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การแกไ้ขปัญหาปิดเครือ่งทีปื่นพน่แตเ่ครือ่งไมตั่ด ส าหรับ เครือ่งพน่
ปนูฉาบ รุน่ Koine4,Koine35,Koine3 

 

เครือ่งพ่นปูนฉาบ จะสามารถเปิด-ปิด วาลว์ลม ทีปื่นพ่น ท าใหเ้ครือ่งปิด-เปิด ไดอ้ตัโนมัต ิซึง่อาศยัระบบ
ลมท างานผ่านอปุกรณต์า่งๆ โดย ชา่งตอ้งมคีวามเขา้ใจเรือ่งระบบลมของเครือ่งพ่นปูนฉาบ ดงัน้ี  

  

1. ระบบลม ส าหรบัเครือ่งพ่นปูนฉาบ 

      
 
2. ขัน้ตอนการท างานของระบบลม เครือ่งพ่นปูนฉาบ เป็นดงัน้ี  

1. ป๊ัมลม หรอื Compressor จะสรา้งลม สง่ผ่าน มอืเสอื ตาม หมายเลข 1 และ ไหลผ่าน วาลว์กนั

กลบั เพือ่ป้องกนัไม่ใหล้มยอ้นคนื  
2. ลมจะไหลตามท่อทองเหลอืง ผ่านไปยัง เพรสเชอรส์วทิซ ์(Pressure Switch) ตาม หมายเลข 2  

อปุกรณน้ี์จะตรวจสอบวา่ ป๊ัมลม สรา้งแรงลมถงึเกณฑท์ีเ่หมาะสมหรอืไม่ หากปรมิาณลมไม่

เหมาะสมก็จะไม่ใหม้อรเ์ตอรผ์สมปูนท างาน ซึง่ เพรสเชอรส์วทิซ ์(Pressure Switch)  ตวัน้ี จะ
เชือ่มกระแสไฟเขา้กบัมอรเ์ตอรผ์สมปูน หรอื มอรเ์ตอรม์กิซ ์โดยตัง้คา่ที ่เพรสเชอรส์วทิซ ์ไวท้ี ่
1.5 บาร ์มอรเ์ตอรม์กิซจ์ะปิด และ ที ่1.1 บาร ์มอรเ์ตอรม์กิซจ์ะเปิด โดยอาศยัหลกัการวา่ 

2.1 เมือ่ผูใ้ชง้านปิดวาลว์ทีป่ลายปืน จะเกดิแรงดนัลม มากกวา่ 1.5 บาร ์ท าให ้เพรสเชอร์
สวทิซ ์(Pressure Switch) ไม่ปลอ่ยกระแสไฟฟ้าใหก้บั มอรเ์ตอรม์กิซ ์ท าใหม้อรเ์ตอร์
มกิซห์ยุดท างาน 

2.2 ขณะทีเ่ครือ่งพ่นปูนฉาบท างานปกต ิป๊ัมลม (Compressor) จะสรา้งกระแสลมสม ่าเสมอ
และตอ่เน่ือง ในอัตรา 250 ลติรตอ่นาท ีท าใหเ้กดิแรงดนัลม ประมาณ 1.1 บาร ์ ท าให ้
เพรสเชอรส์วทิซ ์(Pressure Switch) ปลอ่ยกระแสไฟฟ้าใหก้บั มอรเ์ตอรม์กิซ ์ท าใหม้อร์

เตอรม์กิซท์ างาน  
3. ลมทีผ่่านออกจาก เพรสเชอรส์วทิซ ์(Pressure Switch) จะผ่านท่อทองเหลอืงผ่านเกจวดัแรงดนั 

(Pressure Gauge) ตาม หมายเลข 3 เป็นการวดัแรงดนั ลมขณะนัน้ โดยปกต ิจะโชวใ์นชว่ง 1.1-

1.5 บาร ์ 
ลมจะไหลตอ่ไปยัง เชอรส์วทิซ ์(Pressure Switch) ตาม หมายเลข 4 อปุกรณน้ี์จะตรวจสอบวา่ 
จะเชือ่มกระแสไฟเขา้กบัป๊ัมน ้า และ ป๊ัมลม โดยตัง้คา่ที ่เพรสเชอรส์วทิซ ์ไวท้ี ่3.0 บาร ์ป๊ัมน ้า 
และ ป๊ัมลม จะปิด และ ที ่1.8 บาร ์ป๊ัมน ้า และ ป๊ัมลม จะเปิด โดยอาศยัหลกัการวา่ 

3.1 หากมจีุดใดจุดหนึง่ของระบบลมรั่ว แรงดนัในระบบจะต า่กวา่ 1.8 บาร ์ป๊ัมน ้า และ ป๊ัมลม
จะไม่ตดัการท างาน เพราะป๊ัมลมจะตอ้งท าการสรา้งลมใหไ้ดม้ากขึน้  

3.2 หากมจีุดใดจุดหนึง่ในระบบลมเกดิการอดุตนั เชน่ ปูนแข็งทีป่ลายปืนพ่นปูนฉาบ ท าใหล้ม

ออกไปทีป่ลายปืนไมไ่ด ้แรงดนัลมในระบบก็จะสงูขึน้ เกนิ 3.0 บาร ์ป๊ัมน ้า และ ป๊ัมลม จะ
ตดัการท างาน เพือ่ไม่ใหม้กีารปลอ่ยน ้า จนเกดิปัญหาอดุตนัเพิม่ขึน้  
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4. ลมผ่านตอ่ตามท่อทองเหลอืงไปยงัสายลม โดยเชือ่มตอ่กบัมอืเสอื หนา้คอนโทรล  
5. สายลมจะน าลมไปเชือ่มตอ่กบัปืนพ่นปูนฉาบ ซึง่ ปลอ่ยใหล้มออกปลายปืน คนละชอ่งกบั ปูนฉาบ 

แต ่ใหล้มทีผ่่านวาลว์ลม ไปรวมกบัปูนฉาบทีป่ลายปืนเทา่นัน้ ดงันัน้ วาลว์ลม หมายเลข 5 จงึมตีวั
เปิด-ปิด สามารถ เปิด-ปิด การท างานของเครือ่งพ่นปูนฉาบ ไดน่ั้นเอง  
 

3. ปัญหาปิดเครือ่งทีปื่นพ่นแตเ่ครือ่งไม่ตดั ส าหรับ เครือ่งพ่นปูนฉาบรุ่น Koine4,Koine35,Koine3 เกดิจากสาเหต ุ
และ มวีธิแีกไ้ข ดงัน้ี  

3.1 สายลมมกีารฉีกขาด หรอื มอืเสอืขอ้ตอ่สายลมตา่งๆ มรีอยรั่วซมึ ท าใหร้ะบบลมไม่สามารถ

รักษาแรงดนัขัน้ต า่ไวไ้ด ้การแกไ้ข ตอ้งด าเนนิการอดุรอยฉีกขาย หรอืรอยรั่วโดย  
 - การฉีกขาดทีส่ายลม ด าเนนิการปะ หรอืเปลีย่นสายลมใหม ่
 - ขอ้ตอ่หรอืมอืเสอื ด าเนนิการ เช็คซลียางของมอืเสอืวา่ยังอยู่ในสภาพดหีรอืไม่ และ มอืเสอืลอ๊คกนัแน่น

หรอืไมห่ากไมพ่รอ้มใชก็้ตอ้งด าเนนิการเปลีย่นมอืเสอืตวัใหม่  

                                           
                                              มอืเสอื ½ นิว้ Geka quick coupling  
 
 

 

                    
                                            สายลม (Air hose with Geka quick coupling) 

 
3.2 วาลว์กนักลบั (Non-return valve) สกึหรอ อนัเน่ืองมาจากการใชง้านสกัระยะหนึง่โดยปกติ
ประมาณ 1 ปี จะเกดิชอ่งรั่วซมึ ตามภาพ วธิแีกไ้ข ตอ้งเปลีย่น วาลว์กนักลบัตวัใหม่ 
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3.3 ปัญหาปรมิาณลมทีส่รา้งเขา้มาในระบบไมพ่อ เกดิจากการ สรา้งลมไมพ่อของป๊ัมลม 

(Compressor) ไดแ้ก ่
- แผ่นเมมเบรน (Compressor membrane) มรีอยฉีกขาดท าใหไ้ม่สามารถสรา้งปรมิาณลมได ้
เพยีงพอ การแกไ้ขตอ้งเปลีย่นแผ่นเมมเบรนใหม่  

           
- ป๊ัมลม หรอื Compressor มสีว่นตา่งๆ เกดิปัญหา ท าใหไ้ม่สามารถสรา้งลมไดด้ ีไดแ้ก ่ขา

ลกูสบู หมายเลข 3 หัก การแกไ้ขตอ้งเปลีย่นขาลกูสบูใหม่ ,กรองป๊ัมลม หมายเลข 12 หาย

หรอืเสือ่มสภาพ  ท าให ้มเีศษปูน หรอืเศษแขง้เขา้มาจาก กรองป๊ัมลม การแกไ้ข ตอ้งเปลีย่น
กรองป๊ัมลมใหม่    
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- ท่อหรอืขอ้ตอ่ของระบบลมทีอ่อกมาจากป๊ัมลมมรีอยรั่วซมึ เชน่ เบอร ์41,45 

 


