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                                            SỔ TAY 

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG 

THIẾT BỊ TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT 

NƯỚC SẠCH ĐÔNG HÀ 

Lần ban hành: 01 
 

 

Soạn thảo :  Trần Văn Khoẻ 

Soát xét :    Trần Văn Hợi 

Phê duyệt :   Mai Văn Tự 

 

 

* Cuốn sổ tay này cung cấp cho các bạn các quy tắc và sự hướng dẫn sẽ giúp bạn vận hành thiết 

bị một cách an toàn và hiệu quả nhất. Luôn giữ cuốn sách bên mình và luôn đọc nó một cách 

thường xuyên. Phần lớn tai nạn xảy ra cho người và thiết bị là do không tuân theo các quy tắc an 

toàn khi vận hành và bảo dưỡng máy. Để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.bạn nên 

đọc, hiểu và luôn tuân theo tất cả chú ý và cảnh báo trong cuốn sổ tay này khi bạn tiến hành vận 
hành máy cũng như khi bảo dưỡng máy.  

                                              MỤC LỤC 
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 Trang 

1. QUY ĐỊNH CHUNG  

2. ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT VÀ TÀI LIỆU VIỆN DẪN  

2.1. Định nghĩa và từ viết tắt  

2.2. Tài liệu viện dẫn  

3. KIỂM TRA VÀ BÁO CÁO  

4. HỒ SƠ CÔNG VIỆC  

5. NỘI DUNG  

5.1. Quy trình kiểm soát quá trình sản xuất và cung cấp nước sạch tại xý 

nghiệp sản xuất nước sạch Đông Hà. 

 

5.2 Sơ đồ khởi động sao tam giác( mạch động lực ) áp dụng cho động 

cơ từ 18,5 đến  90 kW. 

 

PHẦN I: : HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT  

Hướng dẫn 1: Vận hành  máy bơm chân không  

Hướng dẫn 2: Vận hành máy bơm trục ngang trạm bơm cấp I  

Hướng dẫn 3: Vận hành máy khuấy hoá chất  

Hướng dẫn 4: Vận hành máy bơm định lượng hoá chất (PAC)  

Hướng dẫn 5: Vận hành hệ thống châm Clo.  

Hướng dẫn 6: Vận hành máy thæi khí  

Hướng dẫn 7: Vận hành may bơm rửa  lọc  

Hướng dẫn 8: Vận hành nhà hoá chất, bể lắng , bể lọc, bể điều hoà tại 

khu xử lý nước. 

 

Hướng dẫn 9: Vận hành  máy bơm xử lý sự cố clo.  

Hướng dẫn 10;  Vận hành máy bơm trục ngang trạm bơm Sòng  

Hướng dẫn 11:  Vận hành bể chứa và thao tác các van trạm bơm Sòng  
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Hướng dẫn 12: Vận hành máy bơm  nước sạch:   

Hướng dẫn 13:  Vận hành các loại van nước  

. PHẦN II: KIỂM TRA PHÒNG NGỪA VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT 

BỊ 

 

  1. Quy định chung  

  2. Mục đích  

  3. Nội dung  

Hướng dẫn 1:  Máy bơm trục ngang trạm bơm cấp I + máy bơm rửa lọc + 

máy bơm trục ngang trạm bơm Sòng 

 

Hướng dẫn 2:  Máy bơm định lượng, hoá chất, máy khuấy và clo.  

Hướng dẫn 3: Các loại van nước.  

Hướng dẫn 4: Máy bơm chân không.  

Hướng dẫn 5:  Hệ thống châm Clo.  

PHẦN 3: CÁC PHỤ LỤC  

Phụ lục 1: Sổ giao ca các trạm bơm, sổ  sửa chữa bảo dưỡng định kì, sổ 

xuất nhập vật tư.sổ kiểm tra chất lượng nước. 

 

Phụ lục 2: Phiếu kiểm tra sửa chữa thiết bị.  

Phụ lục 3: An toµn điện.  

     1. QUY ĐỊNH CHUNG 

1.1. Sổ tay này bao gồm toàn bộ các hướng dẫn chính trong công tác vận hành và 

Bảo dưỡng thiết bị tại xi nghiệp sản xuất nước sạch Đông Hà. 

1.2. Văn bản này do xí nghiệp sản xuất nước sạch Đông Hà soạn thảo, Đại diện 

phòng KH-KT soát xét và Giám đốc công ty phê duyệt, ban hành. 

1.3. Việc bản thảo, soát xét, sửa đổi, phê duyệt, ban hành, thu hồi và hủy bỏ tài 

liệu này tuân theo thủ tục kiểm soát tài liệu ISO. TT01. 

1.4 Trách nhiệm: Giám đốc công ty đảm bảo cho văn bản này luôn được tuân thủ. 

Tất cả cán bộ, công nhân viên xí nghiệp sản xuất nước sạch Đông Hà và các bộ 

phận liên quan nghiêm chỉnh thực hiện các quy định này. 
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2. ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT VÀ TÀI LIỆU VIỆN DẪN. 

2.1. Định nghĩa, từ viết tắt: 

        Xí nghiệp sản xuất nước sạch Đông Hà: XNSXNSĐH. 

        Công ty TNHHMTV CẤP NƯỚC & XÂY DỰNG QUẢNG TRỊ: CTCN&XDQT 

2.2. Tài liệu viện dẫn: 

- Thủ tục kiểm soát tài liệu ISO.TT01; 

- Quy trình sản xuất nước sạch QT 03 

- Quy trình sữa chữa và bảo dưỡng thiết bị máy móc QT12. 

- Quy trình sữa chữa và bảo dưỡng hệ thống cấp nước QT16. 

3. KIỂM TRA VÀ BÁO CÁO: 

Trưởng các trạm bơm chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra tình hình thực 

hiện các quy định/ hướng dẫn này tại trạm bơm mình phụ trách và báo cáo với các cấp 

theo quy định. 

  Tổ trưởng, các trạm trưởng và phụ trách bộ phận hóa nghiệm của xí nghiệp sản xuất 

nước sạch Đông Hà chịu trách nhiệm thực hiện hướng dẫn này thông qua các đợt kiểm 

tra định kỳ, đột xuất tại trạm bơm và khu xử lý nước. 

Trong quá trình vận hành nếu phát hiện có các mối nguy sự cố, thì công nhân vận 

hành phải báo cáo ngay với tổ trưởng và tổ trưởng phải báo ngay với giám đốc xí 

nghiệp hoặc liên hệ phòng kế hoạch kỹ thuật để phối hợp giải quyết, nếu sự việc nằm 

ngoài khả năng của phòng kế hoạch kỹ thuật  thì phải báo cáo lên Giám đốc Công ty 

để xin ý kiến chỉ đạo. 

4. HỒ SƠ CÔNG VIỆC: 

Trong quá trình thực hiện, các cá nhân có liên quan phải lập tất cả các hồ sơ công 

việc bao gồm: Sổ giao ca các trạm bơm, sổ theo dõi gìơ hoạt động của máy, Sổ xuất 

nhập vật tư, sổ kiểm tra định kỳ... 

Các hồ sơ công việc được lập và lưu giữ theo quy định của Thủ tục kiểm soát hồ 

sơ ISO.9001-2000. QT03. QT12.QT16. 



    

 

công TY TNHH MTV CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG  q.trị                                                                                

Xí nghiệp sản xuất nước sạch Đông Hà 

Địa chỉ:  Khu phố 7 phường 3  – Tp Đông Hà 

Điện thoại: DĐ 0914030557 

                                                            

 

   Ban hành nội bộ 5 

       5. NỘI DUNG 

       5.1. Quy trình kiểm soát quá trình sản xuất và cung cấp nước sạch tại xý nghiệp 

sản xuất nước sạch Đông Hà. 

       5.2 Sơ đồ khởi động sao tam giác áp dụng cho động cơ từ 18,5 đến 90 Kw. 

 

   1.Qui trình sản xuất nước sạch tại xí nghiệp sản xuất nước sạch Đông Hà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 Nguồn nước 

 Trạm bơm C1 

Trộn hoá chất                              

 KS 01 

 KS02 

 KS04 

Tạo bông 

PAC 

Lắng 

 KS03 

 KS05 

 
KS06 

Lọc  KS07 

clo 

Bể chứa 

Mạng cấp   

 KS08

888 

 KS09 

 KS10

0 
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§/C§/C
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  HƯỚNG DẪN 1:  VẬN HÀNH MÁY BƠM CHÂN KHÔNG. 

1. Vận hành máy: 

1.1. Trước khi vận hành máy: 

- Kiểm tra nước mồi trong bình tuần hoàn có đủ không. 

- Kiểm tra nguồn điện, kiểm tra điện áp 3 pha, điện áp cho phép vận hành từ 360- 

410V. 

- Kiểm tra hệ thống điện điều khiển động cơ. 

- Kiểm  tra độ siết chặt của bu lông chân máy,vv 
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- Kiểm tra toàn bộ các van hút và đẩy.. 

1.2. Khỏi động và vận hành máy: 

- Mở van ống hút chân không ở máy cần bơm. 

 - Khởi động máy bơm trong thời gian từ 5 đến 10 phút, theo dỏi áp hút của máy bơm 

chân không, khi đồng hồ chỉ từ 0,4 đến 0,8 thì khởi động máy bơm trục ngang. 

  Trong thời gian vận hành máy phải thường xuyên kiểm tra thân nhiệt của động cơ và 

máy , kiểm tra độ rung, tiếng kêu và có mùi gì khác thường không. Nếu phát hiện điều 

gì bất thường thì phải cho ngừng máy, báo cho tổ trưởng và xí nghiệp biết để kiểm tra 

sửa chữa. 

    1.3  Ngừng máy:  

        -   Đóng van hút chân không của máy cần bơm. 

        -     ấn nút dừng máy 

- Đóng van ống hút của máy bơm chân không . 

                                 
                                                    Máy bơm chân không 

 

          2. Thông số kỹ thuật máy bơm chân không: 

          2.1 Máy bơm chân không tại tram bơm cấp I. 

 

 

Mã số/Mã hiệu Số sản xuất Nước Năm Đặc trưng kỹ thuật 
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S. Xuất  lắp 

đặt 

Máy bơm SW-100 

       

N0 58335 

1800 

1500   

L/min 

 

 

 

2009 

Kiểu truyền động khớp nối 

mềm 

2.3 x103-pa 12 L/min 

 

 

 

 

Động cơ 

điện 

INDUCTI0N 

MOTOR 

 

 

 

 

 

 

N0 

MO8027959 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

C«ng suÊt 5,5 Kw 

Dòng điện định 

mức 

11,8 A 

Điện áp làm việc 380V 

Tốc độ quay 1440 v/p 

Tổ đấu dây  

Nhiệt độ thân vỏ 400C 

Bi 6208zzc3  

6208zzc3 

 

 

        HƯỚNG DẪN 2:  VẬN HÀNH MÁY BƠM TRỤC NGANG TRẠM BƠM I  

1. Vận hành máy: 

1.1. Trước khi vận hành máy: 

- Kiểm tra hệ thống mồi chân không xem có hoạt động tốt không, nước mồi 

tuần hoàn có đủ không. 

- Kiểm tra nguồn điện,  kiểm tra điện áp 3 pha, điện áp cho phép vận hành từ 

360- 410V. 

- Kiểm tra hệ thống điện điều khiển động cơ. 

- Kiểm tra máy, độ chặt của vòng đệm bạc, kiểm tra độ siết chặt của bu lông chân 

máy,vv 
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- Kiểm tra toàn bộ các van hút và đẩy.. 

1.2. Khỏi động và vận hành máy: 

- Mở van ống hút máy cần bơm. 

- Khởi động máy bơm chân không trong thời gian từ 5 đến 10 phút, theo giỏi áp 

hút của máy bơm chân không, khi đồng hồ chỉ từ 0,4 đến 0,8 thì khởi động máy bơm 

trục ngang. 

- Từ từ mở van ống đẩy của máy bơm trục ngang và theo dỏi đòng hồ A. Khi 

đồng hồ báo đến dòng điện định mức qui định cho máy đang bơm thì dừng mở van. 

  - Tắt máy bơm chân không. 

   - Trong lúc vận hành phải thường xuyên kiểm tra thân nhiệt của động cơ và máy 

(nhiệt độ trung bình 80oC, nhiệt độ tối đa 90oC), kiểm tra độ rung, tiếng kêu và có 

mùi gì khác thường không. Nếu phát hiện điều gì bất thường thì phải cho ngừng máy, 

báo cho tổ trưởng và xí nghiệp biết để kiểm tra sửa chữa. 

  *  Ngừng máy:  

- Đóng van ống đẩy của máy bơm trục ngang từ từ và theo dỏi đồng hồ A, khi dòng 

định mức chỉ còn 1/3 dòng định mức qui định thì tắt máy bơm trục ngang. 

- Đóng hết van ống hút và ống đẩy của máy bơm. 
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                                                                Máy bơm D320 trạm bơm cấp I 

        2. Thông số kỹ thuật máy bơm trục ngang trạm bơm cấp I: 

2.1. máy bơm số I. 

Mã số/Mã hiệu Số sản xuất 
Nước 

S. Xuất 

Năm 

 lắp 

đặt 

Đặc trưng kỹ thuật 

Máy bơm  EBRA 

PUMP       

N0 

T050280-01 

 

Nhật 

Bản 

 

 

2005 

Kiểu truyền động khớp nối 

mềm 

Ổ bi/ số lượng 

 

H  

Q 

201c 

208E(MB) 

60M 

320m3/H 

 

 

 

 

Động cơ 

điện 

INDUCTI0N 

MOTOR 

 

 

 

 

 

N0 

K050499-8 

 

 

 

Nhật 

bản 

 

 

 

 

 

2005 

 

 

 

 

Công suÊt 75 Kw 

Dòng điện định 

mức 

129 A 

Điện áp làm việc 380V 

Công suất 75 KW 

Tốc độ quay 1475 v/p 

Tổ đấu dây Y/ 

Nhiệt độ thân vỏ 400C 

Bi NU 216   

6213 

 

    2. Thông số kỹ thuật máy bơm trục ngang trạm bơm cấp I: 

2.2. Máy bơm số II. 

Mã số/Mã hiệu Số sản xuất 
Nước 

S. Xuất 

Năm 

 lắp 

đặt 

Đặc trưng kỹ thuật 



    

 

công TY TNHH MTV CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG  q.trị                                                                                

Xí nghiệp sản xuất nước sạch Đông Hà 

Địa chỉ:  Khu phố 7 phường 3  – Tp Đông Hà 

Điện thoại: DĐ 0914030557 

                                                            

 

   Ban hành nội bộ 11 

Máy bơm EBRA 

PUMP       

N0 

T050280-02 

 

Nhật 

Bản 

 

 

2005 

Kiểu truyền động khớp nối 

mềm 

Ổ bi/ số lượng 

 

H  

Q 

210c 

208E(MB) 

60M 

 

320m3/H 

 

 

 

 

Động cơ 

điện 

INDUCTI0N 

MOTOR 

 

 

 

 

 

 

N0 

K050499-7 

 

 

 

Nhật 

Bản 

 

 

 

 

 

2005 

 

 

 

 

Công suất 75 Kw 

Dòng điện định 

mức 

129 A 

Điện áp làm việc 380V 

Tốc độ quay 1475 v/p 

Tổ đấu dây Y/ 

Nhiệt độ thân vỏ 400C 

Bi NU 216         

6213 

2. Thông số kỹ thuật máy bơm trục ngang trạm bơm cấp I: 

2.3. máy bơm số III. 

Mã số/Mã hiệu Số sản xuất 
Nước 

S. Xuất 

Năm 

 lắp 

đặt 

Đặc trưng kỹ thuật 

Máy bơm EBRA 

PUMP 

N0 

T 6038-02 

 

Nhật 

Bản 

 

 

1996 

Kiểu truyền động khớp nối 

mềm 

Ổ bi/ số lượng 

 

H  

Q 

 

6212(MB) 

60M 

 

320m3/H 
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Động cơ 

điện 

 

INDUCTI0N 

MOTOR 

 

 

 

 

 

N0 

K960293-9 

 

 

 

Nhật 

Bản 

 

 

 

 

 

1996 

 

 

 

 

Công suất 75 Kw 

Dòng điện định 

mức 

140 A 

Điện áp làm việc 380V 

Tốc độ quay 1475v/p 

Tổ đấu dây Y/ 

Nhiệt độ thân vỏ 400C 

Bi 216  6213 

     2. Thông số kỹ thuật máy bơm trục ngang trạm bơm cấp I: 

2.4. máy bơm sốIV. 

Mã số/Mã hiệu Số sản xuất 
Nước 

S. Xuất 

Năm 

 lắp 

đặt 

Đặc trưng kỹ thuật 

Máy bơm EBRA 

PUMP 

N0 

T060469-01 

 

Nhật 

Bản 

 

 

2006 

Kiểu truyền động khớp nối 

mềm 

Ổ bi/ số lượng 

 

H  

Q 

212C 

210E(MB) 

60M 

 

320m3/H 

 

 

 

 

Động cơ 

điện 

 

 

INDUCTI0N 

MOTOR 

 

 

 

 

N0 

75c4360030 

 

 

 

Nhật 

Bản 

 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

Công suất 75 Kw 

Dòng điện định 

mức 

140 A 

Điện áp làm việc 380V 

Tốc độ quay 1475 v/p 

Tổ đấu dây Y/ 

Nhiệt độ thân vỏ 400C 
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Bi 6316   

6213 

    HƯỚNG DẪN 3:  VẬN HÀNH MÁY KHUẤY HOÁ CHẤT 

1. Vận hành máy: 

1.1. Trước khi vận hành máy: 

- Kiểm tra nguồn điện,  kiểm tra điện áp 3 pha, điện áp cho phép vận hành từ 

360- 410V. 

- Kiểm tra hệ thống điện điều khiển động cơ. 

- Kiểm tra máy, độ siết chặt của bu lông chân máy,vv 

- Kiểm tra cánh khuấy và lượng nước trong bể hoá chất, tỉ lệ hoà trộn hoá chất 

theo chỉ định của bộ phânh hoá nghiệm. 

1.2. Khỏi động và vận hành máy: 

- ấn nút khởi động máy khuấy. 

- Thường xuyên theo dỏi máy và đo độ dẫn điện, khi độ dẫn điện đạt từ 3,5 đến 4 

ms/cm thì ngừng máy khuấy đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống tuần hoàn từ 

máy bơm định lượng hoá chất. Thường xuyên  kiểm tra độ rung,  Nếu phát hiện điều gì 

bất thường thì phải cho ngừng máy, để kiểm tra sửa chữa. 

 

                          

                                                                              Máy khuấy hốa chất 

     2. Thông số kỹ thuật máy khuấy hoá chất: 



    

 

công TY TNHH MTV CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG  q.trị                                                                                

Xí nghiệp sản xuất nước sạch Đông Hà 

Địa chỉ:  Khu phố 7 phường 3  – Tp Đông Hà 

Điện thoại: DĐ 0914030557 

                                                            

 

   Ban hành nội bộ 14 

Mã số/Mã hiệu Số sản xuất 
Nước S. 

Xuất 

Năm 

 lắp 

đặt 

Đặc trưng kỹ thuật 

Máy bơm  N0 

AK267 

 

 

 

1996 

Kiểu truyền động khớp nối cứng 

Ổ bi/ số lượng  

 

 

 

 

Động cơ 

điện 

 

 

CYCLO-

DRIVE 

 

 

 

N0 

C6184096 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công suất 0,75 Kw 

Dòng điện định 

mức 

2 A 

Điện áp làm việc 380V 

Tốc độ quay 1430 v/p 

Tổ đấu dây Y 

        HƯỚNG DẪN 4:  VẬN HÀNH MÁY BƠM ĐỊNH LƯƠNG 

1. Vận hành máy: 

1.1. Trước khi vận hành máy: 

    a.Kiểm tra nguồn điện, điện áp cho phép vận hành từ 220- 240V. 

    b.Kiểm tra máy bơm, độ rò rỉ hoá chất tại vị trí bạc chà, kiểm tra độ siết chặt 

của bu lông chân máy, đầu cốt điện và điều chỉnh các van của hệ thống đường 

ống theo ý muốn. 

2. Khỏi động và vận hành máy: 

         1.Khởi động máy: 

  - Bấm nút khởi động của bơm định lượng, dòng điện phải đạt dòng điện định 

mức ghi trên nhãn động cơ. 

  - Điều chỉnh chỉ số trên lưu lượng kế theo chỉ định của bộ phận hoá nghiệm. 

   - Thường xuyên trực bên máy kiểm tra thân nhiệt của động cơ và máy, kiểm 

tra độ rung, tiếng kêu và có mùi gì khác thường không. Kiểm tra các van, đường 
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ống xem có bị rò rỉ không. Nếu phát hiện điều gì bất bình thường phải cho 

ngừng máy, báo cho kỹ thuật biết để kiểm tra sửa chữa. 

- Không được ngủ hoặc làm việc riêng trong lúc làm nhiệm vụ. 

        2.Ngừng máy: 

- Bấm nút Stop để dừng máy. 

- Thao tác các van về vị trí ngừng cung cấp hoá chất cho máy bơm. 

- Dùng nườc sạch súc rửa toàn bộ máy bơm. 

                                                                                                                                                                                                            

      
                                                       Máy bơm định lượng ly tâm. 
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SƠ ĐỒ HỆ THỐNG 

ĐƯA BỘT PAC VÀO XỮ LÝ NƯỚC 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2. Thông số kỷ thuật máy bơm định lượng:  

 

 

 S 
 

S 

 

 

 

 

1 2 

C 

B A 

E D 

F 

H 

 

  4 

 3 

   5 

  6 

  7 

9 

  

8 Bể trộn 

HoàpTrộn 

Đường nước 

sạch 

1. Máy bơm số 1 

2. Máy bơm số 2 

3. Lưu Lượng Kế 

4. Đường ống xã khí 

5. Đường ống đưa dung dịch quay về bể để làm nhiệm vụ hoà trộn 

6. ống hút dung dịch 

7. Bể hoà trộn dung dịch 

8. Đến bể trộn dung dịch 

9. Xã đáy bể hoà trộn dung dịch 

Ghi chú:  

X: Van khoá 
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     2. Thông số kỹ thuật máy bơm định lượng hoá chất: 

 

Mã số/Mã hiệu Số sản xuất 

Nước 

S. 

Xuất 

Năm 

lắp 

đặt 

Đặc trưng kỹ thuật 

 EBARA NO: 

1700050.000 

 

 

2006 

 

Kiểu truyền động liÒn trôc 

Ổ bi/ số lượng 201 

 

 

 

 

Động 

cơ 

điện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 

Công suất 0,37Kw 

Dòng điện định 

mức 

2.1A 

Điện áp làm việc 220V 

Tốc độ quay 2800 V/P 

Tổ đấu dây  

Q 5-45L/min 

Bi 201 

 

HƯỚNG DẪN 5:  VẬN HÀNH HỆ THỐNG MÁY BƠM CLO. 

1. Trước khi vận hành máy: 

- Kiểm tra nguồn điện, điện áp cho phép vận hành từ 220- 240V. 

- Kiểm tra máy bơm, độ rò rỉ tại vị trí bạc chà, kiểm tra độ siết chặt của bu lông 

chân máy, đầu cốt điện và điều chỉnh các van của hệ thống đường ống theo ý 

muốn. 

- Kiểm tra Ejector, không được nối Ejector với ống chân không dẫn Clo trước 

khi đưa nước có áp vào Ejector, phải bảo đảm Ejector hoạt động tốt, áp lực nước 

cho Ejector là có đủ, nước không tràn qua ống chân không khi đóng Ejector. 
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- Kiểm tra hệ thống châm Clo, sử dụng bình Amoniắc để thử hơi Clo ở những 

nơi nghi ngờ. Siết lại các điểm nối, các đệm nối có hiện tượng rò rỉ hơi Clo. 

      2. Khỏi động và vận hành máy: 

  - Mở nguồn nước cung cấp cho Ejector và điều chỉnh van điều tiết ở trên đầu 

ống thủy theo mức Clo yêu cầu. 

  -  Đọc mức Clo tương ứng trên ống thủy ứng với vạch ngang qua giữa viên bi,  

(không bao giờ dùng van điều tiết để đóng nguồn Clo cung cấp). 

        2.Ngừng máy: 

    -  Đóng van đầu bình Clo khi hệ thống ngừng vận hành. 

    -   Đóng van nước cho Ejector hoạc tắt máy tăng áp. 

Khi thay bình phải chắc chắn van đầu bình chứa Clo được đóng trước khi tháo 

rời đầu máy châm. 

 

              

                                                      Máy bơm nước tạo chân không dùng để hút clo. 
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   2. Thông số kỹ thuật máy bơm nước tạo chân không dùng để hút clo. : 

Mã số/Mã hiệu Số sản xuất 
Nước S. 

Xuất 

Năm 

lắp 

đặt 

Đặc trưng kỹ thuật 

 EBARA P/N 

1611150000B 

 

Ytaly 

 

 

Kiểu truyền động liên trục 

Q 20-80 

L/min 

 

 

 

 

Động 

cơ điện 

    Công suất 1.1 Kw 

Dòng điện định 

mức 

8,1 A 

Điện áp làm việc 230-240V 

Tốc độ quay 2850 v/p 

Tổ đấu dây  

Hmax 56 m 

Hmin 36,5m 

Bi Đ/C 203 - 204 

  

 3.. Thông số hệ thống Ejector: 

Mã số/ mã hiệu 
Số sản 

xuất 

Nước 

s. xuất 

Năm 

lắp 

đặt 

Đặc trưng kỹ thuật 

SUPPERIOR 

Gas Cloinator 

  

 

Mỹ 

 

 

2005 

Công suất 2kg 

Bộ sưởi 0-100oC 

Đầu vào 1 ø8mm 

Đầu ra: 2 ø12mm 

Điện áp làm việc 220V 
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HƯỚNG DẪN 6:  VẬN HÀNH MÁY THỔI KHÍ. 

1. Vận hành máy: 

1.Chuẩn bị trước khi máy hoạt động: 

  - Chọn máy cần hoạt động 

  - Kiểm tra máy, độ siết chặt của bu lông, các đầu cốt điện , tủ điện điều khiển. 

  - Kiểm tra hệ thống bôi trơn: Mức nhớt tối đa không được lớn hơn vạch Max và 

không thấp hơn vạch Min trên thước đo vào đầu mỗi ca trực. 

   - Kiểm tra bầu lọc khí xem có bị bẩn không. Nếu có thì cho tiến hành cắt nguồn tại 

tủ điện điều khiển để tiến hành vệ sinh lõi lọc. Với chu kù: 1 tuần / 1lần. 

   - Không để bất cứ vật gì trên máy. 

         2  vận hành máy: 

  -  Khởi động máy: 

  -  Trong quá trình máy hoạt động công nhân vận hành cần thực hiện các công việ sau: 

  - Bảo đảm máy vận hành không vược quá dòng định mức. 

  - Kiểm tra độ rung, tiếng kêu xem có gì khác thường không. Nếu phát hiện điều gì 

bất thường thì phải cho ngừng máy và báo cho xí nghiệp biết để kiểm tra, sửa chữa và 

thay thế nếu cần thiết. 

  - Cập nhật các thông số về tình hình máy khi vận hành trong ca vào Sổ theo dõi  . 

3. Vệ sinh máy:  

   - Lau chùi, vệ sinh công nghiệp tại khu vực đặt máy vào cuối mỗi ca trực 
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                                               Máy thổi khí 

     2. Thông số kỹ thuật máy thổi khí: 

Mã số/ Mã hiệu Số sản xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Năm 

lắp đặt 
Đặc trưng kỹ thuật 

Hộp  

truyền 

động 

EBARA 

ROTA   

RY BLW 

ER 

NO   Nhật 

Bản 

 

 

2005 

Công suất   

M3/h 1200 

     Kg/cm2 0,3 

 

 

Động 

cơ điện 

  Nhật 

Bản 

 

2005 

 

Công suất 18,5 kW 

Dòng điện định mức 35,6A 

Điện áp làm việc 380V 

Tốc độ quay 1460v/p 

Tổ đấu dây Y/ 
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HƯỚNG DẪN 7:  VẬN HÀNH MÁY BƠM RỮA LỌC. 

1. Vận hành máy: 

1.1. Chuẩn bị trước khi súc lọc: 

- Chọn máy bơm súc lọc, kiểm tra nhớt của máy thổi khí phải ở mức cho phép 

(một nửa mắt đọc), nếu thiếu phải châm bổ sung. Kiểm tra bu long chân máy, kiểm tra 

đầu cốt điện, kiểm tra các van thoát của máy bơm. 

- Kiểm tra mức nước của bể chứa, mực nước phải đảm bảo trên 70%. 

- Kiểm tra các tủ điện điều khiển rửa lọc đã sẵn sàng. 

        -  Kiểm tra nguồn điện bằng nút chuyển mạch Volt, điện áp cho phép vận 

hành từ 360-418V. 

        -  Kiểm tra các đèn tín hiệu. 

        -  Kiểm tra độ siết chặt vòng đệm bạc bơm, mở van ống đẩy của bơm vài 

vòng.( Cửa van đẩy máy rửa lọc chỉ số 35) 

        -  Kiểm tra máy sục khí dã sẵn sàng chưa. 

        -  Chọn bể lọc cần rửa lọc, vệ sinh thành bể lọc, khóa van cấp, mở hết van 

xả, mở van khí rửa lọc. 

1.2. Chuẩn bị trước khi súc lọc: 

Thực hiện qua các bước sau: 

     -  Mở van khí vào bể lọc cần rữa 30%. 

     -  Bấm nút khởi độnh máy thổi khí, nhanh chóng mở hết van khí rửa lọc của 

bể lọc, nước trong bể lọc sẽ sục đều lên, sau khoảng thời gian 3-5 phút (tùy theo 

độ bẩn của bể lọc để định thời gian thích hợp). Mở van nước rửa vài vòng chuẩn 

bị để vận hành máy bơm nước rửa lọc. 

      1.3 Rữa lọc: 

 Bấm nút khởi động máy bơm nước rửa lọc, nhanh chóng mở van thoát đến khi 

dòng điện đạt đến cho phép thì ngừng lại ( Cửa van đẩy máy rửa lọc chỉ số 100). 

      Máy thổi khí:18,5kw=35,6A 
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      Máy bơm rủa lọc:90kw=170A 

      Nhanh chóng mở hết van rửa của bể lọc. 

 - Trong quá trình sục khí và nước phải đẩy hết bọt vào mương thoát nước rửa 

lọc. Rữa kết hợp khí và nước trong vòng 2 đến 5 phút, tắt máy thổi khí và rữa 

thuần tuý. Sau thời gian khoảng 5-10 phút chuyển qua bể lọc khác. 

      - Khóa van cấp, mở van khí rửa lọc bể thứ hai, nhanh chóng khóa van khí 

rửa lọc của bể thứ nhất, sau thời gian 1-2 phút cho độ xốp của lớp cát ổn định thì 

tiến hành mở van cấp nước vào bể và xã nước lọc đầu, kiểm tra chất lượng nước, 

sau đó mở van cấp vào mạng của bể lọc thứ nhất. Quá trình cứ tiếp tục như vậy 

cho các bể lọc tiếp theo. 

   Khi sục khí xong bể lọc cuối cùng bấm nút ngừng máy thổi khí, khóa nhanh 

van khí rửa lọc của bể. Tương tự như máy bơm nước rửa lọc                                     

 
                                           Máy bơm rữa lọc 

    2. Thông số kỹ thuật máy bơm rữa lọc: 

                 

Mã số/ mã hiệu Số sản xuất 
Nước s. 

xuất 

Năm 

lắp đặt 
Đặc trưng kỹ thuật 

Máy  NO: Nhật 1996 Công suất 1250m3/h 
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bơm RUO7499- 

05 

Bản Cột áp 16m 

Ổ bi/ số lượng 6214 

 

 

 

 

Động 

cơ điện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAZIL 

 

 

 

 

1996 

Công suất 90Kw 

Dòng đ định mức 170A 

Điện áp làm việc 380V 

Tèc độ quay 1480 v/p 

Tổ đấu dây   ▲ 

  

Ổ bi/ số lượng 6316-C3 

6316-C3 

 

 

  HƯỚNG DẪN 8:VẬN HÀNH TRẠM BƠM ĐIỆN, NHÀ HOÁ CHẤT, BỂ LẮNG,BỂ 

LỌC, BỂ ĐIỀU HOÀ. 

  1. Vận hành trạm bơm điện: 

Trong 1 trạm bơm điện, các tổ máy, động cơ máy bơm (gọi tắt là tổ máy) 

là thiết bị động lực chính quyết định khả năng công suất của trạm bơm, cho nên 

việc quản lý, vận hành tốt các tổ máy có ý nghĩa kinh tế, kỹ thuật cao. 

Trong sử dụng , động cơ và máy bơm phải có mũi tên chỉ chiều quay bơm 

nước, khớp nối trục phải có chắn bảo hiểm, các thiết bị khởi động của động cơ 

phải có ký hiệu phù hợp với động cơ đó. Các động cơ trên 18 KW trở lên nhất 

thiết phải trang bị Ampe kế, để theo dỏi dòng điện , trên thang đo của đồng hồ 

phải có vạch đỏ phù hợp với dòng điện định mức của động cơ, các động cơ phải 

có bảo vệ ngắt mạch và phải trang bị bảo vệ quá tải. 

Khi khởi động cơ lồng sóc điện áp ở thanh cái đầu vào không được thấp 

quá 5% điện áp của động cơ. 

Cho phép động cơ làm việc dài hạn với công suất định mức khi điện áp 

lưới giao động trong phạm vi ± 5% đến ± 10% điện áp định mức.  

+Trước khi khởi động tổ máy cần kiểm tra: 
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- Xem xét bên ngoài máy bơm và quay thử trục bơm bằng tay. 

- Đo điện trở cách điện của cáp và động cơ (Nếu động cơ ngừng hoạt động quá 

15 ngày). 

- Kiểm tra toàn bộ ốc vít, máy bơm và tủ điện . 

- Đóng áp tô mát tổng, kiểm tra các cầu chì động lực. 

+Trình tự khởi động các tổ máy như sau: 

- Đóng van ống đẩy . 

- Vận hành bơm mồi (mở nước mồi vào máy) 

- Đóng các thiết bị khởi động sau đó từ từ mở van ống đẩy và theo dỏi trị số 

đồng hồ Ampe, khi kim đồng hồ Ampe chỉ đến trị số qui định thì ngừng mở van 

ống đẩy. 

- Tắt  bơm mồi. 

- Nếu khởi động nhiều máy bơm thì cứ sau 5 phút mới khởi động máy bơm tiếp 

theo. 

  - Những động cơ đã đóng điện mà không khởi động được cần phải cắt điện 

ngay, tiến hành kiểm tra tìm nguyên nhân và chỉ sau khi xử lý  mới khởi động 

trở lại, số lần khởi động liên tiếp không quá 3 lần khi động cơ nguội. Động cơ 

cần khởi động và dừng từng máy một, những động cơ có công suất lớn thì khởi 

động trước, các trạm bơm có tổ máy dự phòng hoặc không vận hành hết số máy 

lắp đặt cần cho các máy vận hành và nghỉ luân phiên để tránh tổ máy bị ẩm, han 

rỉ, lún không đều công trình. 

- Khi muốn dừng máy thì phải lần lượt cắt các thiết bị khởi động sau đó vệ sinh 

công nghiệp các tổ máy và thiết bị cơ điện khác. 

+ Trong quá trình vận hành cần theo dõi: 

- Độ chấn động của máy bơm. 

- Mức độ rò rỉ ở hộp đệm. 

- Theo dõi tiếng kêu, nhiệt độ ổ bi không quá 800 C. 

- Khi cần thiết có thể kiểm tra, thêm dầu mỡ. 
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- Theo dõi dòng điện phụ tải của Stato. 

- Dòng điện phụ tải không được vượt quá dòng định mức của động cơ. 

-Nhiệt độ phát nóng của động cơ không được vượt quá 700 C ( đối với cách điện 

cấp B đo bằng nhiệt độ thủy ngân). 

- Tiếng kêu của động cơ cần êm, đều không bị gầm hoặc tiếng va đập cọ xát cơ 

khí. 

- Đối với công tắc tơ, khởi động từ khi đóng điện hoặc đang vận hành mà phát ra 

tiếng kêu lọc cộc hoặc tiếng rít lớn, cần ấn vào phần ứng để mạch dẫn từ tiếp 

xúc tốt. Nếu không có kết quả cần xem lại độ phát nóng của cuộn dây và cường 

độ điện áp đặt vào cuộn dây. 

- Trong thời gian vận hành nếu xảy ra một trong những trường hợp sau đây phải 

lập tức ngừng máy và cắt điện: 

     1. Động cơ không quay hoặc gầm. 

2. Động cơ hoặc máy bơm rung mạnh hoặc có tiếng kêu khác thường. 

3. Giảm thấp điện áp quá 10%. 

4. Mực nước ống hút và đẩy quá với qui định thiết kế. 

Trên đây là những qui định về quản lý và vận hành trạm bơm. Các nhân viên 

vận hành phải tuyệt đối  tuân thủ và chấp hành đúng qui định trên. 

     2. Vận hành nhà hoá chất: 

  - Thường xuyên kiểm tra tình trạng làm việc của các trang thiết bị máy móc  

  - Kiểm tra lượng vôi, phèn, bột PAC để phục vụ trong ka trực của mình . 

  - Phải điều chỉnh lượng vôi, phèn, bột PAC phù hợp với từng chế độ xử lý do 

bộ phận hóa nghiệm chỉ định. 

    - Điều chỉnh lượng clo khử trùng phù hợp với lưu lượng máy bơm tại trạm 

bơm cấp I. 

   - Thường xuyên kiểm tra tình trạng làm việc của các thiết bị, vệ sinh sạch sẽ 

nơi làm việc. 
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   3. Vận hành bể lắng ngang: 

 

                                                      Bể lắng ngang 

    - Thường xuyên kiểm tra nguồn nước (độ đục, độ trong) để phối hợp với bộ 

phận hóa nghiệm xử lý, mỗi ca trực phải có mặt tại bể lắng từ 40 – 80 phút 

  - Phải thường xuyên kiểm tra tình trạng làm việc của bể phản ứng, kịp thời đề 

xuất với bộ phận hóa nghiệm khi có tình trạng phản ứng kết tủa không tốt xảy 

ra. 

  - Phải thường xuyên vớt rong, rêu và các chất hữu cơ khác nổi trên bề mặt của 

bể 
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  - Vận hành van xả đáy của bể lắng (mỗi ngăn 5 phút/24 giờ) 

  - Vệ sinh bề mặt và xung quanh bể sạch sẽ. 

     4. Vận hành bể lọc bốn buồng:  

 

                                                  Bể lọc bốn buồng 

  - Điều chỉnh tốc độ lọc đúng quy trình, quy phạm. giữ cân bằng mức nước 

trong bể lọc, tuyệt đối không để nổi bề mặt vật liệu lọc khi bể lọc đang làm việc 

(chú ý thời gian tăng giảm bơm tại trạm bơm cấp I hoặc ngừng bơm) 

  - Khi rửa lọc xong phải xả nước lọc đầu. 

  - Phải rửa lọc khi bể lọc làm việc kém tốc độ.  
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  -Thường xuyên kiểm tra bề mặt bể lọc xem có đồng đều không , kiểm tra chiều                        

dày của cát lọc và đề xuất bổ sung khi cần thiết (cát lọc dày từ 1 đến 1,2m) 

  -Vệ sinh sạch sẽ xung quanh bể và máng lọc . 

 

                                     Tu điều khiên các van bể lọc 

 

 

 

5. VẬN HÀNH BỂ ĐIỀU HOÀ: 

 - Thường xuyên theo dỏi mức nước bể, tuyệt đối không để nước bể tràn.đồng 

thời duy trì mức nước bể còn lại 0.5m khi mất điện thời gian dài ( đóng van về 

mạng khi cần thiết). 

   6/  Thi hành: 
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  - Mọi công nhân vận hành tại các trạm bơm điện,nhà hoá chất, khu xử lý nước, 

phải chấp hành qui định ở trên và làm tốt nhiệm vụ của mình . 

  - Công nhân vận hành bỏ nhiệm vụ hoặc không thực hiên đúng qui trình,đều bị 

xử lý kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm. 

  - Tổ trưởng tổ vận hành có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các qui định ở trên và 

báo ngay cho xí nghiệp để kịp thời xem xét và trình giám đốc công ty xử lý.      

 

  HƯỚNG DẪN 9:VẬN HÀNH MÁY BƠM XỬ LÝ SỰ CỐ CLO. 

 

1. Trước lúc vận hành: 

-  Tất cả nọi ka trực đều phải kiểm tra hệ thống xử lý sự cố clo. 

-   Kiểm tra các tủ điện điều khiển rửa lọc đã sẵn sàng chưa. 

        -  Kiểm tra nguồn điện và hệ thống điều khiển máy bơm, điện áp cho phép 

vận hành từ 360-418V. 

        -  Kiểm tra máy bơm,hệ thống nước mồi.. 

        -  Kiểm tra dàn mưa tại phòng chứa clo và phòng máy. 

 

- Kiểm tra bể dung dịch xử lý sự cố clo ( dung dịch vôi được pha với tỷ lệ 

25%). 

  2. vận hành máy bơm: 

   -  Khi phát hiện sự cố xảy ra công nhân vận hành phải khẩn trương sử dụng 

dụng cụ phòng độc đã được trang bị. 

   - Mở van cấp nước cho dàn mưa xử lý sự cố. 

   - Vận hành máy bơm hoà trộn dung dịch tại bể xử lý sự cố. 

   - Dùng phương tiện cần thiết để vận chuyển bình clo bị sự cố vào bể xử lý sự 

cố. 
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   - Phối hợp chặt chẻ với nhân viên hoá nghiệm để thường xuyên kiểm tra điều 

chỉnh nồng độ dung dịch vôi tại bể xử lý sự cố bảo đảm phân hủy hết lượng clo 

thoát ra ngoài , ( kịp thời báo với xí nghiệp để có phương án giải quyết sự cố). 

   - Cùng tiến hành lập biên bản báo cáo với lãnh đạo công ty để có căn cứ giải 

quyết về sau. 

  2. Ngừng máy bơm: 

- Khoá van cung cấp nước sạch cho dàn mưa. 

- ấn nút tắt máy hoà trộng dung dịch vôi khi nhân viên hoá nghiệm kiểm tra 

và bảo đảm chắc chắn clo không còn thoát ra ngoài. 

- Tiến hành làm vệ sinh và thay thế lượng dung dịch mới. 

                 

                          Đưa bình clo xuống bể dung dịch. 

    2. Thông số kỹ thuật máy bơm xử lý sự cố clo:              

Mã số/ mã hiệu Số sản xuất 
Nước s. 

xuất 

Năm 

lắp đặt 
Đặc trưng kỹ thuật 

Máy 

bơm 

N 31529-

192 

 Liên xô 

cñ 

 Công suất 20m3/h 

Cột áp  

Ổ bi/ số lượng  
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Động 

cơ 

điện 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1996 

Công suất 4.0kW 

Dòng đ định mức 7.8A 

Điện áp làm việc 380V 

Tèc độ quay 1450 v/p 

Tổ đấu dây Sao 

  

Ổ bi/ số lượng  

 

HƯỚNG DẪN10:VẬN HÀNH MÁY BƠM TRỤC NGANG TRẠM BƠM SÒNG. 

 

1. Vận hành máy: 

1.1. Trước khi vận hành máy: 

- Kiểm tra mức nước bể chứa cung cấp cho máy bơm. 

- Kiểm tra nguồn điện,  kiểm tra điện áp 3 pha, điện áp cho phép vận hành từ 

360- 410V. 

- Kiểm tra hệ thống điện điều khiển động cơ. 

- Kiểm tra máy, độ chặt của vòng đệm bạc, kiểm tra độ siết chặt của bu lông chân 

máy,vv 

- Kiểm tra toàn bộ các van hút và đẩy.. 

1.2. Khỏi động và vận hành máy: 

- Mở van ống hút máy cần bơm. 

- Xả khết khí trong guồng bơm. 

- Khởi động máy bơm. 

- Từ từ mở van ống đẩy của máy bơm trục ngang và theo dỏi đòng hồ A. Khi 

đồng hồ báo đến dòng điện định mức qui định cho máy đang bơm thì dừng mở van. 

   - Trong lúc vận hành phải thường xuyên kiểm tra thân nhiệt của động cơ và máy 

(nhiệt độ trung bình 80oC, nhiệt độ tối đa 90oC), kiểm tra độ rung, tiếng kêu và có 
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mùi gì khác thường không. Nếu phát hiện điều gì bất thường thì phải cho ngừng máy, 

báo cho tổ trưởng và xí nghiệp biết để kiểm tra sửa chữa. 

  *  Ngừng máy:  

- Đóng van ống đẩy của máy bơm trục ngang từ từ và theo dỏi đồng hồ A, khi 

dòng định mức chỉ còn 1/3 dòng định mức qui định thì tắt máy bơm trục 

ngang. 

- Đóng hết van ống hút và ống đẩy của máy bơm. 

                 

                                                       Máy bơm D320 trạm bơm Sòng. 

 

    2. Thông số kỹ thuật máy bơm trục ngang trạm bơm Sòng: 

2.1. máy bơm số I -2-3-4. 

Mã số/Mã hiệu Số sản xuất 
Nước 

S. Xuất 

Năm 

 lắp 

đặt 

Đặc trưng kỹ thuật 

Máy bơm  IngéNoII-

DnesseN pu 

ms 

N0 

:404247-

0010-02 

 

Anh 

 

 

2004 

Kiểu truyền động khớp nối 

mềm 

Ổ bi/ số lượng  
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TYPE 125 

LNE 550     

 

H  

M3/H 

 

 

66m 

288 

 

 

 

 

Động cơ 

điện 

INDUCTION 

 

 

 

 

 

N0 

:CO9079-2 

 

 

 

Đài 

loan 

 

 

 

 

 

2004 

 

 

 

 

Công suất  

Dòng điện định 

mức 

169A 

Điện áp làm việc 380v 

Công suất 90 KW 

Tốc độ quay 1475 

Tổ đấu dây  

Nhiệt độ thân vỏ 45oc 

Bi 6316/6318 

 

HƯỚNG DẪN11:VẬN HÀNH BỂ CHỨA VÀ THAO TÁC VAN TRẠM BƠM SÒNG. 

 

1.1. Trước khi vận hành : 

   - Kiểm tra lượng nước có ở hai bể chứa (lượng nước trong bể phải cao hơn 1m 

mới được vận hành bơm). 

1.2 Trong lúc đang vận hành máy : 

  - Trong lúc máy bơm đang vận hành hai van lấy nước vào bể chứa đều phải mở 

100% (Tận dụng tối đa nước tự chảy và bảo đảm an toàn cho đường ống khi có 

bơm tăng áp từ Gio Linh vào). 

  - Trường hợp Gio Linh đang bơm tăng áp vào và máy đang hoạt động, khi 

nước đầy bể thì báo cho Gio Linh tắt máy tăng cường  để đảm bảo bể chứa 

không bị tràn. 
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  - Trường hợp khi máy bơm đang vận hành mà mức nước trong bể chứa xuống 

thấp dưới 1m thì báo cáo xí nghiệp để kịp thời liên hệ với Gio Linh bơm tăng áp 

vào. 

(Nếu mức nước trong bể chứa còn 0,6m thì dừng bơm để khi bơm lại nước trong 

bể không bị xáo trộn làm đục bể) 

  - Trong thời gian không vận hành bơm và đang lấy nước tự chảy từ Gio Linh 

vào, phải thường xuyên kiểm tra mức nước trong bể, tuyệt đối không để tràn bể.( 

Đóng van hai bể chứa khi nước tự chảy vào đầy bể). 

1.3 Khi có sự cố mất điện lưới tại Đông Hà: 

  - Khi  có lệnh của Giám đốc xí nghiệp sử dụng máy bơm tăng áp của Gio Linh 

tăng áp trực tiếp vào mạng Đông Hà thì mở van D400 gần trạm biến áp đồng 

thời đóng hai van vào bể chứa đế áp lực nước của máy bơm Gio Linh đi thẳng 

vào mạng Đông Hà (Khi hết lệnh thì trả các van về vị trí cũ theo tuần tự ngược 

lại và tuyệt đối không được thực hiện khi chưa có lệnh). 

Trên đây là hướng dẫn vận hành các van và bể chứa tại trạm bơm Sòng. 

Mọi công nhân vận hành tại trạm đều phải tuân thủ chấp hành . 

 

   HƯỚNG DẪN 12: VẬN HÀNH MÁY BƠM NƯỚC SẠCH. 

    1.Vận hành máy: 

   1.1  trướckhi vận hành: 

  -Kiểm tra điện áp 3 pha của nguồn điện, điện áp cho phép vận hành từ 360- 410V. 

  - Kiểm tra  vòng đệm bạc bơm, khớp nối, bulong chân máy, tủ điện điều khiển. 

  - Kiểm tra van hút và van đẩy. 

  - Phải bảo đảm nước có đủ trong guồng bơm ( Crpin đóng chặt ,hoặc mồi chân 

không) 
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1.2. Khởi động và vận hành máy: 

   - ấn nút khởi động máy. 

   - Điều chỉnh van ống đẩy để máy hoạt động không vượt quá dòng định mức. 

 - Trong thời gian vận hành máy phải thường xuyên kiểm tra thân nhiệt của động cơ 

và máy bơm (nhiệt độ trung bình 40oC ), kiểm tra độ rung, tiếng kêu và xem có mùi 

gì khác thường không. Nếu phát hiện điều gì bất thường thì phái cho ngừng máy, báo 

cho xi nghiệp biết để kiểm tra sửa chữa. 

1.3. Ngừng máy: 

- Khoá các van cần cung cấp nước sạch. 

- Khoá van ống đẩy của máy bơm. 

- Tắt máy bơm. 

2. Thông số kỹ thuật bơm nước sạch tại khu xư lý nước: 

Mã số/ mã hiệu 
Số 

sản xuất 

Nước s. 

xuất 

Năm lắp 

đặt 
Đặc trưng kỹ thuật 

Máy 

bơm 

  Ý 2009   

Cột áp  

 

 

Động cơ 

điện 

 

 

Ý 

 

 

2009 

Công suất 3.86Kw 

Dòng điện đ.mức 13.1/7.6A 

Điện áp làm việc 230/380V 

Tốc độ quay 2850v/p 

Tổ đấu dây Sao 

Coφ  

Ổ bi/ số lượng  
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HƯỚNG DÂN 13: VẬN HÀNH CÁC LOẠI VAN NƯỚC. 

                   

                                            Các van điện điều khiển bể lọc 

       1. Vận hành: 

1.1. Van tay: 

Các van nhỏ hoặc các van được sử dụng không thường xuyên, thông thường 

được vận hành bằng tay. 

Mở hoặc đóng van thực hiện từ từ một cách đều đặn để tránh nguy cơ xảy ra 

nước va. Khi thực hiện đóng mở van trên tuyến phân phối phải thực hiện đóng mở 

hoàn toàn sau đó thao tác quay ngược lại ¼ vòng quay tay van để tránh trường hợp van 

bị kẹt ở vị trí đóng mở hết. 

Lưu ý: khi thao tác đóng mở van cần phải biết van thuận hay nghịch để thao tác 

không bị nhầm lẫn. 

1.2. Vân điện (có môtơ): 

Một số ứng dụng đòi hỏi sử dụng các van vận hành bằng điện ( có môtơ). 
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Việc vận hành đóng mở van điện thường sử dụng hệ thống điều khiển từ xa bằng 

các nút bấm đóng mở van. Trong trường hợp khẩn cấp hoặc bị mất điện nên xem các 

hướng dẫn của nhà sản xuất cho việc vận hành bằng tay. 

Hầu hết các van vận hành có môtơ có trang bị các thiết bị an toàn cho phép sẽ 

ngắt điện dùng môtơ khi cánh trục van bị kẹt. 

    2. Thông số kỹ thuật một số van điện: 

2.1. Van điện DN 200 cấp nước vào bể lọc   (4 cái) 

Mã số/ mã hiệu 
Số 

sản xuất 

Nước 

s. xuất 

Năm 

lắp đặt 
Đặc trưng kỹ thuật 

Hộp 

truyền động 

 Vsố 1:  No153646-45 

 

 Ph¸p  2004 Kiểu truyền động ma sát bánh 

răng và trục vít 

Động 

cơ điện 

 BBERNA 

RD     

Van số 1:   

 

 Ph¸p 

  

 2004 Công suất 0,06KW 

Dòng điện định mức   

Điện áp làm việc  400V 

Tốc độ quay   

 

2.2. van điện DN 200 thu nước sau lọc vào bể chứa   (4 cái) 

Mã số/ mã hiệu 
Số 

sản xuất 

Nước 

s. xuất 

Năm 

lắp đặt 
Đặc trưng kỹ thuật 

Hộp 

truyền động 

  Van số 1:  No:153.646 

 

 Ph¸p 

 

 2004 Kiểu truyền động ma sát bánh 

răng và trục vít 

Động 

cơ điện 

BBERNA  

RD  

Van số 1:  No:769090 

8/01.001 

 

 Ph¸p 

 

  

 2004 Công suất  0.15 KW 

Dòng điện định mức   

Điện áp làm việc  400V 

Tốc độ quay   

  

 

2.3. van điện DN 150xã nước lọc đầuc   (4 cái) 

Mã số/ mã hiệu Số Nước Năm Đặc trưng kỹ thuật 
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sản xuất s. xuất lắp đặt 

Hộp 

truyền động 

  Van số 1:  No:153.646-

45/00 

  

  

 Ph¸p 

 

 2004 Kiểu truyền động ma sát bánh 

răng và trục vít 

Động 

cơ điện 

  Van số 

1:No:76909/02.003 

  

  

  Công suất  0.03KW 

Dòng điện định mức   

Điện áp làm việc  400V 

Tốc độ quay   

 

 

2.4. van điện DN 200 thổi khí  vào bể lọc   (4 cái) 

Mã số/ mã hiệu 
Số 

sản xuất 

Nước 

s. xuất 

Năm 

lắp đặt 
Đặc trưng kỹ thuật 

Hộp 

truyền động 

  Van số 1: No:153.646 

-45/00  

 

    Kiểu truyền động ma sát bánh 

răng và trục vít 

Động 

cơ điện 

  Van số 1:  No:79908 

/01.007 

 

  

  

  Công suất  0.15kW 

Dòng điện định mức   

Điện áp làm việc 400V  

Tốc độ quay   

 

 

2.5. van điện DN 500 cấp nước rửa bể lọc   (4 cái) 

Mã số/ mã hiệu 
Số 

sản xuất 

Nước 

s. xuất 

Năm 

lắp đặt 
Đặc trưng kỹ thuật 

Hộp 

truyền động 

  Van số 1:   

 

 NhËt  1986 Kiểu truyền động ma sát bánh 

răng và trục vít 

Động   Van số 1:  No:579273     Công suất 0.4 kW  
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cơ điện 41 

 

  Dòng điện định mức   

Điện áp làm việc  400V 

Tốc độ quay   

 

2.6. van điện DN 500 xả nước rửa lọc   (4 cái) 

Mã số/ mã hiệu 
Số 

sản xuất 

Nước 

s. xuất 

Năm 

lắp đặt 
Đặc trưng kỹ thuật 

Hộp 

truyền động 

  Van số 1: No:154784 

-19/01  

 

    Kiểu truyền động ma sát bánh 

răng và trục vít 

Động 

cơ điện 

  Van số 1:  No:76009 

/01-001 

 

  

  

  Công suất  0.1KW 

Dòng điện định mức   

Điện áp làm việc  400V 

Tốc độ quay   

 

        PHẦN 2: KIỂM TRA PHÒNG NGỪA VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ 

1.Quy định chung: 

-Trước khi tiến hành bảo dưỡng, những chi tiết hoặc vật tư dự kiến thay thế phải 

được chuẩn bị trước và luôn có sẵn. 

- khi thực hiện công tác bảo dưỡng máy phải đang ở trạng thái nghỉ. 

- Ngăn ngừa việc khởi dộng ngẫu nhiên, cắt cầu dao của từng máy và khóa tủ 

điều khiển. 

- Sử dụng các dụng cụ chuyên dụng đối với từng thiết bị. 

- Tất cả các nội dung đã thực hiện trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa phải được 

ghi chép vào lý lịch máy. Các kết quả đo kiểm tra phải được lưu lại cẩn thận bằng các 

biên bản kiểm tra hoặc trong sổ heo dõi sửa chữa, vận hành, nó phục vụ như dữ liệu 

tham khảo trong việc dự đóan tuổi thọ của thiết bị và biết được tình trạng hiện tại của 

thiết bị. 
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- Sau khi thực hiện xong công tác bảo dưỡng phải tiến hành vận hành thử, kiểm 

tra các thông số kỹ thuật, khi máy làm việc ổn định mới bàn giao cho tram bơm vận 

hành. 

2. Mục đích: Chế độ kiểm tra phòng ngừa, bảo dưỡng, sủa chữa thiết bị nhằm 

nâng cao năng lực sản xuất, sử dụng hết công suất thiết bị, bảo vệ an toàn cho con 

người và thiết bị, đảm bảo sản xuất liên tục. 

3. Nội dung: Kiểm tra phòng ngừa để điều chỉnh kịp thời những sai lệch có thể 

xảy ra trong suốt thời gian vận hành. Tăng cường củng cố hoặc thay thế những bộ 

phận bị khuyết tật, hỏng hóc, để đề phòng những sự cố có thể xảy ra, làm sạch trong 

máy, bổ sung dầu mỡ bôi trơn. 

- Chế độ kiểm tra hàng ngày công nhân phải ghi chép vào sổ giao ca. 

- Chế độ kiểm tra hàng  ngày phải ghi vào sổ giao nhận ca, hàng tháng kiểm tra 

sữa chữa định kỳ phải ghi vào sổ bảo dưỡng định kỳ. 

- Kiểm tra định kỳ là rất cần thiết. Nếu vận hành ở chế độ liên tục, việc bảo 

dưỡng thường xuyên sẽ đảm bảo an toàn, nâng cao tuổi thọ và hiệu suất của máy. 

- Yêu cầu của khoảng thời gian và nội dung bảo dưỡng được thực hiện theo bảng 

quy định đối với từng loại thiết bị. Tuy nhiên chế độ bảo dưỡng còn phải phụ thuộc 

nhiều vào tình hình hoạt động thực tế, do vậy khoảng thời gian có thể thay đổi theo 

tình trạng hoạt động thường xuyên của các thiết bị. 

-Hàng quý xí nghiệp kết hợp với các nhà máy  kiểm tra một lần toàn bộ máy móc 

thiết bị cơ sở sản xuất bao gồm cả phần điện, phần cơ và các thiết bị khác liên quan. 

Công nhân vận hành có nhiệm vụ báo cáo trung thực hiện trạng các máy móc thiết bị 

nhà máy đang quản lý và đề đạt những kiến nghị, yêu cầu đối với xí nghiệp  và Lãnh 

đạo Công ty. Phòng kỹ thuật có nhiệm vụ tiếp thu các kiến nghị của xí nghiệp để tổng 

hợp nhằm đề ra hướng giải quyết trình Giám đốc phê duyệt. 

  - Xí nghiệp có trách nhiệm phối hợp với Phòng kế hoạch kỹ thuật để thực hiện tốt chế 

độ kiểm tra và duy tu bảo dưỡng  máy móc thiết bị theo đúng kế hoạch đã lập. Đảm 
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bảo máy thiết bị luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động vận hành an toàn và phát huy 

hết công suất. 

HƯỚNG DẪN 1 

 MÁY VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TẠI TRAM BƠM CẤP I + MÁY BƠM RỮA LỌC 

TRẠM BƠM II & MÁY BƠM TRỤC NGANG TẠI TRẠM BƠM SÒNG. 

1. Nguyên nhân, biện pháp khắc phục: 

STT 
Mối nguy/  

Sự cố 
Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

1.1 - Động cơ bị 

nóng, tiếng kêu 

phát ra không 

đều hoặc phát 

ra tiếng gầm. 

 

Vòng bi thiếu mở 

bôi trơn, tiếp xúc tổ 

đấu dây không 

tốt,khớp nối chuyền 

động bị lệch tâm. 

Kiểm tra ,hiệu chỉnh, bổ sung dầu mỡ. 

Có vật thể lạ gây kẹt Dừng máy, kiểm tra 

khớp nối trục không 

chuẩn. 

Chỉnh sữa hoặc thay mới 

  

Số vòng quay vît 

qu¸ số vòng quay 

định mức 

Kiểm tra động cơ và điện áp đầu vào động cơ 

Đứt một pha Kiểm tra sửa chữa lại 

1.2. Máy bị rung và 

có tiếng ồn 

mạnh 

Lắp đặt tổ động cơ 

không đúng 

Kiểm tra hiệu chỉnh lại 

Bulong chân máy 

lỏng làm động cơ bị 

rung khi chạy 

Siết chặt lại các đai ốc 

Nền móng yếu hoặc Kiểm tra bổ sung 
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không chắc chắn 

1.3 Khi khởi động 

máy không làm 

việc hoặc làm 

việc không đủ 

số vòng quay 

cần thiết 

Điện áp không đủ KIểm tra lại điện áp rồi mới chạy máy 

Động cơ bị cháy Kiểm tra lại bằng đồng hồ, nếu cháy cuốn lại 

hoặc thay mới 

Động cơ điện quay 

ngược 

Đảo hai trong ba pha đấu vào động cơ 

Háng hãc phgÇn 

thiÕt bÞ ®iÖn 

Kiểm tra phần điện động lực và điều khển 

  

1.4 Ổ trục bị nóng Dầu cặn bẩn hoÆc 

thiÕu mì b«i tr¬n 

Vệ sinh sạch sẽ ổ trục và thay dầu mì  mới 

Bạc bi bị siết chặt Nới lỏng điều chỉnh lại khe hở ổ trục 

1.5 Máy đột nhiên 

ngừng 

Động cơ bị cháy Kiểm tra lại bằng đồng hồ, nếu cháy cuốn lại 

hoặc thay mới 

Máy bị quá tải Dừng máy, kiểm tra lại rơle nhiệt vµ c¸c th«ng 

sè cÇn thiÕt cña ®éng c¬ ®iÖn 

 

1. Kiểm tra phòng ngừa, bảo dưỡng định kỳ: 

 

Kiểm tra 

định kỳ 

Thc 

hiện 

Cấp 1 Cấp2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 

Nội dung 
24h  

Sau 1 

tháng  

Sau 3 

tháng  

Sau 6 

tháng  

Sau 1 

năm  

- Kiểm tra 

điện áp 

đầu vào. 

- Kiểm tra 

tính năng 

hoạt động 

của các 

thiết bị 

điện. 

- Quay 

CN 

vận 

hành 

x     

-Bật chuyển mạch vôn để kiểm tra 

điện áp các pha. 

- Kiểm tra tính hiệu của các thiết 

bị điện tại tủ điều khiển động cơ. 

 - Quay trơn động cơ trước lúc 

hoạt động. 

* Chỉ thực hiện trước lúc vận hành 

máy. 
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trơn động 

cơ trước 

lúc hoạt 

động. 

 

Kiểm tra 

vòng túp 

trục máy 

bơm . 

CN 

vận 

hành 

x     

Xiết chặt vòng đệm hoặc thay 

mới( đối với máy bơm hai cửa hút 

,một cửa đẩy cần chú ý vòng chia 

nước tại ổ trục.) 

Kiểm tra 

siết chặt 

các 

bulong 

đầu cốt 

điện vµ 

m¸y b¬m 

CN 

vận 

hành 

x     

Kiểm tra siết chặt các bulong đầu 

cốt điện,chỗ nối aptomat,contactor 

nếu bị phát hiện lỏng. 

KiÓn tra rß rØ cña hép d©y Basi 

tóp. 

XiÕt chÆt hoÆc thay thÕ. 

Kiểm tra, 

vệ sinh 

mạch điện 

động lực. 

NV 

Kỹ 

thuật 

nhµ 

m¸y 

  x   

- Vệ sinh hệ thống mạch điện 

động lực, điều khiển bằng penxo 

sạch và khô. 

- Tiến hành kiểm tra lại tất cả các 

dây điện bên trong và siết chặt các 

đầu cốt và mối nối dây. 

- Kiểm tra và đo các thống số kü 

thËt cña m¸y. 

Thay bạc 

máy bơm 

Kỹ 

thuật  

XN và 

CNV

H 

    x 

Tháo toàn bộ máy bơm, kiểm tra 

và thay bạc máy. 

 

 

 

 

 

Kiểm tra 

điện trỡ 

cách điện 

Kỹ 

thuật  

XN 

 x    

- Mở các đầu cáp và đầu dây của 

động cơ đo kiểm tra cách điện 

giữa các pha  và các pha với vỏ. 

Cách điện cho phép> 1,5MΩ; nếu 

thấp hơn thì không được phép 

hoạt động, đề xuất kiểm tra, sửa 

chữa. 

 

HƯỚNG DẪN 2 
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MÁY BƠM ĐỊNH LƯỢNG + MÁY KHUẤY HÓA CHẤT& MÁY CLO. 

1. Nguyên nhân, biện pháp khắc phục: 

STT 
Mối nguy/  

Sự cố 
Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

1.1 Động cơ bị 

nóng, khi quay 

có tiếng gầm 

Hư hỏng phần cơ khí 

của hộp truyền động, 

các bánh răng truyền 

động kh«ng  đạt yêu 

cầu 

Kiểm tra thay thế phần hư hỏng 

Có vật thể lạ gây kẹt Dừng máy, kiểm tra 

 

khớp nối trục không 

chuẩn 

Gia công thay mới 

Các cánh khuấy bị 

lỏng hoặc bị gãy 

Dừng máy, kiểm tra siết lại các ecu nếu hỏng 

thì gia công thay mới 

Số vòng quay vượt 

quá số vòng quay 

định mức 

Kiểm tra động cơ và hệ thống điện vào động 

cơ 

Đứt một pha Kiểm tra sửa chữa lại 

1.2. Máy bị rung và 

có tiếng ồn 

mạnh 

Lắp đặt tổ động cơ 

không đúng 

Kiểm tra hiệu chỉnh lại 

 

 

 

Bulong chân máy 

lỏng làm động cơ bị 

rung khi chạy 

Siết chặt lại các đai ốc 

Nền móng yếu hoặc Kiểm tra bổ sung 
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không chắc chắn 

1.3 Khi khởi động 

máy không làm 

việc hoặc làm 

việc không đủ 

số vòng quay 

cần thiết 

Điện áp không đủ Kiểm tra lại điện áp rồi mới chạy máy 

Các bánh răng bị 

hỏng 

Dừng máy kiểm tra lại các bánh răng nếu 

hỏng thay mới 

Trục cánh khuấy bị 

lệch tâm  

Kiểm tra bộ chọn tâm, các cánh khuấy đã lắp 

đúng kỹ thuật chưa 

Động cơ điện quay 

ngược 

Đảo hai trong ba pha đấu vào động cơ 

Động cơ bị cháy Kiểm tra lại bằng đồng hồ, nếu cháy cuốn lại 

hoặc thay mới 

1.4 Ổ trục bị nóng Dầu cặn bẩn Vệ sinh sạch sẽ ổ trục và thay dầu mới 

Bạc bi bị siết chặt Nới lỏng điều chỉnh lại khe hở ổ trục 

1.5 Máy đột nhiên 

ngừng 

Động cơ bị cháy Kiểm tra lại bằng đồng hồ, nếu cháy cuốn lại 

hoặc thay mới 

Máy bị quá tải Dừng máy, kiểm tra lại rơle nhiệt và các thông 

số cần thiết 

1.6 Nước và dung 

dịch chảy ra từ 

phần nối động 

cơ và máy bơm 

 Phốt chà bị hỏng Thay mới phốt chà 

2. Kiểm tra phòng ngừa, bảo dưỡng định kỳ: 

Kiểm tra 

định kỳ 

Thự

c 

hiện 

Cấp 1 Cấp2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 

Nội dung 
24h  

Sau 1 

tháng  

Sau 3 

tháng  

Sau 6 

tháng  

Sau 1 

năm  

Kiểm tra 

siết chặt 

các bulong 

CN 

vận 

hành 

x     

- Chỉ thực hiện khi máy đang 

ngừng hoạt động. 

- Dùng cờ lê thích hợp để siết chặt 

các bulong chân máy, bulong 

khớp nối 

Kiểm tra độ CN x     - Nừu phát hiên dung dịch chảy ra 
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kính của 

phốt chà 

vận 

hành 

ngoài thì kịp thời báo cáo để thay 

thế. 

Dầu bôi 

trơn 

KT 

xÝ 

ngh 

 x    

Kiểm tra dầu bôi trơn trong bộ 

giảm tốc, kiểm tra có cặn bẩn 

kh«ng. 

Đầu cốt 

điện 

KT 

xÝ 

ngh  

 x    

- Dùng cờ lê siết chặt các đầu cốt 

điện, siết lại đầu dây cầu dao, 

aptomat, khởi động từ….đánh 

sạch các tiếp điểm. 

Kiểm tra 

các ổ bi, bæ 

sung mỡ 

cho các ổ bi 

 

 

 

 

 

 

KT 

xÝ 

ngh 

  x   

- Tháo động cơ ra, kiểm tra các 

vòng bi có bị mòn, bị sứt, bể 

không. 

- Kiểm tra và thay thế mỡ vòng bi. 

Kiểm tra 

cách điện 

động cơ 

KT 

xÝ 

ngh 

  x   

- Chỉ thực hiện khi máy đang 

ngừng hoạt động và cáp điện động 

lực đảm bảo đang cắt khỏi lưới 

điện. 

- Mở các đầu cáp và đầu dây của 

động cơ đo kiểm tra cách điện 

giữa các pha  và các pha với vỏ. 

Cách điện cho phép> 1,5MΩ; nếu 

thấp hơn thì không được phép 

hoạt động, đề xuất kiểm tra, sửa 

chữa. 

Kiểm tra và 

bảo dưỡng 

hộp truyền 

động, hệ 

thống bánh 

răng 

KT 

xÝ 

ngh 

+ 

CN 

vận 

hành 

    X 

Kiểm tra hệ thống bánh răng lắp 

đặt có bị lệch không, bánh răng có 

bị sứt mẻ không. 

Động cơ 

KT 

xÝ 

ngh 

+ 

    X 

Tháo động cơ ra khỏi cụm máy, 

mở nắp chắn mở, nắp động cơ, rút 

roto động cơ ra khỏi vỏ. Kiểm tra 

kỹ các bối dây lõi thép, kiểm tra 
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CN 

vận 

hành 

cách điện nếu cần thiết thì tẩm sấy 

động cơ. 

Kiểm tra 

trục cánh 

khuấy và 

cánh khuấy 

KT 

xÝ 

ngh 

+ 

CN 

vận 

hành 

    x 

Kiểm tra độ đồng trục của trục 

cánh khuấy, xem các cánh khuấy 

có bị lỏng, cong vênh không. 

 

HƯỚNG DẪN 3: HỆ THỐNG VAN ĐIỆN. 

1. Nguyên nhân, biện pháp khắc phục 

STT 
Mối nguy/ 

Sự cố 
Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

1.1 

Van không 

hoạt động khi 

vận hành 

chưa hết hành 

trình 

Mất nguồn điều khiển Kiểm tra và loại trừ 

Động cơ điện bị quá tải Cơ cấu cơ khí bị kẹt, kiểm tra và 

loại trừ. Kiểm tra rơle nhiệt, 

aptomat để t×m ra nguyªn nh©n 

vµ hiÖu chØnh. 

Hành trình không đúng Kiểm tra giới hạn hành trình điện 

và cơ của chiều đóng, mở van 

điện. Điều chỉnh trở về trạng thái 

ban đầu nếu không đúng. 

2. Kiểm tra phòng ngừa, bảo dưỡng định kỳ: 

Kiểm tra 

định kỳ 

Thự

c 

hiện 

Cấp 1 Cấp2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 

Nội dung 
24h  

Sau 1 

tháng  

Sau 3 

tháng  

Sau 6 

tháng  

Sau 1 

năm  

Cơ cấu 

quay 

C¸nh van, 

trôc van 

CN 

vận 

hành 

  x   

Kiểm tra sự vận hành; tra dầu mỡ 

bôi trơn bề mặt tiếp xúc kim loại 

của cơ cấu dẫn hướng; tra dầu mỡ 

bôi trơn các vòng đệm kín nước; 

tra dầu mỡ bôi trơn tất cả các phần 

của các vòng đệm và các cơ cấu 

chuyển động. 

Hố van 
KT 

XN 
    x 

Kiểm tra kết cấu xây, làm vệ sinh, 

sửa chữa hố van nếu thấy cÇn 

thiÕt 
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van bướm, 

van điện 

CN 

vận 

hành 

x     

Kiểm tra việc vận hành và đóng 

kín của van 

Kiểm tra 

mỡ, độ kín 

của van 

cửa, van 

trong hệ 

thống phân 

phối nước 

CN 

vận 

hành 

x     

Kiểm tra mỡ bôi trơn ty van; vòng 

đệm kín nước; nếu bòng đệm 

không kín thì phải siết lại miếng 

đệm cho kín hoặc thay miếng 

khác; kiểm tra ty van có bị gãy, bị 

rơ hoặc bị bỏ bởi vòng đệm ty van 

không 

vận hành 

van bằng 

diÖn 

CN 

vận 

hành 

vµ 

KT 

XN 

     

Thay chất bôi trơn cho các bánh 

răng 

Bảo dưỡng các môtơ điện 

Van một 

chiều 

CN 

vận 

hành 

vµ 

KT 

XN 

     

Kiểm tra sự kín khít của các cơ 

cấu điều khiển; làm sạch và điều 

chỉnh khi cần thiết. 

 

3. Một số trường hợp hư hỏng, nguyên nhân và cách xử lý 

a. Vòng đệm xoay van 

Nguyên nhân thông thường một van không tiếp xúc một cách hoàn hảo ở vị trí 

đóng hết là do các vật lạ (như sỏi cát, đất, đá, mảnh kim loại...) đã lọt vào vòng đệm 

xoay van. Mở van một chút để có dòng nước với vận tốc lớn chảy qua vị trí vòng đệm. 

để tăng lưu lượng đủ để rửa trôi các vật lạ nằm tại vị trí của vòng đệm. 

b. Đệm kín nước cho ty van 

Vòng đệm kín nước: Kiểm tra và bôi trơn các vòng đệm kín nước của ty van. Tra 

dầu mỡ bôi trơn vòng đệm kín nước bằng cách rót một hỗn hợp dầu nhờn bôi trơn qua 

một ống rót 13mm vào ty van tại vị trí bên dưới chụp để vận hành ty van. Nếu vòng 

đệm không kín nước, thay thế vòng đệm khác khi cần thiết. Để giảm khả năng bị rò rỉ 

khi thay vòng đệm, mở van càng rộng càng tốt. 
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c. Trục ty van. 

Các trục ty van có thể không được thẳng hướng hoặc có thể bị gãy, bị chờn ren 

thì có thể vặn ty van tự do nhưng không thể đóng được van. Cần thiết phải thay thế 

trục ty van. làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất để tháo và lắp trục ty van 

d. Đánh lại bề mặt vòng đệm xoay van 

Khi các vòng đệm của van cửa bị rò rỉ, tháo van ra và đánh lại bề mặt vòng đêm. 

Cách làm phải theo các trình bày cụ thể chi tiết trong chỉ dẫn của nhà sản xuất và bao 

gồm các công tác chung như sau: 

- Tháo nắp trên của van, kiểm tra xem xét kỹ càng và làm sạch tất cả các chi tiết. 

- Kiểm tra các chi tiết xem có bị mài mòn hoặc hư hỏng không 

- Tháo các vòng đệm kín nước hoặc các vòng đệm “O” của trục ty van ra 

- Sửa chữa các chi tiết bằng cách mài, đánh giấy nhám hoặc đánh bóng . Thay thế 

tất cả các chi tiết bị hỏng không sửa chữa được. 

- Thay thế các chi tiết của van; lắp van lại hoàn chỉnh và kiểm tra xem van có vận 

hành đạt yêu cầu không. 

HƯỚNG DẪN 4: MÁY BƠM CHÂN KHÔNG 

1. Nguyên nhân, biện pháp khắc phục 

STT 
Mối nguy/  

Sự cố 
Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

1.1 Động cơ bị 

nóng, khi quay 

có tiếng gầm 

Hư hỏng phần cơ 

khÝ , khíp chuyÒn 

®éng 

Kiểm tra thay thế phần hư hỏng 

Có vật thể lạ gây kẹt Dừng máy, kiểm tra 

Đứt một pha Kiểm tra sửa chữa lại 

1.2. Máy bị rung và 

có tiếng ồn 

mạnh 

Lắp đặt tổ động cơ 

không đúng 

Kiểm tra hiệu chỉnh lại 
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Bulong chân máy 

lỏng làm động cơ bị 

rung khi chạy 

Siết chặt lại các đai ốc 

Nền móng yếu hoặc 

không chắc chắn 

Kiểm tra bổ sung 

1.3 Khi khởi động 

máy không làm 

việc hoặc làm 

việc không đủ 

số vòng quay 

cần thiết 

Điện áp không đủ KIểm tra lại điện áp rồi mới chạy máy 

Các bánh răng bị 

hỏng 

Dừng máy kiểm tra lại các bánh răng nếu 

hỏng thay mới 

Trục cánh khuấy bị 

lệch tâm  

Kiểm tra bộ chọn tâm, các cánh khuấy đã lắp 

đúng kỹ thuật chưa 

Động cơ điện quay 

ngược 

Đảo hai trong ba pha đấu vào động cơ 

Động cơ bị cháy Kiểm tra lại bằng đồng hồ, nếu cháy cuốn lại 

hoặc thay mới 

1.4 Ổ trục bị nóng Dầu cặn bẩn Vệ sinh sạch sẽ ổ trục và thay dầu mới 

Bạc bi bị siết chặt Nới lỏng điều chỉnh lại khe hở ổ trục 

1.5 Máy đột nhiên 

ngừng 

Động cơ bị cháy Kiểm tra lại bằng đồng hồ, nếu cháy cuốn lại 

hoặc thay mới 

Máy bị quá tải Dừng máy, kiểm tra lại rơle nhiệt vµ toµn bé 

c¸c th«ng sè kü thuËt cña m¸y 

1.6 Nước và dung 

dịch chảy ra từ 

phần nối động 

cơ và máy bơm 

 Phốt chà bị hỏng Thay mới phốt chà 
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1.7 Không hút 

được chân 

không 

Hệ thống ống hút 

máy chân không và 

máy bơm bị lọt khí 

Kiểm tra và xiết chặt 

1.8 Bơm chân 

không không 

đạt 

Bạc chà máy bơm bị 

hỏng, hoặc van một 

chiều của máy chân 

không hoạt động 

không tốt 

Kiểm tra thay thế bạc chà và bảo dưởng van 

một chiều. 

Kiểm tra độ kính toàn bộ phần ống hút. 

1.9 Bơm đang hoạt 

động phát ra 

tiếng kêu lớn 

Cánh bơm bị vở, lổi 

thép của van một 

chiều bị bung hút 

vào thân máy 

Lập tức dừng bơm ,kiểm tra và thay thế 

2. Kiểm tra phòng ngừa, bảo dưỡng định kỳ: 

Kiểm tra 

định kỳ 

Thực 

hiện 

Cấp 1 Cấp2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 

Nội dung 
24h  

Sau 1 

tháng  

Sau 3 

tháng  

Sau 6 

tháng  

Sau 1 

năm  

Kiểm tra 

siết chặt 

các 

bulong 

CN 

vận 

hành 

x     

- Chỉ thực hiện khi máy đang 

ngừng hoạt động. 

- Dùng cờ lê thích hợp để siết chặt 

các bulong chân máy, bulong 

khớp nối 

Kiểm tra 

độ kính 

của phốt 

chà 

CN 

vận 

hành 

x     

- Nếu phát hiên nước chảy ra 

ngoài thì kịp thời báo cáo để thay 

thế. 

Đầu cốt 

điện 

KT 

xÝ 

ngh  

 x    

- Dùng cờ lê siết chặt các đầu cốt 

điện, siết lại đầu dây cầu dao, 

aptomat, khởi động từ….đánh 

sạch các tiếp điểm. 

Kiểm tra 

các ổ bi, 

mỡ cho 

KT 

xÝ 

ngh 

  x   

- Tháo động cơ ra, kiểm tra các 

vòng bi có bị mòn, bị sứt, bể 

không. 



    

 

công TY TNHH MTV CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG  q.trị                                                                                

Xí nghiệp sản xuất nước sạch Đông Hà 

Địa chỉ:  Khu phố 7 phường 3  – Tp Đông Hà 

Điện thoại: DĐ 0914030557 

                                                            

 

   Ban hành nội bộ 53 

các ổ bi 

 

 

 

 

 

 

- Kiểm tra và thay thế mỡ vòng bi. 

Kiểm tra 

cách điện 

động cơ 

KT 

xÝ 

ngh 

  x   

- Chỉ thực hiện khi máy đang 

ngừng hoạt động và cáp điện động 

lực đảm bảo đang cắt khỏi lưới 

điện. 

- Mở các đầu cáp và đầu dây của 

động cơ đo kiểm tra cách điện 

giữa các pha  và các pha với vỏ. 

Cách điện cho phép> 1,5MΩ; nếu 

thấp hơn thì không được phép 

hoạt động, đề xuất kiểm tra, sửa 

chữa. 

Động cơ 

KT 

xÝ 

ngh + 

CN 

vận 

hành 

    X 

Tháo động cơ ra khỏi cụm máy, 

mở nắp chắn mở, nắp động cơ, rút 

roto động cơ ra khỏi vỏ. Kiểm tra 

kỹ các bối dây lõi thép, kiểm tra 

cách điện nếu cần thiết thì tẩm sấy 

động cơ. 

Van một 

chiều 

CN 

vận 

hành 

  x   

Khi thấy thời gian hút chân không 

kéo dài, tiến hành kiểm tra và sửa 

chữa 

 

HƯỚNG DẪN 5: HỆ THỐNG CHÂM CLO 

1. Nguyên nhân, biện pháp khắc phục 

 

STT 
Mối nguy/ 

Sự cố 
Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

1.1 Bộ Ejector 

không làm 

việc 

Kẹt van một chiều của Ejector 

do chất bẩn hoặc rác trong quá 

trình lắp đặt 

Thử đóng mở Ejector vài lần để 

đảm bảo van Ejector hoạt động 

tốt. Nếu không trong quá trình 

khởi động nước có thể tràn ngược 
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lên ống thủy tinh. 

1.2 Nghi ngờ hơi 

Clo rò rỉ ra 

ngoài 

Rò rỉ ở van đầu bình chứa Clo. 

Rò rỉ ở đệm chì nối giữa máy 

châm và miệng van 

Rò rỉ ống thông gió 

Rò rỉ ở bộ đầu vào của máy 

Mở van đầu bình một phần tưe 

vòng rồi đóng lại ngay. Dùng chai 

nhùa có chứa 1/3 amoniac, bóp 

nhẹ và hướng đầu chai về các vị 

trí có nghi ngờ, nếu có hơi Clo rò 

rỉ ra ta sẽ thấy xuất hiện làn khói 

màu trắng. Không đổ nước 

amoniac lên máy châm hoặc van 

đầu bình. 

1.3 Việcchâm hơi 

Clo bị mất. 

Ejector hoạt 

động mà toàn 

hệ thống 

không hoạt 

động 

Không có chân không trong ống 

dẫn hơi Clo 

Áp lực nguồn nước cung cấp 

cho Ejector không hiệu quả 

Nguồn hơi Clo bị cạn kiệt 

Tắt nghẽn bộ đầu vào của máy 

Tháo ống chân không dẫn hơi Clo 

ra khỏi Ejector.Đặt ngón tay vào 

lỗ hút Ejector cảm thấy ngón tay 

bị hút mạnh, như vậy trong ống sẽ 

có chân không. 

Nếu không có chân không thì 

phải xem lại áp lực cung cấp cho 

Ejector. Kiểm tra lại nguồn cung 

cấp hoặc bơm tăng áp có đáp ứng 

được yêu cầu không. 

Khi hơi Clo trong bình chứa đã 

hết viên bi trong ống thủy sẽ hạ 

xuống đáy ống . 

Lớp lọc thủy tinh có thể được 
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thay thế hoặc lau sạch để sử dụng 

lại. 

1.4 Chân không 

bị rò rỉ 

Lắp ráp máy với các bộ phận 

không thích hợp 

Các ống thủy không được đặt 

thẳng hoặc siết quá chặt, các 

van điều tiết siết quá chặt 

Roăng của van điều tiết bị mòn. 

Mặt roăng không đàn hồi và 

kh«ng đủ kín. 

Mặt đệm chặn của màng rung bị 

bẩn. 

Phần nối ống dẫn khí siết không 

chặt 

Nếu bộ phận nào không phù hợp 

và không còn sử dụng được thì 

thay mới  

Vệ sinh đệm chặn của màng 

Kiểm tra phần nối ống 

1.5 Viên bi trong 

ống thủy bị 

dính hoặc van  

điều tiết 

không điều 

chỉnh được 

Do chất cặn bã  

Độ ẩm ướt trong hệ thống 

Chùi rửa lại ống thủy. Việc súc 

rửa thường kỳ hệ thống châm Clo 

là điều cần thiết 

Máy châm cần được tháo rời, lau 

chùi và sấy khô trước khi sử dụng 

trở lại 

 

1.6 

Hỏng bộ van 

điều tiết 

Do ống thủy bị dơ 

Van điều tiết không điều chỉnh 

được nên không đọc số 

Nước trào ngược vào máy hoặc 

hơi ẩm vào trong ống thủy và 

trong bộ van điều tiết 

Chùi rửa ống thủy 

Chùi rửa van điều tiết 
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1.7 Nước tràn 

ngược vào 

máy 

Hệ thống ngưng hoạt động nước 

từ Ejector trào ngược qua ống 

thủy rồi vào máy. Điều này có 

nghĩa van một chiều của Ejector 

không làm việc tốt. 

Chùi rửa van một chiều, nếu hỏng 

thì thay mới 

1.8 Ống thủy bị 

đóng băng- 

Clo nước 

Do bình chứa quá đầy trên mức 

quy định hoặc đặt bình ở thế 

nằm ngang 

Đóng van đầu bình chứa Clo 

Để Ejector chạy hút chân không 

trong hệ thống vài phút. 

Tháo đầu máy ra khỏi bình chứa 

Clo. 

Tháo rời ống chân không ở điểm 

nối. 

Nối trở lại ống chân không, quan 

sát viên bi trong ống thủy. Nếu bi 

bị hút lên không khí đi qua sẽ làm 

bốc hơi tan đi. Nếu viên bi vẫn 

nằm ở đáy ống như vậy vẫn còn 

tình trạng đóng băng. Đóng van 

điểu tiết và thự hiện lại bước trên 

một lần nữa. Mở van điều tiết cho 

đến khi không khí lọt xuyên qua 

máy 

Đưa ra ngoài trời hoặc trong 

phòng thoáng khí 

Thay thế các phần đã bị Clo ăn 

mòn. 

2. Kiểm tra phòng ngừa, bảo dưỡng định kỳ: 

Kiểm tra 

định kỳ 

Thực 

hiện 

Cấp 1 Cấp2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Nội dung 

24h  
Sau 1 

tháng  

Sau 3 

tháng  

Sau 6 

tháng  

Sau 1 

năm  
 

Kiểm tra 

rò rỉ hệ 

thống 

CN 

vận 

hành 

x     

Đảm bảo toàn bộ hệ thống 

đường ống và các vị trí  nối 

ống không bị rò rỉ 

Kiểm tra 

mức 

CN 

vận 
x     

Kiểm tra mức clo trong bình 

đang sử dụng để chủ động thay 
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trọng 

lượng 

của bình 

Clo 

hành thế kịp thời khí Clo trong bình 

hết 

Kiểm tra 

hoạt 

động của 

máy bơm 

nước hòa 

Clo 

CN 

vận 

hành 

x     

Kiểm tra tình trạng hoạt động 

và bảo dưỡng máy bơm nước 

(phần máy bơm tuần hoàn) để 

đảm bảo đủ lưu lượng và áp 

lực châm 

Vệ sinh 

van một 

chiều 

Ejector, 

họng 

phun 

 

KTX

N+ 

CN 

vận 

hành 

  x   

Tháo và kiểm tra van một 

chiều Ejector và họng phun 

theo hướng dẫn 

Vệ sinh 

van điều 

tiết và 

ống thủy 

KT-

XN 
   x  

Tháo và kiểm tra van điều tiết 

và ống thủy theo hướng dẫn. 

Tháo và 

bảo 

dưỡng 

thân 

máy, vệ 

sinh bộ 

van đầu 

vào máy 

châm 

KT-

XN 
    X 

Tháo và kiểm tra thân máy và 

bộ van đầu vào của máy châm 

theo hướng dẫn. 

 

3. Các tình huống sau đây có thể xảy ra trong quá trình vận hành làm 

cho hệ thống bị trục trặc. Vì vậy phải tìm nguyên nhân để xử lý hiệu quả. 

a) Chùi rửa van một chiều 

Ejector có trang bị van một chiều để ngăn chặn việc nước bị trào ngược 

mỗi khi Ejector ngưng hoạt động. Van một chiều của Ejector rất khó bị bẩn 
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nhưng nếu có bị bẩn đó là do dung dịch nước Clo hoặc do nguồn nước cung cấp 

.       Dừng nước cung cấp cho Ejector và nước ở ống chính châm Clo. 

Tháo ống chân không dẫn hơi Clo. 

Tháo rời thân van một chiều bằng cách vặn thân Ejector có thể dùng khóa 

để vặn nếu vặn bằng tay không ra. 

Đối với van một chiều cao áp, cẩn cẩn thận tháo rời bờ mép của van, quan 

sát và chùi rửa . Khi lắp lại van bôi một ít mỡ Flourolube vào mặt bệ van và các 

đệm. Vặn van trở lại thân Ejector, chỉ dùng tay để siết chặt. Cho nước vào 

Ejector nhiều lần để thử độ bão hòa của van một chiều, trước khi nối ống dẫn 

hơi Clo. 

b) kiểm tra lau chùi họng phun. 

    Muốn tháo rời họng phun để lau chùi, phải đóng các van để cô lập hoàn toàn 

Ejector . Tháo rời các ống dẫn nước và dẫn hơi Clo. 

Lắp đặt họng phun trở lại, đặt họng phun xuyên qua thân Ejector và vặn 

chặt với ống khuếch tán. 

c) Lau chùi van điều  tiết và ống thủy 

- Tháo rời núm van điều tiết  nằm trên đỉnh của bộ đo lưu lượng bằng cách 

vặn ngược theo chiều kim đồng hồ, rồi kéo nhẹ ra. 

- Xuyên cây thép qua hai lỗ của van, một tay giữa ống thủy, vặn bệ van 

theo ngược chiều kim đồng hồ, ống được nới lỏng và tháo rời ra. 

- Lau chùi núm van điều tiết. 

- Lau chùi ống thủy. 

+ Tháo rời chèn hai đầu ống thủy và lấy viên bi ra khỏi ống 

+ Dùng bông gòn lau có tẩm cồn hoặc giấm ăn để lau chùi bên trong ống 

thủy chính tâm bệ van, điều chỉnh lưu lượng đồng thời  chỉnh phần dưới ống 

thủy, chỉnh đầu dưới của ống thuỷ để mặt số hướng ra ngoài. Khi ống thủy đã 

được giữ chặt siết bệ van thêm ½ hoặc ¼ vòng không nên siết quá chặt. Lắp lại 

núm điều chỉnh.( nếu không cẩn thận sẽ làm vỡ ống thuỷ) 

    PHẦN 3: CÁC PHỤ LỤC 
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  Phụ lục 1: Sổ giao ca các trạm bơm, sổ sửa chữa bảo dưởng định kì, sổ xuất nhập vật 

tư. 

  Phụ lục 2: Phiếu kiểm tra sửa chữa thiết bị 
 

 

 

 


