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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.

Bộ phận thủy lực

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

Bộ máy bơm đơn khối
Vỏ động cơ và vỏ máy bơm là một khối duy 
nhất.

 

Thuật ngữ
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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 (để biết thông tin, xin tham khảo bảng dưới đây).

Bảng 1: Các biến thể bao gồm trong sổ tay hướng dẫn này

Cỡ bơm Kiểu cánh 
bơm

Các kiểu kết hợp vật liệu tùy theo dòng máy

G G1 G2 GH1)

50-170 F, S F, S F F F
50-172 S S - - -
50-220 F, S F, S F F F
50-222 S S - - -
65-170 F F F F F
65-220 F F F F F
80-220 F, D F, D F F F
100-220 F, D F, D F F F

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.

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 2: Tổng quan về các tài liệu áp dụng khác 

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Tên tài liệu Nội dung
Bảng dữ liệu kỹ thuật Mô tả thông số kỹ thuật của máy bơm
Bản vẽ bố trí tổng thể
Bản vẽ biên dạng

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

Đường cong đặc tính thủy lực Các đường cong đặc tính chỉ cột áp, lưu lượng, hiệu 

suất và công suất đầu vào

Bản vẽ lắp ráp tổng thể2)  Bản vẽ bộ phận của máy bơm

Các danh mục phụ tùng2) Mô tả phụ tùng                 
Sổ tay hướng dẫn vận hành
bổ sung2)

ví dụ, bộ phận lắp đặt cho lắp đặt ướt tĩnh

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) Biến thể GH chỉ dành cho bộ máy bơm WL và YL
2) Nếu được thỏa thuận sẽ bao gồm trong phạm vi cung cấp

1 Thông tin tổng quát
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1.5 Ký hiệu

Bảng 3: 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.

2.

Từng bước chỉ dẫn

Chú ý
Các khuyến cáo và thông tin quan trọng để xử lý sản phẩm
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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 4: 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. có 
thể
Hư hỏng 
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.

Cần 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..

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

▪ Không chạy máy bơm lắp ráp chưa 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.

▪ Cần tuân thủ các giới hạn về dải vận hành liên tục quy định trong tài liệu kỹ thuật/
Data sheet của bơm (Qmin

3) và Qmax
4)) (để tránh làm hư hỏng như gãy trục, hỏng 

ổ trục, hư hỏng bộ làm kín trục, v.v...).

▪ Khi bơm nước thải chưa qua xử lý, điểm làm việc cho phép vận hành liên tục nằm 
trong phạm vi 0.7 to 1.2 x Qopt

5) để giảm thiểu rủi ro bị tắc/hóa cứng.

▪ Tránh các điểm tải để vận hành liên tục bơm lưu lượng nhỏ hoặc vận tốc dòng 
chảy nhỏ (<0.7 x Qopt

5)).

▪ 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, etc).

▪ 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.

▪ Chỉ sử dụng các loại máy bơm tương ứng kết hợp với các loại môi chất sau đây.

Cánh bơm có dao cắt
(Cánh bơm loại S)

Phù hợp với các môi chất sau:
Nước thải trong nhà có cặn và nước thải có 
thớ sợi dài

Cánh bơm dòng chảy 
tự do

 (Cánh bơm loại F)

Phù hợp với các môi chất sau:
Các chất lỏng chứa chất rắn, chảy dành 
dòng và các chất lỏng chứa khí/khí.

Cánh bơm một van dạng 
mở, chéo

(Cánh bơm loại D)

Phù hợp với các môi chất sau:
Các chất lỏng chứa chất rắn và thớ sợi dài

Phòng ngừa việc sử dụng không đúng mục đích

▪ Cần tuân thủ yêu cầu về lưu lượng tối thiểu cần thiết để mở tối đa các van một 
chiều nhằm ngăn ngừa việc giảm áp lực và nguy cơ bị tắc.
(Liên hệ nhà sản xuất để biết rõ lưu lượng tối thiểu cần thiết hoặc hệ số thất 
thoát.)

▪ 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.

 

3) Lưu lượng tối thiểu cho phép
4) Lưu lượng tối đa cho phép
5) Điểm có hiệu suất cao nhất

2 An toàn
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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

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.
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▪ 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 trước khi sửa chữa.

▪ Khi không sử dụng máy bơm, cần tuân thủ quy trình mô tả trong sổ tay 
hướng dẫn này.(⇨ Mục 6.3 Trang 38)

▪ Làm sạch máy bơm khi dừng máy để bơm các loại chất lỏng có thể gây hại cho sức 
khỏe.

▪ 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 35)

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.

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.

Các mục được đánh ký hiệu Ex trong sổ tay hướng dẫn này cũng áp dụng cho bộ máy 
bơm chống nổ được vận hành tạm thời tại 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). 
Đặc biệt, cần tuân thủ các mục có ký hiệu Ex trong sổ tay hướng dẫn này. 
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.
Luôn tránh các chế độ vận hành không được phép.

2.10.1 Sửa chữa

Các máy bơm chống nổ được áp dụng các quy trình 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.
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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

Vận chuyển không phù hợp
Các bộ phận rơi nguy hiểm cho tính mạng!
Nguy cơ hỏng bộ máy bơm!

▷ Sử dụng điểm đấu nối có sẵn (tai móc, quai) để gắn phụ kiện nâng.

▷ Tuyệt đối không treo bộ máy bơm bằng cáp điện của bơm.

▷ Chỉ sử dụng dây xích/dây thừng trong phạm vi cung cấp dành riêng cho 
việc hạ/nâng máy bơm vào/ra khỏi bộ máy bơm có thùng nước thải.

▷ Buộc dây xích/dây thừng vận chuyển vào máy bơm và cẩu một cách an toàn.

▷ Chỉ sử dụng phụ kiện nâng đã qua kiểm định, có nhãn hiệu và được phê duyệt.

▷ Tuân thủ mọi quy định vận chuyển của địa phương.

▷ Tuân thủ tài liệu kỹ thuật sản phẩm do nhà sản xuất phụ kiện nâng cung cấp.

▷ Tải trọng của phụ kiện nâng phải cao hơn khối lượng in trên tem nhãn của máy 
bơm được nâng. Hãy xem xét bất kỳ thành phần hệ thống nào sẽ được nâng 
thêm.

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

Lưu kho không đúng cách
Gây hư hỏng các dây cáp điện!

▷ Hãy đỡ các dây cáp điện vào thời điểm vào cáp để tránh gây biến 
dạng về lâu dài.

▷ Chỉ tháo vỏ bảo vệ cáp vào thời điểm lắp đặt.

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, bị 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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Bảng 5: Các điều kiện môi trường xung quanh khi lưu kho máy bơm

Điều kiện môi trường xung quanh Giá trị

Độ ẩm tương đối 5 % đến 85 %

(không ngưng tụ)
Nhiệt độ xung quanh - 20 ℃ đến + 70°C

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

1. Phun lớp sơn phủ vách trong vỏ máy bơm và đặc biệt là các vùng khe hở bộ cánh 
bơm bằng loại sơn bảo quản.

2. Phun sơn bảo quản miệng hút và miệng xả máy bơm
Sau khi phun nên đóng các vòi phun của máy (ví dụ nắp nhựa hoặc các vật tương tự).

CHÚ Ý

Hãy tuân thủ các chỉ dẫn của nhà sản xuất về việc phun sơn hoặc loại bỏ lớp sơn bảo vệ

3.4 Trả sản phẩm về nhà cung cấp

1. Xả kiệt máy theo bơm theo các chỉ dẫn vận hành.(⇨ Mục 7.3 Trang 45)

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 68)

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 các 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.

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

Máy bơm này dùng để bơm nước chưa xử lý các chất xơ dài và chất rắn, các chất 
lỏng chứa khí/khí cũng như bùn thô hoạt tính và đã xử lý.

4.2 Ký hiệu
Ví dụ: Amarex N F 50 - 170 / 012 YLG 120

Bảng 6: Các từ khóa ký hiệu

Mã Mô tả

Amarex N Seri chủng loại
F Loại cánh bơm, ví dụ F = cánh bơm dòng chảy tự do
50 Đường kính ngõ đẩy danh định [mm]
170 Cỡ thủy lực
01 Mã cỡ động cơ
2 Số cực
YL Phiên bản động cơ, ví dụ YL = phòng nổ T4 (40 °C)

G Loại vật liệu vỏ, ví dụ G = Gang xám
120 Đường kính cánh bơm danh định [mm]

4.3 Tem nhãn bơm

TYPE

No.
Q

P2  

KSB SAS
F-59320 Sequedin

Mat. No:  39023373

TEMP. MAX.

WARNUNG - NICHT UNTER SPANNUNG ÖFFNEN
WARNING -    DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED
AVERTISSEMENT - NE PAS OUVRIR SOUS TENSION

a) b)

°C kg

H

Motor IP 68 SUBM. MAX. 25 m CLASS F
3~  

kW  V Hz cos φ
min-1

 
A IA/IN S1

 Amarex N  S50 - 172 / 012 ULG-160
 39100021

 0.30      5.90  l/s  32                         2 m

 55  47

 S1101

 2011  2011

 DKN 82.2-2U
 1,9

 2835   4,5 4,4
 0,83 400  50

TYPE

No.
Q

P2  

KSB SAS
F-59320 Sequedin

Mat. No:  39023372

TEMP. MAX.

WARNUNG - NICHT UNTER SPANNUNG ÖFFNEN
WARNING -    DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED
AVERTISSEMENT - NE PAS OUVRIR SOUS TENSION

°C kg

H

Motor IP 68 SUBM. MAX. 25 m CLASS F
3~  

M.-No.  

kW  V Hz cos φ
min-1

 
A IA/IN S1

 Amarex N  S50 - 172 / 012 YLG-160
 39100022

 0.30      5.90  l/s  32                         2 m

 55  47

 S1101

 DKN 82.2-2U
 1,9

 2835   4,5 4,4
 0,83 400  50

 123456

II2G Ex dc IIB T4  

0081 II2G Ex d IIB T4 Gb LCIE 03 ATEX 6428 X 

 2011

1
2
3
4

6
5

7
8
9

10

11
12
13

15
16

14

17
18
19
20

21

22

23

Hình 1: Tem nhãn (ví dụ) a) Bơm tiêu chuẩn b) Bộ máy bơm chống nổ

1 Ký hiệu 2 Mã đơn hàng KSB 
3 Lưu lượng 4 Nhiệt độ chất lỏng và môi trường tối đa
5 Cấp bảo vệ động cơ 6 Loại động cơ
7 Công suất định mức 8 Tốc độ định mức
9 Điện áp định mức Độ ngập tối đa 10 Dòng điện định mức

11 Cột áp 12 Mã seri
13 Tổng trọng lượng 14 Năm chế tạo
15      Độ ngập tối đa 16 Cấp cách nhiệt của cuộn dây
17 Hệ số công suất tại điểm thiết kế 18 Hình thức vận hành
19 Tần số định mức 20 Hệ số dòng điện khởi động
21 Nhãn ATEX của động cơ chìm 22 Nhãn ATEX của bộ máy bơm
23 Số động cơ   

Từ khóa mã seri

S = seri, 11 = năm chế tạo 2011, 01 = tuần 1

4.4 Thông tin thiết kế
Thiết kế

▪ Bơm động cơ chìm có thể ngập toàn bộ
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▪ Không tự bơm mồi

▪ Thiết kế ghép chặt   

Bộ làm kín trục

▪ Hai bộ phận làm kín cơ khí cho phép trục quay theo hai chiều, có khoang chứa 
chất làm mát và bôi trơn bộ làm kín cơ khí

Loại cánh bơm

▪ Các loại cánh bơm đa dạng, dựa theo ứng dụng

Cánh bơm loại D

Cánh bơm dạng mở một 
van, chéo (cánh bơm 
loại D)

Phù hợp với các môi chất sau:
Các loại chất lỏng có chứa chất rắn và 
vải sợi dài.

Cánh bơm loại F

Cánh bơm dòng chảy tự 
do (cánh bơm loại F)

Phù  hợp với các môi chất sau:
Các loại chất lỏng có chứa chất rắn hoặc 
hoặc dạng sợi lỏng, hoặc các chất lỏng có 
chứa không khí hoặc khí.

Cánh bơm loại D và F phù hợp để xử ký các môi chất sau:

▪ Bùn thô hoạt tính

▪ Bùn thô đã xử lý

▪ Bùn thô nhiệt

▪ Nước hỗn hợp

▪ Nước thải chưa xử lý

▪ Bùn thô chưa xử lý

▪ Bùn thô tái lưu thông

Cánh bơm loại S

Cánh bơm có dao cắt
(cánh bơm loại S)

Phù hợp với các môi chất sau:
Chất thải cặn trong nhà và nước thải có vải 
sợi dài.

Cánh bơm loại S phù hợp để xử ký các môi chất sau:

▪ Nước thải trong nhà

▪ Nước thải sinh hoạt

▪ Nước thải có cặn 

Bộ ổ trục tiêu chuẩn

▪ Các loại ổ trục bôi trơn bằng mỡ và gắn vĩnh viễn

▪ Không cần bảo dưỡng

4 Mô tả (bộ) máy bơm
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Ổ trục tăng cường (tùy chọn)

Hệ thống thủy lực/Bộ động cơ sau đây có thể được trang bị thêm ổ trục tăng cường:

Bảng 7: Ổ trục tăng cường

Kích cỡ hệ thống thủy lực Kích cỡ động cơ và số cực

Amarex N S 50-172
(động cơ phiên bản YL)

002, 012, 022

Amarex N S 50-222
(động cơ phiên bản YL)

032, 042

Ổ trục đầu máy bơm:

▪ Ổ trục bôi trơn với mỡ được bịt kín vĩnh viễn

Bộ truyền động

▪ Động cơ lồng sóc ba pha quay không đồng bộ

Bộ máy bơm chống nổ tuân thủ loại bảo vệ Ex dc IIB.
 

4 Mô tả (bộ) máy bơm
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4.5 Các kiểu lắp đặt

Bảng 8: Tổng quan các kiểu lắp đặt

Kiểu lắp đặt loại S - lắp đặt ướt tĩnh

P7
P4

P5

 

P7

P4
P5

 
 

P2P7

P5

Bố trí đai 
dẫn hướng 

Bố trí dây 
dẫn hướng  

Bố trí thanh 
dẫn hướng đơn

P2: bộ phận lắp đặt 
để bố trí đai dẫn 
hướng (Chỉ có mẫu 
máy Amarex N 50 và
65),
chiều cao lắp đặt6) =
1.5 m / 1.8 m / 2.1 m
P5: vấu
P7: chuỗi dây xích, 
chiều dài = 2 m

 P4: bộ phận lắp đặt 
để bố trí dây dẫn 
hướng, chiều cao lắp 
đặt6) =
4.5 m
P5: vấu
P7: chuỗi dây 
xích, chiều 
dài = 5 m

 P4: bộ phận lắp đặt để 
bố trí thanh dẫn 
hướng đơn, 
P5: vấu
P7: chuỗi dây xích,
chiều dài = 5 m

   
 Kiểu lắp đặt loại P - lắp đặt ướt di động

P7

P4
P5

    

P7

P1

P6

Bố trí thanh 
dẫn hướng đôi   

  

P4: bộ phận lắp đặt 
để bố trí thanh dẫn 
hướng đôi, 
P5: vấu và ống nối
P7: chuỗi dây xích,
chiều dài = 5 m

P1: máy bơm
P6: chân đế
P7: chuỗi dây xích,
chiều dài = 5 m

  

 

6) Chiều cao lắp đặt từ rìa phía dưới ngõ vào đáy bồn chứa của bơm.

4 Mô tả (bộ) máy bơm

 

Amarex N 17 / 70



4.6 Hình dạng và chức năng

1

2

3

4

8

9

10

7

6

5

1 Trục 2 Giá đỡ ổ trục
3 Nắp xả 4 Nắp hút
5 Ngõ hút 6 Ngõ xả
7 Cánh bơm 8 Bộ làm kín trục
9 Ổ trục, đầu bơm 10 Ổ trục, đầu động cơ

Bơm được thiết kế có ngõ hút bơm theo chiều hướng trục và ngõ xả bơm theo chiều 
vuông góc với trục. Bộ phận thủy lực đặt trên phần mở rộng của trục động cơ. Trục 
này chạy trên các ổ đỡ chung.

Chất lỏng đi vào bơm theo hướng trục qua ngõ hút (5) và được gia tốc đi ra bằng bộ cánh 
bơm quay (7). 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 (6), tại đó 
chất lỏng đi ra khỏi bơm. Tại phía sau của bộ cánh bơm, trục (1) đi vào vỏ thông qua nắp 
xả (3). Đường dẫn trục thông qua vỏ được bít kín ra phía ngoài bằng bộ làm kín trục bơm 
kiểu cơ khí (8). Trục này chạy trong các vòng bi ổ trục lăn (9 và 10), được đỡ bằng giá đỡ 
ổ trục (2) kết nối với vỏ bơm và/hoặc nắp xả.

Bơm được làm kín bằng hai bộ làm kín kiểu cơ khí cho phép xoay theo hai chiều lắp 
cùng chiều. Chất bôi trơn nằm giữa hai bộ làm kín cơ khí bảo đảm làm mát và bôi trơn 
các bộ làm kín cơ khí.

4.7 Phạm vi cung cấp

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

Lắp đặt ướt tĩnh

▪ Bộ máy bơm có đủ các dây cáp điện

▪ Vấu có đệm (vòng chữ O) và các bộ phận lắp

▪ Dây thừng hoặc xích để nâng7)

▪ Tấm đỡ mặt gắn có các bộ phận lắp

▪ Các bộ phận lắp cho khớp nối nhanh

 

Thiết kế

Chức năng

Bộ làm kín

 

7) Tùy chọn

4 Mô tả (bộ) máy bơm
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▪ Thanh trượt
(thanh trượt không bao gồm trong KSB trong phạm vi cung cấp của KSB)

Mẫu lắp đặt ướt di động

▪ Bộ máy bơm có đủ các dây cáp điện

▪ Chân hoặc đế đặt bơm có các bộ phận lắp

▪ Dây thừng hoặc xích để nâng8)

CHÚ Ý

KSB cung cấp kèm theo một nhãn bơm.
Phải gắn nhãn bơm này theo vị trí dễ nhìn thấy bên ngoài nơi lắp đặt, ví dụ tại tủ điều 
khiển, đường ống hoặc tấm đỡ mặt gắn.

4.8 Kích thước và trọng lượng

Để biết kích thước và trọng lượng, vui lòng xem bản vẽ bố trí tổng thể/bản vẽ biên dạng 
hoặc bảng dữ liệu kỹ thuật của bộ máy bơm.

 

8) Tùy chọn

4 Mô tả (bộ) máy bơm
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5 Lắp đặt tại hiện trường

5.1 Các quy định an toàn

NGUY HIỂM

Việc lắp đặt không phù hợp tại các 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 và trên nhãn bơm của 
bộ máy bơm.

NGUY HIỂM

Có người trong bể khi bơm đang hoạt động
Điện giật!

▷ Tuyệt đối không khởi động bơm khi có người trong bể.

CẢNH BÁO

Các vật thể rắn không được phép (dụng cụ, ốc vít/bu lông hoặc các vật tương tự) 
trong bể hứng/ngõ hút khi khởi động bơm
Nguy cơ gây thương tổn cho người và hư hỏng tài sản!

▷ Kiểm tra bể chứa của bơm/ngõ hút xem có các vật dụng rắn không được 
phép không trước khi làm ngập và hãy lấy chúng ra, nếu cần thiết.

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

5.2.1 Chuẩn bị vị trí lắp đặt

Vị trí lắp đặt cho các kiểu tĩnh

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 (đáp ứng yêu cầu C35/45 của loại tiếp xúc 
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.

Phải ngăn ngừa bất kỳ cộng hưởng nào theo tần số kích thích bình thường (tần số quay 
1x và 2x, tiếng ồn quay) trong nền và đường ống được đấu nối, vì các tần số này có thể 
gây các rung động cực trị.

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.

 

 

 

 

Cộng hưởng
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Vị trí lắp đặt cho các mẫu vận chuyển được

CẢNH BÁO

Lắp đặt không đúng cách
Nguy cơ gây thương tổn cho người và hư hỏng tài sản!

▷ Đặt bộ máy bơm thẳng đứng với động cơ trên đỉnh.

▷ Sử dụng các phương tiện phù hợp để đảm bảo bộ máy bơm không quay quá tốc 
độ và lật nghiêng.

▷ Tham chiếu trọng lượng được cung cấp trong bảng dữ liệu kỹ thuật/trên nhãn bơm.

Phải ngăn ngừa bất kỳ cộng hưởng nào theo tần số kích thích bình thường (tần số quay 
1x và 2x, tiếng ồn quay) trong nền và đường ống được đấu nối, vì các tần số này có thể 
gây các rung động cực trị.

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.

5.2.2 Kiểm tra mức dầu môi trơn

Bình chứa dầu bôi trơn đã được nạp dầu bôi trơn tại xưởng sản xuất là loại bảo vệ môi 
trường, không độc hại.

1. Vị trí của bộ máy bơm như sau.

a) b)

M = 40 mm

2563:1092563:108

M = 40 mm

903
411

Hình 2: Kiểm tra mức dầu môi trơn a) Phiên bản YL và WL; b) Phiên bản YL và WL 
cho kích cỡ bơm 50-17... và 65-220

2. Tháo nút có ren 903 có vòng đệm nối 411.

⇨ Mức dầu môi trơn phải cách lỗ châm dầu 40 mm.

3. Nếu mức dầu môi trơn thấp hơn, đổ dầu bôi trơn qua lỗ châm dầu cho đến khi 
đạt được mức yêu cầu.

4. Đóng nút có ren 903 có vòng đệm nối 411. Theo dõi mô men quay.(⇨ Mục 7.6 
Trang 52)

5.2.3 Kiểm tra hướng quay

CẢNH BÁO

Bộ máy bơm chạy khô
Nguy hiểm nổ!

▷ Kiểm tra hướng quay của bộ máy bơm phòng nổ bên ngoài vùng có nguy cơ gây 
nổ.

Cộng hưởng
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CẢNH BÁO

Thò tay hoặc để các vật vào trong vỏ máy bơm
Nguy cơ bị thương, hư hỏng máy bơm!

▷ Tuyệt đối không thò tay hoặc để bất kỳ vật gì vào trong máy bơm.

▷ Trước khi hoạt động máy, kiểm tra bên trong máy bơm để đảm bảo không có vật 
lạ.

▷ Tuyệt đối không giữ bộ máy bơm bằng tay khi kiểm tra hướng quay.

THẬN TRỌNG

Bộ máy bơm chạy khô
Gây ra nhiều chấn động!
Hư hỏng các bộ làm kín cơ khí và ổ trục!

▷ Tuyệt đối không vận hành bộ máy bơm lâu hơn 1 phút không ngập trong chất 
lỏng bơm.

✓ Bộ máy bơm được đấu với nguồn điện.

1. Khởi động bộ máy bơm và dừng lại ngay để xác định hướng quay.

2. Kiểm tra hướng quay. 
Bộ cánh bơm phải quay ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn từ miệng hút của
bơm. (Hướng quay được đánh dấu bằng một mũi tên trên vỏ bơm.)

Hình 3: Kiểm tra hướng quay

3. Nếu bộ cánh bơm chạy sai hướng quay, hãy kiểm tra đấu nối điện của bơm và hệ 
thống điều khiển, nếu cần thiết.

4. Ngắt kết nối bộ máy bơm khỏi nguồn điện và đảm bảo bộ máy bơm không bị vô 
tình chuyển mạch.

5.3 Lắp đặt bộ máy bơm

Hãy luôn tuân thủ bản vẽ bố trí tổng thể/bản vẽ biên dạng khi lắp đặt bộ máy bơm.

5.3.1 Lắp đặt ướt tĩnh

5.3.1.1 Cố định khớp nối nhanh

Tùy theo kích thước của bơm, bộ khớp nối nhanh được cố định bằng bu lông neo.
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Siết chặt bộ khớp nối nhanh với các bu lông neo

1. Đặt bộ khớp nối nhanh 72-1 tại đáy bể/giếng.

2. Chèn các bu lông neo 90-3.38.

3. Bắt vít ống cong 72-1 vào sàn bằng các bu lông neo 90-3.38.

Bảng 9: Các kích thước của bu lông neo

Kích thước
bu lông

do

[mm]
t=hreq

[mm]
tfix

[mm]
WAF
[mm]

M
[mm]

Đầu lục 
giác
WAF
[mm]

Lực siết
[Nm]

M 10x130 12 90 20 17 10 7 20
M 16x190 18 125 35 24 16 12 60

Bảng 10: Số lần bảo dưỡng của ống lót

Nhiệt độ sàn Thời gian bảo dưỡng
[min]

-5 °C đến 0 °C 240
0 °C đến +10 °C 45
+10 °C đến +20 °C 20
> +20 °C 10

5.3.1.2 Nối đường ống

DANGER
Quá tải tác dụng lên mặt bích của bộ khớp nối nhanh
Nguy hiểm chết người 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 ứng suất 
hoặc lực căng.

▷ Quan sát tải mặt bích cho phép.

▷ Sử dụng biện pháp thích hợp để cân bằng sự nở do nhiệt của đường ống.

CHÚ Ý

Khi bơm được sử dụng để bơm tháo nước các khu vực thấp trong tòa nhà, lắp một 
van một chiều ở đường xả để tránh dòng nước chảy ngược về hệ thống.

THẬN TRỌNG

Vận tốc giới hạn
Bơm bị rung nhiều!
Hỏng các vòng đệm cơ khí và ổ trục!

▷ Lắp đặt một van một chiều ở ống thẳng đứng dài hơn để ngăn bơm hoạt 
động đảo chiều quá mức.
Khi lắp van một chiều đảm bảo hệ thống vẫn được thông gió phù hợp.

Hình 4: Siết chặt bộ 
khớp nối nhanh

t
=

h
re

q
t f

ix

WAFM
Hex. head WAF

do

l

Hình 5: Các kích thước
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Bảng 11: Tải trọng mặt bích cho phép

Đường kính mặt bích Lực [N] Mô men [Nm]

Fy Fz Fx ∑F My Mz Mx ∑M

50-65 1350 1650 1500 2600 1000 1150 1400 2050
80 2050 2500 2250 3950 1150 1300 1600 2350
100 2700 3350 3000 5250 1250 1450 1750 2600

5.3.1.3 Lắp đặt hệ thống dây dẫn

Hệ thống bơm được dẫn vào bể gom hoặc bể chứa dọc hai rãnh trượt song song làm 
bằng thép không rỉ. Hệ thống nối tự động với bộ khớp nối nhanh gắn cố định vào sàn.

CHÚ Ý

Điều kiện thi công/bố trí đường ống... đòi hỏi dây dẫn phải được dẫn ra ở vị trí thẳng 
đứng với góc dẫn tối đa là 5o để đảm bảo hệ thống nối và đường dẫn đáng tin cậy cho 
cơ cấu bơm.

Lắp đặt giá treo

1. Siết chặt giá treo 894 vào mép của miệng bể gom bằng bu lông chốt 90-3.37 và 
vặn chặt bu lông với mô-men siết 10 Nm.

2. Đẩy miếng đệm 571 qua lỗ của giá treo dây dẫn 572 và siết chặt bu-lông 
920.37

3. Siết chặt ốc khía ren 904 với cơ cấu đệm lắp trước vào giá treo bằng bu lông 
920.36
Không vặn quá chặt ốc 920.36 để lấy chỗ cho lần siết chặt dây dẫn kế tiếp

Fx

Fz

Fy

My
Mz

Mx

Hình 6: Tải trọng cho 
phép mặt bích
 

 

Hình 7: Tải trọng 
mặt bích cho phép
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Lắp dây dẫn hướng

1. Đẩy miếng đệm 571 lên và chèn một đầu dây dẫn vào.

2. Đưa dây 59-24.01 xung quanh ống cong 72-1 và quay lại giá treo dây 572 rồi 
luồn vào miếng đệm 571.

3. Căng dây 59-24.01 bằng tay và xiết chặt bằng bu lông 6 cạnh 920.37

4. Kéo căng dây bằng cách xiết chặt bu lông 901.36 ở phía trên giá treo. 

Xem bảng “kéo căng dây dẫn”

5. Siết chặt ốc bằng bu lông đầu 6 cạnh thứ 2 

6. Đầu dây lỏng ở giá treo 572 có thể được xoắn chặt vào một đai hoặc có thể được 
cắt đi 
Sau khi điều chỉnh độ dài, buộc chặt các đầu dây lại để tránh bị tước đầu dây

7. Gắn đoạn móc treo 59-18 vào giá treo 894 để lắp xích nâng/ dây thừng vào giai 
đoạn sau.

Bảng 12: Lực căng dây dẫn hướng

Kích thước Mô men xoắn 
      M A[Nm]

Lực căng dây
P [N]

50-17... 7 3000
50-22...
65-170

9 4000

65-220
80-220 14 6000
100-220

5.3.1.4 Lắp hệ thống rãnh trượt (1 hoặc 2 rãnh trượt)

Hệ thống bơm được gắn vào bể gom hoặc bể chứa thông qua hai rãnh trượt thẳng đứng. 
Bơm gắn tự động vào đã được gắn chặt xuống sàn

CHÚ Ý
Rãnh trượt không nằm trong phạm vi cung cấp của KSB.

Chọn vật liệu của rãnh trượt phù hợp đối với nhiên liệu cần bơm hoặc theo yêu cầu của 
đơn vị vận hành.

Quan sát các kích thước sau của rãnh trượt:
Bảng13: Kích thước của rãnh trượt

Kích thước hệ 
thống thủy lực

ĐĐĐưưườờờnnnggg   kkkííínnnhhh   nnngggoooàààiii
[mm]

Độ dày thành  [mm]9)

Minimum Maximum
DN 50 ... DN 65 33.7 2 5
DN 80 ... DN 100 60.3 2 5

Lắp giá treo

1. Siết chặt giá treo 894 vào thành miệng bể gom bằng bu lông neo làm bằng thép 
90-3.37 và siết chặt bu lông với mô men xoắn 10 Nm.
Tuân thủ kiểu lỗ cho bu lông neo. (Xem hình phác họa)

Hình 8: Lắp dây dẫn 
hướng

 

 

90-3.37

894

Hình 9: Lắp giá treo

9) Theo DIN 2440/2442/2462 hoặc các tiêu chuẩn tương ứng
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Lắp rãnh trượt (2 rãnh)

THẬN TRỌNG

Lắp rãnh trượt không đúng

Hỏng hệ thống rãnh trượt!

▷ Luôn điều chỉnh rãnh trượt đảm bảo chúng luôn thẳng đứng

1. Cố định đầu nối 82.5 trên ống chân vịt 72-1 và siết chặt bằng vít 914.2, vòng 
550.02 và đai ốc 920.02

2. Đặt rãnh 710 lên phần nhô ra có hình nón của ống nối 82.5 và cố định 
chúng theo phương thẳng đứng

3. Đánh dấu chiều dài của rãnh 710 (tới cạnh thấp hơn của giá treo), trong đó có 
tính đến dải điều chỉnh khe rãnh trên giá treo 894.

4. Rút ngắn rãnh 710 bằng cách cắt 90 độ vào trục ống. Bạt những chỗ gồ 
ghề của rãnh bên trong và bên ngoài.

5. Gắn giá treo 894 bằng măng-xông nẹp cố định 81.51 vào đường rãnh 710 cho 
đến khi giá treo ăn khớp với đầu rãnh.

6. Siết chặt ốc 920.01. 
Điều này giúp làm giãn nở măng xông để măng xông nẹp cố định các rãnh trượt ở 

đường kính mặt bên trong của rãnh

7. Khóa ốc vít 920.01 bằng một vít thứ hai 920.

 Lắp rãnh trượt (1 rãnh)

1. Cố định rãnh 710 (cho DN 50 - DN 65) vào chỗ lõm trên khúc gập 72.1 hoặc 
(cho DN 80 - DN 100) trên phần nhô ra có hình nón . Đặt rãnh theo phương 
thẳng đứng.

2. Đánh dấu chiều dài của rãnh 710 (tới cạnh thấp hơn của giá treo), trong đó có 
tính đến dải điều chỉnh khe rãnh trên giá treo 894.

3. Rút ngắn rãnh 710 bằng cách cắt 90o vào trục ống. Bạt những chỗ gồ ghề
của rãnh bên trong và bên ngoài.

4. Gắn giá treo 894 vào đường rãnh 710 cho đến khi giá treo ăn khớp với đầu rãnh.

5.3.1.5 Lắp đai trục (chỉ dùng cho DN 50 và DN 65)

1. Gắn các đầu của đai trục 571 vào các đường rãnh trên ống chân vịt 72.1

2. Siết chặt ống hình chân vịt vào đế của bể bơm/bể chứa với 2 bu lông neo 90-3.38 
(⇨Xem phần 5.3.1.1 Trang 22).

920.01
81.51

894

710

914.02

550.01

914.01

82.5

550.02

920.02

Hình 10: Lắp 2 rãnh 
trượt

710

894

60.3

33.7

UG1273704

Hình 11: Lắp 1 rãnh trượt
 

571

UG1274642

72.1

90-3.38

Hình 12: Lắp đai trục
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5.3.1.6 Chuẩn bị hệ thống bơm

Siết chặt vấu kẹp dùng cho dây dẫn, rãnh trượt đơn và đai trục

1. Siết chặt mỏ kẹp 723 với con ốc 914.05 và vòng đệm 550.35 vào mặt bích (nhìn 
hình vẽ). Siết chặt ốc với mô men xoắn 17Nm.

Siết chặt mỏ kẹp để lắp đặt rãnh trượt đôi.

1. Siết chặt mỏ kẹp 732 với ốc 920 và vòng đệm 550 vào mặt bích (xem hình 
minh họa). Siết chặt ốc với lực mô men xoắn 70 Nm

2. Lắp mặt nghiêng của khớp nối 410 vào rãnh mỏ kẹp
Cách làm này sẽ giúp bịt kín mối nối của bơm/ bộ khớp nối nhanh.

Lắp đặt xích nâng / dây thừng

UG1274774

Gắn xích / dây thừng 
để nâng - Lắp đặt ướt 
tĩnh

Lắp đặt ướt tĩnh
1. Gắn xích hoặc dây thừng để nâng có móc neo vào chỗ lõm trên tay cầm máy bơm đối 

diện với vòi bơm. Điểm gắn này làm cho bộ bơm ngiêng về phía vòi xả để mỏ kẹp có 
thể bám dính vào bộ khớp nối nhanh

UG1274785

Gắn xích / dây thừng để 
nâng - Lắp đặt ướt di động

Lắp đặt ướt di động

1. Gắn xích hoặc dây thừng để nâng có móc neo vào chỗ lõm trên tay cầm máy bơm 
bên phía vòi xả. Điểm gắn này có vị trí thẳng đứng theo bộ máy bơm. 

 

2563:103

732

550.35

914.05
17 Nm

Hình 13: Siết chặt vấu kẹp 
dùng cho dây dẫn, rãnh 
trượt đơn và đai trục

Hình 14: Siết chặt mỏ kẹp 
để lắp đặt rãnh trượt đôi
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Bảng 14: Các loại móc neo

Hình vẽ Các loại móc neo
59-18

885

59-17

UG1274869

Móc neo có xích nâng nối với vỏ máy bơm
59-17 Các móc neo
59-18 Móc hình lưỡi câu
885 Xích / dây thừng để nâng

59-18

885

59-17

571

UG1274897

Móc neo có xích nối với quai nâng
59-17 Móc neo
59-18 Móc hình lưỡi câu
571 Quai nâng
885 Xích / dây thừng để nâng

5.3.1.7 Lắp đặt máy bơm

CHÚ Ý

Cánh quạt loại S (loại có lưỡi cắt) được khuyến cáo sử dụng khi bơm chất lỏng có chứa 
cặn và các chất rắn không tan. Trong những trường hợp như vậy, nên sử dụng vấu kẹp 
nghiêng.

CHÚ Ý

Đảm bảo máy bơm có vấu kẹp trước khi được lắp vào có thể dễ dàng trượt trên khung 
lắp, luồng vào ray dẫn và hạ thấp xuống. Nếu cần thiết, thay đổi vị trí của cần cẩu trong 
khi cài đặt.

1. Đưa máy bơm lên khung treo / giá đỡ, treo lên dây / ray dẫn và từ từ hạ xuống.
Máy bơm tự cố định vào khuỷu ống hình mỏ vịt 72-1.

2. Lắp dây xích / dây thừng nâng vào móc lưỡi câu 59-18 tại giá đỡ.

5.3.2 Lắp đặt ướt di động

Trước khi lắp đặt bộ bơm, nên gắn 3 chân đế và chân chấu nếu khả dụng

Gắn chân chấu

1. Mở vít 914.03.

2. Đẩy chân máy bơm 182 vào khe hở của miếng chụp có lỗ hút.

3. Siết chặt lại vít 914.03 với lực mô men xoắn như chỉ định (⇨ Phần 7.6 Trang 52)

Lắp chân chấu

1. Lắp chân chấu vào 3 chân đế bằng vít, vòng đệm và đai ốc. Tuân thủ lực mô 
men xoắn khi vặn.(⇨ Phần 7.6 Trang 52)
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Gắn xích / dây thừng nâng

1. Gắn dây xích hoặc dây thừng để nâng vào móc neo bên phía vòi xả (nhìn hình 
minh họa và bảng “Các loại móc neo”).

Đấu nối đường ống

Khớp nối DIN có thể dùng để đấu nối với các loại ống cứng hoặc dẻo.

Hình 16: Các cách đấu nối

5.4 Hệ thống điện

5.4.1 Thông tin để lập kế hoạch cho hệ thống kiểm soát

Đối với kết nối điện của máy bơm, xem sơ đồ hệ thống dây có trong phụ lục.
Máy bơm được cung cấp kèm với cáp điện; được nối dây để khởi động DOL.

CHÚ Ý

Khi đặt sợi cáp giữa hệ thống kiểm soát và điểm kết nối của máy bơm, phải đảm bảo 
rằng số lõi đủ cho thiết bị cảm biến. Yêu cầu có một mặt cắt ngang tối thiểu là 1.5 mm²

Mô tơ có thể được kết nối với hệ thống đường dây điện có điện áp thấp với điện áp 
danh định và dung sai tiêu chuẩn IEC 38 hoặc lưới điện khác hoặc các thiết bị cung 
cấp điện với dung sai điện áp danh định tối đa ±10 %.

5.4.1.1 Bảo vệ khỏi sự quá tải

1. Bảo vệ hệ thống bơm khỏi sự quá tải bằng một thiết bị bảo vệ quá tải nhiệt theo 
khoảng thời gian phù hợp tiêu chuẩn IEC 947 và các quy định của địa phương      
(⇨ Phần 9.3 Trang 63)

2. Thiết lập các thiết bị bảo vệ khỏi sự quá tải với dòng điện được quy định cụ thể 
trong nhãn bơm.

5.4.1.2 Điều chỉnh mức độ

NGUY HIỂM

Máy bơm chạy khô
Nguy cơ gây nổ!

▷ Không bao giờ cho hệ thống máy bơm chống nổ hoạt động khô!

THẬN TRỌNG
Mực chất lỏng thấp hơn mức tối thiểu quy định

Nguy hại cho hệ thống bơm khi có khí xâm thực!

▷ Không bao giờ cho phép mức chất lỏng tụt xuống dưới mức tối thiểu quy định.

UG1274785

Hình. 15: Gắn xích / 
dây thừng nâng
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Sự vận hành tự động của bộ bơm trong thùng chứa yêu cầu phải sử dụng thiết bị 
kiểm soát mức độ.
Tuân thủ quy định về mực chất lỏng tối thiểu. (⇨ Phần 6.2.4.2 Trang 37)

5.4.1.3 Vận hành hệ thống biến tần

NGUY HIỂM

Hoạt động ngoài phạm vi tần suất cho phép
Nguy cơ gây nổ!

▷ Không bao giờ vận hành máy bơm ngoài phạm vi cho phép.

CHÚ Ý

Có thể vận hành mô tơ với bộ biến tần. Trong trường hợp này, cần đảm bảo tuân thủ 
các thông số thiết kế của mô tơ. Để ngăn tình trạng bên trong mô tơ sinh nhiệt quá 
mức cho phép, luôn trang bị các công tắc lưỡng kim trong phần tĩnh cho mô tơ vận 
hành với bộ biến tần . Khi đạt đến giới hạn nhiệt độ cho phép, mô tơ phải bị ngưng 
hoạt động bởi bộ phận ngắt phù hợp với chỉ dẫn ATEX 100a. Bộ phận ngắt này phải 
được kết nối đến các điểm đo để đảm bảo tuân thủ mức nhiệt độ quy định tại nhà máy.

NGUY HIỂM

Thiết lập dòng điện máy biến tần không đúng

Nguy cơ gây nổ!

▷ Chỉ thiết lập giới hạn dòng điện đến mức tối đa là 1.2 lần so với thông số dòng điện 
ghi trên nhãn bơm.

Khi chọn máy biến tần, hãy kiểm tra các chi tiết sau:

▪ Dữ liệu do nhà sản xuất cung cấp

▪ Thông số về điện áp của bộ bơm, đặc biệt là dòng điện định mức

▪ Đảm bảo sự thay đổi dòng điện khi khởi động diễn ra ngắn (tối đa 5 giây).

▪ Chỉ bắt đầu hoạt động điều chỉnh tốc độ sớm nhất là sau 2 phút.
Khởi động bơm với sự biến đổi về dòng điện diễn ra quá lâu và tần số thấp có thể 
khiến máy bị kẹt.

Tuân thủ các giới hạn như sau khi vận hành hệ thống bơm thông qua máy biến tần:

▪ Chỉ sử dụng đến 95% công suất P2 của mô tơ ghi trên nhãn bơm.

▪ Phạm vi tần số 30-50 Hz

Quá trình hoạt động của máy biến tần phát thải ra RFI với các mức độ khác nhau, phụ 
thuộc vào loại biến tần sử dụng (loại máy, khả năng triệt nhiễu, kiểu chế tạo). Để ngăn 
chặn hệ dẫn động, bao gồm một động cơ chìm và một biến tần, không vượt quá giới hạn 
quy định trong tiêu chuẩn EN 50081 thì phải luôn luôn quan sát các thông tin EMC do nhà 
sản xuất biến tần cung cấp. Nếu nhà sản xuất biến tần đề xuất phải sử dụng dây cáp với 
lớp vỏ bao bọc thì phải đảm bảo bộ bơm đáp ứng yêu cầu về dây cáp có lớp vỏ bao bọc 
đó

Bộ bơm về cơ bản đáp ứng được yêu cầu về chống nhiễu tới mức EN 50082T. Để giám 
sát các thiết bị cảm biến, nhân viên vận hành máy phải đảm bảo tính chống nhiễu bằng 
cách lựa chọn hợp lý và lắp đặt cáp trong nhà máy. Không cần phải thay đổi hay điều 
chỉnh cáp nguồn / kiểm soát của bộ bơm. Phải lựa chọn các thiết bị phân tích một cách 
phù hợp. Để giám sát cảm biến rò rỉ bên trong động cơ, nên sử dụng một rờ-le đặc biệt 
có sẵn KSB.

 

 

  Lựa chọn

Khởi động

Vận hành

 Tương thích
     điện từ

Khả năng khử nhiễu
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5.4.1.4 Thiết bị cảm biến

NGUY HIỂM

Vận hành với một máy bơm chưa được kết nối hoàn chỉnh
Nguy cơ gây nổ!
Gây hư hỏng cho hệ thống bơm!

▷ Không bao giờ khởi động một hệ thống bơm có kết nối chưa hoàn chỉnh hoặc các 
thiết bị theo dõi không hoạt động.

THẬN TRỌNG

Kết nối không đúng
Làm hỏng các cảm biến!

▷ Tuân thủ các giới hạn ghi trong những phần tiếp theo của sách hướng dẫn 
này khi kết nối với các thiết bị cảm biến.

Hệ thống bơm được trang bị các hệ thống cảm biến được thiết kế để ngăn chặn những 
rủi ro và nguy hại cho hệ thống bơm

Yêu cầu đo lường các máy biến năng để phân tích các tín hiệu của cảm biến. KSB có thể 
cung cấp các thiết bị phù hợp với 230V~ 

CHÚ Ý

Hoạt động của bơm trong giới hạn cho phép của chúng tôi an toàn và đáng tin cậy chỉ 
khi cảm biến tín hiệu được phân tích đúng như chỉ dẫn sử dụng.

Tất cả cảm biến được gắn ở bên trong máy bơm và được nối với dây điện nguồn. Để 
biết thông tin về hệ thống dây dẫn và cách đánh dấu lõi, hãy tham khảo sơ đồ hệ 
thống dây. Các cảm biến riêng lẻ và các giá trị giới hạn được thiết lập mô tả trong các 
mục sau.

5.4.1.5 Nhiệt độ động cơ

NGUY HIỂM

Làm mát không đủ
Nguy cơ gây nổ!
Làm hỏng cuộn dây!
▷ Không bao giờ được vận hành hệ thống máy bơm mà không giám sát nhiệt độ 

hoạt động.

Hệ thống bơm tiêu chuẩn (phiên bản UL và WL):

Hai công tắc lưỡng kim (cực 21 và 22, tối đa ở mức 250 V~/2 A) đóng vai trò như thiết 
bị kiểm soát nhiệt độ, sẽ ngắt khi nhiệt độ cuộn dây quá cao.

Khi công tắc ngắt thì máy bơm cũng ngưng hoạt động. Máy có khả năng tự khởi động 
lại sau đó.

CẢNH BÁO

Đấu nối điện không đúng
Gây ra điện giật!

▷ Dây dẫn 20 phải có khả năng cách điện.

Dây dẫn 20 không có vai trò gì trong hệ thống máy bơm tiêu chuẩn.
Tuy nhiên, dây này có điện và do đó phải được cách điện hoặc nối vào cực trung gian.
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Hệ thống máy bơm chống cháy nổ (phiên bản YL)

Hệ thống máy bơm chống cháy nổ được trang bị hệ thống giám sát kép nhiệt độ của 
cuộn dây. Hai công tắc lưỡng kim (cực 20 và 21, định mức tối đa là 250 V~/2 A) đóng vai 
trò là thiết bị kiểm soát nhiệt độ, sẽ ngắt khi nhiệt độ cuộn dây quá cao.

Khi công tắc ngắt thì máy bơm cũng ngưng hoạt động. Máy có khả năng tự khởi động 
lại sau đó.

Hai công tắc lưỡng kim (cực 21 và 22, định mức tối đa là 250 V~/2 A) đóng vai trò là 
thiết bị giới hạn nhiệt độ, sẽ ngắt khi nhiệt độ cuộn dây vượt quá mức giới hạn

Khi công tắc ngắt thì máy bơm cũng ngưng hoạt động. Máy không tự khởi động lại được 

5.4.1.6 Rò rỉ trong mô tơ (tùy chọn)

PE

K 1

9

 
 

81-56B2

Đấu nối rờ-le điện cực                                                                  Vị trí của điện cực bên trong máy

Một điện cực gắn trong mô tơ dùng để giám sát cuộn dây và phát hiện rò rỉ trong mô tơ. 

Điện cực này phải được đấu nối với rờ-le (nhận diện lõi)
9). Việc ngắt rờ-le sẽ làm cho máy bơm ngưng hoạt động. Mỗi lần rờ-le ngắt 

máy bơm, cần kiểm tra lại máy bơm và đo độ trở kháng cách điện

Rờ-le (K1) phải đáp ứng những yêu cầu sau:

▪ Mạch cảm biến 10 đến 30 V ~

▪ Dòng điện ngắt 0.5 đến 3 mA
(tương tự độ trở kháng để ngắt từ 3 đến 60 kΩ)

▪ Telemécanique RM4-LG01

5.4.2 Đấu nối điện

NGUY HIỂM

Nhân viên chưa được đào tạo để vận hành máy bơm

Nguy hiểm có thể dẫn đến chết người do điện giật!

▷ Luôn để thợ điện được đào tạo bài bản và có trình độ thực hiện việc đấu nối điện. 

▷ Tuân thủ quy định IEC 60364, và EN 60079 dành cho thiết bị chống cháy nổ.

 

Ví dụ
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NGUY HIỂM

Đấu nối không đúng với lưới điện chính, mạch điện ngắn!

▷ Tuân thủ các thông số kĩ thuật của công ty điện lực ở địa phương

THẬN TRỌNG

Đi dây cáp nguồn không phù hợp
Gây hỏng cáp nguồn!

▷ Không bao giờ được di chuyển cáp điện khi nhiệt độ thấp hơn -25oC

▷ Không bao giờ đè ép cáp điện

▷ Không bao giờ dùng cáp điện để nâng máy bơm.

▷ Điều chỉnh độ dài dây cáp nguồn phù hợp với yêu cầu tại hiện trường.

THẬN TRỌNG

Quá tải động cơ
Làm hỏng động cơ!

▷ Bảo vệ động cơ bằng một thiết bị bảo vệ quá tải theo khoảng thời gian 
nhiệt theo IEC 947 và các quy định tại địa phương

Khi đấu nối điện, tuân thủ theo sơ đồ hệ thống dây trong phụ lục và thông tin 
thiết lập hệ thống kiểm soát.

Hệ thống bơm được cung cấp kèm với dây cáp điện. Luôn đấu nối tất cả các dây cáp 
được đánh dấu.

NGUY HIỂM

Kết nối không đúng
Nguy cơ gây nổ!

▷ Điểm kết nối của các đầu cáp phải được định vị bên ngoài vị trí có nguy cơ nổ hoặc 
bên trong thiết bị điện được phê chuẩn cho loại thiết bị II2G.

NGUY HIỂM

Vận hành hệ thống bơm chưa được đấu nối hoàn chỉnh
Nguy cơ gây nổ!
Làm hỏng hệ thống bơm

▷ Không bao giờ khởi động máy bơm với cáp kết nối nguồn điện chưa hoàn chỉnh 
hoặc khi các thiết bị theo dõi không hoạt động.

NGUY HIỂM

Kết nối bằng cáp đã bị hỏng
Nguy hiểm chết người do bị điện giật!

▷ Kiểm tra dây cáp nguồn xem có hư hại không trước khi cắm vào nguồn điện.

▷ Không được sử dụng dây cáp bị hỏng

THẬN TRỌNG

Dòng điện cảm ứng chuyển động
Làm hỏng dây điện nguồn !

▷ Chạy dây cáp điện hướng lên sao cho không có đoạn chùng
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1. Cho chạy cáp điện lên trên, không có đoạn chùng và buộc chặt cáp điện.

2. Chỉ di chuyển nắp bảo vệ khỏi cáp điện ngay khi kết nối cáp.

3. Nếu cần thiết, điều chỉnh chiều dài của cáp điện theo yêu cầu tại công trường.

4. Sau khi thu ngắn cáp, cố định lại đúng chỗ đánh dấu trên các lõi riêng lẻ tại các 
đầu cáp.

Dây nối điều chỉnh điện áp phải được cung cấp theo chỉ thị EN 60 204. Ở phiên bản 
máy YL và WL vỏ máy bơm được thiết kế có một đai ốc bên trong cho một bu lông đầu 
nắp vít M8 x 20.

NGUY HIỂM

Chạm vào máy bơm khi máy đang vận hành
Sốc điện!

▷ Bảo đảm không chạm vào máy bơm khi máy đang vận hành.

NGUY HIỂM

Chất lỏng ăn mòn hóa tính
Sốc điện!

▷ Nếu máy bơm được sử dụng với chất lỏng ăn mòn hóa tính, không được sử 
dụng dây nối ra ngoài để điều chỉnh điện áp.

▷ Nối dây nối điều chỉnh điện áp với một mặt bích không ướt của đường xả và 
thiết lập kết nối điện giữa dây nối điều chỉnh vừa lắp với bộ máy bơm.

Hình 17: Buộc chặt 
cáp điện

Dây nối điều chỉnh 
điện áp
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6 Chạy thử/Khởi động/Dừng máy

6.1 Chạy thử/Khởi động 

6.1.1 Điều kiện tiên quyết để đưa máy vào chạy thử/khởi động

NGUY HIỂM

Mực chất lỏng quá thấp
Nguy hiểm nổ!
Hư hỏng bộ máy bơm!

▷ Mồi máy bơm với chất lỏng cần xử lý hoàn toàn để phòng ngừa sự hình thành môi 
trường có thể gây nổ. 

▷ Luôn vận hành máy bơm theo phương thức đảm bảo không khí không thể xâm 
nhập vỏ máy bơm.

▷ Tuyệt đối không để mức chất lỏng thấp dưới mức quy định (R3).(⇨ Mục 6.2.4.2 Trang
37)

▷ Để vận hành liên tục (S1), hãy để máy bơm hoạt động trong điều kiện ngập hoàn toàn.

Trước khi khởi động bộ máy bơm phải đảm bảo các yêu cầu sau:

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

▪ Bơm được mồi với dung dịch được bơm.

▪ Đã kiểm tra chiều quay.

▪ Đã kiểm tra dầu bôi trơn (chỉ dành cho phiên bản YL và WL).

▪ Sau khi tắt nguồn (bộ) máy bơm trong thời gian dài, các hoạt động được tiến hành. 
(⇨ Mục 6.4 Trang 39)

666...111...222 Khởi động máy

NGUY HIỂM

Có người trong bể khi máy bơm hoạt động
Sốc điện!

▷ Tuyệt đối không khởi động máy bơm khi có người trong bể.

THẬN TRỌNG

Khởi động lại khi động cơ vẫn đang chuyển động theo quán tính
Hư hại bộ máy bơm!

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

▷ Không khởi động lại bộ máy bơm khi máy đang chạy đổi chiều.

✓ Mực chất lỏng cao ở mức cho phép.

THẬN TRỌNG

Khởi động bơm khi các van xả ở trạng thái động
Độ rung tăng!
Hư hỏng bộ làm kín cơ khí và ổ trục!

▷ Tuyệt đối không hoạt động máy bơm khi các van xả ở trạng thái động.

1. Mở hoàn toàn đường xả, nếu có.

2. Khởi động bộ máy bơm.
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6.2 Giới hạn hoạt động

NGUY HIỂM

Không tuân theo giới hạn hoạt động
Nguy hại cho bộ máy bơm!

▷ Hãy tuân theo dữ liệu hoạt động được nêu trong bảng dữ liệu kỹ thuật.

▷ Tránh hoạt động khi van đóng.

▷ Tuyệt đối không vận hành bộ máy bơm chống nổ ở nhiệt độ môi trường và nhiệt 
độ chất lỏng vượt quá thông số trong bảng dữ liệu kỹ thuật và nhãn bơm.

▷ Không vận hành bộ máy bơm ngoài giới hạn quy định sau đây.

6.2.1 Tần suất lúc khởi động

THẬN TRỌNG

Tần suất khởi động vượt mức
Gây nguy hiểm đến động cơ!

▷ Tuyệt đối không vượt quá tần suất khởi động quy định.

Để ngăn chặn nhiệt độ tăng cao trong động cơ, tần suất khởi động không được vượt 
quá các thông số sau trong mỗi giờ khởi động.

Bảng 15: Tần suất khởi động

Quãng thời gian Tần số khởi động tối đa
[Số lần khởi động]

mỗi giờ 30
mỗi năm 5000

Những giá trị này áp dụng cho những lần khởi động chính (DOL, biến áp tự ngẫu, bộ 

khởi mềm). Những giới hạn này không áp dụng cho hoạt động máy biến tần.

6.2.2 Cung cấp điện áp

NGUY HIỂM

Không tuân thủ dung sai điện áp cho phép cung cấp          
Nguy cơ nổ!

▷ Tuyệt đối không vận hành bộ máy bơm chống nổ vượt ngoài phạm vi quy định.

Độ lệch điện áp cho phép cung cấp tối đa ±10%. Chênh lệch điện áp giữa các pha 
riêng biệt không được vượt quá 1%.

6.2.3 Bơm hoạt động với biến tần

DANGER

Hoạt động ngoài phạm vi tần số cho phép
Nguy cơ nổ!

▷ Tuyệt đối không vận hành bộ máy bơm ngoài phạm vi quy định.

Khi bơm hoạt động với biến tần, tần số cho phép nằm trong phạm vi sau đây :

▪ 50 Hz: 30 đến 50 Hz

▪ 60 Hz: 30 đến 60 Hz
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THẬN TRỌNG

Bơm chất lỏng chứa đầy chất rắn với tốc độ giảm
Tăng hao mòn và tắc kẹt!

▷ Tuyệt đối không vận hành bộ máy bơm khi vận tốc dòng chảy dưới 0.7 m/giây
trong ống ngang và 1.2 m/giây trong ống đứng.

6.2.4 Chất lỏng được bơm

6.2.4.1 Nhiệt độ của chất lỏng được bơm

Bộ máy bơm được thiết kế để chuyển chất lỏng. Bộ máy bơm không hoạt động trong 
điều kiện đóng băng.

THẬN TRỌNG

Nguy hiểm sương giá/đóng băng
Nguy hại cho bộ máy bơm!

▷ Xả kiệt bộ máy bơm và bảo vệ máy không bị đóng băng.

Tham khảo chất lỏng cho phép tối đa và nhiệt độ xung quanh trên nhãn bơm và trong 
bảng dữ liệu kỹ thuật.

6.2.4.2 Mức chất lỏng bơm tối thiểu

NGUY HIỂM

Bộ máy bơm hoạt động khô
Nguy cơ nổ!

▷ Tuyệt đối không để bộ máy bơm chống nổ hoạt động khô!

THẬN TRỌNG

Mức chất lỏng dưới mức quy định tối thiểu
Phá hỏng vì hiện tượng xâm thực khí!

▷ Tuyệt đối không cho phép mức chất lỏng hạ thấp dưới mức quy định tối thiểu.

Bộ máy bơm sẵn sàng hoạt động khi động cơ chìm trong lượng chất lỏng tối thiểu đạt 
mức "R3" (xem bản vẽ phác thảo).

Hình 18: Mức chất lỏng tối thiểu

CHÚ Ý

Đối với bộ máy bơm có cánh bơm hình dao cắt, nên để máy hoạt động trong khoảng 10 
giây sau khi đạt được mức hút tối thiểu (xem kích thước RS trong bản vẽ phác thảo).
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Được phép vận hành máy bơm với chất lỏng nhỏ giọt đạt mức R1 (xem bản vẽ phác 
thảo). Lưu ý, cần tránh khởi động và dừng máy thường xuyên trong thời gian đó.

6.2.4.3 Tỷ trọng của chất lỏng được bơm

Công suất đầu vào của máy bơm sẽ tăng theo tỷ lệ với tỷ trọng của chất lỏng được bơm.

THẬN TRỌNG

Tỷ trọng chất lỏng cao quá mức cho phép
Động cơ quá tải!

▷ Tuân thủ thông tin về mật độ chất lỏng được nêu trong bảng dữ liệu kỹ thuật.

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

6.3 Dừng máy/lưu kho/bảo quản

6.3.1 Phương pháp cần thực hiện để dừng máy

NGUY HIỂM

Nhân sự không đủ trình độ làm việc với máy bơm
Sốc điện, gây nguy hiểm cho tính mạng!

▷ Luôn phải có thợ điện được đào tạo và đủ trình độ lắp các liên kết điện. 

▷ Tuân thủ quy định IEC 60079 (DIN VDE 0100).

CẢNH BÁO

Khởi động bộ máy bơm không định trước
Nguy cơ bị thương do di chuyển các bộ phận!

▷ Đảm bảo bộ máy bơm được khởi động có định trước.

▷ Luôn đảm bảo các liên kết điện không được kết nối trước khi tiến hành làm việc 
với bộ máy bơm.

CẢNH BÁO

Các chất lỏng tạo mối nguy hại về sức khỏe và/hoặc các chất lỏng nóng

Nguy cơ bị thương!

▷ Tuân thủ tất cả các luật liên quan.

▷ Khi tháo chất lỏng phải thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ con người và 
môi trường.

▷ Làm sạch bơm đã xử lý chất lỏng có mối nguy hiểm đến sức khỏe.

THẬN TRỌNG

Nguy hiểm sương giá/đóng băng
Hư hại bộ máy bơm!

▷ Nếu có bất kỳ mối nguy hiểm sương giá/đóng băng nào, hãy đưa máy bơm ra 
khỏi chất lỏng đã xử lý, làm sạch, bảo quản và cất giữ máy.

Bộ máy bơm vẫn để nguyên lắp đặt
✓ Đảm bảo đủ chất lỏng để sẵn sàng chạy kiểm tra hoạt động của bộ máy bơm.
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1. Đối với khoảng thời gian dừng máy kéo dài, hãy khởi động bộ máy bơm đều đặn 
khoảng một lần mỗi tháng và mỗi ba tháng một lần trong xấp xỉ một phút. 
Điều này sẽ ngăn được việc có chất lỏng lắng đọng trong bơm và khu vực đầu 
vào bơm.

Bộ máy bơm được tháo ra khỏi ống và được cất giữ

✓ Hãy xem xét tất cả các quy định an toàn.(⇨ Mục 7.1 Trang 40)

1. Vệ sinh bộ máy bơm.

2. Bảo quản bộ máy bơm.

3. Tuân thủ các hướng dẫn trong sổ tay hướng dẫn (⇨ Mục 3.3 Trang 12).

6.4 Trả về để sửa chữa

Để trả bộ máy bơm về để sửa chữa, hãy xem phần chạy thử/khởi động (⇨ Mục 6 Trang
35) và các giới hạn hoạt động. (⇨ Mục 6.2 Trang 36)

Để trả bộ máy bơm về để sửa chữa sau khi cất giữ cũng tuân theo hướng dẫn về bảo 
dưỡng/kiểm tra.

CẢNH BÁO

Không thể lắp đặt lại hoặc kích hoạt lại thiết bị bảo vệ
Nguy cơ bị thương do di chuyển các bộ phận hoặc chất lỏng thoát ra!

▷ Ngay sau khi hoàn thành công việc, hãy lắp đặt lại và/hoặc kích hoạt lại bất kỳ thiết 
bị bảo vệ hoặc liên quan đến an toàn.

CHÚ Ý

Đối với bơm/bộ máy bơm trên 5 năm, chúng tôi khuyến cáo thay thế tất cả các 
vòng đệm bằng chất đàn hồi.
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7 Sửa chữa/Bảo dưỡng

7.1 Các quy định an toàn

Công nhân vận hành phải đảm bảo rằng tất cả công việc bảo trì, kiểm tra và lắp đặt phải 
do nhân viên có trình độ chuyên môn, được ủy quyền và hiểu hoàn toàn sổ tay hướng 
dẫn.

NGUY HIỂM

Tia lửa sinh ra khi thực hiện sửa chữa
Nguy cơ nổ!

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

▷ Tuyệt đối không mở bộ máy bơm có điện.

▷ Luôn thực hiện việc bảo trì đối với bộ máy bơm chống nổ ngoài môi trường 
có nguy cơ gây nổ.

CẢNH BÁO

Khởi động bộ máy bơm không định trước
Nguy cơ chấn thương do di chuyển các bộ phận!

▷ Phải đảm bảo bộ máy bơm được khởi động có định trước.

▷ Luôn đảm bảo rằng đã ngắt các kết nối điện trước khi tiến hành công việc trên bộ 
máy bơm.

CẢNH BÁO

Chất lỏng gây ra nguy hại cho sức khỏe và/hoặc các chất lỏng nóng

Nguy cơ chấn thương!

▷ Tuân thủ tất cả các luật liên quan.

▷ Khi tháo chất lỏng phải thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ con người và 
môi trường.

▷ Làm sạch bơm đã xử lý chất lỏng có mối nguy hiểm đến sức khỏe.

CẢNH BÁO

Bề mặt nóng
Nguy cơ chấn thương!

▷ Để bộ máy bơm nguội lại bằng nhiệt độ xung quanh.

CẢNH BÁO

Tháo/di chuyển các bộ phận lắp ráp hoặc chi tiết máy không đúng cách
Chấn thương cho người và nguy hại tài sản!

▷ Sử dụng thiết bị vận chuyển phù hợp, thiết bị tới và dây ròng rọc để di chuyển 
các bộ phận lắp ráp nặng hoặc các chi tiết máy, bộ phận lắp ráp.

CẢNH BÁO

Không đủ tính ổn định 
Nguy cơ nghiền nát tay, chân!

▷ Trong khi lắp ráp/tháo gỡ, đảm bảo an toàn cho bơm/bộ phận bơm để phòng 
chống lật nghiêng hoặc rơi xuống.

CHÚ Ý

Các quy định đặc biệt áp dụng để sửa chữa bộ máy bơm chống nổ. Sửa đổi thay thế 
bộ máy bơm có thể ảnh hưởng đến sự chống nổ và chỉ được cho phép sau khi tham 
vấn với nhà sản xuất.
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Một lịch trình bảo trì thường xuyên sẽ giúp tránh được việc sửa chữa đắt tiền và các 
trục trặc máy móc, máy bơm sẽ hoạt động tốt hơn với chi phí bảo trì tối thiểu.

CHÚ Ý

Tất cả các hoạt động bảo trì, sửa chữa và lắp đặt có thể do KSB service hoặc các phân 
xưởng được ủy quyền thực hiện. Vui lòng xem địa chỉ liên lạc trong cuốn “Các địa chỉ 
kèm theo hoặc trên trang web: "www.ksb.com/contact".

Tuyệt đối không sử dụng lực quá mạnh khi tháo và lắp máy bơm.

7.2 Bảo trì/Kiểm tra     

Bảng 16: Tổng quan về công tác bảo trì

Thời gian bảo trì Công tác bảo trì Chi tiết xem tại ...

Mỗi 4000 giờ hoạt động10) Đo điện trở cách điện (⇨ Mục 7.2.1.3 Trang 41)
Kiểm tra dây cáp điện (⇨ Mục 7.2.1.2 Trang 41)
Kiểm tra bằng mắt các xích/dây nâng (⇨ Mục 7.2.1.1 Trang 41)
Kiểm tra các thiết bị cảm biến (⇨ Mục 7.2.1.4 Trang 42)
Thay dầu bôi trơn (⇨ Mục 7.2.2.1.4 Trang 43)
Kiểm tra các ổ trục (⇨ Mục 7.4.4 Trang 47)

Mỗi 5 năm Đại tu  

7.2.1 Công tác kiểm tra

7.2.1.1 Kiểm tra xích/dây nâng

✓ Bộ máy bơm được kéo ra khỏi bể chứa máy bơm và được vệ sinh.

1. Kiểm tra bằng mắt các xích/dây nâng và các bộ phận kèm theo có bị hư hỏng không.

2. Thay thế các bộ phận bị hỏng bằng phụ tùng chính hãng.

7.2.1.2 Kiểm tra dây cáp điện

✓ Bộ máy bơm được kéo ra khỏi bể chứa máy bơm và được vệ sinh.

1. Kiểm tra bằng mắt dây cáp điện có bị hư hỏng không.

2. Thay thế các bộ phận bị hỏng bằng phụ tùng chính hãng.

✓ Bộ máy bơm được kéo ra khỏi bể chứa máy bơm và được vệ sinh.

1. Đo điện trở giữa dây nối đất và đất. Điện trở đo được phải nhỏ hơn 1 Ω.

2. Thay thế các bộ phận bị hỏng bằng phụ tùng chính hãng.

NGUY HIỂM

Dây nối đất bị lỗi
Bị giật điện!

▷ Tuyệt đối không khởi động máy bơm khi dây nối đất bị lỗi.

7.2.1.3 Đo điện trở cách điện

Đo điện trở cách điện của dây quấn động cơ khi thực hiện bảo trì hàng năm.

✓ Bộ máy bơm đã được ngắt kết nối trong tủ điều khiển.

✓ Sử dụng một thiết bị đo điện trở cách điện.

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra trực quan

Kiểm tra dây nối đất

 

10) Ít nhất một năm một lần
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✓ Điện áp đo được khuyến cáo là 500 V (điện áp tối đa cho phép là 1000 V).

1. Đo điện trở cách điện của dây quấn động cơ so với đất.
Để làm được, nối tất cả các cuộn dây với nhau.

2. Đo điện trở cách điện của cảm biến nhiệt độ của dây quấn động cơ so với đất.
Để làm được, nối tất cả các đầu lõi của các bộ cảm biến nhiệt độ của dây quấn 
động cơ với nhau và nối tất cả các đầu lõi với mặt đất.

⇨ Điện trở cách điện của các đầu lõi so với mặt đất không được thấp hơn 1 MΩ.
Nếu điện trở cách điện thấp hơn, dây cáp điện và điện trở của động cơ phải được 
đo riêng lẻ. Ngắt kết nối dây dẫn điện khỏi động cơ để thực hiện công tác này.

CHÚ Ý

Nếu điện trở cách điện của một trong các dây dẫn điện thấp hơn 1 MΩ, dây dẫn đó đã 
bị hỏng và phải được thay thế.

CHÚ Ý

Nếu các giá trị điện trở cách điện trên động cơ quá thấp, có nghĩa là cách điện của động 
cơ đã hỏng. Trong trường hợp này, bộ máy bơm sẽ không được đưa về sửa chữa.

7.2.1.4 Kiểm tra các bộ cảm biến

THẬN TRỌNG

Điện áp kiểm tra vượt mức
Hư hỏng các bộ cảm biến!

▷ Tuyệt đối không kiểm tra các bộ cảm biến với điện áp quá 30 V.

Việc kiểm tra được mô tả dưới đây nhằm đo lường điện trở tại đầu lõi dây cáp điện. 
Chức năng cảm biến thực tế chưa được kiểm tra.

Bảng 17: Đo điện trở của bộ chuyển lưỡng kim trong động cơ

Đo đạc giữa các điểm đầu cuối ... Điện trở

20 và 21, giữa 21 và 22 < 1 Ω
Nếu vượt quá các dung sai quy định, cần ngắt kết nối dây cáp điện tại bộ máy bơm và 
lặp lại các kiểm tra bên trong động cơ.
Nếu tại đây dung sai cũng bị vượt mức, động cơ phải được mở ra và đại tu. Các bộ 
cảm biến nhiệt phải được trang bị cuộn stato không thể thay thế.

Bảng 18: Đo điện trở của bộ cảm biến rò rỉ trong động cơ

Đo đạc giữa các điểm đầu cuối ... Điện trở

9 và dây tiếp đất (PE) > 1 Ω
Các giá trị điện trở thấp hơn cho thấy có nước bên trong động cơ. Trong trường hợp 
này, động cơ phải được mở ra và đại tu.

7.2.2 Dầu bôi trơn - Thay dầu bôi trơn

7.2.2.1 Bôi trơn vòng đệm cơ khí

Vòng đệm cơ khí được cấp dầu bôi trơn từ bể chứa dầu bôi trơn.

7.2.2.1.1 Các quãng thời gian

Thay dầu bôi trơn sau mỗi 4000 giờ hoạt động, nhưng ít phải một lần một năm

 

 

Các bộ chuyển 
lưỡng kim trong 

động cơ

Bộ cảm biến rò rỉ trong 
động cơ
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7.2.2.1.2 Chất lượng chất bôi trơn

NGUY HIỂM

Chất lượng chất bôi trơn sai quy định
Có nguy cơ gây cháy nổ!

▷ Đối với bộ máy bơm chịu nổ luôn sử dụng chất bôi trơn có nhiệt độ đánh 
lửa lớn hơn 185°C.

Khoang chứa chất bôi trơn được đổ đầy tại nhà máy với chất bôi trơn có chất lượng y tế, 
không độc hại và thân thiện với môi trường (trừ khi có yêu cầu khác của khách hàng).
Các loại chất bôi trơn sau có thể được sử dụng để bôi trơn cho bộ làm kín cơ khí:

Bảng 19: Chất lượng dầu bôi trơn

Mô tả Các đặc tính

Dầu sáp hoặc dầu trắng 
Chất thay thế: dầu động 
cơ cấp độ SAE 10W đến 
SAE 20W

Độ nhớt động học tại 40 °C <20 mm²/s
Nhiệt độ dánh lửa >185 °C
Điểm phát sáng (tại Cleveland) +160 °C
Điểm đông đặc (điểm đổ) -15 °C

▪ Merkur WOP 40 PB, sản xuất bởi SASOL

▪ Merkur dầu trắng Pharma 40, sản xuất bởi DEA

▪ Dầu sáp mỏng số 7174, sản xuất bởi Merck

▪ Dầu sáp mỏng, loại Clarex OM, sản xuất bởi HAFA

▪ Các nhãn hiệu có chất lượng y tế tương đương, không độc

▪ Hỗn hợp nước-glycole

CẢNH BÁO

Ô nhiễm bởi chất bôi trơn được xử lý

Nguy hiểm đối với con người và môi trường!

▷ Chỉ được phép sử dụng dầu máy nếu dầu máy được xử lý đúng cách

7.2.2.1.3 Chất lượng chất bôi trơn

Bảng  20: Chất lượng chất bôi trơn

Phiên bản động cơ Chất lượng chất bôi trơn 
     [l]

YL và WL 0.74
UL 0.25

7.2.2.1.4 Thay đổi chất bôi trơn

7.2.2.1.4.1 Thay đổi chất bôi trơn — phiên bản YL và WL

CẢNH BÁO

Chất bôi trơn và/hoặc các chất bôi trơn bị làm nóng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe

Nguy hiểm cho con người và môi trường!

▷ Khi xả dầu bôi trơn cần tiến hành các biện pháp thích hợp để bảo vệ con người và 
môi trường.

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

▷ Thu gom và thu dọn các chất bôi trơn.

▷ Tuân thủ tất cả các quy định về xử lý chất lỏng gây nguy hiểm cho sức khỏe.

1. Vị trí máy bơm được thể hiện như hình vẽ.

 

 

Khuyến nghị về chất lượng dầu:

 

 

 

Xả chất bôi trơn
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2563:107
2563:106

903
411

a) b)

Hình 19: Xả chất bôi trơn a) Phiên bản YL và WL cho máy bơm cỡ 50-170... và
65-220; b) Phiên bản YL, WL

2. Đặt vật đựng thích hợp dưới van thùng chứa chất bôi trơn.

CẢNH BÁO

Áp lực quá lớn trong thùng chứa chất bôi trơn

Dung dịch bị bắn ra khi mở thùng chứa chất bôi trơn tại nhiệt độ hoạt động!

▷ Mở van thùng chứa chất bôi trơn một cách cẩn thận.

3. Lắp lại bu lông định vị 903 với vòng đệm 411 và tháo dung dịch bôi trơn ra

LƯU Ý

Dầu sáp có màu sáng và trong. Có sự đổi màu nhẹ do quá trình vận hành của bộ 
làm kín cơ khí mới hoặc do một lượng nhỏ rò rỉ từ chất lỏng được bơm, không 
gây ảnh hưởng bất lợi. Tuy nhiên, Nếu chất lỏng làm mát bị nhiễm bẩn nhiều cho 
thấy có lỗi tại phốt cơ khí.

1. Vị trí máy bơm được thể hiện như hình vẽ.

a) b)

M = 40 mm

2563:1092563:108

M = 40 mm

903
411

Hình. 20: Đặt đứng khoang chứa chất bôi trơn a) Phiên bản YL và WL; b) Phiên bản YL, WL 
cho máy bơm kích cỡ 50-170... và 65-220

2. Rót chất bôi trơn vào khoang chứa qua lỗ rót chất bôi trơn cho đến khi chất bôi trơn 
trong khoang chạm đến mức yêu cầu M (Xem bảng dưới).

3. Siết bu lông định vị 903 bằng vòng đệm 411. Vặn chặt bằng một mô men xoắn cỡ 23 Nm.

Bảng 21: Mức chất bôi trơn

Kích cỡ động cơ M
[mm]

50-22*
65-170
80-220
100-220 (phiên bản YL và WL)

40

50-17*
65-220 (phiên bản YL và WL)

40

 

Đổ đầy chất bôi trơn
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7.2.2.1.4.2 Thay chất bôi trơn — phiên bản UL

✓ Cần tháo nắp hút và cánh bơm.(⇨ Mục 7.4.3 Trang 46)

1. Đặt vật đựng thích hợp dưới máy bơm.

2. Di chuyển phốt cơ khí 433.02 dọc theo trục.

3. Xả dầu.

1. Đổ 0.25 lít dầu qua lỗ nằm giữa phần tĩnh của phốt cơ khí 433.02 và roto
818.

2. Làm sạch roto 818 và mặt tiếp xúc của phần tĩnh của phốt cơ khí 433.02. 
Loại bỏ bất kì lượng dầu dư.

3. Lắp đặt phần quay của phốt cơ khí 433.02.

4. Lắp cánh bơm 230 và nắp hút 162. Tuân thủ theo các mô men xoắn chặt. (⇨
Mục 7.6 Trang 52)

7.2.2.2 Bôi trơn cho các vòng bi

Các vòng bi của hệ thống bơm được bôi mỡ và không cần bảo trì.

7.3 Xả/Làm sạch

CẢNH BÁO

Chất lỏng, vật tư phụ và phụ tùng nóng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe 

Gây nguy hiểm cho người và môi trường!

▷ Thu gom và thu dọn đúng cách các chất lỏng và dư lượng của chất lỏng đã xử lý.

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

▷ Tuân thủ tất cả các quy định về việc xử lý các chất lỏng có hại cho sức khỏe.

1. Luôn phun xả máy bơm nếu bơm đã được sử dụng để xử lý các chất lỏng độc 
hại, cháy nổ, nóng hoặc các chất lỏng nguy hiểm khác.

2. Luôn phun xả và làm sạch máy bơm trước khi đưa vào trong xưởng. Đảm 
bảo rằng đã được xác nhận khử độc.(⇨ Mục 11 Trang 68)

7.4 Tháo bộ máy bơm

7.4.1 Thông tin chung/Các quy định về an toàn

CẢNH BÁO

Những người không đủ tay nghề thực hiện các công việc liên quan đến máy bơm 
Có nguy cơ gây thương tích!

▷ Việc sửa chữa và bảo hành máy bơm phải luôn do những người có tay nghề cao 
và được đào tạo chuyên biệt thực hiện. 

 

Xả chất bôi trơn 

2563:112

Hình. 21: Xả chất bôi trơn

Đổ đầy chất bôi trơn

2563:124

Hình. 22: Đổ đầy 
chất bôi trơn
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CẢNH BÁO
Bề mặt nóng
Có nguy cơ gây thương tích!

▷ Luôn để nhiệt độ máy bơm hạ xuống bằng nhiệt độ phòng.

CẢNH BÁO
Nâng/Di chuyển máy hoặc các bộ phận không đúng cách

Có thể gây thương tích cho con người và gây hư hại cho tài sản!

▷ Sử dụng các thiết bị vận chuyển, cẩu và các thiết bị nâng hạ phù hợp để di chuyển 
máy và các bộ phận. 

Tuân thủ các hướng dẫn an toàn và thông tin chung. (⇨ Mục 7 Trang 40)

Khi tháo ra và lắp lại cần tuân thủ theo bản vẽ lắp ráp chung.

Trong trường hợp bị hư hỏng, có thể liên hệ với đội ngũ nhân viên dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi

NGUY HIỂM

Chuẩn bị làm việc trên máy bơm không đúng cách
Có nguy cơ gây thương tích!

▷ Tắt máy bơm đúng cách.

▷ Đóng các khóa trong ống hút và ống xả.

▷ Xả bơm và giải phóng áp lực máy bơm.

▷ Đóng các kết nối phụ trợ.

▷ Để nhiệt độ máy bơm hạ xuống bằng nhiệt độ phòng.

CẢNH BÁO
Các bộ phận có cạnh sắc nhọn
Có nguy cơ cắt hoặc cứa đứt gây thương tích!
▷ Luôn cẩn thận việc lắp đặt và tháo dỡ.

▷ Mang bao tay bảo hộ.

7.4.2 Chuẩn bị máy bơm

✓ Các lưu ý và các bước nêu trong (⇨ Mục 7.4.1 Trang 45) phải được tuân thủ/ 
thực hiện.

1. Ngắt điện máy bơm và đảm bảo rằng máy bơm không hoạt động lại do vô ý.

2. Xả chất bôi trơn.

3. Xả khoan chứa chất rò rỉ và để mở trong suốt quá trình tháo dỡ.

7.4.3 Tháo các bộ phận máy bơm

Tháo các bộ phận máy bơm theo như bản vẽ lắp ráp chung.

1. Tháo nắp hút 162.

2. Mở và tháo vít M8 của cánh bơm. Khớp nối của cánh 
bơm/trục có hình chóp nhọn.

3. Để tháo cánh bơm, ren M10 được đặt ở trung tâm cánh bơm.
Vặn ren như hình vẽ dưới đây để tháo cánh bơm.
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Hình.23: Dụng cụ tháo buloong hãm cánh bơm 

LƯU Ý

Dụng cụ tháo buloong hãm cánh bơm không nằm trong phạm vi cung cấp 
phụ tùng. Có thể đặt hàng riêng với KSB.

7.4.4 Tháo phốt cơ khí và bộ phận động cơ 

7.4.4.1 Tháo phốt cơ khí và bộ phận động cơ (phiên bản YLG và WLG)

LƯU Ý

Áp dụng quy định đặc biệt cho việc sửa chữa các bộ máy bơm chống cháy nổ. Những 
thay đổi trên máy bơm có thể ảnh hưởng đến việc chống cháy nổ và chỉ được phép 
thực hiện sau khi đã xin ý kiến của nhà sản xuất.

LƯU Ý

Các động cơ của các bộ  máy bơm chống cháy nổ là loại được bảo vệ chống cháy. Bất 
cứ việc sửa chữa động cơ nào cũng có thể ảnh hưởng đến việc chống cháy nổ, chẳn
hạn các việc như quấn lại dây và sửa chữa máy phải được kiểm tra và phê duyệt bởi 
một chuyên gia có đủ trình độ hoặc phải được thực hiện bởi nhà máy sản xuất động cơ. 
Việc sửa chữa các mối nối chống cháy chỉ được thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản 
xuất. Việc sửa chữa các giá trị trong bảng 1 và 2 của EN 60079-1 là không được phép.

Khi tháo rời bộ phận động cơ và các dây cáp điện phải đảm bảo rằng các lõi điểm đầu 
cuối được đánh dấu rõ ràng để phục vụ cho việc lắp lại về sau.

1. Đẩy vòng chính 433.02 dọc theo trục.

2. Mở và tháo ren 914.02.

3. Tháo vỏ trung gian 113..

4. Đẩy bộ làm kín cơ khí 433.02 ra khỏi vỏ trung gian 113.

5. Tháo khuyên hãm 932.03.

6. Tháo vòng chính 433.01.

7. Kéo vòng nối đệm ra 476.

8. Lấy bộ làm kín cơ khí ra khỏi vòng nối đệm 476.

9. Lấy vòng O 412.02 ra khỏi vòng nối đệm 476.

10. Lấy khuyên hãm 932.04 ra khỏi vỏ giá đỡ ổ bi 355.

11. Tháo vỏ giá đỡ ổ bi 355.

12. Đẩy roto 818 ra.

13. Tháo khuyên hãm 932.01.

14. Tháo khuyên hãm 932.02.

15. Kéo hai ổ bi 321 ra.
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7.4.4.2 Tháo phốt cơ khí và bộ phận động cơ (Phiên bản ULG)

✓ Dầu đã được xả ra. (⇨ Mục 7.2.2.1.4.2 Trang 45)

1. Mở và tháo ren 914.02 ở ổ bi 330.

2. Tháo roto số 818 ra khỏi ổ bi 330.

3. Đẩy bộ làm kín cơ khí 433.02 ra khỏi ổ bi 330.

4. Tháo khuyên hãm 932.02.

5. Lấy ổ bi 330 ra khỏi roto 818.

6. Tháo khuyên hãm 932.03.

7. Tháo vòng chính 433.01.

8. Đẩy vòng nối đệm 476 ra.

9. Lấy bộ làm kín cơ khí 433.01 ra khỏi vòng nối đệm 476.

10. Tháo khuyên hãm 932.01.

11. Lấy ổ bi 321.02 ra.

12. Lấy ổ bi 321.01 ra.

7.5 Lắp đặt lại bộ máy bơm

7.5.1 Thông tin chung/Các quy định về an toàn

CẢNH BÁO

Nâng/Di chuyển máy hoặc các bộ phận không đúng cách

Có thể gây thương tích cho con người và gây hư hại cho tài sản!

▷ Sử dụng các thiết bị vận chuyển, cẩu và các thiết bị nâng hạ phù hợp để di 
chuyển máy và các bộ phận.

THẬN TRỌNG

Lắp đặt lại không đúng cách
Có thể gây hư hỏng cho máy bơm!

▷ Lắp lại bộ máy bơm theo các quy định chung về thực hành kỹ thuật chuẩn.

▷ Chỉ sử dụng phụ tùng thay thế chính hãng.

LƯU Ý

Trước khi lắp đặt lại bộ phận động cơ, kiểm tra tất cả các mối nối liên quan đến việc 
chống cháy nổ (đường dẫn lửa) để đảm bảo không bị hư hỏng. Phải thay thế bất cứ bộ 
phận nào có đường dẫn lửa bị hư hỏng. Xem phụ lục “Đường dẫn lửa” để biết  vị trí 
đường dẫn lửa

Luôn lắp lại máy bơm theo bản vẽ lắp ráp tổng thể tương ứng.

▪ Vòng O

– Kiểm tra vòng O xem có hư hỏng không và thay thế vòng O mới nếu cần. 

▪ Keo dính

– Tránh sử dụng keo dính nếu có thể.

Khi lắp đặt lại, phải vặn chặt tất cả các đinh ốc và bu lông theo quy định.(⇨ Mục 7.6
Trang 52)

 

 

 

Trình tự

Bộ phận bít

Mô men xoắn
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7.5.2 Lắp ráp bộ phận bơm

7.5.2.1 Lắp ráp bộ làm kín cơ khí

Tuân thủ theo các điểm sau đây để đảm bảo rằng bộ làm kín cơ khí không gặp bất kì 
vấn đề gì:

▪ Đảm bảo rằng bề mặt của trục phải hoàn toàn sạch sẽ và không bị hư hại.

▪ Trước khi lắp đặt bộ phận làm kín cơ khí , làm ướt các bề mặt tiếp xức bằng một 
giọt dầu.

▪ Để lắp đặt các phốt cơ khí dạng ống dễ dàng hơn , làm ướt bên trong các 
ống bằng nước xà phòng (không chứa dầu).

▪   Để ngăn chặn bất kì hư hại nào cho ống cao su, đặt một lá kim loại mỏng 
(độ dày khoảng 0.1 đến 0.3mm) xung quanh cuống trục tự do.

Trượt bộ phận xoay trên lá kim loại vào vị trí lắp đặt của nó. sau đó tháo bỏ lá kim 
loại. 

✓ Trục và các vòng bi phải được lắp đúng cách bên trong động cơ.

1. Trượt mối nối cơ khí của đầu động cơ 433.01 vào trục 210 và cố định chắc chắn 
bằng vòng khóa côn 515 hoặc khuyên hãm 932.03.

2. Chèn vòng O 412.04/412.35 và 412.15/412.11 vào nắp xả 163, và ấn chúng vào  
sâu nhất có thể trong ổ bi 330 

3. Trượt mối nối cơ khí ở cuối máy bơm 433.02 vào trục 210.

Các bộ làm kín cơ khí đặc biệt có nắp lò xo, vặn chặt các mối nối của đầu đinh tại bộ 
phận quay trước khi lắp vào cánh bơm. Tuân thủ kích cỡ lắp đặt "A".

Bảng 22: Kích cỡ lắp đặt A

Kích cỡ máy bơm Khoảng cách lắp đặt "A"
[mm]

Tất cả các kích cỡ 29

7.5.2.2 Lắp đặt cánh bơm

7.5.2.2.1 Lắp đặt cánh bơm loại S cánh dao cắt

CHÚ Ý

Các ổ bi có dạng côn cần đảm bảo rằng cánh bơm và trục không bị hư hại và đã được 
tra dầu.

1. Trượt cánh bơm 230 lên đầu trục.

2. Chèn chốt có rãnh 561 ivào trong cánh bơm 230.

3. Đặt thân cánh bơm  23-7 vào khu vực trung tâm.

4. Chèn vít cánh bơm 914.04 và vặn chặt nó vào một mô men xoắn 30 Nm.

5. Vặn chặt vòng 500 trong nắp hút bằng vít 914.06.

THẬN TRỌNG

Lắp đặt không đúng cách
Khoảng hở không chính xác!

▷ Kéo bộ phận roto về phía nắp hút cho đến khi nó không thể di chuyển xa hơn 
nữa. Giữ nguyên vị trí này đến khi hoàn tất việc đo đạc x và y.

 

 

A

Hình. 24: Khoảng cách 
lắp đặt “A”
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Hình. 25: Kéo bộ phận roto về phía nắp hút 

6. Kéo bộ phận roto về phía nắp hút cho đến khi không thể di chuyển xa hơn 
được nữa.

2563:114

Hình. 26: Điều chỉnh cánh bơm loại S

h Khoảng cách giữa nắp hút và vỏ máy bơm
s Khoảng hở giữa nắp hút và cánh bơm 
x Khoảng cách giữa mặt trên của nắp hút và ổ lắp ghép

của nắp hút.
y Khoảng cách giữa phần cuối vỏ máy bơm và cánh bơm

7. Đo khoảng cách x trên nắp hút 
Khoảng cách x là khoảng cách giữa mặt trên của nắp hút và  ổ lắp ghép của nắp 
hút.

8. Đo khoảng cách y giữa vỏ máy bơm và cánh bơm. 

Khoảng cách y là khoảng cách giữa phần cuối vỏ máy bơm và cánh bơm.

9. Sử dụng ốc vít 904 để thiết lập khoảng cách h (h = x + s - y), 
khoảng s (0.3 + -0.1) là khoảng hở giữa nắt hút và van cánh bơm.

10. Vặn chặt nắp hút bằng ốc vít 914.03.

11. Xoay thân cánh bơm để kiểm ra xem cánh bơm có quay ổn định chưa.
Đảm bảo rằng nắp hút và cánh bơm không bị va vào nhau.

7.5.2.2.2 Lắp đặt cánh bơm loại D 

LƯU Ý

Các ổ bi có dạng côn cần đảm bảo rằng cánh bơm và trục không bị hư hại và đã được 
tra dầu.
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2563:127

Hình 27: Lắp đặt cánh quạt loại D

1. Trượt cánh bơm 230 vào cuối trục và cố định trục và cánh quạt bằng ốc 914.04.

2. Sau đó, tháo các ốc của cánh bơm một lần nữa.

3. Siết bu lông loại M8 x 100 (không nằm trong phạm vi cung cấp của KSB) thay vì 
ốc của cánh bơm.

4. Đẩy nắp hút 162 đến khi chống lên cánh bơm.

5. Giữ máy bơm bằng bu lông (không thuộc phạm vi cung cấp của KSB).

6. Điều chỉnh các ốc 904 đến khi giáp với vỏ máy bơm.

7. Cẩn thận hạ máy bơm xuống.

8. Lấy nắp hút ra.

9. Đo độ cao của các ốc 904 đến nắp hút 162 và thêm 0.8 +/- 0.1 mm vào chiều 
cao của mỗi ốc.

10. Lắp lại nắp hút và cố định bằng chốt 914.03.

11. Giữ máy bơm bằng dụng cụ nâng và xoay cánh bơm bằng tay để kiểm tra 
cánh bơm có thể quay được dễ dàng không.

12. Tháo bu lông (không thuộc phạm vi cung cấp của KSB).

13. Lắp ốc cánh bơm vào và vặn chặt.

7.5.3 Lắp lại động cơ

LƯU Ý

Trước khi lắp lại động cơ, kiểm tra tất cả các mối nối liên quan đến việc chống cháy nổ 
(đường dẫn lửa) để đảm bảo không bị hư hỏng. Phải thay thế bất cứ bộ phận nào có 
đường dẫn lửa bị hư hỏng. Chỉ sử dụng phụ tùng thay thế chính hãng do KSB sản xuất 
cho các máy bơm chống cháy nổ. Tuân theo các vị trí đường dẫn lửa  quy định trong Phụ lục

NGUY HIỂM

Sử dụng các ốc vít không đúng

Có nguy cơ gây nổ

▷ Luôn sử dụng các ốc vít chính hãng để lắp máy bơm chống cháy nổ 

▷ Không bao giờ được dùng các ốc vít có kích thước khác hoặc ở cấp độ thấp hơn 

7.5.4 Kiểm tra rò rỉ (phiên bản YLG - WLG)

Sau khi lắp lại, cần kiểm tra rò rỉ tại phốt cơ khí/thùng chứa chất bôi trơn. Kiểm tra rò 
bằng Dùng lỗ châm dung dịch bôi trơn để kiểm tra rò rỉ.

Tuân thủ các giá trị sau đây khi kiểm tra rò rỉ:

▪ Phương tiện kiểm tra: khí nén

▪ Áp suất kiểm tra: tối đa 0.5 bar.
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▪ Thời gian kiểm tra: 2 phút

2563:115

Hình. 28: Bắt đinh ốc ở thiết bị kiểm tra

1. Tháo ốc vít và vòng đệm của bồn chứa chất bôi trơn.

2. Gắn thiết bị kiểm tra thật chặt vào lỗ châm dung dịch bôi trơn.

3. Kiểm tra rò rỉ với các giá trị quy định ở trên. 
Áp suất không được giảm trong quá trình kiểm tra. 
Nếu áp suất giảm, kiểm tra các mối nối và các kết nối đã được gắn chặt 
chưa. Sau đó lại thực hiện kiểm tra rò rỉ

4. Nếu sau khi kiểm tra không bị rò rỉ, đổ dung dịch bôi trơn vào.(⇨ Mục 7.2.2.1 Trang 42)

7.5.5 Kiểm tra kết nối của động cơ/nguồn điện cung cấp
Khi việc lắp đặt đã hoàn thành, thực hiện các bước được quy định trong⇨ (Mục 7.2.1
Trang 41).

7.6 Vặn chặt mô men xoắn Bảng 23: 

Vặn chặt mô men xoắn

Tên Mô men xoắn [Nm]

M 8 17
Ốc cánh bơm M8 40

Vít cắm 903 23

7.7 Dự trữ phụ tùng thay thế

LƯU Ý

Để phòng chống cháy nổ chỉ sử dụng phụ tùng máy bơm máy bơm chính hãng hoặc 
các phụ tùng do nhà sản xuất cung cấp.

7.7.1 Đặt phụ tùng thay thế

Luôn trích dẫn các dữ liệu sau đây khi đặt hàng phụ tùng thay thế:

▪ Loại máy bơm

▪ Số đặt hàng KSB

▪ Số động cơ

Tham khảo bảng tên cho tất cả các dữ liệu.

Đồng thời cung cấp các dữ liệu sau:

▪ Mô tả

▪ Số bộ phận

▪ Số lượng phụ tùng thay thế

▪ Địa chỉ giao hàng

▪ Phương thức giao hàng (hàng hóa, thư từ, hàng hóa tốc hành, vận tải hàng 
không)

Xem bản vẽ lắp ráp tổng quát để có thông tin về các số liệu và mô tả phụ tùng
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7.7.2 Khuyến nghị dự trữ phụ tùng thay thế cho 2 năm hoạt động theo DIN 24296

Table 24: Số lượng phụ tùng được khuyến nghị dự trữ 11)

Số hiệu 
phụ tùng

Mô tả Số lượng bộ bơm (bao gồm bộ bơm dự phòng)

2 3 4 5 6 và 7 8 và 9 10 trở 
lên

230 Bộ cánh bơm 1 1 2 2 3 4 50 %
320 / 321.02 Ổ bi đầu bơm 1 1 2 2 3 4 50 %

321.01 / 322 Ổ bi đầu động cơ 1 1 2 2 3 4 50 %

433.01 Bộ làm kín cơ khí đầu 
động cơ

2 3 4 5 6 7 90 %

433.02 Bộ làm kín cơ khí đầu 
bơm

2 3 4 5 6 7 90 %

99-9 Bộ vòng đệm 4 6 8 8 9 10 100 %

7.7.3 Các bộ phụ tùng

Bảng 25: Tổng quan về các bộ phụ tùng

Mô tả Số hiệu phụ tùng

Ổ bi đầu động cơ 321.01
Ổ bi đầu bơm 3210.02
Bộ làm kín cơ khí đầu động cơ 433.01
Bộ làm kín cơ khí đầu bơm 433.02
Bộ vòng đệm 99-9
Bộ sửa chữa 99-20
1 bộ khuyên hãm -

 

 

11) Cho hai năm vận hành liên tục hoặc 4000 giờ vận hành 
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8 Khắc phục sự cố 

Bơm chạy nhưng không đẩy nước lên

Bơm đẩy không đủ lưu lượng

Dòng tiêu thụ công sức quá mức

Đầu xả không đủ áp

Rung và ồn trong khi vận hành bơm

Table 26: Các lỗi thường gặp

A B C D E Nguyên nhân Khuyến cáo

 X    Bơm tạo ra áp suất quá cao. Điều chỉnh về điểm công suất.

 X    Van cổng trong đường xả không mở đủ. Mở hoàn toàn van cổng.

  X  X Bơm chạy ngoài phạm vi thiết kế (lưu lượng 
quá thấp/quá tải).

Kiểm tra dữ liệu vận hành của bơm.

X     Bơm hoặc đường ống chưa được thông hơi 
hoàn toàn.

Thông hơi bằng cách nhấc bơm khỏi khớp nối 
nhanh và hạ thấp xuống lại.

X     Đường hút vào bơm bị tắc do cặn. Vệ sinh đường hút, các bộ phận bơm và van 
một chiều.

 X  X X Đường hút hoặc cánh quạt bị tắc. Vệ sinh máy bơm hoặc các đường ống.
  X  X Chất bẩn/sợi trong khoảng cách giữa thành vỏ 

bơm và bánh cánh bơm; roto quay chậm
Kiểm tra xem bánh cánh bơm có quay được dễ 
dàng hay không.
Vệ sinh cánh quạt nếu cần.

 X X X X Ăn mòn các bộ phận bên trong. Thay các bộ phận mòn bằng các bộ phận mới.
X X  X  Ống đứng bị hỏng Thay thế các ống đứng bị hỏng, 

thay thế các bộ phận bít.
 X  X X Lượng khí quá mức cho phép trong lưu chất

được bơm
Liên hệ KSB.

    X Rung do hệ thống Liên hệ KSB.

 X X X X Chiều quay không chính xác. Kiểm tra kết nối động cơ và bộ phận 
chuyển mạch nếu có.

  X   Điện áp không thích hợp Kiểm tra đường cáp điện.
Kiểm tra các kết nối của đường cáp điện.

X     Động cơ không chạy vì không có điện áp. Kiểm tra lắp đặt điện.
Liên hệ nhà cung cấp năng lượng.

X  X   Dây động cơ hoặc dây cáp điện bị hư hỏng.      Thay dây hoặc các bộ phận bằng các dây và bộ 
phận mới do KSB sản xuất hoặc liên hệ KSB.

    X Các ổ bi bộ phận bị ăn mòn hoặc hỏng. Liên hệ KSB

 X    Mực nước bị hạ quá thấp trong quá 
trình vận hành.

Kiểm tra thiết bị điều khiển mực nước.

X     Thiết bị điều khiển nhiệt độ để theo dõi cuộn 
dây đã bị ngắt do nhiệt độ cuộn dây quá cao.

Động cơ sẽ tự động khởi động lại ngay sau khi 
được làm mát.

X     Bộ giới hạn nhiệt độ đã ngắt máy bơm do 
nhiệt độ cuộn dây vượt quá giới hạn cho phép.

Cần có nhân viên có tay nghề và đã qua đào tạo 
xác định nguyên nhân và khắc phục.

    
X Động cơ bị ngắt do bộ phận theo dõi rò rỉ.   Cần có nhân viên có tay nghề và đã qua đào tạo 

xác định nguyên nhân và khắc phục.

 

A

B

C

D

E
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9 Các tài liệu liên quan

9.1 Bản vẽ lắp ráp tổng quát với danh sách các bộ phận cấu thành 

9.1.1 Amarex N — phiên bản ULG

Kích thước của hệ thống thủy lực
DN 50 ... 100

Kích thước động cơ
002...042
004...044

412.05

914.01

834

412.04

81-96

932.02

412.02

476

433.01

932.03

412.03

914.02

433.02

550

914.04

162

914.03

412.05

410

230

100

330

932.01

321.02

81-59

210
821 818

321.01

970
561.02

Bản vẽ lắp ráp tổng quát của máy bơm phù hợp chống cháy nổ (ULG)

Bảng 27: Danh sách các thành phần cấu tạo

Số hiệu phụ tùng Mô tả Số hiệu phụ tùng Mô tả

100 Vỏ máy bơm 550 Đĩa
162 Nắp hút 561.02 Chốt có rãnh
210 Trục 81-2 Bộ nối
230 Cánh bơm 81-59 Phần tĩnh
321.01/.02 Ổ bi con lăn hướng tâm 818 Roto
330 Giá đỡ ổ bi 821 Bộ lõi roto
410 Đường nối biên dạng 834 Đệm cáp
412.01/.02/.03/.04/.05 Vòng O 914.01/.02/.03/.04 Bu lông đầu sáu cạnh
433.01/.02 Bộ làm kín cơ khí 932.01/.02/.03 Khuyên hãm
476 Vòng nối đệm 970 Nhãn/Tấm
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9.1.2 Amarex N — phiên bản YLG/WLG

Kích thước của hệ thống thủy lực
DN 50 ... 100

Kích thước động cơ
002...042
004...044

914.01

834

412.04

81-96

932.02

412.02

476
433.01

932.03

412.03

914.02

433.02

550

914.04

162

914.03

412.01

412.05

410

230

100

932.01

321.02

81-59

210
821 818

321.01

970
561.02

355

903

411

932.04

113

Bản vẽ lắp ráp tổng quát của máy bơm có hệ thống chống cháy nổ (YLG)/máy bơm có hệ 
thống chống cháy nổ (WLG)

Bảng 28: Danh sách các thành phấn cấu tạo

Số hiệu phụ tùng Mô tả Số hiệu phụ tùng Mô tả

100 Vỏ máy bơm 476 Vòng nối đệm
113 Vỏ trung gian 550 Đĩa
162 Nắp hút 561.02 Chốt có rãnh
210 Trục 81-2 Bộ nối
230 Cánh bơm 81-59 Phần tĩnh
321.01/.02 Ổ bi con lăn hướng tâm 818 Roto
330 Giá đỡ ổ bi 821 Bộ lõi roto
355 Vỏ giá đỡ ổ bi 834 Đệm cáp
410 Đường nối biên dạng 903 Nút có ren
411 Vòng nối 914.01/.02/.03/.04 Bu lông đầu sáu cạnh
412.01/.02/.03/.04/.05 Vòng O 932.01/.02/.03/.04 Khuyên hãm
433.01/.02 Bộ làm kín cơ khí 970 Nhãn/Tấm
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9.1.3 Hình vẽ mô tả các bộ phận trong vị trí tương quan 

Amarex N - S 50

YLG -- WLG

100

100 
410
903
411

410

81--59 
81--2 81--59

834
834 412.04

914.01

914.01

412.04

411

903

81--2

321.01

210
818821

412.01

321

932.04

355

355

321.01
932.02
321.02
932.01

412.02

932.04

433.01
476

476

433.01932.03

412.03

113

914.02

113

321.01
932.02
321.02
932.01

321

476

433.01
433.01932.03

412.03

330330

230

914.02

433.02

561 230

914.04 23--7
561
500

914.06
914.04

23--7

162

162

914.03

500

904

914.06

412.02
476

914.04

904

ULG

Hình. 29: Amarex N S50
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Amarex N - F 50-100

YLG -- WLG 

100

100
410
903
411

410

81--59
81--2

81--59

81--2

321.01

210
818821

412.01

932.04

355

355

321

476

321.01
932.02
321.02
932.01

932.04

412.02
476

433.01
433.01932.03

412.03

113

914.02

113

321.01
932.02
321.02
932.01

321

412.02
476 476

433.01
433.01932.03

412.03

330330

914.02

433.02

230
230

914.04

412.05

162

914.03

903

411

412.04

914.01

834
834 412.04

914.01

162

550 550

ULG

Hình. 30: Hình vẽ mô tả các bộ phận trong vị trí tương quan của Amarex N với F 50 - 100
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Amarex N - D 80-100

YLG -- WLG

321.01

81--2

81--59
81--59

81--2

210 818
821 

355

412.01

321.01
932.02
321.02
(32.01

932.04

412.02
476

433.01
932.03

412.03

13

914.02

355

321

476

433.01

113

321.01
932.02
321.02
932.01

321

412.02
476 476

433.01
932.03 433.01

412.03

330

914.02

330

433.02

230
914.04

550
230

162

914.03

904

162

(914.04)

(904)

410

932.04

411

903

834
834
914.01
412.04

412.04

914.01

100
100
410
411
903

ULG

Hình. 31: Hình vẽ mô tả các bộ phận trong vị trí tương quan của Amarex N với D 80-100
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Bảng 29: Danh sách các thành phần cấu tạo

Số hiệu phụ tùng Mô tả Số hiệu phụ tùng Mô tả

100 Vỏ máy bơm 500 Vòng
113 Vỏ trung gian 550 Đĩa
162 Nắp hút 561 Chốt có rãnh
182 Chân 69-6 Cảm biến nhiệt 
210 Trục 69-16 Cảm biến độ ẩm
23-7 Thân cánh bơm 81-2 Bộ nối
230 Cánh bơm 81-59 Phần tĩnh
321.01/.02 Ổ bi con lăn hướng tâm 818 Roto
330 Giá đỡ ổ bi 821 Bộ lõi roto
355 Vỏ giá đỡ ổ bi 834 Đệm cáp
410 Đường nối biên dạng 99-9 Bộ các phụ tùng làm kín
411 Vòng nối 903 Nút có ren
412.01/.02/.03/.04/.05 Vòng O 904 Vít cấy
433.01/.02 Bộ làm kín cơ khí 914.01/.02/.03/.04/.06 Bu lông đầu sáu cạnh
476 Vòng nối đệm 932.01/.02/.03/.04 Khuyên hãm
59-17 Khóa nối   
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9.2 Sơ đồ cầu nối điện

9.2.1 Phiên bản WLG/YLG

Hình. 32: Sơ đồ cầu nối điện cho phiên bản WLG/YLG
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9.2.2 Phiên bản ULG

Hình. 33: Sơ đồ cầu nối điện cho phiên bản ULG
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9.3 Sơ đồ mắc dây tránh quá tải 

Bảng 30: Ví dụ về sơ đồ mắc dây tránh quá tải

Key Sơ đồ mạch

Q: Thiết bị dòng điện dư 3~30 mA
Ví dụ: Thiết bị dòng điện dư Merlin Guérin C60 L, trip
characteristic K

▪ Earth leakage module VIGI, instantaneous, 3~ 30
mA

▪ Tiếp điểm phụ (điểm chuyển tiếp)
KM: Công tắc động cơ 3~
Ví dụ: Télémécanique LC1 

D0910

F: Thiết bị điều khiển

12 14

11

A1
KM

PE

L3
L2

L1

KM

Q

MM
U V W

A2

1 3 5

642

3

3

51

2 4 6

F

F

Q: Công tắc động cơ
Ví dụ: Télémécanique GV2M + GV2 AN 11
KM: Công tắc động cơ 3~

Ví dụ: Télémécanique LC1 D0910

RH: Rơ le chống rò rỉ với cuộn biến dòng hình xuyến

riêng

Ví dụ: Vigirex RH 328 A Merlin Guérin + Hình xuyến

F: Thiết bị điều khiển

H: Nguồn phụ

12 43

44

A1
14

13
RH

230/240 V

PE

L3
L2

L1

KMKM

Q
Q

MM

RH
H

U V W

A2

1 3 5

3

3

51

2 4 6

2 4 6

F

F

Q: Công tắc động cơ
Ví dụ: Télémécanique GV2M + GV2 AN 11
KM: Công tắc động cơ 3~
Ví dụ: Télémécanique LC1 D0910
SM: Màng cách điện, giảm nguồn điện
Ví dụ: V12G1LOHM SM21 Merlin Guérin

F: Thiết bị điều khiển

H: Nguồn phụ

12 43

44

A1
14

13

11
12

RH

230/240 V

PE

L3
L2

L1

KMKM

KM

Q Q

MM

SM
H

U V W

A2

1 3 5

3

3

51

2 4 6

2 4 6

F

F
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9.4 Đường dẫn lửa ở động cơ chịu lửa 

Bảng 31: Tổng quát về đường dẫn lửa

Kích cỡ động cơ Bộ máy bơm

DKN 82

F 50-170
S 50-17...
F 65-220

 

3

1

2

 
 Trục Vỏ máy bơm Đệm cáp

Số đường dẫn lửa 1 2 3
Độ dài của đường dẫn lửa [mm] ≥ 12.5 ≥ 12.5 ≥ 12.5
Đường kính bên trong (lỗ khoan) [mm] 30 142 32
Đường kính bên ngoài (trục) [mm] 29,9 142 32
Dung sai ISO đường kính bên trong F7 H8 H8
Dung sai ISO đường kính bên ngoài - g6 -
Dung sai đường kính bên trong tính 
theo µm, tiêu chuẩn DIN ISO 286/2

Tối đa +41 +63 +39
Tối thiểu +20 0 0

Dung sai đường kính bên ngoài tính 
theo µm, tiêu chuẩn DIN ISO 286/2

Tối đa - -14 -
Tối thiểu - -39 -

Dung sai đường kính bên trong tính 
theo µm

Tối đa - - -
Tối thiểu - - -

Dung sai đường kính bên trong tính 
theo µm

Tối đa -40 - -25
Tối thiểu -60 - -75
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Kích cỡ động cơ Bộ máy bơm

DKN 92

F 50-220 
S50-22...
F65-170
F 80-220
D 80-220
F 100-220 
D 100-220

 

3

1

2

 
 Trục Vỏ máy bơm Đệm cáp

Số đường dẫn lửa 1 2 3
Độ dài của đường dẫn lửa [mm] ≥ 12.5 ≥ 12.5 ≥ 12.5
Đường kính bên trong (lỗ khoan) [mm] 30 ≥ 152 32
Đường kính bên ngoài (trục) [mm] 29,9 152 32
Dung sai ISO đường kính bên trong F7 H8 H8
Dung sai ISO đường kính bên ngoài - g6 -
Dung sai đường kính bên trong tính 
theo µm, tiêu chuẩn DIN ISO 286/2

Tối đa +41 +63 +39
Tối thiểu +20 0 0

Dung sai đường kính bên ngoài tính 
theo µm, tiêu chuẩn DIN ISO 286/2

Tối đa - -14 -
Tối thiểu - -39 -

Dung sai đường kính bên trong tính 
theo µm

Tối đa - - -
Tối thiểu - - -

Dung sai đường kính bên ngoài tính 
theo µm

Tối đa -40 - -25
Tối thiểu -60 - -75
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9.5 Các bản vẽ lắp đặt của bộ làm kín cơ khí 

Bảng 32: Các bản vẽ mặt cắt của bộ làm kín cơ khí cơ khí

Số hiệu Mô tả Bản vẽ mặt cắt

433.01 Bộ làm kín cơ khí (Phốt cơ khí dạng ống) 433.01

932.01

433.02

932.01 Khuyên hãm
433.02 Bộ làm kín cơ khí (Phốt cơ khí dạng ống)

433 Phốt cơ khí (phốt cơ khí với nắp đậy lò xo - HJ)

433

29
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10 Tuyên bố tuân thủ hàng hóa Cộng đồng Châu Âu

Nhà sản xuất: KSB S.A.S.
128, đường Carnot,

59320 Sequedin/Lille (Pháp)

 

Nhà sản xuất tuyên bố rằng sản phẩm: 

Amarex N
Series code: S 1001 - S 1452

▪ Phù hợp với các điều khoản của các Chỉ thị sau đây đã được sửa đổi tại một thời điểm:

– Bộ bơm: Chỉ thị về sử dụng máy móc 2006/42/EC

Nhà sản xuất cũng đã tuyên bố

▪ Các tiêu chuẩn quốc tế được sửa đổi sau đây đã được áp dụng: 

– ISO 12100, –

EN 809/A1, –

EN 60034-1, EN 60034-5/ A1

Người được ủy quyền biên soạn tài liệu kỹ thuật này:
Martial Smis

Trưởng phòng Thiết kế /Kỹ thuật KSB S.A.S.
128, đường Carnot,
59320 Sequedin/Lille (Pháp)

Tuyên bố tuân thủ hàng hóa Cộng đồng Châu âu được thông qua:

Frankenthal, Ngày 01 tháng 03 năm 2011

Thomas Heng

Trưởng phòng phát triển sản phẩm
Máy bơm chìm

KSB Aktiengesellschaft Johann-
Klein-Straße 9

     67227 Frankenthal (Đức)
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11 Chứng nhận về khử độc  

Loại ................................................................................................................................
Số đơn hàng/
Số mục đơn hàng12) ................................................................................................................................

  
Ngày giao hàng ................................................................................................................................
  
Lĩnh vực ứng dụng: ................................................................................................................................
  
Chất lưu được xử lý 12): ................................................................................................................................

 

Vui lòng đánh dấu vào chỗ thích hợp12):

⃞ ⃞ ⃞ ⃞
Phóng xạ Nổ Ăn mòn Độc

    

⃞ ⃞ ⃞ ⃞
Có hại Độc hại sinh học Dễ cháy An toàn

 

Lý do trả lại 12): ................................................................................................................................

   
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, thời gian và chữ ký Địa chỉ

Con dấu công ty

 

 

 

12) Các lĩnh vực bắt buộc

11 Chứng nhận về khử độc
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C
Chứng nhận khử độc 68
Vận hành / khởi động 35

D
Hướng quay 22
Tháo 46
Thải loại 13

E
Kết nối điện 33
Khả năng tương thích điện từ 30
Chống cháy nổ 11, 20, 21, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 40, 
43, 51

F
Đường dẫn lửa 64
Vận hành bộ biến tần 30, 36

G
Bản vẽ lắp ráp tổng quát 55, 56

I
Lắp đặt

Lắp đặt vận chuyển 28
Kiểm tra độ cách điện 41
Mục đích sử dụng 8
Miễn trừ tiếng ồn 30

L
Theo dõi rò rỉ 32
Điều khiển mức 30
Chất bôi trơn 42

Thời gian thay  41
Chất lượng 43

M
Công tác bảo trì 41

Phốt cơ khí 66
Mức nhiên liệu tối thiểu 37
Lạm dụng 9

O
Dầu bôi trơn

Chất lượng dầu 43
Các giới hạn vận hành 8

Điện áp vận hành 36
Số đơn hàng 6
Các văn bản hiện hành khác 6
Thiết bị bảo vệ quá tải 29

P
Máy được hoàn chỉnh một phần 6
Các tải mặt bích cho phép 24
Ống 24
Bảo quản 12
Mô tả sản phẩm 14

R
Lắp đặt lại 46
Trả lại nhà cung ứng 13
Trả lại để bảo trì 39

S
An toàn 8
Nhận thức về an toàn 10
Phạm vi cung ứng 18
Các bộ cảm biến 31
Tắt thiết bị 38
Dự trữ phụ tùng thay thế 53
Khởi động 35
Bảo quản 12, 39

T
Mô men xoắn 52
Khắc phục sự cố 54
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