คู่มือการใช้งาน
(Instruction manual)
ชื่อเครื่องมือ
(Equipment Name)

รหัสเครื่องมือ
(Equipment Code)

เครื่องบดละเอียด

รูปเครื่องมือ
(Equipment Picture)

1. ข้อมูลเครื่องมือ (Equipment Information)
ข้อมูลจาเพาะ (Specification)
Retsch
ยี่ห้อ
RS200
รุ่น
ชนิด
Maximum feed size = 15 mm., final fineness size > 40 mm.
ขนาด/ความจุ
ข้อมูลจาเพาะ
- เป็นเครื่องบดตัวอย่างอย่างละเอียด ชนิด Vibratory disc mill โดยชุดบดตัวอย่างจะหมุนในแนวราบ
(specification)
วงกลมทาให้เกิดแรงเหวี่ยงกับตัววงแหวนในโถบดตัวอย่าง จึงเกิดทัง้ แรงดัน แรงกระแทกและแรงเสียดสีกับ
ตัวอย่างอย่างแรงทาให้บดตัวอย่างได้ในเวลาอันสั้น
- บดตัวอย่างทีม่ ีขนาดไม่เกิน 15 มิลลิเมตร และบดได้ละเอียดไม่น้อยกว่า 40 ไมครอน ซึ่งจะขึ้นกับชนิดของ
ตัวอย่าง และการตั้งค่าการทางานของเครื่อง
- บดตัวอย่างได้จานวน 35–150 มิลลิลิตร ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดตัวอย่าง วัตถุดิบของหม้อบดตัวอย่าง และขนาด
ของหม้อบดตัวอย่าง
- ตั้งค่าความเร็วรอบได้ตั้งแต่ 700–1,500 รอบต่อนาที
- เมื่อเครื่องสิ้นสุดการทางาน ฝาปิดเครื่องจะเปิดขึ้นอัตโนมัติ
- เมื่อเครื่องเกิดการทางานผิดปกติ จะมีสัญญาณขึ้นเตือนขึ้น พร้อมกับแสดงสาเหตุบนหน้าจอแสดงผล เพือ่
แจ้งเตือนความผิดพลาดแก่ผู้ใช้งาน
อื่นๆ

-

ส่วนต่างๆของเครื่องและหน้าทีก่ ารทางาน (Working part)

2. ขัน้ ตอนการใช้เครื่องมือ (Operation Procedure)
ขั้นตอน
ก่อนการใช้

คาอธิบาย/รายละเอียด
- ควรประกอบหม้อบดให้แน่นก่อนการทางานทุกครั้ง เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องมือและหม้อ
บดอาจแตกหักได้ถ้าไม่มีการล็อกหม้อบดตัวอย่าง
- ไม่ควรบดตัวอย่างทีข่ นาดใหญ่กว่า 15 มิลลิเมตร
- การใส่ตัวอย่างไม่ควรใส่น้อยกว่าครึ่งของขนาดหม้อบดตัวอย่าง (ขนาดทีใ่ ช้ 250 ml จึงควรใส่ตัวอย่าง
-โดยประมาณ
ควรบดตัวอย่100-120
างทีแ่ ห้ง กรัม )
- ไม่ควรบดตัวอย่างทีเ่ ป็นสารไวไฟ เพราะแรงเสียดสีอย่างแรงอาจเกิดเปลวไฟ

วิธกี ารใช้
- กดสวิทช์ หลังเครื่องด้านขวา เพือ่ เปิดเครื่อง
1. เปิดเครื่อง
2. การใช้งานแบบ Manual - กดปุม่ E เลือกหัวข้อ Manual operation
- หมุนปุม่ E เลือกหัวข้อ Time เพือ่ ทาการตั้งเวลา (00:00:01ถึง 99:59:99) ขึ้นอยู่กับชนิดตัวอย่าง
- หมุนปุม่ E เลือกหัวข้อ Speed เพือ่ ตั้งความเร็วรอบ ( 700 – 1,500 RPM)
- จากนั้นปิดฝาเครื่อง และกดปุม่ Start (B) เริ่มการทางาน
3. การใช้งานโดยสร้าง
- กดปุม่ E แล้วเลือกหัวข้อ Program mode
โปรแกรม
- เลือกหัวข้อ Edit Program
- เลือกโปรแกรมทีต่ ้องการแก้ไข (มี 10 โปรแกรม)
- เลือกหัวข้อ Time เพือ่ ทาการตั้งเวลา ( 00:00:01 ถึง 99:59:99 )
- เลือกหัวข้อ Speed เพือ่ ตั้งความเร็วรอบ ( 700 -1500 RPM )
- จากนั้นเลือกหัวข้อ Save Parameter และเลือก Back กลับเข้าสู่หน้าปกติ
4. การใช้งานโปรแกรม
- เลือกโปรแกรมทีต่ ้องการใช้งาน (หน้าจอแรก)
- จากนั้นปิดฝาเครื่อง และกด ปุม่ Start เครื่องจะเริ่มการทางานจนครบเวลาทีต่ ั้งไว้
5. การลบโปรแกรม
- เลือกหัวข้อ Manual operation จากนั้น เลือกหัวข้อ Program mode
- เลือกหัวข้อ Delete program
- เลือกโปรแกรมทีต่ ้องการลบ
- จากนั้นเลือกหัวข้อ Delete Parameter
- จากนั้นปิดฝาเครื่อง และกด ปุม่ Start เครื่องจะเริ่มการทางานจนครบเวลาทีต่ ั้งไว้

6. วิธกี ารประกอบหม้อบด

หลังการใช้

- ให้ทาความสะอาดชุดหม้อบดทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จ โดยทาความสะอาดด้วยการบดทรายแก้ว 2 ครั้ง
แล้วใช้แปรงปัดให้สะอาด หากการทาความสะอาดด้วยการบดทรายแก้วแล้วไม่สะอาด ให้ล้างด้วยน้าและ
น้ายาล้างเครื่องแก้ว (Teepol) เช็คให้แห้ง

3. ข้อควรปฏิบัตใิ นการใช้งาน (Operation Guidance)
ข้อควรปฏิบัติ
ด้าน
ด้านความปลอดภัย (Safety) - ควรประกอบหม้อบดให้แน่นก่อนการทางานทุกครั้ง เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องมือและหม้อ
บดอาจแตกหักได้ถ้าไม่มีการล็อกหม้อบดตัวอย่าง
- ไม่ควรบดตัวอย่างทีเ่ ป็นสารไวไฟ เพราะแรงเสียดสีอย่างแรงอาจเกิดเปลวไฟ
ด้านการทาความสะอาด - ให้ทาความสะอาดชุดหม้อบดทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จ โดยทาความสะอาดด้วยการบดทรายแก้ว 2 ครั้ง
และการดูแลรักษาเครื่อง แล้วใช้แปรงปัดให้สะอาด หากการทาความสะอาดด้วยการบดทรายแก้วแล้วไม่สะอาด ให้ล้างด้วยน้าและ
(Cleaning and
น้ายาล้างเครื่องแก้ว (Teepol) เช็คให้แห้ง
Maintenance)

4. การแก้ไขข้อขัดข้อง (Trouble and Solution)
ข้อมูลการรับประกัน (Warranty)
จานวนปีทรี่ ับประกัน :
ปีทซี่ ื้อ :
ชื่อบริษัทจัดจาหน่าย :
เบอร์ติดต่อ :

1 เมษายน 2553 ถึง 1 เมษายน 2555
2553
บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จากัด
(662)185-433

หน่วยงานใช้งานอุปกรณ์ (User Team)
กลุ่มวิเคราะห์และตรวจสอบ
ชื่อหน่วยงาน:
0 464 2053
เบอร์ติดต่อ:
หน่วยงานดูแลอุปกรณ์ (Maintenance Team)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาโรงงาน
ชื่อหน่วยงาน:
0-202-3902
เบอร์ติดต่อ:

5. ข้อมูลอื่น ๆ (Miscellaneous)
เอกสารอ้างอิง (Reference)
สอพ.กพร.6630/026/011/002/2553
หมายเลขครุภัณฑ์:
รหัสคู่มือฉบับเต็ม:
รหัสคู่มือฉบับย่อ:

-

