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คูมือการใชเครื่องจักร 
ซาตาเก 

  
 

 

 BAG FILTER  

 FS-RVI-82-4  

 FS-RVI-82-6  

 FS-RVI-82-8  

 FS-RVI-82-10  

   

 
 
 

คําเตือน 
 

 
• กรุณาอานและทําความเขาใจในเนื้อหาของคูมือฉบับนี ้กอนการใช บํารุงรักษา 

หรือตรวจสอบเครื่องจักร  

 • กรุณาเก็บคูมอืฉบับนี้เพื่อทีท่านจะสามารถนํามาใชอางอิงในการปฏิบัติงาน  
บํารุงรักษา และตรวจสอบกรณีที่เกิดปญหา 

 

 
 
 
 

บริษัท ซาตาเก(ประเทศไทย) จํากัด 
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1. ระยะเวลาการรับประกัน 

  
เครื่องจักรนี้ผลิตขึ้นภายใตการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพจากบริษัท ซาตาเก (ประเทศไทย) จํากัด หากมี
ความบกพรอง หรือความเสยีหายเกิดขึน้เนื่องมาจากการใชงานตามปกติซึ่งอยูในชวงระยะเวลาการรับประกัน
จากทางบริษทั คือ 1 ป หลงัจากการสงมอบเครื่องจักร ทางบริษัทยินดีรับผิดชอบตอความเสียหายนัน้ 

1. ถาเครื่องจักรเกิดความบกพรองภายใตระยะเวลารับประกัน กรุณาตดิตอตัวแทนจาํหนายของ
บริษัท ซาตาเกเพื่อทําการซอม โดยทางบริษัท ซาตาเก ยินดีรับผิดชอบตอคาเสียหายที่เกิดขึ้น 
(เครื่องจักรใชงานตามปกติภายใตเงื่อนไขที่กําหนด) หลังจากพนระยะเวลาประกนัแลว ทาง
บริษัทจะไมรับผิดชอบตอคาบํารุง และคาอะไหล 

2. ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบในคาใชจายตอความเสยีหายอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี ้
(1) ความเสยีหาย หรือความสญูเสีย อันเนื่องมาจากการใชงานผิดวิธ ีหรือความผิดพลาด และ

ขาดความระมดัระวังในการติดตั้ง 
(2) ความเสยีหาย หรือการสูญเสียอันเนื่องมาจากการดัดแปลง แกไข โดยมิไดรับอนุญาตจาก

ทางบริษัท หรือการซอมเครื่องจักรที่ผิดวิธ ี
(3) ความเสยีหายอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาต ิ(เชน อัคคีภัย วาตภัย แผนดินไหว มลภาวะ) 

ความผิดปกตขิองกระแสไฟ หรือความเสยีหายอนัเนื่องมาจากการขนสงทางทะเล 
(4) ความเสยีหาย และการสูญเสียจากความผิดพลาดที่เกดิขึ้นภายหลงัการติดตั้ง เชน การทํา

ตกหลนขณะเคลื่อนยาย 
(5) ความเสยีหายอันเนื่องมาจากการใชอะไหลเทียม หรือนาํไปซอมที่ราน หรือโรงงานทีไ่มได

รับอนุญาตจากบริษัท ซาตาเก (ประเทศไทย) จาํกัด 
3. ทางบริษัทจะทําการสํารองอะไหลเปนเวลา 7 ป หลงัจากหยุดทาํการผลิตเครื่องจักรนั้น แตจะมี

ขอยกเวนสําหรับอะไหลบางสวน 
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4. โดยทัว่ไปทางบริษัทจะไมมกีารสํารองอะไหลหลงัจาก 7 ป นับต้ังแตเครื่องรุนนัน้เลิกทําการ
ผลิตแลว แตถาทางลูกคามคีวามตองการอะไหลของเครื่องจักรที่เลกิผลิตแลวทางบริษัทยนิดี
จะพิจารณา 

5. เงื่อนไขการรับประกันทั้งหมด รวมทัง้ขอมลูตางๆ ของเครื่องจักรสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดย
ไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา 
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2. ความปลอดภัยในการทํางาน 

 

คําเตือน 
ตองอาน และทําความเขาใจเนื้อหาของคูมือฉบับนี้กอนการปฏิบัติงาน การ
บํารุงรักษา หรือตรวจสอบเครื่องจักร 

• ใหเก็บรักษาคูมือฉบับนี้ เพื่อที่ทานจะสามารถนาํมาใชอางอิงในการปฏิบัติงาน 
การบํารุงรักษา หรือตรวจสอบเครื่องจักรในกรณีที่เกิดปญหา 

• การใชงาน การบํารุงรักษา หรือตรวจสอบเครื่องจักร กรุณาปฏิบัติตามวิธีการ
และคําเตือนทีร่ะบุไวในคูมือเลมนี้ หากมีขอสงสัย หรือมปีญหาที่ไมสามารถ
แกไขเบื้องตนไดใหหยุดการเดินเครื่องจักร แลวติดตอไปยังตัวแทนจาํหนายของ
บริษัท ซาตาเก ตามรายชื่อ และที่อยูดานหลังของคูมือเลมนี้ เพื่อขอคําแนะนํา
ในการแกไขปญหา 

• ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบการบาดเจ็บ และความเสยีหายของเครื่องจักรที่เกิด
จากการไมปฏิบัติตามวิธกีารในคูมือ การนาํไปใชที่ผิดพลาดหรือการ
เปลี่ยนแปลงแกไขโดยมิไดรับอนุญาตจากบริษัท 

 
ในสวนนี้ไดอธบิายความหมายของปายเตอืน พรอมทัง้ขอควรระวังในการปฏิบัติงาน การบํารุงรักษา
หรือการตรวจสอบเครื่องจักรซึ่งแบงเปน “ ขอปฏิบัติทั่วไปเพื่อความปลอดภัย” และ “ขอควรระวังเปน
พิเศษ” 
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2.1 ชนิด และความหมายของปายเตือน 
 

ปายเตือน และสติกเกอรเตอืนภัยในคูมือเลมนี้จะติดไวบนตัวเครื่องจกัรซึ่งมีดวยกนัทั้งหมด 3 
ประเภท โดยแตละประเภทแบงตามความรนุแรงของอันตรายที่จะเกิดขึน้ 

 ผูปฏิบัติงานจะตองรูจักความหมายของปายเตือน และพึงระวังตามขอแนะนาํที่ระบุไวในคูมือเลมนี้
  

   
 ปายเตือนใหตระหนกัถงึอันตราย หากทานไมปฏิบัติตาม 
 อาจเกิดอันตราย หรือไดรับบาดเจ็บรายแรง 
  

  ปายเตือนใหตระหนกัถงึอันตราย หากทานไมปฏิบัติตาม 
 อาจเกิดอันตรายในขัน้เล็กนอยถึงปานกลาง นอกจากนัน้ 
 อาจทาํใหเครือ่งจักร และอปุกรณ ตลอดจนวัตถุดับหรือ 
 ผลิตภัณฑอาจเกิดความเสยีหายได 

    
 ปายเตือนเพื่อใหระมัดระวงัเปนพิเศษ หรือเนนย้ําวาขอความ 
 ที่ปรากฏอยูบนปายเตือนนัน้ ผูใชงานจําเปนตองรูกอนการ 
 ปฏิบัติหรือใชเครื่องจักรนั้นๆ 
  

 

      คําเตือน 

    ระวัง 

       หมายเหตุ 
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2.2 คําแนะนําทั่วไป 
 

คําเตือน 
• ผูใชเครื่องจักรควรเอาใจใสในการปฏิบัติเกีย่วกับขอปฏิบัติทั่วไป เพื่อความ

ปลอดภัยในการทํางาน การตรวจสอบ และการทํางานของเครื่องจักร 
 

(1) ในกรณีที่ผูใชเครื่องจักรมีผมยาวควรเก็บผมใหเรียบรอยดวยหมวกคลมุผม รวมทัง้สวมเสื้อผา
และรองเทาใหเหมาะสมในการทํางาน เมื่อมีการตรวจสอบ หรือบํารุงรักษาเครื่องจกัรควรสวม
รองเทานิรภัยกอนปฏิบัติงานทกุครั้ง 

(2) ควรรักษาความสะอาดบริเวณรอบๆ เครื่องจักร และบริเวณทางเดนิอยางสม่ําเสมอ 
(3) หามเทน้ําลงบนเครื่องจักรเนือ่งจากอาจทําใหเกิดกระแสไฟฟาลัดวงจร และเปนสาเหตุใหเกิด

ความเสยีหายแกเครื่องจักรได 
(4) ควรตอสายดินใหกบัเครื่องจักรเพื่อปองกนัการเกิดไฟฟาลัดวงจร และเปนการปองกนัอัคคีภัย

จากไฟฟาลัดวงจรได 
(5) หามจบัชิ้นสวนที่มกีารหมนุ หรือเคลื่อนไหวในขณะเครื่องจักรกาํลังทํางาน 
(6) หามมิใหผูอ่ืนมาใชเครื่องจกัรนอกจากผูปฏิบัติงานที่มคีวามชาํนาญเทานัน้ 
(7) หามมิใหผูที่ไมเกี่ยวของอยูบริเวณเครื่องจักร และมิใหเด็กอยูในบริเวณที่เครื่องจักรทํางาน 
(8) ควรตรวจสอบเครื่องจักรทุกครั้งกอนใชงาน ในกรณีที่มกีารตรวจซอมควรปดสวิตซไฟหลกัโดย

ตองแขวนปาย “กาํลังซอมบํารุง” ไวทีห่องควบคุม และที่ตัวเครื่องจกัร 
(9) ปดสวิตซไฟกอนตรวจสอบ หรือกอนการบํารุงรักษาเครื่องทุกครั้ง และปฏิบัติตามระเบียบ 

หลังจากตรวจสอบเรียบรอยแลวตองเก็บเครื่องมือออกจากเครื่องจักรใหหมด 
(10) เมื่อมีการตรวจสอบความตงึ หรือความเสยีหายของน็อตและสายพาน หลังจากเสรจ็ส้ินการ

ตรวจสอบแลวใหปดฝาครอบกลับเขาทีเ่ดิมทุกครั้ง 
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(11) ตรวจสอบสภาพโดยรวมของสายไฟ และจุดตอตางๆ วาชํารุด หรือฉีกขาดเสียหาย หรือไม 
(12) ปดฝาครอบเครื่องจักรทัง้หมดทุกครั้งกอนการทาํงาน หามถอดฝาครอบในขณะที่เครื่องจักร

ทํางานโดยเดด็ขาด 
(13) ใหหยุดการทาํงานของเครื่องจักรทุกครั้งเมือ่ตองการทาํการหลอล่ืนชิน้สวนของเครื่องจักร 
(14) ผูปฏิบัติงานจงึควรเขาใจวธิกีารปดสวิตซไฟฟาหลกัเปนอยางด ีเพื่อใหสามารถแกปญหาได

ทันทีในกรณีฉุกเฉิน 
(15) เมื่อมีผูปฏิบัติงานเกีย่วกับเคร่ืองจักรตั้งแต 2 คน ข้ึนไปควรทําความเขาใจเกี่ยวกับสัญญาณ

ตางๆ ที่ใชในการสื่อสาร และการปฏิบัติงานใหชัดเจนกอนจึงเริ่มปฏิบัติงาน 
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2.3 ขอปฏิบัติที่ควรระมัดระวังเปนพิเศษ 
 

(1) ควรติดตั้งเครื่องจักรตามลาํดับข้ันตอน และวางในสถานทีท่ี่มัน่คง หากไมทําตามขัน้ตอน หรือ
สถานที่ไมเหมาะสมอาจเปนสาเหตุใหเครื่องจักรลื่น มีการเคลื่อนตัว หรือไมไดระดับ ซึ่งมีผล
ทําใหการทํางานของเครื่องจักรไมเต็มประสิทธิภาพ หรือเกิดความเสยีหายได 

(2) หามใชชิน้สวนอื่นๆ ที่ไมไดระบุไวในคูมือเลมนี้ไปใชในการตรวจสอบ หรือบํารุงรักษา
เครื่องจักร 

(3) จัดใหมีพืน้ที่รอบๆ เครื่องจักรเพียงพอในการทํางาน และการบํารุงรักษาเครื่องจักร 
(4) กอนการเดินเครื่องใหตรวจสอบบริเวณรอบๆ เครื่องจักร และทางเดินเพื่อใหแนใจวาปลอดภัย

ตอการปฏิบัติงาน 
(5) ใชเครื่องจักรดวยความระมัดระวัง และเอาใจใส  มิฉะนั้นอาจทาํใหเกิดความเสยีหายได 
(6) ควรระมัดระวงัในการใชเครื่องจักรอยูเสมอ หากพบความผิดปกติใดๆ ใหหยุดการเดนิเครื่อง

และตรวจสอบหาสาเหตุแลวทําการแกไขกอนเริ่มการปฏิบัติงาน 
(7) เมื่อมีความจําเปนตองใชบันไดในการปฏิบัติงาน ควรวางบันไดใหอยูในตําแหนงที่แข็งแรง 

และปลอดภัย 
(8) ในกรณีที่ใชเครื่องจักรในบริเวณที่มีฝุนละออง ควรสวมหนากาก และแวนตาเพื่อปองกันฝุน 
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2.4 สติกเกอรปายเตือน 
 

คําเตือน 
การดูแล และรักษาปายเตือน 
• ตรวจสอบขอความ และภาพของปายเตือนใหชัดเจน และอานงาย ถา

ปายเลอะเลือน หรือสกปรกใหทาํความสะอาด หรือเปลีย่นปายใหม 
• ใชผา น้ํา หรือน้ํายาทําความสะอาด หามใชสารอินทรีย (เคมี) หรือน้ํามัน

เชื้อเพลิง 
• ในกรณีที่ปายเตือนชํารุด เสยีหาย หรืออานไมออก ใหเปลี่ยนปายใหม 

 
เครื่องจักรนี้จะมีปายเตือนตามตําแหนงที่ตองระวงัเปนพิเศษ ผูปฏิบัติงานมีความจําเปนตองทราบ
ตําแหนง และคําจํากัดความของปายเตือนแตละอัน  และปฏิบัติตามคําแนะนําในปายเตือนเพื่อ
ปองกนัอุบัติเหตุ 
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3. ขอมูลทางดานเทคนิค 

 

รุน FS-RVI-82-4 FS-RVI-82-6 FS-RVI-82-8 FS-RVI-82-10 

พลังงาน 
Main 0.75kW, 1/200 0.75kW, 1/200 0.75kW, 1/200 0.75kW, 1/200 

Rotary Valve 0.4kW 1/60 0.4kW 1/60 0.4kW 1/60 0.4kW 1/60 

ปริมาณลม 100m3/min 170m3/min 220m3/min 270m3/min 

พื้นที่กรองฝุน 36.08m2 54.12m2 72.15m2 90.19m2 

Filtration Ratio 2.77 3.14 3.00 3.00 

แรงดันลม 1100mmAg 1100mmAg 1100mmAg 1100mmAg 

Pulse Jet 5-6 kg/cm2, 
250NI/min 

5-6 kg/cm2, 
250NI/min 

5-6 kg/cm2, 
500NI/min 

5-6 kg/cm2, 
500NI/min 

น้ําหนัก 1,000 kg 1,200 kg 1,400 kg 1,600 kg 
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4. ขนาดของเครื่องจักร 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 4-1 ขนาดของเครื่องจักร  
 

หนวย: มิลลิเมตร 
ตาราง 4-1 ตารางขนาดของเครื่องจักร 

รุน A B C D E F G H I J K L M N 
FS-RVI-82-4 3470 300 1300 - 226 1634 6 3330 d1600 1620 1350 150 12 875 
FS-RVI-82-6 4070 300 1900 - 226 1634 6 3930 d1600 1620 1350 150 12 875 
FS-RVI-82-8 4670 300 1906 595 226 1634 6 4530 d1600 1620 1350 150 12 875 
FS-RVI-82-10 5240 300 1850 1200 250 1634 6 5100 d1600 1620 1350 150 12 875 
               

รุน O P Q            
FS-RVI-82-4 2095 1047 423            
FS-RVI-82-6 2095 1047 423            
FS-RVI-82-8 2095 1047 423            
FS-RVI-82-10 2140 1070 423            

 

EXHAUST

INLET

DISCHARGE

Detail of Exhaust

Detail of Inlet
OD   452ID   402
PCD   432
12-   9.5

Detail of Discharge

22-   12

FS-RVI-82-4
FS-RVI-82-6
FS-RVI-82-8

FS-RVI-82-10

Detail of Inlet
ID   450
PCD   480
OD   500

12-   9.5
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5. สวนประกอบของเครื่องจักร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูป 5-1 
 

Suction fan  14

Cell plate   5
Injection nozzle   13

Differential Liquid Level Manometer
  10

Rotary valve   8

Suction port   15

Retainer   6

Filter main unit   1

Filter cloth   7

4    Door

2   Conical hopper

9   Sequence controller

Solenoid valve

Compressed air inlet

12   Diaphragm valve

3   Head

พัดลมดูด
แผงกั้น / 

หัวฉีดลม /
 / หัวถงั

ไดอะแฟรม วาลว

16   ทอรับลมจากเครื่องอัดอากาศ

11   โซลินอยดวาลว

ซอง /
ถุงกรองฝุน /

ตัวถัง /

มาตรวัดแรงดันลม

ทอลมดูด /

โรตารี่วาลว /

กลองควบคุมการทําความสะอาดถงุ

/ ประตู

/ กรวย
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5.1 การทํางานของ Bag Filter 
เครื่อง Bag filter หรือถงักาํจัดฝุน เปนเครือ่งจักรที่ใชในการลดปญหาเรื่องมลภาวะทางอากาศ
ภายในกระบวนการผลิตขาว โดยทีเ่ครื่อง Bag Filter มีระบบทาํความสะอาดถุงกรองฝุน “Pulse Jet” 
ซึ่งจะทําใหฝุนรําที่ติดอยูกับถุงกรองตกมายังดานลางของถังและลาํเลยีงออกโดยโรตารี่วาลว  
ระบบทําความสะอาดถูกออกแบบใหทาํงานดวยแรงดนัลม 0.5-0.7 MPa โดยที่การทําความสะอาด
แตละครั้งใชเวลา 0.2 วนิาที พื้นที่ของถงุกรองทัง้หมดจะสั่นโดยอาศยัแรงจาก “Pulse Jet” ซึ่งทาํให
ฝุนที่จับตัวอยูบริเวณผิวของถุงกรองถูกเขยาและตกลงสูดานลาง ฝุนทีอ่ยูกนถังทั้งหมดจะถูกลาํเลยีง
ออกสูดานนอกโดยอาศัย Air Lock  

 
5.2 โครงสรางของถัง 

โดยทัว่ไปถังกรองฝุนจะประกอบไปดวย กรวย (Hopper) (2) ซึ่งอยูดานลางของตัวถงั (1) ที่มีทางเขา
ของลม Air Inlet (15) และ Rotary Valve (8) สวนของหัวถัง Head (3) จะติดตั้งอยูดานบนของตัวถัง 
Main Unit (1) 
สวนของตวัถงัและหัวถังจะถกูกั้นโดยแผงกัน้ Cell Plate (5) ซึ่งใชในการติดตั้งถุงกรองฝุน ในสวน
ของหัวถังจะติดตั้งทอซึ่งใชเปนหวัฉีดลมในการทําความสะอาดถุง เนือ่งจากแรงดนัลมที่อยูภายนอก
ถุงมีคาเปน (+) ดังนัน้ ถุงกรองจะถกูสวมอยูกับซอง (Retainer) เพื่อปองกนัการยบุตัวของถุงในขณะ
การใชงาน และถุงกรองจะถกูติดตั้งอยูกับแผงกั้น Cell Plate โดยใชแคลมป (Clamp) เปนตวัยึดแทน 
หัวฉีดลม (13) จะติดตั้งเปนแถวตามแนวของถุงกรองฝุน โดยที่ตําแหนงของร ู(diameter: 4~6mm) 
จะอยูกึง่กลางของแตละถุงพอดี 
หัวฉีดลม (13) เปนทอเหล็กที่รับลมมาจากเครื่องอัดอากาศ โดยมาตรฐานจะใชแรงดันลมประมาณ 
0.5-0.7 MPa 
ชุดโซลินอยดวาลว (11) จะประกอบไปดวยชุด Diaphragm วาลว (12) ซึ่งจะทํางานสมัพันธกนั 
ฝุนจะถกูดูดมาพรอมกับลมและตกลงสูดานลางของถัง (2) และถูกกําจัดออกจากถงุกรองโดย 
Rotary Valve (8) โดยทีย่ังมฝุีนบางสวนตดิและสะสมอยูที่ผิวของถงุกรอง ดังนั้นในระหวางการใช
งานที่ผิวของถงุกรองจะมีความตานทานการไหลของอากาศเพิม่ข้ึนตามลําดับ ซึง่เปนผลใหเกิดความ
แตกตางของแรงดันจากนอกถุงและในถุงกรอง ซึ่งสามารถอานคาไดจากมาตรวัดแรงดันลม 
(Manometer)(10) โดยปกติจะมีคาความแตกตางประมาณ 0.7 – 1.2 KPa 
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ในการปรับต้ังแรงดันลมที่สูญเสีย (Pressure Loss) ตองมีการทําความสะอาดถงุโดยอาศัยการ
กระตุนโซลนิอยดวาลวใหปลอยแรงดันลมเปนเวลาสั้นๆ เพื่อตานกับแรงลมดูดซึ่งมีผลทําใหเกิดการ
ส่ันของถงุ ฝุนที่เกาะติดอยูบริเวณผิวของถงุจะถกูสลัดออกและตกมายังดานลางของถัง เวลาในการ
ทําความสะอาดถุงกรองจะถกูควบคุมอยางคงที่โดยกลองควบคุม 
ระยะเวลาในการกระตุนจาก Timer ไปยังโซลินอยดวาลวใชเวลา 0.1 วินาท ีโดยที่ระยะเวลาในการ
ปด-เปด หัวฉดีสามารถตั้งคาไดต้ังแต 0 วนิาที จนถงึ 299 วินาท ี(คามาตรฐานคือ 30 วินาที) ข้ึนอยู
กับเงื่อนไขในการใชงานของชุดกรองฝุน โดยสามารถใชคาที่อานไดจาก Manometer เปนตัวชวยใน
การปรับระยะเวลาในการทําความสะอาดที่เหมาะสม 
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6. การติดตั้งเครื่องจักร 

 
6.1 วิธีการเคลื่อนยายเครื่องจักร 

 

คําเตือน 
• ในการขนยายเครื่องจักรควรใชลวดสลิงทีม่คีวามทนทานเพียงพอ
ตอน้ําหนักเครื่องจักร 

 
    
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูป 6-1 
 

8-Eye bolt M12x35
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6.2 การตรวจสอบระดับการติดต้ัง 
 

คําเตือน 
• การติดตั้งเครื่องจักรที่ไมไดระดับจะมีผลตอประสิทธิภาพการทาํงานของเครื่องจักร 

• ตรวจสอบระดับของเครื่องจกัรกอนทําการยึดกับพืน้ 
 

ติดตั้งเครื่องจักรตรงตําแหนงที่ไดเตรียมไวและตรวจสอบระดับการติดตั้งใหเปนแนวราบเสมอติดกบั
พื้น ถาไมเปนแนวราบเสมอกันใหใชโบลทยึดใหแนน 

 
6.3 การเลือกพื้นในการติดต้ัง 
 การติดตั้งเครื่องจักรควรเตรียมพืน้ทีท่ี่แข็งแรง มั่นคง สามารถรองรับน้าํหนักของเครือ่งจักรได  

 
6.4 พื้นที่สําหรับการซอมบํารุง 

เมื่อติดตั้งเครื่องจักรควรจัดใหมีพืน้ที่วางบริเวณเครื่องจักรพอประมาณเพื่อสะดวกในการเปลีย่น
ชิ้นสวน การซอมบํารุง การตรวจสอบงานหรือสะดวกในการเดิน รูป 6-2    

              หนวย : มิลลิเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 6-2 
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6.5 แหลงกระจายไฟฟา 
 

• ใหดูจากวิธีการตอกลองควบคุม 

• การเดินเครื่อง Bag Filter ตองมีระบบ Inter Lock สำหรับแตละเครื่องเพื่อใหเครื่องจักรแตละ
เครื่องทํางานไดเต็มประสิทธภิาพ 

 
ในการลาํเลียงฝุนและรําออกจากถงัอาจจะมีการอุดตันได อันเนื่องมาจากการหยุดทํางานของ 
Rotary Valve เพื่อปองกนัปญหาขางตนควรติดตั้ง Level Gauge เพื่อตรวจสอบระดับของฝุนรํา ถา
ปริมาณฝุนรํามีมากเกินไป Level Gauge จะสงสัญญาณเตือนในระหวางที่เครื่องจักรทํางาน 
 

6.6 High – Pressure Air 
 

• การตอทอ ทอพักลมของ Bag Filter ใหใชทอขนาด 3/4 นิ้ว สําหรับรุน 4,6 และ 8 ฟตุ ในรุน 10 
ฟุต ใชทอขนาด 1 ½ นิ้ว เพือ่ใหไดปริมาณลมที่เพยีงพอตอการใชงาน 
หามใชอุปกรณอ่ืนเพื่อลดขนาดทอ เชน bushing ฯลฯ 

• ควรตรวจสอบทอไมใหมีส่ิงใดไปขัดขวางทางเดนิของลม เพราะจะมีผลตอการทํางานของโซลิ
นอยดวาลวและไดอะแฟรม นอกจากนี้ลมที่ใชในระบบตองเปนลมที่ผานการกําจัดความชื้น
เรียบรอยแลวโดยใช Dryer ควรใชปมลมที่มีปริมาณลมเพียงพอตอความตองการของระบบ 
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7. การเตรียมเครื่องจักรเพื่อการใชงาน 
 

ในขั้นตอนแรกใหตรวจสอบการทํางานของกลองควบคุม ระบบอัดอากาศ และโรตารวีาลว หลังจากนัน้ให
เปดพัดลมดูดเพื่อทดสอบระบบในการใชงานครั้งแรก ควรตรวจสอบดังตอไปนี้ 
 
เนื่องจากถุงกรองที่ใชงานครั้งแรกเปนถงุใหม ดังนัน้ คาความตานทานการไหลของอากาศยงันอยอยูและคา
ของการสูญเสยีแรงดันประมาณ 0.25V 0.4 KPa (filtration Velocity 2~4mm/min) ทําใหอัตราการไหลของ
อากาศมมีากกวาปกติ ซึง่จะทําใหมอเตอรพัดลมเกิดการโอเวอรโหลดได 
 
ในการเปดพัดลมในครั้งแรกใหปดวาลวใหสนิทที่ทางออกเพื่อควบคุมอัตราการไหลของลม หลังจากนัน้ให
คอยๆเปดวาลวจนไดอัตราการไหลที่เหมาะสมเพื่อปองกนัการเกิดโอเวอรโหลด โดยสงัเกตไดจาก 
แอมมิเตอรของพัดลมมอเตอร 
 
ในขั้นแรกใหตรวจสอบการรัว่ของลมในระบบ หลงัจากตรวจสอบเรียบรอยแลวใหทาํการทดสอบโดยการ
ปลอยฝุนเขาระบบทีละนอย โดยใชอัตราการไหลของลมเปน 1/2 ของอัตราการไหลของลมที่ใชงานจริง ฝุน
ขนาดเล็กบางสวนจะเกาะตดิอยูที่ถงุ และบางสวนอาจจะลอดผานถงุไปไดซึ่งจะมีผลโดยตรงกับ
ประสิทธิภาพการกรองฝุน หรือถามีปริมาณฝุนจะมกีารสะสมอยูทีบ่ริเวณผิวกรองมากจนเกนิไป จะทาํให
อัตราการสูญเสียแรงดัน (Pressure loss)สูง ซึง่ตองมกีารปรับเวลาในการทําความสะอาดถุง 
 
ดังนัน้ในการใชงานครั้งแรกจะตองมีการปรับสภาพของถุงกรองโดยยอมใหมีฝุนบางสวนสะสมอยูที่ผิวของ
ถุงกรอง ซึง่สามารถทาํไดโดยการควบคุมอัตราการไหลเพื่อที่จะเพิม่ประสิทธิภาพของถุงกรอง 
 
ถามีการทาํตามลําดับขางตนเปนเวลาหลายชั่วโมงจะทาํใหคาความแตกตางของแรงดันที่อานไดจาก 
Manometer เพิ่มข้ึนตามลําดับ โดยที่ควรปฏิบัติตามลําดับขางตนจนไดคาความแตกตางของแรงดัน
ประมาณ 0.4 ~ 0.6 kPa โดยใชอัตราการไหลของลมเปน ½ ของอัตราการไหลของลมที่ใชงานจริง 
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8. การทํางานของเครื่องจักร 
 

หลังจากมกีารทดสอบการเดนิเครื่องเปนเวลา 12 ชม. หรือ 24 ชม. ใหปรับเพิ่มอัตราการไหลของลม
ตามมาตรฐานทีก่ําหนด  

 
การตรวจสอบอัตราการไหลของลม ใหตรวจสอบไดจากมาตรวัดลมทีติ่ดตั้งมาพรอมถุงกรองฝุน คาที่
อานไดจากมาตรวัดลม (Manometer) เปนเพยีงคาที่ชวยเปนแนวทางในการกาํหนดการใชงานของ
ถุงกรองฝุนใหเหมาะสมกับการใชงาน ดังนั้น ผูใชงานควรมีการตั้งระบบเพื่อตรวจสอบการทาํงาน
ของแรงอัตราไหลของลมอยางสม่าํเสมอ ในการใชงานปกติจะมีความแตกตางของแรงดันลม
ประมาณ 0.7~1.2 KPa ถาแรงดันลมมีคาความแตกตางมากกวา 1.5 KPa แสดงวาเครื่องกาํลังใช
งานหนักหรือมีปริมาณฝุนมาก เพื่อมิใหคาของแรงดันลมมีคาความแตกตางมากเกนิไปใหตรวจสอบ
ตามหวัขอตอไปนี ้

  
(1) ต้ังเวลาทาํความสะอาดถุงใหถี่ข้ึน 
(2) เพิ่มแรงดันลมที่ใชในการทาํความสะอาดถุง 
(3) ตรวจสอบขนาดและปริมาณของฝุน 
(4)    ตรวจสอบอตัราการไหลของลม 

 
ถามีการใชงานถงุกรองฝุนในพืน้ทีท่ี่มีปริมาณฝุนไมมาก อาจจะตัง้ใหระยะเวลาในการทําความ
สะอาดถุงเปน 20 วนิาที หรือมากกวานัน้ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับปริมาณของฝุนในพื้นที่ปฏิบัติงานนัน้ๆ 
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Retainer

Filter cloth
Door

Headหัวถัง/

ซอง/

ถุงกรองฝุน/
ประตู/

9. การเปล่ียนถุงกรองฝุน 
 

ในการถอดเปลี่ยนถงุกรองฝุน ใหเปดประตูที่ดานหนาของถังกรองฝุน ตามรูปดานลาง 
วิธีการถอดถุงกรองฝุน 
1 เปดประตูดานหนา 
2 คลายน็อตตรงทีย่ึดถุงผาออก จากนัน้ใหหมุน  

          clamp 90° 
3 สอดซองพรอมถุงผาออกจากแผงกัน้           
         (cell plate) 
 
    
 
 
           
การติดตั้งถุงกรองฝุน 
1 ใหพับปากของถุงกรองเขาดานในเปนระยะ 50 mm. หลังจากนัน้ใหสวมเขากับซอง (Retainer) 
2 ติดตั้งถุงกรองพรอมซองเขากับแผงกัน้ (Cell plate) แลวยึดดวย Clamp ใหแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 9-2 

Lock nut

Filter Cloth

Cell Plate

Fixing Part

Clamp ถงุกรองฝุน/

แผงกั้น/

รายละเอียดของ
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10. โซลินอยดวาลว 
 

โดยปกติจะจายลมที่มีแรงดนัประมาณ 0.5 ~ 0.7 MPa เขาที่ Inlet 1 ซึ่งลมจะไหลผานไปทางชองแคบ 
3 ที่ติดอยูกบั Diaphragm 2 ซึ่งอยูทางดานแรงดันต่ํา A มีผลทาํใหชิ้นสวน A มีแรงดันไปยัง Pilot Valve 
เมื่อ Pilot Valve ยังไมถูกกระตุน จะทาํให Valve 5 ปด โดยอาศัยแรงกดจากสปริง 6 โดยที่แรงดันใน
สวนของ B, A และ A’ จะมคีวามสมดุลกนั ซึง่จะทําให Diaphragm 2 ถูกดันโดยแรงดันลม และทําให 
Valve 7 อยูตําแหนงปดตลอด  
ถามีการกระตุนโซลนิอยดวาลว 4 โดยใชไฟฟา จะทําใหวาลว 5 เปด ทําใหลมที่มแีรงดันสูงไหลผานทาง 
A และ A’ และสงออกไปยงัทอระบายลม  ซึ่งมีผลทาํใหแรงดันลม ทางดาน B ส ูงกวาทางดาน  A  ดังนัน้ 
Diaphragm 2 จะถูกเปดขึ้นโดยอาศัยความแตกตางของแรงดันลม ซึ่งจะทาํใหลมที่มีแรงดนัสงูไหลผาน
ไปยัง วาลว 7 และถูกสงไปยังหวัฉีดลม โดยผานทาง Exhaust port        
ถามีการหยุดจายไฟเขาที่โซลินอยดวาลว จะทาํใหวาลว 5 ปดอีกครั้ง ซึง่มีผลทาํใหแรงดันดาน B, A และ 
A’ มีความสมดุลอีกครั้ง ซึ่งจะทาํใหวาลว 7 ปด เนื่องจากการปดของ Diaphragm วาลว 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 10-1 

11

Electromagnetic valve

Exhaust port

Spring

Small hole
Diaphragm

Valve

Compressed air inlet

Valve

O-ring
A'

4

10

6

3
2

7

5

Exhaust port 11 (to nozzle)

A

B

โครงสรางของโซลินอยดวาลว

วาลวแบบใชแมเหล็กเหนี่ยวนํา

ทอระบายลม/

สปริง /

ชองแคบ /
ไดอะแฟรม /

วาลว/

ทอจายลมไปที่หัวฉดี

1
จุดรับลมจากเครื่องอัดอากาศ

/วาลว

/โอริง
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11. กลองควบคุม 
 

11.1 คําอธิบาย 
กลองควบคุมถูกออกแบบใหรับสัญญาณตามลําดับที่ต้ังคาไว และสามารถรองรับการทํางานของโซลิ
นอยดวาลวไดหลายชนิด สถานะการทํางานของแผงสามารถตรวจสอบไดที่ LED (light-emitting-
diode) ที่ตําแหนง “ON/OFF” และลําดับการทาํงานของโซลินอยดใหตรวจสอบไดจาก LED1-10 ซึ่ง
สามารถตัง้เวลาหนวงได  

11.2 คุณลักษณะ 
(1) เมื่อเปดสวิตซที่แผงควบคุมจะสามารถเหน็การทํางานของแผงควบคมุไดทันที ซึง่ทาํใหสะดวก

ในการปรับต้ังลําดับและเวลาในการทาํงานของโซลนิอยดวาลว 
(2) แรงดันไฟฟาทีจ่ายเขาแผงวงจรใชไดทั้ง 100V, 50/60Hz หรือ 200V, 50/60Hz. โดยไม

จําเปนตองใชหมอแปลงในการแปลงไฟขึน้หรือลง 
(3) ลําดับข้ันในการควบคุมโซลนิอยดวาลวสามารถเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับจํานวนโซลนิอยด

วาลวที่ใช 
(4) เนื่องจากสวิตซที่ใชในการปด-เปด ติดตั้งอยูในแผงควบคุมจึงสะดวกในการซอมบํารุง 
(5) ภายในกลองควบคุมไดใช Silicone Rectifier Element (S.C.R) สําหรบั output นอกจากนี้ยงั

ใช IC และ Silicone Transistor สําหรับการควบคุม ดังนั้นแผงควบคมุจึงปราศจากปญหาอนั
เนื่องมาจากหนาคอนแทค การฉีกขาดของจุดตอ ฯลฯ ซึง่ทําใหการควบคุมคงประสิทธิภาพ
และมีความทนทาน 

(6) แผงควบคุมมจีุดตอสําหรับการควบคุมระยะไหล 
(7) แผงควบคุมมรีะบบปองกนัการเหนี่ยวนาํของกระแสไฟ ซึ่งสามารถกาํจัดปญหาเรื่องสัญญาณ

รบกวน 
(8) แผงควบคุมสามารถรองรับการทาํงานของโซลินอยดวาลวไดหลายชนดิ 
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11.3 ขอมูลทางดานเทคนิค 
 

Input power source 
AC85V~ AC240V 

50/60HZ 

Power fuse 0.5A 

Pulse interval adjustment range 0~299 sec. 

Pulse width adjustment range 10~990 msec. 

Ambient temperature range 
During operation  -23¡C ~ +54¡C 
During storage  -28¡C ~ +66¡C 

Time accuracy ±5% 

Load current for sequence step 
Max. rushing current : 7.5A 
Max. holding current : 2.0A 

Current leak 100v-AC (4mA), 200V-AC (8mA) 

Power consumption 22W 

 
  



 

T-D0321016-00 26

11.4 การเดินสายไฟ 
 

ระวัง 
• กอนที่จะทําการตอกลองควบคุมตองทําการตัดภาคจายไฟ 220 VAC จุด

ตอทั้งหมด 13 จุด ไดเตรียมไวสําหรับการตอไฟเลี้ยง(AC)และโซลินอยด
วาลว (COM. 1~10)  

 
11.5 ลําดับในการเดินสายไฟ 

 
กอนทําการเดนิสายไฟใหหยุดการจายไฟเขาเครื่อง โดยสวิตซตองอยูที่ตําแหนง “OFF” และตองเดิน
สายไฟเขาตามขอกําหนด (COM.1~10) จากนั้นจงึตอเขากับแรงดันขนาด 220 V ทีจุ่ด AC 
ตรวจสอบจุดตอและการเดินสายไฟทัง้หมด 13 จุด ที่กลองควบคุมโดยตองไมหลวมหรือหลุด 
นอกจากนีย้ังตองตรวจสอบตําแหนงขั้วใหถูกตอง 

 
11.6 การทํางานของเครื่องจักร 

 

เมื่อสวิตซของกลองควบคุมการทาํงานอยูในตําแหนง “ON” ไฟแสดงสถานะการทํางาน LED12 จะ
ติด หลังจากนัน้ไฟแสดงสถานะการทาํงานของโซลินอยดวาลวชุดที่ 1 (LED1) จะติด และโซลินอยด
ชุดที่ 2 ถึงชุดที่ 6 เร่ิมทาํงานกนัตามลาํดับตามเวลาที่ต้ังไว (0-120 SEC) โดยทีเ่วลา 0.01-1 SEC ใช
ต้ังเวลาในการเปดโซลินอยดวาลว โดยสามารถตรวจสอบลําดับการทาํงานจากไฟ LED1 LED2, 
LED3, LED4, LED5 และ LED6  
เนื่องจากทางผูผลิตไดใชจุดตอของ COM 1 ~10 เพียง 6 จุด สําหรับการควบคุมการเปดปดโซลิ
นอยดวาลวทั้ง 12 ตัว RSW1 จะถกูตั้งไวทีห่มายเลข 6 เพื่อควบคุมการทํางานของจดุตอ COM 1~6  
 
 



 

T-D0321017-00 27

11.7 การบํารุงรักษาเครื่องจักร 
 

ระวัง 
• กอนทําการซอมบํารุง หรือตรวจสอบใดๆใหหยุดการจายไฟเขาเครื่องจักร 

• การออกแบบ Sequence Controller เปนแบบที่ไมตองมีการซอมบํารุง ดังนัน้ จงึไม
จําเปนตองปรับแตง นอกจากการเปลีย่นฟวสหรือทาํการตั้งลําดับการทาํงาน 

• ระวัง หามสัมผัสกับแผงควบคุม และชิ้นสวนภายใน 

• หากมีปญหาเกิดขึ้นใหตรวจสอบตามรายการดานลาง 
 

(1) ตรวจสอบการเดินสายไฟที่จดุตอตางๆ (13 blocks) ใหอยูในสภาพดี ไมหลวมหรือหลุดออก 
(2) จายไฟเขาที่แผงควบคุมแลวตรวจสอบแรงดันไฟฟา ใหอยูระหวาง “R” และ “S” โดยใช AC 

Voltmeter 
(3) เมื่อจายไฟเขาเครื่อง และทาํใหไฟ “light fails” ติด ใหหยดุการจายไฟแลวตรวจสอบฟวส 
(4) เมื่อทําการเดนิเครื่อง ใหตรวจสอบดังนี ้

A) เมื่อลําดับการทํางานของโซลินอยดวาลวไมเหมือนตามที่ต้ังไว ใหปดการจายไฟแลว
ตรวจสอบที่จดุตอในกลองควบคุม 

B) เมื่อโซลินอยดวาลวไมทํางานถงึแมวาไฟที ่“OUTPUT” จะติดก็ตาม ใหหยุดการจายไฟ
เขาเครื่อง แลวตรวจสอบการตอสายไฟที่จดุตอตางๆ  

    ถาทาํการตรวจสอบเบื้องตนแลวยังไมสามารถแกไขได ใหติดตอไปยังตัวแทนจาํหนาย
ของบริษัทซาตาเกเพื่อทาํการซอมแซม 
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11.8 SEQUENCE CONTROLLER (CH-5) 
 

 หมายเหตุ 
• หามจบัสวนทีเ่ปนโลหะบนแผงคอนโทรล เนื่องจากอาจจะทําใหเกิดไฟฟาช็อตได 

• ไฟแสดงสถานะการทํางานติดถึงแมวาสวิตซจะปดแลว ซึง่ไมเปนปญหาสําหรับเครื่อง 

• ปกติอาจจะมีไฟร่ัวขนาด 4 mA ที ่100 V-AC หรือ 8 mA ที ่200 V-AC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูป 11-1 

Numbers of solenoid 

Pulse time Pulse cycle 

Initial setting       
Time: 20 (0.2 sec.) 

Cycle: 030 (30 sec.) 
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12. การบํารุงรักษาและตรวจสอบเครื่องจักร 

 

คําเตือน 
• กอนทําความสะอาดหรือตรวจสอบชิ้นสวนตางๆของเครื่องจักร ใหปดสวิตซพาว

เวอรและเบรกเกอร และแจงโดยการแสดงปายวา “อยูในระหวางการตรวจสอบ” 

• หลังจากที่กดปุมหยุดเครื่องจักรแลว  เครือ่งจักรจะเดนิเครื่องตอไปอีกประมาณ 5 
นาที ดังนัน้จึงควรรอใหเครื่องจักรหยุดสนทิแลวจงึทาํการตรวจสอบหรือซอมบํารุง 

 

ในการใชงานเครื่อง Bag Filter ควรทําความเขาใจในการใชเครื่องจักรอยางละเอียด เพื่อเครื่องจะ
ไดทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ควรตรวจสอบแรงดันของลม และบันทกึแรงดันลมทีสู่ญเสียอยาง
สม่ําเสมอ เพือ่จะทําใหสภาพของเครื่องจกัรพรอมใชงานอยูตลอดเวลา โดยทั่วไปจะใชแรงดันใน
การทาํความสะอาดถุง 0.7~1.2 KPa  
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13. ขอขัดของของเครื่องจักรและการแกไข 

 

   คําเตือน 
• กอนทําการซอมบํารุงเครื่องจักร ควรตัดกระแสไฟทุกครัง้ 

• ประกอบ Safety Cover ใหเหมือนเดิมทกุครั้งหลังซอมบํารุงเครื่องจักรเรียบรอยแลว 

• หากมีขอสงสัยหรือมีปญหาที่ไมสามารถแกไขเบื้องตนไดใหหยุดการเดินเครื่องจักร 
แลวติดตอไปยังตัวแทนจาํหนายของบรษิัท ซาตาเก ตามรายชื่อและที่อยูดานหลงัของ
คูมือเลมนี้เพื่อขอคําแนะนาํในการแกไขปญหา 

 
หัวขอการตรวจ จุดที่ตรวจสอบ อาการ การแกไข 

สภาพโดยทั่วไป 1. ฐานรองเครือ่ง • เกิดการสัน่หรอืมีเสียงผิด  
ปกติระหวางการใชงาน 

→
  

ซอมแซม 

 2. จุดตอตางๆ เชน    
(flange) หรือ manhole 

• รอยเชื่อมเสียหาย มกีาร
เสื่อมสภาพของปะเกน็ 

→ เชื่อมปดรอยแตกหรือร่ัว 

      • ลมร่ัว   

 3. ผนังดานในของถัง • การสึกกรอนหรือสีรอน → ไลความชื้นดวยความรอน 

  • การควบแนนของน้ําในถงั   

Hopper 1. ภายใน Hopper • การสะสมของฝุนหรือส่ิง
แปลกปลอมชนิดอื่นๆ 

→
  

ทําความสะอาด 

  • เหล็กกันลมเสือ่มสภาพ → ซอมแซมหรือเปล่ียนใหม 
  • น้ําฝนรั่วเขาถงัหรือเกิดการ

ควบแนนภายในถัง 
→ ซอมแซมจุดทีร่ั่ว 
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หัวขอการตรวจ จุดที่ตรวจสอบ อาการ การแกไข 
 2. อ่ืนๆ • ระบบกันลมทีป่ระตูร่ัว → ซอมแซมหรือเปลี่ยน 
  • การทาํงานของ Level 

Gauge และ Bridging 
Preventing Unit. 

→ ซอมแซม ปรับต้ัง หรือ
เปลี่ยนใหม 

ถุงกรอง 1. ถุงกรอง • สภาพการติดตั้งถุง → ปรับต้ังใหม 
  • การยืดหดของถุงผาหรือการ

ฉีกขาด 
→ เปลี่ยนใหม 

 2. แผงกั้น (Cell Plate), 
ซอง (Retainer)  

• แนวเชื่อมของแผงกั้น ( Cell 
Plate) 

→ ซอมแซมแนวเชื่อม 

  • สภาพการติดตั้งซอง 
(Retainer) 

→ ปรับต้ังหรอืเปลี่ยนใหม 

ชุดทําความ
สะอาดถุง 

1. Pulse jet  • แรงดันลม → ใชแรงดันขนาด 
0.5~0.7MPa 

  • การทาํงานของ Valve และ 
Solenoid Valve 

→ ปรับต้ังหรอืเปลี่ยนใหม 

  • ลมร่ัว → ซอมแซม 
  • สภาพการติดตั้งของหวัฉีด

ลม 
→ ติดตั้งใหถูกตอง 

 2. ระบบทําความ   
สะอาดถุง 

• ส่ิงแปลกปลอมที่อุดตันทาง
ระบบลมทิง้ของหวัฉีด 

→ ทําความสะอาด 

  • จังหวะการทาํความสะอาด → ปรับต้ังเวลาในการทาํ
ความสะอาด 
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หัวขอการตรวจ จุดที่ตรวจสอบ สิ่งที่ตองตรวจสอบ การแกไข 
อ่ืนๆ 1. มาโนมิเตอร(ดูความ

แตกตางระดับของ
ของเหลว) 

• ตรวจสอบของเหลวและ
ระดับความแตกตาง 

→ ตรวจสอบสภาพของน้าํ 
→ ปรับหรือเปล่ียนใหม 

ชุดควบคุมไฟฟา 1. แผนควบคุมการทาํงาน
ของระบบทําความ
สะอาด 

• ชวงเวลาในการทําความ
สะอาด 

→ ตรวจสอบวงจรและการ
เดินสายไฟ 

  • ตรวจสอบระบบอินเตอรล็อค 
 

→ ทําการซอมแซมรอยรั่ว
หรือเปลี่ยนตาํแหนงติดตั้ง
ใหม 

• น้ําร่ัวขางในแผงควบคุม 

  • รอนผิดปกติ → ซอมแซม 
 2. เครื่องมือ • สภาพการทํางานภายใตการ

เปลี่ยนเพลาของแรงดันลมซึง่
ใชในการทํา ความสะอาดถงุ 

→ ตรวจสอบใหถูกตองตาม
คูมือ 

 3. มอเตอร • ส่ันหรือมีเสยีงดังผิดปกติ  
 

→ ปรับแตงการยึดของ
มอเตอร 

• ความรอน 
  • น้ํามนัร่ัว → ซอมจุดทีร่ั่ว,เติมน้าํมนั 
พัดลม 1. ลูกปน • เสียงผิดปกต/ิมีการสั่น

ระหวางการใชงาน 
→ ตรวจสอบและทําการ

ปรับต้ังหรือเปลี่ยนใหม 
  • ความรอน  
  • ระดับน้ํามนั, น้ํามนัร่ัว  → เติมน้าํมนั 
 2. ใบพัดลม • การสึกหรอหรือชํารุด → เปลี่ยนอะไหลใหม 
  • การเกาะตัวของฝุนรํา → ทําความสะอาด 
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รายการตรวจสอบ จุดที่ตรวจสอบ รายละเอียดในการตรวจ การแกไข 
 3. Casing • มีการสึกหรอ มีลมร่ัว หรือ

เปลี่ยนสภาพ 
→ ทําการซอมแซม 

  • การสะสมของฝุนรําภายในถงั → ทําความสะอาด 
 4. วาลวปรับลม • ตรวจสอบตําแหนงของ 

Damper ใหมปีริมาณลมที่
เหมาะสม 

→ ปรับตําแหนงให
เหมาะสม 

 5. Power 
transmission unit. 

• การสึกหรอและการเสื่อมสภาพ
ของใบพัด 

→  ซอมแซมหรือเปล่ียน
ใหม 

  • เสียงดังหรือส่ันผิดปกต ิ → ปรับต้ังและทาํการ
หลอล่ืนดวยน้าํมัน 

  • การหมนุ (ทิศทางและ
ความเร็ว), สายพานสัน่  

→ ปรับต้ังและทาํการ
หลอล่ืนดวยน้าํมัน 

  • การยืดตัวของสายพาน → ปรับหรือเปลี่ยนใหม 
ระบบลําเลียงฝุน
ละออง 

1. ระบบลําเลียงโดย
ใชลม 

• การอุดตันของฝุนทีท่างออก → ทําความสะอาด 

  • การเสื่อมสภาพของทอลําเลยีง → ซอมแซมหรือเปล่ียน
ใหม 

  • การอุดตันของฝุนรําภายในถงั → ทําความสะอาด 
สกรู โรตารีวาลว 1. ใบพัด  • การเสื่อมสภาพหรือการสะสม

ของ ฝุน 
→ ทําการซอมแซม 

เปลี่ยนหรือทาํความ
สะอาด 

2. เสื้อวาลว 
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รายการตรวจสอบ จุดที่ตรวจสอบ รายละเอียดในการตรวจ การแกไข 
Hood และทอ 1. Hood • เสื่อมสภาพเนือ่งจากความรอน

หรือแรงจากภายนอก 
→ ซอมหรือเปล่ียนอะไหล 

  • การรั่วเนื่องจากการเสื่อมสภาพ  
  • ตรวจสอบชุดขับ → ทําการปรบัต้ัง 
 2. ทอ • การรั่วเนื่องจากการเสื่อมสภาพ

ของทอ 
→ ซอมแซม 

  • การสะสมของฝุนภายในทอ → ทําความสะอาด 
  • การกัดกรอนจากน้าํฝน → ซอมแซมและอุดรอยรั่ว 
 3. วาลวปรับลม • ตรวจสอบตําแหนงของวาลว

ปรับลมใหเหมาะสมเพื่อให 
แรงดันสมดุล 

→  ปรับต้ังใหเหมาะสม 

  • สภาพของกระบอกลมที่ใชใน
การปรับต้ังวาลวปรับลม 

→ ปรับต้ังใหเหมาะสม 

  • ตรวจสอบสภาพความเสยีหาย
ของวาลวปรับลม 

→ ซอมแซมหรือเปลี่ยน
อะไหล 
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 ในกรณีที่การสูญเสียแรงดันสูงผิดปกติ 
ตําแหนงที่ตรวจสอบ สาเหต ุ การแกไข 

1. ระบบทําความสะอาดถุง 1. ระบบทําความสะอาด
ผิดปกติ 

• ตรวจลมหรือเปล่ียนชิน้สวนที่ชํารุด 
เชน โซลินอยดวาลว 

 2. แรงดันในการทําความ
สะอาดถุงไมเพียงพอ 

• ปรับแรงดันลมใหเหมาะสม 

 3. ต้ังระยะเวลาในการทําความ
สะอาดนานเกนิไป 

• ปรับต้ังความถี่ในการทาํความสะอาด
ใหเหมาะสม 

 4. แรงดันลมไมเพียงพอ • ตรวจสอบการทํางานของปมลม 
2. ถุงกรอง 1. ถุงกรองอุดตนั • เปลี่ยนถุงกรองใหม 
 2. ใชชนิดของถงุกรองผิดแบบ • เปลี่ยนชนิดของถุงกรองใหม 
 3. มีฝุนรําเกาะทีถุ่งเนื่องจากถงุ

ชื้น 
• ทําการปองกันน้ําฝนหรือการควบแนน

ของน้ําในระบบ 
 4. การติดตั้งถุงไมถูกตอง • ติดตั้งถุงกรองใหถูกตอง 
3. ฝุน 1. ฝุนรํามีความชื้นสูง • ทําการปองกันน้ําฝนหรือการควบแนน

ของน้ําในระบบ เชน ใชความรอนใน
การไลน้ําออกจากระบบ 

4. ทางระบายฝุนออก 1. มีฝุนรําเกาะตดิที่บริเวณ
ทางออกของฝุนรํา 

• ทําความสะอาด 

   • ตรวจสอบทางระบายฝุนรําออก 
5. พัดลม 1. ปริมาณลมมากเกนิไป • ปดวาลวลมเพือ่ทําการตั้งปริมาณลม

ใหเหมาะสม 
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 ในกรณีที่แรงดันตํ่าผิดปกติ 
ตําแหนงที่ตรวจสอบ สาเหต ุ การแกไข 

1. พัดลม 1. ปริมาณลมไมเพียงพอ • ตรวจสอบการปรับต้ังวาลวลม 
   • ตรวจสอบความเร็วรอบของพัดลม 

ความตึงของสายพาน 
2. ระบบทําความสะอาดถุง 1. แรงลมที่ใชการสลัดถุงมาก

เกินไป 
• ปรับต้ังแรงดันลม 

   • ตรวจสอบความถี่ในการทาํความ
สะอาดถุง 

3. ถุงกรอง 1. ติดตั้งถุงกรองไมถูกตอง • ตรวจสอบการติดตั้งของถุงกรอง 
 2. ถุงกรองเกิดการฉีกขาด หรือ

เสียหาย 
• เปลี่ยนถุงกรองใหม 
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 ในกรณีมีฝุนและรําออกไปยังทางระบายลม 
ตําแหนงที่ตรวจสอบ สาเหต ุ การแกไข 

1. ถุงกรอง 1. ยึดไมแนนหรือติดตั้งถุงกรอง
ไมถูกตอง 

• ติดตั้งถุงกรองใหถูกตอง 

  2. ถุงกรองฉกีขาด • เปลี่ยนถุงกรองใหม 
  3. ใชถุงกรองผิดแบบ • เปลี่ยนชนิดของถุงกรอง 
2. หองลม 1. แนวเชื่อมมีความเสียหาย • ทําการซอมรอยร่ัวที่เกิดจากแนวเชื่อม 
  2. หองลมผพุังหรือมีรู • ทําการซอมแซม 
3. พัดลม 1. ปริมาณลมมากเกนิไป • ปรับต้ังวาลวลมใหเหมาะสม 
4. แรงดันลมในการสลัด

ถุงกรอง 
1. แรงดันในการทําความ

สะอาดถุงกรองสูงเกินไป 
• ลดแรงดันลมในการทําความสะอาด

ถุงกรอง 
 



 

T-D0321029-00 38

 ในกรณีที่แรงลมดูดลดลง 
ตําแหนงที่ตรวจสอบ สาเหต ุ การแกไข 

1. พัดลม 1. ต้ังปริมาณลมนอย • เปดวาลวปรับลม 
 2. ความเร็วของพัดลมต่ํา • ตรวจสอบความตึงของสายพาน 
 3. หองลมเกิดความเสียหาย • ตรวจสอบการรั่วของลมทีห่องลม 
2. ถุงกรองฝุน 1. แรงดันลมลดลง • ทําการซอมแซมสวนที่มกีารรัว่ 
 2. การรั่วเนื่องจากถุงกรองมี

ความเสยีหาย 
  

3. Hood และ Duct 1. ลมร่ัวเนื่องจากการกัดกรอน   
และรูร่ัว 

• ซอมสวนที่ร่ัว 

 2. มีฝุนสะสมมากภายในทอ • ทําความสะอาด 
 3. ตําแหนงของวาลวปรับลม • ปรับต้ังตําแหนงของวาลวลมให

เหมาะสม 
 4. ลมร่ัวทีท่อทางลมออก • ถอดชิ้นสวนเพื่อทาํความสะอาด

และซอมแซม 
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14. รายชื่อชิ้นสวนอะไหลของเครื่องจักร 

 
Part No. ปริมาณ/

1 เครื่อง 
ชื่อ Part  

FS-RVI-82-4 FS-RVI-82-6 FS-RVI-82-8 

T032108 T032109 T032110 82 Retainer 

T032092 T032093 T032094 82 Filter cloth 
TFN604010008 TFN604010015 12 Solenoid valve 

T032135 1 Rotary valve 
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ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทกรณีฉุกเฉิน 
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