บทที
การปฏิบัตงิ าน
. ขันตอนการทําคู่มือการถอดคอมเพรสเซอร์ Carrier
3.1.1 ศึกษาข้อมูลเกียวกับคอมเพรสเซอร์ จากการสอบถามช่ างผูเ้ ชี ยวชาญหรื อพนักงานพี
เลี'ยง
(.).* ศึกษาปั ญหา และวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ในการถอดคอมเพรสเซอร์
3.1.3 ศึกษาข้อมูลเพิมเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น อินเตอร์ เน็ต หนังสื อ เป็ นต้น
(.).5 นําข้อมูลทีได้มาเรี ยบเรี ยงเพือจัดทําคู่มือ
(.).9 ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของคู่มือ
.( ขันตอนในการถอดคอมเพรสเซอร์
(.*.) ตรวจวัดค่าความต้านทานของขดลวด
(.*.* หมุนเช็คการทํางานของกลไกคอมเพรสเซอร์
(.*.( ถ่ายนํ'ามันคอมเพรสเซอร์
(.*.5 ถอดชุดเทอร์ มินอลเพจหรื อขั'วต่อไฟฟ้ า
(.*.9 ถอดฝาครอบมอเตอร์
(.*.= ถอดน๊อตล๊อคโรเตอร์
(.*.@ ถอดโรเตอร์
(.*.A ถอดขดลวดทองแดง
(.*.B ถอดฝาสู บ
(.*.)C ถอดชุดวาล์วเพจ
(.*.)) ถอดฝาอ่างนํ'ามันเครื อง
(.*.)* ถอดน๊อตยึดก้านสู บ
(.*.)( ถอดลูกสู บและก้านสู บออกจากเสื' อสู บ
(.*.)5 ถอดฝาหน้าเครื องหรื อชุดออยปั' ม
(.*.)9 ถอดน๊อตล๊อกเพลา
(.*.)= ยกเพลาข้อเหวียงออก
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3.3 ขันตอนและวิธีการถอดคอมเพรสเซอร์
3.3.1 ก่อนทําการถอดคอมเพรสเซอร์ ทุกครั'งต้องทําการวัดค่าความต้านทานของขดลวดที
เทอร์ มินอลเพจหรื อขั'วต่อไฟฟ้ าก่อน เพือตรวจดู ว่าขดลวดเกิ ดการลัดวงจรหรื อไม่โดยดูค่าความ
ต้านทานจะอยูท่ ี ).*-).( โอมห์ แสดงว่าปรกติ

รู ปที (.) การตรวจวัดค่าความต้านทานของขดลวด
. .( หมุนเช็คกลไกการทํางานของคอมเพรสเซอร์ ดา้ นดูดว่าผิดปกติหรื อไม่โดยการหมุน
เช่น หมุนแล้วติดขัด หมุนแล้วมีเสี ยงดัง หมุนแล้วไม่มีแรงอัดซึ งอาจเกิดจากลูกสู บติด หรื อ อุปกรณ์
ภายในเกิดการชํารุ ด

รู ปที (.* การหมุนเช็คการทํางานของกลไกคอมเพรสเซอร์
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. . ถ่ ายนํามันคอมเพรสเซอร์ โดยการใช้ประแจกรอกแกรก,ลูกบล็อกเบอร์ )@ ถอดน๊อต
เบอร์ )@ จํานวน ) ตัวออก
ข้อควรระวัง นํ'ามันเครื องอาจหกเลอะพื'นได้ ควรหาพาชนะมารองไว้

รู ปที (.( การถ่ายนํ'ามันคอมเพรสเซอร์
. .2 ถอดชุ ดเทอร์ มินอลเพจหรื อขัวต่ อไฟฟ้า โดยการใช้ประแจกรอกแกรก, ลู กบล็อก
เบอร์ )5 ถอดน๊อตเบอร์ )5 จํานวน )* ตัว
ข้อควรระวัง ก่อนถอดสายไฟออกจากชุดเทอร์ มินอลเพจหรื อขั'วต่อไฟฟ้ าโดยทําตําหนิ ทีขั'ว
สายไฟกับฝาเทอร์ มินอลเพจหรื อขั'วต่อไฟฟ้ าไว้

รู ปที (.5 การถอดชุดเทอร์ มินอลเพจหรื อขั'วต่อไฟฟ้ า
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. .: ถอดฝาครอบมอเตอร์ โดยการใช้ปืนลม, ลูกบล็อกเบอร์ )B ถอดน๊อตเบอร์ )B จํานวน
)B ตัว
ข้อควรระวัง ฝาครอบมอเตอร์ มีน' าํ หนักมาก ต้องหาผูช้ ่วยมาช่วยประคองในเวลาถอด

รู ปที (.9 การถอดฝาครอบมอเตอร์
. .< ถอดน๊ อตล๊ อคโรเตอร์ โดยการใช้ปืนลม, ลูกบล็อกเบอร์ *) ถอดน๊อตเบอร์ *) จํานวน
) ตัวออก
ข้อควรระวัง ควรใช้ปืนลมในรอบตําเพราะป้ องกันเกลียวของน๊อตล้ม

รู ปที (.= การถอดน็อตล๊อคโรเตอร์
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. .? ถอดโรเตอร์ โดยการใช้ไขควง*อันใส่ ในรู ของโรเตอร์ แล้วค่อยๆโยกจนกว่าจะใช้มือ
จับได้
ข้อควรระวัง โรเตอร์ มีน' าํ หนักมากเวลายกโรเตอร์ ออกต้องระวังไม่ให้โดนขดลวดเพราะ
อาจทําให้ขดลวดเกิดการลัดวงจรได้

รู ปที (.@ การถอดโรเตอร์
. .@ ถอดชุ ดขดลวด (ถอดขดลวดเฉพาะเมือมีการตรวจเช็คว่าขดลวดเกิดการลัดวงจร)โดย
การใช้เครื องมือพิเศษดูดออก เมือขดลวดออกมาจากตัวเครื องครึ งหนึงแล้วให้ใช้รอกพร้อมสายพาน
คล้องขดลวดไว้เพือป้ องกันขดลวดหล่น
ข้อควรระวัง ขดลวดมีน' าํ หนักมาก ควรให้ผทู ้ ีชํานาญในการถอดช่วยดูแล

รู ปที (.A ขดลวดทองแดง
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. .A ถอดฝาสู บ โดยการใช้ปืนลม,ลูกบล็อกเบอร์ )B ถอดน๊อตเบอร์ )B ฝาละ A ตัว มี ( ฝา
ข้อควรระวัง ควรเลือกใช้ลูกบล็อกทีไม่หลวมจนเกินไปเพราะจะทําให้น๊อตเกิดการเสี ยหาย
ได้

รู ปที (.B การถอดฝาสู บ
. . B ถอดชุ ดวาล์ วเพจ โดยการยกออก
ข้อควรระวัง ระวังตัวล๊อกแผ่นวาล์วหายเพราะมีขนาดเล็ก

รู ปที (.)C ชุดวาล์วเพจ
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. . ถอดฝาอ่ า งนํ ามันเครื อง โดยการใช้ปื นลม,ลู กบล็อกเบอร์ )@ ถอดน๊ อตเบอร์ )@
จํานวน *C ตัว
ข้อ ควรระวัง ควรเลื อ กใช้ลู ก บล็ อกที ไม่ ห ลวมจนเกิ น ไป เพราะจะทํา ให้น๊ อ ตเกิ ดการ
เสี ยหายได้

รู ปที (.)) การถอดฝาอ่างนํ'ามันเครื อง
. . ( ถอดน๊ อ ตยึด ก้ านสู บ (ถอดเฉพาะเมื อมี ก ารตรวจเช็ ค แล้วว่า ก้า นสู บหรื อลู ก สู บ มี
ปั ญหา)โดยการใช้ประแจกรอกแกรก(ตัวเล็ก) , ลูกบล็อกเบอร์ A ถอดน๊อตเบอร์ A จํานวนก้านสู บละ
* ตัว มีท' งั หมด = ก้าน
ข้อควรระวัง ต้องใช้ความระมัดระวังในการถอดเพราะว่าขอบอ่างนํ'ามันเครื องมีความคม
อาจทําให้เกิดบาดแผลได้

รู ปที (.)* การถอดน็อตยึดก้านสู บ
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. .1 ถอดลูกสู บและก้ านสู บออกจากเสื อสู บ (ถอดเฉพาะเมือมีการตรวจเช็คแล้วว่าก้านสู บ
หรื อลูกสู บมีปัญหา)
ข้อควรระวัง บริ เวณปากกระบอกสู บมีความคม ควรใช้ความระมัดระวังในการถอด

รู ปที (.)( การถอดลูกสู บและก้านสู บออกจากเสื' อสู บ
. . 2 ถอดฝาหน้ าเครื องหรื อชุ ดออยปั ม เพือทีจะนําเพลาออกมาตรวจเช็ค(ถอดเฉพาะเมือ
มีการตรวจเช็คแล้วว่าก้านสู บหรื อลูกสู บมีปัญหา)โดยการใช้ปืนลม, ลูกบล็อกเบอร์ )5 ถอดน๊อต
เบอร์ )5 จํานวน A ตัว
ข้อ ควรระวัง ควรเลื อ กใช้ลู ก บล็ อกที ไม่ ห ลวมจนเกิ น ไป เพราะจะทํา ให้น๊ อ ตเกิ ดการ
เสี ยหายได้

รู ปที (.)5 การถอดฝาหน้าเครื องหรื อชุดออยปั' ม
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. . : ถอดน๊ อตล๊ อกเพลาข้ อเหวียงเพือทีจะนําเพลาออกมาตรวจเช็ค (ถอดเฉพาะเมือมีการ
ตรวจเช็คแล้วว่าก้านสู บหรื อลูกสู บมีปัญหา)โดยการใช้ประแจแอลเบอร์ A ถอดน๊อตล๊อก ) ตัว
ข้อควรระวัง ควรเลือกใช้ประแจแอลให้พอดีไม่หลวม เพราะป้ องกันการเสี ยหายของน๊อต

รู ปที (.)9 การถอดน็อตล๊อกเพลา
. .16 ถอดเพลาข้ อเหวียง(ถอดเฉพาะเมื อมี การตรวจเช็ คแล้วว่าก้านสู บหรื อลู กสู บ มี
ปั ญหา)โดยการใช้มือค่อยๆยกออกทางด้านหน้าเครื อง
ข้อควรระวัง ระวังเพลาหล่นเพราะเพลามีน' าํ หนักมาก ควรใช้ความระมัดระวังในการถอด

รู ปที (.)= การยกเพลาข้อเหวียงออก

