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MỘT SỐ LƯU Ý KHI LẮP ĐẶT VÀ SỬ 
DỤNG KHỚP GIÃN NỠ NHIỆT 

 

1. Tránh làm hư hỏng lớp belows (hộp xếp bên trong) và ống bọc bên ngoài trong 
quá trình vận chuyển và lắp đặt- không để va đập hay va chạm mạnh- tránh 
vứt/ném khớp giãn nở. 

2. Không được tác động bằng dây xích hoặc dây cáp vào lớp bellows bên trong 
(hộp xếp)_KHÔNG ĐƯỢC lòn dây cáp, dây xích… vào bên trong ống khi 
lắp đặt. 

3. Bảo vệ lớp below (hộp xếp) tránh các xỉ hàn, ba zớ, cáu cặn rơi vào bên trong hộp 
xếp bên trong khớp giãn nỡ –phủ bề mặt/che chắn bằng vật liệu không dẫn 
điện.TỐT NHẤT NÊN HÀN SẴN 2 MẶT BÍCH 2 ĐẦU ỐNG CHỜ VÀ VỆ 
SINH SẠCH SẼ CÁC SĨ HÀN, BA ZỚ BÊN TRONG ĐƯỜNG ỐNG TRƯỚC 
KHI LẮP KHỚP GIÃN NỠ. 

 

4. KHÔNG ĐƯỢC Sử dụng khớp giãn nở nhiệt làm điện cực hàn , cáp nối đất, v.v… 
để ngăn ngừa hiện tượng ngắn mạch gây hư hỏng bellows bên trong không thể 
sửa chữa được. 

5. Giữ bên trong và bên ngoài các hộp xếp được tự do tránh các yếu tố bên ngoài 
(Bụi, xi măng, vật liệu cách nhiệt, cáu cặn, ba vớ..)- Kiểm tra trước và sau khi lắp 
đặt. 
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6. Trước khi bảo ôn với vật liệu bông thủy tinh (nếu có) cần bao bọc xung quanh 
khớp giản nở bởi lớp kim loại. 

7. Không sử dụng vật liệu bảo ôn có tính ăn mòn. 

8. Cần lắp đặt khớp giãn nở đúng chiều lưu chất (xem chiều mũi tên trên khớp giãn 
nỡ) 

 

9. Tránh tất cả các tác động gây xoắn khớp giản nở trong quá trình vận chuyển, lắp 
đặt và hoạt động (hình. 1) 
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10. Tháo (Cắt) thanh đở và cho khớp giản nỡ dịch chuyển từ từ an toàn SAU khi lắp 
đặt – KHÔNG ĐƯỢC tháo/cắt thanh đở trước khi lắp vào đường ống. 

 

11. Phải đảm bảo rằng các đầu cố định/đầu chờ  gắn khớp giãn nỡ phải khớp với kích 
thước của khớp giãn nỡ. Tránh việc chiều dài đoạn ống chờ dài hơn chiều dài 
khớp giãn nở gây kéo giãn khớp giãn nở quá giới hạn cho phép sau khi lắp dẫn 
đến hư hỏng hộp xếp bên trong không thể sửa chữa. 

 

 

 

THANH ĐỞ 

ĐÚNG 
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12. Trước khi cấp áp vào đường ống, cần kiểm tra trục dẫn hướng (GUIDE), các điểm 
cố định (ANCHOR) , giá đở …. xem có phù hợp với điều kiện hoạt động hay 
chưa. 

13. Không được phép thử nghiệm áp suất vượt quá áp suất cho phép và độ giãn nở 
(giới hạn giãn nở) cho phép trong mọi trường hợp. Trường hợp test áp đường 
ống khách hàng nên test trước khi lắp khớp giãn nỡ để tránh áp vượt quá 
giới hạn cho phép gây hư hỏng khớp giãn nở. 

14. Chỉ được phép lắp một khớp giãn nở giữa hai điểm cố định (ANCHOR). Nếu lắp 
đặt nhiều khớp giãn nở trên cùng một đường ống thì phải chia nhỏ đường ống 
bằng các điểm cố định trung gian (intermediate fixed points). 

 

 

15.  Đường ống và các khớp giãn nở phải được dẫn hướng, cố định 2 đầu đoạn ống 
gắn khớp giãn nở. Yêu cầu có dẫn hướng (guide) ở 2 đầu của khớp giản nở; các 
điểm cố định (ANCHOR) và dẫn hướng (GUIDE) cần lắp đúng theo khoảng cách 
yêu cầu (xem hình bên dưới) 
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Với d: là đường kính ống lắp khớp giãn nở nhiệt 

Lmax: xem biểu đồ bên dưới 

 



 Chuyên cung cấp thiết bị cho hệ thống hơi và điều khiển quá trình  Thiết kế và tư vấn các giải pháp sử dụng và bảo tồn năng lượng 

 

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THIỀN SINH THÁI  

Số 41, Đường Thép mới, P.12, Q.Tân Bình, TPHCM 
ĐT: 08.62925375/ 76/ 77 Fax: 08.62925378 

MST: 0305821762 
Email: admin@eco-zenergy.com Website: www.eco-zenergy.com 

 
 

 
 

  

       Dẫn hướng (guide)   Điểm cố định (Anchor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  Khớp giãn nở nên được lắp đặt cuối đoạn ống gắn khớp giãn nở. 

 

Trường hợp khớp giãn nở gắn giữa đoạn ống gắn khớp giãn nở thì cần lắp đặt các 

Guides 

Anchor 
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điểm dẫn hướng và điểm cố định với khoảng cách như bên dưới. 

 

Lmax: xem biểu đồ bên dưới 

 

 

Lmax Lmax 
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17. Lắp đặt các dẫn hướng phù hợp cho đường ống hoặc các điểm treo gần với hệ 
thống khớp giãn nỡ - xem xét tránh dịch chuyển lệch trục (Lateral movement)của 
đường ống. 

 

 

18. Mặt bích hàn ống chờ lắp khớp giãn nở cần phải thẳng đứng (vuông góc với 
đường ống) 

 

19.  Trườn hợp khớp giãn nở không có ống bọc hộp xếp bên ngoài, cần lắp hướng 
bulon mặt bích như bên dưới. 
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20. Khi lắp đặt khớp giãn nỡ tránh các vị trí đọng nước (co chuyển tiếp….)  gây thủy 
kích làm hư hỏng hộp xếp bên trong. 

   

 

Tham khảo lắp đặt bên dưới 

 

                                                                                                                

      TRONG QUÁ TRÌNH LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG , KHÁCH HÀNG CÓ VẤN ĐỀ GÌ 
CHƯA RÕ CẦN GIẢI THÍCH VÀ HỖ TRỢ XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI NHÀ 
CUNG CẤP THIẾT BỊ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN , HỖ TRỢ KỊP THỜI.   


