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ĐỘNG CƠ ĐIỆN KÉO MÁY BƠM VÀ CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN
Để truyền động máy bơm có thể dùng động cơ điện, động cơ đốt trong, máy hơi nước,
động cơ gió, máy thủy lực ...vv... Trong đó động cơ điện được dùng phổ biến nhất. Động
cơ đốt trong chỉ được dùng đối với máy bơm di động hoặc trạm bơm dã chiến ở các
vùng xa, động cơ chạy bằng sức gió chỉ dùng ở nơi có điều kiện thích hợp sử dụng gió...
Bởi vậy ở đây chúng ta chỉ nghiên cứu về động cơ điện.
Hệ thống truyền động máy bơm với sự tác động của năng hượng điện gọi là truyền động
điện. Quy ước có thể chia hệ thống này làm ba phần: động cơ điện, thiết bị điều khiển
động cơ điện, trang thiết bị truyền năng lượng từ động cơ điện đến máy bơm.
Động cơ điện được sử dụng rộng rãi trên trạm bơm do tính ưu việt của nó so với các
loại truyền động khác: khối lượng xây lắp được giảm nhỏ, nền móng và thiết bị truyền
năng lượng từ động cơ đến máy bơm đơn giản hơn ( trục động cơ và trục máy bơm có
thể được nối qua khớp nối trục ), dễ tự động hóa khi khởi động hoặc dừng máy, chi phí
vận hành nhỏ, điều kiện làm việc tốt nhất, gian máy sạch sẽ ..v.v...
Trong trạm bơm thường sử dụng động cơ điện xoay chiều ba pha dị bộ và đồng bộ.
Động cơ điện dị bộ
Động cơ điện dị bộ là động cơ có vòng quay của rô to nhỏ hơn vòng quay của từ trường,
nó làm việc có " độ trượt " so với từ trường của stator ( bảng so sánh dưới đây ):
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Động cơ dị bộ có hai loại là động có rô to ngắn mạch ( còn gọi là động cơ lồng sóc ) và
động cơ quấn dây. Động cơ rô to ngắn mạch ( xem Hình 9 - 5 ) so với động cơ quấn dây
thì có kết cấu đơn giản hơn, kích thước và khối lượng nhỏ hơn, giá thành rẻ hơn. Nó có
thể được đấu trực tiếp vào mạng điện qua cầu giao đơn giản hoặc điều khiển từ xa bằng
khởi động từ. Tuy nhiên cần thấy rằng khi đấu trực tiếp động cơ này vào mạch thì dòng
điện mở máy tăng 5 ... 7 lần so với dòng điện định mức, và điều này gây bất lợi đối với
các hộ dùng điện khác cùng mạng. Động cơ rô to ngắn mạch có thể trục đứng hoặc trục
ngang.

Cấu tạo động cơ điện dị bộ rô to ngắn mạch.

1- cưả nhận không khí; 2- trục; 3- rô to; 4- cuộn dây; 5- nắp thông gió; 6- ổ hướng;
7- dây ra của stator; 8- nắp bảo vệ đầu dây ra; 9- phần tĩnh ép vào giá đỡ; 10- giá đỡ
bằng gang; 11- vòng để móc nâng hạ.
Động cơ điện dị bộ rô to quấn dây có biến trở khởi động được nối với cuộn dây của rô
to. Biến trở khởi động chỉ được đóng vào mạch rô to trong giai đoạn mở máy động cơ.
Khi vòng quay động cơ điện đạt tới gần vòng quay định mức thì biến trở tự động ngắt,
còn động cơ vẫn tiếp tục ở chế độ như rô to ngắn mạch. Dòng điện mở máy ở động cơ
rô to quấn dây nhỏ hơn vài lần so với rô to ngắn mạch . Tuy vậy trong trạm bơm, động
cơ rô to quấn dây ít được sử dụng hơn hơn rô to ngắn mạch bởi vì kết cấu của nó phức
tạp hơn, kém an toàn trong vận hành và giá thành lại đắt hơn .
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Căn cứ vào công suất có thể chia động cơ điện dị bộ làm ba loại chính sau:
- Loại nhỏ ( có công suất nhỏ hơn 100 kW ) thường là động cơ rô to ngắn mạch ba pha,
động cơ loại này không có yêu cầu gì đặc biệt khi khởi động; điện áp định mức thường
là 220 / 380 hoặc 500 V.
Động cơ chế tạo ở Liên Xô cũ dùng chữ A để kí hiệu động cơ điện dị bộ ( hoặc chữ AO
kí hiệu động cơ dị bộ có bảo vệ đặt ngoài trời ), con số tiếp theo chỉ cở thân máy, số tiếp
theo nữa chỉ cở chiều cao lõi thép từ, con số sau dấu gạch ngang chỉ số cực từ.
Ví dụ A 62 - 4 là động cơ dị bộ, có cở thân máy lá cở 6, cở chiều cao lỏi thép từ là cở
2, có 4 cực từ. Nếu kí hiệu AO 62 - 4 là động cơ dị bộ đặt ngoài trời an toàn và các ký
hiệu chữ số như quy ước trên.
Kí hiệu của động cơ dị bộ Việt Nam cũng giống Liên Xô chỉ khác là thay chữ A bởi
chữ K ( không đồng bộ ) hoặc chữ AK ( không đồng bộ kiểu kín, đặt ngoài trời ). Ví dụ
DK 62 - 4 là động cơ dị bộ kiểu kín đặt ngoài trời, cở thân máy là 6, cở chiều cao lõi
thép từ là 2 và có 4 cực từ.
- Loại trung bình ( có công suất từ 100 ... 200 kW ). Động cơ dị bộ loại này có điện áp từ
220 / 380 V, 3.000 V hoặc 6.000 V. Liên Xô cũ chế tạo các loại có kí hiệu ΓAM, AM và
AM. Trong đó chữ A là động cơ dị bộ. ΓAM, AM là động cơ rôto ngắn mạch kiểu rãnh
sâu và kiểu lồng sóc kép có tính năng mở máy tốt, thích hợp với dung lượng nguồn điện
nhỏ, phụ tải khởi động không lớn. Loại AM là loại động cơ dị bộ rô to quấn dây, dùng
trong trường hợp dung lượng nguồn nhỏ không đủ cung cấp cho động cơ dị bộ kiểu rô
to ngắn mạch khi khởi động.
- Loại lớn ( có công suất lớn hơn 300 kW ). Động cơ dị bộ loại lớn Liên Xô chế tạo có
các loại: AMCO là loại động cơ kiểu ngắn mạch, loại ?AMCO là loại động cơ dị bộ kiểu
quấn dây. Loại động cơ lớn nầy có điện áp 3000 V và 6000 V. Loại BAH là động cơ dị
bộ trục đứng . Kí hiệu loại động cơ này như sau : Sau chữ BAH lần lượt là cở thân máy,
cở chiều cao lõi thép từ, số cực từ. Ví dụ BAH 14 - 49 - 6 là động cơ dị bộ trục đứng có
cở thân máy là 14, cở chiều cao lõi thép từ là 49 và có 6 cực từ.
Động cơ điện đồng bộ
Động cơ điện đồng bộ là động cơ có số vòng quay của rô to bằng số vòng quay của từ
trường stator. Khi động cơ kéo máy bơm có công suất lớn hơn 200 kW và làm việc trong
thời gian dài liên tục thì thường dùng động cơ điện đồng bộ để kéo. Số đôi cực p và tần
số tiêu chuẩn f = 50 Hz quyết định số vòng quay của động cơ : n = 60f / p.
Kết cấu của động cơ đồng bộ ( xem Hình 9 - 6 ) phức tạp hơn kết cấu của động cơ dị bộ.
Từ thông trong động cơ đồng bộ được tạo thành do bộ kích từ riêng, đó là một máy phát
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một chiều nhỏ. Để đưa động cơ điện vào làm việc, rô to cần phải quay với vòng quay
gần với vòng quay từ trường của stator. Bởi vậy rô to của phần lớn các động cơ điện
đồng bộ có đặt cuộn ngắn mạch khởi động phụ, tương tự như cuộn dây rô to của động
cơ dị bộ.
Động cơ điện đồng bộcó điện áp 3.000 V, 6.000 V, 10.000 V và hơn. Liên Xô đã chế
tạo loại động cơ đồng bộ loại MC, B , B C, BC H ..v.v...
Loại B C ( xem Hình 9 - 6 trang sau ) có kí hiệu như sau: B là động cơ trục đứng, chữ là
động cơ, chữ C là đồng bộ, dãy số tiếp theo là đường kính stator ( cm ), dãy số sau dấu
gạch chéo là chiều cao lõi thép từ ( cm ), chữ số sau gạch ngang là số cực từ. Loại động
cơ này hiện nay đã chế tạo có công suất đạt đến 200.000 kW.
Ví dụ B C 325 / 44 - 16 là động cơ điện đồng bộ trục đứng có đường kính stator là 325
cm, chiều cao lõi thép từ là 44 cm, có 16 cực từ ( 8 đôi cực ).
Loại BC H là loại động cơ đồng bộ trục đứng dùng cho máy bơm nước. Kí hiệu các số
sau dãy chữ lần lượt là: cở thân máy, dãy số tiếp sau gạch ngang là cở chiều cao lõi thép
từ, con số sau gạch ngang cuối là số cực từ. Ví dụ BC H 15 - 31 - 8 là động cơ điện đồng
bộ trục ngang cở thân máy là 15, cở chiều cao lõi thép từ là 31 và có 8 cực từ.
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Cấu tạo của động cơ điện đồng bộ B C- 325/44 - 16.

1- giá đỡ dưới; 2,8 - ổ trục định hướng ; 3- rô to; 4- cực từ; 5- stator; 6- ổ đỡ;
7- thiết bị làm nguội; 9 - kích từ.
Động cơ điện đồng bộ mặc dù có cấu tạo và tự khởi động phức tạp, giá thành cao
(thường hơn 20% so với động cơ dị bộ ) nhưng vẫn được dùng rộng rãi trong thực tế vì
những ưu điểm sau đây:
- Có khả năng làm việc với hệ số công suất ( cosφ ) đạt tới 1, do vậy nâng cao được hệ
số công suất của mạng và tạo khả năng sử dụng điện kinh tế;
- Hệ số công suất không phụ thuộc vào vòng quay định mức của rô to;
- Động cơ làm việc ổn định khi điện áp trong mạng giao động;
- Góp phần tăng hệ số công suất cosφ khi tham gia bù đồng bộ trong lưới điện .
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Các loại cơ cấu truyền động từ động cơ cho máy bơm
Cơ năng do trục động cơ truyền cho trục máy bơm có thể qua các thiết bị khác nhau
như: khớp nối đĩa, khớp nối thủy lực, khớp nối điện từ, truyền động đai truyền, truyền
động bánh răng ..v.v...
Khớp nối đĩa
Khớp nối trục loại đĩa được dùng để nối trục động cơ và trục máy bơm có cùng vòng
quay định mức . Các chốt 2 một đầu bị nối cứng trên đĩa 1 nối trục động cơ và
được lồng bên ngoài bằng ống cao su đem lắp vào các lổ ở đĩa 3 của của trục máy bơm.
Khớp đĩa này nhờ có các ống cao su nên khi mô men xoắn truyền từ trục động cơ cho
trục máy bơm sẽ có va đập mềm. Loại khớp nối này có cấu tạo đơn giản và tiện lợi cho
vận hành. Hiệu suất của nó gần bằng 1. Bởi vậy khớp nối đĩa được dùng rộng rãi.

Các loại khớp nối trục động cơ và trục máy bơm.

a- khớp nối đĩa; b- khớp nối thủy lực; c- khớp nối điện từ.
Khớp nối thủy lực
Khớp nối thủy lực được dùng nối trục động cơ và trục máy bơm khi cần điều chỉnh vòng
quay của máy bơm cho phù hợp với các điểm công tác trên đường H - Q nhưng vòng
quay của động cơ không đổi. Cấu tạo của khớp thủy lực gồm có: bánh xe bơm li tâm
2 nối với trục dẫn động 1 ( trục động cơ ) và bánh xe công tác turbin 4 nối với trục bị
động 3 ( trục máy bơm ). Bánh xe li tâm 2 quay do trục động cơ kéo và làm tăng năng
lượng của chất lỏng chảy qua nó ( từ tâm đến chu vi ). Năng lượng này truyền cho bánh
công tác turbin 4, bánh 4 nối với trục máy bơm chính thông qua trục bị động 3. Trục
3 làm việc có độ trượt tương đối so với trục dẫn động 1. Mức độ trượt phụ thuộc vào
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lượng chất lỏng đưa vào khớp nối do một máy bơm đặc biệt cung cấp. Khi thay đổi độ
trượt cũng là thay đổi vòng quay của máy bơm chính và hiệu suất của khớp nối cũng
phụ thuộc vào mức độ trượt. Nếu mức độ trượt là 2 ... 3 % thì hiệu suất của khớp thủy
lực đạt 0,96 ... 0,98, khi mức độ trượt lớn hơn 50% thì hiệu suất khớp nối giảm đến 0,6.
Khớp nối điện từ
Khớp nối điện từ được dùng cũng giống điều kiện của khớp nối thủy lực. Cấu tạo của nó
gồm phần cảm 2 được gắn với trục máy bơm và phần ứng 1 gắn với trục động cơ. Khi
dòng điện một chiều qua vòng tiếp xúc 5 dẫn vào cuộn kích thích 3 thì giữa phần ứng
1 và phần cảm 2 xuất hiện quan hệ điện từ. Quan hệ này làm cho phần cảm phải quay
theo vòng quay của phần ứng với một mức độ trượt nào đó. Khi dòng điện thay đổi đều
đặn thì mức độ trượt cũng thay đổi đều đặn và do vậy cũng làm cho vòng quay của máy
bơm thay đổi. Ưu điểm chính của khớp nối điện từ là đơn giản cho việc điều khiển, sữa
chữa và công việc dự phòng, các chi tiết ít bị mòn, có khả năng điều khiển từ xa và tự
động hóa. Nhược điểm của nó là khối lượng và kích thước của nó lớn, khi nhiệt độ môi
trường thay đổi thì làm việc kém ổn định. Hiệu suất của khớp nối này phụ thuộc vào
mức độ trượt của phần cảm.
Truyền động bằng đai truyền.
Truyền động này được sử dụng khi vòng quay trục động cơ khác vòng quay trục máy
bơm hoặc khi trục động cơ và trục máy bơm đặt cách nhau hoặc được đặt ở những mặt
phẳng nằm ngang khác nhau. Nhánh kéo của đai thường đặt bên dưới còn nhánh không
tải đặt phía trên nhánh kéo. Hiệu suất của đai truyền vào khoảng 0,94 ... 0,98.
Truyền động bánh răng ( bộ biến tốc ).
Truyền động bánh răng cũng được dùng giống như truyền động đai. Bộ biến tốc gồm
các trục và các bánh răng lắp hoàn chỉnh trong một hộp nhỏ. Trong thời gian làm việc
nó cần được bôi trơn bằng dầu. Hiệu suất của truyền động bánh răng đạt 0,98 ... 0,99.
Tính hợp lý của việc sử dụng loại khớp nối hoặc truyền động nào trong trường hợp cụ
thể phải được lập luận qua tính toán kinh tế kỹ thuật thận trọng.
Chọn động cơ điện cho máy bơm.
Trong một số bảng tra máy bơm người ta đã cho động cơ điện đi kèm. Trong trường hơp
máy bơm chưa có động cơ đi kèm ta phải tiến hành tính toán và lựa chọn động cơ thích
hợp. Điều kiện chọn động cơ kéo máy bơm là động cơ được chọn phải đảm bảo truyền
công suất cần thiết cho máy bơm với số vòng quay đã có của máy bơm. Công suất cần
thiết và vòng quay trục động cơ có thể được chỉ dẫn ở tài liệu máy bơm. Vòng quay của
động cơ được chọn và vòng quay của máy bơm chênh lệch không quá 5%.
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Công suất yêu cầu lớn nhất của máy bơm ( kW ) khi số vòng quay đã cho trên trục của
máy bơm được tính theo công thức:

Trong đó: Q, H, ? là lưu lượng ( m3/s ), cột nước ( m ) và hiệu suất máy bơm lấy với
công suất yêu cầu lớn nhất. Đối với máy bơm li tâm tỉ tốc vừa và nhỏ thì công suất lớn
nhất xảy ra khi Q = Qmax và H = Hmin ( Hình 9 - 8,a ) . Đối với máy bơm hướng trục

Xác định Q, H, ? dựa vào đường đặc tính của máy bơm.

thì công suất lớn nhất xảy ra khi Q = Qmin và H = Hmax ( Hình 9 - 8,b ).
Công suất để chọn động cơ điện sẽ là:

Trong đó: ηtd là hiệu suất truyền động. Lấy ηtd = 1 với khớp nối đĩa.
k là hệ số an toàn công suất, lấy theo bảng sau:
N ( kW ) 2
k

2.... 5

5... 50

50 ... 100

100

1,7 ... 1,5 1,5 ... 1,3 1,15 ... 1,1 1,08 ... 1,05 1,05

Có thể tham khảo thêm tài liệu của Liên Xô cũ: Khi Ndc≤ 20 kW thì k = 1,25; khi Ndc=
21 ... 50 kW thì k = 1,21; khi Ndc= 51 ... 300 kW thì k = 1,15; khi Ndc> 300 kW thì k =
1,1.
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Kinh nghiệm thực tế cho thấy khi công suất yêu cầu của máy bơm ≤ 200 kW người ta
khuyên dùng động cơ điện dị bộ có điện áp thấp ( điện áp lưới ≤ 1000 V ); khi công
suất yêu cầu của bơm lớn hơn 200 kW và việc khởi động cũng như dừng máy tiến hành
thường xuyên thì nên dùng động cơ điện dị bộ có điện áp cao ( điện áp > 1000 V ); còn
khi công suất yêu cầu của máy bơm lớn hơn 200 kW và việc khởi động và dừng máy
không thường xuyên thì nên dùng động cơ điện đồng bộ có điện áp cao.
Ngoài việc chọn động cơ theo công suất và vòng quay đã nêu trên, khi chọn động cơ
điện còn phải xét đến vấn đề khởi động của từng loại máy bơm mà động cơ kéo. Từ
đường N - Q của máy bơm ( xem Hình 9 - 9,a ) ta thấy rằng: bơm li tâm tỉ tốc vừa và
thấp khi khởi động ( khi Q nhỏ ) thì có công suất yêu cầu thấp; còn bơm li tâm tỉ tốc cao

So sánh đường đặc tính công suất các laọi bơm.

a - Dạng đường N - Q của các loại máy bơm khác nhau.
b - Biểu đồ thay đổi công suất động cơ khi khởi động.
và bơm hướng trục khi khởi động ( Q nhỏ ) thì công suất rất lớn. Như vậy bơm hướng
trục và bơm li tâm tỉ tốc cao ( nS > 300 v/ph ) phải có công suất khởi động lớn, cần phải
rất chú ý vấn đề khởi động khi chọn động cơ điện cho hai loại máy bơm nầy.
Trong mọi trường hợp, mô men quay do động cơ tạo ra phải luôn lớn hơn mô men cản
khi máy bơm làm việc, nhất là khi mở máy. Giá trị của các mô men này có thể tra được
trong các bảng tra động cơ. Xét khái quát về các loại động cơ điện ta thấy ( xem Hình 9
- 9,b ): Trục tung biểu thị tỷ số giữa mô men và mô men định mức ( M/MO ), trục hoành
biểu thị tỉ số vòng quay và vòng quay định mức ( n/nO ) đồng thời cũng biểu thị độ trượt
ε = ( nO - n ) /nO, khi khởi động thì ε = 1, khi vòng quay đạt đến vòng quay định mức
thì ε = 0. Từ biểu đồ trên Hình 9 - 9,b ta thấy:
- Đối với máy bơm li tâm sử dụng động cơ dị bộ rô to ngắn mạch. Khi khởi động nếu
đóng kín van ống đẩy thì mô men cản diễn biến theo đường I và cao nhất chỉ chiếm 0,35
... 0,5 mô men định mức. Nếu lúc khởi động mở hết van ống đẩy thì mô men cản diễn
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biến theo đường II và cũng chỉ đạt đến bằng mô men định mức. Đối vơi bơm li tâm tỉ
tốc cao, công suất khi Q = 0 xấp xỉ công suất định mức do vậy đường diễn biến của nó
cũng tương tự đường II. Điều này cho thấy đối với máy bơm li tâm nói chung nếu dùng
động cơ điện dị bộ rô to ngắn mạch thì vấn đề khởi động không có gì đáng ngại.
- Đối với máy bơm hướng trục, nếu có dùng van ống đẩy khi khởi động thì đường mô
men cản sẽ lên cao theo đường III, do đó có khả năng quá tải động cơ. Do vậy cần tiến
hành kiểm tra quá tải khi mở máy trong nội dung chọn động cơ.
Hiện nay ở các trạm bơm nho, động cơ dị bộ rô to ngắn mạch được dùng rất phổ biến và
dùng cầu giao trực tiếp mở máy. Với cách khởi động này dòng điện khởi động đột tăng
đến 5 ... 7 lần dòng điện định mức. Các động cơ điện phải có cách mở máy thích hợp với
điều kiện công suất nguồn cung cấp cho nó và công suất trạm biến áp. Trong việc mở
máy ta cần tìm biện pháp giảm dòng điện và điện áp mở máy. Có thể dùng biện pháp
đấu sao - tam giác ( Y/Δ ) để khởi động động cơ có cuộn dây stator đã đấu tam giác. Có
thể dùng biến áp tự ngẫu hạ điện áp xuống còn 0,6 đến 0,8 điện áp định mức rồi đóng
máy để khởi động, cách này giảm được điện áp mở máy nhưng lại làm giảm mô men
mở máy, nên nó được dùng cho các động cơ có mô men cản nhỏ, không nên dùng với
động cơ có mô men cản lớn vì có khả năng động cơ không kéo nổi máy bơm.
Động cơ điện đồng bộ có mô men quay tỉ lệ bậc nhất với điện áp ( trong khi động cơ
điện dị bộ có mô men quay tỉ lệ bậc hai với điện áp ), do vậy sự thay đổi điện áp trong
dây dẫn ít ảnh hưởng đến mô men quay. Đó là một ưu điểm lớn của nó so với động cơ
dị bộ. Động cơ đồng bộ cũng thường khởi động bằng các phương pháp khởi động của
động cơ dị bộ. Trong các trạm thủy điện tích năng, để khởi động "tổ máy ba máy" động
cơ đồng bô, khi chuyển chế độ người ta có thể dùng turbin gáo nhỏ để quay tổ máy về
chế độ đồng bộ rồi mới đóng máy vào lưới.
Tóm lại nội dung chọn động cơ điện như sau:
- Dựa vào công suất động cơ tính theo công thức ( 9 - 8 ) và vòng quay của máy bơm đã
biết, hình thức trục tổ máy, tra được động cơ điện và các thông số cơ bản của động cơ
được chọn ( trong đó có công suất định mức Nđc và vòng quay định mức ).
- Kiểm tra điều kiện quá tải động cơ với cột nước lớn nhất hoặc nhỏ nhất xảy ra trong
hai trường hợp thiết kế và trường hợp kiểm tra. Yêu cầu công suất quá tải phải nhỏ
hơn hoặc bằng công suất định mức của động cơ Nđc đã chọn. Kiểm tra độ chênh lệch
vòng quay giữa động cơ và máy bơm không được quá 5 %.
- Xem xét tính năng khởi động của động cơ có phù hợp với máy bơm hay không và dùng
biện pháp khởi động nào cho thích hợp.
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