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ตาราง ก. วิธีการประกอบและถอดเครื่องอัดแทงฝุนไม
ชื่อชุดและชิ้นสวน
1.ชุดปอนและบีบฝุนไม
ประกอบดวย
- ฐานเครื่องอัดแทงฝุนไม
- ฐานชุดปอนฝุนไม
- กลองปอนฝุนไม
- แมพิมพตัวอยูกับที่
- ฝายึดแมพิมพตัวอยูกับที่
- แมพิมพตัวเคลื่อนที่
- แผนยึดแมพิมพกับแทงปอน
- แทงปอนฝุนไม
- ขอตอแทงปอนฝุนไม
- กระบอกไฮดรอลิกตัวปอนฝุน
ไม
- ขายึดกระบอกไฮดรอลิกตัวปอน
ฝุนไม
- ถังเก็บฝุนไม
- น็อตและแหวนสปริง

วิธีการประกอบ
1.นําฐานชุดปอนฝุนไม
มา
ประกอบบน ฐานเครื่องอัดแทงฝุน
ไมโดยวางใหรูน็อตตรงกันจากนั้น
จึงใสน็อตแลวขันใหแนน
2.ประกอบแมพิมพตัวอยูกับที่ เขา
กับฝายึดแมพิมพ โดยใชน็อตเปน
ตัวยึด จากนั้นนําฝายึดแมพิมพไป
ประกอบ เขากับกลองปอนฝุนไม
ใสน็อตแลวขันใหแนน
3.ประกอบแมพิมพ ตัวเคลื่อนที่
เขากับแผนยึด ใสน็อตหัวแบนขัน
น็อตใหแนน แลวนําแผนยึดไป
ประกบกับแทงปอนฝุนไม ใส
น็อตแลวขันใหแนน จากนั้นนํา
แทงปอนฝุนไม ซึ่งติดอยูกับแม
พิมพ ไปใสในกลองปอนฝุนไม
โดยหันดานที่มีรูเจาะ สําหรับใส
น็อตยึดแมพิมพ เขาดานใน
4.นําขายึดกระบอกไฮดรอลิก ตัว
ปอนฝุนไม ไปวางลงบนฐานชุด
ปอนฝุนไม ใหรูน็อตตรงกันกับ
ฐานเครื่องอัดฝุนไม จากนั้นจึงใส
น็อตแลวขันใหแนน
5.ใชเครนยก กระบอกไฮดรอลิก
ตัวปอนฝุนไม ใหอยูในแนวระดับ
วางรูหนาแปลนของ กระบอกไฮ
ดรอลิก
ใหตรงกับรูของขายึด
กระบอกไฮดรอลิก ใสน็อตขันให
แนน แลวนําขอตอแทงปอนฝุนไม
มาใสที่ปลายกานสูบ ของกระบอก
ไฮดรอลิกจากนั้นจึงใสน็อตยึด ขอ
ตอกับแทงปอนฝุนไม เขาดวยกัน

วิธีการถอดแยก
1.ถอดน็อตที่ยึด ระหวางถังเก็บฝุน
ไมกับกลองปอนฝุนไมออก จาก
นั้นจึงดึง ถังเก็บฝุนไมออก
2.ถอดน็อตที่ยึด ระหวางขอตอกับ
แทงปอนฝุนไมออก จะสามารถ
ถอดแทงปอนฝุนไม ซึ่งติดอยูกับ
แมพิมพตัวเคลื่อนที่ ออกจากกลอง
ปอนฝุนไมได หากตองการถอด
แมพิมพตัวเคลื่อนที่ ออกจากแทง
ปอนฝุนไม ก็เพียงแตถอดน็อต
ออก
3.เอาแมพิมพตัวอยูกับที่ ออกได
โดย ถอดน็อตยึดฝายึดแมพิมพกับ
กลองปอนฝุนไมออก
4.ถอดกระบอกไฮดรอลิก ตัวปอน
ฝุนไมออกไดโดย คลายเกลียวแลว
ขันขอตอแทงปอนฝุนไมออก จาก
นั้นจึงใชเครนยก กระบอกไฮดรอ
ลิกคางไว ถอดน็อตยึดหนาแปลน
กระบอกไฮดรอลิก ตัวปอนฝุนไม
ก็สามารถดึง กระบอกไฮดรอลิก
ออกมาได
5.หากตองการถอด ขายึดกระบอก
ไฮดรอลิกตัวปอนฝุนไม และฐาน
ชุดปอนฝุนไม สามารถทําไดโดย
การ
ถอดน็อตที่ยึดติดกับฐาน
เครื่องอัดแทงฝุนไมออก
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ตาราง ก. (ตอ)
ชื่อชุดและชิ้นสวน

2.ชุดปดฝุนไม
ประกอบดวย
- ฐานเครื่องอัดแทงฝุนไม
- ฐานชุดปดฝุนไม
- กระบอกไฮดรอลิกตัวปดฝุนไม
- ขายึดกระบอกไฮดรอลิกตัวปด
ฝุนไม
- แทงปดฝุนไม
- น็อตและแหวนสปริง

3.ชุดอัดฝุนไม
ประกอบดวย
- ฐานเครื่องอัดแทงฝุนไม
- ฐานชุดอัดฝุนไม
- เหล็กยึด
- ปลอกเหล็กยึด
- ฝาประกบบน
- กระบอกไฮดรอลิกตัวอัดฝุนไม
- แทงอัดฝุนไม
- น็อตและแหวนสปริง

วิธีการประกอบ
6.นําถังเก็บฝุนไม มาประกอบเขา
กับกลองปอนฝุนไม
โดยใช
ปะเก็นยางรองกันฝุนไมรั่วใสน็อต
แลวขันใหแนน
1.นําฐานชุดปดฝุนไม มาประกอบ
บนฐานเครื่องอัดแทงฝุนไม โดย
วางใหรูน็อตตรงกัน จากนั้นจึงใส
น็อตแลวขันใหแนน
2.นําขายึดกระบอกไฮดรอลิก ตัว
ปดฝุนไม ไปวางลงบนฐานชุดปด
ฝุนไม ใหรูน็อตตรงกันกับฐาน
เครื่องอัดฝุนไม จากนั้นจึงใสน็อต
แลวขันใหแนน
3.ใชเครนยก กระบอกไฮดรอลิก
ตัว ปดฝุนไมใหอยูในแนวระดับ
วางรูหนาแปลน ของกระบอกไฮ
ดรอลิก
ใหตรงกับรูของขายึด
กระบอกไฮดรอลิก ใสน็อตขันให
แนน จากนั้นนําแทงปดฝุนไมมา
วางลงบนฐานชุดอัดฝุนไม แลว
ขัน เกลียวเขากับปลายกานสูบของ
กระบอกสูบใหแนน
1.นําเหล็กยึดทั้งสี่ทอน ประกอบ
เขากับ ฐานเครื่องอัดแทงฝุนไม
โดยใสเหล็กยึด ในแนวดิ่งจากดาน
บนลงมา จากนั้นจึงใสแหวนและ
น็อตที่ปลายดานลาง แลวขันให
แนน
2.นําปลอกเหล็กยึด มาสวมเขากับ
เหล็กยึดทั้งสี่ทอน โดยใสในแนว
ดิ่งจากดานบนลงมา

วิธีการถอดแยก

1.ถอดกระบอกไฮดรอลิก ตัวปด
ฝุนไมออกไดโดย คลายเกลียวแลว
ขันแทงปดฝุนไมออกจากนั้นจึงใช
เครนยกกระบอกไฮดรอลิก คางไว
ถอดน็อตยึด หนาแปลนกระบอก
ไฮดรอลิกตัวปดฝุนไม ก็สามารถ
ดึงกระบอกไฮดรอลิก ออกมาได
2.หากตองการถอด ขายึดกระบอก
ไฮดรอลิกตัวปดฝุนไม และฐาน
ชุดปดฝุนไม สามารถทําไดโดย
การ
ถอดน็อตที่ยึดติดกับฐาน
เครื่องอัดแทงฝุนไมออก

1.ถอดกระบอกไฮดรอลิก ตัวอัด
ฝุนไมออกไดโดย คลายเกลียวแลว
ขันแทงอัดฝุนไมออก ถอด น็อ
ตยึด หนาแปลนกระบอกไฮดรอ
ลิกตัวอัดฝุนไม จากนั้นใชเครนยก
กระบอกไฮดรอลิกขึ้น ก็สามารถ
ดึง กระบอกไฮดรอลิก ออกมาได
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ตาราง ก. (ตอ)
ชื่อชุดและชิ้นสวน

4.ชุดตนกําลัง
ประกอบดวย
- ฐานเครื่องอัดแทงฝุนไม
- ชุดตนกําลัง
- สายไฮดรอลิก

วิธีการประกอบ
3.ใชเครนยกฝาประกบบน ไปวาง
ลงบนปลอกเหล็กยึด ทั้งสี่ทอน
โดยใหรูของฝาประกบบน ตรงกับ
เหล็กยึด จากนั้นจึงใสแหวนและ
น็อตที่ปลายดานบน แลวขันให
แนน
4.ใชเครนยก กระบอกไฮดรอลิก
ตัวอัดฝุนไม ใหอยูในแนวดิ่งวางรู
หนาแปลนของกระบอกไฮดรอลิก
ใหตรงกับรูของฝาประกบบน ใส
น็อตขันใหแนน จากนั้นนําแทงอัด
ฝุนไม มาใสที่ปลายกานสูบของ
กระบอกสูบ แลวขันใหแนนโดย
ใหแทงอัดฝุนไม อยูในแนวเดียว
กันกับ รูของกลองปอนฝุนไม
1.ใชเครนยก ชุดตนกําลังมาวางลง
บน ฐานเครื่องอัดแทงฝุนไมโดย
วางใหรูน็อตตรงกัน จากนั้นจึงใส
น็อตแลวขันใหแนน
2.ใสสายไฮดรอลิก
*เปดเครื่องแลว ยืดกานสูบของ
กระบอกไฮดรอลิก ตัวปอนฝุนไม
ใหแมพิมพตัวเคลื่อนที่ ประกบกับ
แมพิมพตัวอยูกับที่พอดี
ปรับ
เกลียวขอตอแทงปอนฝุนไม ให
กานสูบอยูในตําแหนงยืดสุด แลว
ขันน็อตล็อก สวนวิธีการตั้งระยะ
แทงปดฝุนไม และแทงอัดฝุนไมก็
ทําในลักษณะเดียวกัน

วิธีการถอดแยก
2.ถอดน็อตที่ปลายเหล็กยึด ทั้งสี่
ทอนดานบนออก จากนั้นจึงใช
เครนยกฝาประกบบนขึ้น แลวจึง
ปลอกเหล็กยึดออกตามลําดับ
3.ถอดน็อตที่ปลายเหล็กยึด ทั้งสี่
ทอนดานลางออก จากนั้นจึงดึง
เหล็กยึดขึ้น

1.ถอดสายไฮดรอลิก
2.ถอดน็อตที่ยึด ระหวางชุดตน
กําลังกับฐาน เครื่องอัดแทงฝุนไม
ใชเครนยกชุดตนกําลังออก
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ตาราง ข.รายการชิ้นสวนของเครื่องอัดแทงฝุนไม
ชิ้นที่ หมายเลขแบบ
รายการ
1 DWDP-BS-01 ฐานเครื่องอัดแทงฝุนไม
2 DWDP-BS-02 เหล็กยึด
3 DWDP-BS-03 ปลอกเหล็กยึด
4 DWDP-BS-04 ฝาประกบบน
5 DWDP-BS-05 ฐานชุดอัดฝุนไม
6 DWDP-BS-06 ฐานชุดปอนฝุน ไม
7 DWDP-BS-07 ฐานชุดปดฝุนไม
8 DWDP-FD-08 แมพิมพตวั อยูก ับที่
9 DWDP-FD-09 ฝายึดแมพิมพตัวอยูก ับที่
10 DWDP-FD-10 แทงปอนฝุนไม
11 DWDP-FD-11 แผนยึดแมพิมพกับแทงปอนฝุนไม
12 DWDP-FD-12 แมพมิ พตวั เคลื่อนที่
13 DWDP-FD-13 ถังเก็บฝุนไม
14 DWDP-FD-14 ขายึดกระบอกไฮดรอลิกตัวปอนฝุนไม
15 DWDP-CD-15 ขายึดกระบอกไฮดรอลิกตัวปดฝุนไม
16 DWDP-LC-16 แทงอัดฝุนไม
17 DWDP-LC-17 ขอตอแทงปอนฝุนไม
18 DWDP-LC-18 แทงปดฝุนไม
19 DWDP-CL-19 กระบอกไฮดรอลิกตัวอัดฝุนไม
20 DWDP-CL-20 กระบอกไฮดรอลิกตัวปอนฝุน ไม
21 DWDP-CL-21 กระบอกไฮดรอลิกตัวปดฝุนไม
22
ชุดตนกําลัง
23
นัต 1.25-7
24
แหวนสปริง 1.25
25
สกรู 1.25-12 x 4 x 2
26
แหวนสปริง 1.25
27
นัต 1.25-12
28
สกรู 0.75-10 x 1.75 x 1.375

จํานวน
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
8
4
4
4
20
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ตาราง ข. (ตอ)
ชิ้นที่ หมายเลขแบบ
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

รายการ
แหวนสปริง 0.75
นัต 0.75 – 10
สกรู 0.75-10 x 2.5 x 1.375
สกรู M14 x 2 x 25
สกรู M10 x 1.5 x 25
แหวนตาย 10 mm
สกรูฝงหัว M10 x 1.5 x 30
สกรู M10 x 1.5 x 30
แหวนสปริง 10 mm
สกรู M5 x 0.8 x 12
นัต M5 x 0.8

จํานวน
28
28
8
4
12
12
4
4
4
10
10

