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Từ vựng

Thiết kế kkkéééooo   rrraaa   đđđằằằnnnggg   sssaaauuu

Với thiết kế kéo hoàn toàn ra đằng sau, nên có thể kéo mà
không cần phải tháo guồng bơm ra khỏi hệ thống đường ống.

Bộ bơm kéo ra đằng sau

Bơm không có guồng bơm; phần tách rời của máy hoàn 
chỉnh.

Chứng nhận khử ô nhiễm

Khách hàng gửi kèm theo giấy chứng nhận khử ô nhiễm khi
trả lại sản phẩm cho nhà sản xuất để chứng nhận rằng sản
phẩm đã được xả đúng cách để loại bỏ bất kỳ rủi ro môi
trường và sức khỏe từ các bộ phận tiếp xúc với chất lưu
được xử lý.

Đường xả
Đường xả được kết nối với vòi xả

Hệ thống thủy lực

Bộ phận của bơm biến đổi động năng thành năng
lượng của áp lực

Bể bơm

Bơm được được mua và bảo quản độc lập với các
lần sử dụng chúng về sau

Bơm

Máy không có bộ truyền động, có thêm các bộ phận hoặc
phụ kiện

Bộ bơm

Bộ bơm trọn bộ gồm bơm, bộ truyền động, các bộ phận và
phụ kiện bổ sung

Đường nâng hút/đườnnnggg   đđđầầầuuu   hhhúúúttt
Đường này được nối với vòi bơm
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1 Tổng quan

1.1 Các nguyên tắc
Hướng dẫn vận hành được cung ứng như là một phần không thể thiếu được của dòng bơm này 
và các biến thể được nêu ở trang bìa. Hướng dẫn mô tả việc sử dụng đúng cách và an toàn thiết 
bị này trong tất cả các giai đoạn vận hành.

Chỉ thị số seri và kích cỡ, dữ liệu vận hành chính, số thứ tự và số mục đơn hàng. Số đơn hàng và số 
mục đơn hàng giúp phân biệt bộ bơm và tạo điều kiện thuận lợi để nhận biết cho các quy trình kinh 
doanh về sau.

Trong trường hợp có hư hỏng, hãy liên hệ ngay với trung tâm bảo trì KSB gần nhất để được 
bảo hành.

Các đặc trưng tiếng ồn (⇨ Phần 4.7 Trang 20)
1.2 Lắp đặt máy hoàn tất từng phần

Để lắp đặt máy hoàn tất từng phần do KSB cung ứng, xem các mục nhỏ bên dưới Bảo trì/Bảo 
dưỡng.

1.3 Nhóm mục tiêu

Hướng dẫn vận hành này dành cho nhóm mục tiêu là các chuyên gia có tay nghề và nhân viên kỹ
thuật. (⇨ Phần 2.4 Trang 9)

1.4 Các tài liệu có thể áp dụng khác

Bảng 1: Tổng quan các tài liệu có thể áp dụng khác

Tài liệu Nội dung

Bản dữ liệu Mô tả đặc tính kỹ thuật của bơm                                                
Bản vẽ lắp ráp tổng quát/
bản vẽ phác

Mô tả các kích cỡ đối tiếp và lắp đặt cho bộ bơm, các 

khối lượng

Bản vẽ các kết nối phụ                      Mô tả các kết nối phụ

Đường cong đặc trưng thủy lực Các đường cong đặc trưng thể hiện cột áp, 

NPSH cần thiết, hiệu suất và công suất đầu vào

Bản vẽ lắp ráp tổng quát1)                         Bản vẽ lắp ráp tổng quát1)

Hướng dẫn của nhà cung ứng phụ1) Hướng dẫn vận hành và các tài liệu khác cho
các phụ kiện và bộ phận máy tích hợp

Danh sách phụ tùng1) Mô tả các phụ tùng

Sơ đồ đường ống1) Mô tả đường ống phụ

Danh sách các bộ phận1) Mô tả các bộ phận bơm                            

Bản vẽ lắp ráp1)                                                 Bản vẽ mặt cắt phốt bơm đã lắp đặt 
Đối với các phụ kiện và/hoặc bộ phận máy được tích hợp, làm theo hướng dẫn sản phẩm 
của nhà sản xuất.

1.5 Các ký hiệu

Bảng 2: Các ký hiệu được sử dụng trong hướng dẫn này

Ký hiệu Mô tả

✓ Các điều kiện cần được hoàn tất trước khi tiến hành các chỉ dẫn
từng bước

⊳ Các chỉ dẫn an toàn
⇨ Kết quả của một hành động
⇨ Các tham chiếu chéo
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Ký hiệu Mô tả

1.

2.
Các chỉ dẫn từng bước

Chú ý
Các khuyến cáo và thông tin quan trọng về cách xử lý sản phẩm
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2 An toàn
Tất cả các thông tin trong phần này đều liên quan đến các tình huống 
nguy hiểm

2.1 Từ khóa các ký hiệu/biểu tượng an toàn
Bảng 3: Định nghĩa các ký hiệu/biểu tượng an toàn

Biểu tượng Mô tả

!    NGUY HIÊM NGUY HIÊM
Từ tín hiệu này chỉ thị mối nguy hiểm rủi ro cao, nếu không tránh, sẽ dẫn đến 
tử vong hoặc thương tổn nghiêm trọng.

! CẢNH BÁO CẢNH BÁO
Từ tín hiệu này chỉ thị mối nguy hiểm rủi ro trung bình, nếu không tránh,
có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tổn nghiêm trọng.

CÂN TRỌNG CẨN TRỌNG
Từ tín hiệu này chỉ thị mối nguy hiểm, nếu không tránh, có thể gây hỏng 
hóc cho máy và làm ảnh hưởng đến các chức năng của nó.
Phòng chống nổ
Ký hiệu này xác định thông tin về việc tránh các vụ nổ trong các khí quyển có
khả năng gây nổ theo Chỉ thị EC 94/9/EC (ATEX).

Mối nguy hiểm chung
Cùng với một trong các từ tín hiệu, ký hiệu này chỉ thị một mối nguy hiểm mà
sẽ hoặc có thể gây ra tử vong hoặc thương tổn nghiêm trọng.

Mối nguy hiểm về điện
Cùng với một trong các từ tín hiệu, ký hiệu này chỉ thị một mối nguy hiểm liên 
quan đến điện và nhận biết thông tin về phòng chống điện giật.

Hư hỏng máy 
Cùng với từ tín hiệu CẨN TRỌNG, ký hiệu này chỉ thị một mối nguy hiểm đối 
với máy móc và các chức năng của nó.

2.2 Tổng quan

Hướng dẫn này bao gồm các chỉ dẫn lắp đặt, vận hành và bảo trì chung mà bắt buộc phải tuân 
thủ để đảm bảo vận hành máy bơm an toàn và tránh gây thương tổn cho cá nhân và hư hại cho
tài sản.

Thông tin an toàn trong tất cả các phần của hướng dẫn này phải được tuân thủ.

Nhân viên chuyên gia/người vận hành chịu trách nhiệm trước việc lắp đặt và chạy thử phải đọc 
và hiểu rõ hướng dẫn này.

Các nhân viên chuyên gia phải luôn mang theo hướng dẫn này trên công trường tại bất cứ thời 
điểm nào.

Thông tin liên quan đến bơm phải luôn được tuân thủ và được cất giữ trong điều kiện đảm bảo
tài liệu luôn dễ đọc. Chẳng hạn, điều này áp dụng đối với:

§ Mũi tên chỉ hướng quay

§ Các ký hiệu kết nối

§ Nhãn bơm

Người vận hành chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ tất cả các quy định địa phương mà không
được nêu trong hướng dẫn này.

2.3 Sử dụng dự kiến

Bộ bơm chỉ được vận hành trong các giới hạn vận hành đã được mô tả trong các tài liệu có thể
áp dụng khác.

§ Chỉ vận hành các bơm/bộ bơm ở trong điều kiện kỹ thuật tốt nhất.
§ Không vận hành bộ bơm trong điều kiện được lắp đặt chưa hoàn chỉnh.
§ Chỉ sử dụng bơm để xử lý các chất lưu đã được mô tả trong bản dữ liệu hoặc tài liệu sản

phẩm của kiểu bơm.

 

!    NGUY HIÊM
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§ Không bao giờ được vận hành bơm khi không có chất lỏng cần bơm. 
§ Tuân thủ các lưu lượng bơm tối thiểu được ghi trong bản dữ liệu hoặc tài liệu về sản phẩm 
(để tránh quá nhiệt, hư hai ổ bi,…).

§ Tuân thủ các lưu lượng bơm tối đa được ghi trong bản dữ liệu hoặc tài liệu về sản phẩm (để 
tránh quá nhiệt, xì phốt bơm, phá huỷ do xâm thực hư hại ổ bi…).

§ Không được giảm lưu lượng đầu hút của bơm (để ngăn ngừa xâm thực khí).
§ Tham khảo ý kiến của nhà sản xuất về bất kỳ việc sử dụng hoặc chế độ vận hành mà không 

được mô tả trong bản dữ liệu hoặc tài liệu về sản phẩm.
Ngăn ngừa tình trạng lạm dụng có thể dự báo trước
§ Không được mở các bộ phận đóng bên xả quá mức cho phép.
- Lưu lượng bơm tối đa ghi trên bản dữ liệu hoặc tài liệu về sản phẩm sẽ bị vượt.
- Nguy cơ phá huỷ do xâm thực 
§ Không được vượt quá các giới hạn vận hành cho phép được ghi trong bản dữ liệu hoặc tài liệu 
về sản phẩm liên quan đến áp suất, nhiệt độ,…
Tuân thủ tất cả các thông tin và chỉ dẫn về an toàn trong hướng dẫn này.

2.4 Trình độ nhân viên và đào tạo

Tất cả các nhân viên liên quan phải đủ năng lực để vận chuyển, lắp đặt, vận hành, bảo trì
và kiểm tra máy theo hướng dẫn này.
Các trách nhiệm, năng lực và việc giám sát tất cả những nhân viên tham gia vào vận 
chuyển, lắp đặt, vận hành, bảo trì và kiểm tra phải được người vận hành xác định rõ.
Những lỗ hổng kiến thức phải được khắc phục thông qua đào tạo và hướng dẫn do nhân 
viên chuyên gia đã qua đào tạo bài bản thực hiện. Nếu cần thiết, người vận hành có thể 
ủy thác cho nhà sản xuất/nhà cung ứng đào tạo nhân viên của mình.
Việc đào tạo về sử dụng máy bơm (bộ) phải luôn có sự giám sát của chuyên gia kỹ thuật.

2.5 Các hậu quả và rủi ro của việc không tuân thủ những chỉ dẫn vận hành này

▪ Việc không tuân thủ những chỉ dẫn vận hành này sẽ dẫn đến mất quyền được bảo hành 
và bất kỳ và toàn bộ các quyền được khiếu nại bồi thường thiệt hại.

▪ Chẳng hạn, việc không tuân thủ có những hậu quả sau đây:
- Các mối nguy hiểm cho người do tác động của điện, nhiệt, cơ học và hóa học và nổ
- Làm hỏng các chức năng quan trọng của sản phẩm
- Mất quyền được bảo trì và bảo dưỡng như đã quy định
- Nguy hiểm đến môi trường do rò rỉ các chất nguy hại

2.6 Nhận thức an toàn

Cùng với thông tin an toàn trong hướng dẫn này và sử dụng dự kiến, phải tuân thủ các quy định an 

toàn sau đây: 
§ Các quy định về phòng tránh tai nạn, sức khỏe và an toàn
§ Các quy định phòng chống nổ
§ Các quy định an toàn đối với xử lý các chất nguy hại
§ Các quy chuẩn và luật hiện hành

 

 

 

2 An toàn

 

Etanorm 9 of 78

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


2.7 Thông tin an toàn đối với người vận hành/người dùng

§ Người vận hành phải lắp các tấm bảo vệ để tránh tiếp xúc với các bộ phận nóng, lạnh và bộ 
phận quay, đồng thời đảm bảo những tấm chắn này hoạt động đúng chức năng.

§ Không được tháo bỏ bất kỳ tấm chắn tiếp xúc trong khi đang vận hành.
§ Cung cấp cho nhân viên thiết bị bảo vệ và đảm bảo thiết bị phải được sử dụng.
§ Thu gom rò rỉ (chẳng hạn, tại phốt làm kín trục) các chất lưu độc hại được xử lý (chẳng hạn,

các chất có thể gây nổ, độc, nóng) để tránh gây nguy hiểm cho người và môi trường. Tuân 
thủ tất cả các luật pháp có liên quan.

§ Loại bỏ tất cả các mối nguy hiểm về điện. (Về khía cạnh này, xem các quy định an toàn hiện 
hành của quốc gia và/hoặc các quy định do các công ty cung cấp năng lượng địa phương ban 
hành.)

§ Nếu việc tắt bơm không làm gia tăng rủi ro tiềm tàng, hãy lắp một thiết bị điều khiển dừng 
khẩn cấp ở khu vực gần máy bơm (bộ) trong quá trình lắp đặt máy bơm.

2.8 Thông tin an toàn đối với công tác bảo trì, kiểm tra và lắp đặt

▪ Các bổ sung và sửa đổi máy bơm chỉ được phép khi có sự đồng ý trước của nhà 
sản xuất.

▪ Chỉ sử dụng các phụ tùng chính hiệu hoặc các bộ phận được nhà sản xuất cho phép sử dụng.
Nếu sử dụng các bộ phận khác, nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm về các hỏng hóc có
thể xảy ra.

▪ Người vận hành đảm bảo rằng toàn bộ công tác bảo trì, kiểm tra và lắp đặt phải do các 
chuyên gia có năng lực hoặc được ủy quyền, những người nắm vững hướng dẫn sử dụng 
thực hiện.

▪  Chỉ thực hiện công việc trên máy bơm khi ngừng sử dụng máy bơm.

▪ Vỏ bơm phải nguội đi theo nhiệt độ môi trường.

▪ Áp suất bơm phải được giảm và bơm phải được xả hết chất lỏng.

▪ Khi đem máy bơm đi bảo trì, phải luôn tuân thủ quy trình đã được mô tả trong hướng 
dẫn. (⇨ Phần 6.1.7 Trang 38) (⇨ Phần 6.3 Trang 41)

▪ Làm sạch các máy bơm xử lý các chất lưu gây nguy hại tới sức khỏe. (⇨ Phần 7.3 Trang 49)
▪ Ngay khi hoàn tất công việc, lắp đặt lại và/hoặc kích hoạt bất kỳ thiết bị an toàn và bảo vệ có

liên quan. Trước khi đem sản phẩm đi bảo trì, phải tuân thủ tất cả các chỉ dẫn về chạy thử. (⇨ 
Phần 6.1 Trang 34)

2.9 Các chế độ vận hành không được phép

Không bao giờ được vận hành máy bơm (bộ) ngoài các giới hạn đã ghi trong bản dữ liệu và 
trong hướng dẫn này.
Bảo hành liên quan đến độ ổn tin cậy vận hành và sự an toàn của máy bơm (bộ) đã được cung 
cấp chỉ có hiệu lực nếu thiết bị được sử dụng đúng với mục đích sử dụng dự kiến của nó. (⇨ 
Phần 2.3 Trang 8)

2.10 Phòng chống nổ

Luôn luôn tuân thủ thông tin về phòng chống nổ đã được trình bày ở phần này khi vận
hành máy bơm trong các khí quyển có thể gây nổ.

Chỉ các máy bơm/bộ bơm được đánh ký hiệu chống nổ và được ghi rõ điều này trong bản dữ liệu 
mới có thể sử dụng được trong các khí quyển có thể gây nổ.

Các điều kiện đặc biệt áp dụng đối với vận hành các bộ máy bơm chống nổ theo Chỉ thị
EC 94/9/EC (ATEX). 
Đặc biệt tuân thủ các phần trong hướng dẫn này mà được ký hiệu Ex và các phần sau đây (⇨ Phần 
2.10.1 Trang 11) đến (⇨ Phần 2.10.4 Trang 12) (⇨ Phần 2.10.3 Trang 11) . 
Trạng thái chống nổ của bộ máy bơm chỉ được đảm bảo nếu bộ máy bơm được sử dụng đúng với 
mục đích sử dụng dự kiến của nó. 
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Không bao giờ được vận hành bộ máy bơm ngoài các giới hạn đã ghi trong bản dữ liệu và trên nhãn 
bơm.
Luôn tránh các chế độ vận hành không được phép.

2.10.1 Ký hiệu

Ký hiệu trên máy bơm chỉ thị bộ phận máy bơm. 
Chẳng hạn: II 2 G c TX 
Xem các bảng các Giới hạn nhiệt độ đối với các nhiệt độ được phép áp dụng cho các biến 
thể máy bơm khác nhau. (⇨ Xem phần 2.10.2 Trang 11)
Tuyên bố EC của nhà sản xuất là yêu cầu bắt buộc đối với nối trục; nối trục phải được ký 
hiệu một cách phù hợp.

Động cơ phải được xem xét một cách riêng biệt.

2.10.2 Các giới hạn nhiệt độ

Trong vận hành thông thường, các nhiệt độ cao nhất dự kiến có ở các bề mặt của vỏ bơm, tại phốt 
làm kín trục trục và trong các mặt tựa.
Nhiệt độ bề mặt tại vỏ bơm tương ứng với nhiệt độ của chất lưu được xử lý. Nếu máy bơm bị
nóng, người vận hành hệ thống có trách nhiệm tuân thủ các mức nhiệt độ quy định và nhiệt độ 
chất lưu (nhiệt độ vận hành). 
Bảng dưới đây nêu các mức nhiệt độ và các giới hạn nhiệt độ lý thuyết của chất lưu được xử lý. (Sự
gia tăng nhiệt độ trong mặt phốt làm kín trục đã được xem xét). 

Mức nhiệt độ quy định nhiệt độ cho phép tối đa tại bề mặt của bộ máy bơm trong quá trình vận 
hành. Đối với nhiệt độ vận hành cho phép của bơm, xem bản dữ liệu.

Bảng 4: Các giới hạn nhiệt độ

Mức nhiệt độ theo EN 13463-1 NNNhhhiiiêt độ chất lưu tối đa
cho phép

T1 Giới hạn nhiệt độ của bơm
T2 280 ℃
T3 185 ℃
T4 120 ℃
T5 85 ℃
T6 Chỉ sau khi đã tham khảo ý 

kiến nhà sản xuất

Trong các trường hợp sau đây, và nếu nhiệt độ môi trường xung quanh cao hơn, hãy
liên hệ với nhà sản xuất.

Việc tuân thủ mức nhiệt độ T5 được bảo đảm đối với bề mặt của các ổ trục bộ phận quay căn cứ
theo nhiệt độ môi trường xung quanh vào khoảng 400C, với điều kiện là bộ máy bơm được bảo trì
và vận hành thích hợp và các bề mặt trong mặt tựa được phơi nhiễm tùy ý với khí quyển.

Nếu phải tuân thủ mức nhiệt độ T6, có thể áp dụng các biện pháp đặc biệt đối với các nhiệt độ
ổ trục.

Việc lạm dụng, sai chức năng hoặc không tuân thủ các chỉ dẫn có thể dẫn đến nhiệt độ
cao hơn đáng kể.

Nếu máy bơm dự kiến được vận hành ở nhiệt độ cao hơn, nếu không có bản dữ liệu hoặc nếu 
máy bơm là một phần của tổ hợp các máy bơm, hãy liên hệ với KSB để được tư vấn về nhiệt độ
vận hành tối đa cho phép.

2.10.3 Thiết bị theo dõi

Máy bơm (bộ) chỉ được vận hành trong các giới hạn được quy định ở bản dữ liệu và trên nhãn 
bơm. 
Nếu người vận hành hệ thống không bảo đảm tuân thủ những giới hạn vận hành này, phải 
sử dụng các thiết bị theo dõi thích hợp. 
Kiểm tra xem có cần phải sử dụng thiết bị theo dõi hay không để đảm bảo rằng bộ máy bơm 
hoạt động đúng chức năng.

 

Bơm

         Nối trục

        Động cơ

 

Mức nhiệt độ T5

Mức nhiệt độ T6
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Liên hệ KSB để biết thêm thông tin về thiết bị giám sát.

2.10.4 Các giới hạn vận hành

Lưu lượng bơm tối thiểu đã được quy định trong (⇨ Phần 6.2.3.1 Trang 40) áp dụng cho nước và 

các chất lưu giống như nước. Các thời gian vận hành lâu hơn với những chất lưu này và ở lưu 

lượng bơm đã được quy định sẽ không sẽ không làm gia tăng nhiệt độ ở bề mặt bơm. Tuy nhiên,

nếu các đặc điểm vật lý của các chất lưu đã được xử lý khác với những đặc điểm của nước, cần 

kiểm tra xem có xảy ra hiện tượng tích tụ nhiệt và theo đó có cần phải tăng lưu lượng tối thiểu hay 

không. Công thức tính trong (⇨ Phần 6.2.3.1 Trang 40) có thể được sử dụng để kiểm tra xem hiện 

tượng tích tụ nhiệt có dẫn đến sự gia tăng nhiệt độ nguy hiểm ở bề mặt bơm hay không.
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3 Vận chuyển/Bảo quản tạm thời/Xử lý

3.1 Kiểm tra các điều kiện khi giao hàng

1. Khi giao hàng, kiểm tra từng bộ đóng gói xem có bị hư tổn gì hay không.
2. Trong trường hợp có hỏng hóc trong quá trình vận chuyển, phải đánh giá chính xác mức 

độ thiệt hại, ghi chép và thông báo cho KSB hoặc đại lý cung cấp (nếu có) và công ty bảo 
hiểm về hỏng hóc bằng văn bản ngay lập tức.

3.2 Vận chuyển

NGUY HIỂM

Máy bơm (bộ) có thể rơi khỏi hệ thống treo

Các bộ phận rơi gây nguy hiểm đến tính mạng!

▷ Luôn luôn vận chuyển máy bơm (bộ) ở vị trí được quy định.

▷ Không được gắn hệ thống treo vào đầu bơm hoặc móc treo động cơ

▷ Chú ý tới dữ liệu về khối lượng và trọng tâm.

▷ Tuân thủ các quy định về sức khỏe và an toàn của địa phương.

▷ Sử dụng thiết bị nâng phù hợp, chẳng hạn kẹp nâng tự siết chặt.

Để vận chuyển máy bơm/bộ máy bơm hoặc bộ máy bơm kéo ra đằng sau, hãy treo nó vào palăng 
nâng như hình dưới đây.

Hình 1: Vận chuyển bộ bơm kéo ra đằng sau

Hình 2: Vận chuyển máy bơm
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≤ 90 °

Hình 3: Vận chuyển bộ máy bơm hoàn chỉnh

≤ 90 °

Hình 4: Vận chuyển máy bơm trên tấm đế

3.3 Cất giữ/bảo quản

Nếu tiến hành chạy thử sau khi bàn giao, chúng tôi khuyến cáo áp dụng các biện pháp
sau đây đối với việc bảo quản máy bơm (bộ).

CẨN TRỌNG

Hỏng hóc trong khi bảo quản do ẩm, bẩn hoặc côn trùng
Máy bơm (bộ) bị mòn/bẩn!

▷ Đối với bảo quản ngoài trời, hãy che máy bơm (bộ) được đóng gói hoặc chưa đóng gói và
các phụ kiện bằng vật liệu chống thấm nước.

CẨN TRỌNG

Các khe hở và kết nói bị ẩm, bẩn hoặc bị hỏng

Bộ máy bơm bị rò rỉ hoặc hỏng hóc!

▷ Chỉ tháo các nắp/tấm che khỏi các khe hở của bộ máy bơm tại thời điểm lắp đặt.

Bảo quản máy bơm (bộ) ở phòng khô ráo, được bảo vệ với độ ẩm không khí ổn định.

Quay trục bằng tay một lần một tháng, chẳng hạn, thông qua cánh quạt động cơ.

Nếu bảo quản trong nhà, chỉ bảo quản tối đa 12 tháng. Các máy bơm/bộ máy bơm mới do nhà
máy chúng tôi cung cấp phải được bảo quản thích hợp.

Để bảo quản máy bơm (bộ) đã được sử dụng, làm theo các chỉ dẫn trong. (⇨ Phần 6.3.1 Trang
41)

3.4 Trả lại nhà cung ứng

1. Xả hết chất lưu trong máy bơm theo các chỉ dẫn vận hành. (⇨ Phần 7.3 Trang 49)
2. Luôn luôn xối và rửa máy bơm, đặc biệt là nếu đã sử dụng để xử lý các chất lưu độc hại, dễ

nổ, nóng hoặc các chất lưu nguy hại khác.

3. Nếu bộ máy bơm đã xử lý các chất lưu mà chất cặn của nó có thể gây ăn mòn trong điều kiện
độ ẩm khí quyển hoặc có thể gây cháy khi tiếp xúc với ô-xy, phải làm trung hòa bộ máy bơm
bằng cách thổi khí trơ khan vào máy bơm để đảm bảo làm khô.
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4. Luôn luôn hoàn tất và gửi kèm theo giấy chứng nhận khử ô nhiễm khi trả lại máy bơm (bộ).
Luôn luôn nêu rõ bất kỳ biện pháp an toàn và khử ô nhiễm đã sử dụng. (⇨ Phần 11 Trang
74)

CHÚ Ý

Nếu cần thiết, có thể tải giấy chứng nhận khử ô nhiễm bản còn trống trên trang web 
của KSB tại: www.ksb.com/certificate_of_decontamination

3.5 Xử lý

CẢNH BÁO

Các chất lưu, các chất tiêu hao và các chất nóng hoặc nguy hại tới sức khỏe

Nguy hại tới người và môi trường!

▷ Thu gom và xử lý chất lưu rửa và bất kỳ chất cặn của chất lưu đã xử lý.

▷ Mặc quần áo bảo hộ và đeo mặt nạ bảo vệ nếu cần thiết.

▷ Tuân thủ tất cả các quy định của luật pháp về xử lý các chất lưu gây nguy hại tới sức khỏe.

1. Tháo máy bơm (bộ).
Thu gom dầu mỡ và các chất bôi trơn khác trong khi tháo.

2. Tách biệt và sắp xếp các chất liệu máy bơm, chẳng hạn:
- Kim loại
- Nhựa
- Chất thải điện tử
- Dầu mỡ và các chất bôi trơn khác

3. Xử lý các chất liệu theo đúng quy định của địa phương hoặc cách thức có kiểm soát khác.
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4 Mô tả máy bơm(Bộ)

4.1 Mô tả chung 

▪ Máy bơm nước chuẩn hóa có phốt cơ khí.

Bơm các chất lưu sạch không có tính hóa học và cơ học đối với vật liệu của máy bơm.

4.2 Thông tin sản phẩm theo Quy định số 547/2012 (Đối với các máy bơm nước
có công suất trục tối đa 150kW) Thực hiện Chỉ thị 2009/125/EC “Thiết kế
thân thiện môitrường”

§ Chỉ số hiệu suất tối thiểu: xem nhãn bơm, từ khóa nhãn bơm.

§ Chuẩn đối với các máy bơm nước có hiệu suất cao nhất là MEI ≥ 0,70.

§ Năm sản xuất: xem nhãn bơm, từ khóa nhãn bơm

§ Tên của nhà sản xuất hoặc thương hiệu, số đăng ký thương mại và nơi sản xuất: xem bản dữ
liệu hoặc chứng từ đặt hàng

§ Chỉ số nhận dạng kiểu và kích cỡ của sản phẩm: xem nhãn bơm, từ khóa nhãn bơm

§ Hiệu suất máy bơm thủy lực (%) với cánh bơm nhỏ gọn thường thấp hơn hiệu suất của máy 
bơm có đường kính cánh bơm tối đa. Việc thiết kế nhỏ gọn cánh bơmsẽ sẽ giúp máy bơm thích 
hợp với một điểm công suất cố định, dẫn đến tiêu thụ năng lượng ít hơn. Chỉ số hiệu suất tối
thiểu (MEI) dựa trên đường kính cánh bơm tối đa.

Việc vận hành máy bơm nước này với các điểm công suất đa dạng có thể hiệu quả hơn và tiết 
kiệm hơn khi điều khiển, chẳng hạn nhờ việc sử dụng bộ truyền động biến tốc làm cho công
suất máy bơm phù hợp với hệ thống.

▪ Thông tin về tháo, tái chế và thải loại sau khi bỏ đi: (⇨ Phần 3.5 Trang 15)
▪ IThông tin về hiệu suất chuẩn hoặc biểu đồ hiệu suất chuẩn đối với MEI = 0,7 (0,4)

cho máy bơm dựa trên mô đen như được minh họa trong Hình hiện có tại: http://
www.europump.org/efficiencycharts

4.3 Ký hiệu

Ví dụ: Etanorm 050-032-160 GB X 10

Bảng 5: Từ khóa đối với ký hiệu

Mã Mô tả

Etanorm Seri kiểu

050 Đường kính đầu hút danh định [mm]

032 Đường kính đầu xả danh định [mm]

160 Đường kính cánh bơmdanh định [mm]

G Vật liệu vỏ bơm, chẳng hạn: G = gang

B Vật liệu cánh bơm nếu khác với vật liệu vỏ bơm
chẳng hạn: B = đồng thau

X Mã bổ sung, chẳng hạn: X = thiết kế đặc biệt

10 Phốt cơ khí, chẳng hạn: Q1 Q1 X4GG
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4.4 Nhãn bơm

Aktiengesellschaft
D-67227 Frankenthal

Mat.-No. 01216137                     ZN 3823-217

ETN 050-032-160  GB X A 10 G A 2

   Etanorm           47132456    Ø174mm

9971234567 000100 / 01

Q  30,00      m3/h l  H   34,00       m     
1,0 mm2/s  |  n 2900 min  |  2013

η --,-%MEI ≥ 0,10       |

1

2

5

4

3

10

9

8
7

6
11

12

Hình 5: Biển tên (ví dụ) Etanorm
11        Mã seri kiểu, kích cỡ và phiên bản (⇨
          Phần 4.3 Trang 16)

2 Seri kiểu

3 Đơn hàng KSB, mục đặt hàng và số 
liên tục

4 Lưu lượng

5 Độ nhớt động học của chất lưu
được xử lý

6 Chỉ số hiệu suất tối thiểu

7 Số vật liệu (nếu có) 8 Đường kính cánh bơm

9 Cột áp 10 Tốc độ

11 Năm sản xuất 12 Hiệu suất (xem bản dữ liệu)

4.5 Các chi tiết thiết kế

Thiết kế

§ Vỏ bơm xoắn ốc
§ Lắp đặt kiểu nằm ngang
§ Thiết kế kéo ra đằng sau
§ Một tăng cánh
§ Các kích thước và định mức theo EN 733
§ Tuân thủ Chỉ thị 2009/125/EC

Vỏ bơm

§ Hộp xoắn ốc được chia theo kiểu hướng tâm
§ Hộp xoắn ốc có chân bơm đúc liền2)

§ Các vòng chịu mòn vỏ bơm có thể thay thế

Kiểu cánh bơm

§ Cánh bơm hướng tâm khép kín có các vấu cong

Các ổ trục

▪ Các ổ trục tiêu chuẩn

– Ổ trục nổi: các ổ bi rãnh sâu 

▪ Ổ trục được gia cường

– Ổ trục nổi: các ổ bi rãnh sâu

▪ Ổ trục có giá ổ trục

– Ổ trục nổi: các ổ bi rãnh sâu

 

 

2) Tùy theo kích cỡ, các máy bơm có giá ở trục có các chân được đúc liền
.
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Phốt cơ khí 

▪ Phốt nhồi

▪ Phốt đơn hoặc phốt đôi theo EN 12756

▪ Trục được lắp với một ống lót bảo vệ trục có thể thay thế được tại khu vực phốt bơm

Ví dụ: WS_25_LS

Table 6: Bearing bracket designation
Mã Mô tả

WS Giá ổ đỡ cho máy bơm nước chuẩn hóa

25 Mã kích cỡ (dựa trên các kích cỡ của hốc bít và đầu trục)

LS Tiêu chuẩn

LR Gia cường

Các ổ trục đã qua sử dụng

Bảng 7: Các ổ trục tiêu chuẩn

Thiết kế Giá ổ trục Các ổ trục bộ phận lăn

Đầu bơm Đầu dẫn động

Các ổ trục tiêu chuẩn 
(được bôi trơn dầu 

mỡ)

WS_25_LS 6305 2Z C3 6305 2Z C3
WS_35_LS 6307 2Z C3 6307 2Z C3
WS_55_LS 6311 2Z C3 6311 2Z C3

Các ổ trục tiêu chuẩn 
(được bôi trơn dầu)

WS_25_LS 6305 C3 6305 C3
WS_35_LS 6307 C3 6307 C3
WS_55_LS 6311 C3 6311 C3

Các ổ trục gia cường 
(được bôi trơn dầu mỡ)

WS_50_LR 6310 2Z C3 6310 2Z C3
WS_60_LR 6312 2Z C3 6312 2Z C3

Các ổ trục gia cường 
(được bôi trơn dầu)

WS_50_LR 6310 C3 6310 C3
WS_60_LR 6312 C3 6312 C3

Giá đỡ ổ trục tiêu 
chuẩn (được bôi 
trơn dầu mỡ)

WS_25_PS - -
WS_35_PS - -
WS_55_PS - -

Giá đỡ ổ trục tiêu 
chuẩn (được bôi 
trơn dầu)

WS_25_PS - -
WS_35_PS - -
WS_55_PS - -

Bôi trơn:

§ Bôi trơn dầu mỡ
§ Bôi trơn dầu

4 Mô tả máy bơm (Bộ)
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4.6 Cấu hình và chức năng

1

6 7 8 9 10

2 3 4 5

Hình 6: Bản vẽ mặt cắt 

1 Khe hở 2 Đầu xả

3 Nắp vỏ máy 4 Trục

5 Giá đỡ ổ trục 6 Đầu hút

7
,

8         
9 Ổ trục bộ phận lăn, đầu bơm 10 Ổ trục bộ phận lăn, đầu động cơ

Bơm được thiết kế với lỗ hút chất lưu hướng trục và lỗ xả hướng tâm. Hệ thống thủy lực chạy 
trên các ổ trục của chính nỏ và được kết nối với động cơ bởi một khớp nối trục.

Chất lưu vào bơm theo kiểu hướng trục thông qua đầu hút (6) và được gia tốc ra ngoài bởi bánh cánh 
cánh quạt quay (7). Trong đường dòng chảy của vỏ bơm, động năng của chất lưu được biến đổi 
thành năng lượng áp lực. Chất lưu được bơm tới đầu xả (2) vị trí chất lưu ra khỏi bơm. Khe hở (1)
ngăn bất kỳ chất lưu từ vỏ bơm chảy trở lại đầu hút. Ở phía đằng sau của cánh bơm, trục (4) đi vào
vỏ bơm thông qua nắp vỏ (3). Đường trục qua nắp được bịt kín không thông với khí quyển bằng một 
phốt cơ khí  (8). Trục chuyển động trong các ổ trục bộ phận lăn (9 và 10), được đỡ bằng một giá ổ
trục (5) được nối với vỏ bơm và/hoặc nắp vỏ bơm.

Bơm được bít kín bằng một phốt cơ khí (Phốt cơ khí tiêu chuẩn hoặc nhồi).

 

Thiết kế

 Chức năng

Bít
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4.7 Các đặc trưng tiếng ồn

Bảng 8: Mức áp suất âm thanh bề mặt LpA
3)4)

Công suất
đầu vào định

mức 
PN [kW]

Máy bơm Bộ máy bơm

960 rpm 
[dB]

1450 rpm 
[dB]

2900 rpm 
[dB]

960 rpm 
[dB]

1450 rpm 
[dB]

2900 rpm 
[dB]

0,55 46 47 48 54 55 64
0,75 48 48 50 55 56 66
1,1 49 50 52 56 57 66
1,5 51 52 54 56 58 67
2,2 53 54 56 58 59 67
3 54 55 57 59 60 68
4 56 57 59 60 61 68

5,5 58 59 61 61 62 70
7,5 59 60 62 63 64 71
11 61 62 64 64 65 73
15 63 64 66 66 67 74

18,5 64 65 67 67 68 75
22 65 66 68 68 69 76
30 66 67 70 69 70 77
37 67 68 71 70 71 78
45 68 69 72 71 73 78
55 69 70 73 72 74 79
75 - 72 75 - 75 80
90 - 73 76 - 76 81

110 - 74 77 - 77 81
132 - 76 78 - 77 83
160 - 77 79 - 78 84
200 - - 80 - - 84

4.8 Các kích cỡ và khối lượng

Đối với các kích cỡ và khối lượng, hãy xem bản vẽ bố trí tổng quát/bản vẽ phác của máy bơm/bộ
máy bơm.

4.9 Phạm vi cung ứng

Đối với các kích cỡ và khối lượng, hãy xem bản vẽ bố trí tổng quát/bản vẽ phác của máy bơm/bộ

máy bơm

Tùy theo mô đen, các bộ phận sau đây được bao gồm trong phạm vi cung ứng:

§ Máy bơm

§ Tấm đế

§ Khớp nối

§ Tấm bảo vệ nối

§ Động cơ

 

 

 

3) Trung bình không gian; theo ISO 3744 và EN 12639; có hiệu lực đối với vận hành máy bơm trong phạm vi Q/Qopt = 0.80 - 1.1 và đối với vận 

hành không tạo lỗ hổng. Nếu các mức tiếng ồn được đảm bảo: Cộng +3dB dung sai đo và xây dựng.
4) Tăng đối với vận hành 60Hz: 3500 rpm: + 3dB, 1750 rpm: +1dB
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5 Lắp đặt tại công trường

5.1 Các quy định an toàn

NGUY HIỂM

Lắp đặt không thích hợp trong khí quyển có khả năng gây nổ
Mối nguy hiểm do nổ!
Hỏng hóc đối với bộ máy bơm!

▷ Tuân thủ các quy định về phòng chống nổ hiện hành của địa phương.

▷ Tuân thủ thông tin trong bản dữ liệu và nhãn bơm của máy bơm và động cơ.

NGUY HIỂM

Quá nhiệt độ trong mặt khu vực phốt bơm

Mối nguy hiểm do nổ!

▷ Không được vận hành máy bơm (bộ) có phốt nhồi trong khí quyển có khả năng gây nổ
.

NGUY HIỂM

Nguy cơ cháy do đánh lửa ma sát
Nguy cơ nổ!

▷ Chọn một vật liệu tấm bảo vệ khớp nối không có khả năng đánh lửa do ma sát cơ
học (xem DIN EN 13463-1).

▷ Nếu bất kỳ bộ phận nối nào làm bằng nhôm, phải sử dụng tấm chắn bảo vệ khớp nối bằng
đồng thau.

5.2 Các công việc kiểm tra cần thực hiện trước khi lắp đặt

Vị trí lắp đặt

CẢNH BÁO

Lắp đặt trên bề mặt khung mà không chắc chắn và không thể đỡ được tải trọng

Thương tổn cho người và hư hại tài sản!

▷ Sử dụng cấp độ bền nén C12/15 đáp ứng các yêu cầu mức phơi nhiễm XC1 đến
EN 206-1.

▷ Bề mặt khung phải ổn định và hoàn toàn phẳng và nhẵn.

▷ Tuân thủ các trọng lượng đã được quy định.

1. Kiểm tra các yêu cầu về kết cấu. 
Toàn bộ công tác kết cấu theo yêu cầu phải được chuẩn bị theo đúng các kích cỡ đã nêu
trong bản vẽ phác/bản vẽ bố trí tổng quát.

5.3 Lắp đặt bộ máy bơm

Always install the pump set in horizontal position.

NGUY HIỂM

Quá nhiệt độ do lắp đặt không đúng cách

Mối nguy hiểm do nổ!

▷ Lắp đặt máy bơm ở vị trí nằm ngang để đảm bảo khả năng tự thông gió của máy bơm.
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5.3.1 Lắp đặt trên nền

L
1

32

Hình 7: Lắp các miếng chêm

L Khoảng cách giữa các bulông 1 Miếng chêm

2 Chêm nếu (L)> 800mm 3 Bulông nền

✓ Nền có độ bền và các đặc điểm theo yêu cầu.

✓ Nền được chuẩn bị theo đúng các kích cỡ đã nêu trong bản vẽ phác/bản vẽ bố trí tổng quát.

1. Đặt bộ máy bơm nên nền và cân bằng bằng cách đặt ống nivô trên trục và đầu xả.
Độ lệch cho phép là 0,2mm/m.

2. Sử dụng các miếng chêm (2) để bù độ cao nếu cần thiết. 
Luôn luôn lắp các miếng chêm nếu có ngay vào bên trái và bên phải của nền, bulông (3)
vào giữa tấm đế/khung nền và nền.
Nếu khoảng cách giữa các bulông (L) > 800 mm, lắp thêm các miếng chêm (2) vào
giữa hai lỗ bulông. 
Tất cả các miếng chêm phải hoàn toàn bằng phẳng.

3. Lắp các bulông nền (3) vào các lỗ đã bố trí.

4. Sử dụng bê tông để cố định các bulông nền (3) vào nền.

5. Đợi cho đến khi bê tông đã cứng, sau đó cân bằng tấm đế.

6. Siết các bulông nền (3) đều và chặt.

CHÚ Ý

Đối với các tấm đế rộng trên 400mm, đề nghị trát tấm đế bằng bê tông có độ co thấp.

CHÚ Ý

Đối với các tấm đế làm bằng gang xám, đề nghị trát tấm đế bằng bê tông có độ co thấp.

CHÚ Ý

Để vận hành có độ ồn thấp, hãy liên hệ với KSB để kiểm tra xem có thể lắp bộ máy
bơm lên các bệ chống rung được hay không
.
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5.3.2 Lắp đặt không có nền

4

1

2

3

Hình 8: Chỉnh sửa các bộ phận điều chỉnh

1, 3 Đai ốc khóa 2 Đai ốc điều chỉnh

4 Bộ phận điều chỉnh   
✓ Bề mặt lắp đặt có độ bền và các đặc điểm theo yêu cầu.

1. Đặt bộ máy bơm lên các bộ phận điều chỉnh (4) và điều chỉnh nhờ ống nivô (trên trục/đầu xả).

2. Để điều chỉnh bất kỳ độ chênh lệch về chiều cao, hãy nới lỏng các bulông và đai ốc khóa 
(1,3) của các bộ phận điều chỉnh (4).

3. Vặn đai ốc điều chỉnh (2) cho đến khi bù được bất kỳ độ chênh lệch chiều cao.

4. Siết chặt lại các đai ốc hãm (1,3) tại các bộ phận điều chỉnh (4).

5.4 Đường ống

5.4.1 Nối đường ống

NGUY HIỂM

Không được tác động lên các đầu máy bơm bằng tải trọng

Sự rò rỉ các chất lưu nóng, độc, ăn mòn hoặc dễ cháy gây nguy hiểm đến tính mạng!
▷ Không sử dụng máy bơm như một điểm neo cho đường ống.

▷ Các đường ống phải được neo gần máy bơm và nối sao cho không truyền bất kỳ
ứng lực hoặc ứng suất.

▷ Tuân thủ các lực và mômen cho phép tại các đầu máy bơm.

▷ Có các biện pháp thích hợp để bù giãn nở đường ống do nhiệt.

CẨN TRỌNG

Nối đất không đúng cách trong khi hàn tại đường ống

Phá hủy các ổ trục bộ phận lăn (hiệu ứng rỗ mòn)!

▷ Không được nối đất thiết bị hàn điện lên máy bơm hoặc tấm đế.

▷ Tránh dòng điện đi qua các ổ trục bộ phận lăn.

CHÚ Ý

Đề nghị lắp đặt các bộ phận kiểm tra và khóa trong hệ thống tùy theo kiểu máy và bơm. Tuy 
nhiên, những bộ phận này không được gây cản trở cho việc xả hoặc gây khó khăn cho việc tháo 
máy bơm.

 

 

 

5 Lắp đặt tại chỗ

 

Etanorm 23 of 78



✓ Đường nâng hút được bố trí một đường dốc nhô lên, đường đầu hút với độ dốc hướng xuống
về phía máy bơm.

✓ Phần ổn định dòng có một chiều dài tương đương với ít nhất hai lần đường kính của mặt hút đã
được bố trí theo hướng ngược với mặt hút.

✓ Các đường kính danh định của các đường ống tối thiểu bằng với các đường kính của
các đầu máy bơm.

✓ Các bộ điều hợp cho các đường kính lớn hơn có góc khuếch tán xấp xỉ 80 để tránh tổn
hao áp suất quá mức.

✓ Các đường ống đã được neo gần với máy bơm và được kết nối sao cho không truyền bất kỳ
ứng lực hoặc ứng suất nào.

CẨN TRỌNG

Các bọt, vảy hàn và các tạp chất khác trong đường ống

Hư hại đối với máy bơm!

▷ Làm sạch các tạp chất trong đường ống.

▷ Nếu cần thiết, lắp một bộ lọc.

▷ Tuân thủ các chỉ dẫn đã nêu trong (⇨ Phần 7.2.2.3 Trang 46).

1. Làm sạch, phun rửa và thổi kỹ tất cả các bể chứa, đường ống và các đường nối (đặc biệt là
các lắp đặt mới).

2. Trước khi lắp đặt máy bơm vào đường ống, tháo bỏ các nắp mặt bích trên các đầu hút
và xả của máy bơm.

3. Kiểm tra xem bên trong máy bơm có vật lạ nào hay không. Loại bỏ nếu có.

4. Nếu cần thiết, lắp một bộ lọc vào đường ống (xem hình: Bộ lọc trong đường ống).

1

2

Hình 9: Bộ lọc trong đường ống

1 Máy đo chênh áp 2 Bộ lọc

NOTE
Sử dụng một bộ lọc có mắt lưới đan cỡ 0,5mm x 0,25mm (cỡ mắt lưới x đường kính dây) làm
bằng vật liệu chống ăn mòn.
Sử dụng bộ lọc có mặt lọc lớn hơn ba lần tiết diện của đường ống.
Các bộ lọc hình nón phù hợp.

5. Nối các đầu máy bơm với đường ống.

CẨN TRỌNG

Các tác nhân ngâm và rửa mạnh
Hư hại đối với máy bơm!

▷ Có chế độ vệ sinh và thời gian ngâm rửa phù hợp với các vật liệu vỏ máy bơm và bít đã
sử dụng.

.
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5.4.2 Các lực và mômen được phép sử dụng tại các đầu máy bơm

Dữ liệu về các lực và mômen chỉ áp dụng cho các đường ống tĩnh. Các giá trị này chỉ được áp
dụng nếu bơm được lắp đặt trên một tấm đế và được gắn bulông vào một nền vững chắc và
bằng phẳng.

Bảng 9: Các lực và mômen tại các đầu máy bơm áp dụng với vật liệu vỏ máy bơm G (JL 1040/ A 48CL35B)

Kích cỡ          Đầu hút            Đầu xả

DN Fx Fy Fz ∑F Mx My Mz DN Fx Fy Fz ∑F Mx My Mz

 [N] [N] [N] [N] [Nm] [Nm] [Nm]  [N] [N] [N] [N] [Nm] [Nm] [Nm]
040-025-160 40 450 400 350 696 450 320 370 25 265 250 300 472 315 210 245
040-025-200 40 450 400 350 696 450 320 370 25 265 250 300 472 315 210 245
050-032-125.1 50 580 530 470 916 500 350 400 32 320 300 370 574 390 265 300
050-032-160.1 50 580 530 470 916 500 350 400 32 320 300 370 574 390 265 300
050-032-200.1 50 580 530 470 916 500 350 400 32 320 300 370 574 390 265 300
050-032-250.1 50 580 530 470 916 500 350 400 32 320 300 370 574 390 265 300
050-032-125 50 580 530 470 916 500 350 400 32 320 300 370 574 390 265 300
050-032-160 50 580 530 470 916 500 350 400 32 320 300 370 574 390 265 300
050-032-200 50 580 530 470 916 500 350 400 32 320 300 370 574 390 265 300
050-032-250 50 580 530 470 916 500 350 400 32 320 300 370 574 390 265 300
065-040-125 65 740 650 600 1153 530 390 420 40 400 350 450 696 450 320 370
065-040-160 65 740 650 600 1153 530 390 420 40 400 350 450 696 450 320 370
065-040-200 65 740 650 600 1153 530 390 420 40 400 350 450 696 450 320 370
065-040-250 65 740 650 600 1153 530 390 420 40 400 350 450 696 450 320 370
065-040-315 65 740 650 600 1153 530 390 420 40 400 350 450 696 450 320 370
065-050-125 65 740 650 600 1153 530 390 420 50 530 470 580 916 500 350 400
065-050-160 65 740 650 600 1153 530 390 420 50 530 470 580 916 500 350 400
065-050-200 65 740 650 600 1153 530 390 420 50 530 470 580 916 500 350 400
065-050-250 65 740 650 600 1153 530 390 420 50 530 470 580 916 500 350 400
065-050-315 65 740 650 600 1153 530 390 420 50 530 470 580 916 500 350 400
080-065-125 80 880 790 720 1385 560 400 460 65 650 600 740 1153 530 390 420
080-065-160 80 880 790 720 1385 560 400 460 65 650 600 740 1153 530 390 420
080-065-200 80 880 790 720 1385 560 400 460 65 650 600 740 1153 530 390 420
080-065-250 80 880 790 720 1385 560 400 460 65 650 600 740 1153 530 390 420
080-065-315 80 880 790 720 1385 560 400 460 65 650 600 740 1153 530 390 420
100-080-160 100 1180 1050 950 1843 620 440 510 80 790 720 880 1385 560 400 460
100-080-200 100 1180 1050 950 1843 620 440 510 80 790 720 880 1385 560 400 460
100-080-250 100 1180 1050 950 1843 620 440 510 80 790 720 880 1385 560 400 460
100-080-315 100 1180 1050 950 1843 620 440 510 80 790 720 880 1385 560 400 460
100-080-400 100 1180 1050 950 1843 620 440 510 80 790 720 880 1385 560 400 460
125-100-160 125 1400 1250 1120 2186 740 530 670 100 1050 950 1180 1843 620 440 510
125-100-200 125 1400 1250 1120 2186 740 530 670 100 1050 950 1180 1843 620 440 510
125-100-250 125 1400 1250 1120 2186 740 530 670 100 1050 950 1180 1843 620 440 510
125-100-315 125 1400 1250 1120 2186 740 530 670 100 1050 950 1180 1843 620 440 510
125-100-400 125 1400 1250 1120 2186 740 530 670 100 1050 950 1180 1843 620 440 510
150-125-200 150 1750 1600 1400 2754 880 610 720 125 1250 1120 1400 2186 740 530 670
150-125-250 150 1750 1600 1400 2754 880 610 720 125 1250 1120 1400 2186 740 530 670
150-125-315 150 1750 1600 1400 2754 880 610 720 125 1250 1120 1400 2186 740 530 670
150-125-400 150 1750 1600 1400 2754 880 610 720 125 1250 1120 1400 2186 740 530 670
200-150-200 200 2350 2100 1900 3680 1150 800 930 150 1600 1400 1750 2754 880 610 720
200-150-250 200 2350 2100 1900 3680 1150 800 930 150 1600 1400 1750 2754 880 610 720
200-150-315 200 2350 2100 1900 3680 1150 800 930 150 1600 1400 1750 2754 880 610 720
200-150-400 200 2350 2100 1900 3680 1150 800 930 150 1600 1400 1750 2754 880 610 720

 

[+]Fz

Fy

Fx

Fx

Fy

Fz

Fx

Fy
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Mz
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Hình 10: Các lực và
mômen tại các đầu máy
bơm
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Các hệ số điều chỉnh tùy theo vật liệu và nhiệt độ (xem sơ đồ dưới đây).

-30 20 70 120 140

G

S

B

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,3

1,2

°C

Hệ số điều chỉnh

Hình 11: Sơ đồ điều chỉnh nhiệt độ/vật liệu đối với vật liệu vỏ máy (G (JL1040/

A48CL35B), S (JS1030/A536 GR 60-40-18) và B (CC480K-GS/B30 C90700)

Bảng 10: Các lực và mômen tại các đầu máy bơm áp dụng với vật liệu vỏ máy bơm C (1.4408/ A743 GR CF8M)

Kích cỡ         Đầu hút             Đầu xả

DN

 

Fx Fy Fz ∑F Mx My Mz DN Fx Fy Fz ∑F Mx My Mz

[N] [N] [N] [N] [Nm] [Nm] [Nm]  [N] [N] [N] [N] [Nm] [Nm] [Nm]

040-25-160 40 970 780 650 1404 500 280 410 25 460 410 600 860 370 185 280
040-25-200 40 970 780 650 1404 500 280 410 25 460 410 600 860 370 185 280
050-32-125.1 50 1240 1010 830 1802 650 320 500 32 650 500 780 1132 415 230 320
050-32-160.1 50 1240 1010 830 1802 650 320 500 32 650 500 780 1132 415 230 320
050-32-200.1 50 1240 1010 830 1802 650 320 500 32 650 500 780 1132 415 230 320
050-32-250.1 50 1240 1010 830 1802 650 320 500 32 650 500 780 1132 415 230 320
050-32-125 50 1240 1010 830 1802 650 320 500 32 650 500 780 1132 415 230 320
050-32-160 50 1240 1010 830 1802 650 320 500 32 650 500 780 1132 415 230 320
050-32-200 50 1240 1010 830 1802 650 320 500 32 650 500 780 1132 415 230 320
050-32-250 50 1240 1010 830 1802 650 320 500 32 650 500 780 1132 415 230 320
065-40-125 65 1600 1300 1050 2314 1050 550 780 40 780 640 1000 1421 500 280 415
065-40-160 65 1600 1300 1050 2314 1050 550 780 40 780 640 1000 1421 500 280 415
065-40-200 65 1600 1300 1050 2314 1050 550 780 40 780 640 1000 1421 500 280 415
065-40-250 65 1600 1300 1050 2314 1050 550 780 40 780 640 1000 1421 500 280 415
065-40-315 65 1600 1300 1050 2314 1050 550 780 40 780 640 1000 1421 500 280 415
065-50-125 65 1600 1300 1050 2314 1050 550 780 50 1000 830 1250 1803 650 320 500
065-50-160 65 1600 1300 1050 2314 1050 550 780 50 1000 830 1250 1803 650 320 500
065-50-200 65 1600 1300 1050 2314 1050 550 780 50 1000 830 1250 1803 650 320 500
065-50-250 65 1600 1300 1050 2314 1050 550 780 50 1000 830 1250 1803 650 320 500
065-50-315 65 1600 1300 1050 2314 1050 550 780 50 1000 830 1250 1803 650 320 500
080-65-125 80 2000 1550 1300 2845 1330 690 1010 65 1300 1050 1600 2314 1050 550 790
080-65-160 80 2000 1550 1300 2845 1330 690 1010 65 1300 1050 1600 2314 1050 550 790
080-65-200 80 2000 1550 1300 2845 1330 690 1010 65 1300 1050 1600 2314 1050 550 790
080-65-250 80 2000 1550 1300 2845 1330 690 1010 65 1300 1050 1600 2314 1050 550 790
080-65-315 80 2000 1550 1300 2845 1330 690 1010 65 1300 1050 1600 2314 1050 550 790
100-80-160 100 2500 1950 1600 3551 1850 900 1400 80 1550 1300 1950 2810 1350 690 1000
100-80-200 100 2500 1950 1600 3551 1850 900 1400 80 1550 1300 1950 2810 1350 690 1000
100-80-250 100 2500 1950 1600 3551 1850 900 1400 80 1550 1300 1950 2810 1350 690 1000
100-80-315 100 2500 1950 1600 3551 1850 900 1400 80 1550 1300 1950 2810 1350 690 1000
100-80-400 100 2500 1950 1600 3551 1850 900 1400 80 1550 1300 1950 2810 1350 690 1000
125-100-160 125 3400 2700 2200 4867 2500 1300 1950 100 2000 1600 2500 3579 1850 900 1400
125-100-200 125 3400 2700 2200 4867 2500 1300 1950 100 2000 1600 2500 3579 1850 900 1400
125-100-250 125 3400 2700 2200 4867 2500 1300 1950 100 2000 1600 2500 3579 1850 900 1400
125-100-315 125 3400 2700 2200 4867 2500 1300 1950 100 2000 1600 2500 3579 1850 900 1400
125-100-400 125 3400 2700 2200 4867 2500 1300 1950 100 2000 1600 2500 3579 1850 900 1400
150-125-200 150 4300 3450 2850 6206 3200 1600 2450 125 2700 2200 3400 4867 2550 1300 1900
150-125-250 150 4300 3450 2850 6206 3200 1600 2450 125 2700 2200 3400 4867 2550 1300 1900
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Kích cỡ          Đầu hút             Đầu xả

DN

 

Fx Fy Fz ∑F Mx My Mz DN Fx Fy Fz ∑F Mx My Mz

[N] [N] [N] [N] [Nm] [Nm] [Nm]  [N] [N] [N] [N] [Nm] [Nm] [Nm]

150-125-315 150 4300 3450 2850 6206 3200 1600 2450 125 2700 2200 3400 4867 2550 1300 1900
150-125-400 150 4300 3450 2850 6206 3200 1600 2450 125 2700 2200 3400 4867 2550 1300 1900
200-150-200 200 6750 5250 4300 9572 4850 2450 3550 150 3450 2850 4300 6206 3150 1600 2450
200-150-250 200 6750 5250 4300 9572 4850 2450 3550 150 3450 2850 4300 6206 3150 1600 2450
200-150-315 200 6750 5250 4300 9572 4850 2450 3550 150 3450 2850 4300 6206 3150 1600 2450
200-150-400 200 6750 5250 4300 9572 4850 2450 3550 150 3450 2850 4300 6206 3150 1600 2450

5.4.3 Đường cân bằng chân không

CHÚ Ý

Khi phải bơm chất lưu ra khỏi một bể chứa trong điều kiện chân không, đề nghị lắp một đường 
cân bằng chân không.

Áp dụng các quy tắc sau đây đối với các đường cân bằng chân không:

▪ Đường kính danh định tối thiểu của đường này là 25mm.

▪ Đường này có thể kéo dài vượt mức chất lưu cao nhất cho phép trong bể chứa.

1 2

5

43

6

Hình 12: Hệ thống cân bằng chân không

1 Bể chứa trong chân không 2 Đường cân bằng chân không

3 Bộ phận khóa 4 Van kiểm tra lắc

5 Bộ phận khóa chính 6 Bộ phận khóa kín chân không

CHÚ Ý

Lắp một đường bổ sung (từ đầu xả đến đường cân bằng) với bộ phận khóa có tác dụng thông gió
cho máy bơm trước khi khởi động.
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5.4.4 Các kết nối phụ

NGUY HIỂM

Nguy cơ tạo ra khí quyển gây nổ khi trộn các chất lưu không tương thích vào đường
ống phụ
Nguy cơ bỏng!
Mối nguy hiểm do nổ!

▷ Đảm bảo rằng chất lưu ngăn cách và chất lỏng làm mát tương thích với chất lưu được 
bơm.

CẢNH BÁO

Việc không sử dụng hoặc sử dụng không đúng các kết nối (chẳng hạn, chất lưu ngăn
cách, chất lưu rửa,…)
Nguy cơ bị thương tổn do chất lưu thoát ra!
Nguy cơ bỏng!
Máy bơm bị hỏng!

▷ Xem bản vẽ bố trí tổng quát, bố trí đường ống và các ký hiệu máy bơm (nếu có) về
số lượng, kích cỡ và các vị trí của các kết nối phụ.

▷ Sử dụng các kết nối phụ đã được cung cấp.

5.5 Bao kín/cách ly

NGUY HIỂM

Nguy cơ tạo khí quyển gây nổ do thông gió không đủ

Mối nguy hiểm do nổ!

▷ Đảm bảo không gian giữa nắp vỏ che/vỏ xả và nắp ổ trục được thông gió đầy đủ.

▷ Không được bịt hoặc che lỗ thủng của các tấm chắn giá ổ trục (chẳng hạn bằng cách
ly).

CẢNH BÁO

Vỏ bơm hình xoắn ốc và vỏ che/vỏ xả có cùng nhiệt độ như chất lưu được xử lý
Nguy cơ bỏng!

▷ Cách ly vỏ xoắn ốc.

▷ Lắp thiết bị bảo vệ.

CẨN TRỌNG

Tích tụ nhiệt trong giá ổ trục
Hư hại ổ trục!

▷ Không được cách ly giá ổ trục, lỗ thông giá ổ trục và nắp vỏ máy.

5.6 Kiểm tra độ thẳng hàng khớp nối

NGUY HIỂM

Các nhiệt độ không được phép có tại khớp nối hoặc các ổ trục do lệch khớp nối
Mối nguy hiểm do nổ!
Nguy cơ bỏng!

▷ Đảm bảo rằng khớp nối luôn luôn thẳng hàng.
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CẨN TRỌNG

Máy bơm và các trục động cơ lệch
Hư hại cho máy bơm, động cơ và khớp nối!

▷ Luôn luôn kiểm tra khớp nối sau khi máy bơm đã được lắp đặt và kết nói với đường ống.

▷ Luôn luôn kiểm tra khớp nối của các bộ máy bơm đã cung cấp với máy bơm và động cơ
được lắp trên cùng tấm đế.

BA

A B

a) b)

B

B

A

A

1

1 2 21

1

Hình 13: Kiểm tra độ thẳng hàng khớp nối: Nối mà không có ống lót đệm (a) hoặc Nối có ống lót đệm (b)

1

Thước thẳng 2 Dụng cụ đo 

✓ Tấm bảo vệ khớp nối và tấm để chân của nó (nếu có) đã bị tháo.

1. Nới lỏng chân đỡ và siết chặt lại mà không tạo ra bất kỳ ứng lực và ứng suất nào.

2. Đặt thước thẳng hướng trục trên hai nửa khớp nối.

3. Để thước thẳng ở vị trí này và vặn khớp nối bằng tay. 
Khớp nối được chỉnh thẳng hàng nếu các khoảng cách A và B đến các trục tương ứng bằng
nhau tại tất cả các điểm xung quanh đường tròn.
Độ lệch hướng tâm và hướng trục giữa hai nửa khớp nối không được quá 0,1mm ở trạng thái
dừng hoạt động cũng như ở nhiệt độ vận hành và khi có áp suất hút vào.

4. Kiểm tra khoảng cách (kích cỡ, xem bản vẽ bố trí tổng quát) giữa hai nửa khớp nối xung
quanh đường tròn. 
Khớp nối được chỉnh thẳng hàng nếu khoảng cách giữa hai nửa khớp nối bằng nhau tại
tất cả các điểm xung quanh đường tròn.
Độ lệch hướng tâm và hướng trục giữa hai nửa khớp nối không được quá 0,1mm ở trạng thái
dừng hoạt động cũng như ở nhiệt độ vận hành và khi có áp suất hút vào.

5. Nếu độ thẳng hàng đã chuẩn, lắp lại tấm bảo vệ khớp nối và tấm để chân của nó (nếu có).

5.7 Chỉnh thẳng hàng máy bơm và động cơ

Sau khi đã lắp đặt bộ máy bơm và kết nối đường ống, kiểm tra độ thẳng hàng khớp nối và chỉnh
thẳng lại bộ máy bơm (tại động cơ) nếu cần thiết.
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5.7.1 Các động cơ có vít điều chỉnh

1

3

2

Hình 14: Động cơ có vít điều chỉnh

1 Bulông mũ sáu cạnh 2 Vít điều chỉnh

3 Đai ốc khóa   
✓ Tấm bảo vệ khớp nối và tấm để chân cho tấm bảo vệ khớp nối (nếu có) đã được tháo.

1. Kiểm tra độ thẳng hàng khớp nối.

2. Tháo bulông mũ sáu cạnh (1) tại động cơ và các đai ốc khóa (3) tại tấm đế.

3. Vặn các vít điều chỉnh (2) bằng tay hoặc bằng chìa vặn có mỏ cặp điều chỉnh được cho đến 
khi độ thẳng hàng khớp nối chuẩn và tất cả các chân động cơ đều đứng vuông góc với tấm 
đế.

4. Siết chặt lại các bulông mũ sáu cạnh (1) tại động cơ và các đai ốc khóa (3) tại tấm đế.

5. Kiểm tra xem khớp nối và trục có thể quay được dễ dàng bằng tay hay không.

CẢNH BÁO

Khớp nối quay không được bảo vệ

Nguy cơ gây thương tổn do trục quay!

▷ Luôn luôn vận hành bộ máy bơm khi có tấm bảo vệ khớp nối.
Nếu khách hàng yêu cầu cụ thể không kèm theo tấm bảo vệ khớp nối trong việc giao 
hàng của KSB, khi đó người vận hành phải tự bố trí thiết bị này!

▷ Tuân thủ tất cả các quy định có liên quan khi lựa chọn một tấm bảo vệ khớp nối.

NGUY HIỂM

Nguy cơ cháy do đánh lửa ma sát

Mối nguy hiểm do nổ!

▷ Chọn vật liệu tấm bảo vệ khớp nối mà không có khả năng đánh lửa trong trường
hợp tiếp xúc cơ học (xem DIN EN 13463-1).

6. Lắp đặt lại tấm bảo vệ khớp nối và tấm để chân của nó (nếu có).

7. Kiểm tra khoảng cách giữa khớp nối và tấm bảo vệ khớp nối.
Khớp nối và tấm bảo vệ khớp nối không được tiếp xúc.

5.7.2 Các động cơ không có vít điều chỉnh

Bất kỳ chênh lệch nào về các độ cao đường tâm của máy bơm và trục động cơ đều phải 
bù trừ bằng các miếng chêm.
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1

Hình 15: Bộ máy bơm có miếng chêm

1 Miếng chêm

✓ Tấm bảo vệ khớp nối và tấm để chân của nó (nếu có) đã được tháo

1. Kiểm tra độ thẳng hàng khớp nối.

2. Tháo bulông mũ sáu cạnh trên động cơ.

3. Lắp các miếng chêm bên dưới chân động cơ cho đến khi bù trừ được chênh lệch độ cao 
đường tâm trục.

4. Siết chặt lại bulông mũ sáu cạnh.

5. Đảm bảo có thể quay dễ dàng khớp nối và trục bằng tay một cách dễ dàng.

CẢNH BÁO

Khớp nối quay không được bảo vệ
Nguy cơ gây thương tổn do trục quay!

▷ Luôn luôn vận hành bộ máy bơm khi có tấm bảo vệ khớp nối.
Nếu khách hàng yêu cầu cụ thể không kèm theo tấm bảo vệ khớp nối trong việc giao 
hàng của KSB, khi đó người vận hành phải tự bố trí thiết bị này!

▷ Tuân thủ tất cả các quy định liên quan khi lựa chọn một tấm bảo vệ khớp nối.

NGUY HIỂM

Nguy cơ cháy do đánh lửa ma sát
Mối nguy hiểm do nổ!

▷ Chọn vật liệu tấm bảo vệ khớp nối mà không có khả năng đánh lửa trong trường
hợp tiếp xúc cơ học (xem DIN EN 13463-1).

6. Lắp đặt lại tấm bảo vệ khớp nối và tấm để chân của nó (nếu có).

7.     Kiểm tra khoảng cách giữa khớp nối và tấm bảo vệ khớp nối.
        Khớp nối và tấm bảo vệ khớp nối không được tiếp xúc.

5.8 Đấu nối điện

NGUY HIỂM

Lắp đặt điện không đúng cách
Mối nguy hiểm do nổ!

▷ Đối với lắp đặt điện, cũng cần tuân thủ các yêu cầu của IEC 60079-14.

▷ Luôn luôn kết nối các động cơ chống nổ thông qua một công tắc bảo vệ động cơ.

NGUY HIỂM

Các công việc do nhân viên không có tay nghề thực hiện trên bộ máy bơm
Nguy cơ gây tử vong do điện giật!

▷ Chỉ thợ điện đã qua đào tạo và có tay nghề mới được thực hiện đấu nối điện.

▷ Tuân thủ các quy định IEC 60364 và EN 60079 đối với các mô đen chống nổ
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CẢNH BÁO

Đấu nối vào lưới điện không đúng cách
Hỏng lưới điện, đoản mạch!

▷ Tuân thủ các thông số kỹ thuật điện do các công ty cấp điện địa phương quy định.

1. Đối chiếu điện áp lưới điện với dữ liệu trên biển tên động cơ.

2. Chọn phương pháp khởi động thích hợp.

CHÚ Ý

Khuyến cáo sử dụng thiết bị bảo vệ động cơ. 

5.8.1 Thiết lập rơ le thời gian

CẨN TRỌNG

Chuyển mạch giữa các mạch hình sao và tam giác trên các động cơ ba pha với mạch
hình sao-tam giác mất quá lâu.
Gây hỏng hóc cho máy bơm (bộ)!

▷ Đảm bảo thời gian chuyển mạch giữa mạch hình sao và tam giác ngắn nhất có thể.

Bảng 11: Các thiết lập rơ le thời gian đối với mạch khởi động hình sao - tam giác:

Định mức động cơ Y thời gian cần được thiết lập

≤ 30 kW < 3 s
> 30 kW < 5 s

5.8.2 Nối đất

NGUY HIỂM

Sạc tĩnh điện

Mối nguy hiểm do nổ!
Hư hỏng cho bộ máy bơm!

▷ Nối dây PE với cực tiếp đất đã cung cấp.

▷ Tạo cân bằng điện thế giữa bộ máy bơm và nền.

5.8.3 Nối động cơ

CHÚ Ý

Theo IEC 60034-8, các động cơ ba pha luôn luôn được đấu nối theo hướng quay kim đồng hồ
(quan sát trục ngắn động cơ).
Hướng quay của máy bơm được chỉ thị bằng một mũi tên trên máy bơm.

1. Đảm bảo hướng quay của động cơ đúng với hướng quay của máy bơm

2. Tuân thủ tài liệu về sản phẩm của nhà sản xuất được kèm theo động cơ.
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5.9 Kiểm tra hướng quay

NGUY HIỂM

Nhiệt độ tăng do tiếp xúc giữa các bộ phận quay và đứng yên
Mối nguy hiểm do nổ!
Hư hỏng đối với bộ máy bơm!

▷ Không được kiểm tra hướng quay bằng cách khởi động bộ máy bơm khi chưa nạp đầy
chất lỏng.

▷ Tháo máy bơm khỏi động cơ để kiểm tra hướng quay.

CẢNH BÁO

Cho tay vào bên trong vỏ máy bơm
Nguy cơ bị thương tổn, hư hỏng đối với máy bơm!

▷ Luôn luôn ngắt bộ máy bơm khỏi nguồn điện và bảo đảm nó không khởi động do sự vô ý
trước khi cho tay hoặc vật khác vào trong máy bơm.

CẨN TRỌNG

Hướng quay không đúng với phốt cơ khí không thể đảo ngược

Hư hỏng đối với phốt cơ khí và rò rỉ!

▷ Tháo máy bơm khỏi động cơ để kiểm tra hướng quay.

CẨN TRỌNG

Bộ dẫn động và máy bơm quay không đúng hướng

Hư hỏng đối với máy bơm!

▷ Xem mũi tên chỉ hướng quay trên máy bơm.

▷ Kiểm tra hướng quay. Nếu cần thiết, kiểm tra đấu nối điện và điều chỉnh hướng quay.

Hướng quay chính xác của động cơ và máy bơm phải theo chiều kim đồng hồ (như quan sát thấy
từ đầu dẫn động).

1. Khởi động động cơ và dừng lại ngay để xác định hướng quay của động cơ.

2. Kiểm tra hướng quay. 
Hướng quay của động cơ phải đúng với mũi tên chỉ hướng quay trên máy bơm.

3. Nếu động cơ chạy không đúng hướng quay, hãy kiểm tra đấu nối điện của động cơ và bộ
chuyển mạch (nếu có).
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6 Chạy thử/Khởi động/Tắt máy

6.1 Chạy thử/Khởi động

6.1.1 Các điều kiện tiên quyết đối với chạy thử/khởi động

Trước khi chạy thử/khởi động bộ máy bơm, đảm bảo phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

▪ Bộ máy bơm đã được đấu nối đúng với nguồn điện và được trang bị tất cả các thiết bị bảo 
vệ.

▪ Máy bơm đã được mồi bằng chất lưu dự kiến sẽ hút.  (⇨ Xem Phần 6.1.3 Trang 35)
▪ Hướng quay đã được kiểm tra.  (⇨ Xem Phần 5.9 Trang 33)
▪ Tất cả các đấu nối phụ cần thiết đều đã được kết nối và hoạt động.

▪ Các dầu bôi trơn đã được kiểm tra.

▪ Sau một thời gian dài không vận hành máy bơm (bộ), tiến hành các hoạt động được
mô tả trong (⇨ Phần 6.4 Trang 41).

6.1.2 Nạp đầy dầu bôi trơn

Các ổ trục được bôi trơn bằng mỡ

Các ổ trục được bôi trơn bằng mỡ đã được đóng gói với mỡ bôi trơn tại nhà máy.

Các ổ trục được bôi trơn bằng dầu

Nạp đầy dầu bôi trơn vào giá ổ trục.
Chất lượng dầu xem  (⇨ Phần 7.2.3.1.2 Trang 47) 
Lượng dầu xem

Nạp dầu bôi trơn cho bình tra dầu với mức không đổi (chỉ cho các ổ trục được bôi

trơn bằng dầu)

✓ Lắp bình tra dầu có mức không đổi.

CHÚ Ý

Nếu không lắp bình tra dầu có mức không đổi lên giá ổ trục, mức dầu chỉ có thể đọc được vào 
mức giữa của kính kiểm tra mức dầu lắp ở phía giá ổ trục.

CẨN TRỌNG

Không đủ lượng dầu bôi trơn trong bình chứa của bình tra dầu có mức không đổi

Hư hỏng đối với các ổ trục!

▷ Kiểm tra thường xuyên mức dầu.

▷ Luôn luôn nạp đầy hoàn toàn bình chứa dầu.

▷ Đảm bảo bình chứa dầu luôn được đổ đầy một cách thích hợp.
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1 2

3 4 5

Hình 16: Giá ổ trục có bình tra dầu mức không đổi

1 Bình tra dầu mức không đổi 2 Chốt thông gió           

3 Khuỷu nối của bình tra dầu mức không đổi 4 Chốt xoay

5 Giá ổ trục   
1. Kéo chốt thông gió ra (2).

2. Tháo bình chứa của bình tra dầu mức không đổi (1) khỏi giá ổ trục (5) và giữ nó ở vị
trí này.

3. Đổ đầy dầu qua lỗ nhờ chốt thông gió cho đến khi dầu đạt đến khuỷu nối của bình tra dầu 
mức không đổi (3).

4. Đổ đầy hoàn toàn bình chứa của bình tra dầu mức không đổi (1).

5. Đưa bình tra dầu mức không đổi (1) trở lại vị trí vận hành của nó.

6. Lắp chốt thông gió (2) trở lại.

7. Sau khoảng 5 phút, kiểm tra mức dầu trong bình chứa thủy tinh của bình tra dầu mức 
không đổi (1). 
Bình chứa dầu phải luôn được đổ đầy để đảm bảo duy trì được mức dầu thích hợp. Làm lại 
các bước 1-6 nếu cần thiết.

8. Để kiểm tra chức năng của bình tra dầu mức không đổi (1), từ từ xả một ít dầu qua chốt 
xoay (4) cho đến khi có thể phát hiện thấy bọt khí ở trong bình chứa dầu.

CHÚ Ý

Mức dầu quá cao có thể dẫn đến tăng nhiệt độ và rò rỉ dầu hoặc chất lưu được xử lý.

Cũng tham khảo

● Lượng dầu [⇨ 47]

6.1.3 Mồi và thông gió cho máy bơm

NGUY HIỂM

Nguy cơ tạo khí quyển gây nổ bên trong máy bơm

Mối nguy hiểm do nổ!

▷ Trước khi khởi động máy bơm, thông gió đường hút và máy bơm và mồi cả hai bằng 
chất lưu dự kiến sẽ xử lý.
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NGUY HIỂM

Nguy cơ tạo khí quyển gây nổ do trộn các chất lưu không tương thích trong đường
ống phụ
Nguy cơ bỏng!
Mối nguy hiểm do nổ!

▷ Đảm bảo rằng chất lưu ngăn cách và chất lỏng làm lạnh tương thích với chất lưu được 
bơm.

NGUY HIỂM

Hỏng phốt cơ khí do bôi trơn không đủ
Chất lưu nóng hoặc độc có thể thoát ra!
Hư hại đối với máy bơm!

▷ Trước khi khởi động bộ máy bơm, hãy thông gió cho máy bơm và đường hút và mồi cả
hai bằng chất lưu dự kiến sẽ hút.

CẨN TRỌNG

Gia tăng ăn mòn do chạy không tải!
Hư hại đối với bộ máy bơm!

▷ Không được vận hành bộ máy bơm khi chưa nạp đầy chất lỏng.

▷ Không được đóng bộ phận khóa trong đường hút và/hoặc đường cấp khi đang vận hành 
máy bơm.

1. Thông gió máy bơm và đường hút và mồi cả hai bằng chất lưu dự kiến sẽ hút. Kết nối 6D có 
thể được sử dụng để thông gió (xem bản vẽ các kết nối phụ).

2. Mở hoàn toàn bộ phận khóa trong đường hút.

3. Mở hoàn toàn tất cả các đường cấp phụ (chất lưu ngăn cách, chất lỏng rửa,…)
nếu có thể.

4. Mở bộ phận đóng (nếu có) trong đường cân bằng chân không và đóng bộ phận khóa kín 
chân không (nếu có). (⇨ Phần 5.4.3 Trang 27)

)
CHÚ Ý

Vì một số nhược điểm vốn có của thiết kế nên không thể khắc phục được một phần thể tích không 
được đổ đầy trong hệ thống thủy lực sau khi bơm đã được mồi để chạy thử/khởi động. Tuy nhiên, 
khi động cơ được khởi động, hiệu ứng bơm sẽ ngay lập tức lấp đầy phần thể tích này với chất lưu 
được xử lý.

6.1.4 Kiểm tra lần cuối

1. Tháo tấm bảo vệ khớp nối và tấm để chân của nó (nếu có).

2. Kiểm tra độ thẳng hàng khớp nối; chỉnh thẳng lại khớp nối nếu cần thiết (⇨ Phần 5.6 Trang 
28)

3. Đảm bảo rằng có thể quay khớp nối và trục một cách dễ dàng bằng tay.

4. Lắp lại tấm bảo vệ khớp nối và tấm để chân của nó (nếu có).

5. Kiểm tra khoảng cách giữa khớp nối và tấm bảo vệ khớp nối.
      Khớp nối và tấm bảo vệ khớp nối phải không được tiếp xúc với nhau.
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6.1.5 Khởi động

NGUY HIỂM

Sẽ không tuân thủ các giới hạn và áp suất cho phép nếu vận hành bơm với các đường hút
và/hoặc xả đóng.
Mối nguy hiểm do nổ!
Rò rỉ các chất lưu nóng hoặc độc hại!

▷ Không được vận hành máy bơm khi đóng các bộ phận khóa trong đường hút và/hoặc xả.

▷ Chỉ được khởi động bộ máy bơm khi bộ phận khóa bên xả được mở một phần hoặc hoàn 
toàn.

NGUY HIỂM

Nhiệt độ quá mức do chạy không tải hoặc hàm lượng khí quá mức trong chất lưu
được xử lý
Mối nguy hiểm do nổ!
Hư hại đối với bộ máy bơm!

▷ Không được vận hành bộ máy bơm khi chưa nạp đầy chất lỏng.

▷ Mồi máy bơm theo đúng quy định. (⇨ Phần 6.1.3 Trang 35)

▷ Luôn luôn vận hành máy bơm trong giới hạn vận hành cho phép.

CẨN TRỌNG

Tiếng ồn, rung nhiệt độ hoặc rò rỉ bất thường
Hư hại đối với máy bơm!

▷ Tắt máy bơm (bộ) ngay lập tức.

▷ Khắc phục các nguyên nhân trước khi đem máy bơm đi bảo trì.

✓ Đã làm sạch đường ống hệ thống.

✓ Máy bơm, đường hút và bình nạp (nếu có) đã được thông gió và mồi bằng chất lưu dự kiến sẽ
được hút.

✓ Các đường để mồi và thông gió đã được đóng.

CẨN TRỌNG

Khởi động với đường xả mở
Động cơ quá tải!

▷ Đảm bảo động cơ có đủ dự trữ công suất.

▷ Sử dụng một bộ khởi động mềm.

▷ Sử dụng điều khiển tốc độ.

1. Mở hoàn toàn bộ phận khóa trong đầu hút/đường nâng hút.

2. Đóng hoặc hơi mở bộ phận khóa trong đường xả.

3. Khởi động động cơ.

4. Ngay sau khi bơm đã đạt tốc độ quay cực tối đa, từ từ mở bộ phận khóa trong đường xả và 
điều chỉnh phù hợp với điểm tải.

CẨN TRỌNG

Bơm và khớp nối bị lệch
Hư hại đối với bơm, động cơ và khớp nối!

▷ Khi đã đạt đến nhiệt độ vận hành, tắt bộ máy bơm và kiểm tra độ thẳng hàng khớp nối.

5. Kiểm tra độ thẳng hàng khớp nối và chỉnh thẳng lại khớp nối nếu cần thiết.
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6.1.6 Kiểm tra phốt bơm

Bít cơ học chỉ rò rỉ nhẹ hoặc không nhìn thấy (như hơi) trong khi vận hành. Các bít cơ học ít 
khi phải bảo trì. 

Đệm nắp bít phải hơi nhỏ giọt trong khi vận hành.

Nếu sử dụng nắp bít graphit, phải luôn luôn có một chút rò rỉ.

Bảng 12: Tốc độ rò rỉ của nắp bít graphit thuần túy

Số lượng Giá trị

Tối thiểu 10 cm3/phút

Tối đa 20 cm3/phút

Điều chỉnh rò rỉ

1. Chỉ hơi vặn chặt các đai ốc của cấu bị dẫn nắp bít bằng tay.

2. Sử dụng cỡ đo khe để kiểm tra xem cấu bị dẫn nắp bít nắp bít có được lắp vào chính giữa và 
vuông góc với trục hay không.

⇨ Nắp bít phải rò rỉ sau khi bơm đã được mồi.

CẢNH BÁO

Các bộ phận quay không được bảo vệ

Nguy cơ gây thương tổn cho người!

▷ Không được chạm vào các bộ phận quay.

▷ Khi máy bơm đang chạy, phải cận trọng hết sức khi thực hiện bất cứ công việc gì.

Rò rỉ có thể giảm bằng cách.

1. Siết chặt các đai ốc trên cấu bị dẫn nắp bít thêm 1/6 vòng.

2. Theo dõi rò rỉ thêm năm phút nữa.

Rò rỉ quá mức:
Làm lại các bước 1 và 2 cho đến khi đạt được giá trị tối thiểu.

Không đủ rò rỉ:
Nới lỏng một chút các đai ốc ở cấu bị dẫn nắp bít.

Không rò rỉ:
Tắt ngay bộ máy bơm!
Nới lỏng cấu bị dẫn nắp bít và tiến hành chạy thử lại.

Kiểm tra rò rỉ

Sau khi đã điều chỉnh rò rỉ, theo dõi rò rỉ thêm khoảng hai giờ ở nhiệt độ chất lưu tối đa. 
Đảm bảo mức rò rỉ thích hợp tại đệm nắp bít ở áp suất chất lưu tối thiểu.

6.1.7 Tắt máy

CẨN TRỌNG

Tích tụ nhiệt bên trong máy bơm

Hư hại đối với phốt bơm!

▷ Tùy theo kiểu lắp đặt, bộ máy bơm cần đủ thời gian sau khi chạy - trong tình trạng nguồn 
nhiệt đã ngắt - cho đến khi chất lưu xử lý đã nguội.

✓ Bộ phận khóa trong đường hút mở và vẫn mở.

1. Đóng bộ phận khóa trong đường xả.

2. Tắt động cơ và đảm bảo bộ máy bơm giảm tốc độ từ từ tới khi dừng hẳn.

 

 Phốt nhồi 

Trước khi chạy thử

Sau năm phút vận
hành
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CHÚ Ý

Nếu đường xả được trang bị một van hồi tiếp hoặc một van chặn, bộ phận khóa 
trong đường xả có thể vẫn mở với điều kiện phải xem xét và tuân thủ các yêu cầu và 
quy định tại hiện trường. 

Đối với trường hợp máy bơm lâu không được sử dụng:

1. Đóng bộ phận khóa tại đường hút.

2. Đóng các kết nối phụ. 
Nếu chất lưu được cấp trong điều kiện chân không, cung cấp cho phốt bơm chất lưu 
ngăn cách khi máy dừng hẳn.

 

CẨN TRỌNG

Nguy cơ đóng băng do máy bơm để lâu không được sử dụng

Hư hại đối với máy bơm!

▷ Xả máy bơm và các buồng làm mát/gia nhiệt (nếu có) hoặc có biện pháp bảo vệ chúng khỏi
đóng băng.

6.2 Các giới hạn vận hành

NGUY HIỂM

Việc không tuân thủ các giới hạn vận hành đối với áp suất, nhiệt độ, chất lưu xử lý và
tốc độ
Mối nguy hiểm do nổ!
Chất lưu nóng hoặc độc hại có thể thoát ra!

▷ Tuân thủ dữ liệu vận hành đã quy định trong bản dữ liệu.

▷ Không được sử dụng máy bơm để hút các chất lưu không đúng mục đích thiết kế của nó.

▷ Tránh vận hành quá lâu trong tình trạng bộ phận khóa vẫn đóng.

▷ Không vận hành máy bơm ở nhiệt độ, áp suất hoặc các tốc độ quay vượt quá quy định
trong bản dữ liệu hoặc trên nhãn bơm nếu không được nhà sản xuất đồng ý trước bằng
văn bản.

6.2.1 Nhiệt độ môi trường 

CẨN TRỌNG

Vận hành ngoài nhiệt độ môi trường cho phép

Hư hại đối với máy bơm (bộ)!

▷ Tuân thủ các giới hạn đã được quy định đối với các nhiệt độ môi trường cho phép.

Tuân thủ các tham số và giá trị sau đây trong quá trình vận hành:

Bảng 13: Các nhiệt độ môi trường cho phép

Nhiệt độ môi trường cho phép Giá trị

Tối đa 40 °C
Tối thiểu Xem bản dữ liệu
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6.2.2 Tần suất khởi động

NGUY HIỂM

Nhiệt độ bề mặt động cơ quá nóng
Mối nguy hiểm do nổ!
Hư hại đối với động cơ!

▷ Trong trường hợp là động cơ chống nổ, tuân thủ tần suất khởi động được quy định trong tài
liệu về sản phẩm của nhà sản xuất.

Tần suất khởi động thường được xác định bằng sự gia tăng nhiệt độ tối đa của động cơ. Điều này
phụ thuộc lớn vào dự trữ công suất của động cơ trong quá trình vận hành ở trạng thái ổn định và
các điều kiện khởi động (DOL, mạch sao - tam giác, mômen quán tính,…). Nếu các lần khởi động 
trong một khoảng thời gian cách nhau đều đặn như quy định, các giới hạn sau đây có chức năng 
định hướng cho việc khởi động với van cổng bên xả hơi mở một chút:

Bảng 14: Tần suất khởi động

Vật liệu cánh bơm Số lần khởi động tối đa
[Khởi động/giờ]

G (JL1040/ A48CL35B) 15
B (CC480K-GS/B30 C90700)
C (1.4408/ A743 GR CF8M)
I (LTB 2)

6

CẨN TRỌNG

Khởi động lại trong khi động cơ chưa kịp dừng hẳn

Hư hại đối với máy bơm (bộ)!

▷ Không khởi động lại máy bơm trước khi roto máy bơm dừng hẳn.

6.2.3 Chất lưu được hút

6.2.3.1 Lưu lượng

Bảng 15: Lưu lượng

Khoảng nhiệt độ (t) Lưu lượng tối thiểu Lưu lượng tối đa

-30 đến +800C ≈ 15% QOpt
5)) Xem các đường cong đặc

trưng thủy lực>80 đến + 1400C                           ≈ 25% QOpt
5)

Có thể sử dụng công thức tính dưới đây để kiểm tra xem sự tích tụ thêm nhiệt có thể tạo ra sự
gia tăng nhiệt nguy hiểm ở bề mặt máy bơm hay không.

×
×

×

Bảng 16: Từ khóa

Biểu tượng Mô tả Đơn vị

c Nhiệt dung riêng J/kg K
g Hằng số hấp dẫn m/s²
H Đầu xả bơm m
Tf Nhiệt độ chất lưu °C
TO Nhiệt độ tại bề mặt vỏ máy bơm °C

Hiệu suất bơm tại điểm công suất -
Chênh lệch nhiệt độ K

 

 

 

 

5) Điểm hiệu suất tốt nhất
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6.2.3.2 Mật độ chất lỏng được hút

Công suất đầu vào máy bơm thay đổi tỷ lệ với chất lưu được hút.

CẨN TRỌNG

Mật độ cao quá mức cho phép của chất lưu được hút

Quá tải động cơ!

▷ Tuân thủ thông tin về mật độ chất lưu được quy định trong bản dữ liệu.

▷ Đảm bảo động cơ có đủ dự trữ công suất.

6.2.3.3 Các chất lưu ăn mòn

Không vượt quá hàm lượng chất rắn cho phép tối đa được quy định trong bản dữ liệu. Khi máy bơm 
hút các chất lưu có chứa chất mài mòn, điều này có thể làm gia tăng sự ăn mòn hệ thống thủy lực 
và phốt bơm. Trong trường hợp này, hãy tăng cường kiểm tra nhiều hơn thường lệ.

6.3 Tắt máy/cất giữ/bảo quản

6.3.1  Các biện pháp cần thực hiện đối với tắt máy

Máy bơm (bộ) vẫn trong trạng thái lắp đặt

✓ Cung cấp đủ chất lưu để chạy kiểm tra vận hành máy bơm.

1. Khi bảo quản máy bơm trong thời gian dài không sử dụng, hãy khởi động máy bơm (bộ) đều 
đặn trong mức từ ba tháng một lần đến một tháng một lần, và mỗi lần cho chạy khoảng 5
phút. Điều này sẽ tránh được việc tạo cặn trong máy bơm và diện tích hút vào của máy 
bơm.

Máy bơm (bộ) được tháo khỏi đường ống và đem cất giữ

✓ Đã xả đúng máy bơm cách (⇨ Phần 7.3 Trang 4.9) và tuân thủ các chỉ dẫn an toàn đối với tháo 

máy bơm. (⇨ Phần 7.4.1 Trang 49)
1. Phun mạ bên trong thành vỏ máy bơm và đặc biệt là các vùng khe hở cánh bơm một chất 

bảo quản.

2. Phun chất bảo quản thông qua các đầu hút và xả. Cần đóng các đầu máy bơm (chẳng hạn, 
bằng các mũ nhựa hoặc tương tự).

3. Tra dầu hoặc bơm dầu mỡ tất cả các bộ phận trần và các bề mặt của máy bơm (bằng dầu 
không có silicon và mỡ, dầu ăn thích hợp nếu cần thiết) để bảo vệ chúng khỏi bị ăn mòn.
Tuân thủ các chỉ dẫn bổ sung (⇨ Phần 3.3 Trang 14) .

Nếu chỉ bảo quản tạm thời bộ máy bơm, chỉ bảo quản các bộ phận ướt được làm bằng vật liệu 
hợp kim thấp. Có thể sử dụng các chất bảo quản hiện có bán trên thị trường cho mục đích này. 
Tuân thủ các chỉ dẫn của nhà sản xuất đối với việc ứng dụng/tháo dỡ.

Tuân thủ bất kỳ chỉ dẫn và thông tin bổ sung nào đã được cung cấp. (⇨ Phần 3 Trang 13) 

6.4 Trả lại để bảo trì

Đối với việc trả lại để bảo trì, tuân thủ các phần về chạy thử/khởi động (⇨ Phần 6.1 Trang 34) và 
các giới hạn vận hành (⇨ Phần 6.2 Trang 39)

Ngoài ra, thực hiện tất cả các hoạt dộng bảo trì/bảo dưỡng trước khi trả lại máy bơm (bộ) để 
bảo trì. (⇨ Phần 7 Trang 43)

CẢNH BÁO

Không lắp đặt hoặc kích hoạt lại các thiết bị bảo vệ
Nguy cơ thương tổn cho người từ các bộ phận quay hoặc chất lưu thoát ra!

▷ Ngay khi hoàn tất công việc, lắp lại và/hoặc kích hoạt lại bất kỳ thiết bị liên quan đến an toàn 
và bảo vệ.
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CHÚ Ý

Nếu máy bơm đã để hơn một năm không sử dụng, hãy thay thế tất cả các bít đàn hồi.
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7 Bảo trì/Bảo dưỡng

7.1 Các quy định an toàn

NGUY HIỂM

Các tia lửa được tạora trong công tác bảo trì
Mối nguy hiểm do nổ!

▷ Tuân thủ các quy định về an toàn hiện hành tại nơi lắp đặt!

▷ Luôn luôn thực hiện công tác bảo trì trên các bộ máy bơm chống nổ ngoài khí quyển
có khả năng gây nổ.

NGUY HIỂM

Bộ máy bơm được bảo trì không đúng cách
Mối nguy hiểm do nổ!
Hư hại đối với bộ máy bơm!

▷ Bảo trì bộ máy bơm định kỳ.

▷ Lập kế hoạch bảo trì trong đó chú trọng đến các dầu bôi trơn, phốt bơm và khớp nối.

Người vận hành đảm bảo rằng toàn bộ công tác bảo trì, kiểm tra và lắp đặt phải do các chuyên gia,
những người thành thạo với hướng dẫn này thực hiện.

CẢNH BÁO

Khởi động bộ máy bơm do sơ ý
Nguy cơ gây tổn thương do các bộ phận quay!

▷ Đảm bảo rằng máy bơm không thể khởi động được do sơ ý.

▷ Luôn luôn ngắt nguồn điện trước khi thực hiện bất kỳ công việc gì trên bộ máy bơm

CẢNH BÁO

Các chất lưu và chất có nguy hại tới sức khỏe và/hoặc các chất lưu hoặc chất nóng

Nguy cơ gây thương tổn!

▷ Tuân thủ tất cả luật pháp có liên quan.

▷ Khi xả chất lưu, phải có biện pháp thích hợp để bảo vệ con người và môi trường.

▷ Vệ sinh sạch các máy bơm hút các chất lưu có nguy hại tới sức khỏe.

CẢNH BÁO

Không đủ ổn định
Nguy cơ kẹp tay và chân!

▷ Trong khi lắp/tháo, phải cố định máy bơm (bộ)/các bộ phận máy bơm để tránh nghiêng
hoặc đổ

Kế hoạch bảo trì thường xuyên sẽ giúp tránh phải sửa chữa đắt đỏ và góp phần vào sự vận hành 
tin cậy, ổn định của máy bơm (bộ) và các bộ phận máy bơm với chi phí và công tác bảo trì tối 
thiểu.

CHÚ Ý

Toàn bộ các công việc bảo trì, bảo dưỡng và lắp đặt có thể do Dịch vụ KSB hoặc các cửa hàng
được ủy quyền thực hiện. Bạn có thể tìm thông tin liên lạch trong cuốn sổ tay “Địa chỉ” kèm theo
hoặc trên Internet tại "www.ksb.com/contact".

Không dùng lực khi tháo và lắp lại bộ máy bơm.
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7.2 Bảo trì/kiểm tra

7.2.1 Giám sát vận hành

NGUY HIỂM

Nguy cơ tạo khí quyển gây nổ bên trong máy bơm

Mối nguy hiểm do nổ!

▷ Các chi tiết bên trong máy bơm tiếp xúc với chất lưu dự kiến hút bao gồm buồng bít và các 
hệ thống phụ phải luôn được đổ đầy chất lưu dự kiến hút.

▷ Cung cấp đủ áp suất hút vào.

▷ Cung cấp hệ thống theo dõi thích hợp.

NGUY HIỂM

Phốt bơm được bảo trì không đúng cách
Mối nguy hiểm do nổ!
Rò rỉ các chất lưu nóng, độc hại!
Hư hại với bộ máy bơm!
Nguy cơ bỏng!
Mối nguy hiểm do cháy!

▷ Kiểm tra định kỳ phốt bơm.

NGUY HIỂM

Nhiệt độ quá cao do các ổ trục chạy ở trạng thái nóng hoặc các bít ổ trục bị hỏng
Mối nguy hiểm do nổ!
Mối nguy hiểm do cháy!
Hư hại đối với bộ máy bơm!
Nguy cơ bỏng!

▷ Kiểm tra thường xuyên mức dầu bôi trơn.

▷ Kiểm tra các ổ trục bộ phận lăn về tiếng ồn vận hành.

NGUY HIỂM

Hệ thống chất lưu ngăn cách được bảo trì không đúng cách
Mối nguy hiểm do nổ!
Mối nguy hiểm do cháy!
Hư hại với bộ máy bơm!
Rò rỉ các chất lưu nóng và/hoặc độc hại!

▷ Bảo trì thường xuyên hệ thống chất lưu ngăn cách.

▷ Theo dõi áp suất chất lưu ngăn cách.

CẨN TRỌNG

Gia tăng ăn mòn do chạy không tải

Hư hại đối với bộ máy bơm!

▷ Không được vận hành bộ máy bơm khi chưa nạp đầy chất lỏng.

▷ Không được đóng bộ phận khóa trong đường hút và/hoặc đường xả trong quá trình vận 
hành máy bơm.
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CẨN TRỌNG

Nhiệt độ chất lưu hút cao quá mức cho phép
Hư hại đối với máy bơm!

▷ Không được phép vận hành quá lâu với bộ phận khóa đóng (chất lưu nóng lên).

▷ Tuân thủ các giới hạn nhiệt độ trong bản dữ liệu và trong phần về các giới hạn vận 
hành. (⇨ Phần 6.2 Trang 39)

Trong khi máy bơm đang vận hành, tuân thủ và kiểm tra những vấn đề sau đây:

▪ Máy bơm phải luôn chạy êm và không rung.

▪ Đối với dầu bôi trơn, đảm bảo mức dầu bôi trơn thích hợp (⇨ Phần 6.1.2 Trang 34)

▪ Kiểm tra bít phốt bơm. (⇨ Phần 6.1.6 Trang 38)

▪ Kiểm tra các bít tĩnh xem có rò rỉ hay không.

▪ Kiểm tra các ổ trục bộ phận lăn về tiếng ồn khi chạy.
Rung, tiếng ồn và sự gia tăng dòng điện đầu vào xảy ra trong các điều kiện vận hành thay 
đổi là dấu hiệu ăn mòn.

▪ Theo dõi chức năng thích hợp của bất kỳ kết nối phụ.

▪ Theo dõi máy bơm dự phòng.
Để đảm bảo các máy bơm dự phòng sẵn sang vận hành, hãy khởi động chúng mỗi tuần một 
lần.

▪ Theo dõi nhiệt độ ổ trục.
Nhiệt độ ổ trục không được vượt quá 900C (đo được bên ngoài giá ổ trục).

CẨN TRỌNG

Vận hành bên ngoài nhiệt độ ổ trục cho phépe
Hư hại đối với máy bơm!

▷ Nhiệt độ ổ trục của máy bơm (bộ) không được vượt quá 900C (đo được bên ngoài giá ổ
trục).

CHÚ Ý

Sau khi chạy thử, có thể xảy ra sự gia tăng nhiệt độ ở các ổ trục bộ phận lăn được bôi trơn bằng
dầu mỡ do quá trình chạy rà. Nhiệt độ ổ trục cuối cùng chỉ đạt được sau một thời gian vận hành 
nhất định (tới 48 giờ tùy theo các điều kiện).

7.2.2 Công tác kiểm tra

NGUY HIỂM

Nhiệt độ quá mức do ma sát, va đập hoặc đánh lửa ma sát 
Mối nguy hiểm do nổ!
Mối nguy hiểm do cháy!
Hư hại đối với bộ máy bơm!

▷ Kiểm tra định kỳ tấm bảo vệ khớp nối, các bộ phận bằng nhựa và các tấm bảo vệ khác 
của các bộ phận quay về tính biến dạng và khoảng cách từ các bộ phận quay.

7.2.2.1 Kiểm tra khớp nối

Kiểm tra các bộ phận mềm cua khớp nối. Thay thế các bộ phận có liên quan khi có dấu hiệu mòn và
kiểm tra độ thẳng hàng.
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7.2.2.2 Kiểm tra các khe hở

Nếu cần kiểm tra các khe hở, hãy tháo cánh bơm. 
Nếu khe hở lơn hơn mức cho phép (bảng dưới đây), lắp vòng chịu mòn vỏ bơm mới 502.1 và/
hoặc 502.2.
Các khe hở đã nêu tương ứng với đường kính cánh bơm.

Bảng 17: Các khe hở giữa bánh cánh quạt và vỏ bơm và/hoặc giữa cánh bơm và nắp vỏ
bơm

Vật liệu cánh bơm Khe hở cho phép

Mới Tối đa

G (JL1040/ A48CL35B)
B (CC480K-GS/B30 C90700)
I (LTB 2)

0,3 mm 0,9 mm

C (1.4408/ A743 GR CF8M) 0,5 mm 1,5 mm

7.2.2.3 Vệ sinh các bộ lọc 

CẨN TRỌNG

Không đủ áp suất hút vào do bộ lọc bị tắc ở đường hút

Hư hại đối với máy bơm!

▷ Theo dõi độ bẩn của bộ lọc bằng phương tiện thích hợp (chẳng hạn: Đồng hồ đo chênh áp).

▷ Làm sạch bộ lọc trong các khoảng thời gian thích hợp.

7.2.2.4 Kiểm tra các bít ổ trục

NGUY HIỂM

Nhiệt độ quá mức do tiếp xúc cơ học
Nguy cơ nổ!
Hư hại đối với bộ máy bơm!

▷ Kiểm tra sự vị trí của các vòng bít hướng trục được lắp trên trục. 
      Chỉ cần tạo được sự tiếp xúc nhẹ nhàng của mép bít kín.

7.2.3 Bôi trơn và thay dầu bôi trơn các ổ trục bộ phận lăn

NGUY HIỂM

Nhiệt độ quá mức do các ổ trục chạy ở trạng thái nóng hoặc các bít ổ trục bị hỏng
Mối nguy hiểm do nổ!
Mối nguy hiểm do cháy!
Hư hại đối với các bộ máy bơm!

▷ Kiểm tra thường xuyên tình trạng của dầu bôi trơn.

7.2.3.1 Bôi trơn dầu

Các ổ trục bộ phận lăn thường được bôi trơn bằng dầu khoáng.

7.2.3.1.1 Các khoảng thời gian

Bảng 18: Các khoảng thời gian thay dầu

Thay dầu Khoảng thời gian

Thay dầu lần đầu Sau 300 giờ vận hành

Các lần thay dầu về sau 3000 giờ vận hành6)
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7.2.3.1.2 Chất lượng dầu

Bảng 19: Chất lượng dầu7)
)

Mô tả Ký hiệu
theo DIN
51502

Các đặc điểm

Dầu bôi trơn    
C 46
CL 46
CLP 46

□ Độ nhớt động học ở 400C 46 ± 4 mm²/s
Điểm cháy (theo Cleveland) +175 °C
Điểm đông đặc (điểm chảy)              -15 °C
Nhiệt độ ứng dụng8) Cao hơn nhiệt

độ ổ trục cho
phép

Bảng 20: Lượng dầu mỗi ổ bi hướng tâm DIN 625 được bôi trơn bằng dầu

Đơn vị trục9) Mã Lượng dầu mỗi giá ổ trục

25 6305 C3 0,20
35 6307 C3 0,35
50 6310 C3 0,4
55 6311 C3 0,65
60 6312 C3 0,4

7.2.3.1.4 Thay dầu
l

CẢNH BÁO

Các dầu bôi trơn gây nguy hại cho sức khỏe và/hoặc các chất bôi trơn nóng

Nguy hại cho người và môi trường!

▷ Khi xả dầu bôi trơn, phải có các biện pháp thích hợp để bảo vệ người và môi trường.

▷ Mặc quần áo bảo hộ và đeo mặt nạ bảo vệ nếu cần thiết.

▷ Thu gom và xử lý bất kỳ dầu bôi trơn.

▷ Tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật về xử lý các chất lưu nguy hại đối với sức khỏe.

1 2 3

Hình 17: Giá ổ trục có bình tra dầu mức không đổi

1 Bình tra dầu mức không đổi 2 Chốt xoay

3 Giá ổ trục   

 

 

 

 

6) Ít nhất một lần một năm
7) Theo DIN 51517
8) Đối với nhiệt độ môi trường dưới -100C, sử dụng một loại dầu bôi trơn thích hợp khác. Liên hệ với KSB.
9) Bộ trục, xem bản dữ liệu.
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✓ Bố trí sẵn bình thu gom dầu đã qua sử dụng.

1. Đặt bình bên dưới chốt xoay.

2. Tháo chốt xoay (2) ở giá ổ trục (3) và xả dầu.

3. Khi giá ổ trục (3) đã được xả, lắp lại và siết chặt lại chốt xoay (2).

4. Nạp đầy dầu. (⇨ Phần 6.1.2 Trang 34)

7.2.3.2 Bôi trơn dầu mỡ

Các ổ trục đã được đóng gói và tra sẵn dầu mỡ xà phòng lithi.

7.2.3.2.1 Các khoảng thời gian

Trong các điều kiện bình thường, các ổ trục được bôi trơn bằng mỡ sẽ vận hành được 15000 giờ
vận hành hoặc 2 năm. Trong các điều kiện vận hành không thuận lợi (chẳng hạn, nhiệt độ phòng 
cao, độ ẩm khí quyển cao, không khí đầy bụi, khí quyển công nghiệp có tính xâm thực,…), kiểm tra 
các ổ trục sớm, vệ sinh và bôi trơn chúng nếu cần thiết.

7.2.3.2.2 Chất lượng mỡ

Các đặc tính mỡ tối ưu cho các ổ trục bộ phận lăn

Bảng 21: Chất lượng mỡ theo DIN 51825

Gốc xà phòng Cấp NLGI Xâm thực đã được xử lý
ở 250C trong mm/10

Điểm sương

Lithi 2 đến 3 220-295 ≥ 175 °C

▪ Không nhựa và a-xít

▪ Không có khả năng vỡ vụn

▪ Các đặc tính chống gỉ

Nếu cần thiết, có thể bôi trơn các ổ trục bằng mỡ của các ba-zơ xà phòng khác. Đảm bảo
loại bỏ bất kỳ mỡ cũ và tẩy rửa kỹ các ổ trục.

7.2.3.2.3 Lượng mỡ

Bảng 22: Lượng mỡ mỗi ổ bi hướng tâm DIN 625 được bôi trơn bằng mỡ

Bộ trục10) Mã Lượng mỡ
mỗi ổ trục 
[g]

25 6305 2Z C3 5
35 6307 2Z C3 10
50 6310 2Z C3 12
55 6311 2Z C3 15
60 6312 2Z C3 20

7.2.3.2.4 Thay mỡ

CẨN TRỌNG

Trộn các mỡ của các ba-zơ xà phòng khác nhau

Thay đổi chất lượng bôi trơn!

▷ Rửa kỹ các ổ trục.

▷ Điều chỉnh các khoảng thời gian bôi trơn lại cho mỡ đã sử dụng.

✓ Máy bơm đã được tháo để thay mỡ. (⇨ Phần 7.4 Trang 49)

 

 

 

 

 

 

 

10) Bộ trục, xem bản dữ liệu
.
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1. Tháo tấm che bên ngoài của mỗi ổ trục bằng một dụng cụ thích hợp. Xử lý các tấm che.

2. Chỉ đổ đầy mỡ một nửa các hốc ổ trục.

Tiếp tục sử dụng các ổ trục khi không có các tấm che bên ngoài (biến thể Z C3).

7.3 Xả/vệ sinh

CẢNH BÁO

Các chất lưu, chất tiêu hao và các chất nóng hoặc gây nguy hại tới sức khỏe

Nguy hại cho người và môi trường!

▷ Thu gom và xử lý chất lưu phun rửa và bất kỳ chất cặn của chất lưu được hút.

▷ Mặc quần áo bảo hộ và đeo mặt nạ bảo vệ nếu cần thiết.

▷ Tuân thủ tất cả các quy định pháp lý về xử lý các chất lưu gây nguy hại tới sức khỏe.

1. Sử dụng kết nối 6B để xả chất lưu được hút (xem bản vẽ các kết nối phụ).

2. Luôn luôn phun rửa máy bơm nếu đã sử dụng để hút các chất lưu độc hại, nổ, nóng hoặc 
nguy hại khác.
Luôn luôn phun rửa và vệ sinh máy bơm trước khi vận chuyển đến xưởng.
Cung cấp bản ghi chép vệ sinh máy bơm.

7.4 Tháo bộ máy bơm

7.4.1 Thông tin chung/Các quy định an toàn

CẢNH BÁO

Nhân viên không có tay nghề thực hiện công việc trên máy bơm (bộ)

Nguy cơ thương tổn!

▷ Công việc sửa chữa và bảo trì phải luôn do nhân viên có năng lực, đã qua đào tạo bài 
bản thực hiện.

CẢNH BÁO

Bề mặt nóng
Nguy cơ thương tổn!

▷ Để bộ máy bơm nguội tới nhiệt độ môi trường.

CẢNH BÁO

Nâng/di chuyển các bộ phận lắp ráp hoặc bộ phận nặng

Thương tổn cho người và hư hại đối với tài sản!

▷ Sử dụng thiết bị vận tải thích hợp, thiết bị nâng và palăng nâng để di chuyển các bộ
phận lắp ráp hoặc bộ phận nặng.

Tuân thủ các chỉ dẫn và thông tin an toàn chung. (⇨ Phần 7.1 Trang 4.3)
Đối với bất kỳ công việc nào trên động cơ, cần tuân thủ các chỉ dẫn của nhà sản xuất 
động cơ.

Đối với việc tháo và lắp, tuân thủ các quan điểm đã trình bày và bản vẽ lắp ráp tổng quát.

Trong trường hợp có hư hại, bạn có thể liên hệ với nhân viên bảo trì của chúng tôi.
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CHÚ Ý

Tất cả các công việc bảo trì, bảo dưỡng và lắp đặt có thể do Bảo trì KSB hoặc các cửa hàng được 
ủy quyền thực hiện. Bạn có thể tìm thông tin liên lạc trong sổ tay “Địa chỉ” kèm theo hoặc trên
internet tại "www.ksb.com/contact".

NGUY HIỂM

Không chuẩn bị đầy đủ công việc cho máy bơm (bộ)
Nguy cơ thương tổn!

▷ Tắt bộ máy bơm đúng cách. (⇨ Phần 6.1.7 Trang 38)

▷ Đóng các bộ phận khóa trong đường xả và hút.

▷ Xả máy bơm và xả áp lực bơm. (⇨ Phần 7.3 Trang 49)

▷ Đóng bất kỳ các kết nối phụ.

▷ Để cho máy bơm nguội tới nhiệt độ môi trường.

CHÚ Ý

Sau thời gian vận hành lâu dài, các bộ phận riêng lẻ có thể khó kéo được trục, hãy sử dụng một 
tác nhân thấm có uy tín và/hoặc - một dụng cụ kéo thích hợp - nếu có thể.

7.4.2 Chuẩn bị bộ máy bơm

1. Ngắt nguồn điện và đảm bảo bơm không bị khởi động do sự sơ ý.

2. Ngắt và tháo tất cả các đường ống phụ.

3. Tháo tấm chắn bảo vệ khớp nối.

4. Tháo đệm khớp nối nếu có.

5. Xả dầu tràn của các ổ trục được bôi trơn bằng dầu. (⇨ Phần 7.2.3.1.4 Trang 47)

7.4.3 Tháo động cơ

CHÚ Ý

Trên các bộ máy bơm có các khớp nối kiểu miếng chêm, có thể tháo máy bơm kiểu kéo ra 
đằng sau trong khi động cơ vẫn được gắn bulông với tấm đế.

CẢNH BÁO

Động cơ nghiêng
Nguy cơ kẹp tay và chân!

▷  Treo hoặc đỡ động cơ để nó không bị nghiêng.

1. Ngắt động cơ khỏi nguồn điện.

2. Tháo bulông khỏi tấm đế.

3. Dịch chuyển động cơ để tách nó khỏi máy bơm.

7.4.4 Tháo máy bơm loại thiết kế kéo ra đằng sau

✓ Tuân thủ/thực hiện các lưu ý và các bước được nêu trong (⇨ Phần 7.4.1 Trang 49) đến (⇨ 
Phần 7.4.3 Trang 50.

✓ Trên các bộ máy bơm không có khớp nối kiểu miếng chêm, tháo động cơ.
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CẢNH BÁO

Máy bơm kiểu kéo ra đằng sau nghiêng
Nguy cơ kẹp tay và chân!

▷ Treo hoặc đỡ giá ổ trục tại đầu bơm.

1. Nếu cần thiết, treo hoặc đỡ giá ổ trục 330 để tránh bị nghiêng.

2. Tháo chân đỡ 183 khỏi tấm đế.

3. Tháo đai ốc 920.01 tại vỏ bơm xoắn ốc.

4. Sử dụng các vít ép 901.30 (đối với các nắp vỏ có gắn bulông) hoặc 901.31 (đối với các 
nắp vỏ được kẹp) để tháo máy bơm kiểu kéo ra đằng sau khỏi đế của nó trong vỏ bơm 
xoắn ốc. Kéo máy bơm ra khỏi vỏ xoắn ốc.

5. Tháo và xử lý lớp đệm 400.10.

6. Đặt máy bơm lên bề mặt sạch sẽ và bằng phẳng.

7.4.5 Tháo cánh bơm

✓ Tuân thủ/thực hiện các lưu ý và các bước được nêu trong (⇨ Phần 7.4.1 Trang 49) đến (⇨ 
Phần 7.4.4 Trang 50).

✓ Sau khi máy bơm kiểu kéo ra đằng sau đã được đặt vào nơi lắp đặt bằng phẳng và sạch sẽ.

1. Tháo đai ốc sáu cạnh 920.95 (ren bên phải).

2. Tháo cánh bơm 230 bằng dụng cụ tháo cánh bơm 

3. Đặt cánh bơm  230 lên một bề mặt bằng phẳng và sạch sẽ.

4. Tháo các chốt 940.01 và 940.09 (nếu có) khỏi trục 210.

7.4.6 Tháo phốt bơm 

7.4.6.1 Tháo phốt cơ khí

✓ Tuân thủ/thực hiện các lưu ý và các bước được nêu trong (⇨ Phần 7.4.1 Trang 49) đến (⇨ 
Phần 7.4.5 Trang 51).

✓ Sau khi máy bơm kiểu kéo ra đằng sau đã được đặt vào nơi lắp đặt bằng phẳng và sạch sẽ.

1. Tháo bộ quay của phốt bơm (vòng sơ cấp) khỏi ống lót trục 523.

2. Tháo các đai ốc 920.15 (nếu có) tại nắp vỏ 161.

3. Đối với các biến thể có nắp vỏ được kẹp. Tháo các khóa vận chuyển 901.98 và tháo các 
tấm che 81-92.01 và 81-92.02 bằng các khóa vận chuyển 901.98 và các long đen hãm 
554.98. Tháo nắp vỏ 161 khỏi giá ổ trục 330. 
Đối với các biến thể có nắp vỏ được gắn bulông. Sử dụng các vít ép 901.31 để tháo 
nắp vỏ 161 khỏi giá ổ trục 330.

4. Tháo bộ phận cố định của phốt bơm (vòng đối tiếp) khỏi nắp vỏ 161.

5. Kéo ống lót trục 523 khỏi trục 210.

6. Tháo và xử lý lớp đệm 400.75.

7.4.6.2 Tháo phối nhồi

✓ Tuân thủ/thực hiện các bước (⇨ Phần 7.4.1 Trang 49) to (⇨ Phần 7.4.5 Trang 51).
✓ Sau khi đã đặt máy bơm kiểu kéo ra đằng sau vào khu vực lắp đặt bằng phẳng và sạch sẽ.

1. Tháo các đai ốc 920.02 tại cấu bị dẫn nắp bít và nới lỏng cấu bị dẫn nắp bít 452

2. Tháo các đai ốc 920.15 (nếu có) tại nắp vỏ 161.
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3. Đối với các biến thể có nắp vỏ kiểu kẹp: Tháo các khóa vận chuyển 901.98 và tháo các
tấm che 81-92.01 và 81-92.02 bằng khóa vận chuyển 901.98 và long đen hãm 554.98. Tháo
nắp vỏ 161 khỏi giá ổ trục 330. 
Đối với các biến thể có nắp vỏ được gắn bulông. Sử dụng các vít ép 901.31 để tháo
nắp vỏ 161 khỏi giá ổ trục 330.

4. Tháo cấu bị dẫn nắp bít 452 khỏi nắp vỏ 161 và tháo hộp.

5. Tháo vòng hộp nắp bít 454.

6. Tháo các vòng hộp 461 và vòng treo 458 (nếu có).

7. Kéo ống lót bảo vệ trục 524 khỏi trục 210.

8. Tháo và xử lý lớp đệm 400.75.

7.4.7 Tháo các ổ trục

Bôi trơn dầu

✓ Tuân thủ/thực hiện các lưu ý và các bước được nêu trong (⇨ Phần 7.4.1 Trang 49) đến (⇨ 
Phần 7.4.6 Trang 51).

✓ Sau khi đã đặt giá ổ trục vào khu vực lắp ráp sạch sẽ và bằng phẳng.

1. Tháo vít cấy trong trục nối.

2. Kéo trục nối khỏi trục 210 bằng một dụng cụ kéo chuyên dụng.

3. Tháo chốt 940.02.

4. Tháo thiết bị ném 507.01.

5. Tháo nắp ổ trục 360.01 và nắp ổ trục đầu dẫn động 360.02.

6. Tháo các bulông mũ sáu cạnh 901.01 và 901.02 cũng như các miếng đệm 400.01 và
400.02.

7. Ấn trục 210 ra khỏi đế trục.

8. Tháo các ổ bi hướng tâm 321.01 và 321.02, và đặt chúng lên một bề mặt sạch sẽ và bằng
phẳng.

9. Xử lý các tấm đệm 400.01 và 400.02.

Bôi trơn bằng mỡ - các bộ trục 25, 35, 55 (các ổ trục tiêu chuẩn)

✓ Tuân thủ/thực hiện các bước được nêu trong (⇨ Phần 7.4.1 Trang 49) đến (⇨ SPhần 7.4.6
Trang 51).

✓ Sau khi đã đặt giá ổ trục vào khu vực lắp ráp sạch sẽ và bằng phẳng.

1. Tháo vít cấy trong trục khớp nối.

2. Kéo trục khớp nối khỏi trục 210 bằng một dụng cụ kéo chuyên dụng.

3. Tháo chốt 940.02.

4. Tháo các vòng bít hướng trục 411.01 và 411.02.

5. Tháo nắp ổ trục đầu máy bơm 360.01 và nắp ổ trục đầu dẫn động 360.02.

6. Tháo vòng hãm 932.01 và 932.02.

7. Ấn trục 210 ra khỏi các đế ổ bi.

8. Tháo các ổ bi hướng tâm 321.01 và 321.02, và đặt chúng lên bề mặt sạch sẽ và cân bằng.

Bôi trơn mỡ - các bộ trục 50 và 60 (các ổ trục gia cường)

✓ Tuân thủ/thực hiện các lưu ý và các bước được nêu trong (⇨ Phần 7.4.1 Trang 49) đến (⇨ 
Phần 7.4.6 Trang 51).

✓ Sau khi đã đặt giá ổ trục vào khu vực lắp ráp sạch sẽ và cân bằng.

1. Tháo vít cấy trong trục khớp nối.

2. Kéo trục khớp nối khỏi trục 210 bằng một dụng cụ kéo chuyên dụng.

3. Tháo chốt 940.02.

4. Tháo thiết bị ném 507.01.
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5. Tháo nắp ổ trục đầu máy bơm 360.01 và nắp ổ trục đầu dẫn động 360.02.

6. Tháo các bulông mũ sáu cạnh 901.01 và 901.02 cũng như tấm đệm 400.01 và 400.02.

7. Ấn trục 210 ra khỏi đế trục.

8. Tháo các ổ bi hướng tâm 321.01 và 321.02 và đặt chúng lên bề mặt sạch và bằng phẳng.

7.5 Lắp lại bộ máy bơm
7.5.1 Thông tin chung/Các quy định an toàn

CẢNH BÁO

Nâng/di chuyển các bộ lắp ráp hoặc các bộ phận nặng

Gây thương tổn cho người và hư hại đối với tài sản!

▷ Sử dụng các thiết bị vận chuyển, thiết bị nâng và pa lăngnâng để di chuyển các bộ lắp
ráp hoặc bộ phận nặng.

CẨN TRỌNG

Lắp lại không đúng cách
Hư hại đối với máy bơm!

▷ Lắp lại máy bơm (bộ) phù hợp với các quy tắc chung của thực hành kỹ thuật chính 
xác.

▷ Chỉ sử dụng các phụ tùng chính hiệu.

Luôn luôn lắp lại máy bơm theo đúng bản vẽ lắp ráp tổng quát tương ứng hoặc hình chiếu phần 
khuất.

Kiểm tra các vòng O xem có bị hỏng hay không và thay thế bằng vòng O mới nếu cần thiết.

Luôn luôn sử dụng các tấm đệm mới, đảm bảo rằng các tấm đệm mới có cùng độ dày như các 
tấm đệm cũ.

Luôn luôn lắp các tấm đệm bằng vật liệu không có a-mi-ăng hoặc graphit mà không sử dụng 
các dầu bôi trơn (chẳng hạn: mỡ có màu đồng, bột dán graphit).

Tránh sử dụng các chất phụ gia lắp ráp nếu có thể.

Nếu sử dụng keo lắp ráp, sử dụng keo dính tiếp xúc (chẳng hạn “Pattex”) hoặc chất bít kín 
(chẳng hạn: HYLOMAR hoặc Epple 33).

Chỉ sử dụng keo dính tại các điểm đã lựa chọn và dát thành các lớp mỏng.

Không sử dụng các keo dính đông kết nhanh (keo dính xyanoacrylat).

Phủ các bề mặt định vị của các thành phần riêng biệt bằng graphit hoặc chất tương tự trước 
khi lắp ráp lại.

Để lắp ráp lại, siết chặt tất cả các vít và bulông như đã được quy định trong hướng dẫn này. (⇨ 
Phần 7.6 Trang 59)

7.5.2 Lắp các ổ trục

Bôi trơn dầu

✓ Sau khi đã xếp các bộ phận riêng lẻ vào khu vực lắp ráp sạch sẽ và bằng phẳng.

✓ Đã vệ sinh và kiểm tra độ ăn mòn của tất cả các bộ phận đã tháo.

✓ Đã thay thế các bộ phận bị hỏng hoặc bị ăn mòn bằng các phụ tùng chính hiệu.

✓ Các bề mặt bít kín đã được vệ sinh.

1. Ấn các ổ bi hướng tâm 321.01 và 321.02 lên trục 210.

2. Trượt trục đã lắp ráp trước vào giá ổ trục 330.

3. Lắp đặt các tấm đệm mới 400.01 và 400.02.

 

 

            Trình tự

      Các bộ phận bít

            Keo lắp ráp

  Các mômen siết chặt
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4. Siết chặt các nắp ổ trục 360.01 và 360.02 với các bulông mũ sáu cạnh 901.01 và 901.02.
Kiểm tra vành đệm kín 421.01 và 421.02.

5. Lắp bộ phận ném 507.

6. Nắp chốt 940.02.

7. Kéo nửa khớp nối lên trục ngắn đầu dẫn động.

8. Siết chặt trục nối bằng một vít cấy.

Bôi trơn mỡ đối với các bộ trục 25, 35, 55 (ổ trục tiêu chuẩn)

1

2

3
4

Hình 18: Lắp ổ bi hướng tâm

1 Giá ổ trục 2 Tấm che

3 Ổ bi hướng tâm 4 Trục

✓ Sau khi đã xếp các bộ phận riêng lẻ vào khu vực lắp ráp sạch sẽ và bằng phẳng.

✓ Đã vệ sinh và kiểm tra độ ăn mòn của tất cả các bộ phận đã tháo.

✓ Đã thay thế các bộ phận bị hỏng hoặc bị ăn mòn bằng các phụ tùng chính hiệu.

✓ Các bề mặt bít kín đã được vệ sinh.

1. Ấn các ổ bi hướng tâm 321.01 và 321.02 lên trục 210.

Đảm bảo rằng đầu ổ trục với tấm che tựa lên gờ trục (xem hình minh họa: Lắp ổ bi hướng 
tâm).

2. Trượt trục đã lắp ráp trước vào giá ổ trục 330.

3. Lắp các vòng hãm 932.01 và 932.02.

4. Lắp các nắp ổ trục 360.01 và 360.02.

5. Lắp các vòng bít kín hướng trục 411.01 và 411.02.

6. Nắp chốt 940.02.

7. Kéo nửa khớp nối lên trục ngắn đầu dẫn động.

8. Siết chặt trục nối bằng một vít cấy.

Tra mỡ bôi trơn cho các bộ trục 50 và 60 (các ổ trục gia cường)

✓ Sau khi đã xếp các bộ phận riêng lẻ vào khu vực lắp ráp sạch sẽ và bằng phẳng.

✓ Đã vệ sinh và kiểm tra độ ăn mòn của tất cả các bộ phận đã tháo.

✓ Đã thay thế các bộ phận bị hỏng hoặc bị ăn mòn bằng các phụ tùng chính hiệu.

✓ Các bề mặt bít kín đã được vệ sinh.

1. Ấn các ổ bi hướng tâm 321.01 và 321.02 lên trục 210.
Đảm bảo rằng đầu ổ trục với tấm che tựa lên gờ trục (xem hình minh họa: Lắp ổ bi hướng 
tâm).

2. Trượt trục đã lắp ráp trước vào giá ổ trục 330.
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NGUY HIỂM

Quá nhiệt độ do các bít ổ trục hỏng

Mối nguy hiểm do nổ!

▷ Tra vào các vòng đệm kín mỡ dành cho ổ trục.

3. Tra vào các vòng đệm kín 421.01 và 421.02 mỡ dành cho ổ trục (⇨ Phần 7.2.3.2 Trang 48)

4. Lắp các vòng hãm 932.01 và 932.02.

5. Siết chặt các nắp ổ trục 360.01 và 360.02 với các bulông mũ sáu cạnh 901.01 và 901.02.
Kiểm tra vành đệm kín 421.01 và 421.02.

6. Lắp bộ phận ném 507.

7. Lắp chốt 940.02

8. Kéo nửa khớp nối lên trục ngắn đầu dẫn động.

9. Siết chặt trục nối bằng một vít cấy.

7.5.3 Lắp phốt bơm

7.5.3.1 Lắp phốt cơ khí

Phải tuân thủ các quy tắc sau đây khi lắp đặt bít cơ học:

▪ Làm việc một cách sạch sẽ và chính xác.

▪ Chỉ tháo vỏ bảo vệ của các mặt tiếp xúc ngay trước khi bắt đầu lắp đặt.

▪ Tránh gây bất kỳ hư hại gì cho các bề mặt bít hoặc vòng O.

✓ Tuân thủ/thực hiện các lưu ý và các bước đã nêu trong (⇨ Phần 7.5.1 Trang 53) đến (⇨ Phần 
7.5.2 Trang 53).

✓ Để bộ ổ trục cũng như các bộ phận riêng lẻ ở khu vực lắp ráp sạch sẽ và bằng phẳng.

✓ Đã vệ sinh và kiểm tra độ ăn mòn của tất cả các bộ phận đã tháo.

✓ Đã thay bất kỳ bộ phận nào bị hỏng hoặc bị mòn bằng các phụ tùng chính hiệu.

✓ Đã vệ sinh các bề mặt bít kín.

1. Vệ sinh ống lót trục 523 và sơn sửa bất kỳ gờ hoặc vết xước bằng một tấm vải đánh 
bóng nếu cần thiết.
Nếu các gờ hoặc vết xước vẫn nhìn thấy được, hãy thay thế ống lót trục 523.

2. Trượt ống lót trục 523 với tấm đệm mới 400.75 lên trục 210.

3. Vệ sinh vị trí vòng đối tiếp trong nắp vỏ 161.

CẨN TRỌNG

Các chất đàn hồi tiếp xúc với dầu/mỡ
Sự cố phốt bơm!

▷ Sử dụng nước làm chất bôi trơn lắp ráp.

▷ Không sử dụng dầu hoặc mỡ làm chất bôi trơn lắp ráp.

4. Cẩn thận lắp vòng đối tiếp.
Đảm bảo đặt áp lực lên một cách đồng đều.

5. Trên các biển thể có nắp vỏ gắn bằng bu lông, nới lỏng nhưng không được tháo các vít ép
901.31.

6. Đặt nắp vỏ 161 vào vị trí vừa với giá ổ trục 330.

7. Trên các biến thể có nắp vỏ được kẹp, siết chặt các tấm che 81-92.01 và 81-92.02 bằng các 
khóa vận chuyển 901.98 và long đen hãm 554.98. Bây giờ siết chặt nắp vỏ vào giá ổ trục.

8. Lắp và siết chặt các đai ốc 920.15 nếu có.

 

 

 

     Lắp đặt các    
phốt cơ khí
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CHÚ Ý

Để giảm các lực ma sát khi lắp bít, làm ẩm ống lót trục và vị trí của vòng cố định bằng nước.

9. Tháo bộ quay của phốt cơ khí (vòng sơ cấp) khỏi ống lót trục 523.

Tuân thủ kích cỡ lắp đặt sau đây b đối với các bít cơ học có chiều dài lắp đặt L1K theo EN 12756
(thiết kế KU):

b

1 2 43

Hình 19: Kích cỡ lắp đặt b của bít cơ học

1 Cánh bơm 2 Ống lót trục

3 Bít cơ học 4 Nắp vỏ

Bảng 23: Các kích cỡ lắp đặt của bít cơ học

Bộ trục11) Kích cỡ lắp đặt b

25 7.5 mm
35 10 mm
55 15 mm

7.5.3.2 Lắp đặt phốt nhồi

d
a

d
i

l

Hình 20: Hốc nắp bít

 

 

11) Bộ trục, xem bản dữ liệu.
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Bảng 24: Hốc hộp nắp bít

Bộ trục12) Hốc hộp nắp bít Mặt cắt hộp Các vòng găng13)

Ø di Ø da l

25 30 46 45 □ 8 x 126 3 vòng găng
1 vòng treo

35 40 60 56 □ 10 x 165 3 vòng găng
1 vòng treo

55 50 70 56 □ 10 x 196 3 vòng găng

1 vòng treo

✓ Tuân thủ/thực hiện các lưu ý và các bước trong (⇨ Phần 7.5.1 Trang 53) đến (⇨ Phần 7.5.2 Trang 
53.
✓ Để bộ ổ trục cũng như các bộ phận riêng lẻ ở khu vực lắp ráp sạch sẽ và bằng phẳng.
✓ Đã vệ sinh và kiểm tra độ ăn mòn của tất cả các bộ phận đã tháo.
✓ Đã thay bất kỳ bộ phận nào bị hỏng hoặc bị mòn bằng các phụ tùng chính hiệu. 
✓ Đã vệ sinh các bề mặt bít kín.

Biến thể có vòng găng được cắt theo kích cỡ

1. Làm sạch hốc hộp.

2. Lắp vòng găng 461 vào hốc hộp của nắp vỏ 161.

3. Sử dụng vòng nắp bit 454 để đệm vòng hộp 461.

4. Trượt ống lót bảo vệ trục (bên vát trước) vào hốc hộp nắp bít từ đầu máy bơm.

5. Lắp vòng đối tiếp 458, nếu có (xem bản vẽ ở trên).
Lắp các vòng găng sau từng chiếc một mỗi lần với các mối nối của chúng chéo nhau xấp 
xỉ 900. Sử dụng vòng hộp nắp bít 454 để đặt từng vòng găng vào hốc hộp. Khi mỗi vòng 
găng đã vào vị trí, trượt ống lót bảo vệ trục 524 trở lại vị trí.

6. Đặt cấu bị dẫn nắp bít 452 trên các trục ngắn 902.2. Nêm chặt bằng cách siết các đai ốc 
920.2 một cách nhẹ nhàng và đều đặn.
Không đặt các vòng găng 461 xuống.

7. Sử dụng cỡ đo khe để kiểm tra xem cấu bị dẫn nắp bít 452 đã được lắp vào chính giữa và
vuông góc với trục hay không.

8. Trượt tấm đệm mới 400.75 lên trục 210.

9. Trên các biến thể có nắp vỏ được gắn bulông, nới các vít ép 901.31 mà không tháo 
chúng.

10. Đặt nắp vỏ 161 vào vị trí vừa với giá ổ trục 330. Đảm bảo rằng trục 210 và ống lót bảo vệ 
trục 524 được chỉnh thẳng hàng đúng cách.

11. Trên các biến thể có nắp vỏ được kẹp, siết chặt các tấm che 81-92.01 và 81-92.02 bằng các 
khóa vận tải 901.98 và long đen hãm 554.98. Bây giờ siết chặt nắp vỏ vào giá ổ trục.

12. Lắp và siết chặt các đai ốc 920.15 nếu có.

13. Siết chặt cấu bị dẫn nắp bít 452 một cách nhẹ nhàng và đều đặn.
Roto phải dễ dàng quay.

 

Hình 21: Vòng găng
được cắt theo kích thước

12) Bộ trục, xem bản dữ liệu.

13) Để vận hành với đầu hút dương và áp suất hút > 0,5 bar, thay thế vòng đối tiếp bằng hai vòng găng bổ sung.
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Biến thể có vòng găng graphit nguyên chất

1. Vệ sinh hốc hộp.

2. Lắp vòng găng graphit nguyên chất 461.

3. Sử dụng vòng nắp bít 454 để đệm vòng găng graphit 461.

4. Trượt ống lót bảo vệ trục (bên vát trước) vào hốc hộp nắp bít từ đầu máy bơm. 
Phải đảm bảo vẫn thấy được một khe hở giữa ống lót bảo vệ trục 524 và các vòng găng.

5. Lắp các vòng găng graphit nguyên chất 461 sau từng chiếc một mỗi lần với các mối nối 
của chúng chéo nhau xấp xỉ 900. Sử dụng vòng hộp nắp bít 454 để đặt từng vòng găng 
vào hốc hộp. Khi mỗi vòng găng đã vào vị trí, trượt ống lót bảo vệ trục 524 trở lại vị trí.
Các vòng găng graphit nguyên chất 461 phải luôn luôn khớp với hộp nắp bít.

6. Đặt cấu bị dẫn nắp bít 452 lên các trục ngắn 902.2. Siết chặt bằng các đai ốc siết 920.2
một cách nhẹ nhàng và đều đặn.

7. Sử dụng cỡ đo khe để kiểm tra xem cấu bị dẫn nắp bít 452 đã được lắp vào chính giữa và
vuông góc với trục hay không.

8. Trượt tấm đệm mới 400.75 lên trục 210.

9. Trên các biến thể có nắp vỏ được gắn bulông, nới các vít ép 901.31 mà không tháo 
chúng.

10. Đặt nắp vỏ 161 vào vị trí vừa với giá ổ trục 330. Đảm bảo rằng trục 210 và ống lót bảo vệ 
trục 524 được chỉnh thẳng hàng đúng cách.

11. Trên các biến thể có nắp vỏ được kẹp, siết chặt các tấm che 81-92.01 và 81-92.02 bằng các 
khóa vận tải 901.98 và long đen hãm 554.98. Bây giờ siết chặt nắp vỏ vào giá ổ trục.

12. Lắp và siết chặt các đai ốc 920.15 nếu có.

13. Siết chặt cấu bị dẫn nắp bít 452 một cách nhẹ nhàng và đều đặn.
      Roto phải dễ dàng quay.

7.5.4 Lắp cánh bơm

✓ Tuân thủ/thực hiện các lưu ý và các bước đã nêu trong (⇨ Phần 7.5.1 Trang 53) đến (⇨ Phần 
7.5.3 Trang 55).

✓ Để giá ổ trục đã lắp cũng như các bộ phận riêng lẻ vào khu vực sạch sẽ và bằng phẳng.

✓ Đã vệ sinh và kiểm tra độ ăn mòn của tất cả các bộ phận đã tháo.

✓ Đã thay bất kỳ bộ phận nào bị hỏng hoặc bị mòn bằng các phụ tùng chính hiệu.

✓ Đã vệ sinh các bề mặt bít kín.

1. Lắp chốt 940.09 và nếu cần thiết, chốt 940.09. Trượt cánh bơm 230 lên trục 210.

2. Siết chặt đai ốc cánh quạt 920.95, long đen hãm 930.95 và đĩa 550.95 nếu có.  (Xem bảng:
Các mômen siết chặt của các kết nối bằng vít tại máy bơm (⇨ Phần 7.6 Trang 59.).

7.5.5 Lắp máy bơm kiểu kéo ra đằng sau

CẢNH BÁO

Máy bơm kiểu kéo ra đằng sau nghiêng
Nguy cơ kẹp tay và chân!

▷ Treo hoặc đỡ giá ổ trục tại đầu máy bơm.

✓ Tuân thủ/thực hiện các lưu ý và các bước trong (⇨ Phần 7.5.1 Trang 53) đến (⇨ Phần 7.5.4
Trang 58.).

✓ Thay thế các bộ phận bị hỏng hoặc mòn bằng các phụ tùng chính hiệu.

Hình 22: Vòng găng
graphit nguyên chất
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✓ Đã vệ sinh các bề mặt bít kín.

✓ Đối với các máy bơm kiểu kéo ra đằng sau không có khớp nối, lắp khớp nối phù hợp với các 
chỉ dẫn của nhà sản xuất.

1. Lắp tấm đệm mới 400.10 vào hộp xoắn ốc 102.

2. Nới lỏng nhưng không được tháo các vít ép 901.30 hoặc 901.31.

3. Nếu cần thiết, tránh để máy bơm kiểu kéo ra đằng sau bị nghiêng bằng cách treo hoặc đỡ nó
lên. Sau đó lắp vào vỏ xoắn ốc 102.

4. Siết chặt đai ốc 920.01 tại vỏ xoắn ốc. Tuân thủ các mômen siết chặt.

5. Gắn  bulông chân đỡ 183 vào tấm đế.

7.5.6 Lắp động cơ

CHÚ Ý

Không áp dụng các bước 1 và 2 cho các phiên bản có khớp nối kiểu miếng chêm.

1. Di chuyển động cơ để kết nối nó với máy bơm thông qua khớp nối.

2. Siết chặt động cơ với tấm đế.

3. Điều chỉnh thẳng hàng máy bơm và động cơ. (⇨ Phần 5.7 Trang 29)
4. Kết nối động cơ với nguồn điện (xem tài liệu về sản phẩm của nhà sản xuất)..

7.6 Các mômen lực siết chặt

7.6.1 Các mômen siết chặt đối với máy bơm
 

A

X

X

X

a) b)

c)

X

X

B
D

D

C C

C

A

A

E

Hình 23: Siết chặt các điểm: biến thể có nắp nắp vỏ gắn bulông và bôi trơn mỡ (a), biến thể có nắp vỏ được kẹp (b) và bôi trơn dầu (c)

Bảng 25: Các mô men siết chặt đối với các kết nối bằng vít tại máy bơm

Vị trí Kích cỡ ren Mômen danh
định [Nm]
 [

A M12 55
M16 130

B M12 x 1.5 55
M24 x 1.5 130
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Vị trí
ition

Kích cỡ ren Mômen danh

định [Nm]

M30 x 1.5 170
C M8 20

M10 38
D M12 90
E M6 5
X 1/8

1/4

3/8

1/2

3/4

25

55

80

130

220

7.6.2 Các mômen siết chặt đối với bộ máy bơm

6

5

1 2 3 4
Hình 24: Các điểm siết chặt của bộ máy bơm

Hình 26: Các mô men siết chặt của bộ máy bơm

 setVị trí Kích cỡ ren Mômen
danh
định
[Nm]

Mô tả

1 M12

M16

M20

30

75

75

Má bơm trên tấm nối

2 M12 30
3 M24 x 1.5

M36 x 1.5

140

140

Các vít điều chỉnh trong tấm đế

4 M6

M8

M10

M12

M16

M20

M24

10

10

15

30

75

140

140

Động cơ trên tấm đế hoặc động cơ trên 

các vít điều chỉnh hoặc miếng chêm

5 M6

M8

M10

13

18

44

Khớp nối (chỉ dụng cho khớp nối 
kiểu miếng chêm do Flender sản 
xuất)

6 M6 10 Tấm bảo vệ khớp nối
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7.7 Dự trữ phụ tùng

7.7.1 Đặt hàng các phụ tùng

Luôn luôn báo giá dữ liệu sau đây khi đặt hàng các bộ phận thay thế hoặc các phụ tùng:

§ Seri kiểu

§ Kích cỡ

§ Mã bít

§ Số đặt hàng KSB

§ Số mục đặt hàng

§ Số liên tiếp

§ Năm sản xuất
Xem nhãn bơm để nắm được toàn bộ dữ liệu. (⇨ Phần 4.4 Trang 17)
Cũng cần ghi rõ những dữ liệu sau đây:

§ Mô tả

§ Số phụ tùng

§ Số lượng phụ tùng

§ Địa chỉ giao hàng

§ Phương thức vận tải (đường biển, thư từ, vận chuyển nhanh, vận chuyển bằng đường 
hàng không)

Xem hình chiếu phần khuất hoặc bản vẽ lắp ráp tổng quát để nắm được các số hiệu phụ 
tùng và các mô tả.

7.7.2 Khuyến nghị dự trữ phụ tùng cho 2 năm vận hành theo DIN 24296 Bảng

27: Số lượng phụ tùng được khuyến nghị dự

Số hiệu phụ tùngMô tả Số lượng máy bơm (bao gồm cả máy bơm dự phòng)

2 3 4 5 6 và 7 8 và 9 Từ 10
trở lên

210 Trục 1 1 1 2 2 2 20 %
230 Cánh bơm 1 1 1 2 2 2 20 %
321 Ổ bi hướng tâm (bộ) 1 1 2 2 2 3 25 %
330 Giá ổ trục - - - - - 1 2
502.1 Vòng chịu mòn vỏ bơm 2 2 2 3 3 4 50 %
502.2 Vòng chịu mòn vỏ bơm 2 2 2 3 3 4 50 %
- Các tấm đệm (bộ) 4 6 8 8 9 10 100 %
Đối với các biến thể có phốt cơ khí

433 Phôt cơ khí 1 1 2 2 2 3 25 %
523 Ống lót trục 2 2 2 3 3 4 50 %
Các biến thể có hộp nắp bít14)

461 Phốt nhồi (bộ) 4 4 6 6 6 8 100 %
524 Ống lót bảo vệ trục 2 2 2 3 3 4 50 %

 

 

 

14) Các bộ phận 433, 523 không được sử dụng.
.
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8 Sửa chữa

CẢNH BÁO

Sửa chữa không đúng cách trên máy bơm (bộ)
Nguy cơ thương tổn!

▷ Đối với bất kỳ công việc đã thực hiện để khắc phục các lỗi trên máy bơm (bộ), tuân thủ
thông tin có liên quan được nêu trong hướng dẫn vận hành hoặc tài liệu về sản phẩm do 
nhà sản xuất phụ tùng cung cấp.

Nếu xảy ra  các vấn đề mà không được mô tả trong bảng sau đây, cần tham khảo ý kiến từ dịch 
vụ khách hàng của KSB.

Máy bơm tạo không đủ lưu lượng

Động cơ bị quá tải

Áp suất xả máy bơm quá lớn

Nhiệt độ ổ trục tăng

Rò rỉ tại máy bơm

Rò rỉ quá mức tại phốt bơm

Có hiện tương rung khi vận hành máy bơm

Nhiệt độ bên trong máy bơm tăng quá mức

Bảng 28: Sửa chữa

A B C D E F G H Nguyên nhân có thể Khắc phục15)

✘        Máy bơm tạo ra áp suát quá cao. Điều chỉnh lại theo điểm tải.

Kiểm tra tạp chất trong hệ thống.

Lắp một cánh bơm lớn hơn.16)

Tăng tốc độ (tuabin, động cơ I.C)

✘      ✘ ✘ Máy bơm hoặc đường ống không được 
thông gió hoặc mồi hoàn toàn.

Thông gió và/hoặc mồi.

✘        Đường cấp hoặc cánh bơm  bị tắc Loại cặn trong máy bơm và/hoặc ống.                  

✘        Hình thành các túi khí trong đường ống Thay đổi bố cục đường ống. 
Lắp van thông gió.

✘      ✘ ✘ Nâng hút quá cao/NPSH hiện có (đầu hút 
dương) quá thấp.

Kiểm tra/thay đổi mức chất lưu.
Lắp máy bơm ở mức thấp hơn.
Mở hoàn toàn bộ phận khóa trong đường hút.
Thay đổi đường hút nếu tổn hao do ma sát trong 
đường hút quá cao.
Kiểm tra bất kỳ bộ lọc đã được lắp đặt/lỗ mở hút. 
Tuân thủ tốc độ giảm áp suất cho phép.

✘        Cửa nạp khí tại phốt bơm. Cung cấp chất lưu ngăn cách bên ngoài nếu cần 
thiết hoặc tăng áp suất chất lưu ngăn cách. Thay 
phốt bơm.

✘        Không đúng hướng quay Kiểm tra đấu nối điện của động cơ và hệ thống điều 
khiển nếu có.

✘        Tốc độ quá chậm.
- Vận hành với bộ biến đổi tần số 
- Vận hành không có bộ biến đổi tần số

 

-Tăng điện áp/tần số tại bộ biến đổi tần số trong 
phạm vi cho phép.
- Kiểm tra điện áp.

✘      ✘  Ăn mòn các bộ phận bên trong Thay thế các bộ phận bị ăn mòn bằng bộ phận mới.

 ✘     ✘  Áp suất ngược lại máy bơm thấp hơn 
quy định trong đơn mua hàng.

Điều chỉnh điểm tải một cách chính xác.

Trong trường hợp quá tải liên tục, điều chỉnh 

cánh bơm 16)

 ✘       Mật độ hoặc độ nhớt của chất lưu được 
hút cao hơn quy định trong đơn mua hàng

Liên hệ KSB.

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

15) Phải giảm áp suất máy bơm trước khi cố gắng khắc phục sự cố trên các bộ phận chịu áp suất.
16) Liên hệ KSB.
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A B C D E F G H Nguyên nhân có thể Khắc phục15)

     ✘   Sử dụng vật liệu phốt bơm không phù hợp Thay đổi cách kết hợp vật liệu
. 16)

 ✘    ✘   Cấu bị dẫn bít quá chặt hoặc bị lệch            Đúng.

 ✘ ✘      Tốc độ quá cao.
Giảm tốc độ.16)

    ✘    Bulông giữ cữ/bộ phận bít bị hỏng Lắp bộ phận bít mới giữa hộp xoắn ốc và vỏ
bơm.
Siết chặt lại các bulông.

     ✘   phốt bơm bị mòn Lắp phốt bơm mới.
Kiểm tra chất lưu rửa/chất lưu chắn
.✘     ✘   Các gờ hoặc độ nhám trên trục bảo

vệ ống lót/ống lót trục
Lắp trục mới bảo vệ ống lót/ống lót trục. Lắp
bít trục mới.

     ✘   Tháo để tìm hiểu nguyên nhân
.

Đúng.
Lắp phốt bơm mới, nếu cần
thiết
.

     ✘   Các hiện tượng rung khi vận hành bơm Điều chỉnh các điều kiện hút.
Chỉnh thẳng lại bộ máy bơm.
Cân bằng lại cánh bơm
Tăng áp suất ở miệng hút bơm
.   ✘  ✘ ✘  Bộ máy bơm lệch

.
Chỉnh thẳng lại bộ máy bơm.
..   ✘  ✘ ✘  Bơm bị oằn hoặc cộng chấn ở

đường ống.
Kiểm tra các kết nối đường ống và đảm bảo cố định 
máy bơm; nếu cần thiết, giảm khoảng cách giữa các
kẹp ống.
Cố định các đường ống bằng vật liệu chống rung.

   ✘     Áp lực hướng trục tăng16) Vệ sinh các lỗ cân bằng trong bánh cánh quạt.
Thay thế các vòng chịu mòn của vỏ bơm

   ✘     Không đủ hoặc quá lượng dầu bôi trơn 
hoặc dầu bôi trơn không phù hợp.

Đổ đầy, giảm hoặc thay dầu bôi trơn.

   ✘     Không tuân thủ khoảng cách nối quy định. Điều chỉnh khoảng cách theo bản vẽ lắp ráp tổng 
quát.

✘ ✘       Động cơ chỉ chạy
trên hai pha. .

Thay thế cầu chì bị hỏng.
Kiểm tra các kết nối cáp điện.

      ✘  Roto mất cân bằng Vệ sinh cánh bơm.
Cân bằng lại bánh cánh quạt.

      ✘  Các ổ trục bị hỏng Lắp các ổ trục mới.

   ✘   ✘ ✘ Lưu lượng quá thấp
.

Tăng tốc độ dòng tối thiểu.

     ✘   Dòng vào chất lưu tuần hoàn không đúng.
.

Tăng mặt cắt tự do.

15) Phải xả áp suất máy bơm trước khi cố gắng khắc phục các lỗi trên các bộ phận chịu áp suất.
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9 Các tài liệu liên quan

9.1 Các bản vẽ lắp ráp tổng quát

9.1.1 Phốt cơ khí chuẩn và nắp vỏ được gắn bulông

Hình chiếu này áp dụng đối với các kích cỡ máy bơm như sau:

040-025-200 050-32-200.1 065-040-200 065-050-200 080-065-200 100-080-250 125-100-250 150-125-250 200-150-250

 050-32-250.1 065-040-250 065-050-250 080-065-250 100-080-315 125-100-315 150-125-315 200-150-315

 050-32-200 065-040-315 065-050-315 080-065-315 100-080-400 125-100-400 150-125-400 200-150-400

 050-32-250        
[ Chỉ cung cấp trọn bộ đóng gói

Hình 25: Bộ máy bơm với phốt cơ khí chuẩn và nắp vỏ gắn bulông

Bảng 29: Danh sách các bộ phận

Số hiệu bộ phận Mô tả Số hiệu bộ phận Mô tả

102 Vỏ xoắn ốc 554.98 Long đen hãm

161 Nắp vỏ 81-92.01/.02 Tấm che

183 Chân đỡ 901.04/.30/.31/.98 Bulông mũ sáu cạnh

210 Trục 902.01/.15 Vít cấy

230 Cánh bơm 903.01/.02/.03/.04 Chốt xoay

321.01/.02 Ổ bi rãnh sâu 914.02 Vít đầu tròn

330 Giá ổ trục 920.01/.15/.95 Đai ốc lục giác

360.01./02 Nắp ổ trục 930.95 Long đen cong

400.10/.75 Tấm đệm 932.01/.02 Vòng hãm
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Số hiệu bộ phận Mô tả Số hiệu bộ phận Mô tả

411.01/.02/.03/.04 Vòng nối17) 940.01/.02/.0918) Khóa

411.77/.78 Vòng bít hướng trục Các kết nối:

433 Phôt cơ khí 1M Kết nối với áp kế

502.01/.02 Vòng chịu mòn vỏ bơm19) 6B Xả chất lưu

523 Ống lót trục 6D Mồi và thông gió chất lưu

550.95 20) Đĩa 8B Xả rò rỉ
 

 

17) Chỉ áp dụng đối với vật liệu vỏ S và C
18) Chỉ áp dụng đối với các bộ trục 55 và 60
19) Tùy chọn đối với vật liệu vỏ C
20) Chỉ áp dụng đối với bộ trục 25

9 Related Documents
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9.1.2 Phốt cơ khí chuẩn và nắp vỏ được kẹp

Hình chiếu này áp dụng đối với các kích cỡ máy bơm sau đây:

040-025-160 050-32-125.1 065-040-125 065-050-125 080-065-125 100-080-160 125-100-160 150-125-200 200-150-200

 050-32-160.1 065-040-160 065-050-160 080-065-160 100-080-200 125-100-200  
 050-32-125        
 050-32-160        

[ Chỉ cung cấp trọn bộ đóng gói

Hình 26: Bộ máy bơm với phốt cơ khí chuẩn và nắp vỏ được kẹp 

Bảng 30: Danh sách các bộ phận

Số hiệu bộ phận Mô tả Số hiệu bộ phận Mô tả

102 Vỏ xoắn ốc 554.98 Long đen hãm

161 Nắp vỏ 81-92.01/.02 Tấm che

183 Chân đỡ 901.04/.30/.31/.98 Bulông mũ sáu cạnh

210 Trục 902.01/.15 Vít cấy

230 Cánh bơm 903.01/.02/.03/.04 Chốt xoay

321.01/.02 Ổ bi rãnh sâu 914.02 Vít đầu tròn

330 Giá ổ trục 920.01/.95 Đai ốc lục giác

360.01./02 Nắp ổ trục 930.95 Long đen cong

400.10/.75 Tấm đệm 932.01/.02 Vòng hãm

411.01/.02/.03/.04 Vòng nối21) 940.01/.02/.0922) Khóa

411.77/.78 Vòng bít hướng trục Các kết nối:  

 

 

21) Chỉ áp dụng đối với vật liệu vỏ S và C
22) Chỉ áp dụng đối với các bộ trục 55 và
60

9 Các tài liệu liên quan

 

66 of 78
Etanorm



Số hiệu bộ phận Mô tả Số hiệu bộ phận Mô tả

433 Phôt cơ khí 1M Kết nối với áp kế

502.01/.0223) Vòng chịu mòn vỏ bơm24) 6B Xả chất lưu

523 Ống lót trục 6D Mồi và thông gió chất lưu

550.95 25) Đĩa 8B Xả rò rỉ
 

 

23) Không áp dụng trên các kích thước 040-025-160, 050-32-125.1, 050-32-160.1, 050-32-125, 050-32-160, 065-040-125
24) Tùy chọn đối với vật liệu vỏ C
25) Chỉ áp dụng đối với bộ trục 25
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9.1.3  Hộp nắp bít và nắp vỏ được gắn bulông

Hình chiếu này áp dụng đối với các kích cỡ máy bơm sau đây:

040-025-200 050-32-200.1 065-040-200 065-050-200 080-065-200 100-080-250 125-100-250 150-125-250 200-150-250

 050-32-250.1 065-040-250 065-050-250 080-065-250 100-080-315 125-100-315 150-125-315 200-150-315

 050-32-200 065-040-315 065-050-315 080-065-315 100-080-400 125-100-400 150-125-400 200-150-400

 050-32-250        
[ Chỉ cung cấp trọn bộ đóng gói

Hình 27: Bộ máy bơm có nắp bít và nắp vỏ được gắn bulông 

Bảng 31: Danh sách các bộ phận

Số hiệu bộ phận Mô tả Số hiệu bộ phận Mô tả

102 Vỏ xoắn ốc 550.9526) Đĩa

161 Nắp vỏ 554.98 Long đen hãm

183 Chân đỡ 81-92.01/.02 Tấm che

210 Trục 901.04/.30/.98 Bulông mũ sáu cạnh

230 Phôt cơ khí 902.01/.02/.15 Vít cấy

321.01/.02 Ổ bi rãnh sâu 903.01/.02/.03/.04 Chốt xoay

330 Giá ổ trục 914.02 Vít đầu tròn

360.01./02 Nắp ổ trục 920.01/.02/.15/.95 Đai ốc lục giác

400.10/.75 Tấm đệm 930.95 Long đen cong

411.01/.02/.03/.04 Vòng nối27) 932.01/.02 Vòng hãm

 

 

26) Chỉ áp dụng đối với bộ trục 25
27) Chỉ áp dụng đối với vật liệu vỏ
C
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Số hiệu bộ phận Mô tả Số hiệu bộ phận Mô tả

411.77/.78 Vòng bít hướng trục 940.01/.02/.0928) Khóa

452 Cấu bị dẫn nắp bít  
454 Vòng hộp nắp bít Connections:
458 Vòng treo 1M Kết nối với áp kế

461 Hộp nắp bít 6B Xả chất lưu

502.01/.02 Vòng chịu mòn vỏ bơm29) 6D Mồi và thông gió chất lưu

524 Ống lót bảo vệ trục 8B Xả rò rỉ
 

 

28) Chỉ áp dụng đối với các bộ trục 55 và 60
29) Tùy chọn đối với vật liệu vỏ C
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9.1.4  Hộp nắp bít và nắp vỏ được kẹp

Hình chiếu này áp dụng đối với các kích cỡ máy bơm sau đây:

040-025-160 050-32-125.1 065-040-125 065-050-125 080-065-125 100-080-160 125-100-160 150-125-200 200-150-200

 050-32-160.1 065-040-160 065-050-160 080-065-160 100-080-200 125-100-200  
 050-32-125        
 050-32-160        

[ Chỉ cung cấp trọn bộ đóng gói

Hình 28: Bộ máy bơm có nắp bít và nắp vỏ được kẹp 

Bảng 32: Danh sách các bộ phận

Số hiệu bộ phận Mô tả Số hiệu bộ phận Mô tả

102 Vỏ xoắn ốc 550.9530) Đĩa

161 Nắp vỏ 554.98 Long đen hãm

183 Chân đỡ 81-92.01/.02 Tấm che

210 Trục 901.04/.30/.98 Bulông mũ sáu cạnh

230 Cánh bơm 902.01/.02 Vít cấy

321.01/.02 Ổ bi rãnh sâu 903.01/.02/.03/.04 Chốt xoay

330 Giá ổ trục 914.02 Vít đầu tròn

360.01./02 Nắp ổ trục 920.01/.02/.15/.95 Đai ốc lục giác

400.10/.75 Tấm đệm 930.95 Long đen cong

411.01/.02/.03/.04 Vòng nối31) 932.01/.02 Vòng hãm

411.77/.78 Vòng bít hướng trục 940.01/.02/.0932) Khóa

 

 

30) Chỉ áp dụng đối với bộ trục 25
31) Chỉ áp dụng đối với vật liệu vỏ
C
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Số hiệu bộ phận Mô tả Số hiệu bộ phận Mô tả

452 Cấu bị dẫn nắp bít  
454 Vòng hộp nắp bít Các kết nối:

458 Vòng treo 1M Kết nối với áp kế

461 Hộp nắp bít 6B Xả chất lưu

502.01/.0233) Vòng chịu mòn vỏ bơm34) 6D Mồi và thông gió chất lưu

524 Ống lót bảo vệ trục 8B Xả rò rỉ

9.1.5 Các ổ trục được gia cường

Hình 29: Phiên bản có các ổ trục được gia cường (các bộ trục 50 và 60)

Bảng 33: Danh sách các bộ phận35)

Số hiệu bộ phận Mô tả Số hiệu bộ phận Mô tả

183 Chân đỡ 901.01/.02/.04/.31 Bulông mũ sáu cạnh

210 Trục 920.95 Đai ốc lục giác

330 Giá ổ trục 930.95 Long đen cong

321.01/.02 Ổ bi rãnh sâu 940.01/.02/.0936) Khóa

360.01/.02 Nắp ổ trục  
421.01/.02 Vòng đệm kín Các kết nối:

507.01 Bộ phận ném 8B Xả rò rỉ
 

 

 

32) Chỉ áp dụng đối với các bộ trục 55 và 60
33) Không áp dụng trên các kích thước 040-025-160, 050-32-125.1, 050-32-160.1, 050-32-125, 050-32-160, 065-040-125
34) Tùy chọn đối với vật liệu vỏ C
35) Một số bộ phận riêng lẻ có thể không được áp dụng tùy theo kích cỡ và vật liệu.
36) Chỉ áp dụng cho bộ trục 60
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9.1.6  Bôi trơn bằng dầu với bình tra dầu mức không đổi

Hình 30: Phiên bản có bôi trơn bằng dầu và bình tra dầu mức không đổi

Bảng 34: Danh sách các bộ phận37)
)

Số hiệu bộ phận Mô tả Số hiệu bộ phận Mô tả

183 Chân đỡ 672 Thiết bị thông gió 

210 Trục 731.21 Mối nối ống

330 Giá ổ trục 901.01/.02/.04/.31 Bulông mũ sáu cạnh

321.01/.02 Ổ bi rãnh sâu 903.46 Chốt xoay

360.01/.02 Nắp ổ trục 920.95 Đai ốc lục giác

400.01/.02 Tấm đệm 930.95 Long đen cong

411.46 Vòng đệm kín 940.01/.02/.09 38) Khóa

421.01/.02 Vòng đệm kín Các kết nối:

507.01 Bộ phận ném 8B Xả rò rỉ

550.95 39) Đĩa 13B Xả dầu

638 Bình tra dầu mức không đổi 13D Nạp và thông gió dầu

 

37) Một số bộ phận riêng lẻ có thể không được áp dụng tùy theo kích cỡ và vật liệu.
38) Chỉ áp dụng đối với các bộ trục 55 và 60
39) Chỉ áp dụng đối với bộ trục 25
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10 Tuyên bố Tuân thủ EC

Nhà sản xuất: KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9

67227 Frankenthal (Đức
)

 

Nhà sản xuất sau đây tuyên bố rằng sản phẩm:

Etabloc, Etabloc SYT, Etaline, Etaline SYT, Etaline Z,
Etachrom NC, Etachrom BC, Etanorm, Etanorm SYT,

Etanorm GPV/CPV, Etaprime L, Etaprime B/BN, Vitachrom
 

 Số đơn hàng KSB:: . . ................................................................................................

▪ Tuân thủ các điều khoản của các Chỉ thị sau đây như được sửa đổi tại một số thời điểm:
– Máy bơm (bộ): Chỉ thị về Máy móc 2006/42/EC

Nhà sản xuất cũng tuyên bố rằng

▪ Các tiêu chuẩn quốc tế được đồng bộ hóa sau đây đã được áp dụng:
– ISO 12100
– EN 809

Người được ủy quyền soạn thảo tài liệu kỹ thuật này:
Tên

Chức vụ

Địa chỉ (công ty)

Địa chỉ (Đường, Số)

Địa chỉ (mã bưu điện hoặc ZIP, thành phố) (quốc gia)

Tuyên bố Tuân thủ EC được phát hành tại/vào:

Địa điểm, ngày

........................................... 40) . ..............................................

   Tên 
Chức vụ
Công ty
Địa chỉ

 

 

 

 

 

40) Sản phẩm được kèm theo tuyên bố tuân thủ có chữ ký, ràng buộc về mặt pháp lý.
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11 Chứng nhận Khử ô nhiễm

Kiểu: ................................................................................................................................
Số đơn hàng/

Số mục đơn hàng41): ................................................................................................................................

  
Ngày giao hàng: ................................................................................................................................
  
Lĩnh vực ứng dụng: ................................................................................................................................
  
Chất lưu được hút41): ................................................................................................................................

 

Vui lòng chỗ thích hợp41):

⃞ ⃞ ⃞ ⃞
  Phóng xạ       Nổ   Ăn mòn Độc

    

⃞ ⃞ ⃞ ⃞
  Có hại Nguy hiểm sinh học           Dễ cháy An toàn

 

Lý do trả lại41): ................................................................................................................................

   
Nhận xét: ................................................................................................................................
   
  ................................................................................................................................

    
Sản phẩm/các phụ kiện đã được xả, vệ sinh và khử ô nhiễm bên trong và bên ngoài một cách cẩn thận trước khi gửi/trả lại về bên bạn.

Chúng tôi sau đây tuyên bố rằng sản phẩm này không có các chất hóa học độc hại, các chất phóng xạ và sinh học.

Trên các máy bơm không dán niêm phong, roto đã được tháo khỏi máy bơm để vệ sinh. 

⃞ Không yêu cầu biện pháp an toàn đặc biệt nào đối với việc xử lý thêm.                                                         

⃞ Yêu cầu các biện pháp an toàn sau đây đối với các chất lưu phun rửa, cặn chất lưu và thải loại:

    
 ...............................................................................................................................................................

    
 ...............................................................................................................................................................

  
Chúng tôi xác nhận rằng dữ liệu và thông tin trên là đúng và đầy đủ và việc gửi trả sản phẩm được thực hiện theo đúng các điều khoản luật pháp có
liên quan.

......................................................                              ......................................................                  . .........................................................................

          Địa điểm, ngày và chữ ký                                              Địa chỉ                                                Đóng dấu công ty

 

 

 

41) Các lĩnh vực bắt buộc
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Chỉ mục

A
Các chất lưu màimòn 41
Các kết nối phục 28

B
Nhiệt độ ổ trục 45
Ổ trục 17

C
Chứng nhận khử ô nhiễm 74
Thông quan 46
Chạy thử/khởi động 34
Cấu hình 19
Bình tra dầu mức không đổi 34
Khớp nối 45
Chỉnh thẳng hàng khớp nối 29

D
Thiết kế 17
Ký hiệu 16
Hướng quay 33
Tháo dỡ 49
Xử lý 15

E
Trường hợp hư hại
Đặt hàng các phụ tùng 61
Hình chiếu phần khuất 64, 66, 68, 70
Phòng chống nổ 10, 21, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37,
39, 40, 43, 44, 45, 46

F
Bộ lọc 24, 46
Kiểm tra lần cuối 36
Mật độ chất lưu được
hút 41
Tần suất khởi động 40
Chức năng 19 

G
Bản vẽ lắp ráp tổng
quát 64, 66, 68, 70,
71, 72
Hộp nắp bít 38
Bôi trơn bằng mỡ 48

Các khoảng thời
gian 48

I
Kiểu bánh cánh quạt 17
Lắp đặt
Lắp đặt trên nền 22
Lắp đặt không nền 23
Lắp đặt tại chỗ 21
Sử dụng dự kiến 8

L
Tốc độ rò rỉ 38
Bôi trơn 18

M
Bít cơ học 38
Lạm dụng 9
Thiết bị giám sát 11

N
Biển tên 17 
Các đặc điểm tiếng ồn 20

O
Bôi trơn bằng dầu
      Các khoảng thời gian 46
      Chất lượng dầu 47
      Lượng dầu 47
Các giới hạn vận hành 8, 39
Số đặt hàng 6
Các tài liệu có thể áp dụng khác 6

P
Máy được hoàn chỉnh một phần 6
Các lực cho phép tại các đầu máy bơm 25
Đường ống 24
Bảo quản 14, 41
Mồi và thông gió 36
Mô tả sản phẩm 16
Vỏ máy bơm 17
Nắp bít graphit nguyên chất 38

R
Lắp ráp lại 49, 53
Trả lại nhà cung cấp 14
Đem bảo trì 41
Tiếng ồn khi chạy 44

S
An toàn 8
Nhận thức về an toàn 9
Phạm vi cung ứng 20
Bảo trì/bảo dưỡng 43
Bít trục 18
Tắt máy 41
Phụ tùng 
Đặt hàng các phụ tùng 61
       Dự trữ phụ tùng 61
Khởi động 37
Bảo quản 14, 41

T
Các giới hạn nhiệt độ 11
Các mômen siết chặt 59, 60
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Vận chuyển 13 Sửa chữa 62
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KSB Shanghai Pump Co. Ltd 
Số 1400 Jiangchuang Road, Minhang 200240 • Thượng Hải, Trung Quốc
ĐT:+86 (21) 6430 2888, nhánh 1003

KSB Pumps and Valves (Pty.) Ltd 

Cor. North Reef & Activia Roads, Activia Park: 1401 Germiston (Johannesburg)
Cộng hòa Nam Phi
ĐT: +27 (11) 876 5600

Fax: +27 (11) 822 2013 E-Mail: 
sales@ksbpumps.co.za

Fax:+86 (21) 6430 1504, nhánh 10

KSB Aktiengesellschaft
67225 Frankenthal •  Johann-Klein-Str. 9 • 67227 Frankenthal 
(Đức)             ĐT: +49 6233 86-0 • Fax +49 6233 86-3401
www.ksb.de

KSB Pumps Limited

Lô E3 & E4, MIDC, Sinnar, (Malegaon) • Nashik 422 113 ĐT:

+91 2551 230252

ĐT: +91 2551 230253

ĐT: +91 2551 229700

Fax: + 91 2551 230254 

www.ksbindia.co.in
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