
บทความจากฝ่ายขายและการตลาด PST Group          วงจรไฟฟ้า ส  าหรบั เครื่องพ่นปนูฉาบรุน่ Koine4 

                                                                                                                 และการแกไ้ขปัญหาการใชเ้ครื่องเบือ้งตน้ 

 

วงจรไฟฟ้า ส าหรับ เคร่ืองพ่นปูนฉาบรุ่น Koine4 

และ 

การแก้ไขปัญหาการใช้เคร่ืองเบือ้งต้น 

 

เครื่องพ่นปนูฉาบ ไฟ 3 เฟส รุน่ Koine4 

                       การใชง้านเครื่องพ่นปูนฉาบ ไฟ 3 เฟส รุน่ Koine4 นัน้ ผูใ้ชค้วร มีประสบการณแ์ละความรูเ้ก่ียวกับเครื่อง

พ่นปูนฉาบอย่างถูกตอ้ง โดยควรไดร้บัการฝึกอบรมจากบุคคลที่คุน้เคยกับการใชเ้ครื่อง หรือช่างผูช้  านาญการที่บริษัทฯ. 

สง่ไปสอนการใชง้าน หากมีความรูค้วามเขา้ในในเรื่องสว่นประกอบ และ หนา้ที่ของอะไหลห่รอืชิน้สว่นแต่ละตวั ก็จะท าให้

การใชง้านปราศจากปัญหา อย่างไรก็ตาม เมื่อเครื่องเกิดปัญหา เราก็สามารถสงัเกตและระบปัุญหา รวมถงึใชแ้นวทางการ

แกไ้ขปัญหาขัน้ตน้ ไดด้งันี ้

1.ไม่สามารถเปิดเคร่ืองได้ 

สันนิษฐาน สาเหตุปัญหา – แรงดนัน  า้ต  ่าเกินไป หรอื ปริมาณน า้นอ้ยขาดความต่อเนื่อง (สงัเกตจาก-ไฟสเีขียวกระพรบิ) 
แนวทางแก้ไขปัญหา 

-ตรวจสอบแหลง่น า้,ถงัน า้,สายยางที่เขา้เครื่องมีปรมิาณน า้ส  ารอง หรอืมีแรงดนัน  า้เพียงพอหรอืไม่ สายยางขอ้ต่อต่างๆมี

รอยรั่วซมึหรอืไม่ โดยควรมีถังน  า้ 200 ลติรส  ารองน า้ก่อนเขา้เครื่อง 

สันนิษฐาน สาเหตุปัญหา – ระบบลมมีปัญหา โดยเปิดวาลว์ลมที่ปืนพ่นแลว้ แต่แรงดนัลมต ่ากว่าค่า 1.8 บาร ์ที่ ตัง้ 

Pressure switch ไว ้

แนวทางแก้ไขปัญหา 

-ตรวจสอบสายพ่นปนู และขอ้ต่อต่างๆ ว่ามีรอยรั่วหรอืไม่ ซีลยางยังอยู่ครบหรอืไม่ 

-ตรวจสอบปืนพ่นปนูว่ามีการลา้งท าความสะอาดดี ท่อลมมีการรั่วหรอือดุตนัหรอืไม่ 

http://www.pstgroup.biz/products/cate/3/
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สันนิษฐาน สาเหตุปัญหา – ปัญหาเกิดจาก Material หรอืปนู ในถงัผสมแหง้เกินไป ปนูบางส่วนที่แหง้ลงไปถึง โร

เตอร&์สเตเตอร ์จนลกูยางติด (เดินเครื่องไดส้กัระยะ แลว้ไฟสแีดงติด) 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

-การเริ่มตน้ใชง้านเครื่องไม่ถกูขัน้ตอน เช่น ไม่ไดก้รอกน า้ในช่องกรอกน า้ของหอ้งผสมก่อน จนการผสมปูนครัง้แรกแหง้

เกินไป ตอ้งลา่งเครื่องเริ่มขัน้ตอนการใชเ้ครื่องใหม่ 

-ตัง้ค่าน า้ต  ่าเกินไป ใหป้รบัปุ่ มปรบัปริมาณน า้ที่หลอดแกว้เพิ่มขึน้ 

-ตรวจสอบโซลนิอยดว์าลว์ ว่าเสยี หรอืไม่ท  างานหรอืไม่ 

-ตรวจสอบทางน า้เขา้ มีการอดุตนัหรอืไม่ 

2.ไม่สามารถเปิดเคร่ืองได้ และป๊ัมลมไม่ท างาน 

สันนิษฐาน สาเหตุปัญหา – ปัญหาเกิดจากกระแสไฟฟ้าเขา้เครื่อง 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

-ตรวจสอบตูไ้ฟตน้ทางว่ามีไฟเขา้ตูไ้ฟหรอืไม่ เบรกเกอรท์ิปหรอืฟิวสข์าดหรื่อไม่ 

-ตรวจสอบสายไฟที่ออกจากตูไ้ฟเขา้เครื่อง สายไฟขาดกลาง หรอืเพาเวอรป์ลั๊กเสยี ไม่พรอ้มใชง้านหรอืไม่  

-เบรกเกอรต์วัหลกัในตูไ้ฟของเครื่องทิปหรอืไม่ 

3.ไม่สามารถเปิดเคร่ืองได้ แต่ ป๊ัมลมท างาน 

สันนิษฐาน สาเหตุปัญหา – ปัญหาเกิดจากกระแสไฟฟ้าเขา้เครื่อง 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

-ตรวจสอบว่าผูใ้ชเ้ลอืกเฟส ถกูหรอืไม่โดยหากเฟสถกูตอ้ง ไฟสฟี้าจะติด ใหผู้ใ้ชบ้ิดเลอืกเฟส ใหไ้ปทางที่ไฟสฟี้าโชว์ 

-Thermal cut off สวิทชต์ดั ไฟสแีดงจะโชว ์

-ไม่ไดก้ดปุ่ ม Start โดยหากกดปุ่ ม Start แลว้ไฟจะติด 

-ตรวจสอบถังผสม เพราะหากฝาถงัผสมปิดไม่สนิทเครื่องจะไม่ท  างาน (กดปุ่ ม Start ไฟติด แต่เครื่องไม่ท  างาน) 

-ไม่ไดต่้อชดุเพาเวอรป์ลั๊กของมอรเ์ตอรห์ลกัเขา้กบัเครื่อง หรอืเพาเวอรป์ลั๊กหลวม (กดปุ่ ม Start ไฟติด แต่เครื่องไม่

ท  างาน) 

-Pressure Switch ของระบบน า้ทิป เพราะแรงดนัน  า้ต  ่าเกินไป (กดปุ่ มน า้แต่ระบบน า้ไม่ท  างาน) 

4.เปิดปุ่มจานจ่าย แต่จานจา่ยไม่ท างาน 

 

สันนิษฐาน สาเหตุปัญหา – มีปนูแขง้ใน Hopper ,ปนูแข็งใตจ้านจ่าย หรอืปรมิาณปนูที่กดลงบนจานจ่ายมีปริมาณและ

น า้หนกัมาก(กรณีใชง้านกบัไซโลและ Extension Hopper) 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
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-ตรวจสอบว่ามีน  า้ไหลยอ้นกลบัจากถังผสมเขา้มาใน Hopper หรอืไม่ 

-น าปนูปรมิาณมาก หรอืปนูแข็งออกจาก Hopper และตรวจสอบแกไ้ขใหจ้านจ่ายสามารถหมนุได  ้

-ใหต้รวจสอบต่อจากหอ้งผสมไปถงึ Rotor&Stator ว่าติดจนน า้เอ่อลน้ในหอ้งผสมหรอืไม่ 

5.ป๊ัมน ้าและจานจา่ยไม่ท างาน 

สันนิษฐาน สาเหตุปัญหา – ปัญหาเกิดจากกระแสไฟฟ้าในระบบของเครื่อง 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

-เมื่อเริ่มใชเ้ครื่องแต่กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ เครื่องจะท างานไดส้กัระยะแลว้ตดัไฟแดงโชว ์ใชแ้อมป์มิเตอรว์ดัไฟที่ตู้ไฟ 

และที่สายไฟก่อนเขา้มอรเ์ตอรว์่าไฟเพียงพอหรอืไม่ 

-ตรวจสอบว่ามีไฟฟ้ารั่วที่มอรเ์ตอร,์สายไฟ หรอืจดุต่อต่างๆ หรอืไม่ 

6.ปูนพ่นท่ีออกท่ีปลายปืนไม่สม ่าเสมอ ข้น-เหลว 

สันนิษฐาน สาเหตุปัญหา – Rotor&Stator หมดอาย ุหรอืมีปัญหาระบบน า้ 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

-เปลี่ยน Rotor&Stator ชดุใหม่ 

-ตรวจสอบว่า Pressure reducer ,โซลนิอยดว์าลว์ ท  างานปกติ หรอืไม่ 

-สายไฟที่ต่อเขา้เครื่องยาวเกินไป หรอื ขนาดเล็กเกินไป จนท าให ้แม่ว่า Volt เพียงพอ แต่ กระแสไฟฟ้า ไม่เพียงพอ 

กรณีที่มีปัญหาและหนา้งานมีช่างไฟ สามารถน าผงัไฟฟ้านี ้ใหช้่างไฟฟ้า ไลต่รวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้าของ

เครื่อง โดยดจูาก ผงัไฟฟ้า นี ้
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ฝ่ายขายและการตลาด 

PST Group 


