ của bánh bơm tăng thì lực li tâm làm cho dầu bắt đầu chảy từ tâm bánh 

bơm ra phía ngoài. Khi tốc độ bánh bơm tăng lên nữa thì dầu sẽ bị ép văng ra khỏi 

bánh bơm. Dầu va vào cánh của bánh tua bin làm cho bánh tua bin bắt đầu quay 

cùng chiều với bánh bơm. Dầu chảy vào trong dọc theo các cánh của bánh tua bin. 

Khi nó chui được vào bên trong bánh tua bin thì mặt cong trong của cánh sẽ đổi 

hướng dầu ngược lại về phía bánh bơm, và chu kỳ lại bắt đầu từ đầu. Việc truyền 

mô men được thực hiện nhờ sự tuần hoàn dầu qua bánh bơm và bánh tua bin. 

Khuyếch đại mômen 



 
Việc khuyếch đại mômen do bộ biến mô thực hiện bằng cách dẫn dầu khi nó vẫn 

còn năng lượng sau khi đã đi qua bánh tua bin trở về bánh bơm qua cánh của 

Stato. Nói cách khác, bánh bơm được quay do mô men từ động cơ mà mô men này 

lại được bổ sung dầu quay về từ bánh tua bin. Có thể nói rằng bánh bơm khuyếch 

đại mô men ban đầu để dẫn động bánh tua bin. 

Tính năng của biến mô 

Tỉ số truyền mômen và hiệu suất truyền 



 
Độ khuyếch đại mômen do bộ biến mô sẽ tăng theo tỉ lệ với dòng xoáy. Có nghĩa 

là mômen sẽ trở thành cực đại khi bánh tua bin dừng. Hoạt động của bộ biến mô 

được chia thành hai dải hoạt động:  

- Dải biến mô, trong đó có sự khuyếch đại mômen.  

- Dải khớp nối, trong đó chỉ thuần tuý diễn ra việc truyền mômen và sự khuyếch 

đại mômen không xảy ra.  

Điểm li hợp là đường phân chia giữa hai phạm vi đó. Hiệu suất truyền động của bộ 

biến mô cho thấy năng lượng truyền cho bánh bơm được truyền tới bánh tua bin 

với hiệu quả ra sao.  

Năng lượng ở đây là công suất của bản thân động cơ, tỉ lệ với tốc độ động cơ 

(vòng/phút) và mômen động cơ. Do mômen được truyền với tỉ số gần 1:1 trong 

khớp thuỷ lực nên hiệu suất truyền động trong dải khớp nối sẽ tăng tuyến tính và tỉ 

lệ với tỉ số tốc độ. Tuy nhiên, hiệu suất truyền động của bộ biến mô không đạt 



được 100% và thường đạt khoảng 95%. Sự tổn hao năng lượng là do nhiệt sinh ra 

trong dầu và do ma sát. Khi dầu tuần hoàn nó được bộ làm mát dầu làm mát. 

Điểm dừng và điểm li hợp 

 
1. Điểm dừng 

Điểm dừng chỉ tình trạng mà ở đó bánh tua bin không chuyển động. Sự chênh lệch 

về tốc độ quay giữa bánh bơm và bánh tua bin là lớn nhất.  

Tỉ số truyền mô men của bộ biến mô là lớn nhất tại điểm dừng (thường trong 

phạm vi từ 1,7 đến 2,5). Hiệu suất truyền động bằng 0.  

2. Điểm li hợp 

Khi bánh tua bin bắt đầu quay và tỉ số truyền tốc độ tăng lên, sự chệnh lệch tốc độ 

quay giữa bánh tua bin và bánh bơm bắt đầu giảm xuống.  

Tuy nhiên, ở thời điểm này hiệu suất truyền động tăng. Hiệu suất truyền động đạt 

lớn nhất ngay trước điểm li hợp. Khi tỷ số tốc độ đạt tới một trị số nào đó thì tỉ số 

truyền mômen trở nên gần bằng 1:1. Nói cách khác, Stato bắt đầu quay ở điểm li 

hợp và bộ biến mô sẽ hoạt động như một khớp nối thuỷ lực để ngăn không cho tỉ 

số truyền mômen tụt xuống dưới 1. 

Chức năng khớp một chiều của Stato 

Hướng của dầu đi vào stato từ bánh tuabin phụ thuộc vào sự chênh lệch tốc độ 



quay giữa bánh bơm và bánh tuabin.  

 
1. Khi chênh lệch lớn về tốc độ quay 

Thì dầu tác động lên mặt trước của cánh stato làm cho stato quay theo chiều ngược 

lại với chiều quay của bánh bơm. Tuy nhiên, bánh bơm không thể quay theo chiều 

ngược lại vì stato bị khớp một chiều khoá lại. Do đó hướng của dòng dầu được 

đổi.  

2. Khi chênh lệch nhỏ về tốc độ quay 

Một lượng dầu từ cánh tuabin chảy vào măt sau của cánh rô to. Khi chênh lệch về 

tốc độ ở mức nhỏ nhất thì phần lớn dầu từ cánh tuabin ra sẽ tiếp xúc với mặt sau 

của cánh stato.  

Trong trường hợp đó các cánh stato sẽ cản trở dòng dầu. Khớp một chiều làm cho 

stato quay trơn cùng chiều với bánh bơm, và dầu sẽ trở về cánh bơm một cách 

thuận dòng. 



Hoạt động của biến mô 

Dưới đây là mô tả chung về hoạt động của bộ biến mô khi cần số được chuyển vào 

“D”, "2", "L" hoặc "R".  

 
1. Động cơ chạy không tải, xe dừng 

Khi động cơ chạy không tải thì mômen do động cơ sinh ra là nhỏ nhất. Nếu gài 

phanh (phanh tay và/hoặc phanh chân) thì tải trên bánh tuabin rất lớn vì nó không 

thể quay được. 

Tuy nhiên, do xe bị dừng nên tỷ số truyền tốc độ của bánh tuabin so với cánh bơm 

bằng không trong khi tỷ số truyền mô men ở trị số lớn nhất. Do đó, bánh tua bin 

luôn sẵn sàng để quay với một mômen lớn hơn mô men do động cơ sinh ra.  



 
2. Xe bắt đầu khởi hành 

Khi nhả các phanh thì bánh tuabin có thể quay cùng với trục sơ cấp của hộp số. 

Do đó, bánh tuabin quay với một mômen lớn hơn mô men do động cơ sinh ra khi 

đạp bàn đạp ga. Như vậy xe bắt đầu chuyển động.  

3. Xe chạy với tốc độ thấp 

Khi tốc độ xe tăng lên, thì tốc độ quay của bánh tua bin sẽ nhanh chóng tiến gần 

tới tốc độ quay của bánh bơm. Vì vậy, tỷ số truyền mômen nhanh chóng tiến gần 

tới 1.0. Khi tỷ số truyền tốc độ giữa bánh tua-bin và bánh bơm đạt tới điểm li hợp 

thì stato bắt đầu quay. và sự khuyếch đại mô men giảm xuống. 

Nói cách khác, bộ biến mô bắt đầu hoạt động như một khớp nối thuỷ lực. 

Do đó, tốc độ xe tăng gần như theo tỷ lệ thuận với tốc độ động cơ.  

4. Xe chạy ổn định ở tốc độ trung bình hoặc tốc độ cao 

Bộ biến mô chỉ hoạt động như một khớp nối thuỷ lực. Bánh tua bin quay ở tốc độ 

gần đúng tốc độ của bánh bơm. 

Cơ cấu li hợp khoá biến mô 



 
Cơ cấu li hợp khoá biến mô truyền công suất động cơ tới hộp số tự động một cách 

trực tiếp và cơ học. Do bộ biến mô sử dụng dòng thuỷ lực để gián tiếp truyền công 

suất nên có sự tổn hao công suất. Vì vậy, li hợp được lắp trong bộ biến mô để nối 

trực tiếp động cơ với hộp số để giảm tổn thất công suất. Khi xe đạt được một tốc 

độ nhất định, thì cơ cấu li hợp khoá biến mô được sử dụng để nâng cao hiệu quả 

sử dụng công suất và nhiên liệu. Li hợp khoá biến mô được lắp trong moayơ của 

bánh tuabin, phía trước bánh tuabin. Lò xo giảm chấn sẽ hấp thụ lực xoắn khi ăn 

khớp li hợp để ngăn không cho sinh ra va đập. Một vật liệu ma sát (cùng dạng vật 

liệu sử dụng trong các phanh và đĩa li hợp) được gắn lên vỏ biến mô hoặc píttông 

khoá của bộ biến mô để ngăn sự trượt ở thời điểm ăn khớp li hợp.  

Hoạt động 



 
 

Khi li hợp khoá biến mô được kích hoạt thì nó sẽ quay cùng với bánh bơm và bánh 

tua-bin.  

Việc ăn khớp và nhả li hợp khoá biến mô được xác định từ những thay đổi về 

hướng của dòng thuỷ lực trong bộ biến mô khi xe đạt được một tốc độ nhất định.  

1. Nhả khớp 



 
Khi xe chạy ở tốc độ thấp thì dầu bị nén (áp suất của bộ biến mô) sẽ chảy vào phía 

trước của li hợp khoá biến mô. Do đó, áp suất trên mặt trước và mặt sau của li hợp 

khoá biến mô trở nên cân bằng và do đó li hợp khoá biến mô được được nhả khớp.  

2. Ăn khớp 



 
Khi xe chạy ổn định ở tốc độ trung bình hoặc cao (thường trên 60 km/h) thì dầu bị 

nén sẽ chảy vào phía sau của li hợp khoá biến mô. Do đó, vỏ bộ biến mô và li hợp 

khoá biến mô sẽ trực tiếp nối với nhau. Do đó, li hợp khoá biến và vỏ bộ biến mô 

sẽ quay cùng nhau (ví dụ, li hợp khoá biến được đã được ăn khớp). 

 



Phương trình cột áp cho bơm ly tâm, khác với 
phương trình Euler 
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Lời giới thiệu: 

Tác giả Nguyễn Thanh Chính là kỹ sư thủy động lực học chuyên về máy bơm. 
Ông có 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nầy. Trong bài viết sau đây tác 
giả dùng những công thức cơ bản để phân tích tỉ mỉ cơ cấu vận hành của 
máy bơm và sau đó đề xuất phương trình cuả mình nhằm thay thế phương 
trình cổ điển Euler. Dựa trên những dữ kiện phân tích tác giả đưa ra một kiểu 
thiết kế mới cho máy bơm để gia tăng hiệu suất cuả máy. Có lẽ vì những 
phương trình đề xuất dựa từ kinh nghiệm cuả tác giả, phương pháp phân tích 
toán học kém phần chặt chẽ. Tuy nhiên, nhận thấy sự hữu ích cuả máy bơm 
trong cuộc sống hàng ngày và triển vọng cuả thiết kế mới là một niềm hy 
vọng cho công nghệ sản xuất cơ khí, Vietsciences xin giới thiệu bài viết nầy 
đến bạn đọc gần xa, nhất là các chuyên gia trong ngành. Vietsciences hoan 
nghênh mọi ý kiến và phê bình trong tinh thần xây dựng và chia sẻ. 

 
 
 

1-  Tóm tắt 
 
Theo nội dung các tài liệu giáo khoa mà tôi đươc biết, phương trình Euler là công cụ 

toán học hữu hiệu mô tả hoạt động của 2 loại máy thủy lực cánh dẫn gồm Turbine nước 
và Bơm ly tâm. 

Trong quá trình nghiên cứu bơm ly tâm thông minh và có hiệu suất cột áp rất cao, tôi 
may mắn tìm ra một cách tiếp cận lý thuyết bơm ly tâm theo một lộ trình tư duy khác với 
phương trình Euler, đặc biệt phương trình mới có đặc điểm bộc lộ yếu điểm của bơm ly 
tâm hiện hành, từ đó tôi đã tìm ra giải pháp khắc phục yếu điểm trên, khả dỉ có triển 
vọng đạt được mục đích. 

Trong bài này tôi xin được công bố để các nhà sản xuất và các nhà chuyên môn 
tham khảo, tôi cũng có ý trưng cầu ý kiến rộng rãi độc giả các ý kiến phản biện hoặc tán 
đồng. 

 
2-  Mô tả sơ lược hoạt hoạt động Bơm ly tâm bằng phương 

trình Euler 
  
Phương trình Euler xây dựng trên nguyên lý bảo toàn động lượng của Newton phát 

triển theo trình tự phương trình momen làm cơ sở, sau đó triển khai phương trình cột áp 
từ phương trình momen. 
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2.1 Phương trình momen cho bơm ly tâm 
 

( )111222 cos..cos.... ααρ RcRcQM −=            (Pt 1) 
 
 
 
2.2 Phương trình cột áp cho bơm ly tâm 
 

g
cucu

Hl
111222 cos.cos. αα −

=∞                (Pt 2) 

 
∞lH   là cột áp lý thuyết với điều kiện không tổn hao và số lượng cánh dẫn là nhiều 

vô cùng để có các dòng nguyên tố đồng tính chất. tính bằng mét chiều cao cột chất 
lỏng mà bơm hoạt động bơm không lệ thuộc tỷ trọng

∞lH
ρ  của chất lỏng. 

 
1u
r

 vectơ vận tốc tiếp tuyến tại ngã vào. 

1R  bán kính vòng tròn tại đầu vào cánh dẫn 

2u
r

 vectơ vận tốc tiếp tuyến tại ngã ra. 

2R  bán kính vòng tròn tại đầu ra cánh dẫn 

1w
r

 vectơ vận tốc tương đối dòng vào có phương tiếp tuyến với biên dạng đầu vào 
cánh dẫn (vận tốc so sánh giữa dòng chảy và cánh dẩn tại đó). 

2w
r

 vectơ vận tốc tương đối dòng ra có phương tiếp tuyến với biên dạng đầu ra 
cánh dẫn. 



111 wuc rrr
+=  là vectơ vận tốc tuyệt đối dòng vào (vận tốc so sánh giữa dòng chảy và 

hệ qui chiếu đứng yên). 
222 wuc rrr

+=  vectơ vận tốc tuyệt đối dòng ra. 
 
1α  góc hợp bởi 1c

r
và 1u

r
 còn gọi là góc vào. 

2α  góc hợp bởi 2c
r

và 2u
r

 còn gọi là góc ra. 

2β  góc hợp bởi 2c
r

và 2w
r

. 

0β góc dang của một cánh dẫn. 
 = 9.81m/sg 2 gia tốc trọng trường tại xích đạo. 
2.2.1 Phương trình cột áp phân tích 
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Phương trình phân tích mô tả rỏ rằng  
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 là thành phần cột áp động 
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 là thành phần cột áp tĩnh 

Mô thức của thành phần cột áp tĩnh của phương trình phức tạp, khó nhận biết bằng 
trực quan. 

 
     2.2.2 Trưòng hợp riêng: van ngã ra đóng lưu lượng qua bơm giảm xuống gần bằng 
0, giá trị  lớn nhất. ∞lH

Vận tốc tương đối giữa dòng chảy và BXCT vận tốc góc chất lưu trong BXCT 
bằng vận tốc góc BXCT, ; 

0→
22 uc = 11 uc = ; và bằng  0 (Pt 2’) trở thành 2w 1w
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Thế các số liệu trên của mẩu BXCT NK 32-125.1 Φ140, n=2900v/p 
Miệng hút Φ40 Ta được 

36,42
81,9

625.21 22

=
−

=
∞ g

Hl m cột nước 

 
Cột áp thực tế 

maxmax .. Hnh Hz ∆=∆ ε  

Với hệ số cột áp 2sin1 β
π

ε
zz −=  với Z= số cánh dẫn với các giá trị Z và 2β  zε có 

giá trị khoảng 0,8. 
Hiệu suất cột áp Hη =0,7-0,9 



Cột áp thực tế theo biểu đồ 
=∆ mawh 26,5m cột nước 

Một kết quả khá thất vọng nhưng cho tới nay chúng ta đành chấp nhận thực tế này 
 
 
3- Giới thiệu một cách tiếp cận lý thuyết bơm ly tâm theo một 

cách khác 
 
3.1   Ống nghiệm chứa nước quay quanh trục thẳng đứng ( trong máy ly tâm )  
( HÌNH 2 ) 
 

O

 
 
Chon hệ trục toạ độ r theo phương bán kính, trục z trùng trục quay thẳng đứng  
Phương trình áp lực ( trong sách giáo khoa đã được chứng minh và công nhận) 

1
22 ...

2
1

Czgrp +−= ρωρ    (  là hằng số tích phân ) 1C

Do đường kính ống nghiệm khá nhỏ so r nên thành phần z bỏ qua, phương trình trở 
thành 

1
22.

2
1

Crp += ωρ  

Khi quay đáy ống nghiệm quét bán kính r 
Mặt thoáng cột nước quét bán kính r-a ( a là chiều cao cột nước) 
Ta có áp suất tại mặt thoáng nước bằng 0 nên 

22
1 )(.

2
1

arC −−= ωρ  



Áp suất tại đáy ống nghiệm 

[ ]2222222 )(..
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arrarrp −−=−−= ωρωρωρ  

 

[ ]222 )(.
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1

arrp −−= ωρ      (Pt 3) 

 
Thí dụ r=0,07m ; a=0,05m n=2900v/phút == n.2πω 303,6 rad/s;  3/1000 mkg=ρ
Lấy vị trí đáy ống nghiệm ở 0,069m, vì vị trí 0,07m là ranh giới giữa trong và ngoài 

không hẳn là trong cũng không hẳn là ngoài. 

=p = ( )[ ] pascal20278005,0069,0069,06,303.1000.
2
1 222 =−− tương đương 

20,67m cột nước 
Cơ năng của các phần tử nước ở đáy ống nghiệm là 
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γ     ( rnu ..2π= )    (Pt 4) 

 
Phương trình này mô tả rõ 2 thành phần: 

1- Tĩnh áp 
γ
p

 

2- Áp lực động 
g
u
2

2

 

Cả hai thành phần đều thể hiện ở mô thức chân phương nhất và dể cảm nhận bằng 
trưc quan nhất. 
Liên tưởng đến hoạt động của bánh xe công tác bơm ly tâm (impeller) ta thấy các 

dòng nguyên tố chảy qua BXCT trong tình huống van ngã ra đóng, , tính chất động học 
của nó tưong đồng với áp lực cột nước trong ông nghiệm quay trong thí dụ trên. 

 
 
3.2 Phương trình cột áp trong trường hợp riêng  0→Q
 
Phương trình này xây dựng trực tiếp từ (Pt 4) thế giá trị từ (Pt 3) vào Ta có p
 

( )[ ]
g

arr
H

2
2 222 −−

=∆
ω

        (Pt 5) 

 
Ta dùng H∆ để biểu thị tính chất gia tăng cột áp khi qua bơm do đó có thể cộng giá 

trĩ đại số cột áp đầu vào để có cột áp đầu ra. 
Thế các các số liệu thực trong thí dụ trên vào, lấy vị trí đáy ống nghiệm ở 0,069m( vì 

vị trí 0,07m là ranh giới giủa trong và ngoài không hẳn là trong cũng không hẳn là 
ngoài). 

 
Ta có 



( )
m

x
H 85,42

62,19
02,0069,026,303 222

=
−

=∆  

Trong đó thành phần áp lực động 

g
u
2

2

= 23m cột nước 

Và áp lực tĩnh 

γ
p

=20,67m cột nước 

So sánh kết quả toán học cuối cùng của 2 cách cho thấy là hoàn toàn tương đồng 
Nhưng trong cách mô tả mới chúng ta có thể đưa ra biện luận sau: 

- Thành phần áp lực tĩnh 
γ
p

trong cơ năng của chất lưu tạo ra do BXCT có tính chất 

truyền đi trong môi trường nước một cách trọn vẹn, không tổn hao do tính chất không 
đàn hồi. 

- Do vậy trong kết quả khá thất vọng vừa đề cập trên trách nhiệm chỉ thuộc về thành 

phần áp lực động 
g
u
2

2

 

Với cột áp thực tế 26,5m chỉ rỏ thành phần áp lực động chỉ đạt %26
23
6
= trách 

nhiệm 
 
Kết luận 1: Với kết quả này vấn đề hiệu suất chuyển đổi từ động năng sang áp 

năng đã trở thành điều nổi cộm rất đáng tìm hiểu và truy cứu. 
 
 
Biện luận trên sẽ đươc phân tích và hỗ trợ bằng các dữ liệu sau 
 
 
3.3 Phương pháp cổ điễn đo vận tốc dòng chảy bằng ống Pito 
 
Theo ( HÌNH 3) bộ thiết bị đo gồm 1ống thằng đứng đặt sao cho mặt cắt miệng ống 

có góc lệch bằng 0 với phương dòng chảy và một ống hình chữ L đặt cho mặt cắt miệng 
ống thẳng góc với phương dòng chảy, độ chênh lệch mặt nước dâng lên giữa 2 ống 
chính là áp lực động của dòng chảy và vận tốc dòng chảy xác định theo công thức 

2
1

)2( ghCv d=  
 
Do mất năng nên giá trị thay vì bằng 1 phải lớn hơn 1 một ít ( vài phần trăm) dC
Suy ra 

g
v

C
h

d 2
.

1 2

=   

Thực nghiệm cho thấy nếu góc lệch bởi mặt cắt đầu vào ống L so với phương dòng 
chảy là α  

Thì công thức trên trở thành 



αsin.
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Nhận xét: Một thiết bị cực đơn giản vẩn chuyển đổi động năng sang áp năng 

dể dàng với hiệu suất rất cao 
 
Kết luận 2: Hiệu suất chuyển đổi từ động năng sang áp năng tỷ lệ với sinα  là 

góc tác xạ của tia dòng vào môi trường chuyển đổi. 
 

h

Miệng ống Pito

Góc tác xạ 90 độ

Góc tác xạ 45 độ

 
 
Theo ( HÌNH 4) dưới đây trong trường hợp riêng đang đề cập, đã minh hoạ được 

các dòng nguyên tố và góc tác xạ của dòng thoát ly BXCT vào môi trường của dòng ngã 
ra là rất nhỏ.  

Và thủ phạm mà chúng ta đang truy cứu trách nhiệm đang nằm ngay trong (HÌNH 4)  
, đó là BXCT và vỏ bơm như từ trước tới nay có kết cấu cơ khí như ( HÌNH 5 A) đương 
nhiên tạo ra góc tác xạ từ BXCT ra vùng vỏ bơm là nhỏ. 
      Kết cấu BXCT và vỏ bơm theo truyền thống là vỏ bơm có dòng chảy hình xoắn ốc 
thu gom tất cả các dòng nguyên tố, bảo lưu động năng và chui qua một ống khuếch tán 
taị ngã ra. Cho dù biện luận thế nào thì thực tế chứng minh việc chuyển đồi từ động 
năng sang áp năng theo thiết kế như vậy có hiệu suất rất thấp như đã đề cập bên trên. 

 
 



HÌNH 4

rr-a

Dòng nguyên tố 
chảy qua BXCT

Dòng nguyên tố 
thoát ly BXCT

 
      
 
 
 
3.4 Đề xuất kiểu thiết kế mới nhằm mục đích tăng hệ số cột áp và hiệu suất cột áp 
 

Kiểu thiết kế mới này theo nguyên lý các dòng nguyên tố chuyển đổi trực tiếp động 
năng sang áp năng với góc tác xạ 90o và khuếch tán trực tiếp vào ống xoắn ốc, loại trừ 
ống khuếch tán, vận tốc dòng trong ống xoắn ốc thấp 4ms-6m/s.   (HÌNH 5) 

Nguyên lý trên giải quyết bằng tập hợp các lá chắn mỏng bố trí cố định bên ngoài 
BXCT có công dụng sửa tất cả các dòng tác xạ sang hướng xuyên tâm, để nâng hiệu 
suất cột áp thực tế Hη  lên cao > 90%,. Tiết điện lá chắn chỉ chiếm 20% đến 30% tiết 
diện dòng chảy trong ống xoắn ốc. 

Đồng thời một giải pháp bổ sung là thêm từ 6 đến 12 cánh dẫn phụ mỏng chỉ chiếm 
5%-10% bán kính ngoài BXCT  sẽ tăng hệ số cột áp lên > 90%.  ( HìNH 5 B ) zε

Hiệu suất cột áp chung cuộc sẽ có triển vọng xấp xỉ 90% hay cao hơn mà không làm 
giảm hiệu suất động lực bơm, thậm chí có thể cải thiện cao hơn? Sự hiện diện 2 loại lá 
cánh thêm vào như trên không gây tổn hao ma sát vì vận tốc tương đối tại đây rất thấp. 
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cánh dẫn phụ nằm trên 
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3.5 Phương trình cột áp tổng quát 
 

g
cp

H n
n 2

2
2+=∆

γ
       ( Pt 6) 

  
Tuỳ theo giá trị của lưu lượng sẽ tác động vào biến số Q ω  theo một quy luật riêng  
 ( thuyết minh trong phần phụ lục ) do đó cũng biến thiên và cũng biến thiên. np 2c
 
 
3.6 Phương trình cột áp trong trường hợp riêng giá trị max.  →Q

ω  sẽ tiến tới 0 ; 0→γ
p ; vectơ vận tốc dòng ra 222 wuc rrr

r += =
t
a

 ( phụ lục ) 

 với t là thời gian BXCT quay 1 góc của 1 lá cánh dẫn  

n
t

.2
0

π
β

=  

0β  góc dang của 1 cánh dẫn tính bằng Radian. ( HÌNH 1) 
( Pt 3 ) trở thành 
 

2

22
2

min .
)..(2

2 β
π
g
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g
c

H ==∆   ( Pt 7) 



 
Phụ lục 

 
Thuyết minh về qui luật biến thiên của α  và theoQ       ( HÌNH 6) 2c
 
 
1 Trường hợp riêng 1: 2w

r
tiến đến cực đại 0→α  ;  cực tiểu         →2c

 
Xét một BXCT có bán kính ngoài r=0,08m 
Bán kính trong r-a=0,03m 
Vận tốc quay n=2900v/p= 48,33v/s 
Thời gian để BXCT quay 1 cung 100o 

s
x

t 00574,0
33,48360

100
==  

Nếu phần tử chất lưu chảy vào cánh dẫn với vận tốc đều 

sm
t
av /71,8

00574,0
03,008,0

=
−

==  

Thì quỹ đạo của phần tử này là quỹ đạo hướng kính thẳng đều BXCT truyền 0% vận 
tốc góc cho dòng nên 0=α   trong tình huống này dòng và BXCT không trao đổi năng 
lượng cho nhau   (a)     

 
 
2 Trường hợp riêng 2: 02 →wr ;  cực đại 22 uc →
 
Bằng Logic cũng có thể kết luận BXCT truyền 100% vận tốc góc cho chất lưu nằm 

trong nó.    (b) 
 
 
 
3 Trường hợp riêng 2w

r
=50% 2w

r
cực đại      

     
 
Dùng phương pháp suy luận: 
2w
r

giảm 50% có nghĩa là phần tử chất lưu phải mất gấp đôi thời gian t  cho lộ trình 
xuyên qua BXCT. 

Như vậy trong thời gian t  nó bị quay theo BXCT 
2
33,48

 vòng bằng trung bình cộng 

của (a) và (b) có nghĩa là vận tốc góc của chất lưu là 50% so với (b) 
nα  tỷ lệ thuận với  suy ra n α  tỷ lệ nghịch với 2w

r
cũng là tỷ lệ nghịch với . Q

Với các giá trị bất kỳ khác nào của 2w
r

áp dụng phương pháp suy luận trên sẽ cho 

nα  tương ứng. 
 



HÌNH 6

chiều quay

c2

a r
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CÔNG NGHỆ BƠM LY TÂM HÚT SÂU 
TS.Trần Văn Công, Viện Khoa học Thuỷ lợi 

1. Xuất sứ công nghệ bơm ly tâm hút sâu 
Bơm ly tâm hút sâu là sản phẩm nghiên cứu khoa học, của Viện Khoa học 

Thuỷ lợi, gọi tắt là bơm hút sâu. Bơm  hút sâu được đặt tên theo ý nghĩa hình học, 
đứng quan sát từ trạm bơm nhìn xuống bể hút lúc cạn kiệt, ta cảm nhận được độ sâu 
về chiều cao hút mà máy bơm đang sử dụng. 
- Bơm hút sâu có nguồn gốc lý thuyết và kết cấu giống bơm ly tâm thông thừơng, 
nhưng chúng khác nhau về khả năng tạo ra cột  hút chân không cho phép trong buồng 
bơm . Bơm ly tâm thông thừờng  có cột hút chân không thấp [HCK ]=4…6 m, còn  
bơm ly tâm  hút sâu có khả năng tạo ra cột hút chân không lớn hơn, đạt giá trị: [HCK] 

=7…8,0m .  
- Trong nông nghiệp nước ta  sử dụng rất nhiều bơm ly tâm lắp đặt ở ven sông cấp 
nứơc phục vụ sản suất và đời sống . Thông thường ,chúng ta sử dụng bơm ly tâm có 
cột hút chân không thấp  [HCK] = 4 ÷ 6,0 m. Với cột hút chân không này, bơm chỉ 
cho phép lắp đặt ở chiều cao hút địa hình thấp: Hhút ≤  5 m.   

Mực nước sông suối giữa mùa mưa và mùa cạn dao động khá lớn, độ chênh 
lệch mực nước này  ΔZh = ( 5 ÷ 7) m là phổ biến, có những nơi là 10- 15 m. Việc sử 
dung bơm có cột hút thấp HHUT ≤ 5m   sẽ bị ngập lũ vào mùa mưa bão, người quản 
lý phải tháo chạy máy chống ngập bơm, trong khi đó trong đê nội đồng vẫn bị hạn hán 
cần bơm nước. Nếu lắp đặt ở vị trí cao hơn 5m thì bơm sẽ bị treo trõ không hút được 
nước, khi nứơc sông hạ thấp vào mùa cạn. 

Vì vậy, sản xuất yêu cầu nghiên cứu chế tao ra  lọại máy bơm hút sâu có cột 
hút chân không lớn hơn đạt HCK=7- 8 m. Nhờ đó, sẽ cho phép lắp bơm ở chiêu cao 
hút  lớn hơn  HHút= ( 6,0 ÷7,0 )m  , lớn hớn các bơm thông thừơng  2- 3 m 

Mặt khác, để tránh xảy ra xâm thực trong bơm, khi xây dựng công trình trạm 
phải đào đất hạ thấp cao trình đặt máy. Như vậy, công trình nhà trạm sẽ phức tạp  hơn, 
khi nứớc sông dâng cao phải chạy lũ máy bơm. Hiện nay các trạm bơm ven sông ở n-
ứớc ta thường áp dụng:  

1-Trạm bơm phao thuyền nổi theo mực nước 
2. Trạm bơm trục ngang  có 2 tầng đặt máy 
3. Trạm bơm hớng trục đặt xiên trên đê 
4. Trạm bơm trục ngang trợt trên ray  
5. Trạm bơm trục đứng trên khung cột 
6. Trạm bơm chìm 
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 - Mỗi dạng trạm bơm nói trên có ưu điểm riêng, nó được lựa chọn áp  dụng là tuỳ 
thuộc vào điều kiện địa hình  và tài chính của từng địa phương. 
- Nhìn chung các giải pháp chống ngập lũ máy bơm nói trên có kết cấu nhà trạm phức 
tạp, giá thành công trình còn cao, nếu xây dựng trạm bơm công suất nhỏ thì hiệu quả 
đầu tư rất thấp. 
- Sau nhiều năm khảo sát thực tế, năm 1996 tác giả Trần Văn Công – Viện KHTL đã 
hình thành ý tửơng nghiên cứu chế tạo bơm hút sâu đạt cột hút chân không lớn  
HCK=8,0m, để lắp đặt ở các trạm bơm ven sông, có  chiều cao hút địa hình  HHúT  = 
6…7,0m .  Đến năm 1997 chính thức đựơc Bộ giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ 
nghiên cứu trong luận án Tiến sỹ với đề tài :     
     Nghiên cứu nâng cao  khả năng hút của bơm ly tâm ... 
- Tháng 3 – 2001 tác giả bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ tại trường ĐHBK Hà Nội . 
Đề tài đẫ nghiên cứu và chế tạo được bơm hút sâu có cột hút chân không đạt Hck=7- 8 
m.  

Việc sử dụng bơm hút sâu cho các  trạm bơm ven sông có chiều cao hút lắp đặt 
bơm HHUT =6,0 -7,0 m , thì kết cấu trạm bơm  sẽ đơn giản  và giá thành công trình 
sẽ rẻ hơn nhiều. 
- Tháng 10-2001 , sản phẩm bơm hút sâu  đầu tiên đựơc mời ứng dụng vào thực tế ở 
tỉnh Thái  Nguyên.  

Đầu năm 2003 Bộ nông nghiệp và PTNT giao nghiêm vụ nghiên cứu đề tài :  
Nghiên cứu thiết kế chế tạo  bơm ly tâm  hút sâu đạt HCK=6,0 - 8,0m 

Tháng 9-2005, đề tài đựợc nghiệm thu và đánh giá  suất sắc. 
Năm 2006 , Bộ nông nghiệp & PTNT tiếp tục giao nhiêm vụ thực hiện dự án hoàn 
thiện công nghệ chế tao bơm hút sâu phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Tháng 3-2007,  công nghệ bơm ly tâm hút sâu đoạt giải nhì giải thưởng sáng 
tạo khoa học công nghệ Việt Nam  VIFOTEC 2006. 

Tháng 7-2007, tác giả của đề tài bơm ly tâm hút sâu đựơc Thủ tứơng Chính 
phủ và Tổng Liên đòan lao động Việt Nam  tặng bằng khen  về thành tích ứng dụng 
sản phẩm bơm ly tâm hút sâu  để phục vụ sản suất và phát triển kinh tế xã hội.  

Tháng 9-2007,  công nghệ bơm ly tâm hút sâu đoạt cúp vàng  techmart  Việt 
Nam 2007. 

Ngày nay, các sản phẩm bơm hút sâu đang đựơc tiếp tục ứng dụng vào nhiều 
công trình trạm bơm ven sông, thuộc các vùng trung du  miền nuí, các trạm bơm cấp 
nước biển nuôi trồng thuỷ sản, trạm bơm cấp nước sinh hoạt đô thị và sản suất công 
nghiệp, đặc biệt có  hiệu quả khi bơm cấp nước cho nông nghiệp vào mùa khô hạn.  
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Gam bơm ly tâm hút sâu  được chế tạo và sử dụng có thông số thiết kế sau : 
Ký hiệu 

Bơm 
H 

(m) 
Q 

(m3/h) 
[HCK] 

(m) 
NĐC 

(kw) 
n 

(v/p) 
DHUT-
DXA 

(mm ) 

Ghi chú 

 Bơm  hút sâu- lắp đặt ven sông – suối - ven biển  

HS100-7D 16-25 90-60 7,5 8-10 HP 1450 100-100 Máy nổ Diezen 
HS100-7 16-25 90-60 8,0 7,5 1450 100-100  
HS100-11 25-35 90-60 8,0 11 1450 100-100  
HS100-11D 25-35 90-60 7,5 16HP 1450 100-100 Máy nổ Diezen 
HS150-11 12-15 200-150 8.0 11 1450 150-150  
HS200-15A 12-15 300-200 6,0 15 1450 200-200  
HS200-15 12-18 300-170 8,0 15 1450 200-200  
HS200-22 15-24 300-200 8,0 22 1450 200-200  
HS200-33 24-34 300-200 7,5 33 1450 200-200  
HS250-22 6-10 600-450 7,5 22 1450 250-250  
HS250-33 14-18 550-400 8,0 33 1450 250-250  
HS300-33 7-9 1000-800 7,0 33 1450 300-300  
HS300-45 10-12 1000-800 7,5 45 1450 300-300  
HS300-40D 8-12 1060-720 7.0 60 HP 1450 300-300 Máy nổ Diezen  
HS350-75 12-16 1300-

1000 
7,5 75 1450 350-350  

HS250-75 30-35 550-450 7,5 75 1450 250-250  

Giải thích ký hiệu:   -  HS chỉ bơm Hút Sâu  

- 100,200, 250,300: Chỉ đường kính lối vào bơm, đơn vị  mm 

- 6, 15, 22, 33,75 là công suất động cơ kéo bơm,  đơn vị  Kw 

 2- Một số kết quả  áp dụng bơm ly tâm  hút sâu   
Tháng 3-2001, luận án tiến sỹ nghiên cứu về bơm ly tâm hút sâu, đựơc bảo vệ 

thành công tại trường ĐHBK Hà Nội. Ngay sau đó,  Sở nông nghiệp & PTNT Thái 
Nguyên đã mời tác giả, đi  khảo sát và trỉển khai áp dụng thử nghiệm bơm hút sâu vào 
địa bàn  tỉnh Thái Nguyên . Tháng 10-2001  bơm hút sâu đầu tiên HS200-15 đựơc lắp 
đặt  ở Xã Huống Thựợng huyện Đồng hỷ –Thái  Nguyên. Hồi đó, vào năm 2000, ở 
trạm bơm xã Huống Thượng  bị ngập lũ sâu 2 m , có vết nước lũ in trên từờng tỉnh 
Thái Nguyên yêu cầu phải lắp đặt máy  bơm hút sâu ở vị trí mực nứơc  đỉnh lũ .  
Chúng tôi đã làm một giá sắt cao 2m , ngang tầm với vết nước lũ năm 2000, và đặt 
bơm hút sấu HS200-15  lên sàn thép và  cho vận hành. Kết qủa bơm làm viêc rất tốt , 
bền và ổn định . Từ năm 2001 đến nay chưa có năm nào bơm bi ngập lũ , bị hư hỏng,  
bị treo trõ vào mùa cạn, bơm nước kịp thời phục vụ sản suất. 
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Những năm tiếp theo, nhiều bơm hút sâu đựơc lần lợt lắp đặt ở các tỉnh  Thái 
Nguyên, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hà Nội, Phú 
Thọ, Hoà Bình, Thanh Hoá, Nghệ An,  Thừa Thiên Huế, Bình Định… 

Và tất cả các trạm bơm hút sâu của Viện  được đơn vị sử dụng đánh giá tốt, và 
tiếp tục đựơc lắp đặt vào nhiều dự án đang triển khai .  

Bảng liệt kê một kết quả áp dụng bơm hút sâu : 
TT Tên sản phẩm KHCN đã ứng dụng 

 
Số máy 

 1 Bơm hút sâu HS100-6D: 
- Xã Đoàn kết , Đại Đồng, Đào Viên, huyện Tràng  Định- tỉnh  Lạng 
Sơn, 2004- 3 máy  
-  Trạm thuỷ nông huyện Đầm Hà- tỉnh Quảng Ninh ,2005-2 máy 
- Xã Hoà Bình , huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh ,2006-1 máy 

 
 
6 

 2 Bơm hút sâu HS200-15: 
- Xã Huống Thựợng, Đồng Bẩm, Hoà Bình, huyện Đồng Hỷ- Tỉnh 
TháI Nguyên, 2001- 5 máy 
- Xã Cúc Đường, Thương Nung, Vũ Trấn, huyện Võ Nhai- Tỉnh 
TháI Nguyên , 2004- 5 máy 
- Huyện Phú Bình ,Thái nguyên, 2006- 3 máy  
- Xã Quang Phong, - huyện Na Rì, Bắc Cạn, 2002- 1 máy 
- Xã NamCường, - huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn, 2005- 1 máy 
- Trại giam ở Xã Ngọc lý- huyệnTân Yên, Bắc Giang, 2005-3máy 
- Xã Xào báy, - huyện Kim Bôi, Hoà Bình, 2002- 4 máy 
-Xã Phong Thu- huyện Phong Điền,  Thừa Thiên Huế, 2002-1máy 
- Hồ Ba Bể –Bắc Cạn -2006- 1 máy 
- Xã Bình Sơn – Sông Công- Thái Nguyên -2006-1 maý 
- Huyện Phú Bình – Thái Nguyên -2006-3 máy 
- Thị trấn  Kỳ Sơn - Hòa Bình- 2006- 1 máy 

 
29 

 3 Bơm hút sâu HS200-22: 
- Xã Vô Tranh- Phú Lương ,TháI nguyên, 2002- 1 máy 
- Trạị bò Phú Lâm – Tuyên Quang, 2003- 1 máy 
- Xã Cố Nghĩa, - huyện Lạc Thuỷ , Hoà Bình, 2002- 1 máy 
- Nhà máy chế biến tinh bột sắn  Bình Định, 2005- 1 máy 
- Xã Hưng Nhượng- huyện Lạc Sơn – Hoà Bình , 2006- 2máy 

 
6 

 4 Bơm hút sâu HS200-33: 1 
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-Bơm hố móng đập thuỷ điện Cửa Đạt,-Thanh Hoá-1 máy 2005 
 5 Bơm hút sâu HS250-33: 

-Trạm bơm Thượng Nông,-  Tam Nông, Phú Thọ 2005 - 1 máy 
- Xã Kỳ Tân , - huyện Tân Kỳ, Nghệ An, 2002 - 1 máy 
- Xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An, 2006 - 1 máy 

 
3 

 6 Bơm hút sâu HS300-33: 
Xã Giang Biên ,Gia Lâm ,Hà Nội,2003 - 1 máy 

1 

 7 Bơm hút sâu HS300-55: 
Trạm bơm  Xã An Đạo,huyện Phù Ninh, Phú Thọ-2006- 1 máy 

 
1 

 Tổng số máy tính đến 12-2006 47 
3- tính mới, tính sáng tạo, tính hiệu quả sử dụng công nghệ bơm  ly tâm hút sâu 
3-1 Tính mới của công nghệ  bơm ly tâm hút sâu:  
- Bơm ly tâm hút sâu có nguồn gốc lý thuyết và kết cấu giống bơm ly tâm thông 
thừơng, nhưng chúng khác nhau về khả năng tạo ra cột  hút chân không cho phép 
trong buồng hút máy bơm. Bơm ly tâm thông thừờng có cột hút chân không thấp  
[HCK ]=4…6 m, do vậy chỉ cho phép lắp đặt bơm ở chiều cao hút địa hình thấp:  
 Hhút   ≤  5 m. Còn  bơm ly tâm  hút sâu có khả năng tạo ra cột hút chân không lớn 
hơn, đạt giá trị: [HCK] =7…8,0 m , nên cho phép lắp đặt bơm ở chiều cao hút  lớn 
hơn  HHút= 6,0 ÷7,0 m, lớn hớn các bơm thông thừơng  2- 3 m. 
3-2 Tính  sáng tạo của công nghệ bơm ly tâm hút sâu:  

Điều kiện nghiên cứu trong nước còn nhiều khó khăn, nhưng  công trình đã 
nghiên cứu thiết kế chế tạo ra đựơc nhiều mẫu  bơm ly tâm hút sâu  phục vụ sản suất 
nông nghiệp. Các bơm ly tâm hút sâu  có kết cấu phù hợp với điều kịên  cơ khí chế tạo 
Việt Nam , đảm bảo chế tạo ra sản phẩm , thuận lợi lắp ráp ,sửa chữa và thay thế phụ 
kiện. Đảm bảo độ bền , làm việc ổn định và đã được kiểm chứng sử dụng tốt từ năm 
2001 . 
3-3 Tính  hiệu quả kỹ thuật - kinh tế- xã hội của công nghệ bơm ly tâm hút sâu:  
 Sử dụng bơm hút sâu có cột hút chân không lớn, sẽ nâng cao khả năng hút n-
ước phục vụ chống  hạn khi mực nước dòng sông bị hạ thấp vào mùa cạn 
 Sử dụng bơm hút sâu sẽ cho phép lắp bơm ở cao trình lớn hơn, hạn chế hiện t-
ượng ngập lũ máy bơm  do nước sông dâng cao trong mùa mưa bẫo.  
 Sử dụng bơm hút sâu thì kết cấu nhà trạm sẽ đơn giản hơn, giảm chi phí đào 
đất hạ thấp công trình , chi phí vật tư , thi công nhanh , giảm giá thành toàn bộ công 
trình. 
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Bơm được chế tạo trong nước và làm chủ được công nghệ nên phục vụ kịp thời 
sản suất và giá thành rẻ hơn so với bơm nước ngoài cùng thông số và công suất.  

Các dự  án  sử dụng bơm hút  sâu của các đia phương miền núi  đã  tác động rất 
tốt đến kinh tế xã hộI và an ninh quốc phòng. Nhờ có trạm bơm hút sâu,  nhân dân  đã 
chủ động cung cấp nước tưới cho nông nghiệp nên đã cấy đựơc 2 vụ lúa/năm, năng 
xuất cây trồng tăng lên từ 1,5 đến 2 lần,  tương ứng với  năng  suất lúa tăng từ 35 
ta/Ha   lên 65ta/Ha.  

Thu nhập và đời sống nhân dân khá hơn nhiêù so với trước, nhân dân miền núi 
yên tâm, không  bỏ ruộng và hăng hái sản suất trên  mảnh ruộng của mình. 

Nhu cầu sử dụng bơm hút sâu cho phát triển kinh tế nông nghiệp miền núi là 
khá lớn, nhưng nguồn kinh phí để xây dựng các trạm bơm còn hạn chế, nhân dân và 
các địa phương không dễ ràng  có đủ vốn để xây dựng các trạm bơm hút sâu phục vụ 
sản xuất .Vì vậy, nếu  đựơc Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Nông nghiệp ,UBNND các 
tỉnh  quan tâm nguồn tài chính cho các địa phương để ứng dựng công nghệ bơm hút 
sâu  thì hiệu quả kinh tế mang lại cho xã hội còn lớn hơn  nhiều. 
4- Quy mô áp dụng công nghệ bơm ly tâm hút sâu   
Sản phẩm bơm hút sâu sẽ đáp ứng  tất cả các quy mô diện tích yêu cầu cung cấp nước 
tưới cho sản suất nông nghiệp , thuỷ sản, công nghiệp và nước sinh hoạt ở 3 vùng 
đồng bằng , trung du  mìên núi nước ta. 
- Lưu lượng máy bơm  50-100 m3/h :   cho diện tích tưới   nhỏ hơn 10 Ha 
- Lưu lượng  máy bơm 150-200 m3/h : cho diện tích tưới          10- 20 Ha 
- Lưu lượng máy bơm 250-350 m3/h : cho diện tích tưới           20- 50 Ha 
- Lưu lượng máy bơm  400-600 m3/h : cho diện tích tưới          50-100 Ha 
- Lưu lượng máy bơm 700-800 m3/h : cho diện tích tưới          100-300 Ha 
- Lưu lượng máy bơm  900-1000 m3/h : cho diện tích tưới       300-500 Ha 
- Lưu lượng máy bơm  1200-1600 m3/h : cho diện tích tưới     500-800 Ha 
Với diện tích lớn hơn sẽ tăng cường số lượng máy bơm để đáp ứng nhu cầu cần nước. 
5- Khả năng áp dụng nhân rộng  của công nghệ bơm hút sâu 

Ở trên cao bơm hút sâu  còn hút đựơc nước, thì  khi   lắp đặt  ở các chiều  cao 
hút thấp trong các trạm bơm nội đồng máy bơm hút sâu  sẽ hút đựơc nhiều nước hơn . 
Như vậy tính năng kỹ thuật của bơm hút sâu phù hợp với nhiều điều kiện địa hình có 
cột hút cao và thấp  ở cả 3 vùng đồng bằng, trung du miền núi nứơc ta.  

 Bơm hút sâu có thể  lắp đặt ở các trạm bơm nội đồng với chiều cao hút thấp  
hoặc lắp đặt ở các trạm bơm ven sông  suối, nơi có chiều cao hút lớn .   
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Những năm gần đây, do hạn hán các dòng sộng bị hạ kiệt  làm cho nhiều  trạm 
bơm ly tâm ven sông bị  tê liệt hoặc kém hiệu quả. Nhu cầu sử dụng bơm hút sâu để 
thay thế các loaị bơm cũ là rất lớn, bởi vì  khi thay thế sử dụng bơm hút sâu  đã làm 
cho trạm bơm họat động trở laị có hiệu quả và nhiều tiện lợi  sau: 
- Tận dụng đựơc công trình nhà trạm cũ,  
- Tận dụng đựơc công trình kênh dẫn nước hút và xả, 
- Tận dụng đựơc hệ thống điện cũ của trạm bơm .  
- Chỉ cần thay thế máy bơm hút sâu vào vị trí máy bơm  ly tâm  thông thưòng  
- Nhờ các yếu tố nói trên, vốn dầu tư nâng cấp ứng dụng  công nghệ bơm hút sâu  là 
rất thấp , chỉ bằng 15% so với đầu tư xây dựng trạm bơm  mới .  

Bơm hút sâu có cột hút chân không lớn, nên còn được áp dụng chế tao  
bơm hút bùn rác môi trường, và nhiều lĩnh vực bơm hút khác trong nông nghiệp 
và công nghiệp. 

Với các lý do phù hợp nói trên, nhu cầu ứng dụng bơm hút sâu  cho nông 
nghiệp  và nhiều ngành kinh tế khác ở nước ta là khá lớn và có triển vọng sản xuất 
nhân rộng . 
6- Đề xuất nghiê cứu tiếp theo   

Bước đầu  đề tài đã nghiên cứu thiết kế chế tạo một số máy bơm ly tâm hút sâu 
để phục vụ  bơm cấp nước tưới cho nông nghiệp, tuy nhiên vẫn  chưa bao phủ hết các 
nhu cầu và địa hình tươí khác nhau của nuơc ta, vì vậy cần nghiên cưú thêm nhiều 
gam bơm khác nữa. Các sản phẩm bơm hút sâu đã khảng định đựơc độ ổn định làm 
việc và độ bền cơ khí, điều đó tạo lòng tin và thương hiệu tốt đẹp về bơm hút sâu. Do 
kinh nghiệm thiết kế còn hạn chế,  các sản phẩm bơm  vần còn có những hạn chế kỹ 
thuật và thẩm mỹ nhất định,  vì vậy  cần phải tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các sản 
phẩm bơm. Việc đo kiểm các thông số kỹ thuật của bơm phải thuê nhờ các tổ chức đo 
đạc bên ngoài với giá thành khá cao và thời gian đo kiểm bị hạn chế theo kinh  phí. 
Các nhà nghiên cứu  không có cơ hội đo kiểm nhiều lần để  cập nhật và phân tích kết 
quả đo.  Vì vậy sự  cập nhật và phân tích sai lệch của các thông nghiên cứu với các 
thông số đo kiểm thực tế còn bị hạn chế. Điều đó làm hạn chế việc năng cao trình độ 
nghiên cứu thí nghiệm , và nghiên cứu lý thuyết của cán bộ khoa học. 

Năm 2003, và 2006, đề tài mới thực hiện nghiên cứu chế tạo một sô bơm ly 
tâm hút sâu phục vụ nông nghiệp, có lưu lượng Q=200-1000m3/h, cột áp bơm H= 8- 
35m.  
Như vậy một số gam bơm khác còn chưa đựơc nghiên cứu, vì vậy, trên cơ sở lý thuyết 
bơm hút sâu chúng tôi  kiến nghị  cần phát triển nghiên cứu các gam bơm sau: 
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 - Gam bơm hút sâu cho sản súất miền nuí  có lưu luợng nhở , 
- Gam bơm  nội đồng cột nước thấp ,  
- Gam bơm hút xa nước biển để nuôi trồng thuỷ sản. 
- Gam bơm hút sâu cho vùng giáp danh: trung du- đồng bằng có  Q=2000-4000m3/h   
- Để phục vụ công tác nghiên cứu đựơc tốt hơn , kiến nghị nhà nước cho mua sắm 
tăng cường các thiết bị đo kiểm máy bơm như đo lưu luợng Q, cột áp H, công suất N, 
vòng quay n , mô men trên trục bơm M … 



www.vn
vc

old
.vn

 1

NGHIÊN CỨU NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CÁC TRẠM BƠM CŨ  
PHỤC VỤ TƯỚI TIÊU TRONG NÔNG NGHIỆP 

 

I. Giới thiệu chung 

Thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm về tìm các giải pháp thực tế nhằm nâng cao hiệu 

suất sử dụng các công trình thủy lợi nói chung và các thiết bị cơ điện (máy bơm, động cơ, hệ 

thống điều khiển...) của công trình trạm bơm đầu mối nói riêng, Trung tâm nghiên cứu tư vấn cơ 

điện và xây dựng thuộc Tổng công ty cơ điện – xây dựng nông nghiệp và thủy lợi đã tập trung 

nghiên cứu các loại máy bơm mới kiểu hỗn lưu công suất N = 75 – 110KW nhằm thay thế các 

máy bơm cũ đang được sử dụng trong sản xuất (máy bơm ly tâm xiên trục ngang 12LTX-40 với 

công suất N = 33KW, số vòng quay n = 980v/ph, lưu lượng Q = 900m3/h ứng với cột nước thiết 

kế H = 9m (ký hiệu khác là HL900-9 và trong thực tế thường gọi là bơm 1.000 m3/h); máy bơm 

hướng trục ngang 24HT-90 (N = 75KW, n = 730v/ph, Q = 3.600m3/h ứng với H = 4,5m) (ký hiệu 

khác là HT 3.600-4,5 và trong thực tế gọi là bơm 4.000m3/h). 

Các kết quả nghiên cứu đã ứng dụng vào trạm bơm Hệ tỉnh Thái Bình. 

Trạm bơm Hệ được xây dựng và đưa vào sử dụng từ những năm 1970. Trạm bơm được 

lắp 22 máy bơm hướng trục ngang ký hiệu 24HT-90. Trạm bơm Hệ có nhiệm vụ tiêu nước cho 

4.155 ha của huyện Quỳnh Phụ và huyện Thái Thụy, cấp nước cho 8.727 ha của 26 xã phía Bắc 

huyện Thái Thụy. Các máy bơm được bố trí tại hai nhà trạm độc lập cùng chung bể hút theo sơ 

đồ hình chữ V. Trạm bơm có tầm quan trọng đặc biệt trong sản xuất, nhất là vào thời gian từ 1/1 

đến 31/1 hàng năm phục vụ tưới đổ ải đòi hỏi 100% số tổ máy phải hoạt động liên tục. Kết cấu 

bể hút hình chữ V tạo dòng chảy ổn định khi tất cả các bơm cùng làm việc và cho phép thực hiện 

sửa chữa các máy ở một nhà trạm, trong thời gian đó nhà trạm thứ hai vẫn có các bơm hoạt động 

đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất. 

Trạm bơm Hệ với mực nước bể hút dao động từ cao trình có trị số nhỏ nhất ∇h,min = –

0,50m đến cao trình có trị số lớn nhất ∇h,max = + 1,10m. Cao trình mực nước bể xả lớn nhất ∇h,max 

= + 4,50m. Nghĩa là, vào thời điểm mùa khô nước ở bể hút thấp nhất thì trạm bơm có chiều cao 

cột nước địa hình là Hđh = 5,0m (phục vụ cho tưới nước ải và tưới cho vụ đông). Cao trình đường 

tâm trục của bơm trục ngang (trùng với đường trục của đoạn ống hút nằm ngang) là ∇h,T.B = + 

2,48m. Theo cách tính truyền thống có thể xác định sơ bộ trị số chiều cao hút nước địa hình của 

bơm sẽ là: Hsđ.h = (+2,48) – (–0.50) = + 2,98m 

II. Phân tích, tính toán và lựa chọn máy bơm 

Máy bơm hướng trục ngang 24HT-90 có cột nước thiết kế (cột nước tính toán) là HTK = 

4,5m, ứng với lưu lượng thiết kế (lưu lượng tính toán) QTK = 3.600m3/h lắp với động cơ điện 
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kiểu lồng sóc công suất N = 75KW và số vòng quay n = 730v/ph. Vào thời kỳ cấp nước tưới đổ 

ải thì các máy bơm của trạm bơm Hệ phải làm việc ở chế độ khác  với chế độ tính toán (nằm 

ngoài vùng tối ưu). Khi ấy, mực nước bể hút xuống thấp nhất và cột nước địa hình Hđh = 5,0m. 

Thông thường, tổn thất đường ống hút và ống xả (kể cả tổn thất cục bộ ở các cút cong và 

ở clapê miệng ống xả cũng như tổn thất theo chiều dài ống) của bơm 24HT-90 như ở trạm bơm 

Hệ có trị số ΔHđ.ô ≈ 0,50m. Nghĩa là, bơm phải làm việc với cột áp Hb = (4,0 - 5,5)m. 

Đặc điểm của bơm hướng trục là đường đặc tính cột áp H = f(Q) sẽ thay đổi nhiều và 

nhanh khi làm việc ở chế độ khác với chế độ tính toán. Ngoài ra, công suất tiêu thụ của bơm sẽ 

tăng mạnh khi bơm làm việc ở khu vực cột áp cao. Khi ấy, vào mùa khô cần cấp nước tưới, lưu 

lượng của bơm sẽ giảm nhanh, đồng thời, hiệu suất giảm xuống thấp. Nói chung, do đặc điểm 

dòng chảy và kết cấu, bơm hướng trục có chất lượng xâm thực kém hơn so với các bơm hỗn lưu 

và bơm ly tâm. Khi cấp nước tưới, máy bơm 24HT-90 ở trạm bơm Hệ có chất lượng xâm thực 

giảm đi nhiều. Tiếng ồn tăng mạnh, độ rung của máy tăng, do vậy, tuổi thọ của tổ bơm sẽ giảm. 

Ngoài ra, hiệu suất làm việc của bơm thấp sẽ làm tăng năng lượng điện tiêu thụ, do đó, sẽ làm 

tăng chi phí cho việc cấp nước tưới. 

Để khắc phục tình trạng nêu trên có thể sử dụng phần dẫn dòng máy bơm hướng trục 

ngang (bánh công tác và cánh hướng) với cột nước tính toán thiết kế HTK = 5,0m. Ngoài ra, với 

điều kiện địa hình của trạm bơm Hệ và yêu cầu thực tế có thể thay thế bơm hướng trục ngang 

24HT-90 bằng bơm hỗn lưu trục ngang cùng công suất. 

Bảng số 1 trình bày kết quả tính toán một vài thông số kỹ thuật cơ bản của bơm hướng 

trục và bơm hỗn lưu trục ngang. 
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Bảng 1. Kết quả tính toán các thông số kỹ thuật bơm 

TT                              Loại bơm 

 

Thông số kỹ thuật 

Mẫu 1 (loại 

cũ lắp ở 

trạm bơm 

Hệ) 

Mẫu 2 Mẫu 3 Mẫu 4 

1 Công suất động cơ điện (KW) 75 75 75 75 

2 Số vòng quay 730 730 590 490 

3 Cột nước tính toán 4,5 5,0 5,0 5,0 

4 Lưu lượng tính toán 
sm

hm
3

3
 0,1

600.3  972,0
500.3

028,1
700.3  028,1

700.3

5 Số vòng quay đặc trưng (hệ số tỉ 

tốc) 

862 786 653 542 

6 Đường kính miệng hút (mm) 600 600 500 600 

7 Đường kính miệng xả máy bơm 

(mm) 

600 600 500 600 

8 Vận tốc dòng chảy tại tiết diện 

miệng hút máy bơm (m/s) 

3,54 3,44 5,24 3,64 

9 Vận tốc dòng chảy tại tiết diện 

miệng xả máy bơm (m/s) 

3,54 3,44 5,24 3,64 

10 Đường kính tiết diện ống hút và 

ống xả (mm) 

700 700 700 700 

11 Vận tốc dòng chảy tại tiết diện 

ống hút và xả (m/s) 

2,30 2,53 2,67 2,67 
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Tính toán số vòng quay đặc trưng (hệ số tỉ tốc) của máy bơm:   

  
4

3

..65,3

H

Qn
ns =  

Trong đó, thứ nguyên của các thông số kỹ thuật n[v/ph]; Q [m3/s]; H[m]. 

Vùng lựa chọn kiểu bơm phụ thuộc vào hệ số Sn : 

- 550300−=Sn  nên chọn kiểu bơm hỗn lưu 

- 000.3550−=Sn  nên chọn kiểu bơm hướng trục. 

Cần lưu ý là, với 600450−=Sn có thể chọn kiểu bơm hỗn lưu hay hướng trục đều được. 

Với 4 mẫu bơm nêu trong bảng 1 thì các mẫu 1, 2, 3 nên chọn kiểu bơm hướng trục; mẫu 4 nên 

chọn kiểu bơm hỗn lưu. Mẫu 4 với ns = 542 có thể chọn kiểu bơm hỗn lưu nhưng tính chất dòng 

chảy trong bơm gần với bơm hướng trục. Với loại dòng chảy gần hướng trục lại dùng bánh công 

tác kiểu hỗn lưu và kết cấu buồng xoắn ốc để dẫn dòng ra khỏi bánh công tác sẽ làm giảm đáng 

kể chất lượng xâm thực của máy bơm (trong trường hợp này dùng hệ thống cánh hướng dòng sẽ 

làm hiệu suất cao hơn). Khi ấy dòng thủy lực trong bơm sẽ không ổn định, tạo tiếng ồn lớn và 

gây rung động (đặc biệt ở phần miệng hút của bơm), do vậy, làm giảm tuổi thọ của thiết bị, máy 

bơm chóng hư hỏng, hiệu suất giảm nhanh, năng lượng tiêu thụ tăng. Đường kính miệng hút và 

miệng xả của bơm cũng cần đạt trị số Dh = Dx = 600mm. Khi ấy, trị số vận tốc dòng chảy tại tiết 

diện cửa vào và cửa ra sẽ đạt Vh = Vx = (3,44 – 3,64)m/s và sẽ làm tăng chất lượng dòng chảy khi 

vào bơm. Do đó, làm tăng chất lượng xâm thực cũng như làm giảm tổn thất dòng chảy khi ra 

khỏi bơm. 

Nếu chọn tiết diện miệng cửa hút và cửa xả có đường kính Dh = Dx = 500mm sẽ làm tăng 

vận tốc dòng chảy Vh = Vx = 5,24m/s. Khi ấy sẽ làm giảm chất lượng xâm thực của bơm và tăng 

tổn thất dòng chảy ở cửa ra (máy bơm của trạm bơm Thống nhất, huyện Tiền Hải, Thái Bình đã 

chỉ rõ điều này). 

Đối với trạm bơm Hệ có thể chọn máy bơm kiểu hỗn lưu công suất N = 75KW. Máy bơm 

hỗn lưu trục ngang công suất 75KW, số vòng quay n = 590v/ph (mẫu 3) có kích thước và trọng 

lượng nhỏ hơn so với bơm hỗn lưu cùng công suất và số vòng quay 490v/ph (mẫu 4). Điều đó 

dẫn đến giá thành máy bơm và động cơ điện theo mẫu 4 sẽ cao hơn so với bơm mẫu 3. Tuy 

nhiên, xét tổng hợp chung so sánh các thông số kỹ thuật, đặc biệt, chất lượng về xâm thực và tuổi 

thọ của hai loại bơm này thì nên chọn bơm hỗn lưu N = 75KW, n = 490v/ph. 
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III. Máy bơm hỗn lưu do Trung tâm nghiên cứu tư vấn cơ điện và xây dựng thiết kế và chế 

tạo 

Ký hiệu của bơm 24HL-50; trong đó: 

24 - đường kính miệng hút của bơm hỗn lưu tính bằng mm đã giảm 25 lần; 

HL – kiểu hỗn lưu (dòng chéo); 

50 – số vòng quay đặc trưng đã làm tròn số và giảm đi 10 lần. 

Một số thông số kỹ thuật cơ bản: Công suất động cơ điện: N = 75KW; số vòng quay: 

 n = 490v/ph; cột nước máy bơm: H = 3,5 – 6,0m; lưu lượng máy bơm: Q = 3.000 – 4.200 

m3/h. 

Những đặc điểm chính của bơm 24HL-50: 

a. Prôfin cánh bánh công tác thiết kế theo phương pháp dòng tia kết hợp với kết cấu phần xả 

kiểu buồng xoắn. 

b. Đường kính tiết diện miệng hút và miệng xả của bơm Dh = Dx = 600mm cho phép làm 

giảm vận tốc dòng chảy, tăng chất lượng thủy lực ở phần hút, do đó, làm tăng chất lượng 

xâm thực; làm giảm tổn thất thủy lực ở tiết diện miệng xả khỏi bơm làm tăng hiệu suất và 

tuổi thọ máy bơm. 

c. Kết cấu bộ phận ép túp được thiết kế theo kiểu mới, bôi trơn bằng mỡ làm tăng độ kín khi 

mồi bơm và tăng độ bền của thiết bị. 

d. Bánh công tác của bơm làm việc ở dạng công xôn. Do vậy, phần gối đỡ ổ bi đã được chú 

ý tính toán thiết kế và lựa chọn kết cấu, đặc biệt, đảm bảo hệ số an toàn cao, độ bền lớn. 

Sử dụng vòng bi của hãng SKF (Thụy Điển) cho phép nâng cao chất lượng làm việc của 

máy. Ngoài ra, bình dầu bôi trơn có dung tích lớn cho phép dầu luôn luôn đảm bảo chất 

lượng tốt. Đã thiết kế và lắp “mắt thăm dầu” ở thành bình chứa dầu bôi trơn. 

Có lắp thiết bị đo nhiệt độ của vòng bi để theo dõi dễ dàng, chặt chẽ và chính xác tình 

hình làm việc của vòng bi. 

e. Với kết cấu công xôn, bánh công tác của bơm hỗn lưu 24HL-50 có thể tháo lắp dễ dàng 

phục vụ cho việc bảo dưỡng, sửa chữa. 

f. Đi kèm với bơm hỗn lưu 24HL-50 là hệ thống đường ống hút, ống xả và thiết bị van clapê 

ở dầu ống xả. 

- Trên tuyến ống hút của bơm đường kính Dh = 700mm có lắp đoạn ống côn 

Φ700/Φ600 nối với miệng hút máy bơm với góc côn αh ≤ 40 đảm bảo sự ổn định của 
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dòng chảy trước khi vào phần dẫn dòng của bơm. Ngoài ra, có lắp thêm 01 ống lồng 

điều chỉnh phục vụ cho công tác tháo lắp bơm dễ dàng. 

- Trên tuyến ống xả đường kính Dx = 700mm cũng lắp đoạn ống loe ∅600/∅700 và 01 

ống lồng điều chỉnh giúp cho việc tháo lắp máy bơm. 

- Điều đặc biệt là ở đầu ống xả có lắp van clapê kiểu phao. Kết cấu van clapê kiểu phao 

cho phép làm giảm đáng kể tổn thất dòng chảy do clapê gây ra. Không những thế, 

phía đầu ống xả làm vát nghiêng 150 tạo điều kiện cho van clapê đóng kín một các dễ 

dàng khi bơm ngừng làm việc. Điều đó sẽ hạn chế vận tốc dòng chảy ngược khi dừng 

bơm, tránh được các xung lực tác động lên bánh công tác và ổ bi. Van clapê đóng kín 

sẽ mồi nước cho bơm nhanh hơn, giảm thời gian bơm chân không làm việc. 

- Lắp thiết bị van một chiều trên ống xả cho phép tự động đóng mở phá chân không ở 

chế độ dừng bơm. 

g. Vật liệu của các chi tiết máy bơm được dùng là:trục bơm làm bằng thép C45; bánh công 

tác, buồng xoắn, miệng hút, gối đỡ vòng bi đều đúc bằng gang xám GX21-40. Các chi tiết 

gang được đúc bằng lò trung tần đảm bảo độ dư nhỏ nhất so với thiết kế và độ nhẵn nhất. 

h. Về mỹ thuật công nghiệp, máy bơm 24HL-50 đảm bảo đẹp và đạt chất lượng cao. 

i. Khi cung cấp thiết bị máy bơm 24HL-50, Trung tâm nghiên cứu tư vấn cơ điện và xây 

dựng cấp kèm theo quy trình lắp đặt và hướng dẫn vận hành máy cũng như các tài liệu kỹ 

thuật cần thiết có liên quan đến việc vận hành sử dụng máy, kể cả phần bơm, động cơ 

điện. Các tài liệu này sẽ rất bổ ích cho công tác bảo dưỡng, duy tu và sửa chữa máy bơm. 

IV. Kết luận 

1. Máy bơm hỗn lưu 24HL-50 đạt các thông số kỹ thuật đề ra, chất lượng tốt, làm việc ổn 

định, hình thức công nghiệp đẹp. 

2. Có thể sử dụng máy bơm hỗn lưu trục ngang 24HL-50 lắp cho trạm bơm Hệ thay cho các 

bơm hướng trục đã cũ 24HT-90 cũng như lắp cho các trạm bơm khác có điều kiện tương 

tự để nâng cho hiệu suất của máy bơm, hiệu quả sử dụng trạm bơm. 

Ngoài ra, có thể lắp bơm 24HL-50 (N = 75kW) thay thế các máy bơm cũ 12LTX-40 

(N = 33kW) (khi trạm bơm có cột nước cần bơm không cao Hb = 5,5m) nhằm giảm số 

lượng máy bơm, tăng hiệu ích sử dụng trạm bơm cũng như lắp cho các trạm bơm mới xây 

dựng. 

3. Rút kinh nghiệm từ kết quả nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy bơm hỗn lưu 24HL-50 (N 

= 75kW) có thể thiết kế chế tạo các máy bơm hỗn lưu khác có công suất lớn hơn (N ≥ 
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110kW) nhằm nâng cao hiệu ích sử dụng các thiết bị cơ điện cũng như công trình trạm 

bơm phục vụ tưới tiêu trong nông nghiệp. 

PGS.TS. Nguyễn Văn Bày 
 




