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Please read this manual carefully before operation 

Vui lòng đọc kỹ tài liệu này trước khi vận hành 

Contents of This INSTRUCTION 

Nội dung của tài liệu gồm 8 chương:  

 Chapter 1: 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 khung bản  

 Chapter 2: Preparation Chuẩn bị  

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

 Chapter 3: Operation Procedure Quy trình vận hành 

Describes how to using the FILTER PRESSES. Mô tả cách sử dụng máy ép bùn 

 Chapter 4: Maintaining Bảo trì  

Describes routine maintenance Mô tả quá trình bảo trì định kỳ 

 Chapter 5: 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 ép 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.  

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất cứ thắc mắc nào. 
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1. Introduction Giới thiệu 

1.1 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 

470*470 to 2000*2000 mm. We adopt all of the latest technologies capable of improving the reliability 

and quality, with special attention to operator safety. 

Máy ép bùn khung bản áp suất cao, hoạt động hiệu quả đời mới của Chishun Machinery Co.,Ltd 

thích hợp ép 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 chia thành nhiều loại, kích thước bản lọc từ 470*470 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 ép 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.  
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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 ép 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 Tài liệu hướng dẫn vận 

hành và bảo trì này. 

1.2 Flow sheet Sơ đồ công nghệ 

  

 

1.3 Specification of Filter Presses Đặc điểm kỹ thuật của Máy ép bùn 

ACS- TYPE 
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2.Preparation Chuẩn bị 

2.1 Preparation Check Kiểm tra quy 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:  
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Tuân thủ những bước dưới đây trước khi vận hành Máy lọc 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 hoạt động 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, bộ lọc và máy ép bùn. 

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

Kiểm tra xem hóa chất lỏng và nguồn cung dung dịch có ở trạng thái 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 bộ 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 ở trạng thái bình thường 

hay không. 

3. Operation Procedure Quy trình vận hành  

3.1 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. 

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.  

2. Turn “Air Compressor” to “ON” position. Chuyển “máy nén khí”sang vị trí “Mở” 

For operation of the machine, the compressor must be turned on first, At this time, the compressor 

begins to send wind and increase pressure. Start the subsequent steps after a specific pressure is 
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reached. For safety of the machine itself, the machine is designed to lock all subsequent operation if the 

compressor is not turned on or do not reach require pressure. 

Để vận hành máy, trước tiên phải bật máy nén khí. Ở thời điểm này, máy nén bắt đầu tăng áp suất. 

Bắt đầu những bước tiếp theo sau khi đã đến một mức áp suất cho trước. Vì sự an toàn của bản 

thân máy, máy được thiết kế để ngừng tất cả hoạt động tiếp theo nếu máy nén không bật hay không 

đạt đến được mức áp suất yêu cầu.  

3. Setting sludge pump running time. According sludge character to set sludge pump running time. 

Cài đặt thời gian chạy của bơm bùn. Phụ thuộc vào đặc tính của bùn để cài đặt thời gian chạy cho 

máy bơm bùn.  

4. After completing the above procedures, you may start to operate the filter presses. Turn 

“FILTER PLATE” to “PRESS” position. ( Please check pressure gauge have reach 170~180 

kg/cm2 ) 

Sau khi hoàn thành những quy trình trên, bắt đầu khởi động máy ép bùn. Chuyển “bộ lọc” sang chế 

độ “ấn”. ( Vui lòng kiểm tra đảm bảo máy đo áp suất đạt đến 170 ~ 180 kg/cm2) 

5. Turn “SLUDGE PUMP” to on position. Chuyển “bơm bùn” sang chế độ “mở”. 

The sludge pump will stop running after reach sludge pump setting time. 

Bơm bùn sẽ ngừng hoạt động khi đạt đến thời gian xác lập của bơm bùn. 

6. Turn decompression valve to “OPEN” position and wait about 5~10 seconds then turn decompression 

valve to “OFF” position.  

Chuyển van nén khí sang chế độ “mở” và đợi 5 ~ 10 giây, sau đó chuyển van nén khí sang chế độ 

“đóng”.  

7. Turn “FILTER PLATE” to “LOOSEN” position. 

Chuyển “ Bộ lọc” sang chế độ “ Nới lỏng”.   

8. Open Filter plate by manual. 

Mở bộ lọc bằng tay. 

9. Remove sludge cake. 
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Di chuyển bánh bùn. 

10. Washing filter cloths by manual. 

Rửa sạch vải lọc bằng tay. 

11. If the operator must leave the spot or it is time to leave office, and it is not necessary to dispose the 

sludge, please make sure to turn off the power switch for safety purpose. 

Nếu nhà vận hành phải rời địa điểm hoạt động của máy ép bùn và không cần đổ bùn, vui lòng chắc 

chắn tắt công tắc điện vì mục đích an toàn.  

12. If the control box must be opened for inspection, be sure to turn off the NFB in the main switch 

first and then turned it left to open the door of the control box in order to ensure the safety of all 

personnel. In case it is necessary to open the control box for inspection without turning off the power 

switch. It is possible to open the door of the control box under a non-interruption status. However, it 

is suggested to conduct the inspection by a trained electrician for safety purpose. 

Nếu phải mở hộp điều khiển để kiểm tra, đảm bảo tắt NFB trong bộ chuyển mạch chính trước tiên, 

sau đó gạt sang trái để mở cửa của hộp điều khiển để đảm bảo sự an toàn cho tất cả nhân viên. 

Trong trường hợp này, cần mở hộp điều khiển để kiểm tra mà không tắt công tắc nguồn. Có thể mở 

cửa của hộp điều khiển ở trạng thái không ngắt điện. Tuy nhiên, chỉ những thợ điện được đào tạo 

mới được tiến hành kiểm tra vì mục đích an toàn.  

3.2 Stop  Procedure Quy trình ngừng 

1. Turn off the sludge pump. 

Tắt bơm bùn. 

2. Turn decompression valve to “OPEN” position and wait about 5~10 seconds then turn decompression 

valve to “OFF” position. 

Chuyển van nén khí sang chế độ “mở” và đợi 5 ~10 giây, sau đó chuyển van nén khí sang chế độ 

“đóng”.  

3. Turn “ FILTER PLATE” to “LOOSEN” position. 

Chuyển “ khung lọc” sang chế độ “ nới lỏng”. 
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4. Open filter plate by manual. 

Mở bộ lọc bằng tay 

5. Remove sludge cake 

Di chuyển bánh bùn 

6. Washing filter cloths. (suggest use high pressure washing) 

Rửa sạch vải lọc ( Nên dùng máy giặt áp suất lớn)  

3.3 Emergency Stop Ngừng khẩn cấp 

The Filter Presses are equipped with emergency stop button. During operation of the machine, if 

abnormal condition happened, press the EMERGENCY STOP button on control panel to stop the 

machine forcedly. If you would like to re-start the machine, please rotate the switch by following the 

arrow direction to raise up the button, then the machine can start running again. 

Máy ép bùn được trang bị với một nút ngừng khẩn cấp. Trong quá trình hoạt động của máy, nếu 

xảy ra tình trạng khác thường, ấn nút NGỪNG KHẨN CẤP trên thanh điều khiển để ngừng máy. 

Nếu muốn khởi động lại máy, quay công tắc theo hướng mũi tên để kéo nút lên, khi đó máy có thể 

bắt đầu khởi động lại.  

4 Maintenance Bảo trì 

4.1 Periodic Inspection  Kiểm tra định kỳ 

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

when cleaning the Filter Press. 

Máy ép bùn yêu cầu được kiểm tra định kỳ để duy trì hoạt động tốt. Cẩn thận khi làm sạch Máy ép 

bùn.  

Inspection Item 

Loại kiểm tra 

Important Tasks 

Nhiệm vụ kiểm tra 

Period 

Giai đoạn 

Oil tank and 

motor 

Smooth Running  

Chạy đều đặn 

Daily  

Hàng ngày 
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Động cơ và bể 

dầu 

Filter plates 

Bộ lọc 

Cleaning 

Làm sạch 

Daily  

Hàng ngày 

Filter cloths 

Vải lọc 
Whether there is an obstruction. If yes, remove of obstruction. 

Xem có vật cản hay không. Nếu có, di dời 

Daily  

Hàng ngày 

Air compressor 

Máy nén khí 

Output pressure 

Áp suất đầu ra 

Daily  

Hàng ngày 

Air Control Unit 

Bộ kiểm soát khí 

Oil Injection  

Bôi dầu 

Daily  

Hàng ngày 

Limiting Switch 

Công tắc giới hạn 

Cleaning and Test 

Làm sạch và kiểm tra 

Daily  

Hàng ngày 

Washing pump 

Bơm làm sạch 

Output of pressure 

Đầu ra của áp suất 

Daily  

Hàng ngày 

Diaphragm pump 

Bơm màng 

Good running conditions 

Điều kiện chạy tốt 

Daily  

Hàng ngày 

Chemical pump  

Bơm hóa chất 

Whether there is obstruction  

Xem có vật cản hay không 

Daily  

Hàng ngày 

Machine 

Mainframe 

Khung chính 

Cleaning 

Làm sạch  

Daily  

Hàng ngày 

4.2 Maintenance and Adjust Bảo trì và hiệu chỉnh 

Item 

Bộ phận 

Maintenance and Adjust 

Bảo trì và hiệu 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. 
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Kiểm tra mức dầu thông qua kính quan sát. Đổ thêm dầu 

nếu 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 

Bộ lọc 

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

replace new plate when it is broken. 

Lấy bùn ra khỏi lưỡi cạo bùn sau khi ngừng máy ép bùn. 

Vui lòng thay thế khung mới khi nó hỏng.  

Air Control Unit 

Bộ 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 bình phun áp suất cao để rửa vải 

lọc khi hệ thống rửa không thể làm sạch vải.  

 Replace new filter cloth when high pressure spray can not clean 

the filter cloth. 

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

làm sạch vải lọc. 

5. Abnormal remove Di chuyển khác thường 

5.1 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. 
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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 

5.2 Poor coming off of sludge cakes Bong bánh bùn không hiệu quả 

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, điều chỉnh bùn và hóa chất lỏng không hiệu quả 

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 xem có vật cản trong đường ống nước thải.   

5.3 Flowing out of sludge from two side  Bùn tràn 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 bộ lọc có bình thường không, có bị vỡ hay biến đổi không. 

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 nén.  

5.4 Air control unit  Bộ điều khiển không khí 

1. Units as standard are self-relieving. 
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Bộ chuẩn tự giảm tải.  

2. 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.  

3. Turning adjusting knob clockwise to increase pressure and turn counter-clockwise to decrease 

pressure 

Vặn nút điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ để tăng áp suất và ngược chiều kim đồng hồ để giảm áp 

suất.  

4. 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.  

5. Oil is injected into the mist generator by allowing some of the incoming air to pass through the bowl 

pressure control valve and down into the bowl where it forces oil up into the siphon tube. The oil then 

passes by the adjustment screw, which meters the amount of oil that can flow to the drip tube and down 

onto the mist generator. 

Dầu được bơm vào trong máy tạo sương mù bằng việc cho không khí sạch đi qua phễu van điều 

khiển áp suất và đi xuống vào trong phễu để dồn dầu vào trong ống si-phon. Khi đó dầu đi qua vít 

hiệu chỉnh để định lượng lượng dầu chảy đến ống dầu và chảy xuống máy tạo sương mù.  

6. Lubrication Tra dầu mỡ 

(a) Oil tank -> Shell tellus 68 ( Circulation oil ) 

Bể dầu -> Sử dụng Shell tellus 68 

(b) Air control unit -> Shell tellus 32 

Bộ điều khiển không khí -> Sử dụng Shell tellus 32  
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