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 HƯỚNG DẪN VÀ LƯU Ý KHI LẮP ĐẶT BƠM BÁNH RĂNG ABER 

 

1. Giới thiệu 

Dòng bơm bánh răng của Aber là dòng bơm với lưu lượng cố định. Với lưu lượng từ 12 đến 154cc/vòng. Có 
thể lắp trực tiếp vào PTO. 
Các ưu điểm: 

- Bền bỉ 
- Hiệu năng cao 
- Trọng lượng nhẹ 
- Kích thước nhỏ 
- Độ ồn thấp 
- Dễ dàng thay đổi chiều quay 

2. Chọn thông số bơm 

Để đảm bảo PTO không bị quá tải, và đáp ứng được yêu cầu về lưu lượng và phù hợp với tốc độ động cơ, việc 

chọn đúng lưu lượng bơm là rất quan trọng. Lưu lượng bơm (D) – cm3/vòng được tính theo công thức sau: 

𝐷 =
𝑄. 1000

𝑁. 𝑍
 

Trong đó: 

D – Lưu lượng bơm [cm3/vòng] 

Q – Lưu lượng yêu cầu [l/phút] 

N – Tốc độ động cơ [vòng/phút] 

Z – Tỉ số truyền từ động cơ đến PTO (xem trong bảng thông số PTO) 

Để không làm quá tải các chi tiết cơ khí của PTO, việc tính toán mômen xoắn và công suất bơm là rất quan 

trọng. Mômen xoắn và công suất bơm được tính theo công thức sau: 

𝑀 =
𝐷.𝑃𝑏

63
         𝑝 =

𝐷 .  𝑁 .  𝑍 .  𝑃𝑏

600 .  0.90 .  1000
 

Trong đó: 

M – Mômen xoắn [Nm] 

Pb – Áp suất thuỷ lực [bar] 



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THANH DUY                                           2 
Website: thanhduy.vn                    Email: contact@thanhduy.vn 
SĐT: 098.5452.109 

P – Công suất [kW] 

N – Tốc độ động cơ [vòng/phút] 

Z – Tỉ số truyền từ động cơ đến PTO (xem trong bảng thông số PTO) 

0.90 – Hiệu suất làm việc hiệu quả của bơm 

3. Chiều quay bơm 

Chiều quay của bơm phải được chọn theo tương ứng chiều quay của PTO. Bơm của chúng tôi mặc định 

thường để quay trái (ngược chiều kim đồng hồ). Chiều quay được xác định từ trục bơm.  

 

4. Thay đổi chiều quay bơm 

Để thay đổi chiều quay bơm cần làm theo các bước sau: 

 
B1: Tháo toàn bộ ốc giữ mặt nắp trên 

bơm 
B2: Tháo nắp bơm. Nếu nắp bị kẹt thì dùng 

búa cao su gõ xung quanh góc để nắp 
không còn dính vào bơm 
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B3: Nhấc gioăng số 8 phía trên và 2 trục 
bánh răng ra. Gioăng số 8 phía dưới vẫn 

để nguyên 

B4: Lắp lại 2 trục bánh răng ngược vị trí 
ban đầu. Gioăng số 8 phía trên lắp lại như 

cũ 

 
B5: Dùng ít mỡ để lắp lại phớt mặt nắp 

bơm. 
B6: Đảm bảo rằng phần cao su của gioăng 

số 8 lắp trùng với phần có áp thuỷ lực 
(phía P). Cẩn thận để không làm hỏng đầu 

cao su gioăng khi lắp lại vào bơm. 

 
B7: Chuyển ốc lục giác từ lỗ này sang lỗ 

bên kia. Dùng lực siết 20 Nm 
B8: Đảm bảo rằng ốc lục giác ở phía có áp 

suất bơm (Phía P) 
 

 

5. Lắp bơm vào PTO 

Để lắp bơm vào PTO cần làm theo các bước sau: 
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B1: Kiểm tra chiều quay của PTO có phù hợp với chiều quay của bơm không. Đảm bảo trong quy trình lắp ráp 

không tác động lực lớn lên trục bơm. 

B2: Bôi trơn đầu trục bơm với mỡ chịu nhiệt trước khi lắp bơm vào PTO. 

 

B3: Lắp bơm vào PTO với lực siết ốc 80 Nm. 

Lưu ý: Trong quá trình lắp bơm, luôn luôn để đầu cấp dầu cao hơn hoặc bằng với đầu áp ra. Điều 

này sẽ làm tăng tuổi thọ bơm. 

B4: Tháo bỏ bịt bảo vệ trên các đường cấp - ra bơm. Lắp đầu nối ống thuỷ lực tương ứng, đảm bảo gioăng đầu 

nối không bị chảy dầu. 

6. Thùng dầu và đường cấp bơm 
- Thùng dầu cần đặt cao hơn vị trí bơm thuỷ lực. 

- Để tránh nóng dầu và hỏng bơm, cần lựa chọn cẩn thận đường cấp dầu cho bơm. Kích thước trong 

đường cấp dầu cho bơm theo khuyến nghị: 

Lưu lượng sử dụng Đường kính trong ống cấp dầu 

60 lít/phút 35 mm 

80 lít/phút 45 mm 

108 lít/phút 50 mm 

Nếu khoảng cách giữa bơm và thùng dầu lớn cần tăng đường kính ống dầu. Van khoá thùng dầu 
phải có đường kính trong to hơn hoặc bằng với đường kính trong ống cấp dầu. 
Chúng tôi không bảo hành với những trường hợp lắp bơm sai kỹ thuật. 

     Lưu ý 

7. Dầu thuỷ lực 

Chất lượng 
- Sử dụng dầu khoáng chất lượng cao loại HM VG 32-68 hoặc DIN 51524-2 HLP. 
- Độ nhớt 32, 46, 68 tại nhiệt độ 40ᵒC. 

Độ nhớt yêu cầu 
- Khuyến nghị: 20 đến 40 mm2/s (cSt) 
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- Giới hạn: 10 đến 750 mm2/s (cSt) 
- Độ nhớt khi khởi động bơm ở chế độ không tải: 750 đến 1500 mm2/s (cSt) 

Nhiệt độ 
- Nhiệt độ tối đa cho phép trong hệ thống thuỷ lực là 65ᵒC. Chúng tôi khuyên bạn cần dùng bộ làm mát 

dầu thuỷ lực khi nhiệt độ của hệ thống cao hơn mức cho phép. 
Thay dầu 

- Dầu thuỷ lực cần phải được thay sau 1000 giờ làm việc hoặc ít nhất 1 lần / năm, áp dụng luôn với lọc 
thuỷ lực. 

8. Đường xả thân bơm 

Bơm bánh răng của Aber không cần dùng đường xả thân bơm vì nó đã được thiết kế để xả ngầm bên trong. 

Bơm được trang bị 2 phớt trục bơm để đảm bảo dầu thuỷ lực và dầu hộp số không bị trộn vào nhau. 

9. Lọc dầu 

Lọc dầu là một bộ phận rất quan trọng và ảnh hưởng đến tuổi thọ của bơm. Chúng tôi đề nghị bạn dùng lọc 
hồi và lọc khí với kích thước lưới lọc là 10μm theo tiêu chuẩn ISO 4406. Thời gian thay lọc ở lần đầu tiên là sau 
50 tiếng hoạt động, các lần tiếp theo là khoảng 1000 giờ hoặc 1 lần / năm cùng với thời gian thay dầu thuỷ lực. 


