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ค�าน�า
รปูภาพทีใ่ชใ้นคูม่อืนีม้ไีวเ้พือ่วตัถปุระสงคใ์นการระบขุอ้มลู
เทา่น ัน้ และไมส่ามารถใชเ้พือ่ส ัง่ซือ้ชิน้สว่นได ้ขอรับรายการ 
ชิน้สว่นไดจ้ากตวัแทนของ Viking Pump® โปรดระบชุือ่เต็มของชิน้
สว่น หมายเลขชิน้สว่น และวสัดพุรอ้มหมายเลขรุน่และหมายเลขซเีรยี
ลของป๊ัมเมือ่ตอ้งการสัง่ซือ้ช ิน้สว่น หมายเลขรุน่และหมายเลขซเีรยีล
ของป๊ัมหรอืชดุป๊ัมทีไ่มไ่ดต้ดิตัง้จะอยูบ่นแผน่ป้ายชือ่ผลติภณัฑ ์คูม่อืนี้
ใชไ้ดก้บัเฉพาะป๊ัมรุน่ทีร่ะบไุวใ้น “ตารางหมายเลขรุน่” ในหนา้ที ่1 
ขอ้มลูจ�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/หรอืสง่ผลใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ปั๊มและ/
หรอือปุกรณอ์ืน่ๆ การรบัประกนัของ VIKING ไมค่รอบคลมุถงึความผดิพลาด 
ทีเ่กดิจากการตดิต ัง้ การใชง้าน หรอืการบ�ารงุรกัษาทีไ่มเ่หมาะสม

โปรดอา่นขอ้มลูใหค้รบถว้นกอ่นเร ิม่ตดิต ัง้ ใชง้าน หรอืบ�ารงุรกัษาปั๊ม และตอ้ง
เก็บคูม่อืนีไ้วก้บัปั๊มดว้ย ตอ้งตดิต ัง้ ใชง้าน และบ�ารงุรกัษาปั๊มโดยผูท้ ีผ่า่นการ
อบรมอยา่งเหมาะสมและมคีณุสมบตัเิทา่น ัน้

โปรดปฏบิตัติามและยดึม ัน่ในค�าแนะน�าดา้นความปลอดภยัดงัตอ่ไปนีเ้สมอ

⚠ อนัตราย = การไมป่ฏบิตัติามค�าแนะน�าทีร่ะบไุว ้ 
  อาจท�าใหเ้กดิการบาดเจ็บรา้ยแรง หรอืถงึแกช่วีติได้

⚠ ค�าเตอืน = นอกจากการบาดเจ็บรา้ยแรงหรอืถงึแกช่วีติแลว้ 
  การไมป่ฏบิตัติามค�าแนะน�าทีร่ะบไุวอ้าจ 
  ท�าใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ปั๊มและ/หรอือปุกรณอ์ืน่ๆ ได้

⚠ ค�าเตอืน
ตดิต ัง้เครือ่งวดั/เซน็เซอรว์ดัแรงดนัทีอ่ยูถ่ดัจากต�าแหน่งขอ้ตอ่ทอ่ดดู
และทอ่ปลอ่ยของป๊ัมเพือ่ตรวจสอบแรงดนั

⚠ ค�าเตอืน
ใชค้วามระมดัระวงัอยา่งสงูเมือ่ยกป๊ัม ควรใชอ้ปุกรณย์กทีเ่หมาะสม
ตามสมควร ตอ้งใชม้อืจับส�าหรับยกทีต่ดิกบัตวัป๊ัมเพือ่ยกป๊ัมเทา่นัน้ 
หา้มใชย้กป๊ัมทีม่ตีดิตวัขบัเคลือ่นและ/หรอืฐานวาง หากตดิตัง้ป๊ัมบน
ฐานวาง จะตอ้งใชฐ้านวางเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการยกป๊ัมเทา่นัน้ หาก
ใชส้ลงิในการยก จะตอ้งยดึสลงิไวอ้ยา่งปลอดภยัและแน่นหนา 
ส�าหรับน�้าหนักของป๊ัมอยา่งเดยีว (ไมร่วมตวัขบัเคลือ่นและ/ 
หรอืฐานวาง) โปรดดแูค็ตตาล็อกผลติภณัฑข์อง Viking Pump®

⚠ อนัตราย
หา้มถอดแยกวาลว์ระบายแรงดนัทีย่งัไมไ่ดร้ะบายแรงดนัสปรงิหรอืตดิ
อยูก่บัป๊ัมทีก่�าลงัใชง้านอยู่

⚠ อนัตราย
หลกีเลีย่งการสมัผัสบรเิวณของป๊ัมและ/หรอืตวัขบัเคลือ่นทีร่อ้น 
เงือ่นไขในการใชง้านบางประการ อปุกรณค์วบคมุอณุหภมู ิ(เสือ้สบู 
ระบบท�าความรอ้น ฯลฯ) การตดิตัง้ทีไ่มเ่หมาะสม การใชง้านทีไ่ม่
เหมาะสม และการบ�ารงุรักษาทีไ่มเ่หมาะสมลว้นท�าใหป๊ั้มและ/หรอืตวั
ขบัเคลือ่นมอีณุหภมูสิงูได ้

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

⚠ ค�าเตอืน
ปั๊มจะตอ้งไดรั้บการตดิตัง้ดว้ยวธิทีีเ่อือ้ตอ่การบ�ารงุรักษาเป็นประจ�า
และการตรวจสอบระหวา่งการใชง้านเพือ่ตรวจหาการร่ัวซมึและสงัเกต
การท�างานของป๊ัมอยา่งปลอดภยั

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

• ระบายแรงดนัทัง้หมดในหอ้งป๊ัมออกไปหมดแลว้ผา่นทางทอ่ดดู
หรอืทอ่ปลอ่ย หรอืทางชอ่งเปิดหรอืขอ้ตอ่อืน่ๆ ทีเ่หมาะสม

• ระบบขบัเคลือ่นป๊ัม (มอเตอร ์กงัหนั เครือ่งยนต ์ฯลฯ) ได ้ 
“ปิดใชง้าน” หรอืหยดุการท�างานแลว้ เพือ่ใหไ้มส่ามารถเริม่
ท�างานในขณะทีด่�าเนนิการกบัป๊ัมได ้

• คณุทราบวา่ป๊ัมก�าลงัท�างานกบัสารใดอยู ่คณุไดข้อรับเอกสาร
ขอ้มลูความปลอดภยัสารเคม ี(MSDS) ส�าหรับสารดงักลา่ว และ
เขา้ใจรวมถงึปฏบิตัติามขอ้ควรระวงัทีเ่หมาะสมเพือ่ใหจั้ดการกบั
สารดงักลา่วไดอ้ยา่งปลอดภยั

⚠ อนัตราย
กอ่นใชง้านป๊ัม โปรดตรวจสอบวา่ตดิตัง้อปุกรณป้์องกนัระบบขบัเคลือ่น
ทัง้หมดไวใ้นต�าแหน่งทีเ่หมาะสมแลว้

⚠ อนัตราย
หา้มใชง้านป๊ัมหากยงัไมไ่ดต้อ่ทอ่ดดูหรอืทอ่ปลอ่ย 

⚠ อนัตราย
หา้มแหยน่ิว้มอืเขา้ไปในหอ้งป๊ัมหรอืชอ่งตอ่ หรอืชิน้สว่นใดๆ ของ
ระบบสง่ก�าลงัหากมโีอกาสทีเ่พลาของป๊ัมจะหมนุได ้

⚠ ค�าเตอืน
หา้มใหป๊ั้มมแีรงดนั ความเร็ว และอณุหภมูสิงูกวา่อตัราทีก่�าหนด หรอื
เปลีย่นพารามเิตอรว์ดัระบบ/ก�าลงัไปจากพารามเิตอรท์ีก่�าหนดไว ้
แตเ่ดมิของป๊ัมโดยทีไ่มไ่ดย้นืยนัความเหมาะสมกบับรกิารใหม่

⚠ ค�าเตอืน
กอ่นใชง้านป๊ัม โปรดตรวจสอบวา่:

• ป๊ัมสะอาดและไมม่เีศษขยะ

• วาลว์ทัง้หมดในทอ่ดดูและทอ่ปลอ่ยเปิดกวา้งเต็มที ่

• ทอ่ทัง้หมดทีเ่ชือ่มตอ่กบัป๊ัมมกีารรองรับอยา่งสมบรูณแ์ละตอ่กบั
ป๊ัมอยา่งถกูตอ้ง

• ทศิทางการหมนุของป๊ัมถกูตอ้งตามทศิทางการไหลทีต่อ้งการ
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การบ�ารงุรกัษา
ป๊ัมเหลา่นีอ้อกแบบมาเพือ่ใหม้อีายกุารใชง้านทีย่าวนานและปราศจาก
ปัญหาภายใตเ้งือ่นไขการใชง้านทีห่ลากหลาย โดยไมจ่�าเป็นตอ้ง
บ�ารงุรักษาบอ่ยครัง้ สว่นตา่งๆ ทีร่ะบไุวด้า้นลา่งนีจ้ะชว่ยยดือายกุารใช ้
งานของป๊ัม

รปูที ่3: ต�าแหนง่วาลว์ระบายแรงดนั 
(ไมแ่สดงตวัอยา่งปั๊มขนาด G)

สกรหูวัจมปรับวาลว์ระบายแรงดนั

ปลอ่ย

ดดู

การหลอ่ลืน่
ตอ้งทาสารหลอ่ลืน่ภายนอกใหก้บัชิน้สว่นทัง้หมดทีต่อ้งการ 
สารหลอ่ลืน่อยา่งชา้ๆ ดว้ยปืนอดัจาระบใีนระยะเวลาใชง้านทกุๆ 
500 ชัว่โมง โดยใชจ้าระบอีเนกประสงค ์NLGI # 2 ตดิตอ่ตวัแทน 
Viking Pump® ของคณุหากมคี�าถามเกีย่วกบัสารหลอ่ลืน่ คูม่อืการ
บรกิารทางวศิวกรรม ESB-515 อยูใ่นภาคผนวกส�าหรับชนดิของ
จาระบขีน้ตามมาตรฐานที ่Viking ใชเ้พือ่ตรวจสอบการใชง้านรว่มกนั
ได ้ การใชง้านป๊ัมทีเ่กีย่วขอ้งกบัอณุหภมูสิงูหรอืต�า่มากๆ จะตอ้งใช ้
สารหลอ่ลืน่ประเภทอืน่ๆ

การปรบัปะเก็นวงแหวน
ป๊ัมทีม่ปีะเกน็วงแหวนเครือ่งใหมต่อ้งผา่นการปรับปะเกน็วงแหวน 
เบือ้งตน้เพือ่ควบคมุการร่ัวซมึเมือ่ปะเกน็วงแหวน “สกึหรอ” ท�าการปรับ
เบือ้งตน้ดว้ยความระมดัระวงั และอยา่ขนัปลอกอดัปะเกน็วงแหวนจน
แน่นเกนิไป หลงัจากท�าการปรับเบือ้งตน้แลว้ ใหต้รวจสอบวา่จ�าเป็น
ตอ้งปรับปลอกอดัปะเกน็วงแหวนหรอืเปลีย่นปะเกน็วงแหวนหรอืไม ่
ตดิตอ่ตวัแทน Viking Pump® ของคณุเพือ่ขอรับคูม่อืการบรกิารทาง
วศิวกรรม ESB-521 เกีย่วกบัการเปลีย่นปะเกน็วงแหวนป๊ัมใหม่

การปรบัระยะหา่ง
หลงัจากการใชง้านเป็นระยะเวลานาน ในบางครัง้สามารถปรับปรงุ
ประสทิธภิาพการท�างานของป๊ัมโดยไมจ่�าเป็นตอ้งมกีารซอ่มครัง้ใหญไ่ด ้
ผา่นการปรับระยะหา่ง โปรดดคู�าแนะน�าภายใต ้"การปรบัต ัง้แบริง่กนั
รนุ" ในหนา้ 10 ส�าหรับขอ้มลูเกีย่วกบัขัน้ตอนนี้

การท�าความสะอาดปั๊ม
โปรดรักษาความสะอาดของป๊ัมใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท�าได ้การ
ท�าความสะอาดจะชว่ยใหส้ามารถตรวจสอบ ปรับ และซอ่มบ�ารงุได ้
สะดวก และชว่ยใหม้องเห็นสิง่สกปรกทีเ่กาะอยูท่ีห่วัอดัจาระบี

การจดัเก็บ
หากจ�าเป็นตอ้งจัดเกบ็ป๊ัมหรอืไมไ่ดใ้ชง้านป๊ัมเป็นระยะเวลานาน จะตอ้ง
ปลอ่ยของเหลวออกจากป๊ัมและทาน�้ามนัเครือ่งปราศจากสารชะลา้ง 
SAE 30 ทีช่ ิน้สว่นภายในทกุสว่นของป๊ัม หลอ่ลืน่ช ิน้สว่นตา่งๆ และทา
จาระบทีีส่ว่นตอ่เพลาของป๊ัม Viking ขอแนะน�าใหห้มนุเพลาป๊ัมดว้ยมอื
ใหค้รบหนึง่รอบทกุๆ 30 วนั เพือ่เป็นการหมนุเวยีนน�้ามนั

เครือ่งมอืการซอ่มบ�ารงุทีแ่นะน�า
ควรเตรยีมเครือ่งมอืตอ่ไปนีใ้หพ้รอ้มเพือ่การซอ่มบ�ารงุป๊ัมอยา่ง 
เหมาะสม นอกจากเครือ่งมอืชา่งมาตรฐานแลว้ ควรมเีครือ่งมอืเพิม่เตมิ
ซึง่ไดแ้ก ่ประแจปากตาย คมี ไขควง ฯลฯ โดยสามารถหาซือ้เครือ่งมอื
สว่นใหญเ่หลา่นีไ้ดจ้ากรา้นจ�าหน่ายอปุกรณส์�าหรับอตุสาหกรรม

1.  คอ้นยาง

2.  ประแจหกเหลีย่ม (พรอ้มแมคคานคิอลซลีและชดุแหวนรอง)

3.  เครือ่งมอืถอดปะเกน็วงแหวนแบบยดืหยุน่ (ป๊ัมแบบตดิปะเกน็ 
วงแหวน)

  2-810-049-999 - 1/4"; ป๊ัมขนาด H-HL
  2-810-042-999 - 3/8" และใหญก่วา่; ป๊ัมขนาด K-LL

4.  ปลอกส�าหรับตดิตัง้แมคคานคิอลซลี

5.  ประแจปากขอส�าหรับแป้นเกลยีวล็อคของแบริง่
  2-810-043-375; ป๊ัมขนาด F-G
  2-410-044-375; ป๊ัมขนาด H-LL

6.  ประแจปากขอประเภทหมดุปรับไดส้�าหรับใชก้บัฝาปิดสองดา้น - 
2-810-008-375

7.  แทง่ทองเหลอืง

8.  แทง่อดัแบบเฟือง

ขอ้มลูพเิศษ

การหมนุ
ป๊ัม Viking สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเทา่เทยีมกนัใน
ทศิทางการหมนุตามเข็มนาฬกิาและทวนเข็มนาฬกิา การหมนุของ
เพลาจะเป็นตวัก�าหนดวา่ชอ่งใดคอืชอ่งดดูและชอ่งใดคอืชอ่งปลอ่ย 
ชอ่งดดูคอืชอ่งทีม่ชี ิน้สว่นการป๊ัม (ฟันเฟือง) ยืน่ออกมาจากสว่นที ่
ขบกนั

วาลว์ระบายแรงดนั
1.  ป๊ัม Viking เป็นป๊ัมแบบปรมิาตรแทนทีเ่ชงิบวก และตอ้งมชีอ่ง

ส�าหรับป้องกนัแรงดนัรว่มดว้ย อาจเป็นวาลว์ระบายแรงดนัทีต่ดิกบั
ป๊ัมโดยตรง หรอืเป็นวาลว์ระบายแรงดนัแนวตรง อปุกรณจ์�ากดั 
แรงบดิ หรอืฝาครอบปะทุ

2.  มวีาลว์ระบายแรงดนัใหเ้ลอืกหลายแบบส�าหรับป๊ัมรุน่ทีอ่อกแบบ
มาเพือ่รองรับวาลว์ระบายแรงดนั 

ขนาด G, H, HL, K, KK, L, LQ, LL เทา่น ัน้: โดยตวัเลอืกอาจ
มวีาลว์ระบายแรงดนัไหลกลบัแทงคห์รอืวาลว์ระบายแรงดนัทีต่ดิ
เสือ้สบู ป๊ัมทีม่แีผน่รองหวัเสือ้สบูจะไมม่วีาลว์ระบาย

3.  หากตอ้งหมนุป๊ัมในทศิทางยอ้นกลบัระหวา่งใชง้าน จะตอ้งเตรยีม
อปุกรณป้์องกนัแรงดนัตดิไวก้บัป๊ัมท ัง้สองดา้น

4.  สกรหูวัจมปรับวาลว์ระบายแรงดนัจะตอ้งหนัไปทางดา้นดดูของป๊ัม
เสมอ ด"ูรปูที ่3" ในหนา้ 3 หากตอ้งหมนุป๊ัมในทศิทางยอ้น
กลบั ใหถ้อดวาลว์ระบายแรงดนัออกและตดิใหมใ่นทศิทางยอ้น
กลบั

5.  ไมส่ามารถใชว้าลว์ระบายแรงดนัเพือ่ควบคมุการไหลของป๊ัมหรอื
ควบคมุแรงดนัทีป่ลอ่ยได ้

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวาลว์ระบายแรงดนั โปรดดภูาคผนวก, 
หมายเหตกุารตดิต ัง้ท ัว่ไป หวัขอ้ที ่5 เกีย่วกบัการป้องกนัแรงดนั 
หรอืตดิตอ่ตวัแทน Viking Pump® ของคณุเพือ่ขอรับคูม่อืการบรกิาร
ทางวศิวกรรม ESB-31
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รปูที ่4: มมุมองแยกชิน้สว่น (ขนาด F, FH, G)

รปูที ่5: มมุมองแยกชิน้สว่น - 724 SERIES™ (ขนาด H, HL, K, KK, L, LQ, LL)

รายการ ชือ่ชิน้สว่น รายการ ชือ่ชิน้สว่น รายการ ชือ่ชิน้สว่น
1 น็อตแบบล็อคในตวั 10 แหวนกัน้ภายใน 19 ตวัหมนุและเพลา
2 แหวนรองแบริง่ (2) 11 น็อตปลอกอดัปะเกน็วงแหวน 20 เฟือง
3 ลปิซลี (2) 12 แหวนรองกัน้ปลอกอดัปะเกน็วงแหวน 21 ปะเกน็หวัป๊ัม
4 หวัอดัจาระบี 13 ปลอกอดัปะเกน็วงแหวนแยก 22 หมดุเฟือง
5 แหวนรองสปรงิทรงกรวย (2) 14 ปะเกน็วงแหวน 23 หวัป๊ัม
6 แบริง่แบบลกูบอล 2 แถวเรยีบ 15 วงแหวนกัน้ส�าหรับปะเกน็วงแหวน 24 สกรหูวัจมหวัป๊ัม (6)
7 สกรหูวัจมฉากยดึ (2) 16 ปลั๊กอดุทอ่ 1/8” 25 แมคคานคิอลซลี (4724 Series™)

8 ฉากยดึ 17 ปลอกวงแหวน เรอืนป๊ัม 37 วาลว์ระบายแรงดนัภายใน (ขนาด G 
เทา่นัน้) (ไมแ่สดงตวัอยา่ง)

9 ฝาปิดเสือ้แบริง่ 18 เรอืนป๊ัม

รายการ ชือ่ชิน้สว่น รายการ ชือ่ชิน้สว่น รายการ ชือ่ชิน้สว่น
1 แป้นเกลยีวล็อค 14 แหวนแบง่ปะเกน็ 27 ชิน้สว่นเฟืองและปลอกวงแหวน
2 แหวนล็อค 15 วงแหวนกัน้ส�าหรับปะเกน็วงแหวน 28 ปลอกวงแหวนส�าหรับเฟือง
3 ฝาปิดส�าหรับเสือ้แบริง่ 16 ปลอกวงแหวนเรอืนป๊ัม 29 ปะเกน็หวัเรอืนป๊ัม
4 เสือ้แบริง่ลปิซลี 17 หวัอดัจาระบ ี(มมุ) 30 หมดุเฟือง
5 แหวนรองแบริง่ 18 ปลั๊กระบายแรงดนั 31 ชิน้สว่นหวัเรอืนป๊ัมและหมดุเฟือง
6 แบริง่แบบลกูบอล 19 หวัอดัจาระบี 32 โอรงิส�าหรับแผน่รองหวัเสือ้สบู
7 แหวนรองแบริง่สว่นทีต่�า่กวา่ 20 ฉากยดึ 33 แผน่รองหวัเสือ้สบู
8 แหวนทอ้งปลงิ 21 สกรหูวัจมส�าหรับฉากยดึ 34 สกรหูวัจมส�าหรับหวัเรอืนป๊ัม
9 เสือ้แบริง่ทีม่สีกรตูวัหนอน 22 โอรงิส�าหรับแกนตวัเรอืน 35 ปะเกน็วาลว์ระบายแรงดนั

10 ปลอกอดัปะเกน็วงแหวน 23 โอรงิหนา้แปลนดา้นหลงั 36 สกรหูวัจมส�าหรับวาลว์

11 แป้นเกลยีวส�าหรับปลอกอดัปะเกน็ 
วงแหวน 24 เรอืนป๊ัม 37 วาลว์ระบายแรงดนัภายใน

12 สกรหูวัจมส�าหรับปลอกอดัปะเกน็วง
แหวน (สลกัใน Q และ M) 25 ปลั๊กอดุทอ่

13 ปะเกน็วงแหวน 26 ชิน้สว่นตวัหมนุและเพลา

โปรดตดิตอ่ตวัแทนจ�าหนา่ย Viking Pump® ทีไ่ดร้บัอนญุาตเพือ่ส ัง่ซือ้ซลีและชุดซอ่ม

โปรดตดิตอ่ตวัแทนจ�าหนา่ย Viking Pump® ทีไ่ดร้บัอนญุาตเพือ่ส ัง่ซือ้ซลีและชุดซอ่ม
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รปูที ่6: มมุมองแยกชิน้สว่น - 4724 SERIES™ (ขนาด H, HL, K, KK, L, LQ, LL)

รายการ ชือ่ชิน้สว่น รายการ ชือ่ชิน้สว่น รายการ ชือ่ชิน้สว่น
1 แป้นเกลยีวล็อค 12 ปลั๊กระบายแรงดนั 23 ชิน้สว่นเฟืองและปลอกวงแหวน
2 แหวนล็อค 13 หวัอดัจาระบี 24 ปลอกวงแหวนส�าหรับเฟือง
3 ฝาปิดส�าหรับเสือ้แบริง่ 14 ฉากยดึ 25 ปะเกน็หวัเรอืนป๊ัม
4 เสือ้แบริง่ลปิซลี 15 สกรหูวัจมส�าหรับฉากยดึ 26 หมดุเฟือง
5 แหวนรองแบริง่ 16 โอรงิส�าหรับแกนตวัเรอืน 27 ชิน้สว่นหวัเรอืนป๊ัมและหมดุเฟือง
6 แบริง่แบบลกูบอล 17 โอรงิหนา้แปลนดา้นหลงั 28 โอรงิส�าหรับแผน่รองหวัเสือ้สบู
7 แหวนรองแบริง่สว่นทีต่�า่กวา่ 18 เรอืนป๊ัม 29 แผน่รองหวัเสือ้สบู
8 แหวนทอ้งปลงิ 19 ปลั๊กอดุทอ่ 30 สกรหูวัจมส�าหรับหวัเรอืนป๊ัม
9 เสือ้แบริง่ทีม่สีกรตูวัหนอน 20 ชิน้สว่นตวัหมนุและเพลา 31 ปะเกน็วาลว์ระบายแรงดนั

10 ลปิซลีส�าหรับหอ้งซลี 21 ปลอกวงแหวนเรอืนป๊ัม 32 สกรหูวัจมส�าหรับวาลว์
11 หวัอดัจาระบ ี(มมุ) 22 แมคคานคิอลซลี 33 วาลว์ระบายแรงดนัภายใน

การแยกชิน้สว่นปั๊ม

ขนาด F, FH, G (การแยกชิน้สว่นปั๊ม)

1.  ถอดหวัป๊ัมออกจากป๊ัม ถา้ป๊ัมมวีาลว์ระบายแรงดนัทีห่วัป๊ัม อาจ
จ�าเป็นตอ้งถอดวาลว์ออกกอ่นถอดหวัป๊ัม

2.  ถอดปะเกน็หวัเรอืนป๊ัม ถา้ไมม่ปีะเกน็ตวัใหม ่สามารถน�าปะเกน็
เดมิกลบัมาใชใ้หมไ่ดห้ากไมม่คีวามเสยีหายในขณะถอดหวัป๊ัม

3.  ถอดเฟืองออกจากหมดุเฟือง ถา้หมดุเฟืองสกึหรอ ควรเปลีย่นทัง้
หมดุเฟืองและปลอกวงแหวนส�าหรับเฟือง ในขนาด F และ FH 
ตอ้งเปลีย่นชดุเฟืองและปลอกวงแหวน สามารถถอดหมดุเฟือง
ออกจากหวัป๊ัมไดโ้ดยการอดัดว้ยตวัอดัทีเ่หมาะสม

4.  ถอดแป้นเกลยีวล็อคแบริง่ดว้ยประแจปากขอโดยใชป้ระแจที่
เหมาะสมทีด่า้นแบนของเพลาเพือ่ยดึไมใ่หเ้พลาหมนุ สอดแทง่
ทองเหลอืงหรอืไมใ้นบรเิวณชอ่งและระหวา่งฟันเฟืองตวัหมนุจะ
ชว่ยยดึไมใ่หเ้พลาหมนุ น�าแทง่ทองเหลอืงออกหลงัจากทีถ่อด
แป้นเกลยีวล็อคแลว้

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

ทอ่ดดูหรอืทอ่ปลอ่ย หรอืทางชอ่งเปิดหรอืขอ้ตอ่อืน่ๆ ที่
เหมาะสม

2.  วธิกีารขบัเคลือ่น (มอเตอร ์กงัหนั เครือ่งยนต ์ฯลฯ) ได ้“ปิด
ใชง้าน” หรอืหยดุการท�างานแลว้ เพือ่ใหไ้มส่ามารถเร ิม่
ท�างานในขณะทีด่�าเนนิการกบัปั๊มได ้

3.  คณุทราบวา่ของเหลวในปั๊มคอือะไร และขอ้ควรระวงัตา่งๆ 
ทีจ่�าเป็นเพือ่ใหจ้ดัการกบัของเหลวดงักลา่วไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั อา่นเอกสารขอ้มลูความปลอดภยัสารเคม ี
(MSDS) เกีย่วกบัของเหลวดงักลา่วเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่เขา้ใจ
ขอ้ควรระวงัเหลา่นี้

การไมป่ฏบิตัติามมาตรการป้องกนัทีร่ะบไุวข้า้งตน้อาจท�าใหเ้กดิ
การบาดเจ็บรา้ยแรงหรอืถงึแกช่วีติได้

⚠ ระวงั !
หากถอดหวัปั๊มออกจากปั๊ม เฟืองจะอยูบ่นหมดุเฟืองเสมอ แต่
เฟืองจะหลน่ลงหากดา้นในของหวัปั๊มเอยีงลงดา้นลา่ง การหลน่
ลงบนพืน้ผวิทีแ่ข็งอาจท�าใหเ้ฟืองเสยีหายได ้หากจ�าเป็นตอ้งให้
เฟืองหลน่ลงมา ใหต้รวจสอบดว้ยความระมดัระวงัและตะไบหรอื
เจยีรรอยหรอืสว่นทีห่ยาบออกกอ่นประกอบกลบั

โปรดตดิตอ่ตวัแทนจ�าหนา่ย Viking Pump® ทีไ่ดร้บัอนญุาตเพือ่ส ัง่ซือ้ซลีและชุดซอ่ม
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รปูที ่7: ภาพหนา้ตดัของปะเก็น (724 SERIES™)

รปูที ่8: ภาพหนา้ตดัของแมคคานคิอลซลี (4724 SERIES™)

รปูที ่9

5.  ถอดสกรหูวัจมส�าหรับฉากยดึและถอดแยกชิน้สว่นฉากยดึออก
จากเรอืนป๊ัม

6.  ข ัน้ตอนการถอดแยกชิน้สว่นทีเ่หลอืส�าหรับป๊ัมแบบตดิ 
ปะเกน็วงแหวน 724 Series™ ด ู"รปูที ่7" ในหนา้ 6
ถอดแป้นเกลยีวส�าหรับปลอกอดัปะเกน็วงแหวน แหวนรองกัน้
ปลอกอดัปะเกน็วงแหวน และปลอกอดัปะเกน็วงแหวนแยกออก
จากกนั ในตอนนี ้ไมจ่�าเป็นตอ้งถอดแหวนกัน้ภายใน หากตอ้งการ
ถอดตวัหมนุและเพลา ใหก้ดหรอืเคาะดว้ยคอ้นยางไปในทศิทาง
ของหวัป๊ัม สามารถถอดปะเก็นและวงแหวนก ัน้ส�าหรบั 
ปะเก็นวงแหวนไดใ้นตอนนี้

7.  ข ัน้ตอนการถอดแยกชิน้สว่นทีเ่หลอืส�าหรับป๊ัมทีม่ ี
แมคคานคิอลซลี 4724 Series™ ด ู"รปูที ่8" ในหนา้ 6 

ถอดปลั๊กอดุทอ่หวัเตา้รับขนาด 1/8” บนตวัเรอืนป๊ัมและคลายสกรู
ตวัหนอนหวัหกเหลีย่มบนแมคคานคิอลซลี

ถอดแป้นเกลยีวส�าหรับปลอกอดัปะเกน็วงแหวนและบา่ซลี  
ตรวจสอบปะเกน็และบา่ซลีดกูารสกึหรอ ถา้น�าซลีกลบัไปใชใ้หม ่
ใหถ้อดชิน้สว่นหมนุของแมคคานคิอลซลีดงันี ้ถอดหวัป๊ัมและ
เฟือง กดตวัหมนุและเพลาออกจนกระทัง่ปลายดา้นนอกของซลี
เทา่กบัรอ่งตวัแรกของเพลา แลว้ดงึเพลาตวัหมนุกลบัเขา้ไปใน
เรอืนป๊ัม แลว้ตดิตัง้หวัป๊ัมและเฟืองกลบัเขา้ไปในเรอืนป๊ัมดงัที่
แสดงใน "รปูที ่9" ในหนา้ 6 ซึง่จะท�าใหช้ ิน้สว่นตวัหมนุอยูใ่น
ต�าแหน่งเกนิออกจากเรอืนป๊ัม สอดประแจปากขอเขา้ใตช้ ิน้สว่น
ตวัหมนุดงัทีแ่สดงใน "รปูที ่9" ในหนา้ 6 วางบา่ซลีลงบนชิน้
สว่นตวัหมนุและกดลงดา้นลา่งใหแ้น่น ในต�าแหน่งนี ้ใหต้ดิตัง้
คลปิตดิตัง้ลงบนชิน้สว่นตวัหมนุแยกหา่งกนั 180° กอ่นถอดชิน้
สว่นตวัหมนุของซลี คลปิตดิตัง้จะชว่ยลดโหลดภายในซลีและ
ท�าใหง้า่ยตอ่การถอดแยกชิน้สว่นและการประกอบกลบัของซลี 
ถอดหวัป๊ัมและเฟืองออกเพือ่ใหส้ามารถถอดตวัหมนุและเพลาได ้

8.  หากตอ้งการถอดชิน้สว่นแบริง่กนัรนุ "รปูที ่10" ในหนา้ 7 ให ้
คลายสกรตูวัหนอนซึง่ล็อคฝาปิดไวก้อ่น จากนัน้ ใหถ้อดฝาปิด
เพือ่ใหส้ามารถถอดแบริง่ลกูบอลและแหวนรองสปรงิทรงกรวยได ้
ควรลา้งและตรวจสอบแบริง่ใหล้ะเอยีด ถา้มรีอ่งรอยการสกึหรอื
หรอืความเสยีหาย ควรเปลีย่นไปใชแ้บริง่ตวัใหม ่แนะน�าให ้
เปลีย่นแบริง่

9.  ควรตรวจสอบเรอืนป๊ัม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีด่า้นในระหวา่งชอ่ง
พอรท์

10. ควรตรวจสอบปลอกวงแหวนเรอืนป๊ัม และถา้พบรอ่งรอยของการ
สกึหรอ ควรเปลีย่นใหม่

11. ตรวจสอบลปิซลีบนฉากยดึและฝาปิด ลปิซลีเหลา่นีม้คีวามส�าคญั
กบัชดุประกอบนี ้และควรเปลีย่นใหมห่ากไมอ่ยูใ่นสภาพทีด่ ี 
ลปิซลีคอืซลีจาระบสี�าหรับแบริง่ลกูบอล และยงัท�าหนา้ทีเ่ป็นตวั
ป้องกนัฝุ่ นหรอืสิง่สกปรกเขา้สูแ่บริง่

เมือ่ตดิตัง้ลปิซลีตวัใหม ่ใหแ้น่ใจวา่ประกอบไวโ้ดยทีข่อบหนัขึน้
ดงัทีแ่สดงใน "รปูที ่10" ในหนา้ 7

12. หากจ�าเป็นตอ้งตดิตัง้ปลอกวงแหวนแบบแกรไฟตค์ารบ์อนตวัใหม ่
ควรระมดัระวงัอยา่งมากไมใ่หแ้ตกเสยีหาย เนือ่งจากเป็นวสัดทุี่
เปราะและรา้วไดง้า่ย หากเกดิการรา้ว ปลอกวงแหวนจะแตกออก
เป็นชิน้ๆ อยา่งรวดเร็ว ควรใชแ้ทง่อดัแบบเฟืองทกุครัง้ทีต่ดิตัง้
ปลอกวงแหวนแบบแกรไฟตค์ารบ์อน ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปลอก
วงแหวนมลีกัษณะตรง อยา่หยดุอดัจนกวา่ปลอกวงแหวนจะอยู่
ในต�าแหน่งทีเ่หมาะสม การเริม่และการหยดุการท�างานนีอ้าจสง่
ผลใหเ้กดิการแตกรา้วได ้

ปะเกน็วงแหวน

แหวนรองกัน้ปลอก
อดัปะเกน็วงแหวน

วงแหวนกัน้ส�าหรับ 
ปะเกน็วงแหวน

แหวนกัน้ภายใน

แป้นเกลยีวส�าหรับปลอก
อดัปะเกน็วงแหวน

แยกปลอกอดัปะเก็น 
วงแหวนออกจากกนั

ปลั๊กอดุทอ่

แป้นเกลยีวส�าหรับปลอกอดั
ปะเกน็วงแหวน

ปลั๊กอดุทอ่ ปะเกน็ PTFE

ปะเกน็

บา่ซลี

ชิน้สว่นตวัหมนุ

สกรตูวัหนอน
บา่ซลี

คลปิ

ชิน้สว่นตวัหมนุ

ประแจ
ปากขอ
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รปูที ่11

รปูที ่10

ขนาด H, HL, K, KK, L, LQ, LL 
(การแยกชิน้สว่นปั๊ม)

⚠ ระวงั !
อยา่ใหเ้ฟืองหลดุออกจากหมดุเฟือง การเอยีงหวัปั๊มขึน้เมือ่ถอด
จะป้องกนัสิง่นีไ้มใ่หเ้กดิขึน้ หลกีเลีย่งการท�าใหป้ะเก็นหวัเรอืน
ปั๊มเสยีหายถา้เป็นไปได้

1.  ถอดหวัป๊ัมออกจากป๊ัม 

หากป๊ัมมวีาลว์ระบาย จะตอ้งถอดวาลว์ระบายออกจากหวัหรอืแยก
ชิน้สว่นออกในขัน้ตอนนี ้โปรดด ู"ค�าแนะน�าเกีย่วกบัวาลว์
ระบายแรงดนั" ในหนา้ 11 ถา้ป๊ัมมแีผน่รองหวัเสือ้สบูแบบไล่
ไอน�้า แผน่รองนีต้อ้งแยกออกจากหวัป๊ัมเมือ่ถอดหวัป๊ัมออกจาก
ป๊ัม ควรถอดโอรงิอดัแรงดนัระหวา่งหวัป๊ัมและแผน่รองหวัเสือ้สบู 
และท�าความสะอาดพืน้ผวิปะเกน็บนชิน้สว่นขา้งตน้ 

หมายเหต:ุ ป๊ัมเหลา่นีม้คีณุสมบตัขิองเสือ้สบูแบบไลไ่อน�้ารว่มกบั
เรอืนป๊ัมและชดุประกอบฉากยดึ ไมค่วรถอดเรอืนป๊ัมออกจาก 
ฉากยดึขณะแยกชิน้สว่นป๊ัมระหวา่งการบ�ารงุรักษา เพือ่หลกีเลีย่ง
การท�าใหซ้ลีบนเสือ้สบูแบบไลไ่อน�้าเสยีหาย ถา้ป๊ัมมแีผน่รอง 
หวัเสือ้สบู การแยกชิน้สว่นจ�าเป็นตอ้งมกีารเปลีย่นโอรงิระหวา่งหวั
ป๊ัมและแผน่รองหวัเสือ้สบู โอรงิเหลา่นีค้วรมไีวเ้ป็นอะไหลส่�ารอง
ส�าหรับป๊ัมทีม่ตีดิตัง้

2.  ถอดเฟืองและปลอกวงแหวนออกจากหมดุเฟือง เปลีย่นชิน้สว่นที่
สกึหรอกมากเกนิไปทัง้หมด โปรดดขูอ้ควรระวงัเกีย่วกบัการ
เปลีย่นปลอกวงแหวนคารบ์อนในข ัน้ตอนที ่12

3.  หมายเหต:ุ ช ิน้สว่นทองเหลอืงหรอืไมท้ีส่อดไวร้ะหวา่งฟันเฟือง
ตวัหมนุและเขา้ไปในชอ่งของเรอืนป๊ัมจะป้องกนัไมใ่หเ้พลาหมนุ 
งอปลายแหวนล็อค และใชป้ระแจปากขอถอดแหวนล็อคและแป้น
เกลยีวล็อค

4.  คลายแป้นเกลยีวส�าหรับปลอกอดัปะเกน็วงแหวนบนป๊ัม 724 
Series™ ดนัเพลาออกมาดา้นหนา้ประมาณ 0.5 นิว้ และ 
ตรวจสอบดแูหวนทอ้งปลงิใตแ้หวนรองแบริง่ (ขนาด K, KK, L, 
LQ, LL เทา่นัน้) ถา้ยงัมอียู ่ตอ้งถอดแหวนเหลา่นัน้ออกกอ่นถอด
ตวัหมนุและเพลาออกจากป๊ัม

5.  ถอดชิน้สว่นตวัหมนุและเพลาออกจากป๊ัมอยา่งระมดัระวงั 
หมายเหต:ุ หลกีเลีย่งการท�าปลอกแหวนส�าหรับฉากยดึเสยีหาย 
สว่นหมนุของแมคคานคิอลซลีมกัจะออกมาพรอ้มกบัเพลาในป๊ัม 
4724 Series™ ถอดบา่ซลีทีไ่มเ่คลือ่นไหวออกจากฉากยดึ 
เปลีย่นชิน้สว่นตวัหมนุและเพลาหากสกึหรอมากเกนิไป

6.  คลายสกรตูวัหนอนแนวรัศมใีนหนา้แปลนเสือ้แบริง่ซึง่ล็อคฝาปิด
ไว ้และใชป้ระแจปากขอถอดฝาปิด ลปิซลี และแหวนรองแบริง่ 
ออก

7.  ถอดแบริง่ลกูบอล 2 แถวและแหวนรองตวัในออกจากเสือ้แบริง่ 
ควรลา้งและตรวจสอบแบริง่ใหล้ะเอยีด ถา้มรีอ่งรอยการสกึหรอื
หรอืความเสยีหาย ควรเปลีย่นไปใชแ้บริง่ตวัใหม ่แนะน�าให ้
เปลีย่นแบริง่

8.  คลายสกรตูวัหนอนกนัรนุในหนา้แปลนเสือ้แบริง่และถอดเสือ้ 
แบริง่ออกจากฉากยดึ ตรวจสอบลปิซลีในฝาปิดและเสือ้แบริง่ และ
เปลีย่นใหมโ่ดยใหข้อบหนัขึน้ดงัทีแ่สดงใน "รปูที ่11" ในหนา้ 7 
ถา้ไมอ่ยูใ่นสภาพทีด่ี

9.  ในป๊ัม 4724 Series ใหต้รวจสอบลปิซลีในเรอืนป๊ัมและเปลีย่น
ใหมถ่า้จ�าเป็น ตอ้งถอดลปิซลีออกถา้จ�าเป็นตอ้งเปลีย่นปลอก
วงแหวนเรอืนป๊ัม โปรดดขู ัน้ตอนที ่12

ฝาปิด

แป้นเกลยีวล็อค

แหวนรองแบริง่ (2)

สกรตูวัหนอน

แบริง่แบบลกูบอล
สองแถว

แหวนรองสปรงิ
ทรงกรวย (2)

ลปิซลี (2)

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

ทอ่ดดูหรอืทอ่ปลอ่ย หรอืทางชอ่งเปิดหรอืขอ้ตอ่อืน่ๆ ที่
เหมาะสม

2.  วธิกีารขบัเคลือ่น (มอเตอร ์กงัหนั เครือ่งยนต ์ฯลฯ) ได ้“ปิด
ใชง้าน” หรอืหยดุการท�างานแลว้ เพือ่ใหไ้มส่ามารถเร ิม่
ท�างานในขณะทีด่�าเนนิการกบัปั๊มได ้

3.  คณุทราบวา่ของเหลวในปั๊มคอือะไร และขอ้ควรระวงัตา่งๆ 
ทีจ่�าเป็นเพือ่ใหจ้ดัการกบัของเหลวดงักลา่วไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั อา่นเอกสารขอ้มลูความปลอดภยัสารเคม ี
(MSDS) เกีย่วกบัของเหลวดงักลา่วเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่เขา้ใจ
ขอ้ควรระวงัเหลา่นี้

การไมป่ฏบิตัติามมาตรการป้องกนัทีร่ะบไุวข้า้งตน้อาจท�าใหเ้กดิ
การบาดเจ็บรา้ยแรงหรอืถงึแกช่วีติได้
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10. หากเห็นวา่จ�าเป็นตอ้งเปลีย่นปลอกแหวนส�าหรับฉากยดึและ/ 
หรอืตอ้งตดิปะเกน็ใหมก่บัป๊ัม 724 Series™ ใหถ้อดแป้นเกลยีว
ส�าหรับปลอกอดัปะเกน็วงแหวน ปะเกน็เกา่ และแหวนแบง่ปะเก็น 
และวงแหวนกัน้ส�าหรับปะเกน็วงแหวนออก โปรดด ูข ัน้ตอนที ่12

11. ตรวจดกูารสกึหรอทีม่ากเกนิไปของเรอืนป๊ัมและเปลีย่นใหมถ่า้
จ�าเป็น

12. ควรตรวจดกูารสกึหรอของปลอกวงแหวนเรอืนป๊ัมและเปลีย่นใหม่
ถา้จ�าเป็น โปรดดขู ัน้ตอนที ่9 และข ัน้ตอนที ่10 หากจ�าเป็นตอ้ง
ตดิตัง้ปลอกวงแหวนแบบแกรไฟตค์ารบ์อนตวัใหม ่ควรระมดัระวงั
อยา่งมากไมใ่หแ้ตกเสยีหาย เนือ่งจากเป็นวสัดทุีเ่ปราะและรา้วได ้
งา่ย หากเกดิการรา้ว ปลอกวงแหวนเหลา่นีจ้ะแตกออกเป็นชิน้ๆ 
อยา่งรวดเร็ว ควรใชแ้ทง่อดัแบบเฟืองทกุครัง้ทีต่ดิตัง้ปลอก
วงแหวนแบบแกรไฟตค์ารบ์อน ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปลอก
วงแหวนมลีกัษณะตรง

⚠ ระวงั !
อยา่หยดุอดัจนกวา่ปลอกวงแหวนจะอยูใ่นต�าแหนง่ทีเ่หมาะสม 
การเร ิม่ตน้และหยดุการท�างานนีอ้าจสง่ผลใหเ้กดิการแตกรา้ว

ตรวจสอบรอยแตกของปลอกวงแหวนหลงัจากตดิตัง้เสร็จแลว้ 
ปลอกวงแหวนแบบแกรไฟตค์ารบ์อนทีม่รีะยะการสวมอดัมากเป็น
พเิศษมกัไดรั้บการผลติมาส�าหรับการใชง้านในอณุหภมูสิงู โปรด
ปรกึษาตวัแทนของ Viking Pump® ของคณุ ส�าหรับขอ้มลูเพิม่
เตมิเกีย่วการใชง้านในอณุหภมูสิงู โปรดตดิตอ่ตวัแทนของ Viking 
Pump® ของคณุเพือ่ขอรับคูม่อืการบรกิารทางวศิวกรรม ESB-3

13. แมคคานคิอลซลี (4724 Series™) หากแมคคานคิอลซลีใน
ป๊ัมของคณุเคยท�างานบกพรอ่ง สามารถเปลีย่นเป็นซลีตวัใหมไ่ด ้
อยา่งงา่ยดาย ซลีนีม้ชี ิน้สว่นพืน้ฐานสองสว่น ไดแ้ก ่ชิน้สว่นตวั
หมนุและบา่ทีไ่มเ่คลือ่นไหว (โปรดด ู"รปูที ่12" ในหนา้ 9) 
คลายสกรตูวัหนอนทีย่ดึช ิน้สว่นตวัหมนุไวบ้นเพลา ถอดชิน้สว่น
ตวัหมนุออกจากเพลาและบา่ซลีทีไ่มเ่คลือ่นไหวออกจากเรอืนป๊ัม 
หลกัการของแมคคานคิอลซลีคอืการสมัผัสระหวา่งชิน้สว่นตวั
หมนุและชิน้สว่นทีไ่มเ่คลือ่นไหว ชิน้สว่นเหลา่นีเ้หลือ่มอยูก่บัหนา้
สมัผัสสงู และประสทิธภิาพการซลีนัน้ขึน้อยูก่บัการสมัผัสกนัอยา่ง
แนบสนทิ

การประกอบปั๊ม 

ขนาด F, FH, G (การประกอบปั๊ม)
1.  ตดิตัง้ตวัหมนุและเพลา ใหแ้น่ใจวา่เพลานัน้ปราศจากเสีย้นและ

วตัถแุปลกปลอมซึง่อาจท�าใหป้ลอกวงแหวนส�าหรับฉากยดึ 
เสยีหาย

2.  วางปะเกน็หวัเรอืนป๊ัมไวบ้นหวัป๊ัม ในขณะทีเ่ฟืองอยูบ่นหมดุเฟือง 
ตัง้หวัป๊ัมและเฟืองลงบนป๊ัม และขนัสกรหูวัจมใหเ้ทา่กนั เอยีง
ดา้นบนสดุของหวัป๊ัมออกจากป๊ัมเล็กนอ้ยจนกระทัง้เสีย้วหนึง่ 
เขา้สูเ่สน้ผา่นศนูยก์ลางดา้นในของตวัหมนุ และหมนุเฟืองจน
กระทัง่ฟันเฟืองขบกบัฟันเฟืองของตวัหมนุ ซึง่จะชว่ยในการใสห่วั
ป๊ัมลงบนป๊ัม

3.  การประกอบชิน้สว่นกลบัของ 724 Series™ (โปรดด ู"รปูที ่7" 
ในหนา้ 6)

ในขณะทีป๊ั่มอยูใ่นต�าแหน่งตัง้ฉาก ใหต้ดิตัง้วงแหวนกัน้ส�าหรับ 
ปะเกน็วงแหวนทีด่า้นลา่งสดุของตลบักนัร่ัวและตดิตัง้แหวนทัง้
สามตวัเขา้กบัปะเกน็ ซึง่เป็นวธิปีฏบิตัทิีด่ใีนการตดิตัง้ปะเกน็ชดุ
ใหม ่ตดิตัง้แหวนทัง้สามตวัของปะเกน็โดยใหต้อ่เหลือ่มกนัไว ้ตดิ
ตัง้ปลอกอดัปะเกน็วงแหวนแยก วางแหวนรองกัน้ปลอกอดัปะเกน็ 
วงแหวนลงบนปลอกอดัปะเกน็วงแหวนแยกและประกอบแป้น
เกลยีวส�าหรับปลอกอดัปะเกน็วงแหวนเขา้กบัเรอืนป๊ัม (ขา้มไปยงั
ข ัน้ตอนที ่4)

ปะเกน็พรอ้มส�าหรับการปรับ เนือ่งจากแกนป๊ัมเหล็กสเตนเลสมี
ความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิความรอ้นเมือ่ปะเกน็ถกูขนัแน่นจนเกนิไป 
ดงันัน้การปรับปะเกน็ตอ้งท�าดว้ยความระมดัระวงั ในระหวา่งชว่ง
สองสามวนัแรก ใหข้นัปะเกน็อยา่งชา้ๆ เพือ่ใหม้กีารร่ัวซมึในระดบั
ทีเ่พยีงพอเมือ่ปะเกน็ “สกึหรอ” เมือ่ปรับปะเกน็อยา่งเหมาะสม
แลว้ จะตอ้งมกีารร่ัวซมึเล็กนอ้ยเพือ่ใหส้ามารถใชง้านและมอีายุ
การใชง้านทีเ่หมาะสม หลงัจากปรับในครัง้แรกแลว้ จ�าเป็นตอ้ง
ปรับตามระยะเป็นครัง้คราวในระหวา่งการใชง้านดว้ย

การประกอบชิน้สว่นกลบัของ 4724 Series™ (โปรดด ู 
"รปูที ่8" ในหนา้ 6)

ประกอบแมคคานคิอลซลีพรอ้มกบัคลปิตดิตัง้ใหเ้ขา้ที ่ตรวจสอบ
ขัน้ของเพลาใหแ้น่ใจวา่ไมม่เีสีย้นใดๆ อยา่ท�าใหข้อบข ัน้ของ
เพลาเสยีหาย เนือ่งจากขอบท ัง้หมดตอ้งรองรบัแนวแกน
ของเพลาตวัหมนุ เคลอืบภายในของชิน้สว่นตวัหมนุดว้ย 
น�้ามนัเบา

วางชิน้สว่นตวัหมนุลงบนเพลาและเลือ่นไปบนขัน้ของแบริง่ ซึง่
ควรจะหลน่ลงเขา้ทีอ่ยา่งพอด ีไมค่วรใชแ้รง วางประแจ
ปากขอไวใ้ตช้ ิน้สว่นตวัหมนุและวางบา่ซลีไวด้า้นบน โปรดด ู 
"รปูที ่9" ในหนา้ 6 กดบา่ซลีเขา้กบัชิน้สว่นตวัหมนุจนกระทัง่
คลปิตดิตัง้คลายและสามารถถอดออกได ้ถอดประแจปากขอออก 
ถอดบา่ซลีออกและตดิตัง้ปะเกน็ PTFE และประกอบบา่ซลีเขา้กบั
เรอืนป๊ัม วางปะเก็นลงในปลอดอดัปะเกน็วงแหวนและขนัใหแ้น่น
เขา้กบัเรอืนป๊ัม ใชป้ระแจหกเหลีย่มขนัสกรตูวัหนอนขนาดเล็ก
สองตวับนแมคคานคิอลซลีผา่นรทูอ่ขนาด 1/8” เปลีย่นปลั๊กอดุ
ทอ่หวัเตา้รับขนาด 1/8”

4.  ด ู"รปูที ่10" ในหนา้ 7 วางแหวนรองสปรงิทรงกรวยสองตวัโดย
ใหส้มัผัสกบัดา้นใน (ดา้นนอกจะแยกกนั) เขา้กบับรเิวณแบริง่ 
กนัรนุของฉากยดึ จากนัน้ ใหว้างแบริง่ลกูบอลสองแถวและฝาปิด
ทีม่ลีปิซลีใหเ้ขา้ที ่ขนัฝาปิดใหแ้น่นดว้ยมอืจนกระทัง่สมัผัสไดถ้งึ
แรงตา้น แลว้ขนัเพิม่อกีครึง่รอบ

5.  วางแหวนรองแบริง่ลงบนเพลาโดยทีด่า้นเอยีงของดา้นนอกหนัไป
ทางปลายดา้นขบั วางเรอืนป๊ัมและชดุประกอบเพลาลงในชดุ
ประกอบฉากยดึ และขนัดว้ยสกรหูวัจมฉากยดึสองตวั สอดแหวน
รองแบริง่ตวัทีส่อง (สอดขอบทีล่าดเอยีงกอ่น) เหนอืขอบของ
เพลาและเขา้กบัแบริง่ลกูบอล

วางแป้นเกลยีวล็อคของแบริง่ลงบนเพลาและขนัใหแ้น่น ใช ้
ประแจทีเ่หมาะสมกบัดา้นแบนของเพลาเพือ่กนัไมใ่หเ้พลาหมนุ

ขอ้ส�าคญั: ปรับระยะหา่งของป๊ัมกอ่นใชง้าน  โปรดด ู"การปรบั
ต ัง้แบริง่กนัรนุ" ในหนา้ 10

⚠ อนัตราย !
กอ่นใชง้านปั๊ม โปรดตรวจสอบวา่ตดิต ัง้อปุกรณป้์องกนัระบบ 
ขบัเคลือ่นท ัง้หมดไวใ้นต�าแหนง่ทีเ่หมาะสมแลว้

การตดิอปุกรณป้์องกนัอยา่งไมเ่หมาะสมอาจท�าใหเ้กดิการ 
บาดเจ็บรา้ยแรงหรอืถงึแกช่วีติได้
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ขนาด H, HL, K, KK, L, LQ, LL 
(การประกอบปั๊ม)
1.  การตดิตัง้ซลีใหม ่(4724 Series™): ซลีจะตดิตัง้ไดง้า่ยและมี

ประสทิธภิาพทีด่หีากใหค้วามส�าคญัในระหวา่งการตดิตัง้ (โปรดด ู
"รปูที ่12" ในหนา้ 9) ส�าหรับการระบชุ ิน้สว่น

หมายเหต:ุ หา้มสมัผัสหนา้ซลีโดยใชว้สัดอุืน่ๆ ทีน่อกเหนอืไปจาก
นิว้มอืหรอืผา้ทีส่ะอาด ท�าความสะอาดดมุของตวัหมนุและหอ้งซลี
เรอืนป๊ัม ใหแ้น่ใจวา่ไมม่สี ิง่สกปรกและการขบกนัในทัง้สองดา้น 
เคลอืบดา้นนอกของบา่ซลีและดา้นในของกระบอกหอ้งซลีดว้ย
น�้ามนัเบา เริม่ตดิตัง้บา่ซลีเขา้กบัซลี ใหแ้น่ใจวา่หมดุยดึบา่ซลีตรง
กนัเพือ่ตอ่กบัชอ่งทีส่ว่นทา้ยของปลอกวงแหวนเรอืนป๊ัมดงัทีแ่สดง
ใน "รปูที ่13" ในหนา้ 9 ใชแ้ผน่กระดานรองเพือ่ป้องกนัผวิหนา้ที่
เหลือ่มกนัของบา่ซลี เคาะชดุบา่ซลีทีด่า้นลา่งของซลีดว้ยทอ่นไม ้
หรอืคอ้นเบา วางปลอกปลายเรยีว (มาพรอ้มกบัซลีทีจ่ะเปลีย่น
ขนาด H-LL) ลงบนเพลาดงัทีแ่สดงใน "รปูที ่14" ในหนา้ 9 
เคลอืบดา้นในของชิน้สว่นหมนุและดา้นนอกของปลอกปลายเรยีว
ดว้ยน�้ามนัเบา วางชิน้สว่นหมนุลงบนเพลา บนปลอกเขา้กบัดมุของ
ตวัหมนุ (ด ู"รปูที ่12" ในหนา้ 9)

ถอดปลอกปลายเรยีว ขนัสกรตูวัหนอนเขา้กบัชิน้สว่นตวัหมนุ ซลี
บางตวัอาจมคีลปิตดิตัง้มาแลว้ ตอ้งถอดคลปิเหลา่นีอ้อกหลกัจาก
วางซลีลงบนสว่นเสน้ผา่นศนูยก์ลางของเพลาอยา่งเหมาะสม

ใชน้�้ามัน้ท�าความสะอาดผวิหนา้ของซลีของทัง้ช ิน้สว่นตวัหมนุ
และชิน้สว่นทีไ่มเ่คลือ่นไหวกอ่นตดิตัง้ตวัหมนุและเพลา

2.  ใหแ้น่ใจวา่เพลานัน้ปราศจากเสีย้นและวตัถแุปลกปลอมซึง่อาจ
ท�าใหป้ลอกวงแหวนส�าหรับเรอืนป๊ัมเสยีหาย ตดิตัง้ตวัหมนุและ
เพลา วางปลายของเพลาลงในปลอกวงแหวนเรอืนป๊ัมและหมนุ
จากทางขวาไปทางซา้ยอยา่งชา้ๆ กดจนกระทัง่ปลายของ 
ฟันเฟืองตวัหมนุอยูต่�า่กวา่ผวิหนา้ของเรอืนป๊ัม เตมิจาระบี
อเนกประสงคใ์นหอ้งหลอ่ลืน่ซลี และวางปลอกปลายเรยีวลงใน
ลปิซลีส�าหรับหอ้งซลีดงัทีแ่สดงใน "รปูที ่15" ในหนา้ 9 ถอด
ปลอกปลายเรยีวออกจากเพลา (4724 Series™)

3.  ในป๊ัม 724 Series™ ใหเ้ปลีย่นวงแหวนกัน้ส�าหรับปะเกน็วงแหวน
และตดิตัง้ปะเกน็เขา้กบัป๊ัม ซึง่เป็นวธิปีฏบิตัทิีด่ใีนการตดิตัง้ 
ปะเกน็ชดุใหม ่ควรตดิตัง้ปะเกน็ใหก้บัป๊ัมดว้ยปะเกน็ทีเ่หมาะสม
กบัของเหลวทีจ่ะใชง้านกบัป๊ัม

หมายเหต:ุ ถา้ป๊ัมมแีหวนแบง่ปะเกน็ จะตอ้งตดิตัง้ไวต้�า่กวา่ชอ่ง
หวัอดัจาระบ ีตดิตัง้บา่ของแหวนทลีะตวัโดยเลือ่นขอ้ตอ่ของเพลา
จากดา้นหนึง่ไปอกีดา้น หลอ่ลืน่แหวนรองปะเกน็วงแหวนดว้ยของ
น�้ามนั จาระบ ีหรอืจาระบแีกรไฟตเ์พือ่ใหป้ระกอบไดง้า่ย ความยาว
ของทอ่จะมสีว่นชว่ยใหต้ดิตัง้และวางวงแหวนปะเกน็ไดง้า่ย

4.  ตดิตัง้ปลอกอดัปะเกน็วงแหวน สลกั และแป้นเกลยีว ดงึตวัหมนุ
และเพลาออกจากเรอืนป๊ัมใหไ้กลพอทีจ่ะสอดปลอกอดัปะเกน็ 
วงแหวนผา่นชอ่งดา้นขา้งของฉากยดึและเหนอืสว่นปลายของ
เพลา ปลอดอดัไมส่ามารถประกอบเขา้เหนอืสว่นปลายของเพลา
ไดเ้มือ่เขา้ทีแ่ลว้ กดตวัหมนุและเพลากลบัเขา้ที ่ใหแ้น่ใจวา่ตดิตัง้
ปลอกอดัเขา้ทีแ่ละขนัแป้นเกลยีวดว้ยประแจใหแ้น่น ใหค้ลาย
ออกและขนัใหแ้น่นตามสภาวะขนัแน่นอกีครัง้

5.  วางปะเกน็หวัเรอืนป๊ัมไวบ้นหวัป๊ัม ปรมิาณทัว่ไปทีใ่ชก้บัทกุขนาด
คอืปะเกน็ 0.015”

รปูที ่13

รปูที ่14

รปูที ่12:

รปูที ่15

หมายเหต:ุ เคลอืบเพลาตวัหมนุ ปลอกตดิตัง้ปลายเรยีว 
และเสน้ผา่นศนูยก์ลางดา้นในของแมคคานคิอลซลีดว้ย 
P-80® หรอืเทยีบเทา่กอ่นประกอบ

ปลอกตดิตัง้ปลายเรยีว

เพลา

P-80® คอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ International Products Corporation

แมคคานคิอลซลี 
(ชิน้สว่นตวัหมนุ)

สปรงิดมุตวัหมนุ

เพลา

จัดแนวหมดุยดึใหต้รง
กบัชอ่ง

เครือ่งมอืตดิตัง้

ทาน�้ามนัเบากอ่นประกอบ

ปลอกปลายเรยีว

ลปิซลีส�าหรับหอ้งซลี
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การปรบัต ัง้แบริง่กนัรนุ

ขนาด F, FH, G
1.  แหวนรองสปรงิทรงกรวยสองตวัจะสรา้งโหลดในแนวราบทีร่าง

ดา้นนอกของแบริง่ลกูบอลสองแถวและกดใหแ้บริง่ไปทางหวัป๊ัม 
การปรับระยะหา่งท�าไดโ้ดยการหมนุฝาปิดตามเข็มนาฬกิาหรอื
ทวนเข็มนาฬกิา

หากตอ้งการตัง้ระยะหา่ง ใหห้มนุฝาปิดโดยใชป้ระแจปากขอหมนุ
ไปในทศิทางตามเข็มนาฬกิาเมือ่มองจากปลายของเพลา  
จนกระทัง่สมัผัสไดถ้งึแรงตา้นในขณะทีห่มนุเพลา ซึง่จะท�าให ้
ไมม่รีะยะหา่ง

หากตอ้งการตัง้ระยะหา่งทีเ่หมาะสม ใหห้มนุฝาปิดไปในทศิทาง
ตรงกนัขา้ม (ทวนเข็มนาฬกิา) สามรอ่งซึง่จะเทา่กบัระยะหา่ง 
0.003 แตล่ะรอ่งจะเทา่กบัระยะหา่ง 0.001

2.  ขนัสกรตูวัหนอนอกีครัง้เพือ่ล็อคฝาปิดใหเ้ขา้ที่

3.  ของเหลวทีม่คีวามหนดืและอณุหภมูสิงูตอ้งมรีะยะหา่งพเิศษ 
ปรมิาณของระยะหา่งทีเ่พิม่ขึน้จะเป็นไปตามความหนดืหรอื
อณุหภมูขิองเหลวทีป๊ั่ม ส�าหรับค�าแนะน�าเฉพาะทาง โปรดปรกึษา
ตวัแทนของ Viking Pump®

ขนาด H, HL, K, KK, L, LQ, LL
1.  ด ู"รปูที ่16" ในหนา้ 10 คลายสกรตูวัหนอน “A” สองตวั ทีผ่วิ

หนา้ดา้นนอกของเสือ้แบริง่ “B” และหมนุชดุประกอบลกูปืนกนัรนุ 
“B” นีต้ามเข็มนาฬกิาจนกระทัง่ไมส่ามารถหมนุไดด้ว้ยมอื คลาย
ออกทวนเข็มนาฬกิาจนกระทัง่แกนตวัหมนุสามารถหมนุไดด้ว้ยมอื
โดยมกีารตดิขดัเล็กนอ้ยเทา่นัน้

2.  ส�าหรับระยะหา่งมาตรฐาน ใหค้ลายชดุประกอบลกูปืนกนัรนุ “B” 
จ�านวนรอ่งทีต่อ้งการหรอืความยาวทีเ่ทยีบเทา่สามารถวดัไดจ้าก
ดา้นนอกของเสือ้แบริง่ ด ู"ตารางที ่1" ในหนา้ 10

3.  ขนัสกรตูวัหนอน “หกแฉก” ชนดิล็อคในตวั “A” บนผวิหนา้ 
ดา้นนอกของเสือ้แบริง่ดว้ยแรงทีเ่ทา่กนัเขา้กบัฉากยดึ ป๊ัมของคณุ
ถกูตัง้ตามระยะหา่งมาตรฐานและถกูล็อค 

หมายเหต:ุ ใหแ้น่ใจวา่เพลาสามารถหมนุไดโ้ดยอสิระ ถา้ 
ไมเ่ชน่นัน้ ใหข้นัเพิม่และตรวจสอบอกีครัง้

4.  ของเหลวทีม่คีวามหนดืและอณุหภมูสิงูตอ้งมรีะยะหา่งพเิศษ 
ปรมิาณของระยะหา่งทีเ่พิม่ขึน้จะเป็นไปตามความหนดืหรอื
อณุหภมูขิองเหลวทีป๊ั่ม ส�าหรับค�าแนะน�าเฉพาะทาง โปรดปรกึษา
ตวัแทนของ Viking Pump®  การขนัเพิม่แตล่ะครัง้ (หรอืทกุๆ 
1/4”) บนเสน้ผา่นศนูยก์ลางภายนอกของเสือ้แบริง่เทา่กบั 
ระยะหา่งพเิศษ 0.002” บนป๊ัมขนาด H และ HL และ 0.0015” 
บนป๊ัมขนาด K, KK, L, LQ และ LL

ตารางที ่1: ตารางระยะหา่ง

ขนาด

ระยะหา่ง
มาตรฐาน

(นิว้)

หมนุเสือ้แบริง่ในทศิทางทวน
เข็มนาฬกิา:

จ�านวนรอ่ง

ความยาว 
ดา้นนอก 

(นิว้)

H, HL 0.005 2.5 0.6 หรอื 5/8

K, KK, L, LQ, LL 0.008 5.5 1.35 หรอื 1-3/8

6.  วางชิน้สว่นเฟืองและปลอกวงแหวนลงบนหมดุเฟือง และตดิตัง้ 
หวัป๊ัมและเฟืองลงบนป๊ัม ถา้ป๊ัมมแีผน่รองหวัเสือ้สบู จ�าเป็นจะตอ้ง
ใชโ้อรงิตวัใหม ่ขนัสกรหูวัจมบนป๊ัมเหลา่นีใ้หแ้น่นจนกระทัง่โลหะ
สมัผัสกนัทีจ่ดุระหวา่งหวัป๊ัมและแผน่รองหวัเสือ้สบู เอยีงดา้นบน
สดุของหวัป๊ัมออกจากป๊ัมเล็กนอ้ยจนกระทัง้เสีย้วหนึง่เขา้สู ่
เสน้ผา่นศนูยก์ลางดา้นในของตวัหมนุ และหมนุเฟืองจนกระทัง่ 
ฟันเฟืองขบกบัฟันเฟืองของตวัหมนุ 

7.  วางแหวนรองแบริง่ลงบนเพลาใหส้ดุ จัดต�าแหน่งแหวนทอ้งปลงิ
ถา้มมีาพรอ้มกบัป๊ัม

8.  ตดิตัง้เสือ้แบริง่และลปิซลีลงในฉากยดึ

9.  อดัจาระบใีนแบริง่แบบลกูบอล วางลงบนเพลาและดนัหรอืกด 
แบริง่ลงในเสือ้แบริง่ใหเ้ขา้ที่

10. หมนุฝาปิด (ทีม่ลีปิซลีและแหวนแบริง่อยูด่า้นใน) เขา้กบัเสือ้ 
แบริง่จนกระทัง่ตดิแน่นกบัแบริง่ ล็อคฝาปิดใหเ้ขา้ทีด่ว้ยสกรตูวั
หนอนทีด่า้นนอกของเสือ้แบริง่

11. หมายเหต:ุ สอดแทง่ทองเหลอืงหรอืไมใ้นชอ่งและระหวา่ง 
ฟันเฟืองตวัหมนุจะชว่ยยดึไมใ่หเ้พลาหมนุ ตดิตัง้แหวนล็อคและ
แป้นเกลยีวล็อคลงบนเพลา ขนัแป้นเกลยีวล็อคใหแ้น่นและงอ
แหวนล็อคเขา้กบัชอ่งของแป้นเกลยีวล็อค 

12. ปรับระยะหา่งป๊ัมตามขัน้ตอนทีแ่สดงไวใ้น "การปรบัต ัง้แบริ่
งกนัรนุ" ในหนา้ 10

⚠ อนัตราย !
กอ่นใชง้านปั๊ม โปรดตรวจสอบวา่ตดิต ัง้อปุกรณป้์องกนัระบบ 
ขบัเคลือ่นท ัง้หมดไวใ้นต�าแหนง่ทีเ่หมาะสมแลว้

การตดิอปุกรณป้์องกนัอยา่งไมเ่หมาะสมอาจท�าใหเ้กดิการ 
บาดเจ็บรา้ยแรงหรอืถงึแกช่วีติได้

รปูที ่16

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

ทอ่ดดูหรอืทอ่ปลอ่ย หรอืทางชอ่งเปิดหรอืขอ้ตอ่อืน่ๆ ที่
เหมาะสม

2.  วธิกีารขบัเคลือ่น (มอเตอร ์กงัหนั เครือ่งยนต ์ฯลฯ) ได ้“ปิด
ใชง้าน” หรอืหยดุการท�างานแลว้ เพือ่ใหไ้มส่ามารถเร ิม่
ท�างานในขณะทีด่�าเนนิการกบัปั๊มได ้

3.  คณุทราบวา่ของเหลวในปั๊มคอือะไร และขอ้ควรระวงัตา่งๆ 
ทีจ่�าเป็นเพือ่ใหจ้ดัการกบัของเหลวดงักลา่วไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั อา่นเอกสารขอ้มลูความปลอดภยัสารเคม ี
(MSDS) เกีย่วกบัของเหลวดงักลา่วเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่เขา้ใจ
ขอ้ควรระวงัเหลา่นี้

การไมป่ฏบิตัติามมาตรการป้องกนัทีร่ะบไุวข้า้งตน้อาจท�าใหเ้กดิ
การบาดเจ็บรา้ยแรงหรอืถงึแกช่วีติได้
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ค�าแนะน�าเกีย่วกบัวาลว์ระบายแรงดนั

วาลว์ - รายการชิน้สว่น
V1. ฝาปิดวาลว์ V6. ตวัเรอืนวาลว์
V2. สกรปูรับ V7. สปรงิวาลว์

V3. แป้นเกลยีวล็อค V8. กา้นวาลว์

V4. ปลอกสปรงิ V9. ปะเกน็ฝาปิด
V5. ฝาครอบวาลว์ V10. ปะเกน็ฝาครอบวาลว์*

* ขนาด K, KK, L, LQ, LL เทา่นัน้:

รปูที ่17: วาลว์ระบาย - ทกุขนาด
หมายเหต:ุ เป็นรปูภาพแสดงตวัอยา่งเทา่นัน้

V8

V7
V9

V10

V6 V5

V1

V3V4

V2

A

การแยกชิน้สว่น
ท�าเครือ่งหมายทีว่าลว์และหวัเรอืนป๊ัมกอ่นทีจ่ะแยกชิน้สว่นเพือ่ให ้
มัน่ใจวา่จะประกอบชิน้สว่นกลบัไดอ้ยา่งเหมาะสม

1.  ถอดฝาปิดวาลว์ออก

2.  วดัและบนัทกึความยาวทีส่กรปูรับขยาย ด ู“A” ที ่"รปูที ่17" ใน
หนา้ 11

3.  คลายแป้นเกลยีวล็อคและหมนุสกรปูรับออกจนกวา่จะปลอ่ย 
แรงดนัสปรงิออก

4.  ถอดฝาครอบวาลว์ ปลอกสปรงิ ตวัสปรงิและกา้นวาลว์ออกจาก 
ตวัเรอืนวาลว์ ท�าความสะอาดและตรวจสอบชิน้สว่นทัง้หมดวา่มกีาร
สกึหรอหรอืความเสยีหายหรอืไม ่แลว้เปลีย่นชิน้สว่นหากจ�าเป็น

การประกอบ
ปฏบิตัติามขัน้ตอนการแยกชิน้สว่นทีร่ะบไุวโ้ดยท�ายอ้นกลบั หากถอด
วาลว์ออกเพือ่ซอ่มบ�ารงุ ตอ้งแน่ใจวา่ประกอบวาลว์กลบัไปยงัทีเ่ดมิ 
สกรหูวัจมปรับวาลว์ระบายแรงดนัจะตอ้งหนัไปทางดา้นดดูของป๊ัม
เสมอ หากตอ้งหมนุป๊ัมในทศิทางยอ้นกลบั ใหถ้อดวาลว์ระบายแรงดนั
ออกและตดิใหมใ่นทศิทางยอ้นกลบั

การปรบัแรงดนั
หากตดิตัง้สปรงิใหมห่รอืหากตอ้งการเปลีย่นการก�าหนดแรงดนัของ
วาลว์ระบายแรงดนัจากคา่ทีโ่รงงานก�าหนดไว ้ใหป้ฏบิตัติามค�าแนะน�า
ดงัตอ่ไปนีด้ว้ยความระมดัระวงั

1.  ถอดฝาปิดวาลว์ทีค่รอบสกรปูรับอยูอ่ยา่งระมดัระวงั

คลายแป้นเกลยีวล็อคทีล็่อคสกรปูรับอยู ่เพือ่ใหค้า่ก�าหนดแรงดนั
ไมเ่ปลีย่นระหวา่งใชง้านป๊ัม

2.  ตดิตัง้เครือ่งวดัแรงดนัในทอ่ปลอ่ยของเหลวเพือ่ท�าการปรับจรงิ

3.  หมนุสกรปูรับในทศิทางตามเข็มนาฬกิา (หมนุเขา้) เพือ่เพิม่ 
แรงดนั และหมนุในทศิทางทวนเข็มนาฬกิา (หมนุออก) เพือ่ลด
แรงดนั หากตอ้งการค�าแนะน�า โปรดตดิตอ่ตวัแทน Viking Pump® 
ของคณุเพือ่รับทราบเกีย่วกบัมาตรฐานทางวศิวกรรม ES-37

4.  ปิดทอ่ปลอ่ยของเหลวทีต่�าแหน่งเหนอืเครือ่งวดัแรงดนั จ�ากดั
เวลาทีใ่ชง้านป๊ัมในกรณีนี ้อณุหภมูภิายในป๊ัมจะเพิม่ขึน้อยา่ง
รวดเร็ว เกจจะแสดงแรงดนัสงูสดุทีว่าลว์สามารถรับไดร้ะหวา่งที่
ใชง้านป๊ัม

5.  เมือ่ก�าหนดแรงดนัแลว้ ใหข้นัแป้นเกลยีวล็อคแลว้เปลีย่นปะเกน็
ฝาปิดและฝาปิดวาลว์

ขอ้มลูการส ัง่ซือ้ทีส่�าคญั
หากตอ้งการสัง่ซือ้ช ิน้สว่นส�าหรับวาลว์ระบายแรงดนั โปรดระบุ
หมายเลขรุน่และหมายเลขซเีรยีลของป๊ัมตามทีป่รากฏบนป้ายชือ่
ผลติภณัฑแ์ละชือ่ช ิน้สว่นทีต่อ้งการ เมือ่สัง่ซือ้สปรงิ ตอ้งแน่ใจวา่ได ้
ระบคุา่แรงดนัทีต่อ้งการไปดว้ย

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

ทอ่ดดูหรอืทอ่ปลอ่ย หรอืทางชอ่งเปิดหรอืขอ้ตอ่อืน่ๆ ที่
เหมาะสม

2.  วธิกีารขบัเคลือ่น (มอเตอร ์กงัหนั เครือ่งยนต ์ฯลฯ) ได ้“ปิด
ใชง้าน” หรอืหยดุการท�างานแลว้ เพือ่ใหไ้มส่ามารถเร ิม่
ท�างานในขณะทีด่�าเนนิการกบัปั๊มได ้

3.  คณุทราบวา่ของเหลวในปั๊มคอือะไร และขอ้ควรระวงัตา่งๆ 
ทีจ่�าเป็นเพือ่ใหจ้ดัการกบัของเหลวดงักลา่วไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั อา่นเอกสารขอ้มลูความปลอดภยัสารเคม ี
(MSDS) เกีย่วกบัของเหลวดงักลา่วเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่เขา้ใจ
ขอ้ควรระวงัเหลา่นี้

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

หมายเหตกุารตดิต ัง้ท ัว่ไป
กอ่นเริม่ตดิตัง้ ควรพจิารณาถงึสภาพแวดลอ้มทีจ่ะท�าการตดิตัง้ 
ดงัตอ่ไปนี้

1.  ต�าแหนง่ - วางป๊ัมไวใ้หใ้กลก้บัแหลง่จา่ยของเหลวทีจ่ะป๊ัมให ้
มากทีส่ดุ วางป๊ัมไวใ้ตแ้หลง่จา่ยของเหลวหากสามารถท�าได ้ป๊ัม 
Viking เป็นป๊ัมแบบลอ่ของเหลวดว้ยตวัเอง แตห่ากเงือ่นไขในการ
ดดูของเหลวด ีประสทิธภิาพกจ็ะดตีามไปดว้ย

2.  การเขา้ถงึ - ควรวางป๊ัมไวใ้นทีท่ีเ่ขา้ไปท�าการตรวจสอบ บ�ารงุ
รักษา และซอ่มบ�ารงุไดง้า่ย ส�าหรับป๊ัมขนาดใหญ ่ควรเผือ่พืน้ที่
ไวส้�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 เมือ่สว่นประกอบของ
ป๊ัม (เฟือง) แยกจากกนั น่ันคอื จดุ “A” ในรปู A3 ของเหลวจะถกู
ดดูเขา้สูช่อ่งดดู จากนัน้ ทีจ่ดุ “B” เฟืองจะขบกนั และของเหลว
จะถกูดนัออกมาจากชอ่งปลอ่ย การกลบัทศิทางการหมนุจะสลบั
ทศิทางการไหลผา่นป๊ัม เมือ่ก�าหนดการหมนุของเพลา ใหด้จูาก
สว่นปลายเพลาของป๊ัมอยูเ่สมอ การหมนุมกัจะเป็นทศิทางตาม
เข็มนาฬกิา (CW) ซึง่ท�าใหช้อ่งดดูอยูท่างดา้นขวาของป๊ัม เวน้แต่
ระบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ หมดุเฟืองทีต่ดิตัง้อยูใ่นหวัป๊ัมควรอยูใ่น
ต�าแหน่งถดัจากขอ้ตอ่ของชอ่งและมรีะยะหา่งเทา่กนั ดตู�าแหน่งที่
ถกูตอ้งของหมดุเฟืองทีส่มัพันธก์บัชอ่งป๊ัมไดใ้นรปู A3

รปู A1

รปู A2

ป๊ัมดา้นซา้ยมอื ป๊ัมดา้นขวามอื

รปู A3
ปลอ่ย

หมดุเฟือง
ดดู

A B

รปู A4: 
ภาพตดัขวางวาลว์ระบาย 

แรงดนัภายในของ VIKING

ฝาครอบ
สปรงิ (a)ตวัเรอืนวาลว์ (c)

กา้นวาลว์ (b)

ชอ่งปลอ่ยของเหลวชอ่งดดูของเหลว

จดุ (e)

สกรปูรับ (d)

(ควรหนัเขา้หา
ชอ่งดดู
ของเหลวเสมอ)

รปู A5-A: 
วาลว์ระบายแรงดนัภายใน

ปลอ่ย

ดดู

หวัเรอืนป๊ัม

สกรหูวัจมปรับวาลว์ระบายแรงดนั 
(ควรหนัไปทางชอ่งดดูอยูเ่สมอ)
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รปู A5-B: 
วาลว์ระบายแรงดนัไหลกลบัแทงค์

ปลอ่ย

ดดู

หวัเรอืนป๊ัม

ตดิวาลว์ไวก้บัดา้นปลอ่ย
ของเหลวของป๊ัมเสมอ

⚠ ระวงั !
วาลว์ระบายแรงดนัแบบภายในทีต่ดิกบัปั๊ม Viking ควรจะม ี
ฝาปิดหรอืฝาครอบทีช่ ีไ้ปทางดา้นดดูของปั๊มอยูเ่สมอ ควรตดิ
วาลว์ระบายแรงดนัไหลกลบัแทงคไ์วท้ ีด่า้นปลอ่ยของปั๊ม หาก
ปั๊มหมนุในทศิทางยอ้นกลบั ใหเ้ปลีย่นวาลว์ระบายแรงดนั หมนุ
วาลว์ระบายแรงดนัแบบภายในจากอกีดา้นไปอกีดา้น แลว้ยา้ย
วาลว์ระบายแรงดนัไหลกลบัแทงคไ์ปยงัอกีชอ่งหนึง่ หากการ
หมนุของชิน้สว่นทีต่ดิต ัง้ใดๆ มทีศิทางยอ้นกลบั เชน่ ใชป้ั๊ม
เดยีวเพือ่เตมิของเหลวในแทงค ์ใหใ้ชส้วติชย์อ้นกลบัหรอืวธิ ี
เปลีย่นทศิทางการหมนุอืน่ๆ เพือ่ใหป้ั๊มเดมิหมนุเวยีนของเหลว
ผา่นเครือ่งท�าความรอ้นหรอืปลอ่ยของเหลวไหลออก จากน ัน้จะ
ตอ้งตดิต ัง้อปุกรณป้์องกนัแรงดนัไวท้ ีป่ั๊มท ัง้สองดา้นเพือ่รองรบั
การหมนุท ัง้สองทศิทาง อาจใชว้าลว์ระบายแรงดนั อปุกรณ์
จ�ากดัแรงบดิ หรอืฝาครอบปะทรุว่มกนัได้

⚠ ระวงั !
ปั๊มหรอืระบบทีไ่มม่วีาลว์ระบายแรงดนัควรมอีปุกรณป้์องกนัแรงดนั
ในบางรปูแบบ เชน่ อปุกรณจ์�ากดัแรงบดิ หรอืฝาครอบปะทุ

5.  การป้องกนัแรงดนั - ป๊ัม Viking เป็นป๊ัมแบบปรมิาตรแทนที ่
เชงิบวก ซึง่หมายความวา่เมือ่ป๊ัมหมนุ ของเหลวจะถกูสง่ไปทีด่า้น
ปลอ่ยของเหลวของป๊ัม หากไมม่ทีีใ่หข้องเหลวไหลไป เชน่  
ทอ่ปลอ่ยของเหลวอดุตนัหรอืปิดอยู ่แรงดนัอาจสะสมจนท�าให ้
มอเตอรด์บั อปุกรณร์ะบบขบัเคลือ่นเกดิขอ้บกพรอ่ง ชิน้สว่นของ
ป๊ัมเสยีหายหรอืแตกออก หรอืทอ่ระเบดิได ้ดว้ยเหตนุี ้อปุกรณ์
ป้องกนัแรงดนับางชนดิจงึตอ้งน�ามาใชก้บัป๊ัมแบบปรมิาตรแทนที่
เชงิบวก อาจเป็นวาลว์ระบายแรงดนัทีต่ดิกบัป๊ัมโดยตรง หรอืเป็น
วาลว์ระบายแรงดนัแนวตรง อปุกรณจ์�ากดัแรงบดิ หรอืฝาครอบ
ปะทุ

วาลว์ระบายแรงดนัทีต่ดิกบัป๊ัม Viking สว่นมากและวาลว์แนวตรง
สว่นมากจะมลีกัษณะการออกแบบกา้นวาลว์เป็นแบบโหลดสปรงิ 
ดรูปู A4 สปรงิ (a) มกีา้นวาลว์ (b) ทีแ่นบกบับา่ในตวัเรอืนวาลว์ 
(c) โดยแรงทีจ่า่ยใหก้�าหนดจากขนาดของสปรงิและความแน่น
จากการอดัดว้ยสกรปูรับ (d) แรงดนัปลอ่ยของป๊ัมจะกดลงที ่
ดา้นลา่งของกา้นวาลว์ในจดุ (e) เมือ่แรงจากของเหลวใตก้า้น
วาลว์เกนิกวา่แรงจากสปรงิ กา้นวาลว์จะยกขึน้และเริม่ไหลเขา้ไป
ในวาลว์ 

เมือ่แรงดนัปลอ่ยสะสมมากขึน้ ของเหลวจะไหลผา่นมากขึน้เรือ่ยๆ 
จนกระทัง่แรงดนัถงึจดุทีข่องเหลวทัง้หมดซึง่ผา่นการป๊ัมจะไหล
ผา่นวาลว์ แรงดนันีค้อืการตัง้คา่ของวาลว์ระบายแรงดนั

ป๊ัม Viking สามารถตดิตัง้ไดท้ัง้วาลว์ระบายแรงดนัภายในซึง่
ก�าหนดการไหลจากวาลว์กลบัสูด่า้นดดูของป๊ัม หรอืวาลว์ระบาย
แรงดนัไหลกลบัแทงคซ์ ึง่ก�าหนดการไหลผา่นทอ่กลบัสูแ่ทงคจ์า่ย
ของเหลว ดรูปู A5-A และรปู A5-B วาลว์ระบายแรงดนัแนวตรง
ทีต่ดิอยูก่บัทอ่ปลอ่ยของเหลวจะก�าหนดการไหลกลบัไปทีแ่ทงค์
จา่ยของเหลวดว้ย วาลว์ประเภทนีค้วรไดรั้บการตดิตัง้ไวใ้กลก้บั
ป๊ัมเพือ่ใหแ้รงดนัทีล่ดลงผา่นทอ่ระหวา่งป๊ัมและวาลว์อยูใ่นระดบั
ต�า่สดุ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่วีาลว์ปิดอยูร่ะหวา่งป๊ัมและวาลว์
ระบายแรงดนั ทอ่ทีต่อ่จากวาลว์ระบายแรงดนัไหลกลบัแทงคห์รอื
วาลว์แนวตรงไปยงัแทงคจ์า่ยของเหลวควรมรีะยะทางทีส่ัน้ทีส่ดุ
และมขีนาดใหญท่ีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปไดอ้กีดว้ย

หมายเหต:ุ ป๊ัมบางรุน่จะตดิวาลว์ระบายแรงดนัไวก้บัเรอืนป๊ัมแทน
หวัเรอืนป๊ัม

วาลว์แบบกา้นวาลว์โหลดสปรงิเป็นวาลว์ควบคมุแรงดนัตา่ง ซึง่จะ
ตรวจจับเฉพาะแรงดนัในแตล่ะดา้นของกา้นวาลว์เทา่นัน้ ไมค่วร
ใชว้าลว์ประเภทนีเ้ป็นอปุกรณค์วบคมุแรงดนัหรอืการไหล วาลว์ดงั
กลา่วนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นวาลว์ระบายแรงดนัเทา่นัน้

แรงดนัทีว่าลว์เบีย่งระบายแรงดนัไหลกลบัแทงคห์รอืวาลว์เบีย่ง
ระบายแรงดนัภายในสามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยการหมนุสกรปู
รับ อยา่หมนุสกรปูรับกลบัออกมาจนสดุ หยดุหมนุเมือ่สกรไูมม่แีรง
ตงึสปรงิแลว้ (สกรเูริม่หมนุงา่ย) ส�าหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัการ
บ�ารงุรักษาวาลว์ระบายแรงดนั โปรดดคููม่อืบรกิารทางเทคนคิที่
ครอบคลมุซรีสีร์ุน่ผลติภณัฑข์องคณุ

6.  มอเตอร ์- ปฏบิตัติามมาตรฐานการออกแบบและตดิตัง้ระบบและ
อปุกรณไ์ฟฟ้าภายในประเทศเมือ่ตดิตัง้มอเตอร์

ฐานรอง
ป๊ัมทกุตวัควรมฐีานรองทีแ่ข็งแรง อาจเป็นโครงสรา้งทีแ่ข็งแรงพอทีจ่ะ
สามารถประคองป๊ัมใหม้ัน่คงและดดูซบัแรงตงึหรอืแรงสัน่สะเทอืนใดๆ 
ทีอ่าจเกดิได ้

ควรอา้งองิตามเอกสารทีผ่า่นการรับรองเกีย่วกบัตวัป๊ัมเมือ่ท�าการ
เตรยีมฐานรอง หากเตรยีมฐานรองแยก ฐานรองควรมคีวามกวา้งและ
ยาวกวา่ฐานของตวัป๊ัมอยา่งนอ้ย 4 นิว้

เมือ่วางตวัป๊ัมบนฐานรองแลว้ ควรไดรั้บการจัดต�าแหน่งใหเ้ป็นแนวราบ
และไดรั้บการตรวจสอบต�าแหน่งเทยีบกบัแผนผังการเดนิทอ่ จากนัน้
ใหท้�าการยดึไวด้ว้ยกนั

สว่นประกอบและอปุกรณย์กตวัปั๊ม
อปุกรณย์กแบบถอดออกได ้เชน่ สลกัเกลยีวมหีว่งและแหวนยก ซึง่
ตดิตัง้ไวก้บัสว่นประกอบตา่งๆ (ป๊ัม ขอ้ลด มอเตอร ์ฯลฯ) และ 
แผน่รองควรคงอยูก่บัสว่นประกอบ อปุกรณเ์หลา่นีใ้ชส้�าหรับการยก
และยา้ยสว่นประกอบตา่งๆ อยา่งปลอดภยั ค�าแนะน�าทัว่ไปส�าหรับตวั
ป๊ัม Viking Pump® มดีงัตอ่ไปนี้
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รปู A6: 
 ตวัอยา่งวธิกีารยกทีเ่หมาะสม

หมายเหต:ุ ควรยกตวัป๊ัมโดยใชอ้ปุกรณย์กฐานพรอ้มกบัสลงิยกสอง
เสน้ขึน้ไป

รปู A7: 
ตวัอยา่งวธิกีารยกทีเ่หมาะสม

หมายเหต:ุ ใชส้ลงิยกสองเสน้ขึน้ไปเพือ่ยดึป๊ัมและมอเตอรเ์มือ่ฐาน
ไมม่อีปุกรณส์�าหรับยก ตรวจสอบวา่ยดึสลงิไวอ้ยา่งแน่นหนาและ
โหลดมคีวามสมดลุกอ่นท�าการยก

รปู A8:  
 ตวัอยา่งวธิกีารยกทีไ่มเ่หมาะสม

หมายเหต:ุ หา้มยกตวัป๊ัมโดยทีย่ดึสลงิไวใ้ตฐ้านไมแ่น่นหนา สลงิ
อาจเลือ่นได ้สง่ผลใหต้วัป๊ัมคว�า่และ/หรอืหลน่ การยกทีไ่มเ่หมาะสม
อาจท�าใหบ้คุคลบาดเจ็บและ/หรอืท�าใหต้วัป๊ัมเสยีหาย

รปู A9 
 ตวัอยา่งวธิกีารยกทีไ่มเ่หมาะสม

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

รปู A10-A

ตรวจสอบความกวา้งระหวา่งพืน้ผวิเหลา่นีด้ว้ยคาลเิปอรว์ดัในเพือ่ให ้
แน่ใจวา่ผวิหนา้มรีะยะหา่งจากกนัเทา่กนัและขนานกนั

ใชไ้มว้ดัเสน้ตรง ผวิหนา้เหลา่นี้
ตอ้งขนานกนั

รปู A10-B

ลอ้ตวัขบั
ลอ้ตวัตาม

เชอืก
หรอื

ไมว้ดัเสน้ตรง

A B C D
เมือ่จัดแนวลอ้อยา่งเหมาะสมแลว้  

จดุ A, B, C, D ทัง้หมดจะแตะกบัเชอืกหรอืไมว้ดัเสน้ตรง
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การวางแนว
ตรวจสอบการวางแนวหลงัจากตดิต ัง้แลว้
ส�าหรบัข ัน้ตอนการวางแนวประกบัเพลาโดยละเอยีด โปรดด ู
ค�าแนะน�าของผูผ้ลติประกบัเพลา
ป๊ัม ระบบขบัเคลือ่น และมอเตอรไ์ดรั้บการวางแนวอยา่งเหมาะสม
ตัง้แตข่ัน้ตอนการประกอบ การวางแนวมกัเกดิการเปลีย่นแปลงไปใน
ระหวา่งการจัดสง่และการตดิตัง้ ใหแ้นใ่จวา่ไดต้รวจสอบการวาง
แนวซ�า้หลงัจากตดิต ัง้ตวัปั๊มแลว้!
1.  ตรวจสอบชอ่งป๊ัมเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ไดร้ะดบัและอยูใ่นต�าแหน่งที่

เหมาะสม ใหใ้สแ่ผน่จมีหรอืเคลือ่นยา้ยป๊ัมไดต้ามทีต่อ้งการ อยา่
ใชแ้รงปรับใหท้อ่อยูใ่นแนวเดยีวกบัชอ่ง

2.  หากป๊ัมขบัเคลือ่นดว้ยประกบัแบบยดืหยุน่ทีเ่ชือ่มตอ่กบัมอเตอร์
โดยตรงหรอืผา่นขอ้ลด ใหน้�าอปุกรณป้์องกนัประกบัหรอืฝาออก 
แลว้ตรวจสอบการวางแนวของขอ้ตอ่ประกบัทัง้สองฝ่ัง อยา่งนอ้ย
ทีส่ดุ ไมว้ดัเสน้ตรง (เชน่ ลิม่เหล็ก) ทีว่ดัประกบัจะตอ้งอยูท่ีข่อบ
ทัง้สองทีด่า้นบน ดา้นลา่ง และดา้นขา้งเทา่กนั  
ดรูปู A10-A

3.  หากป๊ัมขบัเคลือ่นดว้ยสายพานลิม่ ใหต้รวจสอบการวางแนวโดย
ใชไ้มว้ดัเสน้ตรงขนาดยาวหรอืดงึเชอืกไปตามแนวผวิของลอ้ให ้
ตงึ ดรูปู A10-B

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

5.  ส�าหรับการใชง้านในอณุหภมูทิีส่งู (สงูกวา่ 300°F) โปรดรอใหป๊ั้ม
มอีณุหภมูถิงึจดุทีจ่ะใชง้านกอ่น จากนัน้ใหต้รวจสอบการวางแนว
อกีครัง้

รปู A11: ตวัขบัตรง

รปู A12: ตวัขบัเกยีรท์ดรอบ

ระบบทอ่
ตน้เหตขุองปัญหาเกีย่วกบัป๊ัมจ�านวนมากนัน้มาจากทอ่ดดู โดยทอ่ดดู
ควรมขีนาดใหญแ่ละมรีะยะสัน้ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้ส�าหรับความ
ชว่ยเหลอืในการเลอืกทอ่ดดูและทอ่ปลอ่ยในขนาดทีเ่หมาะสม โปรดดู
แค็ตตาล็อกท ัว่ไปของ Viking สว่นที ่510
กอ่นเริม่วางผังและตดิตัง้ระบบทอ่ ใหพ้จิารณาประเด็นดงัตอ่ไปนี้

1.  อยา่ใชท้อ่ทีเ่ล็กกวา่ขอ้ตอ่ของชอ่งป๊ัม

2.  ตรวจสอบวา่ดา้นในของทอ่สะอาดกอ่นทีจ่ะตดิตัง้เขา้กบัป๊ัม

3.  วาลว์หวักะโหลก - เมือ่ป๊ัมของเหลวทีม่นี�้าหนักเบาดว้ยระยะดดู
ยก วาลว์หวักะโหลกทีป่ลายทอ่ดดูหรอืวาลว์กนักลบัตวัแรกในทอ่
แนวนอนจะเก็บของเหลวไวใ้นแนวทอ่และท�าใหป๊ั้มเพือ่ลอ่
ของเหลวไดง้า่ยขึน้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่วาลว์หวักะโหลกหรอื
วาลว์กนักลบัมขีนาดใหญเ่พยีงพอเพือ่ไมใ่หส้ ิน้เปลอืงของเหลว
ในทอ่มากเกนิไป

4.  เมือ่มสี ิง่กดีขวางบรเิวณทอ่ดดูหรอืทอ่งปลอ่ย ใหว้างทอ่ออ้ม 
สิง่กดีขวางไปแทนทีจ่ะวางทอ่ครอ่ม การวางทอ่ครอ่มจะท�าให ้
เกดิโพรงอากาศ ด ูรปู A13

5.  เอยีงทอ่เพือ่ใหไ้มเ่กดิโพรงอากาศหรอืโพรงของเหลวหาก
สามารถท�าได ้โพรงอากาศในทอ่ดดูจะท�าใหป๊ั้มลอ่ของเหลว 
ไดย้าก

6.  ส�าหรับทอ่ดดูทีม่แีนวทอ่แนวนอนยาว ใหรั้กษาระดบัแนวนอนใหต้�า่
กวา่ระดบัของเหลว หากสามารถท�าได ้วธินีีจ้ะชว่ยใหม้ขีองเหลว
เต็มทอ่และชว่ยลดจ�านวนอากาศทีจ่ะเกดิขึน้เมือ่เริม่ใชง้าน วธินีีจ้ะ
มปีระโยชนม์ากทีส่ดุเมือ่ไมม่วีาลว์หวักะโหลก ดรูปู A14

7.  เมือ่มทีอ่ระบบรอ้นหรอืเย็น (จัดการกบัของเหลวดว้ยอณุหภมูทิี่
ตา่งจากอากาศรอบๆ ป๊ัม) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารด�าเนนิการ
เผือ่ส�าหรับการขยายตวัและการหดตวัของทอ่ ควรใชแ้นวทอ่ 
แบบวง ขอ้ตอ่ขยาย หรอืแบบไมม่ตีวัยดึ (ไมไ่ดห้มายความวา่ไมม่ี
การรองรับ) เพือ่ใหเ้รอืนป๊ัมไมบ่ดิงอ

8.  ทีก่รอง - ควรพจิารณาการใชท้ีก่รองทีด่า้นดดูของเหลวของป๊ัม
แบบปรมิาตรแทนทีเ่ชงิบวก ทีก่รองจะดกัจับสิง่แปลกปลอมไมใ่ห ้
เขา้สูป๊ั่ม หากไมม่ทีีก่รอง สิง่แปลกปลอมอาจกดีขวางป๊ัมและ
ท�าใหช้ ิน้สว่นภายในและตวัขบัเคลือ่นเสยีหายได ้ตาขา่ยหรอืรู
ภายในชอ่งเก็บของทีก่รองควรมขีนาดใหญเ่พยีงพอเพือ่ไมใ่หส้ง่
ผลใหแ้รงดนัลดลงมากเกนิไป แตค่วรละเอยีดพอทีจ่ะปกป้องป๊ัม
ได ้หากไมแ่น่ใจเกีย่วกบัขนาดทีเ่หมาะสม โปรดสอบถามผูผ้ลติ
เพือ่ใหท้ราบขนาดทอ่ อตัราการไหล และความหนดืทีเ่กีย่วขอ้ง 
ควรก�าหนดวธิกีารท�าความสะอาดทีก่รองรว่มดว้ย หากป๊ัมท�างาน
อยา่งตอ่เนือ่ง ควรสรา้งทอ่เบีย่งรอบๆ ทีก่รอง หรอืวางทีก่รอง
สองตวัไวข้นานกนักบัวาลว์ทีเ่หมาะสมเพือ่ใหแ้ยกท�าความสะอาด
ไดง้า่ย การใชท้ีก่รองส�าคญัเป็นอยา่งยิง่ในชว่งเริม่ใชง้าน 
เนือ่งจากจะชว่ยท�าความสะอาดในสว่นรอยเชือ่ม ระบบทอ่ และ
ขดัสิง่แปลกปลอมอืน่ๆ ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดด ูTSM 640

9.  หากป๊ัมไมม่วีาลว์ระบายแรงดนั ควรพจิารณาการตดิวาลว์ระบาย
แรงดนัในทอ่ปลอ่ย โปรดดบูทอภปิรายเกีย่วกบัอปุกรณป้์องกนั
แรงดนัใตร้ายการที ่5 ในสว่นหมายเหตกุารตดิต ัง้ท ัว่ไป

10. ไมค่วรใชป๊ั้มรองรับทอ่ ควรใชอ้ปุกรณแ์ขวนทอ่ อปุกรณค์�้าทอ่  
ขาตัง้รองทอ่ ฯลฯ

11. เมือ่ยดึทอ่เขา้กบัป๊ัม ไมจ่�าเป็นตอ้งใชแ้รงตงึกบัเรอืนป๊ัมเสมอไป 
การ “โยน” หรอืการ “ลาก” ทอ่ไปยงัป๊ัมสามารถ ท�าใหเ้กดิการ 
บดิงอ แนวทีไ่มถ่กูตอ้ง และอาจท�าใหป๊ั้มเกดิการสกึหรออยา่ง
รวดเร็ว อยา่ใชป๊ั้มเพือ่แกไ้ขขอ้ผดิพลาดในขัน้ตอนการวางแผน
ผังทอ่หรอืการประกอบ
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การเร ิม่ใชง้าน
กอ่นเริม่ใชง้านป๊ัม ใหต้รวจสอบเงือ่นไขตอ่ไปนี:้

1.  มเีครือ่งวดัสญุญากาศหรอืแรงดนับนป๊ัมหรอืใกลป๊ั้มหรอืไม ่ 
เครือ่งวดัเหลา่นีเ้ป็นวธิทีีเ่ร็วและแมน่ย�าทีส่ดุในการคน้หาวา่เกดิ
ปัญหาใดขึน้กบัป๊ัม

2.  ตรวจสอบการวางแนว - ดคู�าแนะน�าในสว่นการวางแนวของคูม่อืนี้

3.  ตรวจสอบทอ่เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ไมม่แีรงตงึในเรอืนป๊ัม

4.  หมนุเพลาป๊ัมดว้ยมอืเพือ่ตรวจสอบวา่หมนุไดอ้ยา่งอสิระ  
ตรวจสอบวา่ตวัขบัเคลือ่นของปั๊มปิดอยูห่รอืไมส่ามารถจา่ย
พลงังานไดก้อ่นด�าเนนิการ

5.  เขยา่มอเตอรเ์พือ่ตรวจสอบวา่หมนุไปในทศิทางทีถ่กูตอ้งหรอืไม ่
ดบูทอภปิรายเกีย่วกบัการหมนุใตส้ว่นที ่4 ในสว่นหมายเหตกุาร
ตดิต ั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.  หลอ่ลืน่หวัอดัจาระบขีองป๊ัมโดยใชจ้าระบ ี#2 NLGI ตรวจสอบ
เกยีรท์ดรอบ มอเตอร ์ประกบั ฯลฯ ตามค�าแนะน�าและหลอ่ลืน่ตาม
ทีแ่นะน�าโดยผูผ้ลติ โปรดดคููม่อืการบรกิารทางวศิวกรรม 
ESB-515 ทีส่ว่นทา้ยของภาคผนวกส�าหรับชนดิของจาระบขีน้
ตามมาตรฐานที ่Viking ใชเ้พือ่ตรวจสอบการใชง้านรว่มกนัได ้

10. ส�าหรับป๊ัมทีต่ดิปะเกน็ ใหค้ลายแป้นเกลยีวส�าหรับปลอกอดั 
ปะเกน็วงแหวนออกเพือ่ใหใ้ชม้อืขยบัปลอกอดัไดเ้ล็กนอ้ย ปรับ
ปลอกอดัเพือ่ลดการร่ัวซมึเฉพาะหลงัจากป๊ัมท�างานเป็นเวลานาน
พอทีจ่ะมอีณุหภมูคิงที ่ปะเก็นวงแหวนควรชุม่เล็กนอ้ยเพือ่ให ้
รักษาความเย็นและการหลอ่ลืน่ไว ้

11. หา้มใชป๊ั้ม Viking เพือ่ลา้ง ทดสอบแรงดนั หรอืทดสอบระบบดว้ย
น�้า ถอดป๊ัมออกหรอืวางทอ่รอบๆ ขณะท�าการลา้งหรอืทดสอบ 
การป๊ัมน�้าทีส่กปรกหรอือืน่ๆ อาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายไดใ้น
ระยะเวลาไมก่ีน่าท ีซึง่ปกตกิารใชง้านสามารถใชไ้ดต้อ่เนือ่งหลาย
เดอืน

12. ตรวจสอบเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ตดิตัง้อปุกรณป้์องกนัทัง้หมดแลว้

13. ตรวจสอบป๊ัมเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไดรั้บความรอ้นในระดบัทีส่ามารถ
ท�างานได ้(หากมเีสือ้สบูหรอืมรีะบบท�าความรอ้น)

หากป๊ัมเริม่สง่ของเหลวภายใน 60 วนิาท ีกจ็ะสามารถท�างานตอ่เนือ่ง
ได ้หากของเหลวไมอ่อกมาจากชอ่งปลอ่ย ใหห้ยดุการท�างานของป๊ัม 
การใชง้านป๊ัมนานกวา่หนึง่นาทโีดยไมม่ขีองเหลวภายในอาจท�าใหป๊ั้ม
เสยีหายได ้ตรวจสอบขัน้ตอนทีร่ะบไุว ้พจิารณาวา่เครือ่งวดัทีช่อ่งดดู
และชอ่งปลอ่ยใหข้อ้มลูอะไรบา้ง แลว้ดสูว่นการแกไ้ขปญัหา หาก
ทกุอยา่งเป็นปกต ิใหใ้สข่องเหลวบางสว่นลงในป๊ัม ซึง่จะชว่ยลอ่
ของเหลวใหป๊ั้ม

ป๊ัมจะสามารถกลบัมาท�างานใหมไ่ด ้หากไมม่ขีองเหลวไหลออกมา
ภายในสองนาท ีใหห้ยดุการท�างานของป๊ัม ป๊ัมตา่งจากคอมเพรสเซอร ์
โดยป๊ัมจะสะสมแรงดนัอากาศมากกวา่ จ�าเป็นตอ้งระบายแรงดนัใน 
ทอ่ปลอ่ยจนกวา่ของเหลวจะเริม่ไหล

12. ขอ้ตอ่ทัง้หมดของระบบทอ่ควรตอ่กนัอยา่งแน่นหนา อปุกรณก์นั
ร่ัวของทอ่จะชว่ยยนืยนัวา่ขอ้ตอ่ทีเ่ชือ่มกนัจะไมเ่กดิการร่ัวซมึ การ
ร่ัวซมึในทอ่ดดูทีด่งึอากาศเขา้มาจะท�าใหป๊ั้มมเีสยีงดงัและมี
ประสทิธภิาพลดลงได ้ไมแ่นะน�าใหใ้ชเ้ทป PTFE ของชอ่ง NPT 
เป็นอปุกรณก์นัร่ัวของทอ่ การด�าเนนิการเชน่นีอ้าจท�าใหป๊ั้มรา้วได ้

13. การวางแนว - ตรวจสอบการวางแนวของตวัขบัเคลือ่นหลงัจาก
ตดิตัง้ทอ่แลว้ ขณะตรวจสอบการวางแนวของป๊ัม ใหถ้อดหวัป๊ัม
ออกและใชฟิ้ลเลอรเ์กจตรวจสอบวา่มรีะยะชอ่งวา่งรอบๆ ระหวา่ง
ตวัหมนุและเรอืนป๊ัมหรอืไม ่เนือ่งจากความคลาดเคลือ่นในการ
ผลติ ชอ่งระยะหา่งของปลอกวงแหวน ฯลฯ ตวัหมนุจงึอาจไมอ่ยู่
ก ึง่กลางของตวัเรอืนป๊ัม แตไ่มค่วรใชก้ารลาก เนือ่งจากการลาก
จะท�าใหเ้กดิการวางแนวตวัป๊ัมทีผ่ดิ หรอืท�าใหเ้รอืนป๊ัมบดิเบีย้วไป
จากแรงดงึของแนวทอ่ได ้ควรพจิารณาการตรวจสอบนีก้บัการ 
ตดิตัง้ป๊ัมอเนกประสงคข์นาด Q, M และ N

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

15. ตดิอปุกรณร์ะบายแรงดนัทีส่ว่นใดสว่นหนึง่ของป๊ัมและระบบทอ่ที่
สามารถปิดวาลว์ไดเ้พือ่ใหส้ามารถแยกออมาไดท้ัง้หมด  
ขอ้ส�าคญัอยา่งยิง่:

a. เมือ่จัดการกบัของเหลวเย็น เชน่ แอมโมเนยีตูเ้ย็น ควรปรับ
อณุหภมูโิดนรอบใหอุ้น่ขึน้เมือ่ปิดใชง้านป๊ัมแลว้

b. เมือ่จัดการกบัของเหลวอยา่งแอสฟัลตห์รอืกากน�้าตาล ควรให ้
ความรอ้นกอ่นจงึจะสามารถป๊ัมได ้

การเพิม่ขึน้ของอณุหภมูสิามารถท�าใหข้องเหลวขยายตวัได ้หาก
ไมม่ขีอ้ก�าหนดในการระบายแรงดนัในสว่นทีปิ่ด กอ็าจมโีอกาสที่
ป๊ัมหรอืทอ่จะแตกออกได ้

รปู A13

วางทอ่ออ้ม 
สิง่กดีขวางไปทาง
แนวนอน

สิง่กดีขวาง

ขอ้ควรปฏบิตั ิ ขอ้หา้มปฏบิตั ิ

สิง่กดีขวาง

รปู A14

รักษาระดบัแนวนอนของ 
ทอ่ยาวใหอ้ยูใ่ตร้ะดบัของเหลว

ขอ้ควรปฏบิตั ิ

ขอ้หา้มปฏบิตั ิ
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หากป๊ัมยงัไมส่ง่ของเหลวออกมา ปัญหาอาจเกดิจากขอ้ตอ่ไปนี ้
อยา่งนอ้ยหนึง่ขอ้

1.  การร่ัวซมึของอากาศในทอ่ดดู การอา่นเครือ่งวดัสญุญากาศจะ
ชว่ยระบไุดว้า่มปัีญหาเกดิขึน้หรอืไม่

2.  ปลายทอ่ดดูจุม่ลงในของเหลวไดไ้มล่กึพอ

3.  ระยะดดูยกมากเกนิไปหรอืทอ่ดดูเล็กเกนิไป

4.  ของเหลวระเหยเป็นไอในทอ่ดดูกอ่นทีจ่ะไหลสูป๊ั่ม

หลงัจากพจิารณาขอ้เหลา่นีแ้ลว้ยงัไมส่ามารถป๊ัมของเหลวได ้โปรด
ตรวจสอบประเด็นทัง้หมดใตส้ว่นการเร ิม่ใชง้านซ�้า อา่นสว่นการ
แกไ้ขปญัหาในคูม่อืนีแ้ลว้ลองอกีครัง้ หากยงัไมส่ามารถป๊ัมไดอ้กี 
โปรดตดิตอ่ตวัแทน Viking Pump® ของคณุ

การแกไ้ขปญัหา
ป๊ัม Viking ทีต่ดิตัง้และบ�ารงุรักษาอยา่งเหมาะสมจะใหป้ระสทิธภิาพ
การท�างานทีย่าวนานและน่าพงึพอใจ

หมายเหต:ุ กอ่นท�าการปรับป๊ัมหรอืเปิดหอ้งของเหลวของป๊ัมดว้ยวธิี
ใดๆ กต็าม โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่:

1.  ระบายแรงดนัทัง้หมดในหอ้งป๊ัมออกไปแลว้ผา่นทางทอ่ดดูหรอื
ทอ่ปลอ่ย หรอืทางชอ่งเปิดอืน่ๆ ทีม่ไีวใ้ชร้ะบายแรงดนั

2.  ตวัขบัถกู “ปิดใชง้าน” เพือ่ไมใ่หส้ามารถเริม่ท�างานไดข้ณะที่
ป๊ัมก�าลงัท�างานอยู่

3.  ปลอ่ยใหป๊ั้มมอีณุหภมูเิย็นลงจนถงึจดุทีไ่มท่�าใหบ้คุคลอืน่ๆ ถกู
ลวกได ้

หากมปัีญหาเพิม่ขึน้ ขัน้ตอนแรกในการคน้หาสาเหตคุอืการตดิตัง้
เครือ่งวดัสญุญากาศในชอ่งดดู และตดิเครือ่งวดัแรงดนัในชอ่งปลอ่ย 
คา่จากเครือ่งวดัเป็นประจ�าจะชว่ยใหท้ราบวา่ควรคน้หาสาเหตจุาก 
สว่นใด

เครือ่งวดัสญุญากาศ - 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 เป็นไปไดว้า่มอีาการร่ัวซมึ มี
ของเหลวดา้นบนของปลายทอ่ดดูไมเ่พยีงพอ

c. แรงสัน่จากการเกดิโพรง การวางแนวทีไ่มถ่กูตอ้ง 
หรอืมชี ิน้สว่นเสยีหาย

เครือ่งวดัแรงดนั - ชอ่งปลอ่ย
1.  คา่ทีว่ดัไดส้งูหมายถงึ:

a. มคีวามหนดืสงู ทอ่ปลอ่ยมเีสน้ผา่นศนูยก์ลางทีเ่ล็กหรอื 
ทอ่ปลอ่ยยาว

b. วาลว์ประตนู�้าปิดอยูบ่างสว่น

c. ทีก่รองอดุตนั

d. หวัป๊ัมแนวตัง้ไมร่องรับของเหลวทีม่คีวามถว่งสงู

e. ทอ่อดุตนับางสว่นจากการสะสมแรงดนัดา้นในของทอ่

f. ของเหลวในทอ่ไมเ่ป็นไปตามอณุหภมูทิีก่�าหนด

g. ของเหลวในทอ่เกดิปฏกิริยิาเคมแีละกลายเป็นของแข็ง

h. ตัง้คา่วาลว์ระบายแรงดนัไวส้งูเกนิไป

2.  คา่ทีว่ดัไดต้�า่หมายถงึ:
a. ตัง้คา่วาลว์ระบายแรงดนัไวต้�า่เกนิไป

b. กา้นวาลว์ระบายแรงดนัยดึบา่ไวไ้มเ่หมาะสม

c. ทอ่เบีย่งของป๊ัมเปิดอยูบ่างสว่น

d. มรีะยะหา่งพเิศษมากเกนิไป

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. การหมนุในทศิทางทีผ่ดิ

4. มอเตอรม์คีวามเร็วไมต่รงตามทีก่�าหนด

5. วาลว์ดดูและวาลว์ปลอ่ยไมเ่ปิด

6. ทีก่รองอดุตนั

7. วาลว์ทอ่เบีย่งเปิดอยู ่ตัง้คา่วาลว์ระบายแรงดนัต�า่เกนิไป กา้น
วาลว์ระบายแรงดนัเปิดคา้งอยู่

8. ป๊ัมสกึหรอ

9. การเปลีย่นระบบของเหลวหรอืการใชง้านทีอ่าจเกีย่วขอ้งกบั
ปัญหา เชน่ การใชแ้หลง่จา่ยของเหลวใหม ่การเพิม่ทอ่ใหม ่ 
ผูป้ฏบิตังิานทีไ่มม่ปีระสบการณ ์ฯลฯ

10. มรีะยะหา่งมากเกนิไป

11. ต�าแหน่งของหวัป๊ัมไมถ่กูตอ้ง ดรูปู A3
12. การเปลีย่นแปลงอณุหภมูขิองของเหลวหรอืสภาพแวดลอ้ม

13. เฉพาะปั๊มขบัเคลือ่นดว้ยแมเ่หล็ก: ประกบัแมเ่หล็กแยก
ออกจากกนั การเปลีย่นแปลงการใชง้าน (อณุหภมู ิแรงดนั 
ความหนดื ฯลฯ) อาจตอ้งใชแ้รงบดิมากกวา่ก�าลงัของประกบั

B. ปั๊มเร ิม่ท�างาน จากน ัน้ไมส่ามารถลอ่ของเหลวได้
1. แทงคจ์า่ยของเหลววา่งอยู่

2. ของเหลวระเหยเป็นไอในทอ่ดดู

3. การร่ัวซมึของอากาศหรอืโพรงอากาศในแนวดดู ซึง่เกดิจาก
การมอีากาศร่ัวซมึผา่นปะเกน็หรอืแมคคานคิอลซลี

4. ป๊ัมสกึหรอ
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C. ปั๊มมเีสยีงดงั
1. ป๊ัมออ่นก�าลงั (ของเหลวมวลมากไมส่ามารถไหลเขา้สูป๊ั่มได ้

เร็วพอ) ใหเ้พิม่ขนาดของทอ่ดดูหรอืลดความยาวลง

2. ป๊ัมเกดิโพรง (ของเหลวระเหยเป็นไอในทอ่ดดู) ใหเ้พิม่ขนาด
ของทอ่ดดูหรอืลดความยาวลง หากป๊ัมอยูเ่หนอืของเหลว ให ้
เพิม่ระดบัของเหลวใหใ้กลก้บัป๊ัมมากขึน้ หากของเหลวอยู่
เหนอืป๊ัม ใหเ้พิม่หวัดดูของเหลว

3. ตรวจสอบการวางแนว

4. เพลาหรอืเฟืองตวัหมนุอาจบดิงอ ใหด้ดัใหต้รงหรอืเปลีย่น
ใหม่

5. มเีสยีงจากวาลว์แรงดนั เพิม่การตัง้คา่แรงดนั

6. อาจตอ้งยดึฐานหรอืทอ่เพือ่ลดแรงสัน่

7. อาจมสี ิง่แปลกปลอมทีเ่ขา้ไปในป๊ัมผา่นชอ่งดดู

8. เฉพาะปั๊มขบัเคลือ่นดว้ยแมเ่หล็ก: ประกบัแมเ่หล็กแยก
ออกจากกนั ใหปิ้ดป๊ัมแลว้ปลอ่ยใหเ้ย็นลง จากนัน้คอ่ยเปิด
ใหม่

D. ปั๊มมกี�าลงัไมถ่งึทีก่�าหนด
1. ป๊ัมออ่นก�าลงัหรอืเกดิโพรง ใหเ้พิม่ขนาดของทอ่ดดูหรอืลด

ความยาวลง

2. ทีก่รองอดุตนับางสว่น

3. อากาศร่ัวซมึในทอ่ดดูหรอืตามแนวเพลาป๊ัม

4. หมนุชา้เกนิไป ตรวจสอบวา่มอเตอรห์มนุตามความเร็วที่
ก�าหนดหรอืไม ่และมกีารเดนิสายถกูตอ้งหรอืไม่

5. ทอ่เบีย่งรอบป๊ัมเปิดอยูบ่างสว่น

6. ตัง้คา่วาลว์ระบายแรงดนัต�า่เกนิไปหรอืวาลว์เปิดคา้งไว ้

7. ป๊ัมสกึหรอ

8. มรีะยะหา่งมากเกนิไป

9. ต�าแหน่งของหวัป๊ัมไมถ่กูตอ้ง ดรูปู A3
E. ปั๊มใชก้�าลงัมากเกนิไป

1. หมนุเร็วเกนิไป ตรวจสอบวา่ความเร็วมอเตอร ์อตัราสว่นของ
ขอ้ลด ขนาดของลอ้ และสว่นประกอบตวัขบัเคลือ่นอืน่ๆ  
ถกูตอ้งส�าหรับการใชง้านหรอืไม่

2. ของเหลวหนดืเกนิไปเมือ่เทยีบกบัขนาดของตวัป๊ัม ให ้
ความรอ้นกบัของเหลวเพือ่ลดความหนดื เพิม่ขนาดทอ่ ลด
ความเร็วของป๊ัมลง หรอืใชม้อเตอรข์นาดใหญข่ึน้

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

4. ขนัปลอกอดัปะเก็นวงแหวนแน่นเกนิไป

5. ป๊ัมวางแนวไมถ่กูตอ้ง

6. ระยะชอ่งวา่งระหวา่งสว่นประกอบของป๊ัมทีม่ากเกนิไปอาจไม่
เพยีงพอตอ่เงือ่นไขการท�างาน ตรวจสอบชิน้สว่นเพือ่หา 
รอ่งรอยการลากหรอืสมัผัสกบัป๊ัม แลว้เพิม่ระยะชอ่งวา่งใน
ต�าแหน่งทีจ่�าเป็น

7. วาลว์ระบายแรงดนัของระบบตัง้คา่ไวส้งูเกนิไป

8. ปลอกวงแหวนถกูล็อคไวก้บัเพลาหรอืหมดุ หรอืมขีองเหลว 
กอ่ตวัในป๊ัม

F. การสกึหรออยา่งรวดเร็ว
การใชง้านป๊ัมสว่นมากจะมรีะยะเวลาหลายเดอืนหรอืหลายปีกอ่นที่
จะสญูเสยีความสามารถในการสง่ก�าลงัหรอืแรงดนั การตรวจสอบ
ป๊ัมจะแสดงใหเ้ห็นถงึรอ่งรอยการสกึหรอเพยีงเล็กนอ้ยบนชิน้สว่น
ตา่งๆ การสกึหรออยา่งรวดเร็วจะเกดิขึน้ในเวลาเพยีงไมก่ีน่าท ี
ชัว่โมง หรอืวนั สงัเกตไดจ้ากรอ่งลกึ รอยครดู การบดิ การแตกหกั 
หรอืสญัญาณรนุแรงของปัญหาทีค่ลา้ยกนั ดตูารางการสกึหรอ
อยา่งรวดเร็ว

การสกึหรออยา่งรวดเร็ว 

ตารางการสกึหรออยา่งรวดเร็ว

สาเหตุ รอ่งรอย วธิแีกไ้ขทีเ่ป็นไปได้

1

ก
าร

เส
ยี

ด
ส

ี

รอ่งหรอืรอยทีเ่กดิ
จากอนุภาคขนาด
ใหญ ่การสกึหรอ
อยา่งรวดเร็วของ
ปลอกวงแหวนจาก
รอยเสยีดสขีนาดเล็ก
มากๆ หรอืลกัษณะ
อืน่ๆ ทีค่ลา้ยกนั

ลา้งระบบโดยถอดป๊ัมออก  
ตดิตัง้ทีก่รองในทอ่ดดู วตัถแุละ
อนุภาคทีก่อ่ใหเ้กดิการเสยีดสจีะ
ถกูขจัดออกไปหลงัจากลา้ง 
2-3 รอบ (หรอืวนั)

2

ก
าร

ผ
กุ

รอ่
น

สนมิ รอยหลมุ หรอื
โลหะที ่“แหวง่”

ตรวจสอบรายการของเหลวใน
แค็ตตาล็อกทัว่ไปของ Viking 
เพือ่ดคู�าแนะน�าการประกอบที่
แนะน�า พจิารณาวา่วสัดทุัง้หมด
ทีใ่ชใ้นการประกอบป๊ัมเสยีหาย
หรอืไม ่พจิารณาวสัดอุืน่ๆ ทีใ่ช ้
ในระบบเพือ่ระบวุา่วสัดดุงักลา่ว
ขวางของเหลวอยา่งไร  
ตรวจสอบเพือ่ดวูา่ของเหลวปน
เป้ือนจนท�าใหผ้กุรอ่นมากกวา่ที่
คาดการณไ์วห้รอืไม่

3
เก

นิ
ข

ดี
จ�า

ก
ดั

ก
าร

ท
�าง

าน

เสยีงดงัระหวา่ง
ท�างาน ปลอก
วงแหวนแตก เพลา
บดิ ชิน้สว่นมรีอ่งรอย
ของความรอ้นสงู 
(เปลีย่นส)ี

ตรวจสอบแค็ตตาล็อกทัว่ไปเพือ่
ดขูดีจ�ากดัการท�างานของรุน่ที่
เกีย่วขอ้ง

4

ระ
ย

ะห
า่ง

พ
เิศ

ษ
ไม

เ่พ
ยี

งพ
อ

ป๊ัมอาจหยดุท�างาน
ได ้มลีกัษณะของ
การกระทบกนัแรง
ระหวา่งปลายฟัน
เฟืองตวัหมนุและหวั
ป๊ัมหรอืชิน้สว่นอืน่ๆ

เพิม่ระยะหา่งและ/หรอืตดิตวั
ตวัแทน Viking Pump® พรอ้ม
แจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการใช ้
งานเพือ่ขอรับขอ้มลูเกีย่วกบั
ระยะชอ่งวา่งเผือ่ทีเ่หมาะสม

5

ข
าด

ก
าร

 
ห

ล
อ่ล

ืน่

แบริง่มเีสยีงดงั เกดิ
ความรอ้นภายใน 
แบริง่หรอืเพลาแบบ
แนวรัศม ีมคีวนั 
ปลอกวงแหวนสกึ
อยา่งรวดเร็ว

ตรวจสอบวา่หวัอดัจาระบี
ทัง้หมดทาจาระบแีลว้กอ่นทีจ่ะ
เริม่ใชง้าน และตอ้งปฏบิตัติาม
ค�าแนะน�าในการหลอ่ลืน่อปุกรณ์
ขบัเคลือ่น รวมถงึพจิารณาการ
ใชอ้ปุกรณห์ลอ่ลืน่เสรมิ

6

ก
าร

วา
งแ

น
วท

ีไ่ม
ถ่

กู
ต

อ้ง การสกึหรอทีส่ว่นใด
สว่นหนึง่ของผวิ 
ดา้นนอก เชน่ ดา้นใด
ดา้นหนึง่ของเรอืนป๊ัม 
ดา้นใดดา้นหนึง่ของ
ปลอกอดัปะเกน็ 
วงแหวน หรอืเฉพาะ
สว่นใดสว่นหนึง่ของ
ผวิหวัเรอืนป๊ัม

ตรวจสอบการวางแนวของ
อปุกรณข์บัเคลือ่นและทอ่ซ�า้ 
ตรวจสอบการวางแนวภายใต ้
เงือ่นไขใหใ้กลเ้คยีงกบัเงือ่นไข
การใชง้านใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะ
ท�าได ้

7

แท
งค

แ์ห
ง้

ป๊ัมหยดุท�างาน
เนือ่งจากชิน้สว่นขยาย
ตวัออกไมเ่ทา่กนัจาก
ความรอ้นจากการ
เสยีดส ีรอยครดู
ระหวา่งผวิหนา้มี
ทศิทางทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บา่ซลีและหมดุเฟือง
เปลีย่นสเีนือ่งจากมี
ความรอ้นสงู

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มขีองเหลว
ในระบบในขณะทีเ่ริม่ท�างาน ตัง้
นาฬกิาเตอืนอตัโนมตัหิรอืปิด
ระบบหากแทงคจ์า่ยของเหลว
แหง้
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การบ�ารงุรกัษาเชงิป้องกนั
การท�าการบ�ารงุรักษาเชงิป้องกนัจะชว่ยขยายอายกุารใชง้านของป๊ัม
และลดตน้ทนุโดนรวมของการเป็นเจา้ของ

A. การหลอ่ลืน่ - ทาจาระบทีีห่วัอดัจาระบเีมือ่ใชง้านทกุๆ 500 
ชัว่โมง หากใชง้านหนักมาก ใหท้าจาระบบีอ่ยขึน้ ทาอยา่งเบามอื
ดว้ยหวัอดัจาระบจีนกวา่จะมจีาระบอีอกมาจากลปิซลี หรอืปลั๊ก
ระบายแรงดนัมลีกัษณะคลา้ยกนัและมสีเีหมอืนกบัจาระบใีหม่

ใชจ้าระบ ีNLGI #2 ส�าหรับการใชง้านปกต ิโปรดดคููม่อืการ
บรกิารทางวศิวกรรม ESB-515 ทีส่ว่นทา้ยของภาคผนวก
ส�าหรับชนดิของจาระบขีน้ตามมาตรฐานที ่Viking ใชเ้พือ่ 
ตรวจสอบการใชง้านรว่มกนัได ้ส�าหรับการใชง้านในอณุหภมูทิีร่อ้น
หรอืเย็น ใหใ้ชจ้าระบอีืน่ๆ ทีเ่หมาะสม

B. การปรบัปะเก็นวงแหวน - จ�าเป็นตอ้งท�าการปรับปะเกน็วงแหวน
เป็นครัง้คราวเพือ่รักษาอตัราการร่ัวซมึใหอ้ยูใ่นระดบัซมึเล็กนอ้ย 
หากไมส่ามารถลดระดบัการร่ัวซมึไดด้ว้ยการขนัใหแ้น่นเล็กนอ้ย 
ใหเ้ปลีย่นปะเกน็วงแหวนหรอืใชป้ระเภทอืน่แทน โปรดดคููม่อื
บรกิารทางเทคนคิเพือ่ดรูายละเอยีดการเปลีย่นปะเกน็วงแหวน
ใหมส่�าหรับซรีสีร์ุน่ผลติภณัฑท์ีต่อ้งการ

C. การปรบัระยะหา่ง - หลงัจากใชง้านมาเป็นระยะเวลานาน  
ชอ่งวา่งระหวา่งปลายฟันเฟืองตวัหมนุและหวัป๊ัมอาจมมีากขึน้
เนือ่งจากการสกึหรอ การสกึหรอนีอ้าจท�าใหส้ญูเสยีก�าลงัหรอื 
แรงดนัได ้การก�าหนดระยะหา่งใหมจ่ะปรับปรงุประสทิธภิาพการ
ท�างานของป๊ัม โปรดดวูธิกีารปรับระยะหา่งส�าหรับป๊ัมทีเ่กีย่วขอ้ง
ไดใ้น TSM ส�าหรับซรีสีร์ุน่ทีต่อ้งการ

D. ตรวจสอบชิน้สว่นภายใน - หมัน่ถอดหวัป๊ัมออก ตรวจสอบการ
สกึหรอของเฟืองและปลอกวงแหวนรวมถงึหวัและหมดุ เปลีย่น
ปลอกวงแหวนส�าหรับเฟืองและหมดุเฟืองทีม่รีาคาไมส่งูมาก 
เนือ่งจากหากเกดิการสกึหรอระดบักลาง ความตอ้งการเปลีย่น 
ชิน้สว่นทีร่าคาสงูขึน้ในภายหลงัจะลดลง โปรดดวูธิกีารถอดหวัป๊ัม
ออกจากป๊ัมไดใ้น TSM ส�าหรับซรีสีร์ุน่ทีต่อ้งการ ตรวจสอบให ้
แน่ใจวา่เฟืองไมเ่ลือ่นหลดุออกจากหมดุเฟืองขณะทีถ่อดหวัป๊ัม
ออก หากเฟืองเลือ่นหลดุอาจท�าใหบ้คุคลบาดเจ็บหรอืท�าให ้
ชิน้สว่นเสยีหายได ้

E. การท�าความสะอาดปั๊ม - ป๊ัมทีส่ะอาดจะงา่ยตอ่การตรวจสอบ 
หลอ่ลืน่ ปรับ และระบายความรอ้น

F. การจดัเก็บ - หากจ�าเป็นตอ้งจัดเกบ็ป๊ัม หรอืไมไ่ดใ้ชง้านป๊ัมเป็น
เวลา 6 เดอืนขึน้ไป จะตอ้งปลอ่ยของเหลวออกจากป๊ัมและทา
น�้ามนัเครือ่งปราศจากสารชะลา้ง SAE 30 ทีท่กุช ิน้สว่นภายในของ
ป๊ัม หลอ่ลืน่ช ิน้สว่นตา่งๆ และทาจาระบทีีส่ว่นตอ่เพลาของป๊ัม 
Viking ขอแนะน�าใหห้มนุเพลาป๊ัมดว้ยมอืใหค้รบหนึง่รอบทกุๆ 
30 วนั เพือ่เป็นการหมนุเวยีนน�้ามนั ขนัขอ้ตอ่ปะเกน็ทัง้หมดใหม่
อกีครัง้กอ่นใชป๊ั้ม

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

การตดิต ัง้
1.  ควรตดิตัง้ป๊ัมใหใ้กลก้บัแทงคข์องเหลวทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท�าได ้

2.  ควรเวน้ระยะพืน้ทีร่อบๆ ตวัป๊ัม

3.  ควรใชท้อ่ดดูขนาดใหญ ่สัน้ และตรง

4.  ควรตดิตัง้ทีก่รองในทอ่ดดู

5.  ควรตรวจสอบการวางแนวซ�้าหลงัจากยดึตวัป๊ัมแลว้และตดิตัง้ทอ่
แลว้

6.  ควรตดิวาลว์ระบายแรงดนัทีด่า้นปลอ่ยของเหลวของป๊ัม

7.  ควรตดัสว่นกลางของปะเกน็ทีใ่ชเ้ป็นฝาปิดชอ่งป๊ัมส�าหรับป๊ัมแบบ
มชีอ่งตดิหนา้แปลนออก

8.  ควรบนัทกึหมายเลขรุน่และหมายเลขซเีรยีลของป๊ัมและเกบ็ไว ้
เพือ่เป็นขอ้มลูอา้งองิในอนาคต

การใชง้าน
1.  ไมค่วรใชง้านป๊ัมดว้ยความเร็วทีม่ากกวา่ทีแ่สดงในแค็ตตาล็อก

ส�าหรับรุน่ป๊ัม

2.  ไมค่วรเพิม่แรงดนัป๊ัมใหส้งูกวา่ทีแ่สดงในแค็ตตาล็อคส�าหรับรุน่
ป๊ัม

3.  ไมค่วรใชง้านป๊ัมในอณุหภมูทิีส่งูกวา่หรอืต�า่กวา่ทีแ่สดงใน 
แค็ตตาล็อกส�าหรับรุน่ป๊ัม

4.  ไมค่วรใชง้านป๊ัมโดยไมต่ดิตัง้อปุกรณป้์องกนัทัง้หมดใหพ้รอ้ม

5.  ไมค่วรใชง้านป๊ัมโดยไมต่ดิวาลว์ระบายแรงดนัทีป๊ั่มหรอืใน 
ทอ่ปลอ่ย ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตดิและตัง้คา่วาลว์อยา่งถกูตอ้ง

6.  ไมค่วรใหข้องเหลวในบรเิวณทีต่ดิเสือ้สบูของป๊ัมมอีณุหภมูเิกนิ
กวา่ขดีจ�ากดีทีแ่ค็ตตาล็อกระบุ

7.  ไมค่วรใชป๊ั้มในระบบทีม่ไีอของเหลว อากาศ หรอืลมจากไอ
ของเหลวหรอืการไลไ่อของเหลวโดยทีไ่มม่ขีอ้ก�าหนดในการปิด
ระบบหากมคีวามเร็วมากเกนิไป ในกรณีทีป๊ั่มเริม่หมนุเร็วและ
ท�าใหต้วัขบัเคลือ่นมคีวามเร็วมากเกนิไป

8.  ไมค่วรใชง้านป๊ัมดว้ยการเบีย่งของเหลวผา่นวาลว์ระบายแรงดนั
ภายในทีต่ดิอยูก่บัป๊ัม หรอืไมม่ขีองเหลวไหลเขา้สูป๊ั่มมากกวา่ 
สองนาท ีการใชง้านภายใตเ้งือ่นไขขอ้ใดๆ เหลา่นีอ้าจะท�าใหเ้กดิ
การสะสมความรอ้นในป๊ัม ซึง่อาจท�าใหเ้กดิสภาวะหรอืเหตุ
อนัตรายขึน้
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การบ�ารงุรกัษา
1.  ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารระบายป๊ัมทีม่แีรงดนัของระบบ 

หลงเหลอือยู ่หรอืป๊ัมทีจั่ดการกบัของเหลวทีม่แีรงดนัไอของเหลว 
เชน่ แกส๊ LP, แอมโมเนยี, ฟรอีอน ฯลฯ ผา่นทอ่ดดูหรอืทอ่ปลอ่ย
หรอืชอ่งอืน่ๆ ทีม่ไีวเ้พือ่วตัถปุระสงคน์ี้

2.  ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่หากป๊ัมยงัเชือ่มอยูก่บัตวัขบัเคลือ่นขณะ
ทีก่�าลงัท�าการบ�ารงุรักษา ตอ้งมกีาร “ปิดใชง้าน” เพือ่ใหไ้ม่
สามารถเริม่ท�างานไดโ้ดยไมไ่ดต้ัง้ใจขณะก�าลงัด�าเนนิการกบัป๊ัม

3.  ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารขบั ลา้ง ระบาย และ/หรอืเพิม่
ความเย็นป๊ัมทีจั่ดการกบัของเหลวทีม่คีณุสมบตักิดักรอ่น ตดิ 
ไฟ รอ้น หรอืเป็นพษิกอ่นทีจ่ะแยกชิน้สว่น

4.  ควรนกึไวเ้สมอวา่กระบวนการบ�ารงุรักษาเชงิป้องกนัเพยีงไมก่ี ่
ขัน้ตอน เชน่ การหลอ่ลืน่ การปรับระยะหา่ง การตรวจสอบชิน้สว่น
ภายใน ฯลฯ อยา่งสม�า่เสมอจะชว่ยยดือายกุารใชง้านของป๊ัมได ้

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

6.  ควรมอีะไหล ่ป๊ัม หรอืระบบส�ารอง โดยเฉพาะหากป๊ัมเป็นสว่น
ส�าคญัในการท�างานหรอืกระบวนการหลกั

7.  ไมค่วรท�าชิน้สว่นตกระหวา่งการแยกชิน้สว่น เชน่ เฟืองสามารถ
เลือ่นหลดุจากหมดุไดข้ณะถอดหวัป๊ัมออกจากป๊ัม ซึง่การท�าชิน้
สว่นตกหลน่อาจท�าใหบ้คุคลบาดเจ็บหรอืท�าใหช้ ิน้สว่นเสยีหายได ้

8.  ไมค่วรแหยน่ิว่เขา้ไปในชอ่งของป๊ัม เนือ่งจากอาจเกดิการ 
บาดเจ็บรา้ยแรงได ้

9.  ไมค่วรหมนุเฟืองทีอ่ยูใ่นหมดุเฟือง เนือ่งจากนิว้มอือาจเขา้ไปตดิ
ระหวา่งฟันเฟืองและสว่นทีเ่วา้ได ้

ESB-515
มผีลวนัที ่25 กรกฎาคม 2019

การหลอ่ลืน่ของปั๊ม VIKING

การใชจ้าระบี

ค�าอธบิายท ัว่ไปของ
การใชจ้าระบโีดย 

Viking
แนะน�าโดย Viking

ผูจ้ดัจ�าหนา่ย
จาระบทีีใ่ชส้�าหรับ

แบริง่ตา้นการ 
เสยีดทาน แบริง่
ปลอก และแหวน

แบง่ปะเกน็

จาระบี
อเนกประสงคฐ์าน 

โพลยีเูรยีพรเีมยีม EP

จาระบี
อเนกประสงคฐ์าน 

โพลยีเูรยีคณุภาพสงู
เกรด 2 NLGI ชนดิใด

กไ็ด ้
จาระบทีีใ่ชส้�าหรับ
ปลอกแหวนส�าหรับ
ฉากยดึเมือ่ซลีอยู่
ดา้นหลงัตวัหมนุ

สารขีผ้ ึง้
Chevron
สารขีผ้ ึง้

Snow White

จาระบทีีใ่ชส้�าหรับ
ซลี O-Pro™

จาระบชีนดิทีไ่มเ่ป็น
อนัตรายตอ่ทางเดนิ

อาหาร จาระบ ี
อลมูเินยีมคอมเพล็กซ์

Chevron FM ALC EP 
0, 1, 2

หลอ่ลืน่หวัอดัจาระบแีตล่ะหวัทกุในระยะเวลาใชง้านทกุๆ 500 ชัว่โมง
หรอืทกุหกเดอืนขึน้อยูก่บัวา่อยา่งใดเกดิขึน้กอ่น หากใชง้านหนักมาก 
ใหท้าจาระบบีอ่ยขึน้ ใหแ้น่ใจวา่จาระบสีามารถใชร้ว่มกนัไดก้บัจาระบี
ทีใ่ชโ้ดย Viking จาระบทีีใ่ชส้�าหรับปลอกวงแหวนส�าหรับฉากยดึและ
ซลี O-Pro™ ควรใชง้านกบัของเหลวทีป๊ั่มได ้

ถงัเก็บส�าหรบัปั๊มแอมโมเนยี: ป๊ัมแอมโมเนยีซรีสี ์4924A ถกูจัดสง่
มาโดยทีไ่มม่นี�้ามนัในถงัเกบ็ กอ่นเริม่ใชง้าน ใหเ้ตมิน�้ามนัเบา 
ท�าความเย็น ซึง่สามารถใชก้บัซลีนโีอพรนีและมคีวามหนดืสงูสดุ 
15,000 SSU ทีอ่ณุหภมูกิารท�างานลงในถงัเกบ็ ถา่ยและเตมิถงัพัก
หลงัจากระยะเวลาใชง้าน 200 ชัว่โมงแรกและทกุๆ 1,000 ชัว่โมง
หลงัจากนัน้ โปรดดคููม่อืบรกิารทางเทคนคิ TSM 1467

หอ้งปั๊มของปั๊มสเตนเลส: ชิน้สว่นภายในทัง้หมดจะถกูเคลอืบดว้ย
ของเหลวทดสอบเพือ่ป้องกนัการครดูเมือ่ตดิตัง้ครัง้แรก ใหแ้น่ใจวา่
ป๊ัมมขีองเหลวกกัเกบ็อยูเ่พือ่ป้องกนัความเสยีหายตอ่ป๊ัม

การหลอ่ลืน่ของเกยีรท์ดรอบ VIKING
เกยีรท์ดรอบขนาด “A”, “B”, “C” ใชน้�้ามนั SAE 30 สงูกวา่ 32°F และ
น�้ามนั SAE 10W ต�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)์

เกยีรท์ดรอบ Viking ถกูจัดสง่โดยทีม่นี�้ามนันอ้ย กอ่นเริม่ใชง้าน ให ้
เตมิน�้ามนัตามชนดิและปรมิาณทีถ่กูตอ้งตามทีแ่สดงในกลอ่งทาง 
ดา้นซา้ย หลงัจากระยะเวลาใชง้าน 100 ชัว่โมง ใหถ้า่ยและเตมิดว้ย
สารหลอ่ลืน่ใหม ่ตรวจสอบระดบัสารหลอ่ลืน่ทกุๆ 2,000 ชัว่โมงหรอื
ทกุหกเดอืน ถา่ยและเตมิสารหลอ่ลืน่หนึง่ครัง้ในแตล่ะปี

การหลอ่ลืน่อปุกรณท์ีเ่ก ีย่วขอ้งของ VIKING
ตรวจสอบมอเตอร ์ประกบั เกยีรท์ดรอบ หรอือปุกรณก์ารขบัอืน่ๆ ตาม
ค�าแนะน�าของผูผ้ลติและหลอ่ลืน่ตามทีแ่นะน�า
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การรบัประกนั
ปั� ม ที�กรอง และขอ้ลดของ Viking อยูภ่ายใตก้ารรับประกนัวา่
ปราศจากขอ้บกพรอ่งดา้นวัสดแุละดา้นคณุภาพของผลติภัณฑภ์ายใต ้
เงื�อนไขการใชแ้ละการบรกิารปกต ิ ระยะเวลาของการรับประกนัจะ
แตกตา่งกนัออกไปตามประเภทของผลติภณัฑ ์ Viking จะรับผดิชอบ
ในการซอ่มแซมหรอืเปลี�ยนผลติภณัฑข์อง Viking ที�ทํางานผดิพลาด
ในระหว่างการรับประกันภายใตเ้งื�อนไขการใชง้านและบรกิารปกต ิ
ซึ�งสาเหตุอันเนื�องมาจากขอ้บกพร่องดา้นวัสดุและดา้นคุณภาพของ
ผลติภณัฑ ์ Viking อาจคนืเงนิ (เป็นเงนิสดหรอืเครดติ) ตามราคา
ผลติภณัฑ ์ Viking ที�ซื�อมา (อาจมกีารหกัคา่สว่นลดที�สมเหตสุมผล
ตามระยะเวลาการใชง้าน) แทนการซอ่มหรอืเปลี�ยนผลติภณัฑ ์Viking 
ดงักลา่วภายใตด้ลุยพนิจิของ Viking แตเ่พยีงผูเ้ดยีว การรับประกนั
ของ Viking อยูภ่ายใตข้อ้บงัคบั ขอ้จํากดั ความคุม้ครอง และ
ขอ้ยกเวน้บางประการ สําเนาใบรับประกนัของ Viking ฉบบัเต็ม 
ประกอบดว้ยระยะเวลาการรับประกนั ขอ้บงัคบั ขอ้จํากดั ความ
คุม้ครอง และขอ้ยกเวน้ที�เกี�ยวขอ้งมเีผยแพรอ่ยูบ่นเว็บไซตข์อง 
Viking (www.vikingpump.com/warranty/warranty-info) สามารถ
ขอรับสําเนาใบรับประกนัฉบบัเต็มไดโ้ดยตดิตอ่ Viking ผา่นทางที�อยู่
ไปรษณียป์กต ิViking Pump, Inc., 406 State Street, Cedar Falls, 
Iowa 50613, USA
การรับประกนันี�เป็นการรับประกนัของ Viking โดยเฉพาะแตเ่พยีง
ผูเ้ดยีว และใชแ้ทนการรับประกนัอื�นๆ ทั �งหมด ทั �งที�ระบไุวโ้ดยชดัแจง้
และโดยนัย รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงการรับประกนัทั �งหมด ทั �งในดา้น
สภาพการใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณชิย ์ และความเหมาะสมสําหรับ
วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ และการไมล่ะเมดิการรับประกนั ทั �งนี� ไมร่วมการ
รับประกนัอื�นที�มกีารระบไุวโ้ดยชดัแจง้
สทิธิ�และการเยยีวยาภายใตก้ารรับประกันนี�เป็นสทิธิ�และการเยยีวยา
ของ Viking โดยเฉพาะแตเ่พยีงผูเ้ดยีว Viking จะไมต่อ้งรับผดิชอบ
หรอืมภีาระผกูพันตอ่ผลติภณัฑใ์ดๆ ที�ไดรั้บการรอ้งเรยีนวา่ไดรั้บความ
เสยีหายในทกุรปูแบบ เวน้แตจ่ะมคีวามรับผดิชอบและภาระผกูพันที�
เฉพาะเจาะจงระบไุวภ้ายใตก้ารรับประกนันี�
Viking จะไมต่อ้งรับผดิชอบตอ่การรับประกนันี� หรอืตอ่ความเสยีหายที�
เป็นการเฉพาะ เกดิขึ�นโดยไมค่าดคดิ ความเสยีหายโดยออ้ม เกดิขึ�น
ตามมา หรอืความเสยีหายที�มบีทลงโทษทกุประเภท รวมถงึแตไ่ม่
จํากดัเพยีงยอดขาย รายได ้กําไร รายรับ การประหยดัตน้ทนุหรอืธรุกจิ
ที�สญูเสยีไปหรอืยงัไมเ่กดิขึ�น สญัญาที�สญูเสยีไปหรอืยงัไมเ่กดิขึ�น 
การสญูเสยีไมตร ี การเสื�อมเสยีชื�อเสยีง การสญูเสยีทรัพยส์นิ การ
สญูเสยีขอ้มลู การสญูเสยีการผลติ ระยะเวลาหยดุทํางาน หรอืตน้ทนุ
ที�เพิ�มขึ�นอนัเป็นผลเกี�ยวเนื�องกบัผลติภณัฑใ์ดๆ แมว้า่ Viking จะไดรั้บ
แจง้ หรอืทราบลว่งหนา้เกี�ยวกบัโอกาสที�จะเกดิความเสยีหายดงักลา่ว
ขึ�น และไมว่า่จะเป็นการไมส่ามารถบรรลวุตัถปุระสงคห์ลกัของ
ผลติภณัฑใ์ดๆ ก็ตาม

คูม่อืบรกิารทางเทคนคิ: การตดิต ัง้ การใชง้าน และการบ�ารงุรกัษา
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