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ค�าน�า
รปูภาพทีใ่ชใ้นคูม่อืนีม้ไีวเ้พือ่วตัถปุระสงคใ์นการระบขุอ้มลู
เทา่น ัน้ และไมส่ามารถใชเ้พือ่ส ัง่ซือ้ชิน้สว่นได ้ขอรับรายการชิน้
สว่นไดจ้ากตวัแทนของ Viking Pump® โปรดระบชุือ่เต็มของชิน้สว่น 
หมายเลขชิน้สว่น และวสัดพุรอ้มหมายเลขรุน่และหมายเลขซเีรยีลของ
ป๊ัมเมือ่ตอ้งการสัง่ซือ้ช ิน้สว่น หมายเลขรุน่และหมายเลขซเีรยีลของป๊ัม
หรอืชดุป๊ัมทีไ่มไ่ดต้ดิตัง้จะอยูบ่นแผน่ป้ายชือ่ผลติภณัฑ ์คูม่อืนีใ้ชไ้ดก้บั
เฉพาะป๊ัมรุน่ทีร่ะบไุวใ้น "ตารางหมายเลขรุน่" ในหนา้ที ่1 ขอ้มลู
จ�าเพาะของป๊ัมและค�าแนะน�าอยูใ่นสว่นแค็ตตาล็อก ซึง่สามารถ
ดาวนโ์หลดไดจ้าก vikingpump.com

คูม่อืบรกิารทางเทคนคิ: การตดิต ัง้ การใชง้าน และการบ�ารงุรกัษา
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ขอ้มลูและค�าแนะน�าดา้นความปลอดภยั
การตดิต ัง้ การใชง้าน หรอืการบ�ารงุรกัษาปั๊มทีไ่มเ่หมาะสมอาจท�าใหเ้กดิการ
บาดเจ็บรา้ยแรงหรอืถงึแกช่วีติ และ/หรอืสง่ผลใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ปั๊ม
และ/หรอือปุกรณอ์ืน่ๆ การรบัประกนัของ VIKING ไมค่รอบคลมุถงึความผดิ
พลาดทีเ่กดิจากการตดิต ัง้ การใชง้าน หรอืการบ�ารงุรกัษาทีไ่มเ่หมาะสม

โปรดอา่นขอ้มลูใหค้รบถว้นกอ่นเร ิม่ตดิต ัง้ ใชง้าน หรอืบ�ารงุรกัษาปั๊ม และ
ตอ้งเก็บคูม่อืนีไ้วก้บัปั๊มดว้ย อนญุาตใหต้ดิต ัง้ ใชง้าน และบ�ารงุรกัษาปั๊ม
โดยผูท้ ีผ่า่นการอบรมอยา่งเหมาะสมและมคีณุสมบตัเิทา่น ัน้

โปรดปฏบิตัติามค�าแนะน�าดา้นความปลอดภยัดงัตอ่ไปนีเ้สมอ

⚠  อนัตราย = การไมป่ฏบิตัติามค�าแนะน�าทีร่ะบไุวอ้าจท�าใหเ้กดิการ
บาดเจ็บรา้ยแรงหรอืถงึแกช่วีติได้

⚠  ค�าเตอืน = นอกจากการบาดเจ็บรา้ยแรงหรอืถงึแกช่วีติแลว้ การไม่
ปฏบิตัติามค�าแนะน�าทีร่ะบไุวอ้าจท�าใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ปั๊มและ/
หรอือปุกรณอ์ืน่ๆ ได้

⚠ ค�าเตอืน
ตดิต ัง้เกจ/เซน็เซอรว์ดัแรงดนัทีอ่ยูถ่ดัจากต�าแหน่งขอ้ตอ่ทอ่ดดูและทอ่
ปลอ่ยของป๊ัมเพือ่ตรวจสอบแรงดนั

⚠ ค�าเตอืน
ใชค้วามระมดัระวงัอยา่งสงูเมือ่ยกป๊ัม ควรใชอ้ปุกรณย์กทีเ่หมาะสมตาม
สมควร ตอ้งใชม้อืจับส�าหรับยกทีต่ดิกบัตวัป๊ัมเพือ่ยกป๊ัมเทา่นัน้ หา้มใช ้
ยกป๊ัมทีม่กีารตดิตัง้ตวัขบัและ/หรอืฐานวาง หากตดิตัง้ป๊ัมบนฐานวาง  
จะตอ้งใชฐ้านวางเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการยกป๊ัมเทา่นัน้ หากใชส้ลงิใน
การยก จะตอ้งยดึสลงิไวอ้ยา่งปลอดภยัและแน่นหนา ส�าหรับน�้าหนัก
ของป๊ัมอยา่งเดยีว (ไมร่วมตวัขบัและ/หรอืฐานวาง) โปรดดแูค็ตตาล็อก
ผลติภณัฑข์อง Viking Pump®

⚠ อนัตราย
หา้มถอดแยกวาลว์ระบายแรงดนัทีย่งัไมไ่ดร้ะบายแรงดนัสปรงิหรอืตดิ
อยูก่บัป๊ัมทีก่�าลงัใชง้านอยู่

⚠ อนัตราย
หลกีเลีย่งการสมัผัสบรเิวณของป๊ัมและ/หรอืตวัขบัทีร่อ้น สภาวะในการ
ใชง้านบางอยา่ง อปุกรณค์วบคมุอณุหภมู ิ(เสือ้สบู ระบบท�าความรอ้น 
ฯลฯ) การตดิตัง้ทีไ่มเ่หมาะสม การใชง้านทีไ่มเ่หมาะสม และการบ�ารงุ
รักษาทีไ่มเ่หมาะสมลว้นท�าใหป๊ั้มและ/หรอืตวัขบัมอีณุหภมูสิงูได ้

⚠ ค�าเตอืน
ปั๊มตอ้งมอีปุกรณป้์องกนัแรงดนั อาจเป็นวาลว์ระบายแรงดนัทีต่ดิกบัป๊ัม
โดยตรง หรอืเป็นวาลว์ระบายแรงดนัแนวตรง อปุกรณจ์�ากดัแรงบดิ หรอื
ฝาครอบปะท ุหากตอ้งหมนุป๊ัมในทศิทางยอ้นกลบัระหวา่งใชง้าน จะ
ตอ้งเตรยีมอปุกรณป้์องกนัแรงดนัตดิไวก้บัป๊ัมทัง้สองดา้น สกรหูวัจม
ปรับวาลว์ระบายแรงดนัจะตอ้งหนัไปทางดา้นดดูของป๊ัมเสมอ หาก
ทศิทางการหมนุของป๊ัมเป็นทศิทางยอ้นกลบั จะตอ้งเปลีย่นต�าแหน่ง
ของวาลว์ระบายแรงดนั ไมส่ามารถใชว้าลว์ระบายแรงดนัเพือ่ควบคมุ
การไหลของป๊ัมหรอืควบคมุแรงดนัทีป่ลอ่ยได ้ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ 
โปรดดภูาคผนวก, หมายเหตกุารตดิต ัง้ท ัว่ไป รายการที ่5 เกีย่วกบั
การป้องกนัแรงดนั หรอืตดิตอ่ตวัแทน Viking Pump® ของคณุเพือ่
ขอรับคูม่อืการบรกิารทางวศิวกรรม ESB-31

⚠ ค�าเตอืน
ปั๊มจะตอ้งไดรั้บการตดิตัง้ดว้ยวธิทีีเ่อือ้ตอ่การบ�ารงุรักษาเป็นประจ�าและ
การตรวจสอบระหวา่งการใชง้านเพือ่ตรวจหาการร่ัวซมึและสงัเกตการ
ท�างานของป๊ัมอยา่งปลอดภยั

⚠ อนัตราย
กอ่นเปิดหอ้งของเหลวใดๆ (หอ้งป๊ัม ถงัเกบ็ของเหลว ขอ้ตอ่ฝาครอบ
ส�าหรับปรับวาลว์ระบายแรงดนั ฯลฯ) โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่: 
• ระบายแรงดนัทัง้หมดในหอ้งป๊ัมออกไปหมดแลว้ผา่นทางทอ่ดดูหรอื

ทอ่ปลอ่ย หรอืทางชอ่งเปิดหรอืขอ้ตอ่อืน่ๆ ทีเ่หมาะสม
• ระบบขบัเคลือ่นป๊ัม (มอเตอร ์กงัหนั เครือ่งยนต ์ฯลฯ) ได ้“ปิดใช ้

งาน” หรอืหยดุการท�างานแลว้ เพือ่ใหไ้มส่ามารถเริม่ท�างานในขณะ
ทีด่�าเนนิการกบัป๊ัมได ้

• คณุทราบวา่ป๊ัมก�าลงัท�างานกบัสารใดอยู ่คณุไดข้อรับเอกสารขอ้มลู
ความปลอดภยัสารเคม ี(MSDS) ส�าหรับสารดงักลา่ว และเขา้ใจรวม
ถงึปฏบิตัติามขอ้ควรระวงัทีเ่หมาะสมเพือ่ใหจั้ดการกบัสารดงักลา่ว
ไดอ้ยา่งปลอดภยั

⚠ อนัตราย
กอ่นใชง้านป๊ัม โปรดตรวจสอบวา่ตดิตัง้อปุกรณป้์องกนัระบบขบัเคลือ่น
ทัง้หมดไวใ้นต�าแหน่งทีเ่หมาะสมแลว้

⚠ อนัตราย
หา้มใชง้านป๊ัมหากยงัไมไ่ดต้อ่ทอ่ดดูหรอืทอ่ปลอ่ย 

⚠ อนัตราย
หา้มวางนิว้มอืในหอ้งป๊ัมหรอืชอ่งตอ่ หรอืชิน้สว่นใดๆ ของระบบสง่
ก�าลงัหากมโีอกาสทีเ่พลาของป๊ัมจะหมนุได ้

⚠ ค�าเตอืน
หา้มใหป๊ั้มมแีรงดนั ความเร็ว และอณุหภมูสิงูกวา่อตัราทีก่�าหนด หรอื
เปลีย่นพารามเิตอรว์ดัระบบ/ก�าลงัไปจากพารามเิตอรท์ีก่�าหนดไวแ้ต่
เดมิของป๊ัมโดยทีไ่มไ่ดย้นืยนัความเหมาะสมกบับรกิารใหม่

⚠ ค�าเตอืน
กอ่นใชง้านป๊ัม โปรดตรวจสอบวา่
• ป๊ัมสะอาดและไมม่เีศษขยะ
• วาลว์ทัง้หมดในทอ่ดดูและทอ่ปลอ่ยเปิดกวา้งเต็มที ่
• ทอ่ทัง้หมดทีเ่ชือ่มตอ่กบัป๊ัมมกีารรองรับอยา่งสมบรูณแ์ละตอ่กบัป๊ัม

อยา่งถกูตอ้ง
• ทศิทางการหมนุของป๊ัมถกูตอ้งตามทศิทางการไหลของของเหลวที่

ตอ้งการ
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ขอ้มลูพเิศษ

การหมนุ
ป๊ัมของ Viking สามารถใชง้านไดม้ปีระสทิธภิาพเทา่เทยีมกนัในทศิทาง
การหมนุตามเข็มนาฬกิาหรอืทวนเข็มนาฬกิา อยา่งไรกต็าม การ
ประกอบป๊ัมในบางกรณีอาจตอ้งมกีารดดัแปลงแกไ้ข โปรดปรกึษา
ตวัแทนของ Viking Pump หากไมแ่น่ใจ การหมนุของเพลาจะเป็นตวั
ก�าหนดวา่ชอ่งใดคอืชอ่งดดูและชอ่งใดคอืชอ่งปลอ่ย ชอ่งดดูคอืชอ่งที่
มชี ิน้สว่นการป๊ัม (ฟันเฟือง) ยืน่ออกมาจากสว่นทีข่บกนั
หากตอ้งหมนุป๊ัมในทศิทางยอ้นกลบัระหวา่งใชง้าน จะตอ้งเตรยีม
อปุกรณป้์องกนัแรงดนัตดิไวก้บัป๊ัมทัง้สองดา้น
สกรหูวัจมปรับวาลว์ระบายแรงดนัจะตอ้งหนัไปทางดา้นดดูของป๊ัมเสมอ 
หากตอ้งหมนุป๊ัมในทศิทางยอ้นกลบั ใหถ้อดวาลว์ระบายแรงดนัออก
และตดิใหมใ่นทศิทางยอ้นกลบั

ทอ่ไหลเวยีน
ตอ้งตอ่อปุกรณน์ี ้(ใชไ้ดก้บัป๊ัมบางประเภท) อยา่งเหมาะสม ป๊ัมทีต่ดิ 
ปะเกน็วงแหวนมกัจะมทีอ่สง่ของเหลวจากหอ้งเรอืนครอบถงึชอ่งปลอ่ย 
ป๊ัมทีม่แีมคคานคิอลซลีมกัจะมทีอ่ดดูของเหลวกลบัจากหอ้งซลีไปยงั
ชอ่งดดู หากตอ้งหมนุป๊ัมในทศิทางยอ้นกลบั ตอ้งตรวจสอบวา่ตอ่
อปุกรณไ์หลเวยีนของเหลวเขา้กบัชอ่งดดูหรอืชอ่งปลอ่ยตามทีร่ะบไุว ้
ขา้งตน้แลว้ เพือ่หลกีเลีย่งไมใ่หเ้กดิการร่ัวซมึเกนิจ�าเป็นหรอืเกดิความ
เสยีหายตอ่ป๊ัม หากใชง้านป๊ัมกบัของเหลวทีม่คีวามรอ้น โปรดตรวจ
สอบใหแ้น่ใจวา่หุม้ฉนวนป้องกนัตามทอ่ไหลเวยีนของเหลวแลว้เพือ่ให ้
มัน่ใจวา่ของเหลวจะไหลไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง

ชอ่งทีต่ดิเสือ้สบู
เสือ้สบูใชส้�าหรับใหค้วามรอ้น (หรอืความเย็น) ใหก้บัป๊ัมและของเหลว
ในป๊ัมกอ่นทีจ่ะเริม่เดนิเครือ่ง ไมใ่ชป๊ั่มทกุประเภททีจ่ะมชีอ่งส�าหรับตดิ
เสือ้สบู ต�าแหน่งของชอ่งทีต่ดิเสือ้สบูจะแตกตา่งกนัออกไปตามรุน่

วาลว์ระบายแรงดนั
1.  ป๊ัมของ Viking เป็นป๊ัมแบบปรมิาตรแทนทีเ่ชงิบวก และตอ้งมชีอ่ง

ส�าหรับป้องกนัแรงดนัรว่มดว้ย อาจเป็นวาลว์ระบายแรงดนัทีต่ดิกบั
ป๊ัมโดยตรง หรอืเป็นวาลว์ระบายแรงดนัแนวตรง อปุกรณจ์�ากดัแรง
บดิ หรอืฝาครอบปะทุ

2.  มวีาลว์ระบายแรงดนัใหเ้ลอืกหลายแบบส�าหรับป๊ัมรุน่ทีอ่อกแบบมา
เพือ่รองรับวาลว์ระบายแรงดนั โดยตวัเลอืกอาจมวีาลว์ระบายแรง
ดนัทีต่ดิเสือ้สบูหรอืวาลว์ระบายแรงดนัไหลกลบัแทงค์

3.  หากตอ้งหมนุป๊ัมในทศิทางยอ้นกลบัระหวา่งใชง้าน จะตอ้งเตรยีม
อปุกรณป้์องกนัแรงดนัตดิไวก้บัป๊ัมท ัง้สองดา้น

4.  สกรหูวัจมปรับวาลว์ระบายแรงดนัจะตอ้งหนัไปทางดา้นดดูของป๊ัม
เสมอ ใหด้ ู"รปูที ่6" ในหนา้ 5 หากตอ้งหมนุป๊ัมในทศิทางยอ้น
กลบั ใหถ้อดวาลว์ระบายแรงดนัออกและตดิใหมใ่นทศิทางยอ้น
กลบั

5.  ไมส่ามารถใชว้าลว์ระบายแรงดนัเพือ่ควบคมุการไหลของป๊ัมหรอื
ควบคมุแรงดนัทีป่ลอ่ยได ้

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวาลว์ระบายแรงดนั โปรดดภูาคผนวก, 
หมายเหตกุารตดิต ัง้ท ัว่ไป รายการที ่5 เกีย่วกบัการป้องกนัแรงดนั 
หรอืตดิตอ่ตวัแทน Viking Pump ของคณุเพือ่ขอรับคูม่อืการบรกิารทาง
วศิวกรรม ESB-31

แมคคานคิอลซลี
ควรใชค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษขณะซอ่มบ�ารงุป๊ัมทีม่แีมคคานคิอลซลี 
โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดอ้า่นและปฏบิตัติามค�าแนะน�าพเิศษ
ทัง้หมดเกีย่วกบัป๊ัมของคณุ

การบ�ารงุรกัษา
ป๊ัมเหลา่นีอ้อกแบบมาเพือ่ใหม้อีายกุารใชง้านทีย่าวนานและปราศจาก
ปัญหาภายใตเ้งือ่นไขการใชง้านทีห่ลากหลาย โดยไมจ่�าเป็นตอ้งบ�ารงุ
รักษาบอ่ยครัง้ สว่นตา่งๆ ทีร่ะบไุวด้า้นลา่งนีจ้ะชว่ยยดือายกุารใชง้าน
ของป๊ัม

การหลอ่ลืน่
ตอ้งทาสารหลอ่ลืน่ภายนอกใหก้บัอะไหลท่ัง้หมดทีต่อ้งการสารหลอ่ลืน่
อยา่งชา้ๆ ดว้ยปืนอดัจาระบใีนระยะเวลาใชง้านทกุๆ 500 ชัว่โมง โดยใช ้
จาระบอีเนกประสงค ์NLGI # 2 ตดิตอ่ตวัแทน Viking Pump® ของคณุ
หากมคี�าถามเกีย่วกบัการหลอ่ลืน่ คูม่อืการบรกิารทางวศิวกรรม 
ESB-515 ทีอ่ยูใ่นภาคผนวกจะระบปุระเภทสารเขม้ขน้ของจาระบี
มาตรฐานซึง่ Viking ใชเ้พือ่ตรวจสอบการท�างานรว่มกนัได ้การใชง้าน
ป๊ัมทีเ่กีย่วขอ้งกบัอณุหภมูสิงูหรอืต�า่มากๆ จะตอ้งใชส้ารหลอ่ลืน่ประ
เภทอืน่ๆ

การปรบัปะเก็นวงแหวน
ป๊ัมทีต่ดิปะเกน็วงแหวนเครือ่งใหมต่อ้งผา่นการปรับปะเกน็วงแหวนเบือ้ง
ตน้เพือ่ควบคมุการร่ัวซมึเมือ่ปะเก็นวงแหวน “สกึหรอ” ท�าการปรับเบือ้ง
ตน้ดว้ยความระมดัระวงั และอยา่ขนัปลอกอดัปะเกน็วงแหวนจนแน่นเกนิ
ไป หลงัจากท�าการปรับเบือ้งตน้แลว้ ใหต้รวจสอบวา่จ�าเป็นตอ้งปรับ
ปลอกอดัปะเกน็วงแหวนหรอืเปลีย่นปะเกน็วงแหวนหรอืไม ่ตดิตอ่
ตวัแทน Viking Pump ของคณุเพือ่ขอรับคูม่อืการบรกิารทางวศิวกรรม 
ESB-521 เกีย่วกบัการเปลีย่นปะเกน็วงแหวนป๊ัมใหม่

การท�าความสะอาดปั๊ม
โปรดรักษาความสะอาดของป๊ัมใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท�าได ้การท�าความ
สะอาดจะชว่ยใหส้ามารถตรวจสอบ ปรับ และซอ่มบ�ารงุไดส้ะดวก และ
ชว่ยใหม้องเห็นสิง่สกปรกทีเ่กาะอยูท่ีห่วัอดัจาระบี

การจดัเก็บ
หากจ�าเป็นตอ้งจัดเกบ็ป๊ัมหรอืไมไ่ดใ้ชง้านป๊ัมเป็นเวลา 6 เดอืนขึน้ไป 
จะตอ้งปลอ่ยของเหลวออกจากป๊ัมและทาน�้ามนัเครือ่งปราศจากสาร
ชะลา้ง SAE 30 ไวบ้างๆ ทีช่ ิน้สว่นภายในทัง้หมดของป๊ัม
หลอ่ลืน่ช ิน้สว่นตา่งๆ และทาจาระบทีีส่ว่นตอ่เพลาของป๊ัม Viking  
ขอแนะน�าใหห้มนุเพลาป๊ัมดว้ยมอืใหค้รบหนึง่รอบทกุๆ 30 วนั เพือ่
เป็นการหมนุเวยีนน�้ามนั ขนัสลกัเกลยีวยดึของป๊ัมทกุตวักอ่นเริม่ใชง้าน
ป๊ัมหลงัจากไมไ่ดใ้ชง้านเป็นเวลานาน

เครือ่งมอืการซอ่มบ�ารงุทีแ่นะน�า
ตอ้งเตรยีมเครือ่งมอืตอ่ไปนีใ้หพ้รอ้มเพือ่การซอ่มบ�ารงุป๊ัมเหลา่นีอ้ยา่ง
เหมาะสม นอกจากเครือ่งมอืชา่งมาตรฐานแลว้ ควรมเีครือ่งมอืเพิม่เตมิ
ซึง่ไดแ้ก ่ประแจปากตาย คมี ไขควง ฯลฯ โดยสามารถหาซือ้เครือ่งมอื
สว่นใหญเ่หลา่นีไ้ดจ้ากรา้นจ�าหน่ายอปุกรณส์�าหรับอตุสาหกรรม
1.  คอ้นยาง
2.  ประแจหกเหลีย่ม (พรอ้มแมคคานคิอลซลีและชดุแหวนรอง)
3.  เครือ่งมอืถอดปะเกน็วงแหวนแบบยดืหยุน่ (ป๊ัมแบบตดิปะเกน็วง

แหวน)
4. ปลอกส�าหรับตดิตัง้แมคคานคิอลซลี
 2-751-002-730 ส�าหรับซลี 1.125 นิว้; ป๊ัมขนาด H-HL
 2-751-003-730 ส�าหรับซลี 1.4375 นิว้; ป๊ัมขนาด K-LL
 2-751-005-630 ส�าหรับซลี 2.4375 นิว้; ป๊ัมขนาด Q-QS
 ไมต่อ้งใชป้ลอกส�าหรับป๊ัมขนาด LS
5. ประแจปากขอส�าหรับแป้นเกลยีวล็อกของแบริง่
 ทีม่า: #471 J. H. Williams & Co. หรอืเทยีบเทา่; ป๊ัมขนาด H-LL
 ทีม่า: #472 J. H. Williams & Co. หรอืเทยีบเทา่; ป๊ัมขนาด LS-QS
6.  ประแจปากขอประเภทหมดุปรับไดส้�าหรับเสือ้แบริง่ 
 ทีม่า: #482 J. H. Williams & Co. หรอืเทยีบเทา่; ป๊ัมขนาด H-QS
7.  แทง่ทองเหลอืงหรอืแทง่พลาสตกิ
8.  แทง่อดัแบบเฟือง
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รปูที ่4: มมุมองแยกชิน้สว่น (ขนาด H, HL, K, KK, L, LQ, LL, LS) —  
126A SERIES™, 4126A SERIES™, 226A SERIES™, 4226A SERIES™ หมายเหต:ุ เป็นรปูภาพแสดงตวัอยา่งเทา่น ัน้

รายการ ชือ่ชิน้สว่น รายการ ชือ่ชิน้สว่น รายการ ชือ่ชิน้สว่น
1 แป้นเกลยีวล็อก 17 สลกัฝาครอบ, ปลอกอดัซลี 35 ปะเกน็หวัเรอืนป๊ัม
2 แหวนล็อก 19 ซลีส�าหรับไสป๊ั้ม 36 ชิน้สว่นตวัหมนุและเพลา
3 ฝาปิด 19 ปะเกน็วงแหวน 37 ชิน้สว่นเฟืองและปลอกวงแหวน
4 แหวนรองแบริง่ (ดา้นนอก) 19 แมคคานคิอลซลี 38 ปลอกวงแหวนส�าหรับเฟือง
5 ลปิซลี 20 วงแหวนกัน้ส�าหรับปะเก็นวงแหวน 39 หมดุเฟือง
6 แบริง่แบบลกูบอล 21 แหวนรองแมคคานคิอลซลี 40 ชิน้สว่นหวัเรอืนป๊ัมและหมดุเฟือง
7 เสือ้แบริง่ 25 ปลอกวงแหวนส�าหรับฉากยดึ 41 โอรงิส�าหรับแผน่รองหวัเสือ้สบู
8 แหวนรองแบริง่ (ดา้นใน) 27 ชิน้สว่นฉากยดึและปลอกวงแหวน 42 แผน่รองหวัเสือ้สบู

11 แหวนทอ้งปลงิ (ไมใ่ชส้�าหรับขนาด H, HL) 28 สลกัฝาครอบส�าหรับฉากยดึ 43 สลกัฝาครอบส�าหรับหวัเรอืนป๊ัม
12 หวัอดัจาระบี 29 ปะเกน็ฉากยดึ 45 ปะเกน็วาลว์ระบายแรงดนั
15 ปะเกน็วงแหวน / ปลอกอดัแมคคานคิอลซลี 30 ปลั๊กอดุทอ่ 46 สลกัฝาครอบส�าหรับวาลว์

16 แป้นเกลยีวส�าหรับปะเกน็วงแหวน / ปลอก
อดัแมคคานคิอลซลี 31 เรอืนป๊ัม (ตดิกอ๊กหรอืหนา้แปลน) 47 วาลว์ระบายแรงดนัภายใน

โปรดตดิตอ่ตวัแทนจ�าหนา่ย Viking Pump® ทีไ่ดร้บัอนญุาตเพือ่ส ัง่ซือ้ซลีและชุดซอ่ม

รปูที ่5: มมุมองแยกชิน้สว่น (ขนาด Q, QS) — 126A SERIES™, 4126A SERIES™, 226A SERIES™, 4226A SERIES™ 
หมายเหต:ุ เป็นรปูภาพแสดงตวัอยา่งเทา่น ัน้

รายการ ชือ่ชิน้สว่น รายการ ชือ่ชิน้สว่น รายการ ชือ่ชิน้สว่น
1 แป้นเกลยีวล็อก 17 สลกัฝาครอบส�าหรับปลอกอดัปะเกน็วงแหวน 38 ปลอกวงแหวนส�าหรับเฟือง
2 แหวนล็อก 17A วงแหวนกัน้ส�าหรับสลกัเกลยีวปะเกน็วงแหวน 39 หมดุเฟือง
3 ฝาปิดส�าหรับเสือ้แบริง่ 19 ปะเกน็วงแหวน 40 ชิน้สว่นหวัเรอืนป๊ัมและหมดุ
4 แหวนรองแบริง่ (ดา้นนอก) 25 ปลอกวงแหวนส�าหรับฉากยดึ 43 สลกัส�าหรับหวัเรอืนป๊ัม
5 ลปิซลีส�าหรับเสือ้แบริง่ (ตอ้งใช ้2 ชิน้) 27 ชิน้สว่นฉากยดึและปลอกวงแหวน 44 แป้นเกลยีวส�าหรับหวัเรอืนป๊ัม
6 แบริง่แบบลกูกลิง้ (ตอ้งใช ้2 ชิน้) 28 สลกัฝาครอบส�าหรับฉากยดึ 45 ปะเกน็วาลว์ระบายแรงดนั
7 เสือ้แบริง่ 29 ปะเกน็ฉากยดึ 46 สลกัฝาครอบส�าหรับวาลว์ระบายแรงดนั
8 แหวนรองแบริง่ (ดา้นใน) 30 ปลั๊กอดุทอ่ 47 วาลว์ระบายแรงดนัภายใน

12 หวัอดัจาระบี 31 เรอืนป๊ัม 50 แหวนรองปลอกอดัปะเก็นวงแหวน (ตอ้ง
ใช ้2 วง)

13 แมคคานคิอลซลี 34 ปะเกน็หนา้แปลนยดึทอ่ 51 สลกัส�าหรับหนา้แปลน
13B แมคคานคิอลซลีส�าหรับไสป๊ั้ม 35 ปะเกน็หวัเรอืนป๊ัม 52 แป้นเกลยีวส�าหรับหนา้แปลน
15 ปลอกอดัปะเก็นวงแหวน 36 ชิน้สว่นตวัหมนุและเพลา
16 แป้นเกลยีวส�าหรับปลอกอดัปะเกน็วงแหวน 37 ชิน้สว่นเฟืองและปลอกวงแหวน
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รปูที ่7:

หมายเหต:ุ เคลอืบเพลาตวัหมนุ ปลอกตดิตัง้ปลายเรยีว 
และเสน้ผา่นศนูยก์ลางดา้นในของแมคคานคิอลซลีดว้ย 
P-80® หรอืเทยีบเทา่กอ่นประกอบ

ปลอกตดิตัง้ปลายเรยีว

เพลา

P-80® คอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนขององคก์ารผลติภณัฑร์ะหวา่งประเทศ

รปูที ่6: ต�าแหนง่วาลว์ระบายแรงดนั

สกรหูวัจมปรับวาลว์ระบายแรงดนั

ปลอ่ย

ดดู

การตดิต ัง้: แมคคานคิอลซลีส�าหรบัไสป้ั๊ม
1.  หมายเหต:ุ เศษเสีย้นทีห่ลงเหลอือยูบ่นเพลาสามารถท�าใหโ้อรงิ 

บนปลอกซลีเสยีหายไดร้ะหวา่งตดิตัง้ ตรวจสอบหาเศษเสีย้นที่
เพลาและน�าเศษเสีย้นทีพ่บออกดว้ยผา้ทรายอยา่งละเอยีด

2.  ท�าความสะอาดเพลาตวัหมนุและผวิหนา้ของหอ้งซลี
3.  สวมปลอกตดิตัง้ปลายเรยีวทีเ่พลา เคลอืบเพลาตวัหมนุ ปลอกตดิ

ตัง้ปลายเรยีว และโอรงิในเสน้ผา่นศนูยก์ลางดา้นในของปลอกซลี
ส�าหรับไสป๊ั้มดว้ย P-80® หรอืเทยีบเทา่ในปรมิาณมาก ด ู"รปูที ่7" 
ในหนา้ 5

4.  เลือ่นซลีส�าหรับไสป๊ั้มไปบนปลอกตดิตัง้ของเพลาจนกวา่จะสมัผัส
กบัผวิหอ้งซลี ถอดปลอกตดิตัง้ปลายเรยีวออกจากเพลา

5.  สวมแหวนทอ้งปลงิในรอ่งเพลา (ส�าหรับขนาด K, KK, L, LQ, LL, 
LS เทา่นัน้) แลว้ประกอบชิน้สว่นเสือ้แบริง่เขา้ไปในฉากยดึ

6.  ใสแ่หวนล็อกและแป้นเกลยีวล็อกทีเ่พลา ขนัแป้นเกลยีวล็อกและ
งอปลายดา้นหนึง่ของแหวนล็อกเขา้ไปในรแูป้นเกลยีวล็อก ด ู
"ตารางที ่2" ในหนา้ 9

7.  ปรับระยะชอ่งวา่งสว่นปลายของป๊ัมโดยดจูาก "การปรบัต ัง้แบริง่กนั
รนุ" ในหนา้ 9

8.  สวมสลกัฝาครอบส�าหรับปลอกอดัและขนัปลอกอดัเขา้กบัผวิฉาก
ยดึโดยใชว้งแหวนและแป้นเกลยีว 
หมายเหต:ุ หมนุเพลาหลายๆ ครัง้ขณะคลายปลอกอดัเพือ่ก�าหนด
ศนูยก์ลางซลี จากนัน้ขนัแป้นเกลยีวล็อกใหแ้น่นพอทีจ่ะกดปะเกน็ 
ของปลอกอดัได ้ขนัใหแ้น่นพอเหมาะเทา่นัน้เพือ่ป้องกนัการร่ัวซมึ
และไมบ่บีปลอกอดัจนงอ

9.  ขนัสกรตูวัหนอนของแหวนรองขบัเฟืองของซลีเขา้กบัเพลา น�าที่
หนบีก�าหนดศนูยก์ลางออกหรอืหมนุออกจากบรเิวณโดยรอบเพือ่
แยกแหวนรองขบัเฟือง

10. หมนุเพลาดว้ยมอืหรอืเขยา่มอเตอรเ์พือ่ตรวจดคูวามเบีย้วของแหวน
รองขบัเฟือง

11. ตอ่ทอ่ไหลเวยีนหรอืซลีตลบักนัร่ัวส�าหรับชอ่งระบายทีไ่มม่ทีอ่ไหล
เวยีนจนกวา่จะมขีองเหลวเมือ่เริม่ใชง้าน
หมายเหต:ุ เพือ่ใหซ้ลีมอีายกุารใชง้านสงูสดุ ควรใชท้อ่ไหลเวยีน

⚠ อนัตราย !
กอ่นใชง้านปั๊ม โปรดตรวจสอบวา่ตดิต ัง้ตวัป้องกนัอปุกรณข์บั
เคลือ่นท ัง้หมดไวใ้นต�าแหนง่ทีเ่หมาะสมแลว้
การตดิอปุกรณป้์องกนัอยา่งไมเ่หมาะสมอาจท�าใหเ้กดิการบาด
เจ็บรา้ยแรงหรอืถงึแกช่วีติได้

⚠ อนัตราย !
กอ่นเปิดหอ้งของเหลวใดๆ ของปั๊ม Viking (หอ้งปั๊ม ถงัเก็บ
ของเหลว ขอ้ตอ่ฝาครอบส�าหรบัปรบัวาลว์ระบายแรงดนั ฯลฯ) 
โปรดตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่:
1.  ระบายแรงดนัท ัง้หมดในหอ้งปั๊มออกไปหมดแลว้ผา่นทางทอ่

ดดูหรอืทอ่ปลอ่ย หรอืทางชอ่งเปิดหรอืขอ้ตอ่อืน่ๆ ทีเ่หมาะสม
2.  วธิกีารขบัเคลือ่น (มอเตอร ์กงัหนั เครือ่งยนต ์ฯลฯ) ได ้“ปิด

ใชง้าน” หรอืหยดุการท�างานแลว้ เพือ่ใหไ้มส่ามารถเร ิม่
ท�างานในขณะทีด่�าเนนิการกบัปั๊มได ้

3.  คณุทราบวา่ของเหลวในปั๊มคอือะไร และขอ้ควรระวงัตา่งๆ ที่
จ�าเป็นเพือ่ใหจ้ดัการกบัของเหลวดงักลา่วไดอ้ยา่งปลอดภยั 
อา่นเอกสารขอ้มลูความปลอดภยัสารเคม ี(MSDS) เกีย่วกบั
ของเหลวดงักลา่วเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่เขา้ใจขอ้ควรระวงัเหลา่นี้

การไมป่ฏบิตัติามมาตรการป้องกนัทีร่ะบไุวข้า้งตน้อาจท�าใหเ้กดิ
การบาดเจ็บรา้ยแรงหรอืถงึแกช่วีติได้

การถอดออก: แมคคานคิอลซลีส�าหรบั
ไสป้ั๊ม
แมคคานคิอลซลีส�าหรับไสป๊ั้มไดรั้บการออกแบบมาเพือ่ใหส้ามารถ
เปลีย่นโดยใชข้ัน้ตอนการแยกชิน้สว่นป๊ัมและทอ่ใหน้อ้ยทีส่ดุ
1.  สอดแทง่ทองเหลอืงหรอืแทง่พลาสตกิผา่นปากชอ่งระหวา่งฟัน

เฟืองตวัหมนุเพือ่หยดุไมใ่หเ้พลาหมนุ งอปลายแหวนล็อก และใช ้
ประแจปากขอถอดแป้นเกลยีวล็อกและแหวนล็อกออกจากเพลา

2.  คลายสกรตูวัหนอนสองตวัทีผ่วิหนา้ของเสือ้แบริง่ แลว้ถอดชิน้สว่น
เสือ้แบริง่ออกจากฉากยดึ

3.  ถอดคูแ่หวนทอ้งปลงิ (ส�าหรับขนาด K, KK, L, LQ, LL, LS 
เทา่นัน้) ใตแ้หวนรองดา้นในออกจากเพลาออก

4.  น�าทอ่สง่ของเหลวหรอืทอ่แนวกัน้ของเหลวทีเ่ชือ่มกบัปลอกอดัซลี
ออกทัง้หมด

5.  เปลีย่นหรอืหมนุทีห่นบีก�าหนดศนูยก์ลางใหก้ลบัไปทีต่�าแหน่งเดมิ
6.  คลายสกรตูวัหนอนทีแ่หวนรองซลีออกเพือ่แยกซลีไสป๊ั้มออกจาก

เพลา
7.  คลายและถอดแป้นเกลยีวสองตวัทีย่ดึซลีไวก้บัป๊ัมออก จากนัน้

เลือ่นซลีไสป๊ั้มออกผา่นทางปากเสือ้แบริง่
หากตอ้งการแยกชิน้สว่นป๊ัมตอ่ โปรดด ู"การแยกชิน้สว่นปั๊ม" ใน
หนา้ 7 
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หมายเหต:ุ เคลอืบเพลาตวัหมนุ ปลอกตดิตัง้ปลายเรยีว และเสน้ผา่น
ศนูยก์ลางดา้นในของแมคคานคิอลซลีดว้ย P-80® หรอืเทยีบเทา่กอ่นประกอบ

ปลอกตดิตัง้ปลายเรยีว

เพลา
ชิน้สว่นตวัหมนุของแมคคานคิอลซลี

P-80® คอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนขององคก์ารผลติภณัฑร์ะหวา่งประเทศ

รปูที ่8:

⚠ อนัตราย !
กอ่นเปิดหอ้งของเหลวใดๆ ของปั๊ม Viking (หอ้งปั๊ม ถงัเก็บ
ของเหลว ขอ้ตอ่ฝาครอบส�าหรบัปรบัวาลว์ระบายแรงดนั ฯลฯ) 
โปรดตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่:
1.  ระบายแรงดนัท ัง้หมดในหอ้งปั๊มออกไปหมดแลว้ผา่นทางทอ่

ดดูหรอืทอ่ปลอ่ย หรอืทางชอ่งเปิดหรอืขอ้ตอ่อืน่ๆ ทีเ่หมาะสม
2.  วธิกีารขบัเคลือ่น (มอเตอร ์กงัหนั เครือ่งยนต ์ฯลฯ) ได ้“ปิด

ใชง้าน” หรอืหยดุการท�างานแลว้ เพือ่ใหไ้มส่ามารถเร ิม่
ท�างานในขณะทีด่�าเนนิการกบัปั๊มได ้

3.  คณุทราบวา่ของเหลวในปั๊มคอือะไร และขอ้ควรระวงัตา่งๆ ที่
จ�าเป็นเพือ่ใหจ้ดัการกบัของเหลวดงักลา่วไดอ้ยา่งปลอดภยั 
อา่นเอกสารขอ้มลูความปลอดภยัสารเคม ี(MSDS) เกีย่วกบั
ของเหลวดงักลา่วเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่เขา้ใจขอ้ควรระวงัเหลา่นี้

การไมป่ฏบิตัติามมาตรการป้องกนัทีร่ะบไุวข้า้งตน้อาจท�าใหเ้กดิ
การบาดเจ็บรา้ยแรงหรอืถงึแกช่วีติได้

การตดิต ัง้: แมคคานคิอลซลีประกอบ
1.  ท�าความสะอาดเพลาตวัหมนุและบรเิวณภายในเสือ้ซลี ตรวจสอบ

วา่ปราศจากสิง่สกปรก กรวดทราย และรอยขดีขว่น คอ่ยๆ เกลา
ขอบหนา้ของเสน้ผา่นศนูยก์ลางเพลาบนซลีทีต่อ้งการจะประกอบ
ใหโ้คง้มน
หา้มสมัผัสหนา้แมคคานคิอลซลีโดยใชว้สัดอุืน่ๆ ทีน่อกเหนอืไป
จากมอืทีส่ะอาดหรอืผา้ทีส่ะอาด อนุภาคละเอยีดสามารถท�าใหห้นา้
ซลีเป็นรอยขดีขว่นไดแ้ละอาจกอ่ใหเ้กดิการร่ัวซมึ

2.  สวมปลอกตดิตัง้ปลายเรยีวทีเ่พลา เคลอืบปลอกปลายเรยีวและ
บรเิวณภายในชิน้สว่นตวัหมนุดว้ย P-80® หรอืเทยีบเทา่ในปรมิาณ
มาก ไมแ่นะน�าใหใ้ชจ้าระบ ีเริม่ใชง้านชิน้สว่นตวัหมนุทีเ่พลาและ
บนปลอกปลายเรยีว ด ู"รปูที ่8" ในหนา้ 6

3.  ยา้ยชิน้สว่นตวัหมนุเพือ่ใหส้กรตูวัหนอนอยูด่า้นลา่งรซูลีทีด่า้นฉาก
ยดึพอด ีขนัสกรตูวัหนอนทกุตวัเขา้กบัเพลาใหแ้น่นหนา ซลีบาง
ประเภทอาจมทีีห่นบีส�าหรับยดึทีบ่บีสปรงิของซลี น�าทีห่นบีส�าหรับ
ยดึออกเพือ่ปลอ่ยสปรงิหลงัจากตดิตัง้ซลีบนเพลาแลว้

4.  ส�าหรบับา่แมคคานคิอลซลีประเภทปะเก็น “โอรงิ”: หลอ่ลืน่
เสน้ผา่นศนูยก์ลางดา้นนอกของปะเกน็ซลีโอรงิดว้ย P-80® หรอื
เทยีบเทา่ กดบา่ซลีเขา้ไปยงับรเิวณดา้นในจนกวา่พืว้ผวิดา้นหลงัที่
ยงัไมไ่ดหุ้ม้อยูใ่นระนาบเดยีวกนั ตดิตัง้ตวัยดึซลี สลกัฝาครอบ และ
แป้นเกลยีว จากนัน้ขนัใหแ้น่น น�าปลอกตดิตัง้ปลายเรยีวออก
ส�าหรบับา่แมคคานคิอลซลีประเภทปะเก็น “แบบยดึ”: ทา
น�้ามนัทีผ่วิซลีของทัง้ช ิน้สว่นตวัหมนุและบา่ซลี และตดิตัง้บา่ซลี
และปะเกน็บา่ทีส่ว่นปลายของเพลาใหช้ดิกบัหนา้ฉากยดึทีผ่า่นการ
ตดักลงึ ตดิตัง้ปะเกน็ซลี ตวัยดึซลี สลกัฝาครอบ และแป้นเกลยีว 
อืน่ๆ จากนัน้ขนัใหแ้น่น น�าปลอกตดิตัง้ปลายเรยีวออก

5.  ตอ่ทอ่ดดูกลบัหรอืทอ่สง่ของเหลวหรอืตลบักนัร่ัวส�าหรับชอ่งระบาย
ทีไ่มม่ทีอ่ไหลเวยีนจนกวา่จะมขีองเหลวเมือ่เริม่ใชง้าน
หมายเหต:ุ เพือ่ใหซ้ลีมอีายกุารใชง้านสงูสดุ ควรใชท้อ่สง่
ของเหลวหรอืทอ่ดดูของเหลวกลบั

การถอดออก: แมคคานคิอลซลีประกอบ
โดยทัว่ไปแลว้ ยางกนัฝุ่ น ยางโอรงิ และซลีลิม่ PTFE จ�าเป็นตอ้งแยก
ชิน้สว่นป๊ัมเพือ่ท�าการเปลีย่น  
(โปรดด ู"การแยกชิน้สว่นปั๊ม" ในหนา้ 7) 
1.  สอดแทง่ทองเหลอืงหรอืแทง่พลาสตกิผา่นปากชอ่งระหวา่งฟัน

เฟืองตวัหมนุเพือ่หยดุไมใ่หเ้พลาหมนุ งอปลายแหวนล็อก และใช ้
ประแจปากขอถอดแป้นเกลยีวล็อกและแหวนล็อกออกจากเพลา

2.  คลายสกรตูวัหนอนสองตวัทีผ่วิหนา้ของเสือ้แบริง่ แลว้ถอดชิน้สว่น
เสือ้แบริง่ออกจากฉากยดึ

3.  ถอดคูแ่หวนทอ้งปลงิ (ส�าหรับขนาด K, KK, L, LQ, LL, LS 
เทา่นัน้) ใตแ้หวนรองดา้นในออกจากเพลาออก

4.  คลายแป้นเกลยีวและถอดตวัยดึซลี บา่ซลี และปะเกน็ซลี
5.  คลายสกรตูวัหนอนในชิน้สว่นตวัหมนุของแมคคานคิอลซลี

หมายเหต:ุ ตอ้งถอดทอ่ไหลเวยีนและ/หรอืปลั๊กอดุออกกอ่นจงึจะ
เขา้ถงึสกรตูวัหนอนได ้
หากการเปลีย่นแมคคานคิอลซลีอยูใ่นระยะของงานบ�ารงุรักษาทีจ่ะ
ด�าเนนิการ จะตอ้งยา้ยชิน้สว่นเพลาตวัหมนุออกไปใหห้า่งเพยีง
พอทีจ่ะน�าชิน้สว่นตวัหมนุของซลีออก

6.  ถอดชิน้สว่นตวัหมนุ/เพลาออกจากเรอืนป๊ัมจนกวา่ฟันเฟืองตวัหมนุ
จะยืน่ผา่นผวิเรอืนป๊ัมไป

7.  ดนัชิน้สว่นตวัหมนุ/เพลากลบัเขา้ไปในเรอืนป๊ัม ในตอนนี ้ควรดนั
ชิน้สว่นตวัหมนุของซลีลงไปในเพลาใหล้กึเพยีงพอเพือ่ใหถ้อด
ออกไดง้า่ย

⚠ อนัตราย !
กอ่นใชง้านปั๊ม โปรดตรวจสอบวา่ตดิต ัง้ตวัป้องกนัอปุกรณข์บั
เคลือ่นท ัง้หมดไวใ้นต�าแหนง่ทีเ่หมาะสมแลว้
การตดิอปุกรณป้์องกนัอยา่งไมเ่หมาะสมอาจท�าใหเ้กดิการบาด
เจ็บรา้ยแรงหรอืถงึแกช่วีติได้
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⚠ อนัตราย !
กอ่นเปิดหอ้งของเหลวใดๆ ของปั๊ม Viking (หอ้งปั๊ม ถงัเก็บ
ของเหลว ขอ้ตอ่ฝาครอบส�าหรบัปรบัวาลว์ระบายแรงดนั ฯลฯ) 
โปรดตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่:
1.  ระบายแรงดนัท ัง้หมดในหอ้งปั๊มออกไปหมดแลว้ผา่นทางทอ่

ดดูหรอืทอ่ปลอ่ย หรอืทางชอ่งเปิดหรอืขอ้ตอ่อืน่ๆ ทีเ่หมาะสม
2.  วธิกีารขบัเคลือ่น (มอเตอร ์กงัหนั เครือ่งยนต ์ฯลฯ) ได ้“ปิด

ใชง้าน” หรอืหยดุการท�างานแลว้ เพือ่ใหไ้มส่ามารถเร ิม่
ท�างานในขณะทีด่�าเนนิการกบัปั๊มได ้

3.  คณุทราบวา่ของเหลวในปั๊มคอือะไร และขอ้ควรระวงัตา่งๆ ที่
จ�าเป็นเพือ่ใหจ้ดัการกบัของเหลวดงักลา่วไดอ้ยา่งปลอดภยั 
อา่นเอกสารขอ้มลูความปลอดภยัสารเคม ี(MSDS) เกีย่วกบั
ของเหลวดงักลา่วเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่เขา้ใจขอ้ควรระวงัเหลา่นี้

การไมป่ฏบิตัติามมาตรการป้องกนัทีร่ะบไุวข้า้งตน้อาจท�าใหเ้กดิ
การบาดเจ็บรา้ยแรงหรอืถงึแกช่วีติได้

การแยกชิน้สว่นปั๊ม
1.  ท�าเครือ่งหมายทีห่วัเรอืนป๊ัมและเรอืนป๊ัมกอ่นทีจ่ะแยกชิน้สว่นเพือ่

ใหม้ัน่ใจวา่จะประกอบชิน้สว่นกลบัไดอ้ยา่งเหมาะสม หมดุเฟืองที่
ตดิตัง้อยูใ่นหวัเรอืนป๊ัมจะตอ้งอยูใ่นต�าแหน่งถดัจากขอ้ตอ่ของชอ่ง
และมรีะยะหา่งเทา่กนัเพือ่ใหข้องเหลวไหลเขา้สูป๊ั่มไดอ้ยา่งเหมาะ
สม
ถอดแป้นเกลยีวและสลกัฝาครอบออกจากหวัเรอืนป๊ัม 
หลกีเลีย่งการท�าใหป้ะเกน็หวัเรอืนป๊ัมเสยีหาย วางหวัป๊ัมหา่งจาก
เรอืนป๊ัมเล็กนอ้ย อยา่ใหเ้ฟืองหลดุออกจากหมดุเฟือง เพือ่ป้องกนั
ไมใ่หเ้ฟืองหลดุออกจากหมดุเฟือง ใหเ้อยีงหวัป๊ัมกลบัเมือ่ถอดออก 
ถอดหวัป๊ัมออกจากป๊ัม 
หากป๊ัมมวีาลว์ระบายแรงดนั จะไมจ่�าเป็นตอ้งถอดวาลว์ระบายแรง
ดนัออกจากหวัหรอืแยกชิน้สว่นออกในขัน้ตอนนี ้อยา่งไรกต็าม การ
ถอดวาลว์ระบายแรงดนัจะชว่ยลดน�้าหนักโดยรวมของชิน้สว่นลง 
อยา่ใชโ้ซห่รอืเชอืกมดัรอบตวัเรอืนวาลว์ระบายแรงดนัเพือ่รองรับ
หวัป๊ัมขณะถอดออก โปรดด ู"ค�าแนะน�าเกีย่วกบัวาลว์ระบายแรง
ดนั" ในหนา้ 10
หากป๊ัมตดิแผน่รองหวัเสือ้สบู ตอ้งแยกแผน่รองหวัเสือ้สบูออกจาก
หวัป๊ัมขณะถอดออก ตอ้งถอดปะเกน็ระหวา่งหวัป๊ัมและแผน่รองหวั
เสือ้สบูออกทัง้หมด ใชป้ะเกน็ใหมเ่พือ่ประกอบป๊ัม

2.  ถอดปะเกน็หวัเรอืนป๊ัม เฟือง และชิน้สว่นปลอกวงแหวนออก
3.  ถอดตวัหมนุและเพลาออกอยา่งระมดัระวงัเพือ่หลกีเลีย่งไมใ่ห ้

ปลอกวงแหวนส�าหรับฉากยดึเสยีหาย
4.  คลายสกรตูวัหนอนตามแนวรัศมสีองตวัในหนา้แปลนของเสือ้แบริง่ 

และใชป้ระแจปากขอถอดฝาครอบปลายดา้นนอกทีม่ลีปิซลีและ
แหวนรองแบริง่ดา้นนอกออก

5.  ถอดแบริง่แบบลกูบอลสองแถวออก (แบริง่เม็ดเรยีว 2 ชิน้ส�าหรับ
ขนาด Q, QS) ลปิซลี และแหวนรองแบริง่ดา้นในออกจากเสือ้แบริง่

6.  ท�าความสะอาดชิน้สว่นทกุชิน้ใหท้ัว่ถงึและตรวจสอบการสกึหรอ
และความเสยีหาย ตรวจสอบลปิซลี แบริง่ ปลอกวงแหวน และหมดุ
เฟือง แลว้เปลีย่นชิน้สว่นหากจ�าเป็น ตรวจสอบชิน้สว่นอืน่ๆ ทกุชิน้
เพือ่ดวูา่มรีอย เศษเสีย้น การสกึหรอในระดบัทีม่ากหรอืไม ่แลว้
เปลีย่นชิน้สว่นหากจ�าเป็น ลา้งแบริง่ในตวัท�าละลายทีส่ะอาด เป่า
แบริง่ใหแ้หง้ดว้ยอากาศอดั อยา่ใหแ้บริง่หมนุเอง โดยหมนุแบริง่
ชา้ๆ ดว้ยมอื แบริง่ทีห่มนุเองจะท�าใหส้ว่นประกอบแบริง่เสยีหาย 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แบริง่สะอาด จากนัน้หลอ่ลืน่ดว้ยน�้ามนัเบา
และตรวจสอบวา่มผีวิขรขุระหรอืไม ่สามารถตรวจสอบผวิขรขุระได ้
โดยหมนุรางดา้นนอกดว้ยมอื

⚠ ระวงั !
อยา่ใชร้างดา้นในและดา้นนอกของแบริง่เม็ดเรยีวสลบักนั 
(ขนาด Q, QS)

7.  ตรวจสอบการสกึหรอหรอืความเสยีหายของเรอืนป๊ัมไดข้ณะทีย่ดึ
กบัฉากยดึ

8.  ตรวจสอบการสกึหรอของปลอกวงแหวนส�าหรับฉากยดึและน�าออก
หากพบความเสยีหายหรอืการสกึหรอ

การถอดออก: ปะเก็นวงแหวน
1.  สอดแทง่ทองเหลอืงหรอืแทง่พลาสตกิผา่นปากชอ่งระหวา่งฟัน

เฟืองตวัหมนุ หรอืล็อกสว่นปลายของประกบัเพลาเพือ่หยดุไมใ่ห ้
เพลาหมนุ งอปลายแหวนล็อก และใชป้ระแจปากขอถอดแป้น
เกลยีวล็อกและแหวนล็อกออกจากเพลา น�าแทง่ทองเหลอืงหรอื
แทง่พลาสตกิออกจากปากชอ่ง

2.  คลายสกรตูวัหนอนสองตวัทีผ่วิหนา้ของเสือ้แบริง่ แลว้ถอดชิน้สว่น
เสือ้แบริง่ออกจากฉากยดึ ด ู"รปูที ่9" ในหนา้ 8, "รปูที ่10" ใน
หนา้ 8 หรอื "รปูที ่11" ในหนา้ 8

3.  ขนาด K, KK, L, LQ, LL, LS เทา่น ัน้: ถอดคูแ่หวนทอ้งปลงิใต ้
แหวนรองดา้นในออกจากเพลา

4.  ถอดปลั๊กอดุทอ่ออกจากรรูะบายของเหลวในเรอืนป๊ัมหรอืฉากยดึ 
เพือ่ไลส่ญุญากาศหลงัตวัหมนุ

5.  ถอดแป้นเกลยีวส�าหรับปลอกอดัปะเกน็วงแหวน เลือ่นปลอกอดั 
ปะเกน็วงแหวนออกจากตลบักนัร่ัว จากนัน้ถอดปะเกน็วงแหวนและ
วงแหวนกัน้ส�าหรับปะเกน็วงแหวนออก

หมายเหต:ุ ตดิตอ่ตวัแทน Viking Pump ของคณุเพือ่สอบถามเกีย่วกบั
มาตรฐานทางวศิวกรรม ES-9 เกีย่วกบัขอ้มลูและตวัเลอืกส�าหรับปะเกน็ 
วงแหวน

การตดิต ัง้: ปะเก็นวงแหวน
1.  ขณะประกอบป๊ัมแบบตดิปะเกน็วงแหวน ใหใ้ชป้ะเกน็วงแหวนที่

เหมาะสมกบัของเหลวทีจ่ะใชป๊ั้ม ตดิปะเกน็วงแหวนโดยเลือ่นขอ้
ตอ่ของเพลาจากดา้นหนึง่ไปอกีดา้น ยดึแหวนแตล่ะวงไวด้ว้ยทอ่
ขนาดสัน้หรอืเครือ่งมอืทีค่ลา้ยกนัเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่แหวนแตล่ะวงได ้
รับการยดึเขา้ทีแ่ลว้ หลอ่ลืน่แหวนรองปะเกน็วงแหวนดว้ยน�้ามนั 
จาระบ ีหรอืจาระบแีกรไฟตเ์พือ่ใหป้ระกอบไดง้า่ย ตดิปะเกน็วง
แหวน สลกัฝาครอบ / สลกั วงแหวน และวงแหวนกัน้ (เฉพาะ
ขนาด Q, QS เทา่นัน้) และแป้นเกลยีว ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปลอก
อดัไดรั้บการตดิตัง้แบบตัง้ฉาก และแป้นเกลยีวไดรั้บการขนัแน่น
เทา่ๆ กนั ขนัแป้นเกลยีวจนกวา่ปลอกอดัปะเกน็วงแหวนจะชดิกบั
ปะเกน็วงแหวน อยา่ขนัจนแนน่เกนิไป!

ตารางที ่1: ตารางแหวนปะเก็นวงแหวน
ขนาดของปั๊ม จ�านวนแหวนปะเก็นวงแหวน

H, HL 5
K, KK, L, LQ, LL, LS 6

Q, QS 7
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ลปิซลี

ฝาปิด

แหวนรอง

สกรตูวัหนอน

เพลา

เสือ้แบริง่

แป้นเกลยีวล็อกและแหวนล็อก

แบริง่แบบลกูบอล

รปูที ่10: ชิน้สว่นเสือ้แบริง่  
(K, KK, L, LQ, LL, LS)

รปูที ่11: ชิน้สว่นเสือ้แบริง่  
(Q, QS)

รปูที ่9: ชิน้สว่นเสือ้แบริง่ (H, HL)

ฝาปิด

ลปิซลี

แหวนรอง

สกรตูวัหนอน

เพลา

สกรตูวัหนอน

เสือ้แบริง่

แป้นเกลยีวล็อกและแหวนล็อก

แบริง่แบบลกูกลิง้

ลปิซลี

แหวนรอง

เพลา

แป้นเกลยีวล็อกและแหวนล็อก

ฝาปิด

แหวนทอ้งปลงิ

สกรตูวัหนอน

เสือ้แบริง่
แบริง่แบบลกูบอล

การประกอบปั๊ม
1.  ตดิตัง้ปลอกวงแหวนส�าหรับฉากยดึหากน�าออกเนือ่งจากสกึหรอ 

หากปลอกวงแหวนส�าหรับฉากยดึมรีอ่งหลอ่ลืน่ดา้นใน ใหต้ดิตัง้
ปลอกวงแหวนไวก้บัรอ่งทีต่�าแหน่ง 12 นาฬกิาของฉากยดึ หาก
ปลอกวงแหวนเป็นแบบแกรไฟตค์ารบ์อน โปรดด ู "การตดิต ัง้: 
ปลอกวงแหวนแบบแกรไฟตค์ารบ์อน" ในหนา้ 10

2.  ตดิชิน้สว่นฉากยดึและปลอกวงแหวนในเรอืนป๊ัมหากถอดแยก
ระหวา่งการประกอบ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใสป่ะเกน็ไวร้ะหวา่งฉาก
ยดึและเรอืนป๊ัมแลว้

3.  เคลอืบเพลาของตวัหมนุ / ชิน้สว่นตวัหมนุดว้ยน�้ามนัเบา เริม่หมนุ
สว่นปลายของเพลาในปลอกวงแหวนส�าหรับฉากยดึจากขวาไป
ซา้ย และกดตวัหมนุลงในเรอืนป๊ัมอยา่ชา้ๆ

4.  เคลอืบหมดุเฟืองดว้ยน�้ามนัเบา ใสเ่ฟืองและปลอกวงแหวนบนหมดุ
เฟืองบรเิวณหวัป๊ัม หากเปลีย่นดว้ยปลอกวงแหวนแบบแกรไฟต์
คารบ์อน โปรดด ู"การตดิต ัง้: ปลอกวงแหวนแบบแกรไฟต์
คารบ์อน" ในหนา้ 10

5.  ใชป้ะเกน็หวัเรอืนป๊ัมหนา .010 ถงึ .015 นิว้เพือ่ตดิตัง้ช ิน้สว่นหวัป๊ัม
และเฟืองเขา้กบัป๊ัม ควรท�าเครือ่งหมายทีห่วัเรอืนป๊ัมและเรอืนป๊ัม
กอ่นทีจ่ะแยกชิน้สว่นเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่จะประกอบชิน้สว่นกลบัได ้
อยา่งเหมาะสม หากไมเ่ป็นเชน่นัน้ จะตอ้งแน่ใจวา่หมดุเฟืองทีต่ดิ
ตัง้อยูใ่นหวัเรอืนป๊ัมอยูใ่นต�าแหน่งถดัจากขอ้ตอ่ของชอ่งและมรีะยะ
หา่งเทา่กนัเพือ่ใหข้องเหลวไหลผา่นป๊ัมไดอ้ยา่งเหมาะสม หากป๊ัม
มแีผน่รองหวัเสือ้สบู ใหต้ดิตัง้ในขัน้ตอนนีด้ว้ยปะเกน็ใหม ่
ขนัสลกัฝาครอบหวัใหแ้น่นเสมอกนั

ดกูารประกอบชิน้สว่นเสือ้แบริง่ไดจ้าก "รปูที ่9" ในหนา้ 8, "รปูที ่
10" ในหนา้ 8 หรอื "รปูที ่11" ในหนา้ 8
6.  ตดิตัง้ลปิซลีในเสือ้แบริง่ (ดกูารวางแนวขอบไดจ้าก "รปูที ่9" ใน

หนา้ 8, "รปูที ่10" ในหนา้ 8 หรอื "รปูที ่11" ในหนา้ 8)
7.  ขนาด H, HL, K, KK, L, LQ, LL, LS: อดัจาระบใีนแบริง่แบบ

ลกูบอลและดนัหรอืกดแบริง่ลงในเสือ้แบริง่ ด ู"รปูที ่9" ในหนา้ 8 
หรอื "รปูที ่10" ในหนา้ 8
ขนาด Q, QS: อดัจาระบใีนแบริง่เม็ดเรยีวและดนัหรอืกดแบริง่ลง
ในเสือ้แบริง่โดยใหป้ลายดา้นใหญข่องรางดา้นในอยูด่ว้ยกนั มี
โอกาสทีแ่บริง่อาจตดิตัง้ไดไ้มถ่กูตอ้ง ส�าหรับการประกอบชิน้สว่นที่
ถกูตอ้ง โปรดด ู"รปูที ่11" ในหนา้ 8
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8.  ตดิตัง้ลปิซลีในฝาปิด (ดกูารวางแนวขอบไดใ้นรปูทีเ่หมาะสม) สอด
ฝาปิดลงไปในเสือ้แบริง่ในแนวเดยีวกบัแหวนรองแบริง่ดา้นนอก
และขนัใหแ้น่นไปกบัแบริง่
ส�าหรบัขนาด Q, QS เทา่น ัน้: แบริง่เม็ดเรยีวจะตอ้งมกีารโหลด
ลว่งหนา้เพือ่ใหด้�าเนนิการไดอ้ยา่งเหมาะสม ส�าหรับการก�าหนดการ
โหลดลว่งหนา้ ใหข้นัฝาปิดใหแ้น่นเพือ่ใหร้างดา้นในของแบริง่ไม่
สามารถหมนุไดด้ว้ยมอื ท�าเครือ่งหมายไวท้ีเ่สน้ผา่นศนูยก์ลางดา้น
นอกของเสือ้แบริง่และท�าเครือ่งหมายทีส่อดคลอ้งกนัไวท้ีฝ่าปิด
เสือ้แบริง่ หมนุฝาปิดเสือ้แบริง่ในทศิทางทวนเข็มนาฬกิาจนกวา่
เครือ่งหมายบนเสน้ผา่นศนูยก์ลางดา้นนอกของเสือ้แบริง่จะเคลือ่น
ผา่นเครือ่งหมายทีฝ่าปิดเสือ้แบริง่ไป 0.270 นิว้ (6.86 มม.) วธินีีจ้ะ
ชว่ยใหแ้บริง่มรีะยะรนุทีถ่กูตอ้ง
ล็อกฝาปิดใหเ้ขา้ทีด่ว้ยสกรตูวัหนอนสองตวัในหนา้แปลนของเสือ้
แบริง่

หมายเหต:ุ โปรดด ู"การตดิต ัง้: แมคคานคิอลซลีส�าหรบัไสป้ั๊ม" ใน
หนา้ 5 หรอื "การตดิต ัง้: แมคคานคิอลซลีประกอบ" ในหนา้ 6 เมือ่
ประกอบป๊ัมกลบัดว้ยแมคคานคิอลซลี โปรดด ู"การตดิต ัง้: ปะเก็นวง
แหวน" ในหนา้ 7 ส�าหรับป๊ัมทีต่ดิปะเกน็
9.  เลือ่นแหวนรองดา้นในไปบนเพลา โดยใหป้ลายดา้นทีต่�า่กวา่หนั

หนา้เขา้หาตวัหมนุ แหวนรองแบริง่ส�าหรับขนาด H, HL, Q, QS จะ
ไมม่สีว่นทีต่�า่กวา่
ขนาด K, KK, L, LQ, LL, LS เทา่น ัน้: สวมเพลาดว้ยแหวนทอ้ง
ปลงิหนึง่คู ่แลว้เลือ่นแหวนรองแบริง่ดา้นในใหอ้ยูบ่นแหวนทอ้ง
ปลงิเพือ่ล็อกใหเ้ขา้ที่

10. เลือ่นเสือ้แบริง่ทีม่ลีปิซลี ฝาปิด แหวนรองแบริง่ดา้นนอก และแบริง่
ทีต่ดิตัง้อยูก่บัฉากยดึ

11. ใสแ่หวนล็อกและแป้นเกลยีวล็อกทีเ่พลา สอดแทง่ทองเหลอืงหรอื
แทง่พลาสตกิผา่นปากชอ่งระหวา่งฟันเฟืองตวัหมนุเพือ่หยดุไมใ่ห ้
เพลาหมนุ ขนัแป้นเกลยีวล็อกตาม "ตารางที ่2" ในหนา้ 9 หาก
สว่นปลายไมอ่ยูแ่นวเดยีวกบัร ูใหข้นัแป้นเกลยีวล็อกจนกวา่จะอยู่
ในแนวเดยีวกนั การไมข่นัแป้นเกลยีวล็อกหรอืไมข่บปลายแหวน
ล็อกอาจท�าใหแ้บริง่ท�างานบกพรอ่งกอ่นเวลาอนัควรและท�าใหส้ว่น
ทีเ่หลอืของป๊ัมเสยีหายได ้น�าแทง่ทองเหลอืงหรอืแทง่พลาสตกิ
ออกจากปากชอ่ง

ตารางที ่2: แรงบดิแป้นเกลยีวล็อก
ขนาดของปั๊ม แรงบดิ (ฟตุ-ปอนด)์

H, HL 50-70
K, KK, L, LQ, LL 100-130

LS 120-150
Q, QS 170-190

12. ปรับระยะชอ่งวา่งสว่นปลายของป๊ัมโดยดจูาก "การปรบัต ัง้แบริง่กนั
รนุ" ในหนา้ 9

13. ตดิตัง้ทีอ่ดุชอ่งระบายของเหลวใหมใ่นเรอืนป๊ัม / ฉากยดึ 
14. หลอ่ลืน่หวัอดัจาระบทีัง้หมดดว้ยจาระบอีเนกประสงค ์NLGI #2 

โรงงานใชจ้าระบปีระเภทโพลยีเูรยี ขจัดคราบจาระบอีอกใหห้มด
หากใชส้ารจาระบปีระเภทอืน่

⚠ อนัตราย !
กอ่นเปิดหอ้งของเหลวใดๆ ของปั๊ม Viking (หอ้งปั๊ม ถงัเก็บ
ของเหลว ขอ้ตอ่ฝาครอบส�าหรบัปรบัวาลว์ระบายแรงดนั ฯลฯ) 
โปรดตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่:
1.  ระบายแรงดนัท ัง้หมดในหอ้งปั๊มออกไปหมดแลว้ผา่นทางทอ่

ดดูหรอืทอ่ปลอ่ย หรอืทางชอ่งเปิดหรอืขอ้ตอ่อืน่ๆ ทีเ่หมาะสม
2.  วธิกีารขบัเคลือ่น (มอเตอร ์กงัหนั เครือ่งยนต ์ฯลฯ) ได ้“ปิด

ใชง้าน” หรอืหยดุการท�างานแลว้ เพือ่ใหไ้มส่ามารถเร ิม่
ท�างานในขณะทีด่�าเนนิการกบัปั๊มได ้

3.  คณุทราบวา่ของเหลวในปั๊มคอือะไร และขอ้ควรระวงัตา่งๆ ที่
จ�าเป็นเพือ่ใหจ้ดัการกบัของเหลวดงักลา่วไดอ้ยา่งปลอดภยั 
อา่นเอกสารขอ้มลูความปลอดภยัสารเคม ี(MSDS) เกีย่วกบั
ของเหลวดงักลา่วเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่เขา้ใจขอ้ควรระวงัเหลา่นี้

การไมป่ฏบิตัติามมาตรการป้องกนัทีร่ะบไุวข้า้งตน้อาจท�าใหเ้กดิ
การบาดเจ็บรา้ยแรงหรอืถงึแกช่วีติได้

การปรบัต ัง้แบริง่กนัรนุ
1.  คลายสกรตูวัหนอนสองตวัทีผ่วิหนา้ดา้นนอกของเสือ้แบริง่แลว้หมนุ

เสือ้แบริง่ในทศิทางตามเข็มนาฬกิาจนกวา่จะไมส่ามารถหมนุไดอ้กี 
วธินีีจ้ะท�าใหม้ัน่ใจไดว้า่ตวัหมนุอยูท่ีด่า้นหนา้จนสดุและสมัผัสกบั
หวัป๊ัม ไมส่ามารถใชม้อืหมนุตวัหมนุไดใ้นต�าแหน่งนี้

2.  ท�าเครือ่งหมายไวท้ีเ่สน้ผา่นศนูยก์ลางดา้นนอกของเสือ้แบริง่และ
ท�าเครือ่งหมายทีส่อดคลอ้งกนัไวท้ีฉ่ากยดึแบริง่

3.  หมนุเสือ้แบริง่ในทศิทางทวนเข็มนาฬกิาจนกวา่เครือ่งหมายบนเสน้
ผา่นศนูยก์ลางดา้นนอกของเสือ้แบริง่จะเคลือ่นผา่นเครือ่งหมายที่
ฉากยดึแบริง่ตาม "ตารางที ่3" ในหนา้ 9 วธินีีจ้ะชว่ยก�าหนดระยะ
ชอ่งวา่งมาตรฐานใหส้ว่นปลายของป๊ัม หากเป็นไปได ้ใหต้รวจสอบ
ระยะชอ่งวา่งสว่นปลายดว้ยฟิลเลอรเ์กจทีบ่รเิวณระหวา่งเฟืองและ
ผวิตวัหมนุ การใชง้านป๊ัมในขณะทีม่อีณุหภมูหิรอืความหนดืสงูขึน้
อาจตอ้งมรีะยะชอ่งวา่งสว่นปลายเพิม่เตมิ ตดิตอ่ตวัแทน Viking 
Pump ของคณุเพือ่สอบถามเกีย่วกบัระยะชอ่งวา่ง "ตารางที ่3" 
ในหนา้ 9 แสดงการปรับตัง้เสือ้แบริง่เพิม่เตมิทีจ่�าเป็นส�าหรับการ
เพิม่ขึน้ .001” ของระยะชอ่งวา่งสว่นปลาย

ตารางที ่3: ตารางระยะชอ่งวา่งสว่นปลาย

ขนาด ซรีสี ์

ระยะชอ่ง
วา่งสว่น
ปลาย

มาตรฐาน
(นิว้)

หมนุเสือ้แบริง่
ในทศิทาง
ทวนเข็ม

นาฬกิาตาม
ความยาวของ

เสน้ผา่น
ศนูยก์ลาง
ดา้นนอก 

(นิว้)

การเพิม่ความ
ยาวของเสือ้ 

แบริง่ทีเ่สน้ผา่น
ศนูยก์ลางดา้น

นอกส�าหรบั
ระยะชอ่งวา่ง

สว่นปลาย 
.001" (นิว้)

H, HL

126A Series™, 
4126A Series™ 0.003 0.75 .22

226A Series™, 
4226A Series™ 0.007 1.5 .22

K, KK, L, 
LQ, LL, 

LS
126A Series™, 
4126A Series™ 0.005 1.25 .25

K, KK, L, 
LQ, LL, 

LS
226A Series™, 
4226A Series™ 0.010 2.50 .25

Q, QS

126A Series™, 
4126A Series™ 0.010 3.10 .31

226A Series™, 
4226A Series™ 0.015 4.65 .31

4. ขนัสกรตูวัหนอนทีผ่วิหนา้ดา้นนอกของเสือ้แบริง่
5. หมนุเพลาตวัหมนุดว้ยมอืเพือ่ใหแ้น่ใจวา่หมนุไดอ้ยา่งอสิระ

⚠ อนัตราย !
กอ่นใชง้านปั๊ม โปรดตรวจสอบวา่ตดิต ัง้ตวัป้องกนัอปุกรณข์บั
เคลือ่นท ัง้หมดไวใ้นต�าแหนง่ทีเ่หมาะสมแลว้
การตดิอปุกรณป้์องกนัอยา่งไมเ่หมาะสมอาจท�าใหเ้กดิการบาด
เจ็บรา้ยแรงหรอืถงึแกช่วีติได้
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วาลว์ - รายการชิน้สว่น
V1. ฝาปิดวาลว์ V6. ตวัเรอืนวาลว์
V2. สกรปูรับ V7. สปรงิวาลว์
V3. แป้นเกลยีวล็อก V8. กา้นวาลว์
V4. ปลอกสปรงิ V9. ปะเกน็ฝาปิด
V5. ฝาครอบวาลว์ V10. ปะเกน็ฝาครอบวาลว์*

* ขนาด K, KK, L, LQ, LL, LS, Q, QS เทา่นัน้

รปูที ่12: วาลว์ระบายแรงดนั - ทกุขนาด
หมายเหต:ุ เป็นรปูภาพแสดงตวัอยา่งเทา่นัน้

V8

V7
V9

V10

V6 V5 V1V3V4

V2

A

การแยกชิน้สว่น
ท�าเครือ่งหมายทีว่าลว์และหวัเรอืนป๊ัมกอ่นทีจ่ะแยกชิน้สว่นเพือ่ใหม้ัน่ใจ
วา่จะประกอบชิน้สว่นกลบัไดอ้ยา่งเหมาะสม
1.  ถอดฝาปิดวาลว์ออก
2.  วดัและบนัทกึความยาวทีส่กรปูรับขยาย ด ู“A” ที ่"รปูที ่12" ใน

หนา้ 10
3.  คลายแป้นเกลยีวล็อกและหมนุสกรปูรับออกจนกวา่จะปลอ่ยแรงดนั

สปรงิออก
4.  ถอดฝาครอบวาลว์ ปลอกสปรงิ ตวัสปรงิและกา้นวาลว์ออกจากตวั

เรอืนวาลว์ ท�าความสะอาดและตรวจสอบชิน้สว่นทัง้หมดวา่มกีาร
สกึหรอหรอืความเสยีหายหรอืไม ่แลว้เปลีย่นชิน้สว่นหากจ�าเป็น

การตดิต ัง้: ปลอกวงแหวนแบบแกรไฟต์
คารบ์อน
เมือ่ตดิตัง้ปลอกวงแหวนแบบแกรไฟตค์ารบ์อน ควรใชค้วามระมดัระวงั
สงูสดุเพือ่ไมใ่หช้ ิน้สว่นแตกหกั แกรไฟตค์ารบ์อนเป็นวสัดทุีเ่ปราะและ
รา้วไดง้า่ย หากเกดิการรา้ว ปลอกวงแหวนจะแตกออกเป็นชิน้ๆ อยา่ง
รวดเร็ว การใชส้ารหลอ่ลืน่และเพิม่มมุตดัของปลอกวงแหวนและชิน้สว่น
ทีเ่กีย่วขอ้งจะชว่ยอ�านวยความสะดวกในการตดิตัง้ได ้ตอ้งปฏบิตัติาม
ขอ้ควรระวงัเพิม่เตมิดา้นลา่งเพือ่ใหต้ดิตัง้ช ิน้สว่นไดอ้ยา่งเหมาะสม
1.  ตอ้งใชแ้ทน่อดัเพือ่ตดิตัง้
2.  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปลอกวงแหวนมลีกัษณะตรง
3.  อยา่หยดุอดัจนกวา่ปลอกวงแหวนจะอยูใ่นต�าแหน่งทีเ่หมาะสม  

การเริม่กดแลว้หยดุกลางคนัจะท�าใหป้ลอกวงแหวนรา้วได ้
4.  ตรวจสอบรอยแตกของปลอกวงแหวนหลงัจากตดิตัง้เสร็จแลว้
ปลอกวงแหวนแบบแกรไฟตค์ารบ์อนทีม่รีะยะการสวมอดัมากเป็นพเิศษ
มกัไดรั้บการผลติมาส�าหรับการใชง้านในอณุหภมูสิงู ปลอกวงแหวน
เหลา่นีจ้ะไดรั้บการตดิตัง้โดยการหดรัดตวั
1.  ใหค้วามรอ้นฉากยดึหรอืเฟืองจนมอีณุหภมู ิ750°F
2.  ตดิตัง้ปลอกวงแหวนแบบเย็นดว้ยแทน่อดั
3.  หากโรงงานไมส่ามารถรองรับอณุหภมูทิี ่750°F ได ้ใหต้ดิตัง้ดว้ย

อณุหภมูทิี ่450°F แทน อยา่งไรกต็าม ยิง่อณุหภมูติ�า่ ปลอก
วงแหวนกย็ิง่มโีอกาสทีจ่ะรา้วได ้

ปรกึษาตวัแทน Viking Pump® ของคณุหากมคี�าถามทีเ่กีย่วกบัการใช ้
งานทีอ่ณุหภมูสิงู
หมายเหต:ุ สามารถอดัปลอกวงแหวนทองส�ารดิหรอืเหล็กหลอ่แบบ
แข็งเขา้กบัชิน้สว่นประกบได ้ท�าตามขัน้ตอนที ่1 และ 2 ขา้งตน้

ค�าแนะน�าเกีย่วกบัวาลว์ระบายแรงดนั

⚠ อนัตราย !
กอ่นเปิดหอ้งของเหลวใดๆ ของปั๊ม Viking (หอ้งปั๊ม ถงัเก็บ
ของเหลว ขอ้ตอ่ฝาครอบส�าหรบัปรบัวาลว์ระบายแรงดนั ฯลฯ) 
โปรดตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่:
1.  ระบายแรงดนัท ัง้หมดในหอ้งปั๊มออกไปหมดแลว้ผา่นทางทอ่

ดดูหรอืทอ่ปลอ่ย หรอืทางชอ่งเปิดหรอืขอ้ตอ่อืน่ๆ ทีเ่หมาะสม
2.  วธิกีารขบัเคลือ่น (มอเตอร ์กงัหนั เครือ่งยนต ์ฯลฯ) ได ้“ปิด

ใชง้าน” หรอืหยดุการท�างานแลว้ เพือ่ใหไ้มส่ามารถเร ิม่
ท�างานในขณะทีด่�าเนนิการกบัปั๊มได ้

3.  คณุทราบวา่ของเหลวในปั๊มคอือะไร และขอ้ควรระวงัตา่งๆ ที่
จ�าเป็นเพือ่ใหจ้ดัการกบัของเหลวดงักลา่วไดอ้ยา่งปลอดภยั 
อา่นเอกสารขอ้มลูความปลอดภยัสารเคม ี(MSDS) เกีย่วกบั
ของเหลวดงักลา่วเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่เขา้ใจขอ้ควรระวงัเหลา่นี้

การไมป่ฏบิตัติามมาตรการป้องกนัทีร่ะบไุวข้า้งตน้อาจท�าใหเ้กดิ
การบาดเจ็บรา้ยแรงหรอืถงึแกช่วีติได้
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การประกอบ
ปฏบิตัติามขัน้ตอนการแยกชิน้สว่นทีร่ะบไุวโ้ดยท�ายอ้นกลบั หากถอด
วาลว์ออกเพือ่ซอ่มบ�ารงุ ตอ้งแน่ใจวา่ประกอบวาลว์กลบัไปยงัทีเ่ดมิ  
สกรหูวัจมปรับวาลว์ระบายแรงดนัจะตอ้งหนัไปทางดา้นดดูของป๊ัมเสมอ 
หากตอ้งหมนุป๊ัมในทศิทางยอ้นกลบั ใหถ้อดวาลว์ระบายแรงดนัออก
และตดิใหมใ่นทศิทางยอ้นกลบั

การปรบัแรงดนั
หากตดิตัง้สปรงิใหมห่รอืหากตอ้งการเปลีย่นการก�าหนดแรงดนัของ
วาลว์ระบายแรงดนัจากคา่ทีโ่รงงานก�าหนดไว ้ใหป้ฏบิตัติามค�าแนะน�า
ดงัตอ่ไปนีด้ว้ยความระมดัระวงั
1.  ถอดฝาปิดวาลว์ทีค่รอบสกรปูรับอยูอ่ยา่งระมดัระวงั

คลายแป้นเกลยีวล็อกทีล็่อกสกรปูรับอยู ่เพือ่ใหค้า่ก�าหนดแรงดนั
ไมเ่ปลีย่นระหวา่งใชง้านป๊ัม

2.  ตดิตัง้เกจวดัแรงดนัในทอ่ปลอ่ยของเหลวเพือ่ท�าการปรับจรงิ
3.  หมนุสกรปูรับในทศิทางตามเข็มนาฬกิา (หมนุเขา้) เพือ่เพิม่แรงดนั 

และหมนุในทศิทางทวนเข็มนาฬกิา (หมนุออก) เพือ่ลดแรงดนั 
หากตอ้งการค�าแนะน�า โปรดตดิตอ่ตวัแทน Viking Pump ของคณุ
เพือ่รับทราบเกีย่วกบัมาตรฐานทางวศิวกรรม ES-37

4.  ปิดทอ่ปลอ่ยของเหลวทีต่�าแหน่งเหนอืเกจวดัแรงดนั จ�ากดัเวลาที่
ใชง้านป๊ัมในกรณีนี ้อณุหภมูภิายในป๊ัมจะเพิม่ขึน้อยา่งรวดเร็ว เกจ
จะแสดงแรงดนัสงูสดุทีว่าลว์สามารถรับไดร้ะหวา่งทีใ่ชง้านป๊ัม

5.  เมือ่ก�าหนดแรงดนัแลว้ ใหข้นัแป้นเกลยีวล็อกแลว้เปลีย่นปะเกน็ฝา
ปิดและฝาปิดวาลว์

ขอ้มลูการส ัง่ซือ้ทีส่�าคญั
หากตอ้งการสัง่ซือ้ช ิน้สว่นส�าหรับวาลว์ระบายแรงดนั โปรดระบุ
หมายเลขรุน่และหมายเลขซเีรยีลของป๊ัมตามทีป่รากฏบนป้ายชือ่
ผลติภณัฑแ์ละชือ่ช ิน้สว่นทีต่อ้งการ เมือ่สัง่ซือ้สปรงิ ตอ้งแน่ใจวา่ไดร้ะบุ
คา่แรงดนัทีต่อ้งการไปดว้ย

ภาคผนวก (กอ่นนีค้อื TSM 000)
หมายเหต:ุ สว่นภาคผนวกนีใ้ชส้�าหรับการอา้งองิเทา่นัน้ ป๊ัมในคูม่อื
บรกิารทางเทคนคิฉบบันีไ้มส่ามารถใชไ้ดก้บัโครงสรา้งป๊ัมบางประเภท

หมายเหตกุารตดิต ัง้ท ัว่ไป
กอ่นเริม่ตดิตัง้ ควรพจิารณาถงึสภาพแวดลอ้มทีจ่ะท�าการตดิตัง้ดงัตอ่ไปนี้
1.  สถานที ่- วางป๊ัมไวใ้หใ้กลก้บัแหลง่จา่ยของเหลวทีจ่ะป๊ัมใหม้าก

ทีส่ดุ วางป๊ัมไวใ้ตแ้หลง่จา่ยของเหลวหากสามารถท�าได ้ป๊ัม 
Viking เป็นป๊ัมแบบลอ่ของเหลวดว้ยตวัเอง แตห่ากเงือ่นไขในการ
ดดูของเหลวด ีประสทิธภิาพกจ็ะดตีามไปดว้ย

2.  การเขา้ถงึ - ควรวางป๊ัมไวใ้นทีท่ีเ่ขา้ไปท�าการตรวจสอบ บ�ารงุ
รักษา และซอ่มบ�ารงุไดง้า่ย ส�าหรับป๊ัมขนาดใหญ ่ควรเผือ่พืน้ทีไ่ว ้
ส�าหรับถอดตวัหมนุและเพลาโดยทีไ่มต่อ้งถอดป๊ัมออกจากฐาน

3.  การวางชอ่ง - เนือ่งจากป๊ัมมกีารวางชอ่งทีแ่ตกตา่งกนัไปตามรุน่ 
คณุจงึควรตรวจสอบต�าแหน่งของชอ่งกอ่นเริม่ตดิตัง้ ชอ่งอาจอยู่
ดา้นบน ดา้นตรงขา้ม หรอือยูเ่รยีงกนัตามมมุฉาก โปรดดรูปู A1 
ชอ่งมมุฉากมกัจะอยูด่า้นขวามอื โปรดดรูปู A2 ป๊ัมบางรุน่อาจวาง
ชอ่งทีด่า้นซา้ยมอื แตบ่างรุน่กอ็าจมชีอ่งมมุฉากทีต่�าแหน่งใดกไ็ด ้
ใน 8 ต�าแหน่ง รวมถงึดา้นซา้ยมอืและดา้นขวามอื

4.  การดดู/การปลอ่ย - การหมนุเพลาจะเป็นตวัก�าหนดวา่ชอ่งใด
เป็นชอ่งดดูและชอ่งใดเป็นชอ่งปลอ่ย รปู A3 จะแสดงวา่การหมนุ
จะก�าหนดวา่ชอ่งใดเป็นชอ่งใดไดอ้ยา่งไร เมือ่สว่นประกอบของป๊ัม 
(เฟือง) แยกจากกนั น่ันคอื จดุ “A” ในรปู A3 ของเหลวจะถกูดดู
เขา้สูช่อ่งดดู จากนัน้ ทีจ่ดุ “B” เฟืองจะขบกนั และของเหลวจะถกู
ดนัออกมาจากชอ่งปลอ่ย การกลบัทศิทางการหมนุจะสลบัทศิทาง
การไหลผา่นป๊ัม เมือ่ก�าหนดการหมนุของเพลา ใหด้จูากสว่นปลาย
เพลาของป๊ัมอยูเ่สมอ การหมนุมกัจะเป็นทศิทางตามเข็มนาฬกิา 
(CW) ซึง่ท�าใหช้อ่งดดูอยูท่างดา้นขวาของป๊ัม เวน้แตร่ะบไุวเ้ป็น
อยา่งอืน่ หมดุเฟืองทีต่ดิตัง้อยูใ่นหวัป๊ัมควรอยูใ่นต�าแหน่งถดัจาก
ขอ้ตอ่ของชอ่งและมรีะยะหา่งเทา่กนั ดตู�าแหน่งทีถ่กูตอ้งของหมดุ
เฟืองทีส่มัพันธก์บัชอ่งป๊ัมไดใ้นรปู A3

รปู A1

รปู A2

ป๊ัมดา้นซา้ยมอื ป๊ัมดา้นขวามอื
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รปู A5-B: 
วาลว์ระบายแรงดนัไหลกลบัแทงค์

ปลอ่ย

ดดู

หวัเรอืนป๊ัม

ตดิวาลว์ไวก้บัดา้นปลอ่ย
ของเหลวของป๊ัมเสมอ

⚠ ระวงั !
วาลว์ระบายแรงดนัแบบภายในทีต่ดิกบัปั๊ม Viking ควรจะมฝีาปิด
หรอืฝาครอบทีช่ ีไ้ปทางดา้นดดูของปั๊มอยูเ่สมอ ควรตดิวาลว์
ระบายแรงดนัไหลกลบัแทงคไ์วท้ ีด่า้นปลอ่ยของปั๊ม หากปั๊มหมนุ
ในทศิทางยอ้นกลบั ใหเ้ปลีย่นวาลว์ระบายแรงดนั หมนุวาลว์
ระบายแรงดนัแบบภายในจากอกีดา้นไปอกีดา้น แลว้ยา้ยวาลว์
ระบายแรงดนัไหลกลบัแทงคไ์ปยงัอกีชอ่งหนึง่ หากการหมนุของ
ชิน้สว่นทีต่ดิต ัง้ใดๆ มทีศิทางยอ้นกลบั เชน่ ใชป้ั๊มเดยีวเพือ่เตมิ
ของเหลวในแทงค ์ใหใ้ชส้วติชย์อ้นกลบัหรอืวธิเีปลีย่นทศิทางการ
หมนุอืน่ๆ เพือ่ใหป้ั๊มเดมิหมนุเวยีนของเหลวผา่นเครือ่งท�าความ
รอ้นหรอืปลอ่ยของเหลวไหลออก จากน ัน้จะตอ้งตดิต ัง้อปุกรณ์
ป้องกนัแรงดนัไวท้ ีป่ั๊มท ัง้สองดา้นเพือ่รองรบัการหมนุท ัง้สอง
ทศิทาง อาจใชว้าลว์ระบายแรงดนั อปุกรณจ์�ากดัแรงบดิ หรอืฝา
ครอบปะทรุว่มกนัได้

⚠ ระวงั !
ปั๊มหรอืระบบทีไ่มม่วีาลว์ระบายแรงดนัควรมอีปุกรณป้์องกนัแรง
ดนัในบางรปูแบบ เชน่ อปุกรณจ์�ากดัแรงบดิ หรอืฝาครอบปะทุ

5.  การป้องกนัแรงดนั - ป๊ัม Viking เป็นป๊ัมแบบปรมิาตรแทนทีเ่ชงิ
บวก ซึง่หมายความวา่เมือ่ป๊ัมหมนุ ของเหลวจะถกูสง่ไปทีด่า้น
ปลอ่ยของเหลวของป๊ัม หากไมม่ทีีใ่หข้องเหลวไหลไป เชน่ ทอ่
ปลอ่ยของเหลวอดุตนัหรอืปิดอยู ่แรงดนัอาจสะสมจนท�าใหม้อเตอร์
ดบั อปุกรณข์บัเคลือ่นเกดิขอ้บกพรอ่ง ชิน้สว่นของป๊ัมเสยีหายหรอื
แตกออก หรอืทอ่ระเบดิได ้ดว้ยเหตนุี ้อปุกรณป้์องกนัแรงดนับาง
ชนดิจงึตอ้งน�ามาใชก้บัป๊ัมแบบปรมิาตรแทนทีเ่ชงิบวก อาจเป็น
วาลว์ระบายแรงดนัทีต่ดิกบัป๊ัมโดยตรง หรอืเป็นวาลว์ระบายแรงดนั
แนวตรง อปุกรณจ์�ากดัแรงบดิ หรอืฝาครอบปะทุ
วาลว์ระบายแรงดนัทีต่ดิกบัป๊ัม Viking สว่นมากและวาลว์แนวตรง
สว่นมากจะมลีกัษณะการออกแบบกา้นวาลว์เป็นแบบโหลดสปรงิ ดู
รปู A4 สปรงิ (a) มกีา้นวาลว์ (b) ทีแ่นบกบับา่ในตวัเรอืนวาลว์ (c) 
โดยแรงทีจ่า่ยใหก้�าหนดจากขนาดของสปรงิและความแน่นจากการ
อดัดว้ยสกรปูรับ (d) แรงดนัปลอ่ยของป๊ัมจะกดลงทีด่า้นลา่งของ
กา้นวาลว์ในจดุ (e) เมือ่แรงจากของเหลวใตก้า้นวาลว์เกนิกวา่แรง
จากสปรงิ กา้นวาลว์จะยกขึน้และเริม่ไหลเขา้ไปในวาลว์ 

รปู A3
ปลอ่ย

หมดุเฟือง
ดดู

A B

รปู A4: 
ภาพตดัขวางวาลว์ระบาย 

แรงดนัภายในของ VIKING

ฝาครอบ
สปรงิ (a)ตวัเรอืนวาลว์ (c)

กา้นวาลว์ (b)

ชอ่งปลอ่ยของเหลวชอ่งดดูของเหลว

จดุ (e)

สกรปูรับ (d)

(ควรหนัไปทาง
ชอ่งดดูอยูเ่สมอ)

รปู A5-A: 
วาลว์ระบายแรงดนัภายใน

ปลอ่ย

ดดู

หวัเรอืนป๊ัม

สกรหูวัจมปรับวาลว์ระบายแรงดนั 
(ควรหนัไปทางชอ่งดดูอยูเ่สมอ)
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รปู A6: 
 ตวัอยา่งวธิกีารยกทีเ่หมาะสม

หมายเหต:ุ ควรยกตวัป๊ัมโดยใชอ้ปุกรณย์กฐานพรอ้มกบัสลงิยกสอง
เสน้ขึน้ไป

รปู A7: 
ตวัอยา่งวธิกีารยกทีเ่หมาะสม

หมายเหต:ุ ใชส้ลงิยกสองเสน้ขึน้ไปเพือ่ยดึป๊ัมและมอเตอรเ์มือ่ฐาน
ไมม่อีปุกรณส์�าหรับยก ตรวจสอบวา่ยดึสลงิไวอ้ยา่งแน่นหนาและโหลด
มคีวามสมดลุกอ่นท�าการยก

รปู A8:  
 ตวัอยา่งวธิกีารยกทีไ่มเ่หมาะสม

หมายเหต:ุ หา้มยกตวัป๊ัมโดยทีย่ดึสลงิไวใ้ตฐ้านไมแ่น่นหนา สลงิอาจ
เลือ่นได ้สง่ผลใหต้วัป๊ัมคว�า่และ/หรอืหลน่ การยกทีไ่มเ่หมาะสมอาจ
ท�าใหบ้คุคลบาดเจ็บและ/หรอืท�าใหต้วัป๊ัมเสยีหาย

เมือ่แรงดนัปลอ่ยสะสมมากขึน้ ของเหลวจะไหลผา่นมากขึน้เรือ่ยๆ 
จนกระทัง่แรงดนัถงึจดุทีข่องเหลวทัง้หมดซึง่ผา่นการป๊ัมจะไหล
ผา่นวาลว์ แรงดนันีค้อืการตัง้คา่ของวาลว์ระบายแรงดนั
ป๊ัม Viking สามารถตดิตัง้ไดท้ัง้วาลว์ระบายแรงดนัภายในซึง่
ก�าหนดการไหลจากวาลว์กลบัสูด่า้นดดูของป๊ัม หรอืวาลว์ระบาย
แรงดนัไหลกลบัแทงคซ์ ึง่ก�าหนดการไหลผา่นทอ่กลบัสูแ่ทงคจ์า่ย
ของเหลว ดรูปู A5-A และรปู A5-B วาลว์ระบายแรงดนัแนวตรงที่
ตดิอยูก่บัทอ่ปลอ่ยของเหลวจะก�าหนดการไหลกลบัไปทีแ่ทงคจ์า่ย
ของเหลวดว้ย วาลว์ประเภทนีค้วรไดรั้บการตดิตัง้ไวใ้กลก้บัป๊ัมเพือ่
ใหแ้รงดนัทีล่ดลงผา่นทอ่ระหวา่งป๊ัมและวาลว์อยูใ่นระดบัต�า่สดุ 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่วีาลว์ปิดอยูร่ะหวา่งป๊ัมและวาลว์ระบาย
แรงดนั ทอ่ทีต่อ่จากวาลว์ระบายแรงดนัไหลกลบัแทงคห์รอืวาลว์
แนวตรงไปยงัแทงคจ์า่ยของเหลวควรมรีะยะทางทีส่ัน้ทีส่ดุและมี
ขนาดใหญท่ีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปไดอ้กีดว้ย
หมายเหต:ุ ป๊ัมบางรุน่จะตดิวาลว์ระบายแรงดนัไวก้บัเรอืนป๊ัมแทน
หวัเรอืนป๊ัม
วาลว์แบบกา้นวาลว์โหลดสปรงิเป็นวาลว์ควบคมุแรงดนัตา่ง ซึง่จะ
ตรวจจับเฉพาะแรงดนัในแตล่ะดา้นของกา้นวาลว์เทา่นัน้ ไมค่วรใช ้
วาลว์ประเภทนีเ้ป็นอปุกรณค์วบคมุแรงดนัหรอืการไหล วาลว์ดงั
กลา่วนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นวาลว์ระบายแรงดนัเทา่นัน้
แรงดนัทีว่าลว์เบีย่งระบายแรงดนัไหลกลบัแทงคห์รอืวาลว์เบีย่ง
ระบายแรงดนัภายในสามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยการหมนุสกรปูรับ 
อยา่หมนุสกรปูรับกลบัออกมาจนสดุ หยดุหมนุเมือ่สกรไูมม่แีรงตงึ
สปรงิแลว้ (สกรเูริม่หมนุงา่ย) ส�าหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัการบ�ารงุ
รักษาวาลว์ระบายแรงดนั โปรดดคููม่อืบรกิารทางเทคนคิที่
ครอบคลมุซรีสีร์ุน่ผลติภณัฑข์องคณุ

6.  มอเตอร ์- ปฏบิตัติามมาตรฐานการออกแบบและตดิตัง้ระบบและ
อปุกรณไ์ฟฟ้าภายในประเทศเมือ่ตดิตัง้มอเตอร์

ฐานรอง
ป๊ัมทกุตวัควรมฐีานรองทีแ่ข็งแรง อาจเป็นโครงสรา้งทีแ่ข็งแรงพอทีจ่ะ
สามารถประคองป๊ัมใหม้ัน่คงและดดูซบัแรงตงึหรอืแรงสัน่สะเทอืนใดๆ 
ทีอ่าจเกดิได ้
ควรอา้งองิตามเอกสารทีผ่า่นการรับรองเกีย่วกบัตวัป๊ัมเมือ่ท�าการเตรยีม
ฐานรอง หากเตรยีมฐานรองแยก ฐานรองควรมคีวามกวา้งและยาวกวา่
ฐานของตวัป๊ัมอยา่งนอ้ย 4 นิว้
เมือ่วางตวัป๊ัมบนฐานรองแลว้ ควรไดรั้บการจัดต�าแหน่งใหเ้ป็นแนวราบ
และไดรั้บการตรวจสอบต�าแหน่งเทยีบกบัแผนผังการเดนิทอ่ จากนัน้ให ้
ท�าการยดึไวด้ว้ยกนั

สว่นประกอบและอปุกรณย์กตวัปั๊ม
อปุกรณย์กแบบถอดออกได ้เชน่ สลกัเกลยีวมหีว่งและแหวนยก ซึง่ตดิ
ตัง้ไวก้บัสว่นประกอบตา่งๆ (ป๊ัม ขอ้ลด มอเตอร ์ฯลฯ) และแผน่รองควร
คงอยูก่บัสว่นประกอบ อปุกรณเ์หลา่นีใ้ชส้�าหรับการยกและยา้ยสว่น
ประกอบตา่งๆ อยา่งปลอดภยั ค�าแนะน�าทัว่ไปส�าหรับตวัป๊ัม Viking 
Pump® มดีงัตอ่ไปนี้
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รปู A9 
 ตวัอยา่งวธิกีารยกทีไ่มเ่หมาะสม

หมายเหต:ุ หา้มยกตวัป๊ัมดว้ยสลงิทีย่ดึไวก้บัอปุกรณย์กสว่นประกอบ 
อปุกรณย์กไดรั้บการออกแบบมาส�าหรับยกแตล่ะสว่นประกอบเทา่นัน้ 
และไมส่ามารถยกตวัป๊ัมทัง้ชดุพรอ้มกนัได ้การยกทีไ่มเ่หมาะสมอาจ
ท�าใหบ้คุคลบาดเจ็บและ/หรอืท�าใหต้วัป๊ัมเสยีหาย

รปู A10-A

ตรวจสอบความกวา้งระหวา่งพืน้ผวิเหลา่นีด้ว้ยคาลเิปอรว์ดัในเพือ่ให ้
แน่ใจวา่ผวิหนา้มรีะยะหา่งจากกนัเทา่กนัและขนานกนั

ใชไ้มบ้รรทดัวดัเสน้ตรง ผวิหนา้
เหลา่นีต้อ้งขนานกนั

รปู A10-B

ลอ้ตวัขบั
ลอ้ตวัตาม

เชอืก
หรอื

ไมบ้รรทดัวดัเสน้ตรง

A B C D
เมือ่จัดแนวลอ้อยา่งเหมาะสมแลว้  

จดุ A, B, C, D ทัง้หมดจะแตะกบัเชอืกหรอืไมบ้รรทดัวดัเสน้ตรง

การวางแนว
ตรวจสอบการวางแนวหลงัจากตดิต ัง้แลว้
ส�าหรบัข ัน้ตอนการวางแนวประกบัเพลาโดยละเอยีด โปรดดคู�า
แนะน�าของผูผ้ลติประกบัเพลา
ป๊ัม ระบบขบัเคลือ่น และมอเตอรไ์ดรั้บการวางแนวอยา่งเหมาะสมตัง้แต่
ขัน้ตอนการประกอบ การวางแนวมกัเกดิการเปลีย่นแปลงไปในระหวา่ง
การจัดสง่และการตดิตัง้ ใหแ้นใ่จวา่ไดต้รวจสอบการวางแนวซ�า้
หลงัจากตดิต ัง้ตวัปั๊มแลว้!
1.  ตรวจสอบชอ่งป๊ัมเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ไดร้ะดบัและอยูใ่นต�าแหน่งที่

เหมาะสม ใหใ้สแ่ผน่จมีหรอืเคลือ่นยา้ยป๊ัมไดต้ามทีต่อ้งการ อยา่ใช ้
แรงปรับใหท้อ่อยูใ่นแนวเดยีวกบัชอ่ง

2.  หากป๊ัมขบัเคลือ่นดว้ยประกบัแบบยดืหยุน่ทีเ่ชือ่มตอ่กบัมอเตอร์
โดยตรงหรอืผา่นขอ้ลด ใหน้�าอปุกรณป้์องกนัประกบัหรอืฝาออก 
แลว้ตรวจสอบการวางแนวของขอ้ตอ่ประกบัทัง้สองฝ่ัง อยา่งนอ้ย
ทีส่ดุ ไมบ้รรทดัวดัเสน้ตรง (เชน่ ลิม่เหล็ก) ทีว่ดัประกบัจะตอ้งอยูท่ี่
ขอบทัง้สองทีด่า้นบน ดา้นลา่ง และดา้นขา้งเทา่กนั  
ดรูปู A10-A

3.  หากป๊ัมขบัเคลือ่นดว้ยสายพานลิม่ ใหต้รวจสอบการวางแนวโดยใช ้
ไมบ้รรทดัวดัเสน้ตรงขนาดยาวหรอืดงึเชอืกไปตามแนวผวิของลอ้
ใหต้งึ ดรูปู A10-B

4.  ท�าการตรวจสอบการวางแนวขัน้สดุทา้ยหลงัจากทีต่ดิตัง้ทอ่แลว้ 
ดรูายการที ่13 ในสว่นของระบบทอ่
รปู A11 และ รปู A12 แสดงชดุตวัขบัตรงทัว่ไปและชดุตวัขบั
เกยีรท์ดรอบ

5.  ส�าหรับการใชง้านในอณุหภมูทิีส่งู (สงูกวา่ 300°F) โปรดรอใหป๊ั้มมี
อณุหภมูถิงึจดุทีจ่ะใชง้านกอ่น จากนัน้ใหต้รวจสอบการวางแนวอกี
ครัง้

รปู A11: ตวัขบัตรง

รปู A12: ตวัขบัเกยีรท์ดรอบ
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12. ขอ้ตอ่ทัง้หมดของระบบทอ่ควรตอ่กนัอยา่งแน่นหนา อปุกรณก์นัร่ัว
ของทอ่จะชว่ยยนืยนัวา่ขอ้ตอ่ทีเ่ชือ่มกนัจะไมเ่กดิการร่ัวซมึ การร่ัว
ซมึในทอ่ดดูทีด่งึอากาศเขา้มาอาจท�าใหป๊ั้มมเีสยีงดงัและมี
ประสทิธภิาพลดลงได ้ไมแ่นะน�าใหใ้ชเ้ทป PTFE ของชอ่ง NPT 
เป็นอปุกรณก์นัร่ัวของทอ่ การด�าเนนิการเชน่นีอ้าจท�าใหป๊ั้มรา้วได ้

13. การวางแนว - ตรวจสอบการวางแนวของตวัขบัหลงัจากตดิตัง้ทอ่
แลว้ ขณะตรวจสอบการวางแนวของป๊ัมเป็นครัง้สดุทา้ย ใหถ้อดหวั
ป๊ัมออกและใชฟิ้ลเลอรเ์กจตรวจสอบวา่มรีะยะชอ่งวา่งรอบๆ ระหวา่ง
ตวัหมนุและเรอืนป๊ัมหรอืไม ่เนือ่งจากความคลาดเคลือ่นในการผลติ 
ชอ่งระยะหา่งของปลอกวงแหวน ฯลฯ ตวัหมนุจงึอาจไมอ่ยูก่ ึง่กลาง
ของตวัเรอืนป๊ัม แตไ่มค่วรใชก้ารลาก เนือ่งจากการลากจะท�าใหเ้กดิ
การวางแนวตวัป๊ัมทีไ่มถ่กูตอ้ง หรอืท�าใหเ้รอืนป๊ัมบดิเบีย้วไปจาก
แรงตงึของแนวทอ่ได ้การตรวจสอบนีเ้ป็นสิง่ทีค่วรด�าเนนิการอยา่ง
ยิง่กบัการตดิตัง้ป๊ัมอเนกประสงคข์นาด Q, M และ N

14. ควรใหค้วามสนใจทอ่ส�ารองทีต่ดิอยูก่บัเสือ้สบู ปลอกอดั ฯลฯ 
ส�าหรับใหค้วามรอ้น ใหค้วามเย็น ชบุแข็ง หรอืเพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ๆ 
ขณะทีท่อ่ก�าลงัสง่ของเหลวทีป๊ั่มมา

15. ตดิอปุกรณร์ะบายแรงดนัทีส่ว่นใดสว่นหนึง่ของป๊ัมและระบบทอ่ที่
สามารถปิดวาลว์ไดแ้ละสามารถแยกออกมาไดท้ัง้หมด  
ขอ้ส�าคญัอยา่งยิง่:
a. เมือ่จัดการกบัของเหลวเย็น เชน่ แอมโมเนยีท�าความเย็น ซึง่

สามารถมอีณุหภมูสิงูขึน้เทา่อณุหภมูโิดยรอบไดเ้มือ่ปิดใชง้าน
ป๊ัม

b. เมือ่จัดการกบัของเหลว เชน่ แอสฟัลตห์รอืกากน�้าตาล ซึง่ควร
ไดรั้บความรอ้นกอ่นจงึจะสามารถป๊ัมได ้

การเพิม่ขึน้ของอณุหภมูสิามารถท�าใหข้องเหลวขยายตวัได ้หาก
ไมม่ขีอ้ก�าหนดในการระบายแรงดนัในสว่นทีปิ่ด กอ็าจมโีอกาสทีป๊ั่ม
หรอืทอ่จะแตกออกได ้

รปู A13

วางทอ่ออ้มสิง่
กดีขวางไปทาง
แนวนอน

สิง่กดีขวาง

ขอ้ควรปฏบิตั ิ ขอ้หา้มปฏบิตั ิ

สิง่กดีขวาง

รปู A14

รักษาทอ่ทีเ่ป็นแนวนอนยาว
ใหอ้ยูใ่ตร้ะดบัของเหลว

ขอ้ควรปฏบิตั ิ

ขอ้หา้มปฏบิตั ิ

ระบบทอ่
ตน้เหตขุองปัญหาเกีย่วกบัป๊ัมจ�านวนมากนัน้มาจากทอ่ดดู โดยทอ่ดดู
ควรมขีนาดใหญแ่ละมรีะยะสัน้ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้ส�าหรับความชว่ย
เหลอืในการเลอืกทอ่ดดูและทอ่ปลอ่ยในขนาดทีเ่หมาะสม โปรดดแูค็ต
ตาล็อกท ัว่ไปของ Viking สว่นที ่510
กอ่นเริม่วางผังและตดิตัง้ระบบทอ่ ใหพ้จิารณาประเด็นดงัตอ่ไปนี:้
1.  อยา่ใชท้อ่ทีเ่ล็กกวา่ขอ้ตอ่ของชอ่งป๊ัม
2.  ตรวจสอบวา่ดา้นในของทอ่สะอาดกอ่นทีจ่ะตดิตัง้เขา้กบัป๊ัม
3.  วาลว์หวักะโหลก - เมือ่ป๊ัมของเหลวทีม่นี�้าหนักเบาดว้ยระยะดดูยก 

วาลว์หวักะโหลกทีป่ลายทอ่ดดูหรอืวาลว์กนักลบัตวัแรกในทอ่แนว
นอนจะเกบ็ของเหลวไวใ้นแนวทอ่และท�าใหป๊ั้มลอ่ของเหลวไดง้า่ย
ขึน้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่วาลว์หวักะโหลกหรอืวาลว์กนักลบัมขีนาด
ใหญเ่พยีงพอเพือ่ไมใ่หส้ ิน้เปลอืงของเหลวในทอ่มากเกนิไป

4.  เมือ่มสี ิง่กดีขวางบรเิวณทอ่ดดูหรอืทอ่ปลอ่ย ใหว้างทอ่ออ้มสิง่
กดีขวางไปแทนทีจ่ะวางทอ่ครอ่ม การวางทอ่ครอ่มจะท�าใหเ้กดิ
โพรงอากาศ ดรูปู A13

5.  เอยีงทอ่เพือ่ใหไ้มเ่กดิโพรงอากาศหรอืโพรงของเหลวหากสามารถ
ท�าได ้โพรงอากาศในทอ่ดดูจะท�าใหป๊ั้มลอ่ของเหลวไดย้าก

6.  ส�าหรับทอ่ดดูทีม่แีนวทอ่แนวนอนยาว ใหรั้กษาสว่นทีเ่ป็นแนวนอน
ใหอ้ยูต่�า่กวา่ระดบัของเหลว หากสามารถท�าได ้วธินีีจ้ะชว่ยใหม้ี
ของเหลวเต็มทอ่และชว่ยลดปรมิาณอากาศทีป๊ั่มจะตอ้งถา่ยออกไป
เมือ่เริม่ใชง้าน วธินีีจ้ะมปีระโยชนม์ากทีส่ดุเมือ่ไมม่วีาลว์หวักะโหลก 
ดรูปู A14

7.  เมือ่เดนิทอ่กบัระบบทีร่อ้นหรอืเย็น (ของเหลวทีก่�าลงัจัดการมี
อณุหภมูทิีต่า่งจากอากาศรอบๆ ป๊ัม) ใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ตรยีมระยะเผือ่
ไวส้�าหรับการขยายหรอืการหดตวัของทอ่แลว้ ควรใชแ้นวทอ่แบบ
วง ขอ้ตอ่ขยาย หรอืแบบไมม่ตีวัยดึ (ไมไ่ดห้มายความวา่ไมม่กีาร
รองรับ) เพือ่ใหเ้รอืนป๊ัมไมบ่ดิงอ

8.  ทีก่รอง - ควรพจิารณาการใชท้ีก่รองทีด่า้นดดูของเหลวของป๊ัม
แบบปรมิาตรแทนทีเ่ชงิบวก ทีก่รองจะดกัจับสิง่แปลกปลอมไมใ่ห ้
เขา้สูป๊ั่ม หากไมม่ทีีก่รอง สิง่แปลกปลอมอาจกดีขวางป๊ัมและท�าให ้
ช ิน้สว่นภายในและตวัขบัเสยีหายได ้ตาขา่ยหรอืรภูายในชอ่งเก็บ
ของทีก่รองควรมขีนาดใหญเ่พยีงพอเพือ่ไมใ่หส้ง่ผลใหแ้รงดนัลด
ลงมากเกนิไป แตค่วรละเอยีดพอทีจ่ะปกป้องป๊ัมได ้หากไมแ่น่ใจ
เกีย่วกบัขนาดทีเ่หมาะสม โปรดสอบถามผูผ้ลติเพือ่ใหท้ราบขนาด
ทอ่ อตัราการไหล และความหนดืทีเ่กีย่วขอ้ง ควรก�าหนดวธิกีาร
ท�าความสะอาดทีก่รองรว่มดว้ย หากป๊ัมท�างานอยา่งตอ่เนือ่ง ควร
สรา้งทอ่เบีย่งรอบๆ ทีก่รอง หรอืวางทีก่รองสองตวัไวข้นานกนักบั
วาลว์ทีเ่หมาะสมเพือ่ใหแ้ยกท�าความสะอาดไดง้า่ย การใชท้ีก่รอง
ส�าคญัเป็นอยา่งยิง่ในชว่งเริม่ใชง้าน เนือ่งจากจะชว่ยท�าความ
สะอาดรอยเชือ่ม ตะกอนในทอ่ และสิง่แปลกปลอมอืน่ๆ จากระบบ
ได ้ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดด ูTSM 640

9.  หากป๊ัมไมม่วีาลว์ระบายแรงดนั ควรพจิารณาการตดิวาลว์ระบายแรง
ดนัในทอ่ปลอ่ย โปรดดบูทอภปิรายเกีย่วกบัอปุกรณป้์องกนัแรงดนั
ใตร้ายการที ่5 ในสว่นหมายเหตกุารตดิต ัง้ท ัว่ไป

10. ไมค่วรใชป๊ั้มรองรับทอ่ ควรใชอ้ปุกรณแ์ขวนทอ่ อปุกรณค์�้าทอ่  
ขาตัง้รองทอ่ ฯลฯ

11. เมือ่ยดึทอ่เขา้กบัป๊ัม ไมจ่�าเป็นตอ้งใชแ้รงตงึกบัเรอืนป๊ัมเสมอไป 
การ “โยน” หรอืการ “ลาก” ทอ่ไปยงัป๊ัมจะ ท�าใหเ้กดิการบดิงอ 
การวางแนวทีไ่มถ่กูตอ้ง และอาจท�าใหป๊ั้มเกดิการสกึหรออยา่ง
รวดเร็ว อยา่ใชป๊ั้มเพือ่แกไ้ขขอ้ผดิพลาดในขัน้ตอนการวางแผนผัง
ทอ่หรอืการประกอบ

TSM 1600  |  ฉบบัที ่B  |  หนา้ 15 จาก 20© 2019 Viking Pump, Inc. • ซดีารฟ์อลส ์ไอโอวา  



หากป๊ัมยงัไมส่ง่ของเหลวออกมา ปัญหาอาจเกดิจากขอ้ตอ่ไปนีอ้ยา่ง
นอ้ยหนึง่ขอ้:
1.  การร่ัวซมึของอากาศในทอ่ดดู การอา่นเกจวดัสญุญากาศจะชว่ย

ระบไุดว้า่มปัีญหาเกดิขึน้หรอืไม่
2.  ปลายทอ่ดดูจุม่ลงในของเหลวไดไ้มล่กึพอ
3.  ระยะดดูยกมากเกนิไปหรอืทอ่ดดูเล็กเกนิไป
4.  ของเหลวระเหยเป็นไอในทอ่ดดูกอ่นทีจ่ะไหลสูป๊ั่ม
หากพจิารณาขอ้เหลา่นีแ้ลว้ยงัไมส่ามารถป๊ัมของเหลวได ้โปรดตรวจ
สอบประเด็นทัง้หมดภายใตส้ว่นการเร ิม่ใชง้านอกีครัง้ อา่นสว่นการ
แกไ้ขปญัหาในคูม่อืนีแ้ลว้ลองอกีครัง้ หากยงัไมส่ามารถป๊ัมไดอ้กี 
โปรดตดิตอ่ตวัแทน Viking Pump® ของคณุ

การแกไ้ขปญัหา
ป๊ัม Viking ทีต่ดิตัง้และบ�ารงุรักษาอยา่งเหมาะสมจะใหป้ระสทิธภิาพ
การท�างานทีย่าวนานและน่าพงึพอใจ
หมายเหต:ุ กอ่นท�าการปรับป๊ัมหรอืเปิดหอ้งของเหลวของป๊ัมดว้ยวธิี
ใดๆ กต็าม โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่:
1.  ระบายแรงดนัทัง้หมดในหอ้งป๊ัมออกไปแลว้ผา่นทางทอ่ดดูหรอืทอ่

ปลอ่ย หรอืทางชอ่งเปิดอืน่ๆ ทีม่ไีวใ้ชร้ะบายแรงดนั
2.  ตวัขบัถกู “ปิดใชง้าน” เพือ่ไมใ่หส้ามารถเริม่ท�างานไดโ้ดยไมต่ัง้ใจ

ในขณะทีก่�าลงัด�าเนนิงานกบัป๊ัมอยู่
3.  ป๊ัมถกูปลอ่ยใหเ้ย็นลงจนถงึจดุทีไ่มอ่าจท�าใหบ้คุคลอืน่ๆ ถกูลวกได ้
หากมปัีญหาเพิม่ขึน้ ขัน้ตอนแรกอยา่งหนึง่ในการคน้หาสาเหตคุอืการ
ตดิตัง้เกจวดัสญุญากาศในชอ่งดดู และตดิตัง้เกจวดัแรงดนัในชอ่ง
ปลอ่ย คา่ทีอ่า่นไดจ้ากเกจเหลา่นีม้กัจะชว่ยใหท้ราบวา่ควรเริม่คน้หา
สาเหตจุากสว่นใด

เกจวดัสญุญากาศ - ชอ่งดดู
1.  คา่ทีว่ดัไดส้งูหมายถงึ:

a. ทอ่ดดูถกูปิดกัน้จากวาลว์หวักะโหลกทีต่ดิขดั 
วาลว์ประตนู�้าทีต่ดิขดั หรอืทีก่รองทีอ่ดุตนั

b. ของเหลวหนดืเกนิกวา่ทีจ่ะไหลผา่นทอ่ได ้
c. ระยะยกสงูเกนิไป
d. ทอ่เล็กเกนิไป

2.  คา่ทีว่ดัไดต้�า่หมายถงึ:
a. อากาศร่ัวซมึในทอ่ดดู
b. ปลายทอ่ไมไ่ดจุ้ม่อยูใ่นของเหลว
c. ป๊ัมสกึหรอ
d. ป๊ัมแหง้ ควรลอ่ของเหลวกอ่น

3.  คา่ทีว่ดัไดม้คีวามผนัผวน ขึน้ลง หรอืไมแ่นน่อน:
a. ของเหลวระเหยเป็นไอ
b. ของเหลวออกมาจากป๊ัมชา้ เป็นไปไดว้า่มอีากาศร่ัวซมึ  

มขีองเหลวอยูเ่หนอืปลายทอ่ดดูไมเ่พยีงพอ
c. แรงสัน่จากการเกดิโพรง การวางแนวทีไ่มถ่กูตอ้ง 

หรอืมชี ิน้สว่นทีเ่สยีหาย

การเร ิม่ใชง้าน
กอ่นเริม่ใชง้านป๊ัม ใหต้รวจสอบเงือ่นไขตอ่ไปนี:้
1.  มเีกจวดัสญุญากาศและแรงดนับนป๊ัมหรอืใกลป๊ั้มหรอืไม ่เกจเหลา่นี้

เป็นวธิทีีเ่ร็วและแมน่ย�าทีส่ดุในการคน้หาวา่เกดิปัญหาใดขึน้กบัป๊ัม
2.  ตรวจสอบการวางแนว - ดคู�าแนะน�าในสว่นการวางแนวของคูม่อืนี้
3.  ตรวจสอบทอ่เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ไมม่แีรงตงึในเรอืนป๊ัม
4.  หมนุเพลาป๊ัมดว้ยมอืเพือ่ใหแ้น่ใจวา่หมนุไดอ้ยา่งอสิระ ใหแ้นใ่จวา่

ตวัขบัของปั๊มถกูปิดใชง้านอยูห่รอืไมส่ามารถเปิดใชง้านได้
กอ่นด�าเนนิการนี้

5.  เขยา่มอเตอรเ์พือ่ใหแ้น่ใจวา่หมนุไปในทศิทางทีถ่กูตอ้ง ใหด้บูท
อภปิรายเกีย่วกบัการหมนุของป๊ัมภายใตร้ายการที ่4 ในสว่น
หมายเหตกุารตดิต ัง้ท ัว่ไป

6.  ตรวจสอบวาลว์ระบายแรงดนัเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ตดิตัง้อยา่งถกูตอ้ง 
โปรดดบูทอภปิรายเกีย่วกบัวาลว์ระบายแรงดนัในสว่นหมายเหตุ
การตดิต ัง้ท ัว่ไป

7.  ตรวจสอบทอ่ดดูเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่:
a. ทอ่ทัง้หมดเชือ่มถงึกนัอยา่งแน่นหนา
b. วาลว์เปิดอยู่
c. ปลายทอ่อยูต่�า่กวา่ระดบัของเหลว

8.  ตรวจสอบทอ่ปลอ่ยเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่:
a. ทอ่ทัง้หมดเชือ่มถงึกนัอยา่งแน่นหนา
b. วาลว์เปิดอยู่
c. มพีืน้ทีร่องรับของเหลว

9.  หลอ่ลืน่หวัอดัจาระบขีองป๊ัมโดยใชจ้าระบปีระเภท #2 NLGI ตรวจ
สอบเกยีรท์ดรอบ มอเตอร ์ประกบั ฯลฯ ตามค�าแนะน�าและหลอ่ลืน่
ตามทีผู่ผ้ลติแนะน�า ดคููม่อืการบรกิารทางวศิวกรรม ESB-515  
ทีท่า้ยภาคผนวกซึง่จะระบปุระเภทจาระบมีาตรฐานของ Viking เพือ่
ตรวจสอบการท�างานรว่มกนัได ้

10. ส�าหรับป๊ัมทีต่ดิปะเกน็วงแหวน ใหค้ลายแป้นเกลยีวส�าหรับปลอก
อดัปะเกน็วงแหวนออกเพือ่ใหใ้ชม้อืขยบัปลอกอดัไดเ้ล็กนอ้ย ปรับ
ปลอกอดัเพือ่ลดการร่ัวซมึเฉพาะหลงัจากป๊ัมท�างานเป็นเวลานาน
พอทีจ่ะมอีณุหภมูคิงที ่ปะเก็นวงแหวนควรชุม่เล็กนอ้ยเพือ่ใหรั้กษา
ความเย็นและการหลอ่ลืน่ไว ้

11. หา้มใชป๊ั้ม Viking เพือ่ลา้ง ท�าการทดสอบแรงดนั หรอืทดสอบ
ระบบดว้ยน�้า ถอดป๊ัมออกหรอืวางทอ่รอบๆ ขณะท�าการลา้งหรอื
ทดสอบ การป๊ัมน�้าทีส่กปรกหรอือืน่ๆ เพยีงไมก่ีน่าทกีอ็าจกอ่ใหเ้กดิ
ความเสยีหายไดม้ากกวา่การใชง้านตามปกตเิป็นเวลาหลายเดอืน

12. ตรวจสอบเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ตดิตัง้อปุกรณป้์องกนัทัง้หมดแลว้
13. ตรวจสอบป๊ัมเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไดรั้บความรอ้นในระดบัทีส่ามารถ

ท�างานได ้(หากมเีสือ้สบูหรอืมรีะบบท�าความรอ้น)
หากป๊ัมเริม่สง่ของเหลวภายใน 60 วนิาท ีป๊ัมจะสามารถท�างานตอ่เนือ่ง
ได ้หากของเหลวไมอ่อกมาจากชอ่งปลอ่ย ใหห้ยดุการท�างานของป๊ัม 
การใชง้านป๊ัมนานกวา่หนึง่นาทโีดยไมม่ขีองเหลวภายในอาจท�าใหป๊ั้ม
เสยีหายได ้ตรวจสอบขัน้ตอนทีร่ะบไุว ้พจิารณาวา่เกจทีช่อ่งดดูและ
ชอ่งปลอ่ยใหข้อ้มลูอะไรบา้ง แลว้ดสูว่นการแกไ้ขปญัหา หากทกุ
อยา่งเป็นปกต ิใหใ้สข่องเหลวบางสว่นลงในป๊ัม ซึง่จะชว่ยในการลอ่
ของเหลวใหก้บัป๊ัม
ป๊ัมจะสามารถเปิดใชง้านใหมไ่ด ้หากไมม่ขีองเหลวไหลออกมาภายใน
สองนาท ีใหห้ยดุการท�างานของป๊ัม ป๊ัมตา่งจากคอมเพรสเซอร ์โดยป๊ัม
จะไมท่�าใหเ้กดิแรงดนัอากาศสะสมเป็นปรมิาณมาก อาจจ�าเป็นตอ้ง
ระบายแรงดนัในทอ่ปลอ่ยจนกวา่ของเหลวจะเริม่ไหล
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เกจวดัแรงดนั - ชอ่งปลอ่ย
1.  คา่ทีว่ดัไดส้งูหมายถงึ:

a. มคีวามหนดืสงู ทอ่ปลอ่ยมเีสน้ผา่นศนูยก์ลางทีเ่ล็ก หรอืทอ่
ปลอ่ยยาว

b. วาลว์ประตนู�้าปิดอยูบ่างสว่น
c. ทีก่รองอดุตนั
d. หวัป๊ัมแนวตัง้ไมร่องรับของเหลวทีม่คีวามถว่งจ�าเพาะสงู
e. ทอ่อดุตนับางสว่นจากการสะสมแรงดนัดา้นในของทอ่
f. ของเหลวในทอ่ไมเ่ป็นไปตามอณุหภมูทิีก่�าหนด
g. ของเหลวในทอ่เกดิปฏกิริยิาเคมแีละกลายเป็นของแข็ง
h. วาลว์ระบายแรงดนัตัง้คา่ไวส้งูเกนิไป

2.  คา่ทีว่ดัไดต้�า่หมายถงึ:
a. วาลว์ระบายแรงดนัตัง้คา่ไวต้�า่เกนิไป
b. กา้นวาลว์ระบายแรงดนัไมไ่ดเ้ขา้ทีอ่ยา่งเหมาะสม
c. ทอ่เบีย่งทีอ่ยูโ่ดยรอบป๊ัมเปิดอยูบ่างสว่น
d. มรีะยะชอ่งวา่งเผือ่มากเกนิไป
e. ป๊ัมสกึหรอ

3.  คา่ทีว่ดัไดม้คีวามผนัผวน ขึน้ลง หรอืไมแ่นน่อน:
a. การเกดิโพรง
b. ของเหลวไหลเขา้สูป๊ั่มชา้
c. มอีากาศร่ัวซมึในทอ่ดดู
d. แรงสัน่จากการวางแนวทีไ่มถ่กูตอ้งหรอืปัญหาทางกล

ขอ้พจิารณาบางอยา่งตอ่ไปนีอ้าจชว่ยในการระบปุญัหา
ไดเ้ชน่กนั:
A. ปั๊มไมป่ั๊มของเหลว

1. ป๊ัมไมส่ามารถลอ่ของเหลวไดเ้นือ่งจากอากาศร่ัวซมึ แทงคอ์ยู่
ในระดบัต�า่ วาลว์หวักะโหลกตดิขดั

2. ระยะดดูยกสงูเกนิไป
3. การหมนุในทศิทางทีไ่มถ่กูตอ้ง
4. มอเตอรม์คีวามเร็วไมต่รงตามทีก่�าหนด
5. วาลว์ดดูและวาลว์ปลอ่ยไมเ่ปิด
6. ทีก่รองอดุตนั
7. วาลว์เบีย่งเปิดอยู ่ตัง้คา่วาลว์ระบายแรงดนัต�า่เกนิไป กา้นวาลว์

ระบายแรงดนัเปิดคา้งอยู่
8. ป๊ัมสกึหรอ
9. การเปลีย่นแปลงใดๆ กบัระบบของเหลวหรอืการท�างานทีอ่าจ

ชว่ยใหค้�าอธบิายเกีย่วกบัปัญหา เชน่ การใชแ้หลง่จา่ย
ของเหลวใหม ่การเพิม่ทอ่ใหม ่ผูป้ฏบิตังิานทีไ่มม่ปีระสบการณ ์
ฯลฯ

10. มรีะยะชอ่งวา่งสว่นปลายมากเกนิไป
11. ต�าแหน่งของหวัป๊ัมไมถ่กูตอ้ง ดรูปู A3
12. การเปลีย่นแปลงอณุหภมูขิองของเหลวหรอืสภาพแวดลอ้ม
13. เฉพาะปั๊มขบัเคลือ่นดว้ยแมเ่หล็ก: ประกบัแมเ่หล็กแยกออก

จากกนั การเปลีย่นแปลงการใชง้าน (อณุหภมู ิแรงดนั ความ
หนดื ฯลฯ) อาจตอ้งใชแ้รงบดิมากกวา่ก�าลงัของประกบั

B. ปั๊มเร ิม่ท�างาน จากน ัน้ไมส่ามารถลอ่ของเหลวได้
1. แทงคจ์า่ยของเหลววา่งอยู่
2. ของเหลวระเหยเป็นไอในทอ่ดดู
3. การร่ัวซมึของอากาศหรอืโพรงอากาศในทอ่ดดู ซึง่เกดิจากการ

มอีากาศร่ัวซมึผา่นปะเกน็หรอืแมคคานคิอลซลี
4. ป๊ัมสกึหรอ

C. ปั๊มมเีสยีงดงั
1. ป๊ัมออ่นก�าลงั (ของเหลวมวลมากไมส่ามารถไหลเขา้สูป๊ั่มไดเ้ร็ว

พอ) ใหเ้พิม่ขนาดของทอ่ดดูหรอืลดความยาวลง
2. ป๊ัมเกดิโพรง (ของเหลวระเหยเป็นไอในทอ่ดดู) ใหเ้พิม่ขนาด

ของทอ่ดดูหรอืลดความยาวลง หากป๊ัมอยูเ่หนอืของเหลว  
ใหเ้พิม่ระดบัของเหลวใหใ้กลก้บัป๊ัมมากขึน้ หากของเหลวอยู่
เหนอืป๊ัม ใหเ้พิม่หวัดดูของเหลว

3. ตรวจสอบการวางแนว
4. เพลาหรอืฟันของตวัหมนุอาจบดิงอ ใหด้ดัใหต้รงหรอืเปลีย่น

ใหม่
5. วาลว์ระบายแรงดนัมเีสยีง เพิม่การตัง้คา่แรงดนั
6. อาจตอ้งยดึฐานหรอืทอ่เพือ่ขจัดหรอืลดการสัน่สะเทอืน
7. อาจมสี ิง่แปลกปลอมทีเ่ขา้ไปในป๊ัมผา่นชอ่งดดู
8. เฉพาะปั๊มขบัเคลือ่นดว้ยแมเ่หล็ก: ประกบัแมเ่หล็กแยกออก

จากกนั ใหปิ้ดป๊ัมแลว้ปลอ่ยใหเ้ย็นลง จากนัน้คอ่ยเปิดใหม่
D. ปั๊มมกี�าลงัไมถ่งึทีก่�าหนด

1. ป๊ัมออ่นก�าลงัหรอืเกดิโพรง ใหเ้พิม่ขนาดของทอ่ดดูหรอืลด
ความยาวลง

2. ทีก่รองอดุตนับางสว่น
3. อากาศร่ัวซมึในทอ่ดดูหรอืตามแนวเพลาป๊ัม
4. หมนุชา้เกนิไป ตรวจสอบวา่มอเตอรห์มนุตามความเร็วทีก่�าหนด

หรอืไม ่และมกีารเดนิสายถกูตอ้งหรอืไม่
5. ทอ่เบีย่งรอบป๊ัมเปิดอยูบ่างสว่น
6. ตัง้คา่วาลว์ระบายแรงดนัต�า่เกนิไปหรอืวาลว์เปิดคา้งไว ้
7. ป๊ัมสกึหรอ
8. มรีะยะชอ่งวา่งสว่นปลายมากเกนิไป
9. ต�าแหน่งของหวัป๊ัมไมถ่กูตอ้ง ดรูปู A3

E. ปั๊มใชก้�าลงัมากเกนิไป
1. หมนุเร็วเกนิไป ตรวจสอบวา่ความเร็วมอเตอร ์อตัราทด ขนาด

ของลอ้ และสว่นประกอบตวัขบัอืน่ๆ ถกูตอ้งส�าหรับการใชง้าน
หรอืไม่

2. ของเหลวหนดืเกนิไปเมือ่เทยีบกบัขนาดของตวัป๊ัม ใหค้วาม
รอ้นกบัของเหลวเพือ่ลดความหนดื เพิม่ขนาดทอ่ ลดความเร็ว
ของป๊ัมลง หรอืใชม้อเตอรข์นาดใหญข่ึน้

3. แรงดนัปลอ่ยสงูกวา่ทีค่�านวณไว ้ตรวจสอบดว้ยเกจวดัแรงดนั 
เพิม่ขนาดหรอืลดความยาวของทอ่ ลดความเร็ว (ก�าลงั) หรอื
ใชม้อเตอรข์นาดใหญข่ึน้

4. ขนัปลอกอดัปะเก็นวงแหวนแน่นเกนิไป
5. ป๊ัมวางแนวไมถ่กูตอ้ง
6. ระยะชอ่งวา่งเผือ่บนสว่นประกอบของป๊ัมอาจไมเ่พยีงพอตอ่

สภาวะการท�างาน ตรวจสอบชิน้สว่นเพือ่หารอ่งรอยการลาก
หรอืสมัผัสกบัป๊ัม แลว้เพิม่ระยะชอ่งวา่งในต�าแหน่งทีจ่�าเป็น

7. วาลว์ระบายแรงดนัของระบบตัง้คา่ไวส้งูเกนิไป
8. ปลอกวงแหวนถกูล็อกไวก้บัเพลาหรอืหมดุ หรอืมขีองเหลวกอ่

ตวัในป๊ัม
F. การสกึหรออยา่งรวดเร็ว

การใชง้านป๊ัมสว่นมากจะมรีะยะเวลาหลายเดอืนหรอืหลายปีกอ่นที่
จะสญูเสยีความสามารถในการสง่ก�าลงัหรอืแรงดนัลงทลีะนอ้ย  
การตรวจสอบป๊ัมดงักลา่วจะแสดงใหเ้ห็นถงึรปูแบบการสกึหรอทลีะ
นอ้ยบนชิน้สว่นทกุชิน้ การสกึหรออยา่งรวดเร็วจะเกดิขึน้ในเวลา
เพยีงไมก่ีน่าท ีชัว่โมง หรอืวนั สงัเกตไดจ้ากรอ่งลกึ รอยครดู  
การบดิ การแตกหกั หรอืสญัญาณรนุแรงของปัญหาทีค่ลา้ยกนั ดู
ตารางการสกึหรออยา่งรวดเร็ว
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การสกึหรออยา่งรวดเร็ว 

ตารางการสกึหรออยา่งรวดเร็ว
สาเหตุ รอ่งรอย วธิแีกไ้ขทีเ่ป็นไปได้

1

กา
รเ

สยี
ดส

ี

รอ่งหรอืรอยทีเ่กดิจาก
อนุภาคทีม่ขีนาดใหญ่
และแข็ง การสกึหรอ
อยา่งรวดเร็วของปลอก
วงแหวนจากวตัถเุสยีดสี
ทีม่ขีนาดเล็กมาก หรอื
สิง่ใดกต็ามทีม่ลีกัษณะ
ระหวา่งสองอยา่งนี้

ลา้งระบบโดยถอดป๊ัมออก ตดิตัง้ที่
กรองในทอ่ดดู วตัถแุละอนุภาคที่
กอ่ใหเ้กดิการเสยีดสจีะถกูขจัด
ออกไปหลงัจากลา้ง 2-3 รอบ 
(หรอืวนั)

2

กา
รผ

กุร
อ่น

สนมิ รอยหลมุ หรอื
โลหะที ่“แหวง่”

ตรวจสอบรายการของเหลวในแค็ต
ตาล็อกทัว่ไปของ Viking เพือ่ดู
วสัดตุา่งๆ ของค�าแนะน�าส�าหรับ
โครงสรา้ง พจิารณาวา่วสัดทุัง้หมด
ทีใ่ชใ้นโครงสรา้งของป๊ัมไดรั้บ
ความเสยีหายหรอืไม ่พจิารณาวสัดุ
อืน่ๆ ทีใ่ชใ้นระบบเพือ่ดวูา่วสัดุ
เหลา่นีต้า้นทานตอ่ของเหลวดงั
กลา่วอยา่งไร ตรวจสอบเพือ่ดวูา่
ของเหลวปนเป้ือนจนท�าใหผ้กุรอ่น
มากกวา่ทีค่าดการณไ์วห้รอืไม่

3

เก
นิข

ดีจ
�าก

ดั
กา

รท
�าง

าน

เสยีงดงัระหวา่งท�างาน 
ปลอกวงแหวนแตก 
เพลาบดิ ชิน้สว่นตา่งๆ 
มรีอ่งรอยของความรอ้น
สงู (การเปลีย่นส)ี

ตรวจสอบแค็ตตาล็อกทัว่ไปเพือ่ดู
ขดีจ�ากดัการท�างานของรุน่ที่
เกีย่วขอ้งโดยเฉพาะ

4

ระ
ยะ

ช
อ่ง

วา่
งเ

ผ
ือ่

ไม
เ่พ

ยีง
พ

อ

ป๊ัมอาจหยดุท�างานได ้
รอ่งรอยของการกระทบ
กนัอยา่งรนุแรงระหวา่ง
ปลายฟันเฟืองตวัหมนุ
และหวัป๊ัมหรอืชิน้สว่น
อืน่ๆ

เพิม่ระยะชอ่งวา่งสว่นปลายหรอื
ตดิตวัตวัแทน Viking Pump® ของ
คณุพรอ้มแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบั
การใชง้านเพือ่ขอรับขอ้มลูเกีย่วกบั
ระยะชอ่งวา่งเผือ่ทีเ่หมาะสม

5

ขา
ดก

าร
หล

อ่ล
ืน่ แบริง่มเีสยีงดงั การให ้

ความรอ้นเฉพาะพืน้ที่
กบัแบริง่หรอืลปิซลี มี
ควนั ปลอกวงแหวนสกึ
อยา่งรวดเร็ว

ตรวจสอบวา่หวัอดัจาระบทีัง้หมด
ทาจาระบแีลว้กอ่นทีจ่ะเริม่ใชง้าน 
และปฏบิตัติามค�าแนะน�าในการ
หลอ่ลืน่อปุกรณข์บัเคลือ่น รวมถงึ
พจิารณาการใชอ้ปุกรณห์ลอ่ลืน่
เสรมิ

6

กา
รว

าง
แน

วท
ีไ่ม

ถ่กู
ตอ้

ง

การสกึหรอทีเ่พยีงสว่น
เดยีวของพืน้ผวิ เชน่ 
ดา้นใดดา้นหนึง่ของเรอืน
ป๊ัม ดา้นใดดา้นหนึง่ของ
ปลอกอดัปะเกน็วงแหวน 
หรอืเฉพาะสว่นใดสว่น
หนึง่ของผวิหวัเรอืนป๊ัม

ตรวจสอบการวางแนวของอปุกรณ์
ขบัเคลือ่นและทอ่ซ�้า ตรวจสอบ
การวางแนวภายใตส้ภาวะทีใ่กล ้
เคยีงกบัสภาวะในการใชง้านให ้
มากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท�าได ้

7

แท
งค

แ์ห
ง้

ป๊ัมหยดุท�างานเนือ่งจาก
ชิน้สว่นขยายตวัออกไม่
เทา่กนัจากความรอ้น
จากการเสยีดส ีรอยครดู
ระหวา่งผวิหนา้ทีม่กีาร
เคลือ่นทีแ่บบสมัพันธ์
กนั บา่ซลีและหมดุ
เฟืองเปลีย่นสเีนือ่งจาก
มคีวามรอ้นสงู

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มขีองเหลวใน
ระบบในขณะทีเ่ริม่ท�างาน ตัง้
นาฬกิาเตอืนอตัโนมตัหิรอืปิดระบบ
หากแทงคจ์า่ยของเหลวแหง้

การบ�ารงุรกัษาเชงิป้องกนั
การท�าขัน้ตอนการบ�ารงุรักษาเชงิป้องกนัเป็นครัง้คราวจะชว่ยยดือายกุาร
ใชง้านของป๊ัมและลดตน้ทนุโดยรวมของการเป็นเจา้ของ
A. การหลอ่ลืน่ - ทาจาระบทีีห่วัอดัจาระบเีมือ่ใชง้านทกุๆ 500 ชัว่โมง 

หากใชง้านหนักมาก ใหท้าจาระบบีอ่ยขึน้ ทาอยา่งเบามอืดว้ยหวัอดั
จาระบจีนกวา่จะมจีาระบอีอกมาจากลปิซลี หรอืปลั๊กระบายแรงดนั
แบบมลีกัษณะคลา้ยกนัและมสีเีหมอืนกบัจาระบใีหม่
ใชจ้าระบปีระเภท NLGI #2 ส�าหรับการใชง้านปกต ิด ูESB-515  
ทีท่า้ยภาคผนวกซึง่จะระบปุระเภทจาระบมีาตรฐานของ Viking 
เพือ่ตรวจสอบการท�างานรว่มกนัได ้ส�าหรับการใชง้านในอณุหภมูทิี่
รอ้นหรอืเย็น ใหใ้ชจ้าระบทีีเ่หมาะสม

B. การปรบัปะเก็นวงแหวน - จ�าเป็นตอ้งท�าการปรับปะเกน็วงแหวน
เป็นครัง้คราวเพือ่รักษาระดบัการร่ัวซมึใหอ้ยูใ่นระดบัซมึเล็กนอ้ย 
หากไมส่ามารถลดระดบัการร่ัวซมึไดด้ว้ยการขนัใหแ้น่นเล็กนอ้ย ให ้
เปลีย่นปะเกน็วงแหวนหรอืใชป้ระเภทอืน่แทน โปรดดคููม่อืบรกิาร
ทางเทคนคิเพือ่ดรูายละเอยีดการเปลีย่นปะเกน็วงแหวนใหมส่�าหรับ
ซรีสีร์ุน่ผลติภณัฑท์ีต่อ้งการ

C. การปรบัระยะชอ่งวา่งสว่นปลาย - หลงัจากใชง้านมาเป็นระยะ
เวลานาน ชอ่งวา่งระหวา่งปลายฟันเฟืองตวัหมนุและหวัป๊ัมอาจมี
มากขึน้เนือ่งจากการสกึหรอ การสกึหรอนีอ้าจท�าใหส้ญูเสยีก�าลงั
หรอืแรงดนัได ้โดยปกตแิลว้ การก�าหนดระยะชอ่งวา่งสว่นปลาย
ใหมจ่ะปรับปรงุประสทิธภิาพการท�างานของป๊ัม โปรดดวูธิกีารปรับ
ระยะชอ่งวา่งสว่นปลายส�าหรับป๊ัมทีเ่กีย่วขอ้งไดใ้น TSM ส�าหรับ 
ซรีสีร์ุน่ทีต่อ้งการ

D. ตรวจสอบชิน้สว่นภายใน - หมัน่ถอดหวัป๊ัมออก ตรวจสอบการ
สกึหรอของเฟืองและปลอกวงแหวนรวมถงึหวัและหมดุ การเปลีย่น
ปลอกวงแหวนส�าหรับเฟืองและหมดุเฟืองทีม่รีาคาไมส่งูมากเมือ่
เกดิการสกึหรอเพยีงระดบักลางจะชว่ยใหไ้มต่อ้งเปลีย่นชิน้สว่น
ตา่งๆ ทีม่รีาคาสงูกวา่ในภายหลงั โปรดดวูธิกีารถอดหวัป๊ัมไดใ้น 
TSM ส�าหรับซรีสีร์ุน่ทีต่อ้งการ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เฟืองไมเ่ลือ่น
หลดุออกจากหมดุเฟืองขณะทีถ่อดหวัป๊ัมออก หากเฟืองเลือ่นหลดุ 
อาจท�าใหบ้คุคลไดรั้บบาดเจ็บหรอืท�าใหช้ ิน้สว่นเสยีหายได ้

E. การท�าความสะอาดปั๊ม - ป๊ัมทีส่ะอาดจะงา่ยตอ่การตรวจสอบ 
หลอ่ลืน่ ปรับ และระบายความรอ้น

F. การจดัเก็บ - หากจ�าเป็นตอ้งจัดเกบ็ป๊ัมหรอืไมไ่ดใ้ชง้านป๊ัมเป็น
เวลา 6 เดอืนขึน้ไป จะตอ้งปลอ่ยของเหลวออกจากป๊ัมและทา
น�้ามนัเครือ่งปราศจากสารชะลา้ง SAE 30 ไวบ้างๆ ทีช่ ิน้สว่นภายใน
ทัง้หมดของป๊ัม หลอ่ลืน่ช ิน้สว่นตา่งๆ และทาจาระบทีีส่ว่นตอ่เพลา
ของป๊ัม Viking ขอแนะน�าใหห้มนุเพลาป๊ัมดว้ยมอืใหค้รบหนึง่รอบ 
ทกุๆ 30 วนั เพือ่เป็นการหมนุเวยีนน�้ามนั ขนัขอ้ตอ่ปะเกน็ทัง้หมด
ใหมอ่กีครัง้กอ่นใชป๊ั้ม
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การบ�ารงุรกัษา
1.  ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารระบายป๊ัมทีม่แีรงดนัของระบบหลง

เหลอือยู ่หรอืป๊ัมทีจั่ดการกบัของเหลวทีม่แีรงดนัไอสงู เชน่ แกส๊ 
LP, แอมโมเนยี, ฟรอีอน ฯลฯ ผา่นทอ่ดดูหรอืทอ่ปลอ่ยหรอืชอ่ง 
อืน่ๆ ทีม่ไีวเ้พือ่วตัถปุระสงคน์ี้

2.  ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ หากป๊ัมยงัคงไดรั้บการตดิตัง้อยูก่บัตวัขบั
ขณะทีก่�าลงัท�าการบ�ารงุรักษา ตวัขบัตอ้งไดรั้บการ “ปิดใชง้าน” 
เพือ่ใหไ้มส่ามารถเริม่ท�างานไดโ้ดยไมไ่ดต้ัง้ใจขณะก�าลงัด�าเนนิ
งานกบัป๊ัมอยู่

3.  ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ป๊ัมทีจั่ดการกบัของเหลวทีม่คีณุสมบตัิ
กดักรอ่น ตดิไฟได ้รอ้น หรอืเป็นพษิไดรั้บการถา่ย ลา้ง ระบาย 
และ/หรอืท�าใหเ้ย็นลงกอ่นทีจ่ะแยกชิน้สว่น

4.  ควรนกึไวเ้สมอวา่ขัน้ตอนการบ�ารงุรักษาเชงิป้องกนัทีเ่รยีบงา่ย
เพยีงไมก่ีข่ัน้ตอน เชน่ การหลอ่ลืน่ การปรับระยะชอ่งวา่งสว่นปลาย 
การตรวจสอบชิน้สว่นภายใน ฯลฯ เป็นระยะๆ จะชว่ยยดือายกุารใช ้
งานของป๊ัมได ้

5.  ควรขอรับ อา่น และเกบ็รักษาค�าแนะน�าในการบ�ารงุรักษาทีม่า
พรอ้มกบัป๊ัมไว ้

6.  ควรมชี ิน้สว่นอะไหล ่ป๊ัม หรอืระบบส�ารอง โดยเฉพาะหากป๊ัมเป็น
สว่นทีจ่�าเป็นในการท�างานหรอืกระบวนการทีส่�าคญั

7.  ไมค่วรท�าชิน้สว่นตา่งๆ ตกหลน่ระหวา่งการแยกชิน้สว่น เชน่ เฟือง
สามารถเลือ่นหลดุจากหมดุไดข้ณะถอดหวัป๊ัมออกจากป๊ัม ซึง่การ
ท�าชิน้สว่นตกหลน่อาจท�าใหบ้คุคลไดรั้บบาดเจ็บหรอืท�าใหช้ ิน้สว่น
เสยีหายได ้

8.  ไมค่วรแหยน่ิว้เขา้ไปในชอ่งของป๊ัม เนือ่งจากอาจเกดิการบาดเจ็บ
รา้ยแรงได ้

9.  ไมค่วรหมนุเฟืองทีอ่ยูใ่นหมดุเฟือง เนือ่งจากนิว้มอือาจเขา้ไปตดิ
ระหวา่งฟันเฟืองและสว่นทีเ่วา้ได ้

ขอ้ควรปฏบิตัแิละไมค่วรปฏบิตั ิ
ขอ้ควรปฏบิตัแิละไมค่วรปฏบิตัสิ�าหรับการตดิตัง้ การใชง้าน และการ
บ�ารงุรักษาป๊ัม Viking เพือ่ใหม้ัน่ใจถงึการใชง้านทีป่ลอดภยั ยาวนาน 
และปราศจากปัญหา 

การตดิต ัง้
1.  ควรตดิตัง้ป๊ัมใหใ้กลก้บัแทงคจ์า่ยของเหลวทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท�าได ้
2.  ควรเวน้พืน้ทีท่�างานโดยรอบตวัป๊ัม
3.  ควรใชท้อ่ดดูขนาดใหญ ่สัน้ และตรง
4.  ควรตดิตัง้ทีก่รองในทอ่ดดู
5.  ควรตรวจสอบการวางแนวซ�้าหลงัจากยดึตวัป๊ัมแลว้และตดิตัง้ทอ่

แลว้
6.  ควรตดิวาลว์ระบายแรงดนัทีด่า้นปลอ่ยของป๊ัม
7.  ควรตดัสว่นกลางของปะเกน็ทีใ่ชเ้ป็นฝาปิดชอ่งป๊ัมส�าหรับป๊ัมแบบมี

ชอ่งตดิหนา้แปลนออก
8.  ควรบนัทกึหมายเลขรุน่และหมายเลขซเีรยีลของป๊ัมและเกบ็ไวเ้พือ่

เป็นขอ้มลูอา้งองิในอนาคต

การใชง้าน
1.  ไมค่วรใชง้านป๊ัมดว้ยความเร็วทีม่ากกวา่ทีแ่สดงในแค็ตตาล็อก

ส�าหรับรุน่ป๊ัม
2.  ไมค่วรเพิม่แรงดนัป๊ัมใหส้งูกวา่ทีแ่สดงในแค็ตตาล็อกส�าหรับรุน่ป๊ัม
3.  ไมค่วรใชง้านป๊ัมในอณุหภมูทิีส่งูกวา่หรอืต�า่กวา่ขดีจ�ากดัทีแ่สดง

ในแค็ตตาล็อกส�าหรับรุน่ป๊ัม
4.  ไมค่วรใชง้านป๊ัมโดยไมต่ดิตัง้อปุกรณป้์องกนัทัง้หมดใหพ้รอ้ม
5.  ไมค่วรใชง้านป๊ัมโดยไมต่ดิวาลว์ระบายแรงดนัทีป๊ั่มหรอืในทอ่

ปลอ่ย ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตดิและตัง้คา่วาลว์อยา่งถกูตอ้ง
6.  ไมค่วรใหข้องเหลวในบรเิวณทีต่ดิเสือ้สบูของป๊ัมมอีณุหภมูแิละแรง

ดนัเกนิกวา่ขดีจ�ากดัทีร่ะบไุวใ้นแค็ตตาล็อก
7.  ไมค่วรใชป๊ั้มในระบบทีม่ไีอของเหลว อากาศ หรอืลมจากไอ

ของเหลวหรอืการไลไ่อของเหลวโดยทีไ่มม่ขีอ้ก�าหนดในการปิด
ระบบหากมคีวามเร็วมากเกนิไป ในกรณีทีป๊ั่มเริม่ท�างานเป็น 
เทอรไ์บนแ์ละมคีวามเร็วเกนิกวา่ตวัขบั

8.  ไมค่วรใชง้านป๊ัมโดยทีข่องเหลวทัง้หมดเบีย่งผา่นวาลว์ระบายแรง
ดนัภายในทีต่ดิอยูก่บัป๊ัม หรอืไมม่ขีองเหลวใดๆ ไหลเขา้สูป๊ั่ม
มากกวา่สองนาท ีการใชง้านภายใตส้ภาวะใดๆ เหลา่นีอ้าจท�าให ้
เกดิการสะสมความรอ้นขึน้ในป๊ัม ซึง่อาจท�าใหเ้กดิสภาวะหรอืเหตุ
อนัตรายขึน้
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การรบัประกนั
ป๊ัม ทีก่รอง และขอ้ลดของ Viking อยูภ่ายใตก้ารรับประกนัวา่
ปราศจากขอ้บกพรอ่งดา้นวัสดแุละดา้นคณุภาพของผลติภัณฑภ์ายใต ้
เงือ่นไขการใชแ้ละการบรกิารปกต ิระยะเวลาของการรับประกนัจะแตก
ตา่งกนัออกไปตามประเภทของผลติภณัฑ ์ Viking จะรับผดิชอบใน
การซอ่มแซมหรอืเปลีย่นผลติภณัฑข์อง Viking ทีท่�างานผดิพลาดใน
ระหว่างการรับประกันภายใตเ้งื่อนไขการใชง้านและบริการปกต ิ
ซึง่สาเหตุอันเนื่องมาจากขอ้บกพร่องดา้นวัสดุและดา้นคุณภาพของ
ผลติภณัฑ ์ Viking อาจคนืเงนิ (เป็นเงนิสดหรอืเครดติ) ตามราคา
ผลติภณัฑ ์ Viking ทีซ่ ือ้มา (อาจมกีารหกัคา่สว่นลดทีส่มเหตสุมผล
ตามระยะเวลาการใชง้าน) แทนการซอ่มหรอืเปลีย่นผลติภณัฑ ์Viking 
ดงักลา่วภายใตด้ลุยพนิจิของ Viking แตเ่พยีงผูเ้ดยีว การรับประกนั
ของ Viking อยูภ่ายใตข้อ้จ�ากดั ขดีจ�ากดั การยกเวน้ และขอ้ยกเวน้
บางประการ ส�าเนาใบรับประกนัของ Viking รวมถงึระยะเวลาการรับ
ประกนั ขอ้จ�ากดั ขดีจ�ากดั การยกเวน้ และขอ้ยกเวน้ทีเ่กีย่วขอ้งมเีผย
แพรอ่ยูบ่นเว็บไซตข์อง Viking (www.vikingpump.com/warranty/
warranty-info) สามารถขอรับส�าเนาใบรับประกนัฉบบัเต็มไดโ้ดย
ตดิตอ่ Viking ผา่นทางทีอ่ยูไ่ปรษณียป์กต ิViking Pump, Inc., 406 
State Street, Cedar Falls, Iowa 50613, USA
การรับประกนันีเ้ป็นและจะเป็นการรับประกนัของ Viking โดยเฉพาะ
แตเ่พยีงผูเ้ดยีว และใชแ้ทนการรับประกนัอืน่ๆ ทัง้หมด ทัง้ทีร่ะบไุว ้
โดยชดัแจง้และโดยนัย รวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเพยีงการรับประกนัทัง้หมด 
ทัง้ในดา้นสภาพการใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณชิย ์ และความเหมาะสม
ส�าหรับวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ และการไมล่ะเมดิการรับประกนัซึง่การรับ
ประกนัอืน่ๆ ทัง้หมดไดรั้บการยกเวน้อยา่งชดัแจง้
สทิธหิรอืการเยยีวยาความเสยีหายภายใตก้ารรับประกันนี้เป็นและจะ
เป็นสทิธแิละการเยยีวยาของ Viking โดยเฉพาะแตเ่พยีงผูเ้ดยีว
เทา่นัน้ Viking จะไมต่อ้งรับผดิชอบหรอืมภีาระผกูพันตอ่ผลติภณัฑ์
ใดๆ ทีไ่ดรั้บการรอ้งเรยีนวา่ไดรั้บความเสยีหายในทกุรปูแบบ เวน้แต่
จะมคีวามรับผดิชอบและภาระผกูพันทีเ่ฉพาะเจาะจงระบไุวภ้ายใตก้าร
รับประกนันี้
Viking จะไมต่อ้งรับผดิชอบตอ่การรับประกนันี ้หรอืตอ่ความเสยีหายที่
เป็นการเฉพาะ เกดิขึน้โดยไมค่าดคดิ ความเสยีหายทางออ้ม เกดิขึน้
ตามมา หรอืความเสยีหายทมีบีทลงโทษทกุประเภท รวมถงึแตไ่ม่
จ�ากดัเพยีงการสญูเสยียอดขาย รายได ้ ก�าไร รายรับ การประหยดั
ตน้ทนุหรอืธรุกจิทีเ่กดิขึน้แลว้หรอืยงัไมเ่กดิขึน้ การสญูเสยีสญัญาที่
เกดิขึน้แลว้หรอืยงัไมเ่กดิขึน้ การสญูเสยีไมตร ี การเสือ่มเสยีชือ่เสยีง 
การสญูเสยีทรัพยส์นิ การสญูเสยีขอ้มลู การสญูเสยีการผลติ ระยะ
เวลาหยดุท�างาน หรอืตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้อนัเป็นผลเกีย่วเนือ่งกบัผลติ
ภณัฑใ์ดๆ แมว้า่ Viking จะไดรั้บแจง้ หรอืทราบลว่งหนา้เกีย่วกบั
โอกาสทีจ่ะเกดิความเสยีหายดงักลา่วขึน้ และไมว่า่จะเป็นการไม่
สามารถบรรลวุตัถปุระสงคห์ลกัของผลติภณัฑใ์ดๆ กต็าม

ESB-515
เริม่มผีลบงัคบัใช ้25 กรกฎาคม 2019

การหลอ่ลืน่ปั๊ม VIKING

การใช ้
จาระบี

ค�าอธบิายท ัว่ไป  
ส�าหรบัจาระบที ี ่ 

Viking ใช้
Viking แนะน�า
ซพัพลายเออร์

จาระบทีีใ่ชส้�าหรับแบ
ริง่แบบลดความเสยีด
ทาน แบริง่แบบปลอก 
และ Lantern Ring

จาระบโีพลยีเูรยีอเนก
ประสงคแ์บบพรเีมีย่ม 

EP

จาระบโีพลยีเูรยีอเนก
ประสงคค์ณุภาพพรเีมี่
ยมระดบั 2 ของ NLGI

จาระบทีีใ่ชส้�าหรับ
ปลอกวงแหวน

ส�าหรับฉากยดึเมือ่ซลี
อยูห่ลงัตวัหมนุ

Petrolatum
Chevron

Petrolatum
Snow White

จาระบทีีใ่ชส้�าหรับ 
O-Pro™ Seal

จาระบทีีรั่บประทานได ้
อะลมูนัิมคอมเพล็กซ์

Chevron FM ALC EP 
0, 1, 2

หลอ่ลืน่หวัอดัจาระบแีตล่ะตวัในระยะเวลาใชง้านทกุๆ 500 ชัว่โมงหรอื
ทกุหกเดอืนเมือ่กรณีใดกรณีหนึง่ขา้งตน้ถงึก�าหนดกอ่น หากใชง้านหนัก
มาก ใหท้าจาระบบีอ่ยขึน้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่จาระบดีงักลา่วท�างานรว่ม
กนัไดก้บัจาระบทีี ่Viking ใช ้จาระบทีีใ่ชส้�าหรับปลอกวงแหวนส�าหรับ
ฉากยดึและ O-Pro™ Seal ควรท�างานรว่มกนัไดก้บัของเหลวทีส่บู
ถงัเก็บของเหลวบนปั๊มแอมโมเนยี: จะมกีารจัดสง่ป๊ัมแอมโมเนยี 
4924A Series โดยไมม่นี�้ามนัในถงัเกบ็ของเหลว กอ่นเริม่ใชง้าน ให ้
เตมิถงัเกบ็ของเหลวดว้ยน�้ามนัหลอ่ลืน่ในระบบท�าความเย็นแบบเบาที่
ท�างานรว่มกนัไดก้บัซลีนโีอพรนีและมคีวามหนดืสงูสดุ 15,000 SSU ณ 
อณุหภมูทิีท่�างาน ระบายและเตมิถงัเก็บของเหลวหลงัระยะเวลาใชง้าน 
200 ชัว่โมงแรกและหลงัจากนัน้ทกุๆ 1,000 ชัว่โมง โปรดดคููม่อืบรกิาร
ทางเทคนคิ TSM 1467
หอ้งปั๊มของปั๊มสเตนเลส: ชิน้สว่นภายในทัง้หมดเคลอืบดว้ยน�้ายา
ทดสอบเพือ่หลกีเลีย่งการเสยีดสเีมือ่ตดิตัง้ป๊ัมครัง้แรก ตรวจสอบให ้
แน่ใจวา่มขีองเหลวเต็มป๊ัมเมือ่ท�างานเพือ่ป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจ
เกดิกบัป๊ัม

การหลอ่ลืน่เกยีรท์ดรอบ VIKING
เกยีรท์ดรอบ Viking ขนาด “A”, “B”, “C” ใชน้�้ามนั SAE 30 ทีอ่ณุหภมูิ
สงูกวา่ 32°F และน�้ามนั SAE 10W ทีอ่ณุหภมูติ�า่กวา่ 32°F
• ขนาด A: 3/8 PT (6 ออนซ)์
• ขนาด B: 1/2 PT (8 ออนซ)์
• ขนาด C: 2-1/4 PT (36 ออนซ)์

จะมกีารจัดสง่เกยีรท์ดรอบ Viking พรอ้มน�้ามนันอ้ยลง กอ่นเริม่ใชง้าน 
ใหเ้ตมิน�้ามนัในระดบัทีเ่หมาะสมตามปรมิาณและประเภทของน�้ามนัที่
แสดงในชอ่งทางดา้นซา้ย หลงัระยะเวลาใชง้าน 100 ชัว่โมงแรก ให ้
ระบายและเตมิสารหลอ่ลืน่ใหม ่แลว้ตรวจสอบระดบัสารหลอ่ลืน่ในระยะ
เวลาใชง้านทกุๆ 2,000 ชัว่โมงหรอืทกุหกเดอืน ใหร้ะบายและเตมิปีละ
ครัง้

การหลอ่ลืน่อปุกรณท์ีเ่ก ีย่วขอ้งของ VIKING
ตรวจสอบมอเตอร ์ประกบั เกยีรท์ดรอบ และอปุกรณข์บัเคลือ่นอืน่ๆ 
ตามค�าแนะน�าของผูผ้ลติและหลอ่ลืน่ตามทีแ่นะน�า

คูม่อืบรกิารทางเทคนคิ: การตดิต ัง้ การใชง้าน และการบ�ารงุรกัษา
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