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การแก้ไขปั ญหาเครื่องพ่นปูนฉาบรุน่ Koine3 เบือ้ งต้น

การแก้ ไขปัญหาเครื่ องพ่นปูนฉาบรุ่น Koine3 เบื้องต้ น

ในการใช้งานเครื่ องพ่นปูนฉาบ รุ่ น KOINE3 ซึ ง เป็ นระบบไฟบ้านหรื อไฟ 220 โวลท์ 50
Hz. นั้นผูใ้ ช้งานควรมีความเข้าใจระบบการทางานโดยรวมของเครื่ อง โดยพิจารณาจากอาการเบื้องต้นต่างๆ เหล่านี้และ
ดาเนินการแก้ไขดามคาแนะนาเบื้องต้น ดังนี้

การแก้ไขปัญหา การใช้ เครื่ องพ่นปูนฉาบ KOINE3 เบื้องต้ น

สิ่ งที่สังเกตุพบ

สาเหตุของปัญหา

เครื่ องเปิ ดไม่ตดิ

ปัญหาเกิดจากนา้
- แรงดันน้ าต่าเกินไป ให้เช็คเกจแรง
ดันน้ าจะโชว์แรงดันต่ากว่า 2 บาร์
- เช็คว่าสี เขียวโชว์หรื อไม่
- หน้าจอกล่องควบคุมโชว์ H2O

เครื่ องเปิ ดไม่ตดิ

ปัญหาเกิดจากวัสดุ
- ปูนแห้งเกินไปในถังผสม
ลูกยาง Rotor&Stator ติดจน
ไฟสี แดงโชว์

เครื่ องเปิ ดไม่ตดิ

ปัญหาเกิดจากตะแกรงฉีกปูน

วิธีการแก้ ไข
- ตรวจสอบน้ าเข้าเครื่ องว่าต้นทางมีถงั น้ าสารองน้ าเพียงพอหรื อไม่
- ตรวจสอบสายน้ ามีรอยรั่ว หลุด หรื อไม่
- ตรวจสอบกรองน้ าหน้าปั๊ มน้ าว่าอุดตันหรื อไม่ หากพบว่าอุดตันให้
ล้างทาความสะอาดให้พร้อมใช้
- ตรวจสอบว่าปั๊ มน้ าเปิ ดใช้งานหรื อไม่
- ล้างทาความสะอาดห้องผสมและล้างลูก
ยาง Rotor&Stator ใหม่ เซ็ทเครื่ องก่อนใช้อีกครั้ง
- เช็คการตั้งค่าน้ าที่หลอดแก้วน้ าต่าเกินไป
- ไม่มีน้ าเข้ามาในห้องผสม เช็คว่าปูนแข็งกีดขวางทางน้ าเข้าหรื อไม่
- เช็คว่าโซลินอยด์วาล์วในระบบน้ าเสี ย ไม่ทางานหรื อไม่
- ปรับตาแหน่งและใส่ ตะแกรงฉีกปูนให้สนิท เซ็นเซอร์ตรงกัน
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เครื่ องเปิ ดไม่ตดิ

เครื่ องเปิ ดไม่ตดิ
,ปั๊ มลมไม่ ตดิ และไฟสี
ฟ้าไม่ตดิ

เครื่ องเปิ ดไม่ตดิ
,ปั๊ มลมติด

ปิ ดเครืองทีป่ ื นพ่น
แล้วเครื่ องไม่ตดั และ
คอมเพลสเซอร์ ไม่ตดั

เครื่ องตัดหลังจากเปิ ด
ใช้
ไม่นาน

- ตะแกรงฉีกปูนใส่ เข้าไม่สนิท หรื อ
เซ็นเซอร์ไม่ตรง โดยหน้าจะจะ
โชว์ Bloc
ปัญหาเกิดจากระบบลม
- หลังจากเปิ ดปื นพ่นปูนแล้ว แรงดัน
ลมในสายพ่นปูนยังสู งกว่าค่าแรงดัน
ที่ต้ งั ไว้ในเพลสเชอร์สวิชท์ ทาให้
ระบบไม่เปิ ด
ปัญหาเกิดจากระบบไฟฟ้ า
- ไฟไม่เข้าตู ้ไฟของหน้างาน หรื อ
ฟิ วส์ขาด หรื อเบรกเกอร์ในตูไ้ ฟตัด
- ไม่มีไฟเข้าเครื่ องพ่น อาจเกิดจาก
สายไฟขาด หรื อเพาเวอร์ปลัก๊ ไม่
พร้อมใช้งาน
- ไม่ได้เปิ ดปุ่ มเมนสวิทช์
ปัญหาเกิดจากระบบไฟฟ้ า
- เลือกเฟสในการใช้งานผิด
- ฝามอร์เตอร์หอ้ งผสมปิ ดไม่แน่ น
- การสายต่อไฟหรื อระบบไฟของมอร์
เตอร์มิกซ์มีปัญหาโดยกดปุ่ มสตาร์ท
มอร์เตอร์ไฟติดแต่มอร์เตอร์ไม่หมุ น
- เพลสเชอร์สวิทช์ทิปจากแรงดันน้ าต่า
หรื อน้ าน้อยเกินไป
ปัญหาเกิดจากระบบลม
- สายพ่นปูนมีรอยรั่ว
- จุดข้อต่อสาย ข้อต่อสายกับปื นพ่นมี
รอยรั่ว
- ปั๊ มลมผลิตลมได้นอ้ ยกว่าที่ควรจะ
เป็ น ,เมมเบรนของปั๊ มลมรั่ว,สายลมมี
ปั ญหา หรื อ วาล์วในระบบลมมีปัญหา
- วาล์วของปื นพ่นปูนมีการรั่วซึ ม
ปัญหาเกิดจากระบบนา้
- กรองหน้าปั๊ มน้ าตัน
- กรองในเพลสเชอร์รีดิ้วเซอร์ตนั
- สายน้ ายาวเกินไป หรื อปริ มาณน้ าเข้า
เครื่ องน้อยเกินไป
- น้ าที่เข้าเครื่ องไม่เพียงพอ หรื อน้ าไม่
สะอาด
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- ตรวจสอบสายพ่นมีปูนแข็ง หรื อสิ่ งอุดตันหรื อไม่ หากมีดาเนินการ
แก้ไข
- ตรวจสอบ หัวพ่นปูน ,ปื นพ่น และวาล์วลมของปื นมีการติดขัด
หรื อไม่ และดาเนินการล้างทาความสะอาดให้พร้อมใช้
- ตรวจสอบตูไ้ ฟของหน้างาน มีไฟหรื อไม่ ฟิ วส์ขาดหรื อไม่ หรื อ
เบรกเกอร์ในตูไ้ ฟตัดหรื อไม่
- ตรวจสอบสายไฟและเพาเวอร์ปลัก๊ พร้อมใช้งานหรื อไม่
- เปิ ดปุ่ มเมนสวิทช์

- ตรวจสอบปุ่ มเลือกเฟสให้ถูกต้อง
- ตรวจสอบฝามอร์เตอร์ผสมปูนปิ ดแน่นดีหรื อไม่
- ตรวจสอบการเชือมต่อของสายไฟเข้ามอร์เตอร์มิกซ์ให้พร้อมใช้
- เช็คปั๊ มน้ าถูกเปิ ดหรื อไม่

- ตรวจสอบรอยรั่ว ของสายพ่น,รอยรั่วจุดต่อสาย จุดต่อสายกับปื น
พ่นปูน ซี ลยาง และหูล๊อคสาย พร้อมใช้หรื อไม่
- ตรวจสอบปริ มาณลมที่ปั๊มลมผลิตจาการลองพับสายดูเกจวัด
- ตรวจสอบรี รีฟวาล์วปั๊ มลมว่าพร้อมใช้หรื อไม่

- ตรวจสอบน้ าที่เข้าเครื่ องเพียงพอหรื อไม่ มีการสารองถังน้ าก่อนเข้า
เครื่ องหรื อไม่
- ตรวจสอบและล้างกรองน้ าหน้าปั๊ มน้ าและกรองน้ าในเพลสเชอร์รีดิ้ว
เซอร์
- ตรวจสอบน้ าเข้าเครื่ องสกปรกหรื อไม่

