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Thuật ngữ

Chứng nhận khử độc

Chứng nhận khử độc được khách hàng gửi kèm 
khi trả lại sản phẩm này đến nhà sản xuất để 
chứng nhận sản phẩm đã được xả sạch để loại 
bỏ các chất có hại cho môi trường và sức khỏe 
từ các bộ phận tiếp xúc với chất lỏng đã qua xử 
lý.

Đường ống xả

Đường ống được nối với ngõ xả

Đầu dẫn động

Mặt bơm đối diện động cơ

Bộ phận thủy lực

Bộ phận này của máy bơm mà tại đó, động 
năng được chuyển đổi thành năng lượng 
áp suất.

Đầu phi dẫn động

Mặt bơm không đối diện với động cơ

Bơm

Máy bơm không có bộ truyền động, bộ phận hay 
phụ kiện bổ sung 

Bộ máy bơm

Bộ máy bơm hoàn chỉnh bao gồm bơm, bộ 
truyền động, bộ phận và phụ kiện bổ sung 

Đường ống đầu hút

Đường ống này được kết nối với đầu hút
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1 Thông tin tổng quát

1.1 Các nguyên tắc

Sổ tay hướng dẫn này được cung cấp như là một phần không thể thiếu của các dòng
máy bơm được chỉ rõ trên bìa trước. Sổ tay hướng dẫn này mô tả việc sử dụng thiết bị 
phù hợp và an toàn trong mọi công đoạn vận hành.

Tem nhãn bơm chỉ rõ seri chủng loại và kích thước, dữ liệu vận hành chính, số đơn hàng 
và số món hàng. Số đơn hàng và số món hàng chỉ xác định bộ máy bơm và nhằm để 
nhận diện các mục đích công việc về sau.

Trong trường hợp có hư hỏng, bạn hãy liên lạc với trung tâm dịch vụ KSB gần nhất 
để yêu cầu được bảo hành.

Đặc điểm về tiếng ồn (⇨ Mục 4.6 Trang 20)

1.2 Lắp đặt hoàn chỉnh một phần máy

Để lắp đặt hoàn chỉnh một phần máy được KSB cung cấp, hãy tham khảo các tiểu mục 
Sửa chữa/Bảo dưỡng.

1.3 Nhóm mục tiêu
Sổ tay hướng dẫn này nhắm đến nhóm mục tiêu bao gồm nhân viên kỹ thuật, chuyên gia 
được đào tạo và đủ năng lực. (⇨ Mục 2.4 Trang 9)

1.4 Các tài liệu áp dụng khác

Bảng 1: Tổng quan về các tài liệu áp dụng khác

Tên tài liệu Nội dung

Data sheet Description of the technical data of the pump (set)
Bản vẽ bố trí tổng thể /
bản vẽ biên dạng

Mô tả kích thước lắp ghép và lắp ráp của máy bơm,
trọng lượng

Bản vẽ kết nối phụ                              Mô tả kết nối phụ
Đường cong đặc tính thủy lực Các đường cong đặc tính chỉ cột áp, NPH tối thiểu, hiệu 

suất và công suất đầu vào
Bản vẽ lắp ráp tổng thể1) Bản vẽ bộ phận của máy bơm
Tài liệu sản phẩm của nhà cung cấp   Sổ tay vận hành và các tài liệu chuyên  môn
phụ1)                                                    khác về sản phẩm mô tả phụ kiện và bộ phận hợp nhất                                                              

Danh mục phụ tùng1) Mô tả phụ tùng

Bố trí đường ống1) Mô tả đường ống phụ

Danh mục bộ phận1) Mô tả tất cả bộ phận máy bơm
Bản vẽ lắp ráp Bản mặt cắt của đầu bơm đã lắp đặt hoàn thiện

Đối với phụ tùng và/hoặc các bộ phận máy không thể thiếu, hãy tuân theo kiến thức chuyên 
môn sản phẩm của nhà sản xuất tương ứng.

1.5 Ký hiệu

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

Ký hiệu Mô tả

✓ Các điều kiện cần thực hiện trước khi tiến hành từng bước chỉ dẫn

⊳ Các chỉ dẫn an toàn
⇨ Tác dụng của một thao tác
⇨ Các tham chiếu chéo

 

 

 

 

 

 

1) Nếu được thỏa thuận sẽ bao gồm trong phạm vi cung cấp
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Bảng dữ liệu kỹ thuật Mô tả thông số kỹ thuật của máy bơm

của sản phẩm



Ký hiệu Mô tả

1.

2.

Từng bước chỉ dẫn

Chú ý
Các khuyến cáo và thông tin quan trọng để xử lý sản phẩm

1 Thông tin tổng quát
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2 An toàn
Mọi thông tin trong mục này là về các tình huống nguy hiểm.

2.1 Từ khóa cho các ký hiệu/nhãn hiệu an toàn

Bảng 3: Định nghĩa các ký hiệu/nhãn hiệu an toàn

Ký hiệu Mô tả

! DANGER NGUY HIỂM
Từ chỉ báo này để chỉ nguy hiểm rủi ro cao, nếu không tránh được sẽ 
dẫn đến thiệt hại tính mạng hoặc thương tổn nghiêm trọng.

! WARNING CẢNH BÁO
Từ chỉ báo này chỉ nguy hiểm rủi ro mức độ vừa phải, nếu không tránh 
được sẽ dẫn đến thiệt hại tính mạng hoặc thương tổn nghiêm trọng.

CAUTION THẬN TRỌNG
Từ chỉ báo này để chỉ một nguy hiểm nếu không tránh được sẽ 
gây hỏng máy hoặc các chức năng.
Chống cháy nổ
Ký hiệu này xác định thông tin để tránh sự cố nổ trong phạm vi có 
thể gây nổ tuân theo Chỉ thị EC 94/9/ EC (ATEX) về phòng chống 
cháy nổ.
Nguy hiểm chung
Liên quan đến một trong các từ chỉ báo, ký hiệu này chỉ một nguy hiểm 
sẽ hoặc có thể gây hại tính mạng hoặc thương tổn nghiêm trọng.

Nguy hiểm điện
Liên quan đến một trong các từ chỉ báo, ký hiệu này để chỉ ra một nguy 
hiểm liên quan đến điện áp và xác định thông tin về an toàn điện áp.

Hư hỏng máy 
Liên quan đến từ chỉ báo THẬN TRỌNG, ký hiệu này chỉ báo một 
nguy hiểm đối với máy và chức năng của máy.

2.2 Thông tin tổng quát

Sổ tay hướng dẫn này bao gồm lắp đặt chung, các chỉ dẫn về vận hành và bảo 
dưỡng cần phải tuân thủ nhằm đảm bảo bơm vận hành an toàn và ngăn ngừa 
thương tổn hoặc hư hỏng tài sản.

Thông tin an toàn trong tất cả các mục trong sổ tay hướng dẫn này cần được tuân thủ.

Chuyên gia/công nhân vận hành chịu trách nhiệm cần đọc và hiểu toàn bộ sổ tay

hướng dẫn này trước khi lắp đặt và chạy thử máy.

Luôn luôn phổ biến nội dung của sổ tay hướng dẫn cho chuyên gia tại hiện trường.

Luôn tuân thủ mọi thông tin trực tiếp kèm theo máy bơm và giữ gìn sổ tay hướng 
dẫn này luôn trong tình trạng đọc được. Ví dụ, điều này áp dụng với:

▪ Mũi tên chỉ chiều quay

▪ Ký hiệu đầu nối

▪ Nhãn bơm

Công nhân vận hành chịu trách nhiệm bảo đảm tuân thủ tất cả quy định của địa 
phương không có trong sổ tay hướng dẫn này.

2.3 Mục đích sử dụng dự kiến

Bộ máy bơm phải được vận hành trong các giới hạn vận hành mô tả trong các tài liệu 
quy định khác. (⇨ Mục 1.4 Trang 6)

▪ Chỉ vận hành bộ máy bơm trong tình trạng kỹ thuật phù hợp.

▪ Không chạy máy bơm chưa được lắp ráp hoàn chỉnh.

▪ Chỉ sử dụng máy bơm để bơm các loại chất lỏng được mô tả trong bảng dữ liệu 
kỹ thuật/Data sheet của bơm hoặc tài liệu kỹ thuật của loại bơm này.

 

! DANGER
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▪ Tuyệt đối không chạy máy bơm trong trạng thái chạy khô.

▪ Tuân thủ lưu lượng tối thiểu được quy định trong tài liệu kỹ thuật hoặc catalogue của 
sản phẩm (nhằm mục đích tránh quá nhiệt, hư hỏng ổ trục, v.v).

▪ Tuân thủ lưu lượng tối đa được quy định trong tài liệu kỹ thuật hoặc catalogue của 
sản phẩm (nhằm mục đích tránh quá nhiệt, hư hỏng bộ làm kín trục, hư hỏng do 
hiện tượng khí xâm thực, hư hỏng ổ trục, v.v).

▪ Không được điều chỉnh độ mở ở phía hút của bơm (để tránh hư hỏng do 
hiện tượng khí xâm thực).

▪ Tham khảo ý kiến của nhà sản xuất về mục đích sử dụng hoặc chế độ vận hành 
không được mô tả trong bảng dữ liệu kỹ thuật hoặc catalogue sản phẩm.

Phòng ngừa việc sử dụng không đúng mục đích

▪ Không bao giờ mở các van xả lớn hơn mức cho phép.

– Vượt quá lưu lượng tối đa trong bảng dữ liệu kỹ thuật và tài liệu kỹ thuật.

– Nguy cơ hư hỏng do hiện tượng khí xâm thực

▪ Tuyệt đối không vận hành vượt quá mức giới hạn quy định trong bảng dữ liệu 
và tài liệu sản phẩm liên quan đến áp suất, nhiệt độ, v.v.

▪ Tuân thủ mọi thông tin an toàn và chỉ dẫn trong sổ tay hướng dẫn này.

2.4 Trình độ và đào tạo nhân sự

Mọi nhân sự liên quan phải có đầy đủ năng lực để thực hiện công việc lắp đặt, bảo 
dưỡng và kiểm định máy được đề cập trong sổ tay hướng dẫn này.

Công nhân vận hành phải xác định rõ trách nhiệm, năng lực và giám sát của tất 
cả các nhân sự lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và kiểm định.

Cần bổ sung kiến thức thiếu hụt thông qua đào tạo và chỉ dẫn từ nhân sự, chuyên 
gia được đào tạo đầy đủ. Nếu cần, công nhân vận hành có thể cam kết với nhà sản 
xuất/nhà cung cấp để được đào tạo nhân sự.

Đào tạo về bộ máy bơm phải luôn dưới sự giám sát của nhân sự là chuyên gia 
kỹ thuật.

2.5 Hậu quả và rủi ro gây ra khi không tuân thủ các chỉ dẫn vận hành này

▪ Việc không tuân thủ các chỉ dẫn vận hành này sẽ dẫn đến việc phiếu bảo hành 
mất hiệu lực cũng như mất mọi quyền khiếu nại đối với các hư hỏng.

▪ Ví dụ, không tuân thủ có thể gây ra những hậu quả sau:

– Nguy hiểm với người do ảnh hưởng điện, nhiệt, cơ, hóa chất và sự cố nổ

– Hỏng các chức năng quan trọng của sản phẩm

– Không thể bảo dưỡng như quy định hoặc thực hiện hoạt động sửa chữa

– Nguy hiểm với môi trường do rò rỉ các chất nguy hại

2.6 Ý thức về an toàn

Ngoài các thông tin an toàn trong sổ tay hướng dẫn này và mục đích sử dụng dự kiến, 
cần tuân thủ theo các quy định an toàn sau đây: 

▪ Quy định về phòng tránh tai nạn, sức khỏe và an toàn

▪ Quy định về an toàn cháy nổ

▪ Quy định an toàn khi xử lý các chất nguy hiểm

▪ Luật và tiêu chuẩn áp dụng
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2.7 Thông tin an toàn đối với công nhân vận hành/người sử dụng

▪ Công nhân vận hành phải lắp các tấm chắn tiếp xúc vào các bộ phận nóng, lạnh 
và chuyển động và kiểm tra để đảm bảo các tấm chắn này hoạt động tốt.

▪ Không tháo các tấm chắn tiếp xúc khi máy bơm đang hoạt động.

▪ Trang bị cho công nhân các thiết bị bảo hộ và đảm bảo công nhân phải sử dụng thiết 
bị bảo hộ.

▪ Chứa các chất rò rỉ (ví dụ tại vị trí bộ làm kín trục) của các chất lỏng nguy hiểm

được bơm (ví dụ chất dễ gây cháy nổ, độc, nóng) một cách thích hợp để tránh nguy 
hiểm cho người và môi trường. Cần tuân thủ tất cả các luật liên quan.

▪ Loại bỏ nguy hiểm về điện. (Về phương diện này, hãy tham khảo các quy định an 
toàn quốc gia và/hoặc các quy định của công ty cung ứng điện tại địa phương.)

▪ Nếu việc tắt máy bơm không làm tăng nguy cơ rủi ro, hãy lắp một thiết bị điều khiển 
dừng - khẩn cấp ngay gần khu vực máy bơm trong quá trình lắp ráp (bộ) máy bơm.

2.8 Thông tin an toàn phục vụ công tác bảo dưỡng, kiểm tra và lắp đặt

▪ Chỉ được phép cải tiến hoặc thay đổi máy bơm khi có sự đồng ý trước 
của nhà sản xuất.

▪ Chỉ sử dụng linh kiện hoặc phụ tùng chính hãng được nhà sản xuất cho phép. Nhà
sản xuất không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng các bộ phận khác gây hư
hỏng.

▪ Công nhân vận hành phải đảm bảo các công việc bảo dưỡng, kiểm tra và lắp đặt 
được thực hiện bởi nhân sự có chuyên môn phù hợp đã nắm vững kiến thức 
trong sổ tay hướng dẫn này.

▪ Chỉ thực hiện công việc trên (bộ) máy bơm khi máy bơm không hoạt động.

▪ Vỏ máy bơm cần được làm nguội bằng với nhiệt độ môi trường xung quanh.

▪ Phải xả áp lực trong bơm và xả kiệt bơm.

▪ Khi không sử dụng máy bơm, cần tuân thủ quy trình mô tả trong sổ tay 
hướng dẫn này. (⇨ Mục 6.3 Trang 45)

▪ Làm sạch máy bơm khi dừng máy để bơm các loại chất lỏng có thể gây hại cho sức
khỏe. (⇨ Mục 7.3 Trang 52)

▪ Ngay sau khi hoàn thành công việc, hãy lắp đặt lại như cũ và/hoặc kích hoạt lại 
các thiết bị bảo vệ và liên quan đến an toàn. Trước khi đưa máy bơm và tiếp tục 
sử dụng, hãy tuân thủ các chỉ dẫn về chạy thử. (⇨ Mục 6.1 Trang 39)

2.9 Các chế độ vận hành không được phép

Tuyệt đối không vận hành (bộ) máy bơm vượt quá các mức giới hạn quy định trong
bảng dữ liệu kỹ thuật và sổ tay hướng dẫn này.

Bảo hành liên quan đến vận hành và an toàn của (bộ) máy bơm đã cung cấp chỉ có 
hiệu lực khi máy được sử dụng phù hợp với mục đích dự kiến.
(⇨ Mục 2.3 Trang 8)

2.10 Chống cháy nổ

Luôn tuân thủ thông tin về chống cháy nổ trong mục này khi vận hành bộ máy bơm 
chống nổ ở những nơi có thể gây nổ.

Chỉ những máy bơm/bộ máy bơm loại chống nổ và được xác định theo bảng dữ liệu kỹ
thuật mới được sử dụng tại nơi có thể gây nổ.

Áp dụng các điều kiện đặc biệt cho việc vận hành bộ máy bơm phòng nổ theo 
chỉ thị EC 94/9/EC (ATEX). 
Tình trạng chống nổ của máy bơm chỉ được đảm bảo nếu bộ máy bơm được sử dụng
phù hợp với mục đích dự kiến. 
Tuyệt đối không vận hành (bộ) máy bơm vượt quá các mức giới hạn quy định trong
bảng dữ liệu kỹ thuật và trên tem nhãn sản phẩm.
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Luôn tránh các chế độ vận hành không được phép. 
Để biết thông tin về việc chọn cách lắp đặt từng bộ phận (nếu có) ở nơi có nguy cơ 
nổ, hãy tham khảo tài liệu sản phẩm của nhà sản xuất.

2.10.1 Đánh dấu

Những dấu trên bơm bên chỉ đề cập đến bơm. 
Ví dụ như dấu: II 2 G c TX 
Đề cập bảng Giới hạn Nhiệt độ đối với giới hạn nhiệt độ cho phép của các dòng 
máy bơm. (⇨ Mục 2.10.2 Trang 11)

Tuyên bố của nhà sản xuất Châu Âu là điều bắt buộc đối với sản phẩm mối nối 
trục; mối nối trục phải được đánh dấu theo đó.

Động cơ phải được xem xét riêng rẽ.

2.10.2 Giới hạn nhiệt độ

Đối với vận hành máy bơm bình thường, nhiệt độ cao nhất ước tính phải trên bề 
mặt vỏ bơm, vòng bín kín trục, và vùng ổ trục. 
Nhiệt độ trên bề mặt vỏ bơm phải tương ứng với nhiệt độ chất lỏng được xử lý. Nếu 
bơm nóng lên, người vận hành hệ thống có trách nhiệm theo dõi các cấp nhiệt độ cụ 
thể và nhiệt độ chất lỏng (nhiệt độ vận hành).
Bảng dưới đây liệt kê các mức nhiệt độ và giới hạn nhiệt độ theo lý thuyết xảy ra với 
chất lỏng được xử lý (việc có thể tăng nhiệt độ tại vùng bín kín trục đã được đưa vào 
xem xét).

Các mức nhiệt độ sau đây cụ thể hóa nhiệt độ tối đa cho phép tại bề mặt trong quá trình 
vận hành. Nếu còn thắc mắc về nhiệt độ vận hành cho phép, vui lòng tham khảo bảng 
dữ liệu kỹ thuật. 

Bảng 4: Giới hạn nhiệt độ

Các mức nhiệt độ theo EN 13463-1 Nhiệt độ chất lỏng tối đa 
cho phép

T1 Tối đa 140 °C
T2 Tối đa 140 °C
T3 Tối đa 140 °C
T4 80 °C
T5 45 °C
T6 Không cho phép

Căn cứ nhiệt độ môi trường xung quanh là 40 °C và điều kiện bảo dưỡng và vận hành 
hợp lý, phải đảm bảo tuân thủ mức nhiệt độ T5 trong vùng ổ bi. Nếu nhiệt độ môi trường 
xung quanh vượt quá 40 °C, cần liên hệ nhà sản xuất.

2.10.3 Sửa chữa

Các máy bơm chống nổ được áp dụng các quy định đặc biệt cho công tác sửa 
chữa. Việc cải tiến hoặc thay đổi bộ máy bơm có thể ảnh hưởng xấu đến việc 
chống cháy nổ, chỉ được phép cải tiến hoặc thay đổi bộ máy bơm khi có sự đồng ý
trước của nhà sản xuất.

Chỉ được thực hiện công tác sửa chữa tại các mối nối phòng cháy theo chỉ dẫn của nhà
sản xuất. Không được phép thực hiện công việc sửa chữa theo các giá trị trong bảng 1 
và 2 của Chỉ thị EN 60079-1.

 

Bơm

Mối nối trục

Động cơ

 

Mức nhiệt độ T5
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3 Vận chuyển/Lưu kho tạm thời/Tiêu hủy

3.1 Kiểm tra tình trạng khi giao hàng

1. Khi chuyển hàng, hãy kiểm tra từng kiện hàng xem có bị hư hỏng không.

2. Trong trường hợp hư hỏng trong quá trình trung chuyển, hãy đánh giá hư hỏng 
chính xác, lập văn bản và thông báo với KSB hoặc đầu mối cung cấp (nếu khả
dụng) và công ty bảo hiểm về hư hỏng đó ngay lập tức.

3.2 Vận chuyển

NGUY HIỂM

Các vị trí móc cáp nâng của bơm/động cơ/khung chính nâng quá tải

Các bộ phận khi bị rơi gây nguy hiểm tính mạng!

▷ Tuyệt đối không vận chuyển các bộ phận máy bơm (bơm/động cơ/khung chính) 
ngoài cách được mô tả trong mục vận chuyển.

▷ Tham khảo trọng lượng của từng bộ phận được chỉ rõ tài liệu sản phẩm của nhà 
sản xuất.

NGUY HIỂM

Bơm và các bộ phận riêng lẻ có thể trượt khỏi vị trí treo

Các bộ phận rơi gây nguy hiểm tính mạng!

▷ Luôn vận chuyển bộ máy bơm đến vị trí cụ thể.

▷ Tuyệt đối không gán đầu trục tự do của bơm vào vị trí treo hoặc bu lông vòng động 
cơ

▷ Lưu ý dữ liệu trọng lượng và trung tâm trọng lực.

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

▷ Sử dụng phụ kiện nâng thích hợp và được cho phép, ví dụ: kẹp nâng.

Để vận chuyển động cơ, tuân thủ tài liệu sản phẩm của nhà cung ứng về động cơ!
Để vận chuyển bơm/ bộ máy bơm, hãy treo nó bằng dây dợ như hình sau.

Hình 1: Góc kéo không được lớn hơn 90°!

 

 

 

 

3 Vận chuyển/Lưu kho tạm thời/Tiêu hủy

 

12 / 92
Omega / Omega V



Bảng 5: Các lựa chọn để vận chuyển

Vận chuyển máy bơm theo chiều ngang
(hình 0)

Vận chuyển máy bơm theo chiều dọc
(hình 0 hoặc kiểu lắp đặt DJ)

Vận chuyển máy bơm với khung bệ (hình 0)

▪ Kích thước động cơ bằng và lớn hơn 315 

▪ Tổng khối lượng (của bộ máy bơm) hơn 1500 kg

Vận chuyển máy bơm theo chiều dọc
(kiểu lắp đặt DB và DK)
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Vận chuyển bộ máy bơm trên khung bệ

(lắp đặt loại 3E)

▪ Cho động cơ đến cỡ 280 (tiêu chuẩn IEC)

▪ Tổng trọng lượng (của bộ máy bơm) là1500 kg

Vận chuyển bộ máy bơm trên khung bệ
(lắp đặt loại 3E)

Sử dụng móc được hàn lên bản tựa!

▪ Cho động cơ đến cỡ 280 (tiêu chuẩn IEC)

▪ Tổng trọng lượng (của bộ máy bơm) là 1500 kg

Vận chuyển khung bệ (kiểu lắp đặt DP)

 

3.3 Lưu kho/Bảo quản
Nếu cần vận hành thử sau khi giao máy, chúng tôi khuyến cáo thực hiện các biện 
pháp sau đây:

THẬN TRỌNG

Hư hỏng khi lưu kho do bụi, hơi ẩm hoặc côn trùng
Nguy cơ ăn mòn/nhiễm bẩn (bộ) máy bơm!

▷ Để lưu kho ngoài trời, bọc bộ bơm đã dỡ kiện hoặc chưa dỡ kiện cùng phụ kiện 
bằng chất chống thấm.

THẬN TRỌNG

Các khe hở hoặc điểm đầu nối bị ẩm ướt, bẩn hoặc hỏng

Rò rỉ hoặc hư hỏng bộ máy bơm!

▷ Chỉ tháo vỏ/nắp ra khỏi các khe hở của bộ máy bơm khi lắp đặt.
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THẬN TRỌNG

Ổ trục ở cùng một vị trí trong thời gian quá lâu

Hư hại vòng bi!

▷ Dùng công cụ thích hợp xoay trục bằng tay một lần một tháng.

▷ Cất giữ bơm trong phòng không có chấn động.

THẬN TRỌNG

Bơm được cất giữ quá lâu hoặc không đúng cách
Gây hư hại bơm!

▷ Cần kiểm tra, đặc biệt là vòng bi và dầu bôi trơn. Nếu nghi ngờ có hư hại, hãy thay 
thế vòng bi.

▪ Lưu kho máy bơm và các bộ phận được cung cấp trong điều kiện khô ráo, không có 
rung động, nếu có thể, để nguyên đai nguyên kiện.

▪ Nhiệt độ môi trường xung quanh để vận chuyển và lưu kho không được dưới -20 °C 
hoặc không quá 60 °C.

1. Dùng công cụ thích hợp xoay trục bằng tay một lần một tháng.

2. Xịt chất bảo quản lên ngõ hút và xả của bơm.
Sau khi xịt nên đóng ngõ xả của bơm (ví dụ bằng nắp nhựa hoặc tương tự).

CHÚ Ý

Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất về việc áp dụng/loại bỏ chất bảo quản.

3.4 Trả về nhà cung cấp

1. Xả kiệt máy theo bơm theo các chỉ dẫn vận hành. (⇨ Mục 7.3 Trang 52)

2. Luôn xả và làm sạch máy bơm, đặc biệt nếu máy bơm đã được sử dụng để bơm 
các chất có hại, chất dễ gây cháy nổ, nóng hoặc các chất lỏng nguy hiểm khác.

3. Nếu các chất lỏng bơm để lại dư chất có thể gây ăn mòn khi tiếp xúc với hơi ẩm 
không khí, có thể gây nổ khi tiếp xúc với ô xy, thì bộ máy bơm cần được làm trung 
hòa và phải thổi khí trơ khan qua máy bơm để làm khô.

4. Luôn điền đầy đủ giấy chứng nhận khử độc và gửi kèm theo khi trả lại (bộ) máy 
bơm về nơi cung cấp.
Cần chỉ ra biện pháp khử độc và an toàn đã thực hiện. (⇨ Mục 11 Trang 90)

CHÚ Ý

Nếu cần, bạn có thể tải một mẫu chứng nhận khử độc từ trang web của KSB tại địa chỉ: 
www.ksb.com/certificate_of_decontamination

3.5 Tiêu hủy

CẢNH BÁO 

Chất lỏng gây hại cho sức khỏe và/hoặc chất lỏng nóng
Nguy cơ có hại cho người và môi trường!

▷ Thu gom và tiêu hủy đúng cách chất lỏng xả từ máy bơm và dư chất của chất
lỏng từ máy bơm.

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

▷ Tuân thủ theo quy định của pháp luật về tiêu hủy chất lỏng gây hại cho sức khỏe.
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1. Tháo (bộ) máy bơm.
Gom mỡ và các chất bôi trơn khác từ quá trình tháo máy.

2. Để riêng và phân loại các vật liệu bơm, ví dụ, theo:
- Kim loại
- Nhựa
- Chất thải điện tử
- Mỡ và các chất bôi trơn khác

3. Hãy tiêu hủy các loại vật liệu theo quy định của địa phương hoặc theo 
cách có kiểm soát khác.
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4 Mô tả (bộ) máy bơm

4.1 Mô tả tổng quát

▪ Bơm ly tâm hai cửa hút vỏ bơm xoắn ốc được lắp đặt dạng nằm ngang hoăc thẳng đứng

▪ Bơm ly tâm loại vỏ xoắn ốc với cánh bơm hai ngõ vào

Bơm được sử dụng trong các trạm cấp nước, hệ thống tưới tiêu và thoát nước, nhà máy điện 
và cung cấp nước công nghiệp.

Bảng 6: Các kiểu lắp đặt

Loại lắp đặt Hình minh họa Mô tả

Kiểu 0 Đầu bơm 

Kiểu 3E Bơm và truyền động trên cùng một khung chính

Lắp đặt ngang, mối nối trực tiếp

Kiểu DJ Đầu bơm nằm trên khung bệ độc lập; 
Động cơ truyền động nằm trên một tầng lắp đặt
khác
Kiểu lắp đặt đứng

Kiểu DB Đầu bơm nằm trên khung  bệ , động cơ 
nằm trên khung đỡ động cơ.
Kiểu lắp đặt đứng
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Lọai lắp đặt Hình minh họa Mô tả

Kiểu DK Đầu bơm trên khung bệ, động cơ nằm trên 
chân đế động cơ giá đỡ hỗ trợ

Kiểu lắp đặt đứng

Kiểu DP Đầu bơm nằm trên khung đỡ, động cơ nằm 
trên chân đỡ độc lập

4.2 Ký hiệu
Bơm được lắp đặt ngang

Ví dụ Omega 250 - 600 A GB P F

Bảng 7: Các từ khóa ký hiệu

Mã Mô tả

Omega Seri chủng loại
250 Đường kính danh định ngõ xả [mm]
600 Đường kính cánh bơm danh định [mm]
A Loại cánh bơm
GB Kết hợp vật liệu, ví dụ GB = gang xám/đồng
P Vòng đệm kín ổ trục, ví dụ P = phốt nhồi
F Bôi trơn ổ trục, ví dụ F = mỡ

Bơm được lắp đặt chiều dọc
Ví dụ: Omega V 250 - 600 A GB P F

Bảng 8: Các từ khóa ký hiệu

Mã Mô tả

Omega Seri chủng loại
V Thiết kế theo chiều dọc
250 Đường kính ngõ đẩy danh định [mm]
600 Đường kính cánh bơm danh định [mm]
A Loại cánh bơm
GB Kết hợp vật liệu, ví dụ GB = gang xám/đồng
P Vòng đệm kín ổ trục, ví dụ P = phốt nhồi
F Bôi trơn ổ trục, ví dụ F = mỡ
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4.3 Nhãn bơm

Omega 250 - 600 A

P-No. 9971423078 / 000100
Q 1050 m3/h H 120 m
n 1475 1/min SNr. 24 15 26

Aktiengesellschaft
D-67227 Frankenthal

Mat.-No.    01 111 383                ZN 3804   -   D  74 x 105

2008

Gew. 1090 kg

1

2

5

4

3

9

8

7

6

Hình 2: Nhãn bơm (ví dụ)

1 Ký hiệu bộ máy bơm 2 Số đơn hàng
3 Lưu lượng 4 Tốc độ
5 Trọng lượng của bơm hình 0 6 Năm cung cấp
7 Số mục trên đơn hàng 8 Cột áp
9 Số seri   

4.4 Thông tin thiết kế
Thiết kế

▪ Kiểu bơm có vỏ hình xoắn ốc

▪ Kiểu lắp đặt ngang/dọc

▪ Đơn tầng cánh

▪ Đường kính danh định của ngõ xả: 80 mm đến 350 mm

Vỏ máy bơm

▪ Vỏ bơm hình xoắn ốc có khả năng tách rời theo hướng trục

▪ Vỏ bơm hình xoắn ốc với chân bơm được đúc liền với thân bơm

▪ Vòng chịu mòn có thể thay thế

▪ Kính thước lắp nối EN hoặc ASME

Loại cánh bơm

▪ Cánh bơm hướng tâm hai ngõ vào Tùy chọn 
với vòng chịu mòn cho cánh quạt

Trục bơm

▪ Thiết kế trục bơm khô hoàn toàn với ổ trục lăn

▪  Ống lồng bảo vệ trục trong khu vực lắp bộ làm kín trục 

Vòng đệm kín trục

▪ Sợi túp

▪ Bộ làm kín cơ khí

Ổ trục

Dành cho lắp đặt nằm ngang:

▪ Ổ trục lăn, được bôi mỡ để tăng tuổi thọ

Dành cho lắp đặt đứng:

▪ Ổ trục phía dưới (bạc) được bôi trơn bằng môi chất bơm / ổ trục lăn phía
trên, được bôi mỡ để tăng tuổi thọ.

 

 

4 Mô tả (bộ) máy bơm

 

Omega / Omega V 19 / 92



4.5 Cấu hình và chức năng

6
7

2

3

4

8

9

10

5

1

Hình 3: Bản vẽ bộ phận

1 Ngõ hút 2 Giá đỡ ổ trục
3 Ổ bi 4 Vỏ bơm xoắn ốc
5 Cánh bơm 6 Vòng chịu mài mòn
7 Trục 8 Ổ bi
9 Bộ làm kín trục 10 Ngõ xả

Bơm được thiết kế có ngõ hút bơm theo chiều hướng trục và ngõ xả bơm theo chiều 
hướng trục. Bộ phận thủy lực chạy trên ổ bi chung và  được nối với động cơ bằng 
một khớp nối trục.

Chất lỏng đi vào bơm theo hướng trục qua Ngõ hút (1) và được tăng tốc đi ra bằng bộ 
cánh bơm (5). Trong đường dẫn lưu lượng của vỏ bơm, năng lượng động học của chất 
lỏng được chuyển thành năng lượng áp suất. Chất lỏng được bơm đến ngõ xả (10), tại 
đó chất lỏng đi ra khỏi bơm. Vòng chịu mài mòn của vỏ bơm (6) ngăn chất lỏng chảy 
ngược lại từ vỏ đi vào ngõ hút. Trục bơm (7) đi  xuyên qua bộ phận thủy lực và vỏ bơm
xoắn ốc (4). Trục bơm xuyên qua vỏ bộ làm kín và được bít kín với môi trường bên
ngoài bằng bộ làm kín trục bơm (9). Trục bơm được đỡ bằng 02  vòng bi ổ trục lăn (3 và
8) và được đỡ bởi  giá đỡ ổ bi (2) kết nối với vỏ bơm xoắn ốc (4).

Bơm được làm kín bằng một bộ làm kín trục (bộ làm kín cơ khí hoặc dùng sợi túp)

4.6 Các đặc tính độ ồn

Bảng 9: Tiếng ồn trên bề mặt mức LpA
2)

Công suất 
định mức
PN [kW]

Bơm Bộ máy bơm

2900 rpm
[dB (A)]

1450 rpm
[dB (A)]

960 rpm /
750 rpm
[dB (A)]

2900 rpm
[dB (A)]

1450 rpm
[dB (A)]

960 rpm /
750 rpm
[dB (A)]

10 72,0 70,0 67,6 77,0 72,0 67,5
15 73,3 71,3 68,9 78,2 73,4 69,1
20 74,3 72,3 69,8 79,1 74,5 70,3
30 75,7 73,6 71,2 80,3 75,9 71,9
40 76,6 74,5 72,1 81,2 76,9 73,1

 

Thiết kế

Chức năng

Bộ làm kín

 

2) Mức trung bình không gian; cho chứng chỉ ISO 3744 và EN 12639; dành cho vận hành bơm trong khoảng Q/Qopt = 0.80 - 
1.1 và vận hành không bị hiện tượng khí xâm thực. Các giá trị chỉ trên không áp dụng với vận hành biến tần.
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Công suất 
định mức
PN [kW]

Bơm Bộ máy bơm

2900 rpm
[dB (A)]

1450 rpm
[dB (A)]

960 rpm /
750 rpm
[dB (A)]

2900 rpm
[dB (A)]

1450 rpm
[dB (A)]

960 rpm /
750 rpm
[dB (A)]

50 77,3 75,2 72,8 81,9 77,7 74,0
60 78,0 75,8 73,4 82,4 78,3 74,7
70 78,5 76,3 73,9 82,9 78,9 75,3
80 78,9 76,8 74,3 83,3 79,4 75,9
90 79,3 77,2 74,7 83,7 79,8 76,3
100 79,7 77,5 75,1 84,0 80,1 76,7
150 81,0 78,8 76,4 85,2 81,6 78,4
200 82,0 79,8 77,3 86,1 82,6 79,5
250 82,7 80,5 78,0 86,8 83,4 80,4
300 83,3 81,1 78,6 87,3 84,0 81,2
350 83,8 81,6 79,1 87,8 84,6 81,8
400 84,3 82,0 79,5 88,2 85,1 82,3
450 84,6 82,4 79,9 88,6 85,5 82,8
500 85,0 82,7 80,3 88,9 85,8 83,2
600 85,6 83,3 80,8 89,4 86,5 83,9
700 86,1 83,8 81,3 89,9 87,0 84,6
800 86,6 84,3 81,8 90,3 87,5 85,1
900 87,0 84,7 82,2 90,7 87,9 85,6
1000 87,3 85,0 82,5 91,0 88,3 86,0

4.7 Phạm vi cung cấp

Tùy theo chủng loại mà phạm vi cung cấp có thể bao gồm các mục như sau:

▪ Đầu bơm

▪ Bộ truyền động

▪ Móng bệ

▪ Khớp nối, bộ phận bảo vệ khớp nối

▪ Trục các-đăng

▪ Bu lông cho bơm và khung chính

▪ Phụ kiện tùy chọn:

– Bộ giám sát độ rung

– PT 100

– Áp kế

– Măng xông đo nhịp rung chấn

– Bình xyclone

4.8 Kích thước và trọng lượng

Để biết kích thước và trọng lượng, vui lòng xem bảng dữ liệu kỹ thuật của bộ 

máy bơm.

▪ Trọng lượng bơm: Xem nhãn trên bơm.

▪ Trọng lượng động cơ: Xem tài liệu sản phẩm phần động cơ.

▪ Trọng lượng của khung chính vận chuyển với bơm: Xem trọng lượng ghi rõ trên 
khung chính.

▪ Trọng lượng của khung chính vận chuyển với bơm và động cơ: Xem trọng 
lượng ghi rõ trên khung chính.

CHÚ Ý

Một số bộ phận lẻ nặng hơn 25 kg. Hãy tuân thủ trọng lượng ghi trên các bộ phận đó. 
(⇨ Mục 9.1 Trang 73)
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5 Lắp đặt tại hiện trường

5.1 Các quy định an toàn

Đối với công tác lắp ráp, lắp ráp lại và lắp đặt, hãy tuân thủ thông tin an toàn sau đây:

NGUY HIỂM

Việc lắp đặt không phù hợp tại nơi có thể xảy ra nổ
Nguy cơ xảy ra nổ!
Hư hỏng bộ máy bơm!

▷ Cần tuân thủ các quy định an toàn về cháy nổ của địa phương..

▷ Cần tuân thủ thông tin được cung cấp trong bảng dữ liệu vị trí nhãn bơm của bộ
máy bơm.

NGUY HIỂM

Vận chuyển bơm không hợp lý
Nguy cơ bị thương do nhấc các bộ phận nặng!

▷ Chọn linh kiện di chuyển phù hợp với trọng lượng bộ phận máy.

▷ Luôn sử dụng những điểm nối đã có trên linh kiện di chuyển.

▷ Tuân thủ quy định về an toàn và sức khỏe được áp dụng.

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

CẢNH BÁO

Lắp đặt trên các bề mặt lắp đặt không vững chắc và không đủ sức chịu tải
Nguy cơ gây thương tổn cho người và hư hỏng tài sản!

▷ Sử dụng bê tông loại cường độ nén C12/15 đáp ứng yêu cầu XC1 đến
EN 206-1.

▷ Đảm bảo bê tông bề mặt lắp đặt chắc và bề mặt thực sự ngang và bằng phẳng.

▷ Tuân thủ về các trọng lượng được quy định.

1. Kiểm tra các yêu cầu về kết cấu.
Mọi công tác kết cấu cần thiết phải được chuẩn bị phù hợp với kích thước ghi rõ
trong bản vẽ biên dạng/bản vẽ bố trí tổng thể.

5.3 Lắp đặt bộ máy bơm

WARNING

Để tay hoặc vật lạ vào bên trong vỏ máy bơm
Nguy cơ bị thương, gây hư hại bơm!

▷ Hãy kiểm tra chắc chắn không có vật lạ bên trong máy bơm. Lấy những vật lạ đó 
ra.

▷ Tuyệt đối không để tay hoặc bất kỳ vật gì khác vào bơm, nếu bộ máy bơm chưa 
được rút kết nối với nguồn điện và được bảo vệ khỏi mục đích khởi động vô ý.

Tùy theo kiểu lắp đặt mà hãy thực hiện các hướng dẫn sau nếu khả dụng:

▪ Chuẩn bị và lắp đặt móng bệ/ khung hỗ trợ.

▪ Lắp đặt bơm và động cơ trên móng bệ/ khung hỗ trợ đã chuẩn bị đó.
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▪ Kiểm tra, căn chỉnh độ đồng tâm của bơm và động cơ.

▪ Căn chỉnh mặt bích bơm  bơm đồng tâm với đường ống.

▪ Lắp đặt và căn chỉnh khớp nối.

▪ Kết nối bơm với  đường ống.

▪ Căn chỉnh tinh độ đồng tâm của trục bơm và trục động cơ.

▪ Gỡ khóa vận chuyển ra khỏi bơm.

5.3.1 Kiểu lắp đặt 3E 

NGUY HIỂM

Bơm và các bộ phận riêng lẻ có thể trượt khỏi vị trí treo

Nguy hiểm đến tính mạng do các bộ phận rơi!

▷ Luôn vận chuyển bơm và các bộ phận ở vị trí cụ thể.

▷ Tuyệt đối không gán đầu trục tự do của bơm vào vị trí treo. 

▷ Tham khảo trọng lượng quy định cho từng bộ phận.

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

▷ Sử dụng phụ kiện nâng thích hợp và được cho phép.

Hình 4: Lắp đặt 3E - bơm và động cơ trên cùng một móng bệ chung

✓ Có sẵn bản vẽ bố trí tổng quát liên quan.

✓ Nền khung chính có độ bền và các đặc tính theo yêu cầu.

✓ Nền khung chính được chuẩn bị với kích thước được quy định trong bản vẽ bố trí 
tổng quát.

1

2

3

4

Hình 5: Hướng dẫn lắp đặt

1 Khung bệ, bộ phận số 891 Bulông điều chỉnh, bộ phận số 901.05
3 Chêm, bộ phận số 89-4.03 4 Bu lông nền, bộ phận số 900,01

1. Bắt bu lông điều chỉnh (2) vào lỗ ren có trên khung bệ (1).

2. Chèn bu lông móng (4) vào các lỗ khoan trên khung bệ (1).

3. Đặt chêm (3) vào kế lỗ bu lông nền (4) căn cứ bản vẽ bố trí tổng thể.

4. Nối máy bơm với đường ống.
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5. Đặt khung bệ (1) với bu lông nền đã được lắp (4) và bu lông điều chỉnh đã vặn (2) 
lên chêm (3). Sử dụng bu lông điều chỉnh để chỉnh khung chính thẳng hàng.

6. Làm phẳng các lỗi bu lông nền với hỗn hợp bê tông nhanh đông cứng, ít để lại 
gợn sóng 3)

7. Sau khi pha bê tông, siết chặt bu lông nền thật đều cho đến khi giữa các bu lông và 
khung chính không còn kẽ hở.

8. Trát phẳng khung chính bằng hỗn hợp bê tông nhanh đông cứng, ít để lại gợn 
sóng.3) Phải chắc chắn khung chính được trát phẳng hoàn toàn và không có lỗ 
hổng nào.

9.     Sau khi trát bê tông, siết chặt bu lông nền thật đều với lực siết quy định 
trong bản vẽ bố trí tổng quát.

10. Nhấc động cơ (nếu chưa được kết nối với bơm) lên khung bệ bằng thiết bị 
nâng thích hợp và căn chỉnh độ đồng tâm của trục bơm với trục motor với 
nhau. Lắp đặt động cơ theo mô tả trong hướng dẫn vận hành của nhà sản 
xuất. 

11. Nối đường ống với bơm, không gây biến dạng hoặc có áp lực đè lên bích bơm.

(⇨ Mục 5.4 Trang 29)

12. Căn chỉnh khớp nối theo mô tả trong hướng dẫn vận hành của nhà sản xuất  
khớp nối.

5.3.2 Kiểu lắp đặt DJ

NGUY HIỂM

Bơm và các bộ phận riêng lẻ có thể trượt khỏi vị trí treo

Nguy hiểm đến tính mạng do các bộ phận rơi!

▷ Luôn vận chuyển bơm và các bộ phận ở vị trí cụ thể.

▷ Tuyệt đối không gắn các thiết bị dùng để treo bơm vào đầu trục tự do của bơm.

▷ Tham khảo trọng lượng quy định cho từng bộ phận.

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

▷ Sử dụng phụ kiện nâng thích hợp và được cho phép.

Hình 6: Bơm tự đứng trên chân bơm (bệ bơm), Động cơ nằm trên 

sàn riêng biệt.

✓ Có sẵn bản vẽ bố trí tổng quát liên quan.

✓ Nền bê tông của bệ bơm phải có độ bền và các đặc tính theo yêu cầu.

✓ Nền bê tông của bệ bơm phải được chuẩn bị với kích thước được quy định trong 
bản vẽ bố trí tổng quát.
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✓ Động cơ được lắp trên một khung bệ  tách biệt, được bố trí ở sàn riêng biệt theo 
hướng dẫn vận hành của nhà sản xuất.

1

2

3

4

5

6

Hình 7: Hướng dẫn lắp đặt

1 Chân, bộ phận số 182 2 Bu lông đầu lục giác, bộ phận
số 901-11

3 Đĩa, bộ phận số 550.05 4 Khối móng, bộ phận số 898.01
5 Bulông điều chỉnh, bộ phận số 901.10 6 Chêm, bộ phận số 89-4.04

1. Bắt khối móng (4) vào chân (1) với bu lông đầu lục giác (2) và đĩa (3) .

2. Bắt bu lông điều chỉnh (5) vào khối móng (4).

3. Đặt chêm (6) vào các rãnh của khối móng (4) căn cứ theo bản vẽ bố trí tổng quát.

4. Căn chỉnh độ đồng tâm giữa bơm với đường ống.

5. Đặt chân (4) kể cả khối móng (1) với bu lông điều chỉnh (5) lên chêm (6). Sử dụng 
bu lông điều chỉnh để chỉnh thẳng chân máy bơm.

6. Trát phẳng lỗ trên khối móng bằng hỗn hợp bê tông nhanh đông cứng, ít để lại 
gợn sóng. 4)

7. Sau khi trát bê tông, siết chặt bu lông nền (2) thật đều.

8. Nối đường ống với bơm, với yêu cầu không  gây biến dạng hoặc áp lực lên bơm.
(⇨ Mục 5.4 Trang 29)

5.3.3 Kiểu lắp đặt DB và DK

NGUY HIỂM

Bơm và các bộ phận riêng lẻ có thể trượt khỏi vị trí treo

Nguy hiểm đến tính mạng do các bộ phận rơi!

▷ Luôn vận chuyển bơm và các bộ phận ở vị trí cụ thể.

▷ Tuyệt đối không gắn các thiết bị dùng để treo bơm vào đầu trục tự do của bơm.

▷ Tham khảo trọng lượng quy định cho từng bộ phận.

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

▷ Sử dụng phụ kiện nâng thích hợp và được cho phép.

 

4) Cấp độ bền tối thiểu C25/30
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Hình 8: Lắp đặt DB và DK

✓  Có sẵn bản vẽ bố trí tổng quát liên quan.

✓ Nền bê tông của bệ bơm phải có độ bền và các đặc tính theo yêu cầu.

✓ Nền bê tông của bệ bơm phải được chuẩn bị với kích thước được quy định trong 
bản vẽ bố trí tổng quát.

1

2

3

4

5

6

Hình 9: Hướng dẫn lắp đặt

1 Chân, bộ phận số 182 2 Bu lông đầu lục giác bộ phận 
số 901-11

3 Đĩa, bộ phận số 550.05 4 Khối móng, bộ phận số 898.01
5 Bulông điều chỉnh, bộ phận số 901.10 6 Chêm, bộ phận số 89-4.04

1. Bắt khối móng (4) vào chân (1) với bu lông đầu lục giác (2) và đĩa (3).

2. Bắt bu lông điều chỉnh (5) vào khối móng (4).

3. Đặt chêm (6) vào các rãnh của khối móng (4) căn cứ theo bản vẽ bố trí tổng quát.

4. Căn chỉnh độ đồng tâm giữa bơm với đường ống.

5.     Đặt chân (4) kể cả khối móng (1) với bu lông điều chỉnh (5) lên chêm (6). Sử dụng 
bu lông điều chỉnh để chỉnh chân để đế động cơ sao cho chân đế này tuyệt đối nằm 
ngang  nằm ngang theo cả hai phương.

6. Trát phẳng lỗ trên khối móng bằng hỗn hợp bê tông nhanh đông cứng, ít để lại 
gợn sóng. 5)

7. Sau khi trát bê tông, siết chặt bu lông nền (2) thật đều.

 

5) Cấp độ bền tối thiểu C25/30
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8. Nối đường ống với bơm, với yêu cầu không  gây biến dạng hoặc áp lực lên bơm.
(⇨ Mục 5.4 Trang 29)

9. Lắp động cơ lên chân đỡ theo như mô tả trong hướng dẫn vận hành của nhà sản 
xuất về động cơ.

10. Lắp và căn chỉnh khớp nối theo mô tả trong hướng dẫn vận hành của nhà 
sản xuất về mối nối.

5.3.4 Lắp đặt  kiểu DP

NGUY HIỂM

Bơm và các bộ phận riêng lẻ có thể trượt khỏi vị trí treo

Nguy hiểm đến tính mạng do các bộ phận rơi!

▷ Luôn vận chuyển bơm và các bộ phận ở vị trí cụ thể.

▷ Tuyệt đối không gắn các thiết bị dùng để treo bơm vào đầu trục tự do của bơm. 

▷ Tham khảo trọng lượng quy định cho từng bộ phận.

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

▷ Sử dụng phụ kiện nâng thích hợp và được cho phép.

Hình 10: Bơm đứng trên chân bơm (Bệ bơm), động cơ trên khung hỗ trợ  của động cơ

✓ Có sẵn bản vẽ bố trí tổng quát liên quan.

✓ Nền bê tông của móng bệ phải có độ bền và các đặc tính theo yêu cầu.

✓ Nền bê tông của móng bệ được chuẩn bị với kích thước được quy định trong bản 
vẽ bố trí tổng quát.
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1

2

3

4

5

6

Hình 11: Bản vẽ lắp đặt

1 Chân, bộ phận số 182 2 Bu lông đầu lục giác, bộ phận 
số 901-11

3 Đĩa, bộ phận số 550.05 4 Khối móng, bộ phận số 898.01
5 Bulông điều chỉnh, bộ phận số 901.10 6 Chêm, bộ phận số 89-4.04

1. Bắt khối móng (4) vào chân (1) với bu lông đầu lục giác (2) và đĩa (3).

2. Bắt bu lông điều chỉnh (5) vào khối móng (4).

3. Đặt chêm (6) vào các rãnh của khối móng (4) căn cứ theo bản vẽ bố trí tổng quát.

4. Căn chỉnh độ đồng tâm giữa bơm với đường ống.

5. Đặt chân (4) kể cả khối móng (1) với bu lông điều chỉnh (5) lên chêm (6). Sử dụng 
bu lông điều chỉnh để chỉnh thẳng chân máy bơm.

Lắp khung hỗ trợ động cơ

1

2

3

4

Hình 12: Bản vẽ lắp đặt

1. Vặn bu lông điều chỉnh (2) vào thanh trượt móng (1) theo bản vẽ bố trí tổng quát.

2. Chèn bu lông nền (4) vào lỗ khoan của thanh trượt móng (1).

3. Đặt chêm (3) vào các rãnh của thanh trượt móng (1) trong khối móng.
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4. Sử dụng thiết bị nâng phù hợp để đặt khung hỗ trợ động cơ lên khối móng cùng với 
thanh trượt đã lắp trên móng (1), bu lông điều chỉnh (2) và bu lông móng đã gài (4). 
Đặt bu lông điều chỉnh (2) lên chêm (3) theo chiều dọc.

NGUY HIỂM

Động cơ không được gài chặt
Nguy hiểm từ các bộ phận rơi!

▷ Luôn gài chặt động cơ vào một cần trục phục cho đến khi khung hỗ trợ được trát 
phẳng và bê tông đạt độ cứng đầy đủ.

5. Căn chỉnh khung hỗ trợ động cơ với máy bơm. Để căn chỉnh, động cơ có thể 
được lắp với khung hỗ trợ từ trước (xem thêm tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất 
kèm theo tài liệu được cung cấp).

6. Trát phẳng lỗ bu lông móng bằng bê tông nhanh đông cứng, ít để lại gợn sóng6)

trên và dưới rìa thanh trượt trên móng. Phải đảm bảo phần dưới thanh trượt 
móng được trát hoàn toàn.

7. Sau khi trát bê tông, siết chặt bu lông nền thật đều với lực siết quy định trong 
bản vẽ bố trí tổng quát.

8. Trát phẳng các rãnh trong thanh trượt móng bằng bê tông nhanh đông cứng, 
ít để lại gợn sóng6).

9. Sau khi trát bê tông, có thể lắp động cơ lên khung hỗ trợ. Cần tuân thủ hướng 
dẫn vận hành của nhà sản xuất về động cơ.

Lắp ráp lần cuối

1. Lắp và căn chỉnh máy bơm lên chân máy (Bệ bơm) cùng động cơ trên khung hỗ 
trợ. Kết nối và căn chỉnh máy bơm với đường ống. (⇨ Mục 5.4 Trang 29)

2. Trát phẳng các rãnh trong khối móng bằng bê tông nhanh đông cứng, ít để lại gợn 
sóng6).

3. Sau khi trát bê tông, siết chặt các bu lông móng (2) thật đều.

4. Kết nối và căn chỉnh đường ống với bơm, với yêu cầu không  gây biến dạng hoặc 
áp lực lên bơm. (⇨ Mục 5.4 Trang 29)

5. Lắp động cơ lên khung hỗ trợ theo bản vẽ bố trí tổng quát.

6. Lắp và căn chỉnh khớp nối theo hướng dẫn vận hành của nhà sản xuất (xem 
thêm tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo tài liệu được cung cấp).

5.4 Kết nối đường ống

NGUY HIỂM

Quá tải không cho phép lên ngõ xả của bơm
Nguy hiểm tính mạng do hiện tượng rò rỉ dung dịch nóng, độc, ăn mòn hoặc dễ cháy!

▷ Không sử dụng bơm làm điểm tựa neo cho đường ống.

▷ Neo đường ống ở khu vực gần bơm và nối đường ống mà không truyền áp suất 
hoặc lực căng lên thân bơm.

▷ Tuân thủ lực và mô men cho phép tại ngõ xả của bơm.

▷ Sử dụng biện pháp thích hợp để cân bằng sự giãn nỡ vì nhiệt của ống.

 

 

6) Tham khảo bản vẽ bố trí tổng quát đối với chất lượng bê tông yêu cầu.
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THẬN TRỌNG

Nối đất không đúng khi hàn đường ống
Hủy hoại vòng bi (gây ra lõm)!

▷ Không bao giờ nối đất các thiết bị hàn điện trên máy bơm hoặc bệ bơm.

▷ Ngăn dòng điện chạy qua vòng bi.

CHÚ Ý

Khuyến cáo lắp đặt van 1 chiều và van phân ly trong hệ thống, phụ thuộc vào loại nhà 
máy và máy bơm. Tuy nhiên, các chi tiết như vậy không được gây cản trở hệ thống 
thoát nước, cản trở việc tháo gỡ máy bơm.

✓ Đường ống hút đã được đặt với độ dốc, độ dốc của đường ống  hút sao cho 
miệng hút của bơm là điểm cao nhất.

✓ Để dòng chảy ổn định, ống hút cần có chiều dài đường ống thẳng bằng ít nhất 
năm lần đường kính miệng hút.

✓ Đường kính danh định của đường ống phải bằng hoặc lớn hơn đường kính 
danh định của ngõ hút của bơm.

✓ Để ngăn tổn thất áp suất quá mức, bộ chuyển đổi kích thước khi chuyển 
sang đường ống kích thước lớn hơn phải có một góc khuếch tán khoảng 8°.

✓ Đường ống phải được neo gần máy bơm và được kết nối mà không 
truyền bất kỳ áp lực hoặc sức căng nào lên bơm.

1. Làm sạch, rửa và thổi kỹ qua tất cả các mạch dẫn, đường ống và đầu nối (đặc biệt 
đối với việc lắp đặt mới).

2. Trước khi lắp đặt các máy bơm trong hệ thống đường ống, cần bỏ các mặt 
bích bảo vệ trên các ngõ hút và ngõ xả của máy bơm.

Hình 13: Gắn khớp dãn nở

3. Nếu chủ/người vận hành lắp thêm khớp nối dãn nở, phải sử dụng một thanh ren xuyên giữa hai 
mặt bích của khớp dãn nở để ngăn ứng xuất vượt mức cho phép lên mặt bích bơm
Không được nối bơm với khớp dãn nở mà không có ren nối cố định hai mặt bích của khớp dãn 
nở.

THẬN TRỌNG

Khí hàn, gỉ sắt và tạp chất trong đường ống

Gây hư hại cho bơm!

▷ Rút hết tạp chất ra khỏi ống.

▷ Nếu cần hãy lắp một bộ lọc.

▷ Tuân thủ hướng dẫn đã được lập. (⇨ Mục 7.2.2.4 Trang 51)

4. Nếu cần, hãy lắp một bộ lọc trong ống.

5. Kết nối mặt bích bơm vào đường ống.
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THẬN TRỌNG

Các chất tẩy và xịt rửa quá mức
Gây hư hại cho bơm!

▷ Đặt chế độ vệ sinh thời gian để bảo trì, tẩy và xịt rửa khớp với vỏ bơm và vật 
liệu bịt kín được sử dụng.

5.5 Bọc/cách điện

CẢNH BÁO

Không thể lắp hoặc khởi động lại thiết bị bảo vệ

Nguy cơ bị thương do các bộ phận di chuyển hoặc chất lỏng thoát ra!

▷ Ngay khi hoàn thành công việc, hãy lắp và/hoặc khởi động lại bất kỳ thiết bị bảo vệ 
an toàn nào.

THẬN TRỌNG

Nhiệt tăng dần trên giá đỡ ổ trục

Gây hư hỏng ổ trục!

▷ Không bao giờ bọc kính giá đỡ ổ trục và đệm ổ trục.

5.6 Đấu nối và căn chỉnh bơm với động cơ

NGUY HIỂM

Nhiệt độ quá mức trên khớp nối hoặc ổ trục do khớp nối không được căn chỉnh đồng tâm 
Nguy hiểm nổ!
Nguy cơ bị bỏng

▷ Phải chắc chắn mối nối luôn được căn chỉnh  theo đúng yêu cầu.

THẬN TRỌNG

Trục bơm và trục bơm không được nối thẳng

Gây hư hại cho bơm, động cơ và khớp nối!

▷ Luôn luôn kiểm tra độ đồng tâm của khớp nối sau khi bơm được lắp và nối với 
đường ống.

▷ Đồng thời kiểm tra độ đồng tâm của khớp nối của bộ máy bơm, sau khi bơm và 
động cơ được lắp trên cùng một móng bệ.
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5.6.1 Kiểu căn chỉnh động cơ với bu lông điều chỉnh

1

3
2

Hình 14: Căn chỉnh động cơ với bu lông điều chỉnh

1 Bu lông đầu sáu cạnh 2 Bu lông điều chỉnh
3 Đai ốc xiết   
✓ Tháo bộ phận bảo vệ khớp nối và chân đế của bộ phận bảo vệ khớp nối nếu 

có thể.

1. Đặt dụng cụ căn chỉnh (c) nằm theo phương nằm ngang qua hai nửa khớp nối.

2. Đặt dụng cụ (c) tại vị trí này và xoay khớp nối bằng tay.

⇨ Khớp nối chỉ thẳng hàng nếu khoảng cách A và B tới trục giống nhau tại mọi 
điểm xung quanh chu vi của trục. Độ lệch tâm của khớp nối theo hai phương 
của khớp nối  không được vượt quá 0.05 mm. Tuân thủ hướng dẫn điều chỉnh 
khớp nối của nhà sản xuất!

3. Nới lỏng bu lông đầu lục giác (1) trên động cơ và đai ốc xiết (3) trên bệ bơm.

4. Điều chỉnh bu lông điều chỉnh (2) bằng tay hoặc bằng cờ lê cho đến khi khớp nối 
đảm bảo đồng tâm và toàn bộ chân đế động cơ nằm đúng bệ bơm.

5. Siết chặt lại bu lông đầu lục giác (1) tại động cơ và đai ốc xiết (3) tại bệ bơm.

6. Kiểm tra xem khớp nối/trục có thể dễ dàng xoay bằng tay hay không.

CẢNH BÁO

Khớp nối không được bảo vệ

Nguy cơ bị chấn thương khi trục xoay!

▷ Luôn vận hành bộ máy bơm với bộ phận bảo vệ khớp nối.
Nếu khách hàng đặc biệt yêu cầu không bán kèm bộ phận bảo vệ của KSB, 
người vận hành máy bơm phải tự cung cấp!

▷ Tuân thủ các quy định về việc chọn bộ phận bảo vệ khớp nối.

NGUY HIỂM

Nguy cơ gây cháy nổ do tia lửa phát sinh khi ma sát
Nguy cơ gây nổ!

▷ Chọn vật liệu cho bộ phận bảo vệ không phát ra tia lửa khi có sự ma sát 
cơ học (xem DIN EN 13463-1).

7. Nếu có thể, hãy lắp lại bộ phận bảo vệ khớp nối và chân đế của bộ phận bảo vệ.

8. Kiểm tra khoảng cách giữa khớp nối và bộ phận bảo vệ khớp nối.
Bộ phận bảo vệ khớp nối không được tiếp xúc với khớp nối.

 

BA

A B

c

c d

Hình 15: Kiểm tra độ 
đồng tâm của khớp nối
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5.6.2 KKKiiiểuuu   cccănnn   ccchhhỉnnnhhh      mmmô---tttơ   kkkhhhônnnggg   dddùnnnggg   bbbuuu   lllooonnnggg   điiiềuuu   ccchhhỉnnnhhh

1

Hình. 16: Kiểu căn chỉnh  động cơ không dùng bu long điều chỉnh

 1 Miếng đệm

✓ Tháo bộ phận bảo vệ khớp nối và chân đế của bộ phận bảo vệ mối nối nếu có thể.

1. Đặt dụng cụ căn chỉnh (c) nằm theo phương nằm ngang qua hai nửa khớp nối.

2. Đặt dụng cụ (c) tại vị trí này và xoay khớp nối bằng tay.

⇨ Khớp nối chỉ thẳng hàng nếu khoảng cách A và B tới trục giống nhau tại mọi điểm 
xung quanh chu vi của trục. Độ lệch tâm của khớp nối theo hai phương của khớp nối  
không được vượt quá 0.05 mm. Tuân thủ hướng dẫn điều chỉnh khớp nối của nhà 
sản xuất.

3. Trong trường hợp khớp nối không đồng tâm, nới lỏng bu long ở chân động cơ.

4. Chèn miếng đệm (1) phía dưới chân mô-tơ đến khi khớp nối đảm bảo độ đồng tâm.

5. Siết chặt lại đầu bu-lông hình lục giác.

6. Kiểm tra xem khớp nối/ trục  có dễ dàng xoay  bằng tay.

CẢNH BÁO

Khớp nối vặn không được bảo vệ
Nguy cơ bị chấn thương khi trục xoay!

▷ Luôn vận hành máy bơm với bộ phận bảo vệ khớp nối.
Nếu khách hàng đặc biệt yêu cầu không bán kèm bộ phận bảo vệ, người vận 
hành máy bơm phải tự cung cấp!

▷ Tuân thủ các quy định về việc chọn bộ phận bảo vệ khớp nối.

NGUY HIỂM

Nguy cơ gây cháy nổ do tia lửa phát sinh khi ma sát.
Nguy cơ gây nổ!

▷ Chọn vật liệu của bộ phận bảo vệ không phát ra tia lửa khi có sự ma sát cơ 
học (xem DIN EN 13463-1).

7. Nếu có thể, hãy lắp lại bộ phận bảo vệ khớp nối và chân đế của bộ phận bảo vệ.

8. Kiểm tra khoảng cách giữa khớp nối và bộ phận bảo vệ khớp nối. Bộ phận bảo 
vệ khớp nối không được tiếp xúc với khớp nối.

5.7 LLLựựựccc   sssiiiếếếttt   ccchhhooo   ppphhhéééppp   vvvààà   mmmôôô---mmmeeennn   lllựựựccc   ccchhhooo   ppphhhéééppp   tttạạạiii   mmmặặặttt   bbbíííccchhh   bbbơơơmmm

Lực siết cho phép được tính theo công thức sau

 

BA

A B

c

c d

Hình 17: Kiểm tra sự thẳng 
hàng của khớp nối
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Lực siết cho phép và mô-me lực nêu trên để chỉ lực tác động từ bên ngoài theo 3 hướng (Fx

= Fy = Fz and Mx = My = Mz). Chỉ áp dụng lực này nếu máy bơm được lắp đặt đúng như tài 
liệu hướng dẫn lắp đặt/vận hành. Các loại lực tác động và mô-men ở bất kỳ hướng nào cũng 
không được lớn hơn giá trị ghi trong bảng dưới đây. Các thông số về lực siết cho phép và 
mô-men chỉ dùng cho tải trọng tĩnh trong ống. Nếu vượt quá giới hạn, cần kiểm tra và xác
thực lại các giá trị. Hệ thống ống dẫn phải được kết nối với nhau mà không bị đè nén hay 
kéo căng. Không được sử dụng máy bơm như bệ đỡ cho hệ thống ống dẫn. Máy bơm không 
phải là chỗ tựa cho các ống dẫn. Hệ thống đường ống cần được gia cố để không truyền bất 
kỳ lực tác động, sự rung lắc hay sức nặng của ống dẫn vào máy bơm. Tuân thủ các giới hạn 
về lực tác động và mô-men tại mặt bích hút và xả. Không được nối máy bơm với khớp nối 
dãn nở không chắc chắn.

Fx

Fz

Fy

My

Mz

Mx

Hình 18: Tọa độ mặt bích

Bảng 10: Lực  siết cho phép và mô-men tại mặt bich bơm tùy theo loại vật liệu khác 
nhau
Cỡ bơm Gang xám (GB/GC) Gang dẻo (SB/SC) Thép đúc (DD35)

Fx / Fy / Fz Mx / My / Mz Fx / Fy / Fz Mx / My / Mz Fx / Fy / Fz Mx / My / Mz

[N] [Nm] [N] [Nm] [N] [Nm]
80 - 210 800 500 1120 700 1520 950
80 - 270 800 500 1120 700 1520 950
80 - 370 800 500 1120 700 1520 950
100 - 250 1000 700 1400 980 1900 1330
100 - 310 1000 700 1400 980 1900 1330
100 - 375 1000 700 1400 980 1900 1330
125 - 230 1500 1000 2100 1400 2850 1900
125 - 290 1500 1000 2100 1400 2850 1900
125 - 365 2000 1500 2800 2100 3800 2850
125 - 500 2000 1500 2800 2100 3800 2850
150 - 290 2500 1500 3500 2100 4750 2850
150 - 360 2500 2000 3500 2800 4750 3800
150 - 460 2500 2000 3500 2800 4750 3800
150 - 605 3000 2000 4200 2800 5700 3800
200 - 320 4000 2750 5600 3850 7600 5225
200 - 420 4000 2750 5600 3850 7600 5225
200 - 520 4000 2750 5600 3850 7600 5225
200 - 670 4000 2750 5600 3850 7600 5225
250 - 370 4000 2750 5600 3850 7600 5225
250 - 480 4000 2750 5600 3850 7600 5225
250 - 600 4000 2750 5600 3850 7600 5225
250 - 800 4000 2750 5600 3850 7600 5225
300 - 300 4000 3000 5600 4200 7600 5700
300 - 435 4000 3000 5600 4200 7600 5700
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Cỡ bơm Gang xám (GB/GC) Gang dẻo (SB/SC) Thép đúc (DD35)

Fx / Fy / Fz Mx / My / Mz Fx / Fy / Fz Mx / My / Mz Fx / Fy / Fz Mx / My / Mz

[N] [Nm] [N] [Nm] [N] [Nm]
300 - 560 5000 3000 7000 4200 9500 5700
300 - 700 5000 3000 7000 4200 9500 5700
300 - 860 5000 3000 7000 4200 9500 5700
350 - 360 5000 3000 7000 4200 9500 5700
350 - 430 5000 3000 7000 4200 9500 5700
350 - 510 5000 3000 7000 4200 9500 5700

5.8 Kết nối phụ trợ

CẢNH BÁO

Nút có ren chịu áp suất quá cao
Nguy cơ gây chấn thương nếu có bộ phận văng ra hoặc chất lỏng chảy ra ngoài!

▷ Không bao giờ sử dụng nút có ren để giảm áp suất cho vỏ máy bơm.

▷ Luôn sử dụng thiết bị thông hơi phù hợp (ví dụ: van thông hơi).

CẢNH BÁO

Sử dụng kết nối phụ trợ không đúng cách (ví dụ: thanh chắn chất lỏng, dung dịch phun)
Nguy cơ bị thương do chất lỏng thoát ra ngoài!
Nguy cơ bị bỏng!
Máy bơm bị lỗi!

▷ Tham khảo hình minh họa cách lắp đặt, sơ đồ bố trí đường ống và nhãn in trên máy 
bơm (nếu có) để biết chi tiết về số lượng, chiều hướng và vị trí lắp đặt kết nối phụ trợ.

▷ Sử dụng các kết nối phụ trợ đi kèm

Bơm được bán kèm với ống dẫn để rửa đã lắp đặt sẵn tại nhà máy.

Các kết nối sau hiện tại có sẵn:

6B

6D

1M.1 1M.2

1M.1
1M.2

6D

6B.2

8A

26M.1
4M.2

4M.1
26M.2

4M.1 26M.1

6B.1

8A

Hình 19: Các kết nối phụ trợ

Bảng 11: Các kết nối phụ trợ

Kết nối Mô tả Loại kết
nối

1M.1 Kết nối đo áp suất bên phía hút                                                G 1/2 1M.2
Kết nối đo áp suất bên phía xả G 1/2

4M.1 Kết nối đo nhiệt độ ở phía dẫn động G 3/8
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Kết nối Mô tả Loại kết nối

4M.2 Kết nối đo nhiệt độ tại phía không dẫn động G 3/8

6B Kết nối cho ống xả kiệt chất lỏng của máy bơm phía hút G 1/2
6B.17) Kết nối cho ống xả kiệt chất lỏng của máy bơm  phía hút G 1/2
6B.2 Kết nối cho ống xả kiệt chất lỏng phía xả G 1/2
6D Kết nối thông hơi cho máy bơm G 1/2
8A Kết nối ống rò chất lỏng G 3/4
26M.1 Kết nối đo độ rung tại phía dẫn động M8
26M.2 Kêt nối đo độ rung  tại phía không dẫn động M8

5.9 Kết nối với nguồn điện

NGUY HIỂM

Lăp đặt nguồn điện không đúng
Nguy cơ gây nổ!

▷ Khi lắp đặt nguồn điện, tuân thủ yêu cầu IEC 60079-14.

▷ Luôn sử dụng công tắc bảo vệ mô-tơ đối với loại mô-tơ chống cháy nổ

NGUY HIỂM

Người dùng máy bơm chưa được đào tạo về cách sử dụng

Nguy cơ bị điện giật!

▷ Luôn để nhân viên kĩ thuật đã qua đào tạo lắp đặt máy bơm.

▷ Tuân thủ quy định IEC 60364 (DIN VDE 0100) và IEC 60079 (DIN VDE 0165) đối với 

    loại máy bơm chống cháy nổ.

▷ Tuân thủ hướng dẫn vận hành của nhà sản xuất.

CẢNH BÁO

Máy bơm khởi động ngoài ý muốn

Nguy cơ chấn thương khi các bộ phận chuyển động

▷ Đảm bảo máy bơm không tự khởi động ngoài ý muốn.

▷ Đảm bảo ngắt các kết nối với nguồn điện khi thao tác với máy bơm.

CẢNH BÁO

Đấu nối với nguồn điện không đúng cách 
Làm hỏng mạng điện và các bảng mạch điện!

▷ Tuân thủ các đặc tính kỹ thuật công ty điện lực tại địa phương.

1. Kiểm tra hiệu điện thế nguồn với thông tin ghi trên nhãn máy bơm.

2. Lựa chọn phương pháp khởi động phù hợp.

GHI CHÚ

Khuyến cáo nên dùng thiết bị bảo vệ mô-tơ

 

 

7) Áp dụng cho các kích thước 100 - 375, 150 - 290, 150 - 360, 150 - 605, 200 - 420, 200 - 520, 200 - 670, 250 - 600, 250 - 800, 300 
- 300, 300 - 435, 300 - 560, 300 - 700, 300 - 860, 350 - 360, 350 - 430, 350 - 510
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5.9.1 Sự nối đất

NGUY HIỂM

Điện tích tĩnh điện
Nguy cơ gây nổ!
Nguy cơ gây cháy!
Làm hỏng máy bơm!

▷ Nối dây dẫn điện PE với cực tiếp đất đi kèm.

5.10 Kiểm tra chiều quay

NGUY HIỂM

Nhiệt độ tăng cao do sự ma sát giữa bộ phận quay và tĩnh
Nguy cơ gây nổ!
Làm hỏng máy bơm!

▷ Không bao giờ kiểm tra chiều quay bằng cách khởi động bộ bơm mà không 
có chất lỏng.

▷ Tách máy bơm ra khỏi mô-tơ để kiểm tra hướng quay.

NGUY HIỂM

Xoay trục trong quá trình kiểm tra chiều quay
Nguy cơ bị chấn thương!

▷ Giữ khoảng cách an toàn với máy bơm.

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

CẨN TRỌNG
Động cơ và máy bơm quay ngược chiều

Làm hỏng máy bơm!

▷ Tham khảo mũi tên chỉ chiều quay trên máy bơm.

▷ Kiểm tra chiều quay. Nếu cần thiết, kiểm tra kết nối với nguồn điện và chỉnh chiều 
quay.

✓ Máy bơm đã được tách rời ra khỏi mô-tơ.

✓ Tất cả các bộ phận tại mô-tơ (ví dụ: trục động cơ) được bảo vệ.

1. Khởi động mô-tơ và dừng lại ngay sau đó để xác định chiều quay của động 
cơ.

2. Kiểm tra chiều quay. 
Chiều quay của động cơ phải trùng với chiều mũi tên trên máy bơm.

3. Nếu động cơ quay sai chiều, kiểm tra chỗ kết nối điện giữa động cơ và tủ 
điều khiển, nếu có thể.

5.11 Gỡ khóa di chuyển

Loại khóa di chuyển này chỉ được sử dụng cho máy bơm dạng đứng với ổ trượt được bôi 
trơn.
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160 901.17

Hình 20: Khóa di chuyển

1. Mở ốc 901.17 tại vị trí vỏ bọc 160.

2. Nối ống phun với lỗ khoang tại vị trí vỏ bọc 160.
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6 Chạy thử/Khởi động/Tắt máy

6.1 Chạy thử/khởi động

6.1.1 Điều kiện bắt buộc trước khi chạy thử/khởi động

Trước khi khởi động máy bơm, đảm bảo các yêu cầu sau đây:

▪ Máy bơm đã được kết nối với nguồn điện đúng cách và được trang bị thiết bị bảo 
vệ. (⇨ Mục 5.9 Trang 36)

▪ Bơm đã được mồi bơm bằng chất lỏng để chạy. (⇨ Mục 6.1.2 Trang 39)
▪ Kiểm tra chiều quay (⇨ Mục 5.10 Trang 37)
▪ Tất cả kết nối phụ trợ đều được kết nối và vận hành tốt.

▪ Đã gỡ khóa di chuyển.

▪ Kiểm tra và châm đầy dầu bôi trơn.

▪ Sau khi tắt máy bơm trong thời gian dài, cần thực hiện các thao tác như mô 
tả (⇨ Mục 6.4 Trang 45).

▪ Kiểm tra xem khớp nối có đồng tâm hay không.

6.1.2 Bơm mồi và thông khí cho máy bơm

NGUY HIỂM

Nguy cơ gây nổ bên trong máy bơm
Nguy cơ gây nổ!

▷ Trước khi khởi động máy bơm, thông đường ống hút và máy bơm và bơm mồi 
với chất lỏng.

NGUY HIỂM

Vòng đệm trục bị hỏng do không đủ chất bôi trơn
Chất lỏng với nhiệt độ cao có thể rò rỉ ra ngoài!

▷ Trước khi khởi động máy bơm, thông đường ống hút và máy bơm và bơm mồi 
với chất lỏng.

1. Đóng tất cả các đường rãnh và ống dẫn.

2. Xả khí cho máy bơm và đường ống hút và bơm mồi với chất lỏng. Trong trường 
hợp bơm hút âm, hút chân không cho máy bơm.

3. Mở hết van trên đường ống hút.

4. Nếu ống xả có trang bị van 1 chiều, có thể mở van phía ống xả cho đến khi có áp 
lực phản hồi. Nếu không có trang bị van 1 chiều, phải đóng van xả lại.

5. Mở hết các kết nối phụ trợ (chất lỏng làm mát, chất lỏng tẩy rửa, v.v).
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6.1.3 Khởi động

NGUY HIỂM

Không tuân theo giới hạn nhiệt độ và áp suất cho phép nếu máy bơm hoạt động được 
vận hành với ống hút hoặc/và ống xả đóng.
Nguy cơ gây nổ!
Rò rỉ các chất lỏng nhiệt độ cao hoặc độc hại!

▷ Không được vận hành máy bơm liên tục khi van trên ống hút và/hoặc ống xả 
đóng.

▷ Chỉ khởi động máy bơm khi van xả được mở một phần hoặc hoàn toàn.

NGUY HIỂM

Nhiệt độ quá cao do chạy khô hoặc có nhiều khí trong chất lỏng
Nguy cơ gây nổ!
Làm hỏng máy bơm!

▷ Không bao giờ chạy máy bơm mà không có chất lỏng.

▷ Bơm mồi theo như hướng dẫn sử dụng.

▷ Luôn vận hành máy bơm trong phạm vi hoạt động cho phép.

CẢNH BÁO

Máy bơm phát ra nhiều tiếng ồn
Làm ảnh hưởng đến thính giác!

▷ Người vận hành máy phải đeo thiết bị hoặc trang phục bảo hộ tai khi đến gần máy 
bơm.

▷ Xem đặc điểm về tiếng ồn. (⇨ Mục 4.6 Trang 20)

CHÚ Ý

Máy bơm có tiếng ồn, độ rung, nhiệt độ và sự rò rỉ bất thường
Làm hỏng máy bơm!

▷ Tắt máy bơm ngay lập tức.

▷ Loại bỏ nguyên nhân gây ra vấn đề trước khi sử dụng lại máy.

✓ Hệ thống ống dẫn phải được làm sạch

✓ Máy bơm, ống xả và bể chứa, nếu có, phải được thông hơi và bơm mồi với chất lỏng.

✓ Phải đóng các đường ống dùng để bơm mồi và thông hơi.

CHÚ Ý

Khởi động khi ống xả đang mở
Động cơ quá tải!

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

▷ Sử dụng bộ khởi động mềm.

▷ Sử dụng bộ điều khiển tốc độ.

1. Mở hòan toàn van ở đầu hút/ đường ống hút.

2. Đóng hoặc mở một phần bộ phận ngắt ở van xả.

3. Khởi động động cơ.

4. Ngay khi máy bơm đạt vận tốc tối đa, từ từ mở van xả và điều chỉnh đến mức 
cần thiết.
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6.1.4 Kiểm tra bộ làm kín

Vòng đệm cơ khí chỉ chỉ rò rỉ ít hoặc gần như không thấy (do bốc hơi) trong suốt quá trình 

vận hành. Không cần phải bảo dưỡng bộ làm kín cơ khí. 
Kiểu làm kín dùng sợi túp bắt buộc phải hở nhỏ giọt trong quá trình hoạt động

The gland packing must drip slightly during operation.
NGUY HIỂM

Nhiệt độ tại bộ phận làm kín dùng sợi túp vượt quá giới hạn cho phép

Nguy cơ phát nổ!

▷ Không được phép sử dụng kiểu làm kín dùng sợi túp  trong môi trường dễ phát nổ.

▷ Tắt máy bơm ngay lập tức!

Mức rò rỉ tối thiểu theo yêu cầu phụ thuộc vào chất lỏng bơm, áp suất, vận tốc trượt và 

nhiệt độ.

BBBảảảnnnggg   111222: Mức rò rỉ của kiểu làm kín dùng sợi túp.

Giới hạn Mức rò rỉ

Tối thiểu 10 giọt/phút. (xấp xỉ 0.5 ml)
Tối đa 120 giọt/phút. (xấp xỉ 6 ml)

CHÚ Ý

Sự rò rỉ quá mức hoặc là không có rò rỉ tại bộ làm kín dùng sợi túp

Làm hỏng máy bơm!

▷ Rò rỉ quá mức: Siết chặt lại ốc vặn nắp đệm đến khi đạt mức rỉ như yêu cầu.

▷ Không có rò rỉ: Tắt máy bơm ngay lập tức.

ĐĐĐiiiềềềuuu   ccchhhỉỉỉnnnhhh   mmmứứứccc   rrròòò   rrrỉỉỉ...

1. Chỉ siết chặt nhẹ đai ốc của ốc vặn nắp đệm kín.

2. Sử dụng dụng cụ đo khe hở để kiểm tra xem ốc vặn nắp đệm có vặn ngay giữa và 
nằm về phía bên phải của trục không.

⇨ Cụm sợi túp phải rỉ sau khi bơm được mồi.

CẢNH BÁO

Các bộ phận quay không được bảo vệ

Nguy cơ bị chấn thương!

▷ Không chạm tay vào các bộ phận đang quay.

▷ Khi máy bơm đang chạy, thực hiện các thao tác hết sức cẩn thận.

Có thể làm giảm sự rò rỉ.

1. Siết chặt đai ốc của vòng đệm kín 1/6 vòng.

2. Theo dõi sự rò rỉ thêm năm phút nữa.

Rò rỉ quá mức:
Lặp lại bước 1 và 2 đến khi đạt được giá trị nhỏ nhất.

Rò rỉ quá ít:
Nới lỏng nhẹ đai ốc của vòng đệm kín.

Không có rò rỉ:

Lập tức tắt máy bơm!
Nới lỏng đai ốc vòng đệm kín và lặp lại quá trình chạy thử.

Kiểm tra rò rỉ

Sau khi điều chỉnh mức rò rỉ, theo dõi mức rò rỉ trong hai giờ ở nhiệt độ tối đa. 
Kiểm tra mức rò rỉ có đủ không ở mức áp suất chất lỏng tối thiểu.

 

  Bộ làm kín cơ khí

Sơi túp

 

 

Trước khi chạy thử

Sau năm phút vận hành
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6.1.5 Tắt máy

CHÚ Ý

Chất lỏng bơm bị chảy ngược
Làm hỏng động cơ và cuộn dây!
Tốc độ đảo ngược động cơ vượt mức cho phép!

▷ Tuân thủ giới hạn cho phép của tốc độ đảo ngược động cơ. Xem các tài liệu 
quảng cáo về sản phẩm của nhà sản xuất trong các giấy tờ đi kèm.

▷ Đóng van

✓ Van trong đường ống hút ở trạng thái mở.

1. Đóng van trên đường ống xả.

2. Tắt động cơ và đảm bảo máy bơm chạy chậm lại cho đến khi ngừng hẳn một 
cách êm ái.

GHI CHÚ

Nếu đường ống xả được trang bị van 1 chiều, có thể để van trên ống xả ở trạng thái mở, 
miễn là tuân thủ các yêu cầu và quy định tại hiện trường.

Nếu dừng máy trong thời gian dài:

1. Đóng van trên đường ống hút.

2. Đóng các kết nối phụ trợ.

CHÚ Ý
Nguy cơ đóng băng máy bơm trong khoảng thời gian dài không sử dụng

Làm hỏng máy bơm!

▷ Xả kiệt máy bơm và các buồng gia nhiệt/tản nhiệt (nếu có) hoặc bảo vệ chúng 
không bị đóng băng.

6.2 Giới hạn hoạt động

NGUY HIỂM

Không tuân theo giới hạn hoạt động về áp suất, nhiệt độ, chất lỏng bơm và tốc độ
Nguy cơ phát nổ!
Chất lỏng nhiệt độ cao và độc hại có thể rò rỉ ra ngoài!

▷ Tuân theo thông số vận hành trên phiếu thông tin.

▷ Không bao giờ sử dụng máy bơm để bơm các chất lỏng không phù hợp với đặc tính 

kỹ thuật của máy.

▷ Tránh vận hành máy trong thời gian dài khi van ở trạng thái đóng.

▷ Không bao giờ vận hành máy bơm ở điều kiện nhiệt độ, áp suất và tốc độ quay vượt 
quá quy định trên phiếu thông tin hoặc trên nhãn tên trừ khi được sự đồng ý từ nhà 
sản xuất.

6.2.1 Áp suất vận hành tối đa

CHÚ Ý

Áp suất vận hành vượt quá mức cho phép
Làm hỏng các kết nối và bộ làm kín!

▷ Không bao giờ để áp suất vận hành vượt quá quy định trên phiếu thông tin.
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Áp suất vận hành tối đa phụ thuộc vào kích thước máy bơm, vật liệu cấu thành máy 
bơm và áp suất của thiết kế mặt bích. 
Không để máy bơm vận hành vượt quá giới hạn áp suất tối đa của vật liệu/kích thước 
ghi trên nhãn thông tin hay giới hạn áp suất tối đa của mặt bích.

6.2.2 Giới hạn vận hành thủy lực

CHÚ Ý

Không tuân theo giới hạn vận hành thủy lực

Làm hỏng máy bơm và động cơ

▷ Tuân thủ giới hạn ghi trên nhãn thông tin.

▷ Việc chạy máy thấp hơn giá trị Qmin trong quá trình khởi động vẫn được chấp nhận.

Thông tin tổng quát về giới hạn vận hành thủy lực

NPSH
Yêu cầu

NPSH
hiện tại

Qmin

Q

H

Q
max

B
Q-H

cong

A A

C

Đường cong biểu thị hệ thống

Hình 21: Giới hạn vận hành của máy bơm

NPSH

có sẵn

NPSH của trong hệ 
thống

NPSH

yêu cầu

NPSH yêu cầu

A Giới hạn vận hành B Điểm vận hành
C Giới hạn vận hành không 

có đường biênNPSH
  

Lưu lượng dòng chảy Q sẽ tự động thay đổi áp xuất phía xả thay đổi, dựa theo đặc điểm 
đường Q~H của máy bơm. Các giới hạn phạm vi hoạt động cho phép của máy bơm 
không phụ thuộc lẫn nhau về mặt nguyên nhân tác động.

Giới hạn vận hành lưu lượng thấp 
Giới hạn được thể hiện trong đường cong Q~H bởi giá trị Qmin hoặc bởi sự gián đoạn 
về đường cong biểu thị đặc điểm trong biểu đồ.

Các giới hạn NPSH tại mọi thời điểm
Giới hạn dòng chảy thấp hoặc quá tải được xác định bởi tỷ lệ NPSHYêu cầu và
NPSH

có sẵn
. 

Giới hạn NPSH được xác định như sau: 
Các điểm giao nhau giữa NPSHyêu cầu and NPSHcó sẵn được thể hiện trên đường 
đặc điểm H/Q, nơi thể hiện giới hạn vận hành.

Nếu máy bơm được vận hành ngoài các giới hạn trên hoặc có các thay đổi về hệ 
thống xảy ra, kiểm tra lại giá trị NPSH.
Nếu cần thiết, hãy tham khảo trung tâm dịch vụ khách hàng gần nhất.
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6.2.3 Tần suất khởi động

NGUY HIỂM

Nhiệt độ bề mặt động cơ quá cao
Nguy cơ phát nổ!
Làm hỏng động cơ!

▷ Đối với loại động cơ chống cháy nổ, tuân thủ tần suất khởi động do nhà sản 
xuất quy định trong tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm đi kèm.

CHÚ Ý

Khởi động lại máy bơm khi động cơ đang tắt dần
Làm hỏng máy bơm!

▷ Không được khởi động lại máy bơm trước khi rô-to ngừng quay hẳn.

Tần suất khởi động thường phụ thuộc vào mức tăng nhiệt độ tối đa của động cơ. Điều 
này phụ thuộc vào hệ số dự phòng quá tải của động cơ ở trạng thái tĩnh và kiểu khởi 
động (DOL, star-delta, mô-men quán tính, v.v.). 
Tuân thủ hướng dẫn sử dụng động cơ từ nhà sản xuất.

6.2.4 Chất lỏng bơm

6.2.4.1 Nhiệt độ chất lỏng bơm

CHÚ Ý

Nhiệt độ chất lỏng quá cao hoặc quá thấp

Làm hỏng máy bơm!

▷ Không bao giờ vận hành máy bơm khi các van khóa ở trạng thái đóng.

▷ Không bao giờ vận hành máy bơm khi nhiệt độ cao hơn hoặc thấp hơn nhiệt độ 
chỉ định trên phiếu thông tin hoặc nhãn tên trừ khi được sự đồng ý từ nhà sản xuất.

Nếu giá trị nhiệt độ không được ghi trên phiếu thông tin, áp dụng giới hạn nhiệt độ 
dưới đây. Nhiệt độ thực tế không được thấp hoặc cao hơn nhiệt độ cho phép.

Bảng 13: Giới hạn nhiệt độ của chất lỏng bơm

Nhiệt độ chất lỏng tối thiểu

Nhiệt 
độ 
chất 
lỏng 
tối đa
+80°C

6.2.4.2 Chất lỏng/chất rắn có tính mài mòn

CHÚ Ý

Các mảnh vụn hoặc chất rắn có tính mài mòn nằm trong chất lỏng 
Làm hỏng máy bơm!

▷ Tuân theo các giới hạn ghi trên phiếu thông tin.

▷ Rửa sạch ống trước khi chạy thử máy.

▷ Lắp đặt bộ lọc trong hệ thống nếu cần thiết.

Không được vượt quá hàm lượng chất rắn cho phép ghi trên phiếu thông tin. Khi máy bơm 
các chất lỏng có các chất mài mòn, việc hao mòn các chi tiết thủy lực và vòng đệm trục là 
điều không tránh khỏi. Trong trường hợp này, thu hẹp khoảng cách kiểm tra thường lệ.
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GHI CHÚ

Chất rắn, đặc biệt là dạng sợi dài, các cặn nhựa hoặc tương tự có thể dẫn đến tắc nghẽn
các hệ thống ống phụ trợ cho bộ phận làm kín và làm hỏng bộ làm kín cơ khí.

6.3 Chạy thử/Khởi động/Tắt máy

CHÚ Ý

Máy bị ăn mòn do các chất có hoạt tính mạnh bị ứ đọng, ví dụ: các chất lỏng có chloride
Làm hỏng máy bơm!

▷ Sau mỗi 24 giờ cần chạy máy bơm trong 30 phút hoặc là phun rửa máy bằng nước 
sạch.(8)

TTTổổổ   mmmáááyyy   bbbơơơmmm   đđđããã   đđđưưượợợccc   lllắắắppp   đđđặặặttt

✓ Cần cung cấp đầy đủ chất lỏng để kiểm tra khả năng vận hành của máy bơm.

1. Khởi động máy bơm đều đặn một lần mỗi tháng hoặc ít nhất là một lần mỗi ba 
tháng trong khoảng năm phút sau thời gian dài tắt máy. Điều này sẽ giúp ngăn  
các chất cặn hình thành trong máy bơm và khu vực bơm.

Máy bơm được tháo rời khỏi các ống dẫn và lưu kho

✓ Máy bơm cần được xả kiệt (⇨ Mục 7.3 trang 52) và tuân thủ hướng dẫn tháo 
dỡ máy bơm an toàn.

1. Phun một lớp sơn có hoạt chất bảo quản vào mặt trong của vỏ máy bơm, đặc 
biệt là khe hở ngoài của cánh bơm.

2. Phun hoạt chất bảo quản vào các miệng hút và xả.
Khuyến cáo người dùng đóng các miệng hút và xả của máy bơm (Ví dụ: các nắp 
nhựa hoặc tương tự).

3. Cần phủ dầu hoặc chất mỡ lên các bộ phận cơ khí và bề mặt của máy bơm (với 
dầu không có silicone và mỡ loại dùng để chế biến thức ăn nếu cần) để bảo vệ các 
chi tiết này không bị rỉ sét.
Tuân thủ các hướng dẫn bổ sung (⇨ Mục 3.3 trang 14) .

6.4 Sử dụng lại máy sau một thời gian

Để sử dụng lại máy bơm, cần tuân thủ các mục trong phần hướng dẫn chạy thử/khởi 

động (⇨ Mục 6.1 Trang 39) và giới hạn hoạt động (⇨ Mục 6.2 Trang 42) .

Ngoài ra, thực hiện các hoạt động bảo dưỡng/bảo trì trước khi đưa máy bơm vào sử 
dụng lại. 

CẢNH BÁO

Không lắp đặt lại hoặc không kích hoạt các thiết bị bảo vệ
Nguy cơ bị thương khi các bộ phận chuyển động hoặc chất lỏng thoát ra ngoài!

▷ Khi máy chạy xong, lắp đặt lại máy và/hoặc kích hoạt lại các thiết bị an toàn và bảo 
vệ.

GHI CHÚ

Đối với các máy bơm đã sử dụng trên 5 năm, chúng tôi khuyến cáo thay tất cả 
vòng đệm kín cao su.

 

 

 

8) Ví dụ: Nước uống hoặc nước đã khử khoáng chất.
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7 Bảo dưỡng/bảo trì
7.1 Quy định an toàn

NGUY HIỂM

Phát ra tia lửa khi đang thực hiện bảo trì
Nguy cơ phát nổ!

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

▷ Không thực hiện công việc bảo dưỡng cho máy bơm tại môi trường dễ phát nổ.

NGUY HIỂM

Bảo dưỡng máy bơm không đúng cách
Nguy cơ phát nổ!
Làm hỏng máy bơm!

▷ Bảo dưỡng máy bơm thường xuyên.

▷ Lên lịch bảo dưỡng định kỳ đặc biệt với các chất bôi trơn, vòng đệm kín trục và các 
mối nối.

NGUY HIỂM

Nhiệt độ cao bất thường do máy chạy khô
Nguy cơ phát nổ!
Nguy cơ gây cháy!
Làm hỏng máy bơm!

▷ Không được vận hành máy bơm khi không có chất lỏng.

▷ Không được đóng các van trong ống xả và/hoặc ống hút trong suốt quá 
trình vận hành bơm.

NGUY HIỂM

Nhiệt độ cao bất thường do ổ trục quá nóng hoặc do ổ trục bị hỏng
Nguy cơ phát nổ!
Nguy cơ gây cháy!
Làm hỏng máy bơm!

▷ Thường xuyên kiểm tra ổ trục quay xem có tiếng động lạ không

Doanh nghiệp sử dụng máy bơm phải đảm bảo công tác bảo dưỡng, giám sát và lắp đặt 
máy được thực hiện bởi nhân sự đã được ủy quyền, qua đào tạo và quen với sách 
hướng dẫn sử dụng.

CẢNH BÁO

Máy bơm tự khởi động ngoài ý muốn

Nguy cơ chấn thương khi các bộ phận chuyển động!

▷ Đảm bảo máy bơm không tự khởi động ngoài ý muốn.

▷ Luôn ngắt các kết nối điện trước khi thao tác với máy bơm.
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CẢNH BÁO

Các chất lỏng nguy hại cho sức khỏe và/hoặc chất lỏng có nhiệt độ cao

Nguy cơ chấn thương!

▷ Tuân thủ các quy định liên quan.

▷ Sử dụng biện pháp phù hợp để bảo vệ con người và môi trường khi làm ráo máy bơm.

▷ Làm sạch máy bơm dùng để bơm các chất lỏng nguy hại cho sức khỏe.

CẢNH BÁO

Máy bơm vận hành rung lắc
Nguy cơ gây chấn thương bàn chân và bàn tay!

▷ Trong quá trình lắp đặt/tháo dỡ, bảo vệ máy bơm/ các bộ phận máy bơm khỏi 
bị nghiêng hoặc ngã đổ.

Thực hiện kế hoạch bảo dưỡng đều đặn sẽ giúp tránh việc máy hỏng hóc nặng và giảm 
thiểu các vấn đề phát sinh, đảm bảo vận hành ổn định mà không tốn  nhiều chi phí sửa 
chữa.

GHI CHÚ

Mọi công tác bảo dưỡng, bảo trì và lắp đặt phải được KSB Service hoặc các cơ sở do 
KSB ủy nhiệm thực hiện. Tìm địa chỉ liên hệ gần nơi bạn ở trong quyển sách địa chỉ 
hoặc trên trang web  "www.ksb.com/contact".

Không được dùng lực mạnh để tháo dỡ và lắp đặt lại máy bơm. 

7.2 Bảo dưỡng/Giám sát

7.2.1 Giám sát hoạt động

NGUY HIỂM

Nguy cơ phát nổ môi rường không khí bên trong máy bơm.
Nguy cơ phát nổ!

▷ Bên trong máy bơm, bộ làm kín trục và hệ thống phụ trợ phải được nạp đầy chất 
lỏng mọi lúc.

▷ Áp suất hút phải nằm trong dải cho phép.

▷ Cung cấp hệ thống giám sát thích hợp.

NGUY HIỂM

Nhiệt độ cao bất thường do ổ trục quá nóng hoặc do ổ trục bị hỏng
Nguy cơ phát nổ!
Nguy cơ gây cháy!

 Làm hỏng máy bơm!
 Nguy cơ gây cháy!

▷ Thường xuyên kiểm tra mực chất lỏng bôi trơn.

▷ Thường xuyên kiểm tra ổ trục quay xem có phát ra tiếng động lạ không.
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NGUY HIỂM

Nhiệt độ cao bất thường do máy chạy khô
Nguy cơ phát nổ!
Nguy cơ gây cháy!
Làm hỏng máy bơm!

▷ Không được vận hành máy bơm khi không có chất lỏng.

▷ Không được đóng các van trên đường ống xả và/hoặc ống hút trong suốt 

quá trình bơm.

CẨN TRỌNG

Nhiệt độ của chất lỏng cao vượt mức cho phép
Làm hỏng máy bơm!

▷ Không được vận hành máy trong một thời gian dài khi van xả ở trạng thái 
đóng. (làm tăng nhiệt độ chất lỏng).

▷ Tuân thủ giới hạn nhiệt độ trên bảng thông tin và trong mục giới hạn vận
hành. (⇨ Mục 6.2 Trang 42)

CẨN TRỌNG

Ăn mòn do các chất có hoạt tính mạnh ứ đọng, chẳng hạn như các chất lỏng có chứa

chloride

Làm hỏng máy bơm!

▷ Sau mỗi 24 giờ cần vận hành máy bơm ít nhất 30 phút hoặc rửa bằng nước sạch.(9)

Khi máy bơm đang hoạt động, quan sát và kiểm tra các yếu tố sau:

▪ Máy bơm phải chạy thật êm và không có bất kì sự rung lắc nào.

▪ Kiểm tra vòng bộ làm kín trục. (⇨ Mục 6.1.4 Trang 41)

▪ Kiểm tra xem có rò rỉ tại vòng đệm cố định không.

▪ Kiểm tra xem có âm thanh lạ phát ra tại vòng bi không.
Sự rung lắc, âm thanh và sự gia tăng lưu lượng chất lỏng hút vào dù điều kiện vận hành không 
thay đổi.

▪ Kiểm tra xem các kết nối phụ trợ có hoạt động tốt không.

▪ Kiểm tra máy bơm khi ở chế độ chờ.
Đảm bảo máy bơm ở chế độ chờ đã sẵn sàng cho hoạt động, khởi động máy mỗi tuần một lần.

▪ Theo dõi nhiệt độ tại vòng bi.
Nhiệt độ tại vòng bi không được vượt quá 90 °C (đo ở phía bên ngoài của giá đỡ vòng bi).

▪ Kiểm tra khả năng linh hoạt của các khớp nối và thay mới chúng nếu cần thiết.

▪ Kiểm tra các thiết bị đo áp suất.

▪ Kiểm tra thiết bị điều khiển dựa theo tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất.

▪ Kiểm tra xem bộ phận giảm chấn của khớp nối có chạm vào khớp nối không.

▪ Đảm bảo đã thực hiện việc nối đất.

CẨN TRỌNG

Nhiệt độ vòng bi khi vận hành vượt quá giới hạn cho phép
Làm hỏng máy bơm!

▷ Nhiệt độ vòng bi của máy bơm không được vượt quá 90 °C (Đo ở phía bên ngoài 
giá đỡ vòng bi).

 

9) Ví dụ: nước uống được hoặc nước đã khử khoáng chất
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GHI CHÚ

Sau khi chạy thử, nhiệt độ chất mỡ bôi trơn tại các chi tiết quay vòng bi có thể tăng lên 
trong quá trình vận hành. Nhiệt độ cao nhất chỉ xảy ra sau một thời gian vận hành nhất 
định (có thể lên đến 48 tiếng tùy điều kiện).

7.2.1.1 Các giá trị mở và dừng máy

Có thể gắn nhiều cảm biến vào máy bơm. Nếu lắp đặt các cảm biến này, cần quan sát các giá trị mở và những cảnh 

báo và dừng máy sau đây:

Bảng 14: Cảnh báo và các giá trị mở

Cảm biến Giá trị cảnh báo Giá trị dứng máy

Độ rung 10) của máy bơm với công suất danh định 
động cơ < 200 kW [mm/s - rms]

6.311) 9.5

Độ rung 12) của máy bơm với công suất danh định động 
cơ > 200 kW [mm/s - rms]

7.613) 11.9

Nhiệt độ vòng bi ở phía ngoài [°C] 85 90

7.2.2 Giám sát

NGUY HIỂM

Nhiệt độ quá cao do ma sát, va chạm hoặc các tia lửa ma sát
Nguy hiểm do nổ!
Nguy hiểm do cháy!
Hư hại cho bộ máy bơm!

▷ Kiểm tra thường xuyên bảo vệ khớp nối, các bộ phận bằng nhựa và bộ các bộ phận bảo 
vệ khác của các bộ phận quay về biến dạng và đảm bảo đủ khoảng cách đến các bộ 
phận quay.

7.2.2.1 Thông tin chung

Kiểm tra và bảo trì tất cả các bộ phận của bộ máy bơm như đã mô tả trong các hướng dẫn vận hành 
tương ứng mà các nhà sản xuất cung cấp.
Tài liệu sản phẩm của nhà sản xuất được kèm theo các tài liệu đặt hàng được giao cùng với sản 
phẩm.

7.2.2.2 Bảo trì thông thường và các khoảng thời gian kiểm tra

Bảng 15: Bảo trì thông thường và các khoảng thời gian kiểm tra

Khoảng thời gian Số người Thời gian Nhiệm vụ bảo trì

Hàng ngày 1 6 phút. ▪ Kiểm tra rò rỉ tại bộ làm kín cơ khí 
hoặc tốc độ rò rỉ ở cụm sợi túp

Hàng tuần 1 15 phút. ▪ Kiểm tra thông số vận hành bơm (áp suất 
hút, cột áp, nhiệt độ vòng bị, độ ồn và độ 
rung).

 

 

 

 

10) Theo DIN ISO 10816-7, loại II, khu vực A
11) Trong khoảng vận hành ưu tiên 0,7 ≤Q/Qopt≤1,2 giá trị rung của các bơm mới chạy thử có các điều kiện hệ thống tốt (bố cục đường ống, nhiệt độ 

dẫn vào tại   máy bơm,…) dưới ranh giới của khu vực A theo theo DIN ISO 10816-7, chẳng hạn dưới 3,5mm/s rms.
12) Theo DIN ISO 10816-7, loại II, khu vực A
13) Trong khoảng vận hành ưu tiên 0,7 ≤Q/Qopt≤1,2 giá trị rung của các bơm mới chạy thử có các điều kiện hệ thống tốt (bố cục đường ống, nhiệt độ 

dẫn vào tại máy bơm,…) dưới ranh giới của khu vực A theo theo DIN ISO 10816-7, chẳng hạn dưới 4,2 mm/s rms.
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Khoảng thời gian Số người Thời gian Nhiệm vụ bảo trì

Hàng tháng 1 15 phút. ▪ Kiểm tra khe hở xoắn của khớp nối (xem 
các chỉ dẫn vận hành của khớp nối).

1 15 phút. ▪ Chuyển sang bơm dự phòng nếu có, 
hoặc tiến hành chạy kiểm tra chức 
năng (5 phút).

20.000 giờ vận hành một lần 2 3h ▪ Thay thế các vòng bi

4 năm một lần hoặc nếu áp suất 
phía xả giảm

2 6h ▪ Kiểm tra thông thường và đại tu máy bơm 
theo các chỉ dẫn vận hành.

▪ Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết:

– các ổ trục, vòng chịu mòn cánh
bơm, vòng chịu mòn bánh cánh 
quạt, ống lót bảo vệ trục

– bánh cánh quạt và trục

– Thay thế các bộ phận làm kín.

7.2.2.3 Kiểm tra các khe hở

Các khe hở quá lớn sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu suất máy bơm. Các tổn thất hiệu suất 
và đầu xả sẽ xảy ra.

Để kiểm tra các khe hở, tháo rô-to. Nếu khe hở lớn hơn mức cho phép, thay thế vòng 
chịu mòn vỏ bơm và vòng chịu mòn cánh bơm.

Bảng 16: Các khe hở [mm]

Kích cỡ máy bơm Khe hở danh định cho 
phép tối đa (giới hạn 
mòn)

Khe hở tối thiểu Khe hở tối 
đa

D2 - D1

2

S min S max.

80 - 210 0.3 0.15 0.2
80 - 270 0.3 0.15 0.2
80 - 370 0.3 0.15 0.2
100 - 250 0.35 0.17 0.2
100 - 310 0.35 0.17 0.2
100 - 375 0.35 0.17 0.2
125 - 230 0.35 0.18 0.23
125 - 290 0.35 0.18 0.23
125 - 365 0.35 0.18 0.23
125 - 500 0.35 0.18 0.23
150 - 290 0.45 0.22 0.26
150 - 360 0.45 0.22 0.26
150 - 460 0.45 0.22 0.26
150 - 605 0.45 0.22 0.26
200 - 320 0.5 0.24 0.28
200 - 420 0.5 0.24 0.28
200 - 520 0.5 0.24 0.28
200 - 670 0.5 0.24 0.28
250 - 370 0.5 0.24 0.28
250 - 480 0.5 0.24 0.28
250 - 600 0.5 0.24 0.28
250 - 800 0.5 0.24 0.28
300 - 300 0.5 0.24 0.28
300 - 435 0.6 0.29 0.35
300 - 560 0.6 0.29 0.35
300 - 700 0.6 0.29 0.35

 

D
1

D
2

S

Hình 22: Khe hở bánh cánh bơm
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Kích cỡ máy bơm Khe hở danh định cho 
phép tối đa (giới hạn 
mòn)

Khe hở tối thiểu Khe hở tối 
đa

D2 - D1

2

S min S max.

300 - 860 0.6 0.29 0.35
350 - 360 0.5 0.24 0.28
350 - 430 0.6 0.32 0.37
350 - 510 0.6 0.32 0.37

GHI CHÚ

Các khe hở tối đa trong bảng dựa trên tổn thất hiệu suất khoảng 3% so với các khe hở 
của máy bơm trong tình trạng gần như mới.

7.2.2.4 Các bộ lọc làm sạch

CẨN TRỌNG

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

Hư hại cho máy bơm!

▷ Theo dõi mức độ nhiễm bẩn của bộ lọc bằng những phương tiện thích hợp 
(chẳng hạn: dụng cụ đo chênh áp).

▷ Vệ sinh bộ lọc trong các khoảng thời gian thích hợp.

7.2.2.5 Bôi trơn các ổ trục bộ phận lăn

NGUY HIỂM

Nhiệt độ quá cao do các ổ trục chạy nóng hoặc bít ổ trục bị hỏng
Nguy hiểm do nổ!
Nguy hiểm do cháy!
Hư hại cho bộ máy bơm!

▷ Kiểm tra thường xuyên các bít ổ trục.

CẨN TRỌNG

Bảo quản tạm thời bộ máy bơm quá lâu
Sự hình thành lớp cặn hoặc nước ngưng, hóa nhựa hoặc rò rỉ dầu mỡ!

▷ Thay thế toàn bộ các bộ phận lăn trước khi đem bộ máy bơm đi bảo trì. 

CẨN TRỌNG

Máy bơm được bảo quản quá lâu hoặc không đúng cách

Hư hại đối với máy bơm!

▷ Kiểm tra các ổ trục bộ phận lăn và dầu bôi trơn. Nếu nghi vấn có bất kỳ hư hại 
nào, thay thế các ổ trục bộ phận lăn.

Các ổ trục bộ phận lăn đã được tra sẵn mỡ bôi trơn. Không cần phải bôi trơn lại.
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7.3 Xả/vệ sinh

CẢNH BÁO

Các lưu chất, chất tiêu hao, chất tiếp tế nóng và/hoặc gây hại cho sức khỏe

Nguy hiểm cho người và môi trường!

▷ Thu gom và xử lý thích hợp lưu chất bị tràn và cặn của lưu chất 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 pháp luật về xử lý các lưu chất gây nguy hại tới sức 
khỏe.

Nếu bộ máy bơm đã được dùng để bơm các lưu chất mà cặn của chúng có thể gây ăn mòn 
trong điều kiện độ ẩm không khí hoặc có thể bắt cháy khi tiếp xúc với oxy, phải trung hòa cho 
bộ máy bơm và phải thổi khí trơ khan qua máy bơm để làm khô.

Sử dụng kết nối 6B để xả kiệt lưu chất đã bơm (xem các kết nối phụ).

7.4 Tháo bộ máy bơm

7.4.1 Thông tin chung/Các quy định an toàn

NGUY HIỂM

Không chuẩn bị đầy đủ trước khi vận hành máy bơm (bộ)

Nguy cơ tổn thương!

▷ Tắt bộ máy bơm đúng cách.

▷ Đóng các van trong đường hút và xả.

▷ Xả kiệt máy bơm và xả áp suất máy bơm. (⇨ Phần 7.3 Trang 52)

▷ Đóng bất kỳ kết nối phụ.

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

CẢNH BÁO

Nhân viên không có chuyên môn vận hành máy bơm (bộ)

Nguy cơ tổn thương!

▷ Công việc sửa chữa và bảo trì phải do nhân viên có tay nghề và chuyên môn thực 
hiện.

CẢNH BÁO

Nâng/di chuyển các cụm hoặc bộ phận nặng

Tổn thương cá nhân và hư hại cho tài sản!

▷ Sử dụng các thiết bị vận chuyển phù hợp, thiết bị nâng và palăng nâng để di 
chuyển các cụm hoặc bộ phận nặng.

CẢNH BÁO

Khởi động bộ máy bơm do sơ ý

Nguy cơ tổn thương do các bộ phận quay!

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

▷ Đảm bảo rằng các kết nối điện được ngắt kết nối trước khi thực hiện công việc 
trên bộ máy bơm.
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CẢNH BÁO

Bề mặt nóng
Nguy cơ tổn thương!

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

CẢNH BÁO

Các bộ phận có các mép sắc
Nguy cơ tổn thương do cắt hoặc xén!

▷ Luôn thận trọng khi thực hiện công việc lắp đặt và tháo dỡ.

▷ Đeo găng tay khi vận hành.

Tuân thủ các chỉ dẫn và thông tin an toàn chung. (⇨ Mục 2.8 Trang 10)

Đối với bất kỳ công việc nào trên động cơ, tuân thủ các chỉ dẫn của nhà sản 
xuất động cơ liên quan.

Để tháo dỡ và lắp lại, xem bản vẽ lắp ráp chung.

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

7.4.2 Chuẩn bị bộ máy bơm

NGUY HIỂM

Bộ máy bơm có thể trượt ra khỏi hệ thống treo

Nguy hiểm đối với tính mạng do các bộ phận rơi!

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

▷ Không được gắn hệ thống treo vào đầu trục tự do hoặc bu lông vòng động cơ.

▷ Lưu ý dữ liệu trọng lượng và trọng tâm.

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

▷ Sử dụng các phụ kiện nâng thích hợp và được cho phép, chẳng hạn: các kẹp nâng 
tự siết chặt.

GHI CHÚ

Lắp đặt ngang
Các máy bơm đã được thiết kế theo cách có thể tháo và lắp toàn bộ roto mà không 
cần phải tháo đường xả và hút và không làm ảnh hưởng đến độ thẳng hàng của bộ 
máy bơm.

GHI CHÚ

Lắp đặt dọc
Để tháo một máy bơm được lắp đặt đứng, phải tháo toàn bộ máy bơm và đặt ở vị 
trí nằm ngang. Sau đó, có thể tháo toàn bộ roto.

Chuẩn bị để tháo

✓ Các van cổng trong các đường xả và hút đã được đóng.

✓ Động cơ đã được ngắt khỏi nguồn điện và đảm bảo không khởi động do sơ ý.

✓ Máy bơm đã được xả kiệt.

1. Tháo đường rửa và bất kỳ đường cấp phụ được nối với máy bơm.

2. Tháo bảo vệ khớp nối và bất kỳ tấm chắn nào khác.

3. Tách bơm khỏi động cơ.
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Tháo các bơm được lắp đặt đứng, dạng lắp đặt DJ

999000111...111333
920.08

593.01

904.02

901.12

182

102

550.04

Hình 23: Kiểu lắp đặt DJ
✓ Chuẩn bị sẵn thiết bị nâng có kích cỡ phù hợp cho các khối lượng bộ phận được 

chỉ định.

✓ Các van cổng trong đường xả và được hút đã được đóng.

✓ Động cơ đã được ngắt khỏi nguồn điện và được đảm bảo không thể khởi động 
do sự sơ ý.

✓ Bơm đã được xả kiệt.

✓ Đã tháo bất kỳ đường xả phụ.

✓ Bơm đã được tách khỏi động cơ.

1. Mở các bộ phận nối giữa mặt bích máy bơm và các ống.

2. Nâng vỏ bơm 102 bằng thiết bị nâng và cố định nó.

3. Tháo kết nối vít  901.13/920.08 giữa máy bơm và ray 593.01 và tháo ray.

4. Tháo chốt 904.02.

5. Tháo kết nối vít 901.12 giữa máy bơm và chân 182. Nâng máy bơm và đặt xuống 
theo vị trí nằm ngang trên một bề mặt thích hợp.

Tháo các máy bơm được lắp đặt đứng, dạng lắp đặt DB

901.13

102

182

901.12
550.04

904.02

920.08

341

920.12

901.14

550.04

Hình 24: Lắp đặt DB

Lắp đặt DJ

Lắp đặt DB
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✓ Chuẩn bị sẵn thiết bị nâng có kích cỡ phù hợp cho các khối lượng bộ phận được 
chỉ định.

✓ Các van cổng trong đường xả và được hút đã được đóng.

✓ Động cơ đã được ngắt khỏi nguồn điện và được đảm bảo không thể khởi động 
do sự sơ ý.

✓ Bơm đã được xả.

✓ Đã tháo bất kỳ đường xả phụ.

✓ Bơm đã được tách khỏi động cơ.

1. Tháo kết nối vít 901.14/920.12 giữa động cơ và vòng dẫn động 341.

2. Sử dụng thiết bị nâng có kích cỡ phù hợp để nâng động cơ và đặt trên một bề mặt 
thích hợp.

3. Nâng vòng dẫn động 341 bằng thiết bị nâng và cố định nó.

4. Tháo kết nối vít 901.13/920.08 giữa vòng dẫn động 341 và máy bơm. Nâng 
vòng dẫn động 341 và đặt xuống một bề mặt thích hợp. 

5. Tháo các bộ phận nối giữa mặt bích máy bơm và các ống.

6. Tháo chốt 904.02.

7. Nâng hộp xoắn ốc 102 từ thiết bị nâng và cố định nó.

8. Tháo kết nối vít 901.12 giữa máy bơm và đế 182. Nâng máy bơm lên và đặt nó 
xuống ở vị trí nắm ngang trên một bề mặt thích hợp.

Tháo các máy bơm đã được lắp đặt dọc trong lắp đặt DK

901.13

102

182 901.12
550.04

904.02

920.08

341

920.12

901.14
901.51
550.51

183

550.04

550.52
920.52

901.52

Hình 25: Kiểu lắp đặt DK
✓ Chuẩn bị sẵn thiết bị nâng có kích cỡ phù hợp cho các khối lượng bộ phận được 

chỉ định.

✓ Các van cổng trong đường xả và được hút đã được đóng.

✓ Động cơ đã được ngắt khỏi nguồn điện và được đảm bảo không thể khởi động 
do sự sơ ý.

✓ Bơm đã được xả kiệt.

✓ Đã tháo bất kỳ đường xả phụ.

✓ Bơm đã được tách khỏi động cơ.

Lắp đặt DK
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1. Tháo kết nối vít 901.14/920.12 giữa động cơ và vòng dẫn động 341.

2. Sử dụng thiết bị nâng có kích cỡ phù hợp để nâng động cơ và đặt trên một bề mặt 
thích hợp.

3. Nâng vòng dẫn động 341 bằng thiết bị nâng và cố định nó.

4. Tháo kết nối vít 901.51 giữa vòng dẫn động 341 và đế đỡ 183. Tháo kết nối vít 
901.52/920.52 giữa đế đỡ 183 và đế 182. 

5. Tháo kết nối vít 901.13/920.08 giữa vòng dẫn động 341 và máy bơm. Nâng 
vòng dẫn động 341 và đặt nó xuống trên một bề mặt thích hợp.

6. Tháo các bộ phận nối giữa mặt bích máy bơm và các ống.

7. Tháo chốt 904.02.

8. Nâng vỏ bơm 102 từ thiết bị nâng và cố định nó.

9. Tháo kết nối vít 901.12 giữa máy bơm và đế 182. Nâng máy bơm lên và đặt nó 
xuống ở vị trí nắm ngang trên một bề mặt thích hợp.

Tháo các máy bơm được lắp đặt đứng dạng lắp đặt DP

901.13

920.08

593.01

904.02

901.12182

102

550.04

901.14
920.14
550.14

901.15

89-12
901.13
550.13

Hình 26: Lắp đặt DP

✓ Chuẩn bị sẵn thiết bị nâng có kích cỡ phù hợp cho các khối lượng bộ phận được 
chỉ định.

✓ Các van cổng trong đường xả và được hút đã được đóng.

✓ Động cơ đã được ngắt khỏi nguồn điện và được đảm bảo không thể khởi động 
do sự sơ ý.

✓ Bơm đã được xả kiệt. 

✓ Đã tháo bất kỳ đường xả phụ.

✓ Bơm đã được tách khỏi động cơ.

1. Tháo các bộ phận kết nối giữa động cơ và giá động cơ 89-12.

2. Sử dụng thiết bị nâng có kích cỡ phù hợp để nâng động cơ và đặt nó lên một bề 
mặt thích hợp.

3. Cố định giá động cơ. Tháo các bộ phận kết nối 901.13 của giá động cơ. Tháo giá 
động cơ 89-12.

Lắp đặt DP
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4. Tháo các bộ phận nối giữa mặt bích máy bơm và các ống.

5. Nâng vỏ bơm102 bằng thiết bị nâng và cố định nó.

6. Tháo kết nối vít 901.13/920.08 giữa máy bơm và ray 593.01 và tháo ray.

7. Tháo chốt 904.02.

8. Tháo kết nối vít 901.12 giữa máy bơm và đế 182. Nâng máy bơm và đặt nó 
xuống ở một vị trí nằm ngang trên một bề mặt thích hợp.

7.4.3 Mở vỏ bơm

102 / 105.01

102 / 105.02

471 901.16

Hình 27: Mở vỏ bơm
✓ Máy bơm đã được đặt ở vị trí nằm ngang trên một bề mặt bằng phẳng và vững 
chắc.

✓ Chuẩn bị sẵn thiết bị nâng có kích cỡ phù hợp.

1. Nâng vỏ bơm 102 từ thiết bị nâng và cố định nó.

2. Tháo kết nối vít 901.16 tại nắp bít 47114) và trượt nắp bít về phía sau.

3. Tháo các bu-lông 901.1/901.02 khỏi mặt bích phân chia vỏ bơm. Tách nửa vỏ trên 
105.02 khỏi nửa vỏ dưới 105.01 bằng vít ép và nhấc lên bằng thiết bị nâng. Hãy 
cẩn trọng để nâng thẳng phần trên lên mà không được làm nghiêng nó.

4. Đặt phần thân trên của vỏ bơm105.02 trên một bề mặt lắp ráp.

7.4.4 Tháo roto

360
350.01
901.04

901.07 920.05
550.11
904

471 901.16102 / 105.01

Hình 28: Tháo roto

✓ Phần thân trên của vỏ bơm đã được tháo.

✓ Chuẩn bị sẵn palăng có kích cỡ phù hợp.

 

 

14) Chỉ dùng cho bít cơ học
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1. Tháo kết nối vít 901.4 giữa hộp ổ trục 350.1 và các giá ổ trục. Tháo kết nối 
vít 901.07 /920.05 để siết chặt nắp ổ trục 360.

2. Ấn hộp ổ trục ra khỏi hub giữa của hộp xoắn ốc. Sử dụng thiết bị nâng thích hợp, 
chẳng hạn các dây có vòng để nâng roto ra khỏi thân dưới của vỏ bơm và đặt nó 
an toàn ở vị trí nằm ngang.

7.4.5 Tháo roto

Tháo roto khỏi một máy bơm được lắp đặt ngang

✓ Roto đã được đặt trên một bề mặt lắp ráp sạch sẽ và được cố định khỏi lăn.

✓ Chuẩn bị sẵn bản vẽ lắp ráp chung.

1. Tháo nửa nối đầu máy bơm.

2. Kéo hộp ổ trục của ổ trục cố định ra (đối diện với đầu dẫn động).

3. Tháo  đai ốc tròn có rãnh 920.03.

4. Tháo ổ bi rãnh sâu 312 với ống lót 520 khỏi trục.

5. Tháo nắp ổ trục 360.

6. Kéo vòng V 411.01 khỏi ống lót bảo vệ trục.

7. Kéo ống bảo vệ trục 524.01 ra.

8. Tháo hộp bít trục 441.

9. Cánh bơm 234 tựa lên trục với một khớp trượt. Thông thường, có thể tháo nó 
một cách dễ dàng. Nếu khó tháo cánh bơm , có thể nới lỏng nó bằng cách gõ 
nhẹ vào hub bằng búa gỗ.

10. Nếu có thể, tháo ống lót bảo vệ trục thứ hai 524.01 bằng hộp bít trục 441.

11. Kéo hộp bít trục 350.01 ra.

12. Tháo khuyên hãm 932 và kéo ổ bi rãnh sâu 321 ra.

Tháo roto của bơm lắp đặt dạng đứng

✓ Roto đã được đặt trên một bề mặt lắp ráp sạch sẽ và được cố định khỏi lăn.

✓ Chuẩn bị sẵn bản vẽ lắp ráp chung.

1. Tháo nửa khớp nối đầu máy bơm.

2. Tháo các đai ốc 920.02. Tháo nắp ổ trục 160. Sau đó tháo đai ốc hãm 920.01, lò xo 
đĩa 950 và đĩa 550.03.

3. Tháo hộp ổ trục 350.02, ống lót bảo vệ trục 524.02, ống lót ổ trục 545 và ống lót 
đệm 525.

4. Cánh bơm quạt 234 tựa lên trục với một khớp trượt. Thông thường, có thể tháo 
nó một cách dễ dàng. Nếu khó tháo cánh bơm, có thể nới lỏng nó bằng cách 
gõ nhẹ vào hub bằng búa gỗ.

5. Tháo hộp bít 441 với bít trục và ống lót bảo vệ trục 524.01.

6. Tháo các đai ốc 920.05, hộp ổ trục 350.01 với vòng đệm 550.02 và khuyên hãm 
932 cũng như vòng đệm 550.01.

7. Tháo nắp ổ trục 360 và ổ bi rãnh sâu 321.

 

7 Bảo trì/bảo dưỡng

 

58 / 92
Omega / Omega V



7.5 Lắp lại bộ máy bơm

7.5.1 Thông tin chung/Các quy định an toàn

NGUY HIỂM

Bộ máy bơm có thể trượt ra khỏi hệ thống treo

Nguy hiểm đến tính mạng do các bộ phận rơi!

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

▷ Không được gắn hệ thống treo vào đầu trục tự do hoặc bu lông vòng động cơ.

▷ Lưu ý dữ liệu trọng lượng và trọng tâm.

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

▷ Sử dụng các phụ kiện nâng thích hợp và được cho phép, chẳng hạn: các kẹp 
nâng tự siết chặt.

CẢNH BÁO

Nâng/di chuyển các cụm hoặc bộ phận nặng không đúng cách

Thương tổn cho người và hư hại tài sản!

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

CẢNH BÁO

Nhân viên không có chuyên môn thực hiện các công việc trên máy bơm (bộ)

Nguy cơ tổn thương!

▷ Công việc sửa chữa và bảo trì phải luôn luôn do nhân viên có tay nghề đào tạo.

CẢNH BÁO

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

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

▷ Luôn luôn đảm bảo các kết nối điện được ngắt trước khi thực hiện công việc trên 
bộ máy bơm.

CẢNH BÁO

Các bộ phận được gia nhiệt để lắp đặt
Nguy cơ bị bỏng tay!

▷ Đeo găng tay bảo vệ phù hợp với công tác lắp đặt.

▷ Để các bộ phận nguội sau khi lắp đặt.

CẨN TRỌNG

Lắp lại không đúng cách
Hư hại cho máy bơm!

▷ Lắp lại máy bơm (bộ) theo các quy tắc chung của thực hành kỹ thuật chuẩn.

▷ Chỉ sử dụng các phụ tùng chính hiệu.

Tuân thủ các chỉ dẫn và thông tin an toàn chung. (⇨ Mục 2.8 Trang 10)

Đối với bất kỳ công việc nào trên động cơ, tuân thủ các chỉ dẫn của nhà sản 
xuất động cơ liên quan.

Đối với việc tháo và lắp lại, xem bản vẽ lắp ráp chung.

Trong trường hợp xảy ra hư hại, bạn có thể liên hệ với nhân viên bảo trì của chúng 
tôi.
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  Luôn luôn lắp lại máy bơm theo đúng bản vẽ lắp ráp chung và các chỉ dẫn lắp đặt.

▪ Không sử dụng các gioăng hình chữ O đã được làm bằng cách cắt dây vòng O 

theo kích cỡ và ghép các đoạn đó lại với nhau.
▪ Thay thế tất cả các gioăng hình chữ Ovà gioăng hình chữ  V bằng các gioăng mới

và vệ sinh các khớp định vị của chúng trên trục. Lắp tất cả các bộ phận bít lên các 
bộ phận tương ứng trước khi bắt đầu lắp.

▪ Tuân thủ các chỉ dẫn lắp đặt liên quan đến vệ sinh, bôi trơn và chất bít kín.

▪ Loại bỏ bất kỳ chất dư bít kín lỏng trước khi bắt đầu lắp ráp.

▪ Phủ các bề mặt  định vị của các bộ phận và các kết nối riêng biệt bằng graphit hoặc 
chất tương tự trước khi lắp lại.

Để lắp lại, siết chặt tất cả các vít và bulông như quy định trong hướng dẫn này.

7.5.2 Lắp đặt roto 

✓ Chuẩn bị thiết bị nâng có kích cỡ phù hợp.

✓ Đặt trục máy bơm ở vị trí nằm ngang trên một bề mặt lắp ráp bằng phẳng và 
sạch, và đảm bảo cho nó không lăn.

✓ Chuẩn bị bản vẽ lắp ráp chung và các chỉ dẫn lắp đặt tương ứng.

1. Các bề mặt định vị, ren và khớp trượt của trục máy bơm 211 đã được làm sạch. 
Bôi keo lắp ráp theo các chỉ dẫn lắp đặt.

2. Lắp các khóa vào rãnh khóa của trục máy bơm 211.

3. Lắp cánh bơm 234. Kiểm tra xem hướng quay của cánh bơm có đúng hay 
không!

Hình 29: Hướng quay của cánh bơm quạt

GHI CHÚ

4. Lắp các vòng chịu mòn lên các bề mặt lăn của bánh cánh quạt. Đảm bảo rằng cạnh 
vát của các vòng hướng ra ngoài (hướng về ổ trục). Lắp các chốt cần thiết để giữ 
các vòng chịu mòn vào vị trí.

5. Trượt các ống lót bảo vệ trục 524.01 lên trục máy bơm 211. Đảm bảo rằng khóa 
của cánh bơm khớp vào rãnh khóa đã có.

7.5.2.1 Lắp bộ làm kín cơ khí

1. Kéo ống lót đệm 525.02 lên ống lót bảo vệ trục 524.01.

2. Trượt hộp bít trục 441 lên trục và lắp bộ làm kín cơ khí như đã mô tả trong các 
chỉ dẫn vận hành của nhà sản xuất.

Trình tự

Các vòng O/vòng
V

Các chất kết dính lắp đặt

Các mômen siết chặt
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Nhìn về phía trục từ đầu dẫn động
Ống hút nằm phía tay trái = hướng quay trái (ngược chiều kim đồng hồ)
Ống hút nằm ở phía phải = hướng quay phải (theo chiều kim đồng hồ) Xem vị trí cánh của cánh bơm



3. Trượt toàn bộ cụm quay lên ống lót bảo vệ trục. Tuân thủ kích cỡ lắp đặt đã nêu 
trong bản vẽ lắp đặt đã nêu trong bản vẽ lắp đặt của bộ làm kín cơ khí  hoặc 
trượt nó cho đến khi tiếp giáp với ống lót đệm. Sau đó siết chặt các vít cấy và cố 
định chúng bằng LOCTITE.

4. Lắp vòng đối tiếp với vòng O tương ứng vào nắp bít (xem bản vẽ lắp ráp chung). 
Có thể bôi dầu bôi trơn vào vòng O. Ấn nó một cách đồng đều. Đảm bảo các bề 
mặt tiếp xúc khô.

5. Lắp nắp bít 471 với vòng đối tiếp.

7.5.2.2 Làm kín bằng sợi túp

✓ Buồng hộp sợi túp yêu cầu phải sạch và không có bất kỳ chất đệm dư thừa.

✓ Ống lót bảo vệ trục có bề mặt kim loại sáng không có các rãnh. Khi cần thiết, thay 
thế ống lót bảo vệ trục.

1. Trượt hộp bít trục 441 lên ống lót bảo vệ trục 524.1.

2. Sử dụng đệm hộp nắp bít 455 để đệm các vòng đệm trong buồng hộp sợi túp.
Lắp các vòng đệm sau từng chiếc một với các mối nối của chúng sole nhau
900 - 1800. Xem bản vẽ lắp ráp chung để nắm được số vòng và vị trí của vòng 
cổ 457 hoặc vòng bôi trơn 458 nếu có thể. Ưu tiên sử dụng các vòng đệm sợi 
túp.

3. Định vị nắp đệm kín 452 và siết chặt nó để điều chỉnh các vòng đệm trong buồng 
nắp bít.

4. Nới lỏng nắp đệm kín để giảm tải lên đệm.

7.5.2.3 Lắp đặt các ổ bi

CẢNH BÁO

Các bộ phận được gia nhiệt để lắp đặt
Nguy cơ bỏng tay!

▷ Đeo găng tay bảo vệ phù hợp với công việc lắp đặt.

▷ Để các bộ phận nguội sau khi lắp đặt.

Lắp đặt các ổ bi đầu dẫn động

✓ Bánh cánh quạt đã được lắp.

✓ Bộ làm kín trục đã được lắp.

✓ Chuẩn bị bản vẽ lắp ráp chung và các chỉ dẫn lắp đặt tương ứng.

1. Trượt nắp ổ bi 360 với đệm kín vòng bít đã lắp 421.01 (đối với vòng labyrinth 
phiên bản ATEX 423.02) lên ống bảo vệ ổ bi 524.

2. Gia nhiệt ổ trục rãnh sâu 321 và đẩy nó lên trục bơm 211. Cẩn thận hết sức để 
ngăn áp suất hoặc tác động một bên mà phải bù bằng các vòng ngoài. Cố định ổ 
trục với đĩa 550.01 và khuyên hãm 932.

Lắp đặt ổ trục đầu không dẫn động

✓ Cánh bơm đã được lắp.

✓ Bộ làm kín trục đã được lắp.

✓ Chuẩn bị sẵn bản vẽ lắp ráp chung và các chỉ dẫn lắp đặt tương ứng.

1. Trượt nắp ổ trục 360 với đệm kín vòng bít đã lắp 421.02 (đối với vòng labyrinth phiên bản 
ATEX 423.02) lên ống bảo vệ trục 524.

2. Gia nhiệt ổ bi rãnh sâu 321 và lắp nó lên ống lót 520.

3. Trượt ống lót 520 với ổ bi rãnh sâu 321 lên trục bơm 211 với khóa 940.01 đã lắp.

 

 

 

Lắp đặt
ngang
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4. Đặt tải các bộ phận roto một cách đàn hồi bằng đai ốc tròn có rãnh 920 và lò xo 
đĩa 950. Để đạt được mục đích này, ấn lò xo đĩa 950 tới điểm chặn và sau đó 
lại nới lỏng đai ốc tròn có rãnh 920 một nửa vòng (1800).

5. Định vị hộp bít trục 441 bằng các cánh chống xoáy hướng dọc lên trên. Đối với bộ 
trục DW9015), định vị hộp bít trục 441 với các cánh chống xoáy ở một góc 450 so 
với phương ngang, hướng lên như đoạn mở rộng vòi hút.

a

b

Hình 30: Vị trí của cánh chống xoáy đối với bộ trục DW90

a Cánh chống xoáy ở hộp bít trục b Miệng hút

✓ Cánh bơm đã được lắp đặt.

✓ Bộ làm kín trục đã được lắp đặt.

✓ Chuẩn bị sẵn bản vẽ lắp đặt chung và các chỉ dẫn lắp đặt tương ứng.

1. Lắp ống lót đệm đầu không dẫn động 525 như ống lót bảo vệ trục 524.01.

2. Đẩy ống lót bảo vệ trục 524.02 và lắp hộp ổ trục 350.02 với ống lót ổ trục 545 đã 
lắp và vòng O 412.1.

3. Siết chặt ống lót bảo vệ trục 524.02 với trục bằng đĩa 550.03, lò xo đĩa 950 và đai 
ốc 920.01.

4. Đặt tải các bộ phận roto một cách đàn hồi bằng đai ốc tròn có rãnh 920 và lò xo 
đĩa 950. Để đạt được mục đích này, ấn lò xo đĩa 950 tới điểm chặn và sau đó lại 
nới lỏng đai ốc tròn có rãnh 920 một nửa vòng (1800).

5. Lắp nắp ổ trục 160.

6. Định vị hộp bít trục 441 bằng các cánh chống xoáy hướng dọc lên trên. Đối với bộ 
trục DW9016), định vị hộp bít trục 441 với các cánh chống xoáy ở một góc 450 so 
với phương ngang,  hướng lên như đoạn mở rộng miệng hút.

Dạng lắp đặt đứng với ổ trượt

15) Chỉ áp dụng đối với các kích cỡ sau đây:  Omega 250-800, 300-560, 300-700, 350-430 và 350-510
16) Chỉ áp dụng đối với các kích cỡ sau đây:  Omega 250-800, 300-560, 300-700, 350-430 và 350-510
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a

b

Hình. 31: Vị trí của van chống xoáy 

  a Van chống xoáy ở vỏ ổ bi b Miệng hút

7.5.2.4 Lắp đặt cuối cùng của bộ phận roto

✓ Roto đã được lắp ráp.

✓ Kiểm tra chiều quay của hệ thống cánh bơm.

✓ Kiểm tra vị trí rãnh chống xoáy của vỏ vòng đệm trục và/hoặc vỏ ổ 

bi.

✓ Tham khảo bản vẽ lắp đặt chung và hướng dẫn lắp đặt tương ứng đã có sẵn.

1. Đặt Loctite 574 lên mặt tiếp xúc của vỏ vòng chịu mòn và vỏ vòng đệm.

2. Lắp roto vào. Quan sát chiều quay.

3. Điều chỉnh roto. Phải đảm bảo các chốt giữ phải được lắp đặt đúng vào vỏ máy 
bơm.

4. Quan sát vị trí của chốt giữ 561.01.

561.01

a

Hình. 32: Vị trí chốt 561.01

   a Vỏ vòng chịu mòn   
5. Điều chỉnh vỏ ổ bi 350.01 bằng cách chèn các đĩa 550.02/.0317) trên đường rãnh 

sâu của ổ bi 321.

6. Vặn chặt vỏ ổ bi 350.01 với vòng ổ bi bằng khớp nối bu lông 901.04. Vị trí được xác 
định bằng rãnh định tâm.

 

17) Dành cho các trụ cố định. Lặp đặt theo phương ngang: không có đầu truyền động/ Lắp đặt theo phương thẳng đứng: có đầu truyền động
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7. Lắp đặt vòng đệm.

8. Đặt Loctite 574 lên mặt tiếp xúc của phần vỏ dưới.

9. Vặn chặt các bu lông ở khe giữa bản cách vỏ theo hướng xéo, bắt đầu từ bu 
lông gần đường xoắn ốc nhất.

10. Lắp chốt khóa nối vào trục máy bơm 211.

11. Lắp đặt các khớp nối theo đúng hướng dẫn vận hành của nhà sản xuất.

7.5.3 Lắp đặt bộ máy bơm trên bệ bơm 
Tham khảo các lắp đặt ở mục cách lắp đặt bộ máy bơm. (⇨ Mục 5.3 Trang 22)

✓ Tham khảo kích thước phù hợp của palăng nâng.

✓ Tham khảo bản vẽ lắp đặt chung và hướng dẫn lắp đặt.

✓ Máy bơm được lắp đặt hoàn thiện.

1. Dùng thiết bị nâng để nâng máy bơm, đặt dọc  máy bơm và trên chân đế 182
(khung chính).

2. Vặn chặt ốc nối 901.12 nằm giữa máy bơm 655 và chân đế 182.

3. Dùng thiết bị nâng để nâng đèn điều khiển 341 và đặt nó lên máy bơm. Cân chỉnh 
đèn điều khiển 341 with khớp khóa 531.01. Vặn chặt ốc nối 901.13 / 920.06 nằm 
giữa bơm và đèn điều khiển.

4. Để lắp đặt kiểu DK, cố định chân đế hỗ trợ 183 với giá đỡ động cơ 341 bằng 
ốc nối 901.60 và cố định chân đế 182 bằng ốc nối 901.61.

5. Thực hiện quy trình lắp đặt chính xác theo như mô tả trong các mục hướng 
dẫn.
(⇨ Mục 5.3.2 Trang 24) , (⇨ Mục 5.3.3 Trang 25)

 

 

Các kiểu lắp đặt 3E

Cách lắp đặt DJ, DB và DK
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7.6 Mômen xoắn siết chặt

7.6.1 Mômen xoắn siết chặt

Quan sát các giá trị dưới đây:

Bảng 17: Mômen xoắn siết chặt 18)

 Mômen xoắn siết chặt MA [Nm]

Loại thép   A2, A4 A2, A4 A2, A4 C3 1.4410 1.4462

Các loại đặc tính 8.8 10.9 -50 -70 -80 -80   
Ren
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M4 3,0 3,0 4,5 5,0 1,0 1,1 2,1 2,4 2,9 3,2 3,0 3,4 2,5 2,8 2,1 2,4
M5 6,1 6,8 9,0 9,9 2,0 2,2 4,3 4,8 5,7 6,3 6,1 6,8 5,0 5,6 4,3 4,8
M6 10,3 11 15 17 3,4 3,7 7,2 8,0 9,6 11 10 11 8,5 9,5 7,2 8,0
M8 25 28 37 41 8,2 9,1 18 19 23 26 25 28 21 23 18 19
M10 49 55 72 80 16 18 35 38 46 51 49 55 41 45 35 38
M12 85 94 124 138 28 31 59 66 79 88 85 94 70 78 59 66
M14 134 149 197 219 44 49 94 105 126 140 134 149 111 124 94 105
M16 209 232 307 341 69 76 147 163 196 218 209 232 173 192 147 163
M20 408 453 599 666 134 149 287 319 382 425 408 453 338 375 287 319
M24 704 782 1034 1149 231 257 495 550 660 733 704 782 583 648 495 550
M27 1025 1139 1506 1673 336 374 721 801 961 1068 1025 1139 849 944 721 801
M30 1403 1559 2060 2289 460 511 986 1096 1315 1461 1403 1559 1162 1291 986 1096
M33 1888 2098 2773 3081 619 688 1327 1475 1770 1966 1888 2098 1563 1737 1327 1475
M36 2445 2717 3591 3990 802 891 1719 1910 2292 2547 2445 2717 2025 2250 1719 1910
M42 3904 4338 5734 6371 1281 1423 2745 3050 3660 4067 3904 4338 3233 3592 2745 3050
M48 5880 6534 8637 9596 1929 2144 4135 4594 5513 6125 5880 6534 4870 5411 4135 4594

7.7 Phụ tùng dự trữ 

7.7.1 Đặt hàng phụ tùng

Luôn trích dẫn các thông số sau đây khi đặt hàng các bộ phận thay thế hoặc 

phụ tùng:

▪ Chủng loại

▪ Kích cỡ

▪  Số đặt hàng của KSB

▪ Phiên bản vật liệu

▪ Năm chế tạo

Tham khảo thông số trên bảng tên của từng loại phụ tùng.

Cần ghi chi tiết các thông tin sau:

▪ Mô tả

▪ Số hiệu phụ tùng

▪ Số lượng phụ tùng

▪ Địa chỉ giao hàng

▪ Phương thức vận chuyển (hàng hải, bưu điện, chuyển phát nhanh, hàng không)

Tham khảo bản vẽ lắp đặt chung để biết số hiệu phụ tùng và mô tả. (⇨ Mục
9.2 Trang 74)

 

 

 

 

18) Tổng µ = 0.14 và 90 % hiệu suất tối thiểu
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7.7.2 Khuyến nghị dự trữ phụ tùng trong 2 năm vận hành theo tiêu chuẩn DIN 24296

Bảng 18: Số lượng phụ tùng được khuyến nghị dự trữ

Số hiệu phụ tùng Mô tả Kiểu lắp đặt Thiết kế Số lượng máy bơm (bao gồm các 
máy bơm nghỉ)

Nằm
ngang Đứng Sợi túp Bộ làm kín 

cơ khí

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nhiều 
hơn 
10

Vành chịu mòn vỏ bơm 
502 Vành chịu mòn vỏ bơm ✘ ✘ ✘ ✘ 2 4 4 4 6 6 6 8 8 50 %
561.1 Chốt trụ ✘ ✘ ✘ ✘ 4 8 8 8 12 12 12 16 16 50 %
Vòng chịu mòn cánh bơm
503 Vòng chịu mòn cánh bơm ✘ ✘ ✘ ✘ 2 4 4 4 6 6 6 8 8 50 %
Vòng đệm cho trục
920.1 Khớp nối - ✘ ✘ ✘ 1 1 1 1 2 2 2 2 2 20 %
920.3 Khớp nối ✘ - ✘ ✘ 1 1 1 1 2 2 2 2 2 20 %
932 Khuyên hãm ✘ ✘ ✘ ✘ 1 1 1 1 2 2 2 2 2 20 %
940.1 Chốt khóa ✘ ✘ ✘ ✘ 1 1 1 1 2 2 2 2 2 20 %
940.2 Chốt khóa ✘ ✘ ✘ ✘ 1 1 1 1 2 2 2 2 2 20 %
940.3 Chốt khóa ✘ ✘ ✘ ✘ 1 1 1 1 2 2 2 2 2 20 %
950 Lò xo hình đĩa ✘ ✘ ✘ ✘ 1 1 1 1 2 2 2 2 2 20 %
Bạc đạn
321 Ổ bi rãnh sâu19) ✘ ✘ ✘ ✘ 2 2 2 2 4 4 6 8 8 50 %

350.2 Ổ bi rãnh sâu - ✘ ✘ ✘ 1 1 1 1 2 2 3 4 4 50 %
520 Bạc ✘ - ✘ ✘ 1 1 1 1 2 2 3 4 4 50 %
524.2 Bạc bảo vệ trục - ✘ ✘ ✘ 1 1 1 1 2 2 3 4 4 50 %
545 Ống lót ổ trục - ✘ ✘ ✘ 1 1 1 1 2 2 3 4 4 50 %
550.1 Đĩa đệm ✘ ✘ ✘ ✘ 2 2 2 2 4 4 6 8 8 50 %
550.2 Đĩa đệm ✘ ✘ ✘ ✘ 3 3 3 3 6 6 9 12 12 50 %
Vòng đệm
411.1 Vòng V19) ✘ ✘ ✘ ✘ 4 8 12 16 16 18 18 24 24 150

%
412.1 Vòng O119) ✘ ✘ ✘ ✘ 4 8 12 16 16 18 18 24 24 150

%
412.2 Vòng O ✘ ✘ ✘ ✘ 4 8 12 16 16 18 18 24 24 150

%
412.3 Vòng O ✘ ✘ ✘ ✘ 4 8 12 16 16 18 18 24 24 150

%
412.4 Vòng O - ✘ ✘ ✘ 2 4 6 8 8 9 9 12 12 150

%
412.5 Vòng O - ✘ ✘ ✘ 2 4 6 8 8 9 9 12 12 150

%
412.6 Vòng O - ✘ ✘ ✘ 2 4 6 8 8 9 9 12 12 150

%
421.1 Vòng đệm trục ✘ ✘ ✘ ✘ 2 4 6 8 8 9 9 12 12 150

%
421.2 Vòng đệm trục19) ✘ ✘ ✘ ✘ 4 8 12 16 16 18 18 24 24 150

%
Bạc bảo vệ trục
524.1 Khớp bảo vệ trục19)  ✘ ✘ ✘ ✘ 2 2 2 4 4 4 4 6 6 25 %
Bộ làm kín cơ khí
433 Bộ làm kín cơ khí19) ✘ ✘ - ✘ 2 2 2 4 4 4 4 6 6 25 %
Bộ làm kín cơ khí - trọn bộ
457.2 Vành cổ19) ✘ ✘ - ✘ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
471 Nắp đậy phốt19) ✘ ✘ - ✘ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
525.2 Khớp đệm19) ✘ ✘ - ✘ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Kiểu làm kín dùng sợi túp 
461 Sợi túp 19 ✘ ✘ ✘ - 6 12 24 24 36 36 36 48 48 0 %

 

19) Loại máy lắp đặt theo phương đứng có bộ phận bôi trơn, có thể giảm phân nửa số phụ tùng.
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Số 
hiệu 
phụ 
tùng

Mô tả Lắp đặt Thiết kế Số lượng máy bơm (bao gồm các 
máy bơm nghỉ)

Chiều 
ngang

Chiều 
dọc

Lót kín Phốt cơ 
khí

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nhiều 
hơn 
10

Trọn bộ làm kín kiểu sợi túp 
452 Lót theo bộ19) ✘ ✘ ✘ - 2 4 4 8 8 8 12 12 16 30 %
455 Bịt chèn19) ✘ ✘ - 2 4 4 8 8 8 12 12 16 30 %
457 Vành cổ19) ✘ ✘ ✘ - 2 4 4 8 8 8 12 12 16 30 %
458 Vòng đệm đèn19) ✘ ✘ ✘ - 2 4 4 8 8 8 12 12 16 30 %
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8 Khắc phục sự cố

CẢNH BÁO 

Khắc phục lỗi không đúng cách có nguy cơ gây thương tích!

▷ Bất kỳ công tác khắc phục sự cố nào cũng cần xem kỹ các thông tin có liên quan 
trong sổ tay hướng dẫn này hoặc trong các tài liệu hướng dẫn đính kèm có liên quan.

Nếu sự cố xảy tra không được mô tả trong bảng sau, cần tham khảo ý kiến của bộ 
phận dịch vụ khách hàng của KSB.

Áp suất xả của bơm quá thấp.

Áp suất xả quá cao.

Lưu lượng bơm quá cao

Bơm tải không đủ lưu lượng.

Tiêu thụ điện năng quá lớn.

Bơm hoạt động nhưng không lên nước. 

Bơm ngừng trong quá trình vận hành

Bơm rung và phát ra tiếng ồn trong quá trình vận hành

Nhiệt độ bơm tăng vượt quá mức cho phép.

Nhiệt độ vòng bi quá cao.

Quá nhiều rò rỉ ở vòng đệm trục.

Động cơ bị quá tải.

Rò rỉ ở máy bơm.

Bảng 19: Khắc phục sự cố

A B C D E F G H I J K L M Nguyên nhân Cách khắc phục 20)

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘  ✘ ✘   ✘  Vận hành ở điểm B không phù hợp 
với thông số kỹ thuật đã được tính 
toán trước của Q và H.

▪ Điểu chỉnh lại các điểm.

     ✘        Bơm và / hoặc đường ống không
được thông hơi hoặc mồi hoàn toàn

▪ Thông hơi.

✘   ✘  ✘ ✘ ✘ ✘     Đường ống dẫn hoặc cánh bơm bị 
tắc

▪ Vệ sinh cánh bơm

▪ Kiểm tra hệ thống để tránh bị 
vướng tạp chất.

▪ Loại bỏ tạp chất ở máy bơm/
đường ống dẫn

▪ Kiểm tra bộ phận lọc/ nắp 

hút.
     ✘ ✘ ✘      Hình thành các túi khí trong đường 

ống.
▪ Chỉnh lại điều kiện hút.

▪ Thay đổi bố trí đường ống.
✘   ✘  ✘ ✘ ✘      Chiều sâu hút quá lớn (NPSH có 

sẵn quá thấp) / mực nước quá thấp
▪ Kiểm tra chế độ vận hành.
▪ Điều chỉnh điều kiện hút.
▪ Tăng áp suất hút.
▪ Tăng áp suất dội ngược bằng 
tiết lưu.
▪ Lắp đặt bơm ở mức thấp hơn.
▪ Thay đổi đường ống hút / đầu 
vào, nếu tổn thất trên  đường ống 
quá lớn.

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

20) Cần xả áp suất bơm trước khi cố gắng khắc phục lỗi trên các bộ phận chịu áp lực.
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A B C D E F G H I J K L M Nguyên nhân Cách khắc phục 20)

✘   ✘  ✘ ✘       Thông gió tại vòng đệm trục ▪ Làm sạch bộ phận nước chèn túp, 
lắp thêm bộ phận nước chèn túp nếu 
cần thiết, hoặc tăng áp lực nước 
chèn túp.

▪ Kiểm tra hệ thống cung cấp chất 
lỏng.▪ Thay bộ làm kín  trục mới

▪ Thay thế bạc bảo vệ 
trục.

✘   ✘ ✘   ✘    ✘  Sai hướng quay. ▪ Đổi vị trí đầu nối của 2 pha trong 
cáp điện động lực. 
▪ Kiểm tra kết nối điện.
▪ Kiểm tra vị trí cánh bơm; điều 
chỉnh nếu cần thiết.

✘   ✘    ✘      Tốc độ quá chậm ▪ Tăng tốc độ
▪ Kiểm tra thiết bị chuyển 
mạch.▪ Lắp đặt bộ cánh bơm lớn 
hơn.

✘   ✘  ✘ ✘       Hao mòn các bộ phận bên trong. ▪ Kiểm ra điểm làm việc / lựa chọn 
máy bơm
▪ Tăng áp suất hồi về bằng tiết lưu
van xả
▪ Kiểm tra chất lỏng bơm xem có 
bị nhiễm bẩn do hóa chất không; 
kiểm tra hàm lượng chất rắn.
▪ Thay thế các bộ phận bị mòn 
bằng những bộ phận mới.

    ✘       ✘  Áp suất bơm thấp hơn so với thông 
số trong đơn đặt hàng.

▪ Điều chỉnh lại thông số
▪ Tăng áp suất hồi về bằng tiết 
lưu van xả

    ✘       ✘  Mật độ và độ nhớt của chất lỏng xử 
lý cao hơn thông số trong đơn đặt 
hàng.

▪ Giảm tốc độ.
▪ Trong trường hợp quá tải liên tục, 
vặn nhỏ cánh bơm, nếu có thể.

 ✘ ✘  ✘   ✘    ✘  Tốc độ quá cao ▪ Giảm tốc độ.
▪ Trong trường hợp quá tải liên tục, 
tiện nhỏ cánh bơm, nếu có thể.

            ✘ Lắp đặt bu lông/ vòng đệm ▪ Kiểm tra.
▪ Vặn chặt bu lông
▪ Lắp đặt vòng đệm mới.
▪ Kiểm tra kết nối của đường ống 
và điều chỉnh khớp khóa của máy 
bơm; kiểm tra các khớp khóa của 
đường ống, nếu cần thiết.

20) Cần xả áp suất bơm trước khi cố gắng khắc phục lỗi trên các bộ phận chịu áp lực.
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A B C D E F G H I J K L M Nguyên nhân Cách khắc phục 20)

          ✘   

Vòng đệm trục bị mòn

▪ Kiểm tra chất lỏng rửa bộ làm 
kín / áp suất chất lỏng chèn kín.

▪ Vệ sinh bộ phận chất lỏng chèn bộ 
làm kín, lắp đặt thêm hệ chất lỏng 
chèn bên ngoài, nếu cần thiết, hoặc 
tăng áp suất của chất lỏng chèn kín.

▪ Lắp đặt vòng đệm trục mới.

▪ Thay thế các bộ phận bị mòn bằng 
những bộ phận mới.

▪ Thay khớp nối bảo vệ trục.✘   ✘    ✘  ✘    

Dòng chảy qua miệng hút 
không thuận lợi

▪Thay đổi bố trí đường ống.

▪Thay đổi đường ống hút / đầu vào, 
nếu tổn thất tại đường ống quá cao.

▪ Kiểm tra đường ống xem có dòng 
chảy xoáy hoặc bất thường không 
(ví dụ như dòng chảy tại các góc) và 
chỉnh sửa nếu cần. 

        ✘  ✘   
Vòng đệm sợi túp hoặc  nắp
chèn sợi túp lắp đặt không đúng;
chất liệu sợi túp  không đúng.

▪ Điều chỉnh
▪ Thay thế.
▪ Sửa chữa
▪ Thay thế sợi túp

▪ Thay thế các bộ phận bị mòn bằng 
những bộ phận mới.

        ✘  ✘   

Thiếu dung dịch làm mát / khoang 
chứa dung dịch bị bẩn

▪ Kiểm tra áp suất chất lỏng rửa / áp 
suất chất lỏng chèn

▪ Vệ sinh đường ống cấp chất lỏng 
chèn bộ làm kín, lắp thêm hệ cấp 
chất lỏng chèn  bên ngoài, nếu cần,
hoặc tăng áp suất chất lỏng chèn .

▪ Tăng lượng dung dịch làm mát.

▪ Làm sạch dung dịch làm mát.

       ✘  ✘    

Bơm bị biến dạng hoặc cộng 
hưởng độ rung trên  ống.

▪Căn chỉnh lại bơm / động cơ.

▪ Kiểm tra các kết nối của đường ống 
và định vị lại bơm; định vị lại đường 
ống, nếu cần.

▪ Sửa lại đường ống sử dụng vật 
liệu chống rung.

         ✘    

Tăng lực đẩy dọc trục

▪ Kiểm tra điểm làm việc / chọn bơm.

▪ Kiểm tra chế độ vận hành.

▪ Kiểm tra điều kiện dòng chảy phía
hút.

         ✘    
Lượng chất bôi trơn không đủ hoặc 
quá nhiều hoặc chất bôi trơn không 
phù hợp.

▪ Vệ sinh các vòng bi.

▪ Nạp, giảm bớt hoặc thay đổi dầu 
bôi trơn.

▪ Kiểm tra hệ thống dầu bôi trơn 21) .
▪ Kiểm tra việc cung cấp dầu 21).

20) Cần xả áp suất bơm trước khi cố gắng khắc phục lỗi trên các bộ phận chịu áp lực.
21) Nếu cần
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A B C D E F G H I J K L M Nguyên nhân Cách khắc phục 20)

✘   ✘ ✘       ✘  Mất pha ▪ Thay thế các cầu chì bị hỏng. ▪

Kiểm tra các kết nối điện

▪ Kiểm tra bộ chuyển mạch.
       ✘  ✘ ✘   Roto không cân bằng ▪ Vệ sinh roto.

▪ Kiểm tra độ lệch tâm; điều chỉnh,
nếu cần thiết.

▪ Điều chỉnh độ cân bằng của roto.

       ✘  ✘ ✘   Các vòng bi hỏng. ▪ Thay thế.

       ✘ ✘     Lưu lượng quá thấp. ▪ Điều chỉnh lại điểm làm việc.

▪ Mở hoàn toàn van trong ống 
hút / đầu vào.

▪ Mở hoàn toàn van xả.

▪ Tính toán hoặc đo lường lại
tổn thất thủy lực HV.

✘   ✘          Khi vận hành sao-tam giác, động cơ 
bị kẹt ở bước sao

▪ Kiểm tra các kết nối điện.

▪ Kiểm tra bộ chuyển mạch.
✘   ✘    ✘      Khí và khí ga không được phép 

xuất hiện trong dung dịch  xử lý
▪ Xả khí.

▪ Kiểm tra ống hút hoặc chỗ
rò rỉ, làm kín nếu cần.

✘   ✘  ✘ ✘ ✘      Không khí bị hút vào tại đầu máy 
bơm

▪ Điểu chỉnh chế độ hút.

▪ Giảm vận tốc dòng chảy  tại 
đầu ống hút.

▪ Nâng áp suất hút

▪ Kiểm tra rò rỉ tại đường ống hút,
khóa chặt nếu cần.

▪ Thay thế đường ống hỏng
       ✘      Khí xâm thực (gây tiếng ồn) ▪ Điểu chỉnh điều kiện hút.

▪ Điều chỉnh chế độ vận hành.

▪ Nâng áp suất hút.

▪ Lắp đặt bơm ở cao độ thấp hơn.
       ✘  ✘    Bệ bê tông  không đủ cứng ▪ Kiểm tra.

▪ Điều chỉnh.
✘   ✘  ✘ ✘ ✘      Không thể vận hành song song ▪ Điều chỉnh lại điểm làm việc.

▪ Điều chỉnh chỉ số bơm H.
       ✘   ✘   Trục không đúng. ▪ Thay thế.

    ✘   ✘ ✘ ✘    Cánh bơm va chạm với vỏ. ▪ Kiểm tra roto.

▪ Kiểm tra vị trí cánh bơm.

▪ Kiểm tra đường ống đã được 
kết nối mà không truyền bất kỳ 
sức nén hoặc sức căng nào.

 
 

20) Cần xả áp suất bơm trước khi cố gắng khắc phục lỗi trên các bộ phận chịu áp lực.
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8.1 Giải thích lỗi

Ví dụ minh họa trong sơ đồ giúp hiểu được một dễ dàng các nguyên nhân gây ra lỗi / 
làm hư hỏng và biện pháp khắc phục của chúng được mô tả trong phần khắc phục sự 
cố.

Nhiều lỗi / hư hỏng ở máy bơm khi vận hành là do hiện tượng thủy lực. Thủy lực của 
máy bơm được mô tả bằng những đường cong đặc tính H, P, Eta và NPSH kết hợp 
với các đường cong đặc tính của hệ thống HA and NPSHA như là một đặc trưng của 
lưu lượng Q. Điểm vận hành B là điểm giao nhau giữa đường cong hệ thống HA và 
đường cong đặc tính máy bơm H.

Nếu nguyên nhân gây lỗi hoặc hư hỏng chưa rõ ràng, báo ngay cho trung tâm dịch 
vụ KSB gần nhất.

P

HA

H
NPSH

NPSHA

HV

B

Q

H
g

eo

Eta

Hình 33: Điều chỉnh điểm công suất

P Công suất đầu ra của bơm Đường cong hệ thống
B Điểm vận hành Hv Tổn thất thủy lực (hệ thống)
H Áp suất NPSH NPSH yêu cầu
Eta Hiệu suất NPSHA Áp suất đầu vào có sẵn trong hệ thống
Q Lưu lượng của bơm Hgeo Cột áp tĩnh
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9 Các tài liệu liên quan

9.1 Khối lượng của từng bộ phận riêng lẻ

NGUY HIỂM

Vận chuyển không đúng cách
Có nguy cơ bị thương khi nâng nhấc, di chuyển các bộ phận nặng!

▷ Chọn phụ kiện nâng phù hợp với trọng lượng của từng bộ phận.

▷ Luôn sử dụng các điểm cố định được cung cấp cho các phụ kiện nâng.

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

 

Bảng 20: Khối lượng của từng bộ phận riêng lẻ [kg]

Cỡ bơm Vỏ bơm Cánh bơm Trục Ổ đỡ vòng bi Vỏ đỡ bộ 
làm kín

Vành chịu 
món thânNửa thân

dưới
Nửa thân

trên

80 - 210 132 48 < 25 < 25 < 25 < 25 < 25
80 - 270 134 48 < 25 < 25 < 25 < 25 < 25
80 - 370 140 54 < 25 < 25 < 25 < 25 < 25
100 - 250 152 52 30 < 25 < 25 < 25 < 25
100 - 310 150 54 30 < 25 < 25 < 25 < 25
100 - 375 170 61 35 < 25 < 25 < 25 < 25
125 - 230 226 66 30 < 25 < 25 < 25 < 25
125 - 290 231 70 30 < 25 < 25 < 25 < 25
125 - 365 234 79 55 < 25 < 25 < 25 < 25
125 - 500 285 110 55 < 25 < 25 < 25 < 25
150 - 290 253 88 53 < 25 < 25 < 25 < 25
150 - 360 255 92 53 < 25 < 25 < 25 < 25
150 - 460 307 109 95 < 25 < 25 < 25 < 25
150 - 605 458 168 98 < 25 < 25 < 25 < 25
200 - 320 365 128 67 < 25 < 25 < 25 < 25
200 - 420 389 122 67 < 25 < 25 < 25 < 25
200 - 520 580 200 109 30 27 31 < 25
200 - 670 667 276 109 30 27 31 < 25
250 - 370 540 160 129 30 27 31 < 25
250 - 480 610 202 120 44 32 34 < 25
250 - 600 777 278 119 44 32 34 < 25
250 - 800 1097 509 239 63 35 43 < 25
300 - 300 558 189 87 30 27 31 < 25
300 - 435 725 250 126 44 32 34 < 25
300 - 560 1065 360 194 63 35 43 < 25
300 - 700 1295 444 194 63 35 43 < 25
300 - 860 2064 945 220 108 55 32 < 25
350 - 360 774 252 131 44 32 34 < 25
350 - 430 1050 344 136 63 35 43 < 25
350 - 510 889 378 172 63 35 43 < 25
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9.2 Bản vẽ lắp đặt chung với danh sách các bộ phận

9.2.1 Kiểu lắp đặt nằm ngang

940.02 525.02 471 411.01***
457.02 433 901.16 412.01

950 903.03 441

550.02 903.02 412.03

903.01 234 412.02 421.02* 903.04 932

102 502 524.01 550.01 550.01

920.05

550.11

904

421.01**

211

940.03

321

901.07

920.03

580

940.01

520

360

350.01

901.04

903.08

Hình 34: Bơm với bộ làm kín cơ khí
* Dành cho phiên bản ATEX vòng đệm kiểu 423.02
** Dành cho phiên bản ATEX vòng đệm kiểu 423.01
*** Không sử dụng cho phiên bản ATEX
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Bản vẽ chi tiết: Làm kín trục bằng sợi túp Bản vẽ chi tiết: vị trí chốt
524.01

457

461

458

455

452

920.02

902.01

411.01

412.01

502

561.01

441
561.02

  
Hình vẽ chi tiết: vòng chịu mòn thân / vòng chịu mòn  cánh bơm   Hình vẽ chi tiết: bu lông tại thành vỏ mặt bích

503

502 901.03
901.02
901.01

Bảng 21: Danh sách các thành phần cấu tạo

Số hiệu phụ tùng Mô tả Số hiệu phụ tùng Mô tả

102 Vỏ bơm 471 Nắp bộ làm kín
211 Trục bơm 502 Vòng chịu mòn thân
234 Cánh bơm 503 Vòng chịu mòn cánh bơm
321 Vòng bi con lăn hướng tâm 520 Bạc
350.01 Vỏ đỡ ổ bi 524.01 Bạc bảo vệ trục
360 Nắp chặn ổ bi 525.02 Bạc căn khoảng cách
411.01 Vòng đệm 550.01/.02/.11 Đĩa
412.01/.02/.03 Vòng O 561.01/.02 Chốt có rãnh
421.01/.02 Vòng đệm cạnh 580 Nắp

9 Các tài liệu liên quan

 

Omega / Omega V 75 / 92

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


Số hiệu phụ tùng Mô tả Số hiệu phụ tùng Mô tả

433 Bộ làm kín cơ khí 901.01/.02/.03/.04/.7/.16 Bu lông đầu sáu cạnh
441 Thân dỡ bộ làm kín 902.01 Đinh tán
452 Bích ép sợi túp 903.01/.02/.03/.04/.08 Nút có ren
455 Bộ chèn túp 904 Vít
457.02 Vành cổ 920.02/.03/.05 Đai ốc
458 Vòng đệm đèn 932 Khuyên hãm
461 Lớp lót kín 940.01/.02/.03 Khóa
  950 Lò xo

 
 

9 Các tài liệu liên quan
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9.2.2 Kiểu lắp đặt đứng, lắp đặt kiểu DJ

211
940.03

904

920.05
932

903.03
903.04

550.01
550.02

321
421.02*

411.01***
903.02

524.01
412.03
903.01

441

412.02940.02
234
102

502
412.06
525.01
412.01
524.02

545

550.03 920.01 160

950 914.01
930.01

412.04

920.02

902.02

350.02

412.05

550.04

182
550.05
898.01
901.10
901.11
89-4.04

421.01**

350.01

901.04

360

901.16

471 904.02

920.08

593

433

525.02

457.02

Hình 35: Kiểu lắp đặt đứng
* Dành cho phiên bản ATEX vòng đệm kiểu 423.02
** Dành cho phiên bản ATEX vòng đệm kiểu 423.01
*** Không sử dụng cho phiên bản ATEX

 

9 Các tài liệu liên quan
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Bản vẽ chi tiết: Làm kín bằng sợi túp Bản vẽ chi tiết: vị trí chốt

411.01

524.01

903.02

441

920.02

452

902.01

455

458

461

457

561.01

502

561.02

441

561.04

350.02

Hình vẽ chi tiết: Vòng chịu mòn thân / vòng chịu mòn cánh bơm   Hình vẽ chi tiết: bu lông tại thành vỏ mặt bích
503 502 901.03

901.02
901.01

901.13
901.12

Bảng 22: Danh sách các thành phần cấu tạo

Số hiệu phụ tùng Mô tả Số hiệu phụ tùng Mô tả

102 Thân mơm 503 Vòng chịu mòn tại cánh bơm
160 Nắp 524.01/.02 Bạc bảo vệ trục
182 Chân đế 525.01/.02 Bạc căn khoảng cách
211 Trục bơm 545 Bạc đỡ trục bơm 
234 Cánh bơm 550.01/.02/.03/.04/.05 Đĩa
321 Vòng bi con lăn hướng tâm 561.01/.02/.04 Chốt có rãnh
350.01/.02 Vỏ đỡ ổ bi 593 Ray

9 Các tài liệu liên quan
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Số hiệu phụ tùng Mô tả Số hiệu phụ tùng Mô tả

360 Nắp vòng bi 89-4.04 Miếng đệm
411.01 Vòng đệm 898.01 Bệ khối
412.01/.02/.03/.04/.05/.06 Vòng O 901.01/.02/.03/.04/.10/.11/.1

2/.13/.16
Bu lông đầu sáu cạnh

421.01/.02 Vòng đệm cạnh 902.01/.02 Đinh tán
433 Bộ làm kín cơ khí 903.01/.02/.03/.04 Nút có ren
441 Vỏ đỡ bộ làm kín 904.02 Vít
452 Bích ép túp 914.01 Ổ cắm Bu lông đầu sáu 

cạnh
455 Vành  túp 920.01/.02/.05/.08 Đai ốc
457.02 Vành cổ 930.01 Thiết bị an toàn
458 Vòng đệm 932 Khuyên hãm
461 Sợi túp 940.02/.03 Khóa
471 Nắp đậy bộ làm kín 950 Lò xo
502  

 
 

9 Các tài liệu liên quan
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9.2.3 Kiểu lắp đặt đứng, lắp đặt kiểu DB

901.15

901.14

920.12

341
421.01**
350.01
901.04
360
901.16
471

904.02

920.08

433

525.02

457.02

502
412.06
525.01
412.01

524.02
545

550.03
950

914.01
930.01

920.01 160
412.04

920.02
902.02

350.02
412.05

550.04

182
550.05
898.01
901.10
901.11
89-4.04

903.08

Hình. 36: Bản vẽ lắp đặt chung kiểu DB
* Dành cho phiên bản ATEX vòng đệm kiểu 423.02
** Dành cho phiên bản ATEX vòng đệm kiểu 423.01
*** Không sử dụng cho phiên bản ATEX

 

9 Các tài liệu liên quan
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940.03

904
920.05

932903.03
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550.01
550.02
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411.01***
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903.01
441

412.02
940.02

234
102
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Bản vẽ chi tiết: Làm kín bằng sợi túp Bản vẽ chi tiết: vị trí chốt

411.01

524.01

903.02

441

920.02

452

902.01

455

458

461

457

561.01

502

561.02

441

561.04

350.02

Hình vẽ chi tiết: Vòng chịu mòn thân / vòng chịu mòn ở cánh bơm   Hình vẽ chi tiết: bu lông tại thành vỏ mặt bích
503 502 901.03

901.02
901.01 531.01

901.13
901.12

Bảng 23: Danh sách các thành phần cấu tạo

Số hiệu phụ tùng Mô tả Số hiệu phụ tùng Mô tả

102 Thân bơm 502 Vòng chịu mòn thân
160 Nắp 503 Vòng chịu mòn tại cánh bơm
182 Chân đế 524.01/.02 Bạc bảo vệ trục
211 Trục bơm 525.01/.02 Bạc căn khoảng cách 
234 Cánh bơm 531.01 Ống khóa
321 Vòng bi con lăn hướng tâm 545 Bạc đỡ trục bơm 
341 Chân đỡ động cơ 550.01/.02/.03/.04/.05 Đĩa
350.01/.02 Ổ bi 561.01/.02/.04 Chốt có rãnh
360 Nắp ổ bi 89-4.04 Miếng đệm

9 Các tài liệu liên quan

 

Omega / Omega V 81 / 92

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


Số hiệu phụ tùng Mô tả Số hiệu phụ tùng Mô tả

411.01 Vòng đệm 898.01 Bệ khối
412.01/.02/.03/.04/.05/.06 Vòng O 901.01/.02/.03/.04/.10/.11/.1

2/.13/.14/.15/.16
Bu lông đầu sáu cạnh

421.01/.02 Vòng đệm cạnh 902.01/.02 Đinh tán
433 Bộ lảm kín  cơ khí 903.01/.02/.03/.04/.08 Nút có ren
441 Vỏ đỡ bộ làm kín 904.02 Vít
452 Bích ép túp 914.01 Ổ cắm Bu lông đầu sáu 

cạnh
455 Vành ép túp 920.01/.02/.05/.08/.12 Đai ốc
457.02 Vành cổ 930.01 Thiết bị an toàn
458 Vòng đệm đèn 932 Khuyên hãm
461 Sợi túp 940.02/.03 Khóa
471 Nắp đậy bộ làm kín 950 Lò xo

 
 

9 Các tài liệu liên quan
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9.2.4 Kiểu lắp đặt đứng, lắp đặt kiểu DK

411.01***
421.02*

321

550.01
550.02

524.01

412.03

903.01
441

412.02
940.02

234
102

183
502

412.06
525.01
412.01
550.60
920.60
901.60
524.02

545

550.03

950

920.01

914.01
930.01

160

412.04

920.02

902.02

350.02

412.05 550.04
182
550.05
898.01
901.10
901.11
89-4.04

901.14

920.12

341

421.01**

350.01
901.04
360
901.16
471

904.02

920.08

433

525.02

457.02

Hình. 36: Bản vẽ lắp đặt chung kiểu DK
* Dành cho phiên bản ATEX vòng đệm 423.02
** Dành cho phiên bản ATEX vòng đệm 423.01
*** Không sử dụng cho phiên bản ATEX

 

9 Các tài liệu liên quan
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Bản vẽ chi tiết: Làm kín bằng sợi túp Bản vẽ chi tiết: vị trí chốt

411.01

524.01

903.02

441

920.02

452

902.01

455

458

461

457

561.01

502

561.02

441

561.04

350.02

Hình vẽ chi tiết: Vòng chịu mòn thân / vòng chịu mòn cánh bơm   Hình vẽ chi tiết: bu lông tại thành vỏ mặt bích
503 502 901.03

901.02
901.01 531.01

901.13
901.12

Bảng 24: Danh sách các thành phần cấu tạo

Số hiệu phụ tùng Mô tả Số hiệu phụ tùng Mô tả

102 Thân bơm 502 Vòng chịu món thân bơm
160 Nắp 503 Vòng chịu mòn tại cánh bơm
182 Chân đế 524.01/.02 Bạc bảo vệ trục
183 Bệ đỡ hỗ trợ 525.01/.02 Bạc căn khoảng cách
211 Trục bơm 531.01 Ống khóa
234 Cánh bơm 545 Bạc đỡ trục bơm
321 Vòng bi con lăn hướng tâm 550.01/.02/.03/.04/.05/.60 Đĩa
341 Chân đỡ động cơ 561.01/.02/.04 Chốt có rãnh
350.01/.02 Vỏ đỡ ổ bi 89-4.04 Miếng đệm

9 Các tài liệu liên quan
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Số hiệu phụ tùng Mô tả Số hiệu phụ tùng Mô tả

360 Vỏ đỡ vòng bi 898.01 Bệ khối
411.01 Vòng đệm 901.01/.02/.03/.04/.10/.11/.1

2/.13/.14/.15/.16/.60/.61
Bu lông đầu sáu cạnh

412.01/.02/.03/.04/.05/.06 Vòng O 902.01/.02 Đinh tán
421.01/.02 Vòng đệm cạnh 903.01/.02/.03/.04 Nút có ren
433 Bộ làm kín cơ khí 904.02 Vít
441 Vỏ đỡ bộ làm kín 914.01 Ổ cắm Bu lông đầu sáu 

cạnh
452 Bích ép túp 920.01/.02/.05/.08/.12 Đai ốc
455 Vành ép túp 930.01 Thiết bị an toàn
457.02 Vành cổ 932 Khuyên hãm
458 Vòng đệm đèn 940.02/.03 Khóa
461 Sợi túp 950 Lò xo
471 Nắp chắn bộ làm kín   

 
 

9 Các tài liệu liên quan
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9.2.5 Kiểu lắp đặt đứng, lắp đặt kiểu DP

550.01 920.05 211 421.01** 360
901.14
920.14
550.14(901.15)350.01940.03904932

901.04

901.16

471

433

904.02

920.08

593

525.02

457.02

89-12
89-8.40
901.13
550.13
901.14
89-4.43
550.42
901.41

525.01

412.01

545

524.02

550.03

950

920.01

914.01
930.01

160

412.04

902.02

920.02

350.02

412.05

182
550.05
898.01
901.10
901.11
89-4.04

550.04

903.03
903.04

550.02

321
421.02*
411.01***

903.02

903.08

412.03

903.01

441

524.01

412.02

234

102

940.02

502

412.06

Hình. 38: Kiểu lắp đặt đứng
* Dành cho phiên bản ATEX vòng đệm kiểu 423.02
** Dành cho phiên bản ATEX vòng đệm kiểu 423.01
*** Không sử dụng cho phiên bản ATEX

 

9 Các tài liệu liên quan
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Bản vẽ chi tiết: Kiểu làm kín dùng sợi túp Bản vẽ chi tiết: vị trí chốt

411.01

524.01

903.02

441

920.02

452

902.01

455

458

461

457

561.01

502

561.02

441

561.04

350.02

Hình vẽ chi tiết: Vòng chịu mòn thân / vòng chịu mòn cánh bơm   Hình vẽ chi tiết: bu lông tại thành vỏ mặt bích
503 502 901.03

901.02
901.01

901.13
901.12

Bảng 25: Danh sách các thành phần cấu tạo

Số hiệu phụ tùng Mô tả Số hiệu phụ tùng Mô tả

102 Thân bơm 503 Vòng chịu mòn tại cánh bơm
160 Nắp 524.01/.02 Bạc bảo vệ trục
182 Chân đế 525.01/.02 Bạc căn khoảng cách
211 Trục bơm 545 Bạc đỡ trục bơm
234 Cánh bơm 550.01/.02/.03/.04/.05 Đĩa
321 Vòng bi con lăn hướng tâm 561.01/.02/.04 Chốt có rãnh
350.01/.02 Vỏ đỡ ổ bi 593 Ray

9 Các tài liệu liên quan
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Số hiệu phụ tùng Mô tả Số hiệu phụ tùng Mô tả

360 Nắp chặn 89-4.04 Miếng đệm
411.01 Vòng đệm 898.01 Bệ khối
412.01/.02/.03/.04/.05/.06 Vòng O 901.01/.02/.03/.04/.10/.11/.1

2/.13/.16
Bu lông đầu lục giác

421.01/.02 Vòng đệm cạnh 902.01/.02 Đinh tán
433 Bộ làm kín cơ khí 903.01/.02/.03/.04 Nút có ren
441 Vỏ đỡ bộ làm kín 904.02 Vít
452 Bích ép túp 914.01 Ổ cắm Bu lông đầu lục giác

455 Vành ép túp 920.01/.02/.05/.08 Đai ốc
457.02 Vành cổ 930.01 Thiết bị an toàn
458 Vòng đệm đèn 932 Khuyên hãm
461 Sợi túp 940.02/.03 Khóa
471 Nắp đậy bộ làm kín 950 Lò xo
502 Vòng chịu mòn thân  

9 Các tài liệu liên quan
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10 Tuyên bố hàng hoá tuân thủ tiêu chuẩn của Cộng đồng Châu Âu 

Nhà sản xuất: KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9

67227 Frankenthal (Đức)

 

Nhà sản xuất tuyên bố rằng sản phẩm:  

Omega, Omega V
 

Số đơn đặt hàng KSB : . . ..............................................................................................

▪ Phù hợp với các điều khoản của các Chỉ thị sau đây đã được sửa đổi tại một thời điểm:

– Bộ bơm: Hướng dẫn chế tạo thiết bị 2006/42/EC Nhà sản 

cuất cũng tuyên bố

▪ Các tiêu chuẩn quốc tế được sửa đổi sau đây đã được áp dụng

– ISO 12100 – EN 809

Người được ủy quyền biên soạn tài liệu kỹ thuật này:
Tên

Bộ phận 
Địa chỉ (công ty)
Địa chỉ  (Đường, số)
Địa chỉ  (địa chỉ hộp thư hoặc mã ZIP, thành phố) (quốc gia)

Tuyên bố tuân thủ hàng hóa Cộng đồng Châu Âu được thông qua:

Địa điểm, ngày tháng

........................................................22).
Tên

Chức vụ
Công ty
Địa chỉ

 

 

 

22) Chữ ký, ràng buộc pháp lý của tuyên bố tuân thủ hàng hóa đính kèm với sản phẩm

10 Tuyên bố tuân thủ hàng hóa Cộng đồng Châu Âu
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11 Chứng nhận về khử độc
 

Loại ................................................................................................................................
Số đơn hàng/
Số mục đơn hàng23): ................................................................................................................................

  
Ngày giao hàng ................................................................................................................................
  
Lĩnh vực ứng dụng: ................................................................................................................................
  
Môi chất bơm  23): ................................................................................................................................

 

Vui lòng đánh dấu vào chỗ thích hợp 23):

⃞

⃞ ⃞ ⃞
Phóng xạ Nổ Ăn mòn Độc

    

⃞ ⃞ ⃞ ⃞
Có hại Độc hại sinh học Dễ cháy An toàn

 

Lý do trả lại 23): ................................................................................................................................

   
Nhận xét: ................................................................................................................................
   
  ................................................................................................................................

    

Sản phẩm/phụ kiện đã được xã hết nước, vệ sinh, khử độc bên trong bên ngoài trước khi giao hàng / cung cấp cho 

quý công ty.

Chúng tôi xin xác nhận sản phẩm này không chứa các mối nguy hiểm hóa học, sinh học hoặc phóng xạ 

Trên các bơm không bít kín, roto đã được tháo với bơm để vệ sinh.
    

⃞ Không cần phải có biện pháp an toàn cho việc xử lý bổ sung. ⃞
Phải có các biện pháp xử lý an toàn sau đây khi rửa các chất lưu, các chất lỏng cặn và khí thải. 

    
 ...............................................................................................................................................................

    
 ...............................................................................................................................................................

  
Chúng tôi xác nhận rằng dữ liệu và thông tin trên là chính xác và đầy đủ và việc giao hàng được thực hiện phù hợp với các điều 
khoản luật pháp liên quan.

 

 

..............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Địa điểm, ngày tháng và chữ ký Địa chỉ

Con dấu công ty

 

 

 

23) Các lĩnh vực bắt buộc

11 Chứng nhận về khử độc

 

90 / 92
Omega / Omega V

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


Chú dẫn

A
Chất lỏng gây ăn mòn 44
Kết nối phụ 35

B
Nhiệt độ ổ bi 48
Các ổ bi 19

C
Chứng nhận khử độc 90
Vận hành / khởi động  39

D
Thiết kế 19
Tháo 53
Thải loại16

E
Chống cháy nổ  10, 22, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 
42, 44, 46, 47, 49, 51

F
Lọc 51
Bộ lọc 30
Tần suất khởi động 44

G
Làm kín bằng sợi túp 41

I
Kiểu cánh bơm 19
Lắp đặt tại hiện trường 22
Mục đích sử dụng 8

M
Công tác bảo trì 47

Bộ làm kín cơ khí 41
Sử dụng sai 9

N
Đặc điểm tiếng ồn 20

O
Các giới hạn vận hành 8, 42
Số đơn hàng  6
Đặt hàng phụ tùng 65
Các văn bản hiện hành khác 6

P
Máy được hoàn chỉnh một phần 6
Ống  30
Bảo quản  14
Mồi và xả khí 39

R
Lắp đặt lại  60
Trả lại nhà cung ứng 15
Trả lại để bảo trì  45
Tiếng ồn khi vận hành 47

S
An toàn 8
Nhận thức về an toàn 9
Phạm vi cung ứng 21
Làm kín trục 19
Dự trữ phụ tùng thay thế 66
Khởi động 40 Bảo quản 14

T
Giới hạn nhiệt độ 11
Khắc phục sự cố 68

 

Chú dẫn
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