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การพ่นพอกด้วยผงโลหะ
การพ่นแบบ FLAME SPRAYING
ทลักษณะการพ่น
ทอุปกรณ์
ทผงโลหะ
ทเปรียบเทียบการพ่นร้อน/พ่นเย็น

ประโยชน์
ตัวอย่างการใช้งาน

การพ่นพอกด้วยผงโลหะ
จากข้อจำกัดของการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมหลายๆ อย่าง เช่น ความหนาของชิ้นงานทั่วๆ ไปจะต้องมีความ
หนากว่า 3 mm. แต่ในทางปฏิบัติการเชื่อมงานที่บางมากๆ จะใช้เครื่องเชื่อม TIG/MIG หรือ MAG ซึ่งเครื่องจะ
มีราคาค่อนข้างสูง ลวดเชื่อมที่ใช้ก็ต้องเป็นพิเศษเฉพาะ ค่าใช้จ่ายของกระบวนการจะสูงทำให้การซ่อมสิ้น
เปลืองเงินจนไม่คุ้มค่าที่จะซ่อม ความชำนาญของช่างในการซ่อมงานที่มีรูปร่างเฉพาะ เป็นอีกสิ่งที่ต้องคำนึง
ถึงผลกระทบจากความร้อนที่มีต่อโครงสร้างและรูปร่าง นั่นคืออาจเกิดการบิดเบี้ยวของชิ้นงานจนเกิดการแตกหัก
เสียหาย โครงสร้างที่เปลี่ยนไปทำให้ชิ้นงานไม่สามารถใช้งานต่อสภาวะที่ต้องการ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ได้มีการ
ปรับปรุงกระบวนการบางอย่างเพือ่ ทดแทน นัน่ คือ การพ่นพอก

การพ่นพอกด้วยผงโลหะนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพ่นพอกด้วยความร้อน สมาคมการเชื่อมแห่ง
สหรัฐ ได้ให้คำจำกัดความของ THERMAL SPRAYING PROCESS ไว้ว่า “ เป็นกระบวนการของการเชื่อม
ชนิดหนึ่ง ซึ่งผงของโลหะและอโลหะเล็กๆ จะถูกพอกอยู่ในสภาพหลอมเหลวหรือกึ่งหลอมเหลวเป็นชั้นบนชิ้น
งาน วัสดุทใ่ี ช้พอกอาจจะอยูใ่ นรูปของผง เซรามิกส์, เส้นลวด, หรือ วัสดุหลอมเหลว ”

การพ่นพอกเป็นวิธีการซ่อมชิ้นงานแบบหนึ่งที่ใช้ความร้อนต่ำกว่าการหลอมละลายของชิ้นงาน จากการ
พ่นจะมีน้อยหรือแทบไม่มี อันตรายจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง รวมถึงความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน
มากกว่า การพ่นพอกอาจทดแทนงานเชื่อมได้บางส่วนและสามารถทดแทนการพอกแข็งเพื่อทนการเสียดสีสึก
กร่อนได้เกือบทัง้ หมด ด้วยชัน้ เคลือบผิวทีบ่ างกว่า และมีความแข็งแรงในการยึดเกาะ วัสดุทม่ี กั มีปญ
ั หาในการเชือ่ ม
เช่น เหล็กหล่อ ในการพ่นพอกเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่ยากทีจ่ ะซ่อมแซม

FLAME SPRAYING
Flame Spraying process วิธีนี้เป็นที่เผยแพร่หลายมากที่สุด เนื่องจากการให้ความร้อนด้วยเปลวโดยใช้
แก๊สมีขอ้ ดี คือ
1. สามารถปรับการเผาไหม้ได้ง่ายโดยดูลักษณะเปลว ปรับให้เป็นเปลว Oxidizing, Neutral หรือ
Reducing conditions
2. ราคาของแก๊สถูก
3. หาได้งา่ ยทัว่ ไปในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
4. การใช้งาน ช่างเชือ่ มเคยเชือ่ มแก๊สมาก่อน สามารถฝึกให้ใช้พน่ ผงด้วยวิธนี ใ้ี นเวลาสัน้

อุณภูมิของเปลวจากแก๊สชนิดต่างๆ
OXYGEN + PROPANE
OXYGEN + HYDROGEN
OXYGEN +NATURAL GAS
OXYGEN +ACETYLENE

2526 0C
2660 0C
2538 0C
3087 0C

**** อุณหภูมจิ าก NEUTRAL FLAME ในเรือ่ งการพ่นพอกด้วยเปลวนี้ เราจะพูดเฉพาะผงโลหะโดยจะพูดถึง
หัวเรือ่ งสำคัญ ดังนี้
1. ลักษณะของการพ่นพอกด้วยผงโลหะ
4. การพ่นเย็น
2. อุปกรณ์
5. ผงโลหะ
3. การพ่นร้อน

ลักษณะของการพ่นพอกผงโลหะ
ผงโลหะจะไหลผ่านเปลวไฟ แล้วถูกส่งด้วยความดันของแก๊สที่เผาไหม้พุ่งไปเกาะชิ้นงาน ในขณะที่มัน
เริ่มไหลผ่านเปลวไฟ มันจะเริ่มละลายไปเกาะบนชิ้นงานจากนั้นจึง FUSE อีกครั้งให้ชั้นของผงนี้ละลายเป็น
เนื้อเดียวกันยึดเกาะบนชิ้นงาน

การยึดเกาะของการพ่นพอกเป็นการยึดเกาะทางฟิสิกส์ ไม่เหมือนกับการยึดเกาะของลวดเชื่อมไฟฟ้า
ซึ่งเป็นการยึดเกาะทางเคมี กล่าวคือ บางส่วนของผิวชิ้นงานจะละลายผสมกับเนื้อเชื่อม การยึดเกาะตัวของการ
พ่นพอกด้วยผงโลหะจึงเทียบกับการยึดเกาะตัวของแนวเชื่อมไม่ได้ แต่เรามีวิธีจะทำให้การยึดเกาะนั้น อยู่ใน
สภาพทีส่ มบูรณ์ทส่ี ดุ โดยการเตรียมผิวงานทีถ่ กู ต้องทีส่ ดุ
การเตรียมผิวของชิ้นงานไม่ควรเรียบ จากรูปข้างล่างนี้จะเห็นได้ว่า ถ้าผิวงานเรียบ พื้นที่ของหน้าผิว
งานจะน้อย ทำให้ทนแรงเฉื่อยได้น้อย และอีกปัญหาที่สำคัญยิ่ง คือมันอาจจะเริ่มแยกตัวตั้งแต่มีความร้อนขึ้น
หรือลงทั้งนี้เนื่องจากเป็นโลหะต่างชนิดกัน การยืดหดตัวจึงไม่เท่ากัน

สำหรับการเตรียมผิวที่เหมาะสมที่สุดคือผิวที่ขรุขระหรือกลึงเกลียว ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพื้นผิวหน้า
และทำให้การยึดเกาะตัวดีขึ้น

การเตรียมผิวหน้าก่อนพ่นพอกด้วยการพ่นทราย, กลึง หรือเจียร ข้อสำคัญอีกอันหนึ่ง คือ จะต้องไม่มี
สิ่งสกปรก เช่น สนิม หรือคราบน้ำมันเกาะตัวอยู่ ควรขจัดคราบไขมันออกด้วยสเปรย์ขจัดไขมันทั้งก่อนหน้า
และหลังการเตรียมผิวงาน
นอกจากนี้การเตรียมผิวงานที่ถูกต้องจะทำให้การยึดเกาะตัวอยู่ในขั้นแน่นหนาพอที่จะสู้กับแรงอัด
แรงงัดหรือแรงกระแทกได้ในขั้นที่น่าพอใจ
หลังการเตรียมผิวงานเสร็จแล้ว ห้ามจับต้องโดยเด็ดขาด เพราะเหงื่อหรือน้ำมันที่มีอาจไปเกาะบนผิวงาน
ทำให้การยึดเกาะตัวด้อยไป

อุปกรณ์
อุปกรณ์ที่ใช้พ่นพอกมี 2 ประเภท คือ ประเภทที่ให้ผงไหลสู่ทางเดินของแก๊สก่อนถึงจุดเผาไหม้ ซึ่ง
สำหรับการพ่นพอกงานละเอียด และประเภทที่ให้ผงไหลลงสู่จุดเผาไหม้โดยตรง โดยประเภทหลังนี้จะสามารถ
ป้อนผงได้เร็วกว่าประเภทแรก เพราะไม่มีข้อจำกัดจากขนาดของท่อแก๊สภายในเหมาะสำหรับการพ่นพอกงาน
ใหญ่รวมถึงเพลา

ประโยชน์ของการพ่นพอกด้วยผงโลหะมี 2 อย่างคือ
1. เสริมแต่งชิน้ งานทีใ่ ช้จนสึกหรอให้ดเี หมือนใหม่
2. พอกเสริ ม ชิ ้ น งานใหม่ ด ้ ว ยผงเกรดที ่ เ หมาะสม เพื ่ อ ยื ด อายุ ก ารใช้ ง านให้ ย าวนานไปอี ก ไม่ ต ้ อ งเสี ย เวลา
เปลีย่ นบ่อยๆ
วิธกี ารนีเ้ ป็น TECHNOLOGY เพือ่ การประหยัด เพิ่มประสิทธิภาพในงานซ่อมบำรุงของท่าน และนิยมใช้
วิ ธ ี ก ารนี ้ อ ย่ า งแพร่ ห ลายในประเทศอุ ต สาหกรรมชั ้ น นำ อุ ต สาหกรรมของท่ า นอาจนำวิ ธ ี ก ารดั ง กล่ า ว
มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่องานของท่าน

การพ่นพอกผงโลหะแบบเย็น
เทคนิคการพ่นพอกผงโลหะแบบเย็น
1. ข้อเปรียบเทียบระหว่างการพ่นพอกด้วยผงโลหะแบบร้อนและแบบเย็น
การพ่นพอกด้วยผงโลหะสำหรับแบบร้อนนั้น ใช้อุณภูมิสูงในการทำให้ผงโลหะละลายตัว ( FUSING ) ส่วน
แบบเย็น ใช้อุณภูมิไม่สูงนัก ทั้งสองแบบมีคุณสมบัติแตกต่างกัน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้ว่าวิธีการทั้งสอง
ทำงานอย่างไร และผิวที่พ่นพอกขึ้นมามีคุณสมบัติอย่างไร ท่านควรทราบด้วยว่าสภาพใช้งานปกติของชิ้นงาน
เป็นอย่างไรเพื่อที่จะเลือกเกรดของผงโลหะและวิธีการที่เหมาะสม

คุณสมบัติ
ความสะอาดทางโลหะวิทยา และการทำผิวงานให้ขรุขระ
พืน้ ผิวของชิน้ งานทีส่ ามารถพ่นพอกได้

แบบร้อน

แบบเย็น

สำคัญ

สำคัญ

โลหะทุกชนิด ยกเว้น โลหะทุกชนิดยกเว้น
ทีช่ บุ แล้ว และโลหะ ทองแดงบริสทุ ธิ์
ทีม่ จี ดุ หลอมเหลวต่ำ

อุณภูมกิ ารพ่นพอก

950 C -1050 C

ผลของอุณภูมพิ น่ พอกต่อชิน้ งาน

ชิน้ งานใหญ่อาจมี อุณภูมติ ำ่ ไม่คอ่ ยมี
ปัญหาการบิดงอ ปัญหาการบิดงอ
หรือร้าว

0

0

1500C- 240 C
0

การเป็นโพรงในผิวงานทีพ่ อก

ไม่มี

3-6%

ความแข็งแรงในการยึดเกาะ

350 - 500 N / mm2

30 - 50 N mm2

ความเสีย่ งต่อการกัดกร่อน

ไม่มี

มี

เวลาในการพ่นพอก

สัน้

ใช้ระยะสัน้ กว่าแบบ
ร้อนครึง่ หนึง่

2. การเตรียมชิน้ งานเพือ่ การพ่นพอกแบบเย็น
2.1 ขจัดไขมันด้วยสเปรย์ขจัดไขมัน “ เคอร์นคิ ” หรือให้ความร้อนถึง 250 C0
2.2 พ่นทรายหยาบ
2.3 กลึงผิวงานในแท่นกลึง ให้ลกึ ลง 1 - 3 มม. ตามลักษณะดังรูป

3. การพ่นพอกด้วยผงเชือ่ มยึด

• อุน่ ชิน้ งานให้รอ้ น 60 C แล้วพ่นด้วยผงเชือ่ มยึด เบอร์ 5210 ให้มคี วามหนาประมาณ 1 / 10 มม.
0

4. การพ่นพอกด้วยผงโลหะสำหรับผิวบน
เปลี่ยนผงโลหะเชื่อมยึดเป็นผงสำหรับผิวบน เลือกเกรดที่เหมาะสมกับการใช้งาน พ่นพอกต่อจนสมบูรณ์ควบคุม
0
อย่าให้อณ
ุ ภูมสิ งู กว่า 240 C ในขณะพ่นพอก

5. การกลึงแต่ง
• หลังจากการพ่นได้ความหนาทีต่ อ้ งการแล้ว จึงนำไปกลึงแต่งให้ได้ขนาดตามทีต่ อ้ งการต่อไป

ชุดพ่นพอกผงโลหะ FST - 201
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ชุดพ่นพอกผงโลหะ FST - 201
• อุปกรณ์ ได้ประกอบไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมทีจ่ ะใช้งานได้

• การพ่นสามารถพ่นได้ในพื้นที่กว้างและได้ผลสมบูรณ์แม้แต่พื้นผิวที่ขรุขระ
• ระบบใหม่ปอ้ งกันไฟย้อนกลับ – เพือ่ ความปลอดภัย – เพือ่ การพ่นพอกทีเ่ ร็วขึน้
• หัวพ่นใช้งานง่ายบนเครือ่ งกลึงเพือ่ พ่นพอกเพลา, กระสวย, ลูกสูบ ฯลฯ
• ชิ้นงานจะไม่บิดเบี้ยวเสียหาย เพราะมีให้เลือกทั้งแบบพ่นร้อนและพ่นเย็น
• การออกแบบวาล์วใหม่ ทำให้การควบคุมการทำงานแม่นยำและเปลวไฟสม่ำเสมอ
• โอริง และท่อจ่ายผงจะไม่สกึ หรอภายใต้การทำงานหนัก
• ผงโลหะสามารถพ่นได้จาก 1 ถึง 9 กิโลกรัม / ช.ม.
• กรวยสามารถบรรจุผงได้ถงึ 420 กรัม พร้อมฝาปิด
• อุปกรณ์มกี ญ
ุ แจ 3 ตัว การประกอบและการดูแลรักษากระทำได้โดยง่าย
• ทัง้ ชุดบรรจุอยูใ่ นกระเป๋าลายไม้สวยหรู
รหัส
201.01
201.02
201.03
201.04
201.05
201.06
201.07
201.08
201.09,10,11
201.12
201.13
201.14
201.15
201.16
201.17
201.18
201.19
201.20
201.21
201.22
201.23
201.24,25
201.26

รายการอุปกรณ์
ตัวหัวพ่น
ด้ามจับ
เครื่องป้องกันไฟย้อนกลับ
น๊อตล๊อกหัวเพลา
ท่อความร้อน
ก้านหัวพ่น
ยางโอริงใหญ่
ยางโอริงเล็ก
ปลายหัวพ่น
แผ่นป้องกันความร้อน
ท่อส่งผง
วาล์วควบคุมผง
หมุดวาล์ว
ท่อยางจ่ายผง
กรวยใส่ผง
ฝาปิดกรวย
ทีค่ วบคุมแก๊สอ๊อกซิเจน (นํา้ เงิน)
ทีค่ วบคุมแก๊สอะเซทีลนี (แดง)
วาล์วนิรภัยทางเดียว
วาล์วอ๊อกซิเยน
วาล์วอะเซทีลีน
กุญแจหกเหลี่ยม 2 & 4 มม.
กุญแจปากตาย 18-19 มม.

QTY.
1
1
1
1
1
1
6
6
1set
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

ชุดพ่นพอกผงโลหะแบบเย็น

อะไหล่สว่ นประกอบ
หมายเลข
201.01
201.02
201.03
201.04
201.05
201.06
201.07
201.08
201.09,10,11
201.12
201.13
201.14
201.15
201.16
201.17
201.18
201.19
201.20
201.21
201.22
201.23
201.24,25

ชือ่ ชิน้ ส่วน
ตัวหัวพ่น
ด้ามจับ
เครื่องป้องกันไฟย้อนกลับ
น๊อตล๊อกหัวเพลา
ท่อความร้อน
ก้านหัวพ่น
ยางโอริงใหญ่
ยางโอริงเล็ก
ปลายหัวพ่น
แผ่นป้องกันความร้อน
ท่อส่งผง
วาล์วควบคุมผง
หมุดวาล์ว
ท่อยางจ่ายผง
กรวยใส่ผง
ฝาปิดกรวย
ทีค่ วบคุมแก๊สอ๊อกซิเจน (น้ำเงิน)
ทีค่ วบคุมแก๊สอะเซทีลนี (แดง)
วาล์วนิรภัยทางเดียว
วาล์วอ๊อกซิเยน
วาล์วอะเซทีลนี
กุญแจหกเหลีย่ ม 2 & 4 มม.

จำนวน
1
1
1
1
1
1
6
6
1ชุด
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

ผงโลหะการพ่นพอกแบบเย็น
1.เกรดต่างๆ
เฮอกาแนส มีผงโลหะสำหรับการพ่นพอกแบบเย็น 5 เกรดดังนี้

HMSP # 5210
(NiAL)

เป็นผงนิเกิล้ / อลูมเี นียม สำหรับการพ่นรองพืน้ ใช้สำหรับการพ่นพอกชัน้ แรก
ก่อนที่จะเอาผงเกรดอื่นพ่นพอก

HMSP # 5220
(FeCrNiMo)

เป็นผงแบบสเตนเลสที่ทนกรด

HMSP # 5230
(CuAI)

เป็นผงแบบอลูมเี นียมบรอนซ์

HMSP # 5240
(NiCrBSi)

เป็นผงทีม่ นี เิ กิล้ เป็นหลัก และยังมีโครเมีย่ ม, บรอนซ์, ซิลกิ อน ซึง่ จะให้เนือ้ พ่น
พอกที่แข็ง

HMSP # 5270
(CrNi)

เป็นผงทีม่ นี เิ กิล้ เป็นหลัก และยังมีโครเมีย่ มเหมาะกับการใช้งานทัว่ ไป
มีความทนทานต่อการเป็นสนิมและการสึกกร่อนได้สูง

2. ขนาด
เม็ดผงมีขนาดระหว่าง 106-36 ไมครอน

3.อุปกรณ์
สามารถใช้ได้กบั อุปกรณ์ FLAMESPRAY ทุกชนิด ทีพ่ น่ พอกผงขนาดระหว่าง 106-36 ไมครอน ตัวอย่าง ช่น
VARIOBOND, ROTOLOY, UNI SPRAY JET, MOGUL U9 เป็นต้น

ผงโลหะ # 5210
ส่วนผสม
ลักษณะ
การใช้งาน

: มี Ni เป็นหลักผสมด้วย Al
: เป็นผงสำหรับการพ่นพอกแบบเย็น ควรใช้ในการพ่นชัน้ แรก เพือ่ การ
เชือ่ มยึดการพ่นในขัน้ ต่อไปด้วยผงโลหะชนิดอืน่
React Exoothermically in the flame มีแรงยึดต่อชิน้ งานประมาณ 50 - 602 N/MM
: เป็นผงโลหะสำหรับการพ่นพอกเพือ่ เป็นชัน้ เชือ่ มยึด พอกหนาเพียง
1/10 มม. ก่อนทีจ่ ะพ่นพอกด้วยผงโลหะแบบเย็นเกรดอืน่ ต่อไป

ผงโลหะ# 5220
ส่วนผสม
ลักษณะ
การใช้งาน
ความแข็ง

: NI, Cr, Mo, Fe, Si
: เป็นผงโลหะแบบสเตนเลสทีท่ นกรดสูง ทนการกัดกร่อนสูงและไม่เป็นสนิม
ชิน้ งานทีพ่ น่ พอกด้วยผงเกรดนี้ มีคณ
ุ สมบัตดิ งั กล่าวดีเยีย่ มเมือ่ ใช้งานที่
อุณหภูมสิ งู ถึง 380 C และทนการสึ
กหรอได้ดใี นสภาพทีม่ กี ารหล่อลืน่
0
: ผิวของแบริง่ เพลาปัม๊ ผิวแหวนประกับ ผิวลูกสูบ เพลาสเตนเลส เป็นต้น
: มีความแข็ง 160 HB

ผงโลหะ # 5230
ส่วนผสม
ลักษณะ

การใช้งาน
ความแข็ง

: Al, Cu เป็นหลัก
: เป็นผงสำหรับการพ่นพอกแบบเย็น แบบอลูมเิ นียมบรอนช์ ซึง่ ทนการ
เสียดสีดเี ยีย่ ม ไม่แนะนำสำหรับการต่อสูก้ บั แรงกระแทก หรือการสึกหรอ
สูง และจุดทีต่ อ้ งรับน้ำหนักมาก ควรใช้เปลวสูง( เปลวออกซิไดซิง่ )
ควรพ่นพอกโดยให้เปลวมีออกซิเจนเกิน
: ชาร์พของเพลาใบพัดปัม๊ Impeller และเพลาลำเลียง เสริมพอกผิวทีส่ กึ
ไปของแบริง่ ลูกล้อ Journals และชิน้ ส่วนทีม่ แี รงเสียดสีตำ่ แห้งหรือ
มีหล่อลืน่ แหวน ลูกสูบ ปัม๊ เป็นต้น
: มีความแข็ง 110 HB

ผงโลหะ # 5240
ส่วนผสม
ลักษณะ
การใช้งาน
ความแข็ง

: Bo, Si, Cr, Ni
: ผงโลหะเกรดนีจ้ ะให้เนือ้ พอกทีแ่ ข็ง( High Microhardness )
ทนต่อการสึกหรอสูง ทนกรดและไม่เป็นสนิม ทนต่อการเสียดสีของ
โลหะต่อโลหะ
: ก้านลูกสูบ ตัวดึงลวด ( คาปิตนั ) บล็อคสำหรับรัดลวด ดรัมเบรค
เพลาส่งกำลัง
: 250 HB (บางส่วนแข็ง 39 HRc)

ผงโลหะ # 5270
ส่วนผสม
ลักษณะ
การใช้งาน
ความแข็ง

: Cr, Ni, Mo
: ผงโลหะผสมสูง ทนการสึกหรอ และอุณภูมไิ ด้ดเี ยีย่ ม
ทนการกัดกร่อนได้ดี และจุดทีม่ สี มั ประสิทธิก์ ารเสียดสีตำ่
0
: ชิน้ งานทีอ่ ยูใ่ นอุณภูมสิ งู ถึง 1000 C เช่นเพลามอเตอร์ทจ่ี ะเปลีย่ นรูป
เนือ่ งจากความร้อน ปลอกรองลืน่ (Sleeves)
: 150 HB

ข้ อ แนะนำสำหรั บ การพ่ น พอกด้ ว ยผงโลหะแบบเย็ น
(COLD SPRAYING)
1. ทำความสะอาดชิน้ งานด้วยผ้า กรณีทม่ี นี ำ้ มันหรือจารบีอยูจ่ ำนวนมาก
2.ชิ ้ น งานที ่ ม ี ร ู พ รุ น หรื อ แช่ อ ยู ่ ใ นน้ ำ มั น นานๆ หรื อ ผ่ า นการใช้ ง านมาแล้ ว จะต้ อ งทำการเผาไล่ น ้ ำ มั น
ก่อนแล้วแปรงออกไซด์ออกให้หมด
0
3. จับงานบนเครื่องกลึงเลือกความเร็วตัดให้เหมาะสม กลึงปอกผิวที่สึกด้วยมีดมุม 90 ความลึ
กน้อยที่สุดที่กลึง
ออกคือ ไม่นอ้ ยกว่า 0.4 มม. สำหรับโลหะกลุม่ เหล็กและไม่นอ้ ยกว่า 0.8 มม. สำหรับโลหะกลุม่ อืน่

ถ้าส่วนทีจ่ ะพ่นพอกอยูป่ ลายเพลา การกลึงปอกควรเหลือเนือ้ ทางปลายเพลาไว้ 1-2 มม.

4. กลึงเกลียวผิวทีป่ อกด้วยมีดมุม 90 ความหยาบของเกลียวขึน้ กับความลึกทีก่ ลึงปอก
0

5. ฉีดสเปรย์ขจัดไขมันลงบนผิวที่กลึงเกลียวให้สะอาดโดยใช้แปลงลวดช่วยขัดด้วย
6. ทาครีมกันติดในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นพอก

7.ตั้งความเร็วรอบในการพ่นพอกตามขนาดของเพลาโดยถือความเร็วของที่ 15-17ม./นาที
8. ต่อสายแก็สเข้ากับชุดพ่น ปรับความดันอะซิทลี นี 8-10 ปอนด์/ตร.นิว้ .อ๊อกซิเจน 35-40 ปอนด์/ตร.นิว้

ชุดพ่นพอกผงโลหะ PWT - 101

จัดจำหน่ายและบริการโดยแผนก Surfacing Technology

630 ซ. อ่อนนุช 54, ถนน สุขมุ วิท 77, แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง, กทม. 10250
โทร: 0 2320 5200 (12 สาย)
โทรสาร: 0 2320 5208
WEB SITE: www.acme-inter.com
E-MAIL l:info@acme-inter.com

ชุดพ่นพอกผงโลหะ PWT - 101
• อุปกรณ์ ได้ประกอบไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมทีจ่ ะใช้งานได้
• การซ่อม, เพิม่ เนือ้ และพ่นพอกส่วนทีส่ กึ หรอกระทำได้โดยใช้เครือ่ งมืออันเดียวกันนี้
• การออกแบบก้านหัวเชื่อมใหม่แยกจากโอริงหมายถึงลดการเสียดสีและป้องกันเปลวไฟย้อนกลับ
• การป้องกันการสึกหรอของโอริงและก้านพ่นหมายถึงการยืดอายุการใช้งานภายใต้การทำงานหนัก
• สำหรับผงต่างชนิดและการพ่นแบบต่างๆ เปลีย่ นเฉพะปลายหัวพ่นทองแดง เพือ่ ความรวดเร็ว,
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ
• หัวพ่น 3 แบบ ออกแบบมาเพือ่ ให้ใช้กบั การพ่นเบอร์ตา่ งๆ
• การออกแบบวาล์วใหม่ ทำให้การควบคุมแม่นยำและเปลวไฟสม่ำเสมอ
• กรวยสามารถบรรจุผงได้ถงึ 450 กรัม และมีฝาปิด
• สมรรถนะในการพ่นเริม่ จาก 0.3 ถึง 6 กิโลกรัม / ชม.
• อุปกรณ์มกี ญ
ุ แจ 3 ตัว - การประกอบและการดูแลรักษากระทำได้โดยง่าย
• ทัง้ ชุดบรรจุอยูใ่ นกระเป๋าลายไม้สวยหรู
รหัส
101.01
101,02
101,03
101,04
101.05
101.06
101.07
101.08
101.09
101.10
101.11
101.12
101.13
101.14
101.15
101.16

อุปกรณ์หวั พ่น
ด้ามหัวพ่น
ก้านหัวพ่น
ปลายหัวพ่น # 1, # 2, # 3
น๊อตล๊อกหัวพ่น
แหวนยางโอริง
กรวยสำหรับใส่ผง
ฝาปิดกรวย
ก้านคันโยกควบคุมผง
สปริงดัน (กระเดือ่ ง)
ท่อยางจ่ายผง
วาล์วอะเซทีลนี (สีแดง)
วาล์วอ๊อกซิเจน (สีนา้ํ เงิน)
วาล์วนิรภัยทางเดียว
กุญแจหกเหลีย่ ม 2 มม.
กุญแจหกเหลีย่ ม 4 มม.
กุญแจปากตาย 18-19 มม.

QTY.
1
1
3
1
6
1
1
1
1
6
1
1
2
1
1
1

ชุดพ่นพอกผงโลหะแบบร้อน

อะไหล่และส่วนประกอบ
รหัส
101.01
101.02
101.03
101.04
101.05
101.06
101.07
101.08
101.09
101.10
101.11
101.12
101.13
101.14
101.15
101.16

อุปกรณ์หวั พ่น
ด้ามหัวพ่น
ก้านหัวพ่น
ปลายหัวพ่น # 1, # 2, # 3
น๊อตล๊อกหัวพ่น
แหวนยางโอริง
กรวยสำหรับใส่ผง
ฝาปิดกรวย
ก้านคันโยกควบคุมผง
สปริงดัน (กระเดือ่ ง)
ท่อยางจ่ายผง
วาล์วอะเซทีลนี (สีแดง)
วาล์วอ๊อกซิเจน (สีนำ้ เงิน)
วาล์วนิรภัยทางเดียว
กุญแจหกเหลีย่ ม 2 มม.
กุญแจหกเหลีย่ ม 4 มม.
กุญแจปากตาย 18-19 มม.

QTY.
1
1
3
1
6
1
1
1
1
6
1
1
2
1
1
1

ข้อแนะนำในการพ่นพอกแบบร้อน
1. ประกอบชุดอุปกรณ์ ตรวจเช็คข้อต่อให้เรียบร้อย
2. ทำความสะอาดบริเวณทีจ่ ะพ่นโดยการเจียรไนผิวหรือด้วยการยิงทรายให้ผวิ หยาบ และไม่มสี ง่ิ สกปรก
3. ฉีดล้างคราบไขมันทีอ่ าจหลงเหลืออยู่
4. ควรทำการพ่นทันทีหลังจากทำงานเสร็จ
5. ปรับความดันอ๊อกซิเจน 40 ปอนด์/ตารางนิว้ , อะซิทลี นี 8 ปอนด์/ตารางนิว้
6. ให้ความร้อนอุน่ งานด้วยหลังเผาหรือย่างบนเตาแก๊สทีส่ ะอาด
7. เลือกผงโลหะทีต่ อ้ งการใช้ บรรจุใส่กระบอก
8. เมือ่ ชิน้ งานร้อน 70 0 C – 1000 C พ่นผงคลุมผิวบนบางๆ กับ OXIDATION
0
9. ให้ความร้อนเพิม่ ขึน้ พ่นผงโลหะไปยังชิน้ งาน ควบคุมชิน้ งานให้มอี ณ
ุ หภูมติ ำ่ กว่า 500 C
10. ให้ความร้อนเพิม่ ขึน้ เพือ่ หลอมละลายผงทีพ่ น่ ลงไป
0
11.ควบคุมอุณหภูมจิ ดุ ทีห่ ลอมอย่าให้เกิน 1,050 C สังเกตผงทีจ่ ะเยิม้ เป็นสีแดง ถ้า OVER HEAT จะเป็นสีสม้ ขาว
12.เพิ่มความหนาพ่นได้แต่เบอร์ที่แข็งไม่ควรพ่นหนามาก
13.ให้ชน้ิ งานพ่นเย็นตัวอย่างช้า ๆ
14.ตกแต่งโดยการกลึง แต่ควรใช้เจียระไนสำหรับเบอร์ที่มีความแข็งมาก

การบำรุงรักษา
1.
2.
3.
4.

ก่อนการใช้งาน ควรทดสอบการไหลของผงโลหะ
ตรวจเช็ค โอริง่ ทีก่ า้ นหัวพ่นและเปลีย่ น
ทำความสะอาดปลายทิปด้วยแปลงหรือเส้นลวด
หลังการใช้งานควรเป่าไล่ผงทีค่ า้ งอยูใ่ ห้สะอาด

ข้อควรระวัง
1.
2.
3.
4.

ควรเปลีย่ นถังบรรจุออ๊ กซิเจนหรืออะซิทลี นี เมือ่ เห็นว่าเหลือน้อยหรือใกล้หมด
กระบอกบรรจุผงโลหะควรสะอาดปราศจากคราบไขมันและความชืน้
ห้ามใช้นำ้ มันหรือจารบีกบั ชิน้ งานต่างๆ ของชุดหัวพ่น
ก่อนใช้งาน ตรวจเช็คข้อต่อ, สายยาง และแก้ไขเมือ่ พบว่ารัว่ หรือซึม

ผงโลหะแบบร้อน “เฮอกาเนส”
HMSP#1120
ส่วนผสม
การใช้งาน
ความแข็ง

: Ni, C, B, Fe, Si,
: แบบพิมพ์ชน้ิ ส่วนรถยนต์, แบบพิมพ์ในอุตสาหกรรมแก้ว, เสือ้ ปัม๊ , เสือ้ สูบ,
เสริมแต่งฟันเฟือง เป็นต้น
: 18 – 20 HRc.

HMPH#1040
ส่วนผสม
การใช้งาน
ความแข็ง

: ขนาดเม็ดผงโลหะ 106 – 20 ไมครอนส์
: Ni, C, B, Fe, Cr, Si
: พลัง้ เจอร์โรงงานแก้ว, บ่าซีลเพลา, เกลียวอัด, เฟืองโซ่,
มีดสับยาง, พลาสติก, เพลาปัม๊ เป็นต้น
: 40 – 42 HRc.

HMSP#1060
ส่วนผสม
การใช้งาน
ความแข็ง

: ขนาดเม็ดผงโลหะ 106 – 20 ไมครอนส์
: Ni, C, B, Fe, Cr, Si
: เพลาปัม๊ , บ่าซีล, สลักและลูกล้อลำเลียง, ใบมีดปัน่ ผสมลูกเบีย้ ว, แบบพิมพ์อฐิ เป็นต้น
: 60 – 63 HRc.

HMSP # 7
ส่วนผสม
การใช้งาน
ความแข็ง

: ผงโลหะความแข็งพิเศษ
: Ni, C, B, Fe, Cr, Si, w
: สลักคอนเวเยอร์, สกรูสง่ ของ, ล้อดึงลวด, ใบผสมคอนกรีต,
ไกด์งานโลหะ, แบบพิมพ์ขน้ึ รูป, หวีคดั และใบมีดโรงงานน้ำตาล, ใบพัดโบลเวอร์
: ทังสเตนคาร์ไบค์

การแก้ไขปัญหา
ปัญหา
เกิดจาก
การแก้ไข

: ถ้าผงโลหะไม่เกาะกับชิน้ งาน หรือเกาะบ้างบางแห่ง
: การอุน่ ชิน้ งานไม่พอ
: ใช้แปรงลวดทีใ่ หม่และสะอาด แปรงปัดผงโลหะทีเ่ กาะอยูอ่ อกให้หมด แล้วใช้ความร้อนอุน่
ชิน้ งานใหม่ จึงทำการพ่นผงโลหะลงไปใหม่

ปัญหา
เกิดจาก
การแก้ไข

: ถ้าผงโลหะทีเ่ ติมลงบนชิน้ งานละลายรวมตัวเป็นเม็ด หรืออยูใ่ นลักษณะทีไ่ หลหนีเปลวไฟ
: การให้ความร้อนชิน้ งานสูงเกินไป และไม่ทว่ั ถึงกัน
1.ให้ความร้อนจุด - บริเวณทีผ่ งโลหะไหลหนีเพิม่ ขึน้ กดปล่อยผงโลหะลงไปเล็กน้อย
สังเกตุผงโลหะเริม่ เกาะติด ให้เติมปล่อยผงโลหะตามทีต่ อ้ งการ
2. ถ้าวิธแี รกไม่ได้ผล ให้หยุดทำการพ่น เจียรแต่งผิวงานแล้วปฎิบตั ติ ามขัน้ ตอนใหม่

