
 

 

Breakdown หนา้งานที่เกิดขึน้บ่อย ของ Twister140        ผ่ายขายเครื่องจักรและอะไหล ่IM     PST Group 

Breakdown หนา้งานทีเ่กดิข ึน้บอ่ย ของ 

Twister140 

ในการใชง้าน คอมเพลสเซอรล์ าเลยีงปนูผง Twister140 พีช่า่งอาจพบปัญหา

ตา่งๆ ในการใชง้าน ท าใหก้วนใจ ตอ้งคอยโทรตามชา่งของ PST เขา้ซอ่มแซม บางครัง้

อาจตอ้งรอ 1 วนั ท าใหเ้สยีงาน อาการต่างๆ เหลา่นี ้ทาง PST ไดร้วมๆ เป็นอาการ 

Breakdown ทีเ่กดิขึน้บอ่ยๆ ซึง่ สว่นใหญ ่พีช่า่งสามารถแกไ้ขเองได ้เราจงึรวบรวมสรปุ

มา ใหพ้ีช่า่ง พจิารณาเทยีบเคยีงอาการและหาสาเหตขุองปัญหา เพือ่ทีจ่ะสามารถ

แกไ้ขปัญหาการใชง้าน Twister140 ไดด้ว้ยตัวเองได ้ดังนีค้รับ  

                           

 

ภาพการตอ่เชือ่มสายลม สายสง่ปูน และสายเซ็นเซอร ์ของ ระบบ 
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อาการ Breakdown ทีเ่กดิขึน้บอ่ย 

ที ่ อาการ ผลตอ่เนือ่ง ปญัหา แนวทางการแกไ้ข 

1 
เครือ่งใชง้านอยู่ สายไม่ตนัแต่
เซฟตีว้าลว์โบลลมออก
ตลอดเวลา 

ลมโบลออกตลอดเวลา เซฟตีว้าลว์คา้ง ถอดลา้งเป่าท าความสะอาด เซฟตีว้าลว์ ทุกรอบ PM 

2 
เปิดเครือ่งสง่ปูนแลว้เครือ่งก็ตดั
ดบั 

ใชง้านเครือ่งไมไ่ด ้
ฟิวสเ์สยีบลงไปไมส่ดุ,กลอ่งชารจ์
ไฟเสยี,ไม่ท างาน 

เปลีย่นกลอ่งชารจ์ไฟ 

3 
เครือ่งเปิดใชง้านปกตแิตด่นัปูน

ไม่ออกปลายสาย 
ปูนไม่ออก ตอ่สายแมททเีรยีลสงูเกนิก าลงั ตอ่เครือ่งลกู เบิล้คอมเพสลเซอร ์

4 เปิดเครือ่งไม่ตดิ ใชง้านเครือ่งไมไ่ด ้ หมอ้แปลง T21 ไหม ้
เช็คการตอ่ไปเขา้เครือ่ง,เช็คการตอ่สายดนิ,เปลีย่นหมอ้แปลงตวั
ใหม ่

5 
เปิดเครือ่งสง่ปูนแลว้เครือ่งก็ตดั
ดบั 

ใชง้านเครือ่งไมไ่ด ้ กลอ่งด าเสยีทัง้กลอ่ง เปลีย่นกลอ่งด า 

6 
เครือ่งชารจ์ลมเขา้ถังไซโล
ตลอดเวลาไม่ยอมตดัมาสง่ปูน 

ใชง้านเครือ่งไมไ่ด ้
มรีอยรั่วทีบ่ัตเตอรฟ์ลายวาลว์,ปิด
ไม่แน่น 

เปลีย่นบัตเตอรฟ์ลายวาลว์ตัวใหม่ 

7 
เครือ่งชารจ์ลมเขา้ถังไซโล

ตลอดเวลาไม่ยอมตดัมาสง่ปูน 
ใชง้านเครือ่งไมไ่ด ้

มรีอยรั่วทีส่ายลมเสน้ทีเ่ขา้ Crab-

pot valve 
เปลีย่นสายลมเสน้ใหม ่หรอืปะใหใ้ชง้านได ้

8 
เครือ่งใชง้านอยู่ สายไม่ตนัแต่
เซฟตีว้าลว์โบลลมออก

ตลอดเวลา 

ลมโบลออกตลอดเวลา แผ่นกนักลบัในเซฟตีว้าลว์หักคา เปลีย่นเซฟตีว้าลว์ตวัใหม่ 

9 เครือ่งใชง้านอยู่แตส่ายตนั 
เซฟตีว้าลว์ท างาน โบลลมอ
อก 

สายลมทีเ่ขา้กลอ่งด ามปีูนเขา้ไป
ตนั 

ถอดสายลมท าความสะอาดเป่าปูนออก และ ตอ่สายลม เดนิระบบ
ใหม ่

10 เครือ่งใชง้านอยู่แตส่ายตนั 
เซฟตีว้าลว์ท างาน โบลลมอ
อก 

ชอ่งเล็กตอ่จากสายลมในกลอ่งด า
มปีูนเขา้ไปตนั 

ถอดสายลมท าความสะอาดเป่าปูนออก และ ตอ่สายลม เดนิระบบ
ใหม ่

11 
เครือ่งท างานอยู่แลว้ตดัดบั เบรค

เกอรท์ปิ 
ใชง้านเครือ่งไมไ่ด ้ เบรคเกอรเ์กา่ช ารุด เปลีย่นเบรเกอรต์วัใหม่ 

12 เครือ่งมเีสยีงดงัมาก เครือ่งเหมอืนท างานหนัก ฝากรองอากาศหลดุออก ใสฝ่ากรองอากาศเขา้ไปใหม ่

13 เครือ่งไม่ตดัการท างาน 
ปูนทีฮ่อ๊ปเปอรข์องเครือ่งพ่น
ลน้ 

สายเซ็นเซอรข์าดใน หาจุดขาด ตดัตอ่สายเซ็นเซอรใ์หม่ 

14 เครือ่งไม่ตดัการท างาน 
ปูนทีฮ่อ๊ปเปอรข์องเครือ่งพ่น
ลน้ 

ชา่งตอ่สายลม 3 เสน้ หลงัเครือ่ง
ผดิ 

ตอ่สายลม 3 เสน้หลงัเครือ่งใหถู้กตอ้ง 
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15 เครือ่งไม่ตดัการท างาน 
ปูนทีฮ่อ๊ปเปอรข์องเครือ่งพ่น

ลน้ 

โซลนิอยดว์าลว์ทีต่อ่กบั Crab-pot 

วาลว์คา้ง 
เป่าผงปูน ท าความสะอาดโซลนิอยดว์าลว์ ทุกรอบ PM 

16 ใชง้านอยู่เครือ่งตดัขึน้ไฟแดง ใชง้านเครือ่งไมไ่ด ้ หมอ้แปลง T21 ไหม ้
เช็คการตอ่ไปเขา้เครือ่ง,เช็คการตอ่สายดนิ,เปลีย่นหมอ้แปลงตวั
ใหม ่

ที ่ อาการ ผลตอ่เนือ่ง ปญัหา แนวทางการแกไ้ข 

17 เปิดเครือ่งไม่ตดิ ใชง้านเครือ่งไมไ่ด ้ แมคเนตคิคา้ง ถอดแมคเนตคิออกมาท าความสะอาดประกอบเขา้ไปใหม ่

18 เปิดเครือ่งไม่เป็น ไม่สามารถใชเ้ครือ่งได ้ หนา้งานเปลีย่นชา่งชดุใหม ่ เขา้ไปสอนการใชง้านซ ้า 

19 
เปิดเครือ่งแลว้เครือ่งไม่สง่ปูนขึน้

ไป 

ใชง้านเครือ่งไมไ่ด,้ปูนตนั

ตรงสายสง่ 
สายลมทีต่อ่กบั Crab-pot วาลว์ รั่ว เปลีย่นสายลมเสน้ใหม ่หรอืปะใหใ้ชง้านได,้เคลยีปูนตนัตรงสายสง่ 

20 
เปิดเครือ่งแลว้เครือ่งไม่สง่ปูนขึน้
ไป 

ใชง้านเครือ่งไมไ่ด,้ปูนตนั
ตรงสายสง่ 

มอืเสอืปลายสายลมทีต่อ่กบั Crab-
pot วาลว์ รั่ว 

เปลีย่นมอืเสอืใหม,่เคลยีปูนตนัตรงสายสง่ 

21 
เปิดเครือ่งแลว้เครือ่งไม่สง่ปูนขึน้
ไป 

ใชง้านเครือ่งไมไ่ด,้ปูนตนั
ตรงสายสง่ 

มปีูนแข็งตรงปาก Crab-pot วาลว์ สกดัปูนแข็งท าความสะอาด Crab-pot Valve 

22 
เปิดเครือ่งแลว้เครือ่งไม่สง่ปูนขึน้

ไป 

ใชง้านเครือ่งไมไ่ด,้ปูนตนั

ตรงสายสง่ 

เพลสเชอรเ์กจช ารุด หนา้จอแตก มี

ลมรั่ว 
เปลีย่นเพลสเชอรเ์กจตวัใหม ่

23 
เปิดเครือ่งแลว้เครือ่งไม่สง่ปูนขึน้
ไป 

ใชง้านเครือ่งไมไ่ด,้ปูนตนั
ตรงสายสง่ 

มอืเสอืทีต่อ่สายลมตวัหนึง่ขาหัก เปลีย่นมอืเสอืใหม,่เคลยีปูนตนัตรงสายสง่ 

24 
เปิดเครือ่งสง่ปูนแลว้เครือ่งก็ตดั
ดบั 

ใชง้านเครือ่งไมไ่ด ้ กลอ่งชารจ์ไฟมรีอยใหม ้ เปลีย่นกลอ่งชารจ์ไฟ 

25 
เปิดเครือ่งสง่ปูนแลว้เครือ่งก็ตดั
ดบั 

ใชง้านเครือ่งไมไ่ด ้
สายลมเซ็นเซอรท์ีต่อ่เขา้กลอ่งด า
หลดุ 

ตอ่สายลมทีเ่ขา้กลอ่งด าใหแ้น่น 

26 สวติชเ์ปิด-ปิดเครือ่ง เดง้ปิดเอง ปูนออกนอ้ยเกนิไป 
ตอ่สายสง่ปูนยาวเกนิไปท าใหส้าย

บลอ๊ค 
เปิดปูนออกตรงปลายไซโล ประมาณ 70% 
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