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Please read this manual carefully before operation 

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi vận hành 

Contents of This INSTRUCTION 

Nội dung của hướng dẫn gồm 8 chương:  

 Chapter 1: Installation Lắp đặt 

Describes how to INSTALL FILTER PRESSES. Mô tả cách lắp đặt Máy ép bùn 

 Chapter 2: Introduction Giới thiệu 

Introduces the features，procedures for treatment and construction of the FILTER PRESSES. 

Giới thiệu những đặc trưng, quy trình xử lý và cấu trúc của Máy ép bùn  

 Chapter 3: Preparation Chuẩn bị  

Describes how to prepare before operation. Mô tả cách chuẩn bị trước khi vận hành 

 Chapter4: Operation Procedure Quy trình vận hành 

Describes how to operating the FILTER PRESSES. Mô tả cách vận hành máy ép bùn 

 Chapter 5: Maintaining the FILTER PRESSES Bảo trì Máy ép bùn 

Describes routine cleaning of the FILTER PRESSES, how to replace a new filter cloth and 

maintenance 

Mô tả cách làm sạch định kỳ Máy ép bùn, cách thay thế vải lọc mới và bảo trì 

 Chapter 6: Troubleshooting Xử lý sự cố 

Explains in detail what to do when problems occur with the FILTER PRESSES. Refer to this 

section if you encounter a problem. 

Giải thích chi tiết việc cần làm khi xảy ra sự cố với Máy lọc bùn. Tham khảo mục này nếu gặp 

vấn đề.  

 Chapter 7: Lubrication Tra dầu mỡ 

Lubrication Suggestion. Đề xuất tra dầu mỡ 

 Chapter 8: Contact Us Liên hệ  

Please feel free to contact us if you have any question.   
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1. Filter press installation guide Hướng dẫn lắp đặt Máy ép bùn 

1.1 Foundation  Bệ 

Filter presses foundation dimension please refer to the drawing provide by CHI SHUN Company. 

Kích thước bệ của máy ép bùn tham khảo bản vẽ do CHI-SHUN cung cấp.  

Altitude of foundation also needs refer to sludge hopper or sludge cake conveyer dimension. Filter 

presses foundation needs be completed before install (RC or steel frame). Please check foundation 

horizontal by a level before install. Tolerance must <5mm. 

Độ cao của bệ cũng cần tham khảo kích thước thùng chứa bùn và thiết bị chuyên chở bánh bùn. Bệ 

của Máy ép bùn cần hoàn chỉnh trước khi lắp đặt (khung bằng thép hoặc RC). Vui lòng kiểm tra bệ 

nằm ngang bằng một đòn bẩy trước khi lắp đặt. Dung sai cho phép dưới 5mm.    

1.2 Lift tool Thiết bị nâng 

There are four lift holes on Filter presses. Please use lifter (or car lifter) to lift and install Filter presses. 

Có 4 lỗ sử dụng để nâng trên những Máy ép bùn. Vui lòng sử dụng cần nâng hay ô tô cẩu để nâng 

và lắp đặt Máy ép bùn.  

Lift and install Filter presses must be very carefully. 

Nâng và lắp đặt máy lọc bùn cẩn thận.  

After settle down the Filter presses, use a level to check horizontal level of Filter presses machine. 

Make sure the level tolerance < 5mm. 

Sau khi đã cố định Máy ép bùn, dùng một đòn bẩy để kiểm tra mức nằm ngang của Máy ép bùn. 

Đảm bảo dung sai dưới 5 mm.  

Fixed the belt press by screw bolts. 

Cố định Máy ép bùn bằng những bu lông vít.  

1.3 Piping Hệ thống đường ống 

Filter presses install piping please refer to drawing provide by CHI SHUN company and according to 

your Filter presses room to arrange the piping. 
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Lắp đặt hệ thống đường ống cho Máy ép bùn theo bản vẽ của CHI-SHUN và theo khoang của Máy ép 

bùn để sắp xếp đường ống.  

1/ Slurry inlet pipes and valves. 

Van & Đường ống dẫn bùn vào  

2/ Polymer inlet pipes and valves. 

Van & Đường ống dẫn polyme vào  

3/ Air inlet pipes and valves. 

Van & Đường ống dẫn khí vào  

4/ Wash water inlet pipes and valves. 

Van & Đường ống dẫn nước sạch vào  

5/ Filtrate outlet pipes and valves. 

Van và ống xả đầu lọc 

1.4 Notice Chú ý 

Distance cannot too far (or too high) between Filter presses, Sludge tank (sludge thickener), wash water 

source and polymer source to avoid lacking pressure of pumps.  

Khoảng cách không được quá xa hay quá cao giữa Máy ép bùn, bể lắng bùn (Bể nén bùn), nguồn 

nước sạch và nguồn Polyme để tránh trường hợp bơm bị thiếu áp suất.  

2. Introduction Giới thiệu 

2.1 Introduction  Giới thiệu 

The all new high pressure and high performance Filter Press of CHI SHUN Machinery Plant Co., Ltd. is 

suitable for dewatering of wide range of sludge in various municipal and industrial waste water: food 

processing, leather, metals, electroplating, paper mill, dyeing and so on. The CHI SHUN Filter Presses is a 

continuously operating unit; we offer a wide assortment of CHI SHUN Filter Presses, plate size from 

800*800 to 2000*2000 mm. We adopt all of the latest technologies capable of improving the reliability 

and quality, with special attention to operator safety. 
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Máy ép bùn áp suất cao, hoạt động hiệu quả đời mới của Chishun Machinery Co.,Ltd thích hợp lọc 

nhiều loại bùn trong nước thải công nghiệp và đô thị: chế biến thức ăn, đồ da, kim loại, mạ điện, công 

nghiệp giấy, nhuộm… Máy ép bùn CHISHUN là một thiết bị vận hành liên tục, được phân chia thành 

nhiều loại, kích thước bản lọc từ 800*800 đến 2000*2000 mm. Chúng tôi áp dụng tất cả những công 

nghệ mới nhất để cải thiện độ tin cậy và chất lượng, đồng thời quan tâm đặc biệt đến sự an toàn của 

nhà vận hành.  

The CHI SHUN filter presses are designed to be as user friendly as possible, where maintenance 

requirements are diminished to minimum level by using high quality components and long term know-

how on filter presses operations. The CHI SHUN filter presses are manufactured with high quality 

corrosion resistant materials. 

Máy lọc bùn CHISHUN được thiết kế thân thiện với người sử dụng hết mức có thể, những yêu cầu 

bảo trì được giảm đến mức tối thiểu bằng việc sử dụng những bộ phận chất lượng cao và kỹ thuật tiên 

tiến khi vận hành. Máy lọc bùn CHISHUN được sản xuất từ những vận liệu có độ chống ăn mòn chất 

lượng cao. 

The frame construction are made of heavy duty steel and also other parts which are in touch which liquid 

are made on non corrosive materials such as PP, PES and SUS 304 material. The components which are 

supplied by sub suppliers are high standard and manufactured by well known manufactures. 

Cấu trúc khung được làm từ thép hạng nặng và những bộ phận tiếp xúc với dung dịch cũng được làm 

từ những vật liệu chống ăn mòn như PP, PES, SUS 304. Những bộ phận do những đơn vị khác cung 

cấp cũng đạt tiêu chuẩn cao và được chế tạo bởi những nhà sản xuất nổi tiếng.  

In order to achieve the optimal performance of the high-performance Filter Presses, the instructions should 

be read carefully before operation, and the equipment should be operated and maintained according to 

the mechanical principles, operational procedure, maintenance requirements, and troubleshooting 

described in the manual of operation and maintenance. 

Để máy lọc bùn đạt được hiệu suất hoạt động tối ưu, nên đọc cẩn thận những hướng dẫn trong tài 

liệu này trước khi vận hành. Thiết bị nên được vận hành và bảo trì theo những quy tắc kỹ thuật, quy 

trình vận hành, yêu cầu bảo trì và xử lý sự cố như được quy định trong Hướng dẫn vận hành và bảo 

trì. 
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2.2 Flow Sheet Sơ đồ công nghệ 

 

2.3 Specification of Filter Presses Đặc điểm kỹ thuật của Máy lọc bùn 

MACS- TYPE 
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3. Preparation Chuẩn bị  



TÀI LIỆU HD VẬN HÀNH MÁY ÉP BÙN CHISHUN- ĐÀI LOAN 
 

 

                              www.quangminhvn.com    Page 9 

3.1 Preparation Check Kiểm tra quá trình chuẩn bị  

Please read carefully this manual for operation and maintenance and understand operation procedure, 

mechanical maintenance and individual parts. 

Vui lòng đọc cẩn thận hướng dẫn này để biết thông tin bảo trì và vận hành đồng thời hiểu rõ quy 

trình vận hành, bảo trì máy móc và những bộ phận đơn lẻ.  

Follow these steps before operate CHI-SHUN Filter Presses:  

Tuân thủ những bước dưới đây trước khi vận hành Máy ép bùn CHI SHUN:  

a) Check if the Filter Press Machine and its parts are in perfect condition. 

Kiểm tra xem máy ép bùn và những bộ phận của máy có trong tình trạng tốt hay không 

b) Remove foreign objects from filter cloths , plates and the Filter Press Machine. 

Lấy những vật thể lạ ra khỏi vải lọc, bản lọc và máy lọc bùn. 

c) Check if chemical liquid and the supply of liquid are in normal condition. 

Kiểm tra xem hóa chất lỏng và nguồn cung chất lỏng có ở tình trạng bình thường hay không. 

d) Check decompression valve is in OFF position. 

Kiểm tra để đảm bảo van giảm áp ở vị trí đóng. 

e) Check the level of motor oil on oil tank. 

Kiểm tra mức dầu của động cơ trong bể dầu. 

f) Check the air compressor and air control unit. 

Kiểm tra máy nén khí và điều hòa khí. 

g) Check if the supply of washing water , polymer, sludge , and air are normal. 

Kiểm tra xem nguồn cung nước sạch, polyme, bùn và không khí có bình thường hay không. 

4. Operation Procedure Quy trình vận hành 

4.1 Operation Procedure Quy trình vận hành 

1/  Open control panel and turn on all NFB switch in the control box, then close control panel. Turn the 

power switch to “on” position, the white indicator will light. At this time, the machine table is ready to 

operate. 
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Mở thanh điều khiển và bật tất cả công tắc NFB trên hộp điều khiển, sau đó đóng thanh điều khiển. 

Chuyển công tắc nguồn sang vị trí “mở”, đèn màu trắng sẽ sáng. Lúc này, bảng máy đã sẵn sàng hoạt 

động. 

The hydraulic power pack has a pressure switch, set at 180 bar. The hydraulic pump has a high flow, 

low pressure head and a low flow, high pressure head. When the press is in the correct start position 

and Auto is selected the press starts its close sequence. 

Bộ nguồn thủy lực có một công tắc áp lực, cài đặt ở mức 180 bar. Bơm thủy lực có một dòng cao, 

chiều cao cột áp thấp và một dòng thấp, chiều cao cột áp cao. Khi máy nén ở đúng vị trí khởi động 

và lựa chọn chế độ Auto, máy nén bắt đầu hoạt động tiếp theo của mình.  

1. The power pack hydraulic pump starts, then after a 1-second delay solenoid is energised to close 

the drip trays. When drip trays closed proximity switch is made, solenoid is de-energised. 

Máy bơm hơi nước với đầu mối năng lượng khởi động, sau khi trì hoãn 1 giây, Solenoit được kích 

hoạt để đóng khay dầu. Khi khay dầu đóng, tạo ra bộ chuyển mạch gần, Solenot lại được kích hoạt 

lại.  

2. Delivering oil from both pump heads to close the hydraulic ram. As the filter press plates are 

pushed together to form a solid plate pack, the pressure in the hydraulic system increases. At 25 bar 

the low pressure head is relieved via valve 17. The pump is protected by valve 10 which relieves at 

190 bar. 

Vận chuyển dầu từ cả hai đầu bơm để đóng xi lanh thủy lực. Khi những bản ép lọc được đẩy cùng 

với nhau để hình thành nên một bộ bản lọc, áp suất trong hệ thống hơi nước tăng. Ở mức 25 bar, 

chiều cao cột áp thấp được giảm tải thông qua van 17. Bơm được bảo vệ bởi van 10- giảm tải ở 

mức 190 bar.  

3. The hydraulic pressure continues to rise until high pressure reached. At this point the press close 

cycle is complete and the hydraulic pump stops. The hydraulic pressure is locked in by the system 

valves. The light curtain safety interlocks are overridden when pressure is reached. 

Áp suất thủy lực tiếp tục tăng đến tận khi đạt được mức áp suất cao. Ở thời điểm này, chu trình ép 

kín hoàn thành và bơm hơi nước ngừng. Áp suất thủy lực bị khóa lại bởi những van trong hệ 

thống. Khóa liên động an toàn được điều chỉnh khi đạt đến áp suất yêu cầu.  

4. Pressure has an inbuilt differential of 5 – 10% and on changeover due to fall of hydraulic pressure 
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are re-energised and the hydraulic pump starts and runs until the high-pressure set point is reached 

again. The pressure continues to be sustained in this way through the whole filtration and squeeze 

steps. 

Áp suất có mức vi sai gắn liền là 5 -10% và khi thay đổi hệ thống làm việc, do việc giảm áp suất 

thủy lực được kích hoạt lại và bơm thủy lực khởi động và hoạt động đến tận khi đạt đến giá trị áp 

suất cao yêu cầu. Áp suất tiếp tục được duy trì theo cách này trong suốt quá trình lọc và ép nén.  

5. When pressure changes over on low pressure a 20 second (adjustable) timer starts. If the timer 

expires before high pressure is reached a Press Not Closed signal is given. 

Khi áp suất thay đổi so với áp suất thấp, thiết bị bấm giờ 20 giây (có thể hiệu chỉnh) khởi động. 

Nếu thiết bị bấm giờ kết thúc trước khi đạt đến áp suất cao, ra dấu hiệu không đóng Máy lọc bùn.  

4.2 Open press/ Cake Discharge Mở máy ép bùn/ bánh bùn  

The system allows press opening and cake discharge provided that the required conditions are met. These 

conditions are: 

Hệ thống cho phép mở Máy ép bùn và bánh bùn nếu đáp ứng những điều kiện dưới đây: 

1/ Filter press power unit available with no faults 

Bộ nguồn máy ép bùn có sẵn và không bị lỗi  

2/ Plate separator motor available with no faults 

Có sẵn động cơ tách biệt bộ lọc và không bị lỗi 

The press remains in the resting state until the  FILTER PRESS OPEN” control is operated at the filter 

press control panel. 

Máy ép bùn duy trì trạng thái nghỉ đến tận khi vận hành chế độ“ Mở máy lọc bùn” ở thanh điều khiển 

của Máy ép bùn.  

1/ When FILTER PRESS OPEN” is selected, the hydraulic pump starts. 

Khi chọn chế độ “ Mở máy lọc bùn”, bơm thủy lực sẽ khởi động.  
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2/ Delivering oil from both pump heads to open the press. The press opens for 15 seconds. The press 

remains in this state with the drip trays closed for 3-5 minutes to allow any water within the filtrate line to 

drain into the launder via the drip trays. The power pack motor continues to run. 

Vận chuyển dầu từ cả hai đầu bơm để mở Máy ép bùn. Máy ép bùn mở trong khoảng 15 giây. Máy ép 

bùn duy trì trạng thái này với khay dầu đóng trong 3-5 phút để cho phép nước chảy trong dường lọc để 

tháo nước vào trong lỗ tháo nước thông qua khay dầu. Động cơ bộ nguồn tiếp tục chạy.  

3/ Open the drip trays.  

Mở khay dầu 

4/ When “FILTER PRESS OPEN” is selected by the operator, the plate separator motor start. 

Khi nhà vận hành lựa chọn chế độ “ Mở máy ép bùn”, động cơ phân tách bộ lọc khởi động.  

5/ The plate separator mechanism travels forward (towards the press fixed end) to pick up the first plate. 

Máy tách bộ lọc di chuyển về phía trước để bắt gặp bộ lọc đầu tiên.  

4.3 Cloth Wash Làm sạch vải lọc 

The system allows Auto Clothwash provided that the required conditions are met. These conditions are: 

Hệ thống cho phép làm sạch vải lọc tự động nếu đáp ứng những điều kiện sau:  

1/ Filter press power unit available with no faults. 

Bộ nguồn máy ép bùn có sẵn và không bị lỗi 

2/ Plate separator motor available with no faults. 

Động cơ phân tách bộ lọc có sẵn và không bị lỗi 

3/ Washer motor available with no faults. 

Động cơ làm sạch có sẵn và không bị lỗi.  

The clothwash pump is supplied from a tank filled via a ball valve. Level probes in the tank give low-low 

pump protection. 

Bơm làm sạch vải được trang bị từ một thùng thông qua một van bi. Đầu dò mức trong thùng bảo vệ 
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bơm.  

The pump is provided with a discharge diverter valve which unloads the pump by diverting water to the 

pump suction. 

Bơm được trang bị với một van rẽ nhánh thải cho phép bốc dỡ bơm bằng việc chuyển hướng nước 

sang đầu hút của bơm.  

The cloth washer carriage is positioned on the press by the plate separator. The washer arm is rotated from 

its horizontal Parked position above the plate pack to its vertical operating position by pneumatic 

actuators. Lateral travel of the washer arm during the wash mode is by a reversing motor. 

Thiết bị làm sạch vải định vị trên máy lọc bùn bởi máy tách bộ lọc. Con chạy của máy làm sạch quay 

từ vị trí nằm ngang trên gói dạng tấm đến vị trí hoạt động nằm dọc bởi bộ khởi động bằng hơi nước. 

Việc di chuyển xung quanh của con chạy ở chế độ làm sạch do động cơ đổi chiều.  

The clothwash function of the filter press is initiated by depressing the appropriate button on the Filter 

Press control panel. Prior to initiation the number of required passes per plate is set; this is selectable 

between 1, 2 and 3 passes. 

Chức năng làm sạch vải của Máy ép bùn khởi đầu bằng việc ấn nút thích hợp trên thanh điều khiển 

Máy ép bùn. Trước khi khởi đầu nên lắp đặt một số lối đi ở mỗi bộ lọc, có thể lựa chọn giữa 1,2,3 lối đi.  

The clothwash sequence is as following. 

Kết quả làm sạch vải như sau:  

1/ Except when required as part of the cloth wash cycle, the washer arm remains in a horizontal position 

at all times 

Ngoại trừ khi yêu cầu như một phần của quy trình làm sạch vải, con chạy của thiết bị làm sạch luôn ở 

vị trí nằm ngang.  

2/ “DRIP TRAY UP” to closes the drip trays and closes the press under the action of the hydraulic power 

unit. 

“ Hướng khay dầu lên” để đóng những khay dầu và Máy lọc bùn bằng hoạt động của bộ nguồn hơi 

nước.  
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3/ The press moving end then re-opens, then leaving the drip trays in the up position. When press open 

limit switch is made, this signals to the filter press PLC that it is ready for clothwash. Hydraulic pump 

stops. The clothwash pump starts, with the diverter valve in the unload position. 

Hoạt động của Máy lọc kết thúc sau đó mở lại, để khay dầu ở vị trí hướng lên trên. Khi máy lọc mở, 

khởi động công tắc giới hạn, đây là dấu hiệu Máy lọc bùn PLC sẵn sàng cho vải lọc. Bơm thủy lực 

ngừng. Bơm làm sạch vải khởi động với van rẽ nhánh ở vị trí tháo liệu.  

4/ Plate separator carriage starts. The plate separator mechanism travels forward (towards the press 

fixed end) to pick up the first plate. When the separator forward limit switch is made the motor stops. 

The plate separator mechanism starts in reverse direction after a 1 second delay. 

Khởi động bộ phận quay của khung. Khi công tắc giới hạn bật, động cơ ngừng. Máy phân tách khung 

khởi động ở hướng ngược lại sau 1 giây trì hoãn.  

5/ “Wash ARM UP”: supplying air to the pneumatic actuators which rotate the cloth washer into the 

horizontal position. 

Cung cấp không khí cho bộ dẫn động hơi nước khi quay máy làm sạch vải vào trong vị trí ngang.  

6/ When the carriage reaches the fixed end, after washing the last plate, the carriage moves 

backward along the length of the press, and then de-energized to disengage the cloth washer 

carriage from the plate separator and the clothwash pump stops. 

Khi bàn quay đến đầu cố định, sau khi rửa khung cuối cùng, bàn quay di chuyển về phía sau 

dọc chiều dài máy lọc và sau dó được kích hoạt lại để tháo bàn quay máy làm sạch vải khỏi bộ 

tách bản lọc và bơm làm sạch vải ngừng.  

7/ The clothwash cycle is then complete, and the filter press PLC signals that it is ready to 

commence a filtration cycle. 

Chu trình làm sạch vải hoàn tất, sau đó có dấu hiệu PLC để bắt đầu chu trình lọc.  

4.4 Stop Procedure Quy trình ngừng 

（1）Check there are no sludge in pipe and filter plate 

Kiểm tra để đảm bảo không có bùn trong đường ống và bản lọc 

（2）Turn off all accessory pumps 

Tắt tất cả bơm phụ kiện 
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（3）Turn off all NFB switch 

Tắt tất cả công tắc NFB 

（4）Clean filter press machine 

Làm sạch máy ép lọc 

（5）Make sure filter cloth is cleaning 

Đảm bảo vải lọc sạch 

5. Maintenance Bảo trì 

5.1 Periodic Inspection Kiểm tra định kỳ 

Your Filter Presses requires routine maintenance to keep your machine in good operating. Be careful 

when cleaning the Belt Press. 

Máy lọc bùn cần được kiểm tra định kỳ để đảm bảo hoạt động tốt. Cần chú ý khi làm sạch Máy lọc 

bùn.  

Item 

Hiện tượng 

Judgement 

Đánh giá 

Inspect 

method 

Phương pháp 

kiểm tra  

Countermeasure 

Biện pháp khắc 

phục 

Period 

Chu kỳ 

Hydraulic  power 

unit 

Bộ cấp nguồn hơi 

nước 

1/ Solenoid valve 

actuation  

Bộ khởi động van 

điện từ 

2/ Pressure gauge 

Máy đo áp suất 

 

 

 

 

Shall be of normal 

action  

Hiện tượng bình 

thường 

Oil pressure shall not 

be high excessively  

 

 

 

 

Visual  

Bằng mắt 

thường 

 

Visual  

Bằng mắt 

 

 

 

 

Repair, 

Replacement  

Sửa chữa, thay 

thế 

Inspect pressure 

switch setting 

 

 

 

 

Daily  

Hàng ngày 

 

 

Daily 

Hàng ngày  
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Áp suất dầu không cao 

quá mức 

thường Kiểm tra cài đặt 

công tắc áp 

suất  

Lubrication 

Tra dầu mỡ 

1/ Lubrication 

Condition  

Điều kiện tra dầu 

mỡ 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Oil replacement 

Thay dầu 

1/ Wash head travel 

chains  

Đầu bơm xếp thành 

chuỗi 

2/ Plate separator 

carriage travel chains 

Máy tách bộ lọc xếp 

thành chuỗi 

3/ Bearings 

Ổ bi 

4/ Air control unit  

Bộ phận điều chỉnh 

không khí 

Hydraulic oil  

Dầu chịu nước 

 

 

 

 

 

1/ Plate separator 

carriage reducer 

2/ Washer reducer 

Visual 

Bằng mắt 

thường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visual 

Bằng mắt 

thường 

 

 

 

 

Visual 

Bằng mắt 

thường 

Oiling  

Tra dầu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oil shall be 

applied up to 

the specified oil 

level  

Dầu sẽ được 

tra theo mức 

dầu lý thuyết 

Oiling 

Tra dầu 

Weekly  

Hàng tuần 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 year 

1-2 năm 

Hydraulic cylinders 

for clamping and 

drip tray  

Xi lanh thủy lực để 

giữ cố định và khay 
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dầu 

1/ Damage on rod  

Thiệt hại ở trục bơm 

 

 

2/ Actuation 

Bộ dẫn động 

 

Shall be free from any 

damage 

Không có bất cứ hư 

hại nào.  

 Shall be smooth 

actuation and be 

stopped smoothly 

Bộ dẫn động hoạt 

động và dừng êm ái 

 

Visual 

Bằng mắt 

thường 

 

Visual 

Bằng mắt 

thường 

 

Repair, 

Replacement  

Sửa chữa, thay 

thế 

Check and 

adjustment of 

proximity 

switch 

Kiểm tra và 

hiệu chỉnh 

công tắc lân 

cận  

 

Weekly 

Hàng tuần 

 

 

Daily 

Hàng ngày 

Drip Tray 

Khay dầu 

1. Stoppage position 

of drip tray 

Vị trí khay dầu có 

thể ngừng 

 

 

Water shall not leak 

when drip tray is closed 

Nước không rò rỉ khi 

đóng khay dầu 

 

 

Visual 

Bằng mắt 

thường 

 

 

Check drip 

tray close 

proximity 

switch. 

Kiểm tra 

công tắc 

lân cận. 

Check drip tray 

hydraulic 

cylinder 

Kiểm tra xi 

lanh thủy lực 

khay dầu 

 

 

Daily 

Hàng ngày 

Air Cylinder 

Bình không khí 

nén 
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Air leakage through 

joints of actuator 

and hoses 

Rò rỉ không khí do 

khớp nối của bộ 

dẫn động và ống 

nối 

Air shall not leak 

through hose joints 

Không khí sẽ không rò 

rỉ qua khớp nối ống 

Visual 

Bằng mắt 

thường 

Tighten up 

Buộc chặt 

Weekly 

Hàng tuần 

Hoses 

Ống nối 

1. Fittings on both 

ends 

Khớp nối cả hai 

đầu 

 

 

2. Hose damage 

 

 

 

 

Shall be free from 

loosening and/or 

leakage from fitting. 

Không nới lỏng và 

rò rỉ từ khớp nối 

 

Shall be free from 

peculiar winding or 

damage 

Không vị vênh hay hư 

hại 

 

 

 

Visual 

Bằng mắt 

thường 

 

 

 

Visual 

Bằng mắt 

thường 

 

 

 

Tighten up, 

cleaning 

replacement. 

Buộc chặt, 

làm sạch, 

thay thế 

Repair, 

replacement. 

Inspect rotation 

of couplers 

Sửa chữa, thay 

thế. Kiểm tra 

quay của khớp 

nối 

 

 

 

Daily 

Hàng ngày 

 

 

 

 

Daily 

Hàng ngày 

Proximity Switch 

Công tắc lân cận 

Shall be normal 

actuation.  

Bộ dẫn động bình 

thường 

Fitting bolts/ nuts shall 

not be loosened.  

Nới lỏng bu lông lắp 

Visual 

Bằng mắt 

thường 

 

Test  

Kiểm tra 

Repair, 

replacement. 

Sửa chữa/ Thay 

thế 

 

 

Tighten up 

Daily  

Hàng ngày 

 

 

Weekly 

Hàng tuần 
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ghép Buộc chặt 

Bolts and Nuts 

Bu lông và đai ốc 

Fixing condition 

Điều kiện cố định 

Shall be secured 

positively  

Được đảm bảo an toàn 

Test  

Kiểm tra 

Tighten up 

Buộc chặt 

Weekly 

Hàng tuần 

PIPING & 

WIRING 

Đường ống & dây 

điện 

Shall be set in bracket 

correctly.  

Cố định trong bệ  

Shall be free from 

abnormal bending  

Không bị uốn cong 

khác thường 

Visual 

Bằng mắt 

thường 

 

Repair 

Sửa chữa 

Weekly 

Hàng tuần 

 

5.2 Maintenance and Adjust Bảo trì & Hiệu chỉnh 

Item Maintenance and Adjust 

Bảo trì và điều chỉnh 

Hydraulic tank and 

motor 

Bể hơi nước và động cơ 

 Ensure that the motor is sufficiently cooled with good 

ventilation from the fan side. 

Đảm bảo động cơ được làm mát đủ với tình trạng thông gió 

tốt từ hệ thống quạt. 

 Check the oil level through the sight glass. Refill new oil if 

oil is low. 

Kiểm tra mức dầu bằng kính kiểm tra. Đổ thêm dầu nếu 

mức dầu thấp. 

 The unit should be put into service gradually; do not 

apply the maximum load immediately. 

Thiết bị nên đưa vào hành trình từ từ, không áp dụng tải tối 

đa ngay lập tức.  

Filter plates 

Khung lọc 

  Remove sludge that on the scraper after stop filter press. Please 

replace new plate when it is broken. 
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Di dời bùn trên máy nạo bùn sau khi ngừng máy lọc bùn. 

Vui lòng thay thế khung mới khi nó hỏng.  

Air Control Unit 

Thiết bị điều khiển khí 

 Keep the lubricator in safe level to protect air cylinders, 

mechanical valve and limit switch. 

Giữ dụng cụ tra dầu mỡ ở mức an toàn để bảo vệ bình 

không khí nén, van cơ học và công tắc giới hạn  

Filter clothes are 

obstructed 

Vải lọc bị tắc 

 Please use high pressure spray to wash filter cloth when the 

washing system can not clean cloths. 

Vui lòng sử dụng những vòi phun áp suất cao để rửa vải lọc 

khi hệ thống rửa không làm sạch vải.  

 Replace new filter cloth when high pressure spray can not clean 

the filter cloth. 

Thay thế vải lọc mới khi vòi phun áp suất cao không thể làm 

sạch vải lọc 

 

6. Troubleshooting Xử lý sự cố 

6.1 Filter cloths are obstructed Vải lọc bị tắc 

a) Check whether the pump for washing water is normal. 

Kiểm tra xem bơm nước sạch có hoạt động bình thường không 

b) Check whether the washing device is normal, whether there is obstruction. 

Kiểm tra xem thiết bị làm sạch có hoạt động bình thường hay có vật cản gì không 

c) Check the condition of mixing tank. (Sludge and chemical liquid) 

Kiểm tra tình trạng của bể trộn ( Bùn và hóa chất lỏng) 

d) Check using life of filter cloths. 

Kiểm tra vòng đời sử dụng của vải lọc 

6.2 Poor coming off of sludge cakes Bánh bùn bong không hiệu quả 
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a) Check if the filter cloths were obstructed 

Kiểm tra xem vải lọc bùn có bị tắc hay không 

b) Poor chemical feeding conditions, correct sludge and chemical liquid. 

Tình trạng châm hóa chất kém, bùn và hóa chất lỏng 

c) Check diaphragm pump running condition. 

Kiểm tra tình trạng hoạt động của bơm màng 

d) Check there is no obstructed of water discharge pipe 

Kiểm tra để chắc chắn không có vật cản trong đường ống nước thải 

6.3 Following out of sludge from two side Bùn ra từ hai phía 

a) Check if the filter cloths were obstructed. 

Kiểm tra liệu vải lọc có bị tắc không 

b) Check filter plates are normal no broken or deform. 

Kiểm tra để chắc chắn bộ lọc bình thường, không bị hỏng hay biến dạng 

c) Oil pressure gauge maintain at 170~180 kg/cm2 when cylinder is pressing. 

Máy đo áp suất dầu duy trì ở mức 170 ~ 180 kg/cm2 khi xi lanh đang ép.  

6.4 Air cylinder Bình không khí nén 

P1 is exhausting when air into P2.  

P1 đang xả khí khi không khí đi vào P2.  

P2 is exhausting when air into P1. 

P2 đang xả khí khi không khí đi vào P1. 

Adjustable buffer devices are attached so that the cylinder can decelerate when it moves to the front and 

rear end. 
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Thiết bị giảm chấn hiệu chỉnh đi kèm để xi lanh có thể giảm tốc khi di chuyển đến phía trước và phía 

đuôi.  

The buffer adjuster can adjust the buffer speed of piston rod. 

Điều chỉnh giảm chấn có thể hiệu chỉnh tốc độ của thanh đẩy piton.  

 

6.5 Air control unit Thiết bị điều khiển không khí 

 

1/ Spring-loaded piston-type units feature a balanced valve for superior regulation characteristics. 

Bộ loại piton chịu tải bằng lo xo có một van cân bằng để phù hợp đặc tính điều chỉnh tốt hơn.  
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2/ Contaminants collected in the bowl can then be easily drained through the standard semi-automatic 

drain. 

Những tạp chất tồn tại trong phễu có thể dễ dàng rửa trôi nhờ chế đố thoát bán tự động tiêu chuẩn.  

3/ Lubricator is used for Lubricate the accessories which in the air pressure system. Also use to enhance 

the accessories’ function and using life. 

Dụng cụ tra dầu mỡ được sử dụng để tra dầu mỡ những phụ kiện trong hệ thống áp suất không khí, 

nâng cao chức năng và vòng đời sử dụng của những phụ kiện. 

7. Selection of Lubrication Lựa chọn dầu bôi trơn 

7.1 Gear Reducer Bộ giảm tốc bánh răng 

Suitable gear lubrication oil will increase gear surface contact running and extension gears, bearings 

and other parts life. Please reference following table of lubrication gear oil for your reducers. 

Dầu bôi trơn thích hợp sẽ tăng vòng đời của . Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để biết loại dầu bôi 

trơn phù hợp với bộ giảm tốc của anh.  

LOAD AMBIENT SHELL OIL MOBIL OIL ISO VG 

NORMAL 

LOAD 

Tải trọng chuẩn 

-30OC~5OC OMALA OIL 150 MOBIL GEAR 629 ISO VG EP150 

5OC~40OC OMALA OIL 320 MOBIL GEAR 632 ISO VG EP320 

40OC~65OC OMALA OIL 460 MOBIL GEAR 634 ISO VG EP460 

HEAVY LOAD 

Tải trọng nặng 

-30OC~5OC OMALA OIL 320 MOBIL GEAR 632 ISO VG EP320 

5OC~40OC OMALA OIL 460 MOBIL GEAR 634 ISO VG EP460 

40OC~65OC OMALA OIL 680 MOBIL GEAR 636 ISO VG EP680 

 

Remark:  

a) CHI SHUN gear reducer use (MOBIL OIL) MOBIL GEAR 632 

Bộ giảm tốc bánh răng của CHI-SHUN sử dụng (MOBILE OIL) MOBILE GEAR 632 

b) After initial 100 hours of use, the interior of the reducing gear should be cleaned up and refill new 

oil. And then, after every 2500 hours of usage replace new oil again. 
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Sau 100 giờ sử dụng đầu tiên, nên làm sạch phần bên trong của bộ giảm tốc và tra dầu mới. 

Sau 2500 giờ sử dụng, lại thay dầu mới.  

c) Insufficient lubricant oil may lead to the rapid wears of worm gear and low efficiency. 

Dầu bôi trơn không đủ có thể dần đến sự mài mòn nhanh chóng và giảm hiệu suất hoạt động.  

d) Excessive of lubricant oil may lead to oil leakage. 

Việc dư thừa dầu bôi trơn có thể dẫn đến hiện tượng rò rỉ dầu.  

e) Please fill in adequate lubricant oil to above half of the oil gauge. (See oil gauge). 

Vui lòng tra dầu đủ trên nửa bình dầu ( Xem máy đo mức dầu)  

7.2 Other Parts Lubrication Tra dầu những bộ phận khác 

a) Air control unit -> ISO VG 32 or equal  

Bộ phận điều khiển khí -> Sử dụng ISO VG 32 hoặc tương đương 

b) Bearing -> Shell Aeroshell 7 or Shell Alvania EP  

Ổ bi -> Sử dụng Shell Aeroshell 7 hay Shell Alvania EP 

8. Contact us Liên hệ 

Please feel free to contact us if you need any help. 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu anh cần bất cứ sự hỗ trợ nào.  

CHI-SHUN MACHINERY PLANT CO., LTD. 

TEL: 886-6-2392501 FAX: 886-6-2391759 

Address: NO.306,Dashun street, Gueiren District, Tainan City 71148, Taiwan 

E－mail: chishun.com@msa.hinet.net 

http://www.chishun.com.tw 
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