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MỞ ĐẦU 
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Đất nước ta ñang trên ñà hội nhập và phát triển cùng nền kinh tế 

thế giới. Trong ñó, hòa nhập về khoa học kỹ thuật như: kỹ thuật tin 

học, kỹ thuật ñiều khiển tự ñộng, các lĩnh vực công nghệ cao, .v.v. . 

Trong ngành cơ khí chế tạo máy, chúng ta ñã và ñang có nhiều thiết 

bị hiện ñại như máy cắt dây CNC, máy tiện CNC, máy phay CNC, 

.v.v. . Để khai thác ñược các tính năng ưu việt của các thiết bị hiện 

ñại này ñòi hỏi chúng ta phải ñầu tư vào nhiều lĩnh vực, trong ñó lĩnh 

vực tự ñộng hóa thiết kế và sản xuất bằng việc áp dụng công nghệ 

CAD/ CAM/ CNC vào sản xuất cơ khí hiện nay là cần thiết.  

Ngày nay, các loại bơm thủy lực nói chung và bơm bánh răng nói 

riêng ñược sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực sản xuất như:  

+ Trong công nghiệp bơm ñược sử dụng ñể vận chuyển các sản 

phẩm của khai thác dầu mỏ, hóa chất, các nguyên vật liệu ... .  

+ Trong ngành chế tạo, máy bơm cũng là một trong những bộ 

phận chủ yếu của hệ thống ñiều khiển và truyền ñộng. Bơm bánh 

răng còn ñược dùng trong các máy thủy lực như: máy ép, máy nâng, 

máy ñào … . Qua ñó, ta thấy ñược tầm quan trọng của bơm bánh 

răng trong sản xuất và trong cuộc sống.  

Sản xuất các loại bơm này theo phương pháp truyền thống cần 

có thiết bị chuyên dùng phức tạp và khá ñắt tiền. Đồng thời ñầu tư 

thiết bị chuyên dùng này nếu sử dụng không hết công suất sẽ gây 

lãng phí lớn. Vì vậy, việc tiến hành nghiên cứu công nghệ gia 

công bộ truyền bánh răng bơm thủy lực trên các máy CNC nhằm 

phát huy tối ña khả năng công nghệ của máy ñể ñạt ñược ñộ chính 

xác và năng suất yêu cầu cũng là một vấn ñề cần ñược nghiên cứu. 

Ở Việt Nam, các loại bơm thủy lực chủ yếu nhập từ nước 
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ngoài. Do ñó, việc nghiên cứu công nghệ chế tạo chính xác biên 

dạng bộ truyền bơm thủy lực dùng ñể sản xuất và thay thế trong 

nước là cần thiết. Vì vậy, ñề tài: “Nghiên cứu gia công biên dạng 

răng của bơm bánh răng bằng công nghệ CAD/ CAM/ CNC” là phù 

hợp với hướng phát triển chung của ngành cơ khí. 

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN C ỨU 

Đề tài nhằm nghiên cứu tính toán thiết kế và công nghệ gia công 

bộ truyền bánh răng của bơm thủy lực bằng phần mềm 

CAD/CAM/CNC, góp phần phát triển chế tạo phụ tùng thay thế của 

thực tiễn sản xuất cũng như ñào tạo cán bộ kỹ thuật. 

3.  ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Máy phay, máy tiện CNC. 

- Phần mềm CAD/ CAM/ CNC. 

- Bộ truyền bánh răng bơm thủy lực. 

- Hoàn thiện bơm bánh răng. 

3.2. Phạm vi nội dung nghiên cứu 

-  Nghiên cứu xây dựng, thiết lập phương trình biên dạng răng 

thân khai cho bánh răng của bơm thủy lực. 

- Nghiên cứu thiết kế, tính toán phân tích thiết kế bánh răng. 

- Ứng dụng phần mềm Pro/Engineer Wildfire 5 ñể thiết kế và 

phân tích thiết kế. 

- Ứng dụng công nghệ CAD/CAM ñể lập trình mô phỏng gia công 

bộ truyền của bơm bánh răng. 

- Nghiên cứu công nghệ gia công bộ truyền bánh răng bơm thủy 

lực trên các máy CNC. 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đề tài nghiên cứu ñược thực hiện dựa trên việc kết hợp lý thuyết 
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và thực nghiệm. Từ ñó, thiết kế và chế tạo thử nghiệm ñể kiểm chứng 

5. Ý NGHĨA KHOA H ỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

- Ý nghĩa khoa học:  

Đề tài góp phần xây dựng phương pháp, trình tự tính toán thiết kế 

và công nghệ gia công bánh răng, tạo ra bơm thủy lực ñược sử dụng 

trong công nghiệp và phục vụ cho công tác ñào tạo. 

- Ý nghĩa thực tiễn:  

Trên cơ sở thiết kế, phân tích thiết kế, tiến hành lập trình gia công 

bộ truyền bánh răng trên máy CNC nhằm khai thác khả năng công 

nghệ CAD/CAM/CNC. Đồng thời, kết hợp với ñề tài khác lắp ráp 

ñưa loại bơm bánh răng vào ứng dụng thực tiễn, ñiều này thực sự làm 

cho lĩnh vực cơ khí có những ñóng góp to lớn và thiết thực hơn cho 

sự phát triển của nền sản xuất trong nước. 

6. CẤU TRÚC LUẬN VĂN 

Bản luận văn gồm: Phần mở ñầu, kết luận và 4 chương mục 

Chương 1: Giới thiệu chung về bơm thủy lực 

Chương 2: Tổng hợp lý thuyết ñể tính toán bơm bánh răng thủy lực 

Chương 3: Thiết kế bộ truyền bánh răng của bơm bằng công nghệ 

CAD/CAM 

Chương 4: Chế tạo bộ truyền bánh răng của bơm 

CHƯƠNG 1: GIỚI THI ỆU CHUNG VỀ BƠM THỦY LỰC 
1.1. SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRI ỂN VÀ SỬ DỤNG BƠM 

THỦY LỰC 

Vào thế kỷ một, hai trước công nguyên, người Hy Lạp ñã sáng 

chế ra piston bằng gỗ. Tới thế kỷ 15, nhà bác học người Ý là 

D.Franxi ñã ñưa ra những khái niệm về bơm li tâm. Sang thế kỷ 16 

xuất hiện loại máy bơm rô to mới. Cho ñến thế kỷ 17, một nhà vật lý 

người Pháp áp dụng những nghiên cứu của D.Franxi chế tạo ñược 
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một máy bơm li tâm ñầu tiên. Tuy nhiên do chưa có những ñộng cơ 

có vòng quay lớn kéo máy bơm, nên năng lực bơm nhỏ, do vậy loại 

bơm li tâm vẫn chưa ñược phát triển. 

Đầu thế kỷ 20, các ñộng cơ có số vòng quay nhanh ra ñời thì máy 

bơm li tâm càng ñược phổ biến rộng rãi và có hiệu suất cao, năng lực 

bơm lớn. 

1.2. GIỚI THI ỆU CHUNG VỀ CÁC LOẠI BƠM TH ỦY LỰC 

1.2.1. Bơm pittông 

1.2.1.1. Bơm pittông hướng tâm 

1.2.1.2. Bơm pittông hướng trục 

1.2.2. Bơm cánh gạt 

1.2.2.1. Bơm cánh gạt ñơn 

1.2.2.2. Bơm cánh gạt kép 

1.2.2.3. Kết cấu và nguyên lý hoạt ñộng bơm cánh gạt 

1.2.2.4. Lưu lượng của bơm cánh gạt 

1.2.3. Bơm trục vít 

1.2.4. Bơm bánh răng 

1.3. NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI  NGHIÊN CỨU 

Ứng dụng máy tính trong lĩnh vực cơ khí gồm 3 giai ñoạn chính: 

Thiết kế, tính toán mô phỏng và ñiều khiển gia công. 

Thuật ngữ CAD/ CAM/ CNC chỉ việc thiết kế, phân tích hay tối 

ưu hóa một thiết kế và chế tạo ñược sự hỗ trợ của máy tính. Công 

nghệ này ñã và ñang ñược phát triển theo hướng tích hợp thiết kế với 

sản xuất. 

Mục ñích của ứng dụng CAD/CAM/CNC là hệ thống hóa dòng 

thông tin từ khi bắt ñầu thiết kế sản phẩm tới khi hoàn thành quá 

trình sản xuất.  
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1.4. NHẬN XÉT VÀ K ẾT LUẬN 

 Trong lịch sử, các nhà khoa ñã phát minh ra các loại bơm thủy lực 

từ rất lâu. Tuy nhiên, các loại bơm này vẫn chưa ñược sản xuất ñể sử 

dụng rộng rãi trong cuộc sống, vì các ngành công nghiệp lúc bấy giờ 

chưa phát triển. Vào những năm ñầu của thế kỷ 20, ñộng cơ có số 

vòng quay cao dùng ñể kéo bơm mới ñược chế tạo ra. Ngày nay, có 

rất nhiều chủng loại bơm thủy lực ra ñời và phát triển mạnh trên thế 

giới. Còn ở Việt Nam, các loại bơm thủy lực chủ yếu nhập từ nước 

ngoài hoặc có trong thiết bị nhập ngoại. Vì vậy, người thiết kế ñã ñề 

ra nhiệm vụ nghiên cứu và chế tạo bơm bánh răng thủy lực bằng 

công nghệ CAD/CAM/CNC. 

CHƯƠNG 2: TỔNG HỢP LÝ THUY ẾT ĐỂ TÍNH TOÁN 
BƠM BÁNH RĂNG THỦY LỰC 
2.1. CƠ SỞ LÝ THUY ẾT ĐỂ TÍNH TOÁN, THI ẾT KẾ BƠM 

BÁNH RĂNG 

2.1.1. Các ñường ñặc tính suất của bơm bánh răng 

Đường ñặc tính của bơm là một  loại thông số rất quan trọng diễn 

mối quan hệ giữa lưu lượng Q và áp suất p. 
Q (lít/phút)

P(N/m )2

0 10 150x105

(1)

(2)

(3)1

2
3
4

5
6

20 30 40 50 60 70 80 90 110 120 130 140100

7
8

9

 
Hình 2.2. Đường ñặc tính về quan hệ giữa áp suất p và lưu lượng Q 

Đường (1) là ñường song song với trục hoành là ñường lưu lượng 

lý thuyết, nó không phụ thuộc vào áp suất làm việc.  
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Đường (2) là ñường hơi cong xuống thể hiện sự tổn thất thể tích 

khi áp suất tăng lên.  

Đường (3) là ñường cong thể hiện sự giảm mạnh lưu lượng khi 

tăng áp suất, trong trường hợp này thường là có khe hở quá lớn và 

chất lỏng ít có ñộ nhớt. 

2.1.2. Tổn thất và hiệu suất của bánh răng 

2.1.2.1. Tổn thất và hiệu suất cơ khí  

2.1.2.2. Tổn thất và hiệu suất lưu lượng 

Tổn thất lưu lượng trong bơm bánh răng bao gồm: 

- Tổn thất rò rỉ giữa mặt ñầu của bánh răng và thành trong của gối 

ñỡ. Tổn thất lưu lượng ở phần này rất quan trọng, chiếm khoảng 

(75% ÷ 80%) tổn thất lưu lượng toàn bộ. 

- Tổn thất do rò dầu qua cặp biên dạng răng khi vào ăn khớp, tổn 

thất này rất có nhiều nguyên nhân: ñộ chính xác gia công bề mặt biên 

dạng răng, ñộ chính xác khoảng cách trục lắp ghép và ñộ chính xác 

của các chi tiết lắp ghép, … . 

- Tổn thất do dòng chảy ngược, tức là chất lỏng chảy trong khe 

giữa vòng ñỉnh bánh răng và thành trong vỏ bơm. 

2.2. CƠ SỞ LÝ THUY ẾT THỦY LỰC BƠM BÁNH RĂNG  

2.2.1. Các thông số làm việc cơ bản của bơm thể tích 

2.2.1.1. Lưu lượng 

Qlt = q1.n                  (2.5) 

Trong ñó:  q1- là lưu lượng riêng của bơm. 

n- số vòng quay của trục máy. 

    Qlt- là lưu lượng trung bình lý thuyết 

2.2.1.2. Áp suất 
Cột áp H và áp suất p liên hệ với nhau bằng công thức cơ bản của 

tĩnh học:  
γ
p

H =                    (2.6) 
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    γ: trọng lượng riêng của chất lỏng làm việc. 

2.2.1.3. Hiệu suất và công suất 

Hiệu suất toàn phần của máy thủy lực xác ñịnh theo công thức chung: 

    η = ηQηcηH                   (2.13) 

Đối với bơm thể tích, tổn thất thủy lực tương ñối nhỏ (vì ñộng 

năng nhỏ) nên thường cho ηH = 1 

Hiệu suất của bơm bánh răng η nó phụ thuộc vào hiệu suất cơ khí 

cη  và hiệu suất lưu lượng Qη  của bơm. Hiệu suất cơ khí phụ thuộc 

vào chất lượng chế tạo và kết cấu của bơm, thông thường 

ηc=0,8÷0,95. Hiệu suất lưu lượng thông thường ñược chọn từ  

ηQ=07÷0,9. 
Công suất làm việc của bơm thường ñược xác ñịnh bằng các 

thông số thủy lực và thay công thức (2.6) vào ta ñược: 

ηη
γ QpHQ

Nlv

... ==                      (2.15) 

2.2.2. Tính lưu lượng lý thuyết của bơm 

Để tính lưu lượng lý thuyết của bơm bánh răng ta căn cứ vào vào 

thể tích rãnh răng khi bộ truyền ăn khớp với nhau. Gọi số răng của 

hai bánh răng bằng nhau và bằng Z răng, thể tích của một rãnh răng 

bằng thể tích của một răng. Khi ñó, gọi thể tích của một răng là a, ta 

có công thức gần ñúng ñể tính a là:         

bmbm
m

bh
t

....2.
2

.
..

2
2ππ =≈≈⇒        (2.19) 

Khi cặp bánh răng quay ñược một vòng thì thể tích của chất lỏng 

chuyển từ buồng hút sang buồng ñẩy là 2.Z.a (số 2 vì hai bánh răng 

có cùng Z). Vì vậy, lưu lượng lý thuyết của bơm khi quay với số 

vòng quay n là:  Qlt =2.Z.a.n = 2.Z.π.m2.b.n         (2.20) 
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2.2.3. Tính lưu lượng thực tế của bơm 

Thực tế khi bơm hoạt ñộng thì luôn có sự tổn thất lưu lượng do 

chất lỏng bị rò rỉ qua các khe hở và tổn thất về thể tích. Do vậy, ta có 

lưu lượng thực tế của bơm là: Q = Qlt. η = 2.π.m2.Z.b.n.η     (2.21) 

2.2.4. Tính mômen quay tức thời, lưu lượng tức thời và cách khắc 

phục 

2.2.4.1. Tính mômen quay tức thời  

Từ tính toán, ta có công thức tính mômen là: 

M = ∆p.b. ).2( 22 lmmrc −+           (2.32) 

Từ công thức tính mômen 

(2.32) các giá trị của rc, m, b 

không ñổi, khi khoảng cách l 

lớn nhất l = lmax thì mômen 

ñạt giá trị nhỏ nhất Mmin và 

khi khoảng cách l = 0 thì 

mômen ñạt giá trị lớn nhất 

Mmax, nên ta có công thức 

liên hệ như sau: 

o1

n

n

o2

P
H

A xy

r

r

r i

c

e

ω1

 
Hình 2.4. Sơ ñồ làm việc của bơm 

bánh răng 

Mmin = ∆p.b. ).2( 2
max

2 lmmrc −+         (2.33) 

    Mmax = ∆p.b. ).2( 2mmrc +               (2.34) 

Từ hình 2.4, nếu ta gọi l là khoảng cách từ ñiểm ăn khớp A ñến tâm 

ăn khớp P. Vậy chiều dài lớn nhất của ñường ăn khớp ñược xác ñịnh: 

    
2

cos..
max

απ m
l =                   (2.35) 

2.2.4.2. Tính  lưu lượng tức thời 

Sự dao ñộng của mômen không những ảnh hưởng ñến sức bền và 

ñiều kiện làm việc của bơm mà còn ảnh hưởng ñến công suất, áp suất 
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và lưu lượng của bơm. Vì vậy, sự dao ñộng mômen quay sẽ gây nên 

hiện tượng dao ñộng lưu lượng và áp suất của bơm. 

Từ công thức (2.10) tính mômen p
Q

M lt ∆=
ω

 thay vào công thức 

(2.32) trên, ta có công thức tính lưu lượng tức thời của bơm bánh 
răng: 

    Qlt = ).2( 22 lmmrc −+ ω.b               (2.36) 

Từ công thức tính lưu lượng ta thấy rằng lưu lượng tức thời của bơm 

cũng phụ thuộc vào khoảng cách l. Khi l=0 thì bơm có lưu lượng lớn 

nhất max
ltQ , còn khi l=lmax thì bơm có lưu lượng nhỏ nhất min

ltQ : 

    max
ltQ  = ).2( 2mmrc + ω.b              (2.37) 

    min
ltQ  = ).2( 2

max
2 lmmrc −+ ω.b         (2.38) 

2.2.4.3. Cách khắc phục hiện tượng dao ñộng lưu lượng 

2.3. ÁP DỤNG CƠ SỞ LÝ THUY ẾT VÀO TÍNH TOÁN B Ộ 

TRUYỀN BƠM BÁNH RĂNG 

2.3.1. Các thông số yêu cầu của bơm 

Áp suất cần thiết kế là:  p =150 bar  ≈ 15.106 (N/m2) ≈ 15.106 Pa 

Lưu lượng ñầu ra là: Q = 8,3 (lít/phút) ( )s
m3

0001383,0
60.1000

3,8 ≈=  

2.3.2. Tính chọn ñộng cơ ñiện 

2.3.2.1. Công suất thủy lực của bơm 

Công suất thủy lực của bơm ñược tính theo công thức (2.9): Ntl = p.Q 

Trong ñó:   

p: là áp suất làm việc của bơm  Q: là lưu lượng tính của bơm 

Như vậy công suất thủy lực của bơm là: 

)(075,2)(2075
60.1000

3,8
.10.15 6 KwWNtl ≈==  

2.3.2.2. Công suất trên trục Ntr của bơm 

Do có tổn thất nên công suất trên trục bơm ñược tính theo công thức: 
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η

tl
tr

N
N =                    (2.39) 

Trong ñó η là hiệu suất của bơm bánh răng, nó phụ thuộc vào 

hiệu suất cơ khí cη  và hiệu suất lưu lượng Qη  của bơm. Như vậy 

hiệu suất của bơm bánh răng theo công thức (2.14) là: η = cη . Qη   

    ⇒ η =0,95.0,85 = 0,8075 

Vậy công suất trên trục của bơm là: 

( )Kw
N

N tl
tr 57,2

8075,0

075,2 ≈==
η

 

2.3.2.3. Chọn ñộng cơ ñiện 

Công suất của ñộng cơ kéo bơm ñược tính theo công thức: 

    Nñc = k.Ntr                   (2.40) 

Trong ñó: k là hệ số an toàn, thường lấy k = 1,15 

Vậy công suất của ñộng cơ cần chọn là; 

    )(96,2
8075.0

075,2
.15,1 kWN

ñc ≈=  

2.3.3. Tính các kích thước cơ bản của bánh răng 

2.3.3.1. Xác ñịnh môñun dạng răng và các thông số cơ bản 

 Ta tính chọn môñun dạng răng thông qua lưu lượng thực tế của 

bơm. Ta biết rằng khi vào khớp thể tích rãnh răng của bánh răng này 

bị bề rộng của răng kia chiếm chỗ và dồn chất lỏng vào buồng ñẩy. 

Từ công thức lưu lượng thực tế của bơm (2.21) là:  

Ta suy ra:   m =
ηπ .....2 nZb

Q
                (2.41) 

 Z=10 răng: là số răng của bánh răng chủ ñộng, ta chọn sơ bộ. 

b: bề rộng bánh răng, lấy sơ bộ là b = 25 (mm) = 0,025 (m). 

Theo công thức (2.5) lưu lượng phụ thuộc vào thể tích riêng của 

bơm và số vòng quay trên trục bơm. Để ñảm bảo lưu lượng theo yêu 
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cầu cần thiết kế (Q=8,3lít/phút) thì bơm ñược nối với ñộng cơ thông 

qua trục trung gian sao cho: n=622vòng/phút.  

⇒ m = )(00324,0
8075,0.

60

622
.10.025,0.14,3.2

0001383,0
m≈   

 ⇔ m ≈ 0,00324 (m)  ≈  3,24 (mm), chọn môñun m = 3,25 (mm). 

2.3.3.2.  Các thông số cơ bản của bánh răng 

2.3.3.3. Kiểm nghiệm các thông số cơ bản của bánh răng  

Ảnh hưởng của số răng ñến hình dạng và ñộ bền răng 

Để không xảy ra hiện tượng cắt chân răng thì: 
α2min sin

2=Z   (2.42) 

Khi α = 200 thì Zmin ≈ 17 răng. Do ñó hiện tượng cắt chân răng sẽ 

không xảy ra khi số răng ñược chọn Z ≥ Zmin. 

Do ñó khi ta chọn Z = 10 răng nhằm làm giảm kích bộ truyền bơm 

thủy lực. Hơn nữa, tăng góc ăn khớp α làm tăng chiều dày ñáy răng 

và do ñó làm tăng ñộ bền răng. Đồng thời, ñể ñảm bảo không có hiện 

tượng cắt chân răng theo công thức (2.42) ta tăng góc áp lực cho bộ 

truyền bơm. 

Thật vậy, khi chọn: α=290
⇒ 9

29sin

2
.

2min ≈Z răng thỏa mãn Z≥Zmin. 

Xác ñịnh lưu lượng: 

Áp dụng công thức (2.20) tính lưu lượng lý thuyết của bơm là:  

Qlt = 2π.m2.Z.b.n 

⇔ ( ) ( )smQlt /0001719,0
60

622
.10.25.10.10.25,3.14,3.2 3323 ≈= −−   

Thay các giá trị Qlt, η vào công thức (2.21) ta có lưu lượng thực tế 

ñối với bơm thiết kế là: Qtt = Qltη 

 ⇔ Qtt = 0,0001719 x 0,8075 = 0,000139 (m3/s) ≈ 8,33 (lít/phút) 
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Như vậy ta thấy rằng lưu lượng mà bơm thiết kế lớn hơn không 

nhiều so với yêu cầu (8,3 (lít/phút), nghĩa là: 

[Qtt – Q = 8,33 – 8,3 = 0,03 (lít/phút)]. Nên kết quả thiết kế ñược 

chọn phù hợp với bộ truyền, có các thông số như sau: Z=10 răng, mô 

ñun m=3,25 mm, góc áp lực α=290, bề dày bánh răng b=25mm. 

2.4. XÂY DỰNG BIÊN DẠNG RĂNG CỦA BÁNH RĂNG 

2.4.1. Các loại biên dạng răng thường dùng trên bánh răng 

Ngoài dạng ăn khớp thông dụng là thân khai thì một số loại ăn 

khớp sau ñây cũng ñược sử dụng cho bánh răng: 

Ăn khớp Novikov, ăn khớp Cycloid, ăn khớp chốt, hình dạng mặt trụ 

tạo thành bánh răng, … 

2.4.2. Biên dạng răng thân khai 

2.4.2.1. Một và khái niện về biên dạng răng thân khai 

2.4.2.2. Phương trình biên dạng răng thân khai  

 
Vßng trßn c¬ së

o (∆)

M

Mb

Cb

r
b

N (E)

α
x

x
θ α

x

 
Hình 2.12. Cấu tạo ñường thân 

khai 

 Dùng phương trình tham số trong 

hệ tọa ñộ cực (hình 2.12), chọn hệ 

tọa ñộ cực tâm O, trục 

bOMOx = . Do ñó, phương trình 

ñường thân khai:  









=−=

=

)(

cos

xxxx

x

b
x

invtg

r
r

αααθ
α     (2.44) 

Với xxx tginv ααα −=)(  gọi là 

hàm thân khai (involute function) 

2.4.2.3. Điều kiện ăn khớp ñúng và ăn khớp trùng của cặp bánh 

răng 
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2.5. BẢN VẼ CHẾ TẠO CỦA BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG 
Z = 10 (rang)

25 15

Ø
1

9f
6

106

Ø
3

9f
6

Ø
1

9
f6

4

 0
-0,004

-0,016
-0,034

A

A

A - A

+0,05
- 0,05

5 3

 
Hình 2.14. Bản vẽ chi tiết của bánh răng chủ ñộng 

Z = 10 (rang)

25 15

Ø
1

9f
6

Ø
19

f6

Ø
3

9f
6

55

 0
-0,004

-0,016
-0,034

-0,032
-0,064  

Hình 2.15. Bản vẽ chi tiết của bánh răng bị ñộng 

2.6. CƠ SỞ LÝ THUY ẾT PHÂN TÍCH THI ẾT KẾ BÁNH 

RĂNG 

2.6.1. Xác ñịnh vận tốc vòng và cấp chính xác ñể thiết kế bánh 

răng 

2.6.2. Chọn vật li ệu chế tạo và phương pháp nhiệt luyện 

2.6.3. Lực tác dụng trong bộ truyền bánh răng 

2.6.4. Tính răng theo ñộ bền tiếp xúc 

2.6.4.1. Ứng suất tiếp xúc tính 

 Theo ñiều kiện về ñộ bền tiếp xúc thì ứng suất tiếp xúc lớn nhất 
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xuất hiện trên bề mặt biên dạng của bánh răng phải bé hơn hoặc bằng 

ứng suất tiếp xúc cho phép:  

    [ ]HH σσ ≤                (2.54) 

Theo công thức Hertz ta có: 
ρ

σ
2

n
MH

q
Z=        (2.55) 

Thay thế các giá trị qn và 1/ρ vào công thức Hetz (2.55) ta có : 

    
( ) [ ]H

H

c

HM
H bu

uKT

d

ZZZ σσ ε ≤
±

=
12 1

1

    (2.62) 

2.6.4.2. Ứng suất tiếp xúc cho phép 

Do bộ truyền làm việc trong ñiều kiện ñược che kín, bôi trơn 

ñầy ñủ nên dạng hỏng về tróc rỗ bề mặt là nguy hiểm hơn cả. 

 Ứng suất tiếp xúc cho phép [δΗ] ñược xác ñịnh theo công thức: 

    [ ]
H

xHlVRHL
OHH S

KKZZK
limσσ =         (2.67) 

2.7. NHẬN XÉT VÀ K ẾT LUẬN 

 Qua quá trình nghiên cứu về bơm bánh răng thủy lực, ta nhận thấy 

rằng: lưu lượng của bơm phụ thuộc vào thể tích riêng của rãnh răng 

và số vòng quay của bánh răng ñó, còn áp suất làm việc của bơm phụ 

thuộc vào ñộ chính xác gia công và lắp ghép của các chi tiết. Từ ñó, 

xây dựng các phương trình về lưu lượng, áp suất, thể tích riêng, .v.v. 

ñể xác ñịnh ñược mô ñun, số răng và góc áp lực của bánh răng. Xây 

dựng phương trình ñường thân khai và chọn ñiều kiện ăn khớp phù 

hợp với áp suất của bơm. Từ các thông số ñã có, ta sử phần mềm 

Autocad ñể vẽ lại bản vẽ chế tạo của bộ truyền. Đồng thời, phân tích 

lực tác dụng lên bộ truyền và trình bày phương pháp kiểm tra bền 

tiếp xúc của răng. 
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CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG 
CỦA BƠM BẰNG CÔNG NGHỆ CAD/CAM  

3.1. CÁC MÔ ĐUN CHÍNH CỦA PHẦN MỀM PRO/ 

ENGINEER  

3.2. XÂY DỰNG CÁC THAM SỐ VÀ PHƯƠNG TRÌNH BIÊN 

DẠNG RĂNG ĐỂ KHAI BÁO TRONG PRO/ENGINEER 

WILDFIRE 5 

3.2.1. Các Tham số 

3.2.2. Phương trình biên dạng răng khai báo cho Pro/Engineer 

wildfire 5 













=
+=

+=
=

0  z

/Rb)atan(gamma-pi)))*(360/(2*)((gamma/Rb theta0 theta

Rb^2)^2sqrt(gamma r 

t*Rb^2)-sqrt(Re^2  gamma

(3.8) 

Trong ñó: t- là biến tham số trong Pro/Engineer wildfire 5 (0 ≤ t ≤ 1) 

  gamma- là ánh xạ của t khoảng cách ñi từ Rb ñến Re 

  sprt- là căn bậc hai của hàm số 

  theta- là góc ñịnh vị trí ñường thân khai trong Pro 

3.2.3. Dựng hình chính xác bộ truy ền bánh răng 

Bước 1: Tạo phôi sơ bộ ban ñầu cho bánh răng: 

Bước 2: Khai báo tham số, vào Tool/ Parameters: 

Bước 3: Thiết lập quan hệ, vào Tool/ Relation: 

Bước 4: Chỉ ñịnh các kích thước giả ñịnh phôi ban ñầu vào công thức 

trong bảng thiết lập quan hệ: 

Bước 5: Xây dựng ñường biên dạng răng theo phương trình: 

Bước 6: Tạo nguyên biên dạng một rãnh răng: 

Bước 7: Tạo nguyên bánh răng: 

Bước 8: Tạo nguyên bánh răng liền trục: 
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Hình 3.9.  Bánh răng liền 

trục chủ ñộng 

Từ bánh răng chủ ñộng trên, ta thay ñổi 

tham số kích thước ñầu trục ta có ñược 

bánh răng bị ñộng của bơm thủy lực. 

 
Hình 3.10.  Bánh răng liền trục bị ñộng 

3.3. PHÂN TÍCH THI ẾT KẾ 

3.3.1. Ứng dụng lý thuyết vào tính toán 

3.3.1.1. Các thông số và mô 

hình tính 

Theo các công thức ở 

chương 2, ta tính toán ñược 

các thông số lực tác dụng lên 

bộ truyền như sau: 

Vậy mô mem xoắn trên bánh 

dẫn (1) là: 

dc2

ω

α

P

db2

n

n

1

d
c1d b1

F

FF

t

n r

qn

 
Hình 3.11.  Phân tích lực tác dụng lên 

bộ truyền 

( )NmT 6
36

1 10.4,2
06,1.1000

10.5,32.14,3.2570.10.55,9 ≈=⇒
−

 

Vậy ta có lực vòng là:  ( )NF
d

T
F t

c
t

8
3

6

2
1

1
1 10.5,1

10.5,32

10.4,2.22 ≈=== −
 

Tính lực pháp tuyến theo công thức (2.48) là: 

  ( ) ( )N
F

FFF t
nnn

8
8

1
21 10.71,1

29cos

10.5,1

cos
≈====

α
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Tính lực hướng tâm theo công thức (2.51) là: 

( )NtgFtgFF rtr
78

211 10.2,8)29(.10.5,1 ≈=== α  

Từ các kết quả trên ta có cường ñộ tải trọng là: 

( )mN
l

KF
q

H

Hn
n

9
3

8

10.5,5
10.16,26

8562,0.10.7,1 ≈== −
 

3.3.1.2. Kiểm nghiệm răng theo ñộ bền tiếp xúc 

Ứng suất tiếp xúc ñược tính theo công thức (2.62) là:  

( ) [ ]H
H

c

HM
H bu

uKT

d

ZZZ σσ ε ≤
±

=
12 1

1

 

Thay các giá trị vào công thức trên ta tính ñược ứng suất tiếp xúc của 

bánh răng là: 

( )
)(227

1.10.25
11.8562,0.10.4,2.2

10.5,32
9776,0.5357,1.271

3

6

3 MpaH ≈+= −−σ  (3.9) 

Ứng suất tiếp xúc cho phép tính của bộ truyền: 

Ứng suất tiếp xúc cho phép ñược tính theo công thức (2.67) là: 

  [ ]
H

xHlVRHL
OHH S

KKZZK
limσσ =  

Từ các kết quả trên ta suy ra ñược ứng suất tiếp xúc cho phép tính 

của bánh răng là: 

  [ ] ( )MPaH 17,343
1,1

023,1.1.1.9,0.1
410 ==σ            (3.10) 

Nhận xét: từ kết quả ứng suất tiếp xúc tính ở (3.9) so với kết quả ứng 

suất tiếp xúc cho phép tính ở (3.10) ta thấy bộ truyền thiết kế thỏa 

mãn ñiều kiện bền tiếp xúc là: 

( ) [ ] ( )MPaMPa HH 17,343227 =<= σσ  

3.3.2. Ứng dụng phần mềm Pro/Engineer wildfire 5 ñể phân tích 

thiết kế 

Quá trình phân tích tính toán theo trình tự sau ñây: 
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Bước 1: Đưa chi tiết vào môi 

trường phân tích 

Bước 2: Chọn vật liệu gia công: 

Bước 3: Đặt các ñiều kiện biên: 

Bước 4: Đặt tải: 

Bước 5: Phân tích kết quả thiết 

kế: 

Bước 6: Khai thác kết quả: 

Trường ứng suất Von Mises trên biên dạng răng của bánh răng 

ñược mô tả trên hình 3.16. Ta nhận thấy rằng, ứng suất lớn nhất tập 

trung chủ yếu ở chân răng có:  

Giá trị lớn nhất bằng: 114,7 MPa (N/mm2) 

 Giá trị nhỏ nhất bằng: 2,639.10-5 MPa 

Trường biến dạng trên ñĩa răng ñược mô tả trên hình 3.17. Ta 

nhận thấy rằng, biến dạng lớn nhất là biến dạng tại ñỉnh răng có: 

Giá trị lớn nhất bằng:  0.004926 mm, giá trị nhỏ nhất bằng: 0 mm 

Ứng suất Von Mises 

 
Hình 3.16. Trường ứng suất Von 

Mises 

Chuyển vị tổng cộng 

 
Hình 3.17. Trường biến dạng 

3.4. NHẬN XÉT VÀ K ẾT LUẬN 

Ngày nay, với sự phát triển của khoa học và kỹ thuật, ngành  cơ 

khí chế tạo máy cũng ñã và ñang phát triển mạnh mẽ. Trong ñó, việc 

sử dụng công nghệ mới CAD/CAM vào thiết kế và phân tích thiết kế 
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trở nên phổ biến. Qua quá trình nghiên cứu, tôi sử dụng phần mềm 

Pro/Engineer Wildfire 5 cho việc thiết kế bộ truyền bánh răng theo 

phương trình tham số. Do ñó, người thiết kế dễ dàng tạo ra một bộ 

truyền mới khi thay các thông số của bánh răng. Đồng thời, chúng tôi 

cũng ñã tiến hành phân tích thiết kế, kết quả cho thấy; Ứng suất tiếp 

xúc tính toán theo công thức (3.9) là: MpaH 227≈σ , ứng suất tiếp 

xúc cho phép tính theo công thức (3.10) là: [ ] MpaH 17,343=σ , ứng 

suất lớn nhất theo tính toán của phần mềm Pro/Engineer/Mechanica 

là: σ=114,7 Mpa, biến dạng lớn nhất là: ξ = 0,004926 (mm). Từ kết 

quả trên cho thấy bộ truyền bánh răng mà ta thiết kế là thừa bền. 

CHƯƠNG 4: CHẾ TẠO BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG CỦA 
BƠM 
 4.1. QUY TRÌNH GIA CÔNG BÁNH RĂNG  

Dựa vào thiết kế của bánh răng ở chương 3, trong ñiều kiện sản 

xuất ñơn chiết nên ta có quy trình gia công bánh răng như sau: 

TT Tên bước Máy Dao 

1 Chuẩn bị (phôi, dao, dụng cụ…)   

2 Gá ngắn tiện mặt + khoan tâm Tiện CNC Mũi khoan tâm 

3 Gá phôi chống tâm   

4 Tiện trụ bậc  Dao tiện trái 

5 Tiện ngõng trục còn lại  Dao tiện phải 

6 Cắt ñứt  Dao cắt rãnh 

7 Gá chống tâm Phay CNC   

8 Phay thô rãnh răng phần ñỉnh  Phay cầu ∅6 

9 Phay thô rãnh răng phần chân  Phay cầu ∅3 

10 Phay bán tinh biên dạng răng  Phay cầu ∅3 
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4.2. CHẾ ĐỘ CẮT KHI GIA CÔNG  

4.3. LƯU ĐỒ QUÁ TRÌNH THI ẾT LẬP QUI TRÌNH CÔNG 

NGHỆ GIA CÔNG CHI TI ẾT TRONG PRO/ENGINEER 

WILDFIRE 5 

4.4. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PRO/ENGINEER WILDFILE 5 

LẬP TRÌNH MÔ PH ỎNG GIA CÔNG VÀ XU ẤT CHƯƠNG 

TRÌNH GIA CÔNG 

4.4.1. Tạo phôi cho chi tiết gia công trong Pro/Engineer 

4.4.2. Nguyên công tiện 

4.4.3. Nguyên công phay bánh răng 

Bước 1: Chọn máy gia công hình 4.7, hình 4.8 

Bước 2: Phay thô rãnh răng phần ñỉnh răng: Chọn mô ñun  

(Sunface Milling) 

Bước 3: Phay thô rãnh răng phần chân răng. Chọn mô ñun  

(Volume  Rough) 

Bước 4: Phay bán tinh biên dạng răng hình 4.11:Chọn mô ñun  

(Profile Milling) 

Bước 5: Phay tinh biên dạng răng hình 4.12: Chọn mô ñun  

(Profile Milling) 

Bước 6: Xuất chương trình gia công 

4.5. GIA CÔNG BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG TRÊN MÁY CNC 

Từ các chương trình gia công trên, ta tiến hành gia công bánh răng 

trên máy tiện CNC 3 trục Concept Turn 250, máy phay CNC 4 trục 

Concept Mill 155 và các chi tiết khác trên máy phay CNC 3 trục 

Concept Mill 155 (tại Vi ện Cơ khí và Tự ñộng hóa, trường Đại học 

Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng). Với các bước gia công thô, bán tinh 

và tinh như sau: 

11 Phay  tinh biên dạng răng  Phay cầu ∅3 
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Gia công trên máy tiện CNC 3 trục Concept Turn 250 

Bước 1: Chuẩn bị; phôi, dụng cụ, gá dao tiện ñúng vị trí ñã ñịnh, ... 

Bước 2: Gá phôi ngắn, tiện vạt mặt ñầu, khoan tâm 

Bước 3: : Gá phôi chống tâm 

Bước 4: Offset dao 

Bước 5: Lấy góc chi tiết gia công 

Bước 6: Copy chương trình vào máy tiện CNC, mô phỏng gia công 

Bước 7: Tiến hành gia công theo chương trình 

Gia công trên máy phay CNC 4 trục Emco Concept mill 155  

 
Hình 4.15. Bộ bánh răng hoàn chỉnh sau gia công 

Bước 1: Chuẩn bị; phôi, dụng cụ, gá dao phay ñúng vị trí ñã ñịnh, ... 

Bước 2: Gá phôi chống tâm 

Bước 3: Offset dao 

Bước 4: Lấy góc chi tiết gia công 

Bước 5: Copy chương trình vào máy phay CNC, mô phỏng gia công 

Bước 6: Tiến hành gia công theo chương trình 
Sản phẩm hoàn chỉnh sau khi ñã gia công ñược thể hiện ở hình 4.15. 

4.6. LẮP RÁP VẬN HÀNH BƠM VÀ KI ỂM TRA TÍNH N ĂNG 

4.6.1. Kết cấu của bơm bánh răng 

4.6.1. Kết cấu của bơm bánh răng 
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4.6.2. Lắp ráp bơm 
Để thuận lợi cho quá trình tháo lắp, thay thế và sửa chữa bơm, 

người thiết kế sử dụng phần mềm Pro/Engineer Wildfile ñể lắp ráp 
bơm. 

Bước 1: Lắp các ổ trượt  vào hai gối ñỡ 

Bước 2: Lắp bộ bánh răng vào hai gối ñỡ ñã lắp hoàn thiện ở bước 1 

Bước 3: Lắp hai chốt ñịnh vị vào thân bơm: 

Bước 4: Lắp cụm bánh răng vào thân bơm: 

Bước 5: Lắp roăng: 

Bước 6: Lắp mặt bích của bơm: 

Bước 7: Lắp hoàn thiện hệ thống: 
 

 
Hình 4.21. Lắp hoàn thiện bơm 

 
Hình 4.22. Hệ thống bơm thủy 

lực 

Hình 4.22, thể hiện các chi tiết ñã gia công xong lắp ráp hoàn 

chỉnh thành cụm máy. Tiến hành chạy thử ñể kiểm tra các tính năng 

của bơm ñạt ñược là: áp suất p=150(bar)≈150(kg/cm2). 

4.7. NHẬN XÉT VÀ K ẾT LUẬN 

Với thế hệ các máy CNC hiện nay, việc gia công biên dạng răng 

thân khai của bánh răng ñã trở nên dễ dàng nhờ khả năng ñiều khiển 

dụng cụ cắt ñi theo quỹ ñạo cho trước, ñó chính là ñường thân khai 

của bánh răng ñược xây dựng theo phương trình. Với sự phát triển 

của máy tính ñiện tử hiện nay thì việc tính toán các quỹ ñạo này 
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không còn là vấn ñề khó khăn. Đồng thời, chúng tôi ñã sử dụng dao 

phay cầu ñể gia công biên dạng răng ñạt ñược ñộ chính xác gia công 

cao, khắc phục ñược sai số do gia công bằng dao phay răng mô ñun 

tiêu chuẩn sinh ra. Bên cạnh ñó, chúng tôi cũng ứng dụng phần mềm 

ñể lắp ráp, tạo thuận lợi cho quá trình tháo lắp, thay thế và sữa chữa 

bơm. Tiến hành gia công các chi tiết khác ñể lắp ráp và hoàn thiện hệ 

thống, chạy thử ñể kiểm tra các tính năng của bơm ñạt ñược là: áp 

suất p=150(bar)≈150(kg/cm2). 

Tuy nhiên, ñể lập trình gia công ñược trên các máy CNC ñòi 

hỏi người lập trình phải ñầu tư thời gian nhiều ñể nghiên cứu và thực 

nghiệm vào lĩnh vực này. 

KẾT QUẢ VÀ TRI ỂN VỌNG CỦA ĐỀ TÀI 
1. KẾT LUẬN 

Sau thời gian thực hiện, tác giả của luận văn ñã hoàn thành ñược các 

công việc sau: 

Giới thiệu tổng quan về lịch sử phát triển và sử dụng các loại bơm 

thủy lực. Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu lý thuyết thủy lực của bơm 

bánh răng. Trên cơ sở ñó, tính toán ñược các thông số cơ bản của 

bánh răng, xây dựng biên dạng răng thân khai, phân tích lực tác dụng 

lên bộ truyền và phương pháp tính ñộ bền răng theo ứng suất tiếp 

xúc. 

Thiết kế và phân tích bộ truyền bằng phần mềm CAD/CAM. 

Tìm hiểu khả năng ứng dụng phần mềm trong thiết kế, phân tích 

thiết kế và gia công cơ khí. Sử dụng phần mềm Pro/Engineer 

Wildfire 5 vào các công việc như: thiết kế bộ truyền bánh răng 

theo phương trình tham số, tính toán phân tích ñộ bền của bộ 

truyền. Sau khi kết quả phân tích phù hợp, sử dụng phần mềm này 

ñể lập trình mô phỏng gia công bánh răng và xuất chương trình 
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gia công dưới dạng tập tin mã lệnh G-Code ñể gia công trên các 

máy CNC. 

Tìm hiểu công nghệ gia công và vận hành các máy máy tiện CNC 

3 trục Concept Turn 250 và máy phay CNC 4 trục Concept Mill 155 

tại Vi ện Cơ khí và Tự ñộng hóa, trường Đại học Bách khoa, Đại học 

Đà Nẵng. Từ ñó, ñưa ra quy trình gia công bánh răng trên các máy 

CNC này và lựa chọn chế ñộ cắt hợp lý khi gia công trên các máy 

CNC ñó. Sử dụng phương pháp lập trình gia công tự ñộng cho các 

máy CNC, bằng cách sử dụng phần mềm Pro/Engineer Wildfire 5 

lập trình mô phỏng gia công và xuất các chương trình gia công dưới 

dạng tập tin chứa mã lệnh G-Code. Sau ñó, chép tập tin này vào các 

máy CNC trên ñể gia công bộ truyền bánh răng bơm thủy lực.  

Chúng tôi ñã chế tạo thành công bộ truyền, kết hợp với các chi tiết 

khác của bơm ñể tiến hành lắp ráp hoàn chỉnh thành cụm bơm và 

kiểm tra các tính năng kỹ thuật của bơm. Kết quả chạy thử và kiểm 

tra áp suất mà bơm ñạt ñược là: áp suất p=150(bar)≈150(kg/cm2). 

2. HƯỚNG PHÁT TRI ỂN CỦA ĐỀ TÀI 

Trên cơ sở kết quả này có thể phát triển ñể chế tạo bơm có áp suất 

cao hơn. 

Nghiên cứu tối ưu hóa thiết kế và phân tích ñộng học của bơm 

bằng phần mềm Pro/Engeer/ Mechanica. 

 


