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สารบัญ
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
วิธีการซ่ อมทาแผ่นเหล็กและโครงสร้ างตัวเรือ
วิธีการตัดบรรจุแผ่นเหล็กตัวเรื อใต้แนวนา้
วิธีการปะทับแผ่นเหล็กตัวเรื อใต้แนวนา้
วิธีการเชื่อมพอกแนวแล่นประสานและเชื่ อมอุดแผ่นเหล็กตัวเรื อใต้แนวนา้
วิธีการเปลีย่ นและติดตั้งสังกะสีกนั กร่ อน
วิธีการขยายแบบและทาแบบจาลอง
วิธีการซ่ อมทาตัวเรื อเหนือแนวนา้ และโครงสร้ าง
8.1
วิธีการตัดบรรจุพื้นแผ่นเหล็กหรือผนัง
8.2
วิธีการปะทับพื้นแผ่นเหล็กหรื อผนังห้อง
9. วิธีการซ่ อมทาเก๋งตัวเรื ออลูมเิ นียม
9.1
วิธีการตัดบรรจุผนังชายล่าง เก๋งตัวเรื ออลูมเิ นียม
9.2
วิธีการซ่ อมทาหมุดยา้ ตัวเรื ออลูมเิ นียม
10. วิธีการใช้ เครื่ องมือกลและเครื่ องมือกล
11. รายการเครื่ องมือกลและเครื่ องจักรกล
12. ขั้นตอนการรับใบเบิกพัสดุและการเบิกพัสดุเพิม่ เติม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การรับงานซ่ อมทา
1.1 เสมียน บก.รง.ต่อเรื อเหล็ก รับใบสัง่ งานหรื อสาเนา พร้อมกับสาเนาใบเบิกพัสดุ จาก จนท.
แผนงาน กรล.อจปร.อร. ประทับตรารับหนังสือของ รง.ต่อเรื อเหล็ก ลงในใบสัง่ งาน(รับที่/วันที่/เวลา) และ
ประทับตราสัง่ ซ่อม เพื่อให้หน.นายช่าง ลงนาม แล้วดาเนินการ ดังนี้
1.2 บันทึกรายละเอียดใบสัง่ งาน ลงในสมุดรับงาน (สมุดหมายเลข 2) ของ บก.รง.ต่อเรื อเหล็ก
ดังนี้
1.2.1 ลาดับที่ใบสัง่ งานในปี งป.นั้น
1.2.2 ชื่อหน่วยงาน/ชื่อเรื อ
1.2.3 หมายเลขใบสัง่ งาน
1.2.4 ที่เลขรับ กรล.ฯ
1.2.5 จานวน วันงาน-ชม.
1.2.6 หมายเลขใบเบิกพัสดุ
1.2.7 ชื่อ รง.แม่งาน (กรณี รง.ต่อเรื อเหล็กเป็ น รง.ช่วย ให้บนั ทึก รง.แม่งานด้วย)
1.2.8 หัวเรื่ องใบสัง่ งาน
1.3 นาใบสัง่ งาน สาเนาใบเบิก ใส่แฟ้มเอกสาร เสนอ หน.นายช่าง รง.ต่อเรื อเหล็ก เพื่อทาการ
ตรวจสอบ/
ลงนามรับงาน และ หน.นายช่าง รง.ต่อเรื อเหล็ก จะมอบหมายงานให้นายช่างในการควบคุมการซ่อมทาเรื อต่อไป
2. การดาเนินการซ่ อมทา การดาเนินการซ่อมทา ปฏิบตั ิได้ 2 กรณี ดังนี้
2.1 กรณี สายงานปกติ หน.นายช่าง รง.ต่อเรื อเหล็ก ตรวจสอบรายละเอียดใบสัง่ งาน ดังนี้
2.1.1 เป็ นงานในความรับผิดชอบของ รง.ต่อเรื อเหล็กหรื อไม่ (Job Description) และมี
รายละเอียดในการทางานถูกต้อง หากมีขอ้ สงสัยหรื อต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ประสาน นผง.กรล.ฯ หรื อ
นายช่าง กผป.ฯ
2.1.2 สาเนาใบเบิกพัสดุ เป็ นพัสดุสารองคลังหรื อรอการจัดซื้อ หากรอการจัดซื้อให้ประสาน จนท.
พัสดุ/นายช่าง กผป.ฯ ในการติดตามพัสดุเพื่อให้การซ่อมทาแล้วเสร็ จตามแผน
2.1.3 แบบแปลน ถูกต้องหรื อไม่ หากขัดข้องให้ประสาน จนท.แผนงานส่งคืน กผป.ฯทาการแก้ไข
ให้ถูกต้อง
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2.1.4 แผนการซ่อมทา เหมาะสมกับปริ มาณของงานหรื อไม่ หากระยะเวลาน้อยไป ประสาน
นายทหารแผนงานในการปรับแผน เมื่อมีรายละเอียดถูกต้อง หน.นายช่าง ลงนามรับงาน พร้อมกับมอบหมาย
งานให้นายช่าง เป็ นผูค้ วบคุมการซ่อมทาเรื อ
2.1.5 จัด หน.งาน (ช่างต่อเรื อชั้น 3) เพื่อช่วยเหลือ นายช่างในการกากับดูแลการซ่อมทาเรื อ
2.2 กรณี งานเร่ งด่วน (ฉุกเฉิน)
2.2.1 เมื่อ หน.นายช่าง รง.ต่อเรื อเหล็ก ได้รับสาเนาใบสัง่ งานหรื อได้รับการประสานจาก นผง.
กรล.ฯหรื อนายช่างตัวเรื อ กผป.ฯให้ หน.นายช่าง รง.ต่อเรื อเหล็ก พิจารณาสัง่ ซ่อมทาได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งรอ
ใบสัง่ งานและสาเนาใบเบิกพัสดุ ซึ่งนายช่างตัวเรื อ กผป.ฯ จะออกให้ภายหลัง รายละเอียดการปฏิบตั ิในการ
ซ่อมทา เหมือน กรณี สายงานปกติ
2.2.2 พัสดุที่ใช้ในการซ่อมทา ให้พิจารณาใช้พสั ดุสารอง รง.หรื อให้ กผป.ฯออกใบยืมให้ก่อน
2.3 หน.งาน(ช่างต่อเรื อชั้น 3) ที่ทาหน้าที่จ่ายงาน (ห้อง หน.งาน) เมื่อได้รับใบสัง่ งาน สาเนาใบเบิก
พัสดุ แบบแปลน ที่ หน.นายช่าง ลงนามแล้วจากเสมียน บก.รง.ต่อเรื อเหล็ก ให้บนั ทึกรายละเอียด ลงในสมุด
รับงานของห้อง หน.งาน (สมุดหมายเลข 2) ดังนี้
2.3.1 ลาดับที่ใบสัง่ งานในปี งป.นั้น
2.3.2 ชื่อหน่วยงาน/ชื่อเรื อ
2.3.3 หมายเลขใบสัง่ งาน
2.3.4 ที่เลขรับ กรล.ฯ
2.3.5 จานวน วันงาน-ชม
2.3.6 หมายเลขใบเบิกพัสดุ
2.3.7 ชื่อ รง.แม่งาน
2.3.8 หัวเรื่ องใบสัง่ งาน
2.4 หน.งานที่ทาหน้าที่จ่ายงาน นาใบสัง่ งานและสาเนาใบเบิก ส่งให้นายช่างที่ควบคุมการซ่อมทาเรื อ
พร้อมให้เซ็นชื่อลงในสมุดรับงาน เก็บใบสัง่ งานไว้เป็ นหลักฐานในแฟ้มเอกสาร 1 ฉบับ
2.5 หน.งานที่ทาหน้าที่จ่ายงาน ประสาน หน.นายช่างฯ ในการจัดสรรแรงงาน(ชุดช่าง) ไปปฏิบตั ิงานที่
เรื อโดยชุดช่าง 1 ชุด ประกอบด้วยช่าง 3 นาย ดังนี้
2.5.1 หน.ชุด/ ช่างประกอบ (ช่างต่อเรื อชั้น 2)
2.5.2 ช่างตัดแก๊ส
2.5.3 ช่างแล่นประสาน
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2.6 หน.งานที่ทาหน้าที่จ่ายงาน บันทึกการจัดสรรแรงงาน(ชุดช่าง) ลงในแบบฟอร์ม กรล 311-1 (การ
จัดชุดปฏิบตั ิงานประจาสัปดาห์)
2.7 กรณีการซ่อมทาตัวเรื อใต้แนวน้ า นายช่าง/หน.งาน ที่ควบคุมการซ่อมทาเรื อ ดาเนินการ ดังนี้
2.7.1 ตรวจตัวเรื อใต้แนวน้ าตามวัน/เวลาที่ นายช่างตัวเรื อ กผป.อจปร.อร.ออกใบนัดตรวจเรื อ
โดยตรวจร่ วมกับ นผง.กรล.ฯ นายช่างตัวเรื อ กผป.ฯ นายช่างแผนกทดสอบโครงสร้าง กคภ.ฯ นายช่างกอง
ออกแบบและ จนท.เรื อ
2.7.2 นายช่าง/หน.งาน จดบันทึก ชื่อแผ่นเหล็กและวิธีการซ่อมทา (ตัดเปลี่ยน/ตัดบรรจุ/ปะทับ/
เชื่อมพอก) เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการซ่อมทาและจัดทาแผนงาน
2.7.3 เมื่อตรวจตัวเรื อใต้แนวน้ าแล้วเสร็ จ เข้าร่ วมประชุมกับนายช่างตัวเรื อ กผป.ฯ และ นผง.
กรล.ฯเพื่อกาหนดขอบเขตและจัดทาแผนงานในการซ่อมทาเรื อ เสนอแนะในที่ประชุมในการกาหนดระยะเวลา
ซ่อมทาในแต่ละงานให้เหมาะสมกับเนื้องาน
2.7.4 เขียนแผนการซ่อมทาตัวเรื อใต้แนวน้ าแล้วเสร็ จ ( แผน BAR CHART ) ตาม
แบบฟอร์ม ของ
รง.ต่อเรื อเหล็ก และจานวนชุดช่าง เสนอ หน.นายช่าง รง.ต่อเรื อเหล็ก เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแผน
การซ่อมทา
2.8 กรณี งานตัวเรื อเหนือแนวน้ า นายช่าง/หน.งาน ที่ควบคุมการซ่อมทาเรื อ ดาเนินการ ดังนี้
2.8.1 เมื่อได้รับใบสัง่ งานหรื อสาเนาใบสัง่ งาน ไปตรวจสอบงานตามรายละเอียดในใบสัง่ งานที่เรื อ
ประสานกับ จนท.เรื อในการบอกตาแหน่งที่จะซ่อมทา ตรวจดูสิ่งกีดขวางในการซ่อมทาและประสานกับ รง.
ช่วยในการรื้ อถอน หากเป็ นถังน้ ามันแจ้ง จนท.เรื อ สูบถ่ายและให้ กคภ.ฯตรวจวัดไอระเหยก่อนการซ่อมทา
2.8.2 เขียนแผนการซ่อมทาตัวเรื อเหนือแนวน้ าแล้วเสร็ จ (แผน BAR CHART) ตาม
แบบฟอร์ม ของ
รง.ต่อเรื อเหล็ก และจานวนชุดช่าง เสนอ หน.นายช่าง รง.ต่อเรื อเหล็ก เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ
แผนการซ่อมทา
2.9 เจ้าหน้าที่กระซับ รง.ต่อเรื อเหล็ก ดาเนินการ ดังนี้
2.9.1 เบิกพัสดุตามรายการในใบเบิกพัสดุหรื อใบยืมหรื อที่ได้รับ จาก จนท.พัสดุ กรล.ฯ จากคลัง
พัสดุ เพื่อให้มีพสั ดุพร้อมที่จะใช้ในการซ่อมทาเรื อ บันทึกรายละเอียด ลงในแบบฟอร์ม ดังนี้
- แบบฟอร์ม กรล 311-2 (การบ่งบอกสถานภาพพัสดุ)
ผลิต 19 เม.ย.47

หน้า 4 ของ 72 หน้า

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของ รง.ต่ อเรื อเหล็ก

- แบบฟอร์ม กรล 311-3 (ที่มาของพัสดุซ่อมทาเรื อ)
2.9.2 จ่ายพัสดุ เครื่ องมือช่างและอุปกรณ์นิรภัย ที่ใช้ในการซ่อมทาเรื อตามที่ นายช่าง/หน.งาน
ขอเบิก และเรี ยกคืนเมื่อการซ่อมทาแล้วเสร็ จ รวมทั้งตรวจสอบเครื่ องมือช่างให้พร้อมใช้งาน หากชารุ ดให้เสนอ
รายงานซ่อมทาผ่าน บก.รง.ต่อเรื อเหล็ก
2.9.3 สนับสนุนการขนย้ายช่าง เครื่ องมือช่างและแผ่นเหล็กหรื อชิ้นงานที่ใช้ซ่อมทาจาก รง.ไปที่
เรื อซ่อม โดยใช้รถหัวลากและรถชานต่า
2.9.4 เมื่อมีการรับและจ่ายพัสดุ ต้องลงบันทึกในสมุด รับ-จ่ายของกระซับ รง. (สมุดหมายเลข
2) ดังนี้
- หมายเลข LOT หรื อฎีกาของพัสดุ
- หมายเลขใบสัง่ งาน
- หน่วยงาน/เรื อ ที่ใช้พสั ดุ
- หัวเรื่ องใบสัง่ งาน
- รายการพัสดุที่เบิก
- วัน/เดือน/ปี ที่รับ-จ่ายพัสดุ
- ชื่อผูร้ ับ-จ่ายพัสดุ
3. การปิ ดงานและส่ งมอบงาน เมื่อการซ่อมทาแล้วเสร็ จ ในแต่ละหัวข้อใบสัง่ งาน นายช่าง/หน.งาน ที่
ควบคุมการซ่อมทาเรื อ ดาเนินการ ดังนี้
3.1 กรณี รง.ต่อเรื อเหล็ก เป็ นรง.แม่งาน ให้แจ้งกับ จนท. เรื อที่ซ่อมทา(นายทหาร) ตรวจดูความ
เรี ยบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานซ่อมทาเรี ยบร้อย จึงให้ จนท.ทางเรื อ เซ็นชื่อปิ ดงาน ในใบสัง่ งาน
3.2 กรณี รง.ต่อเรื อเหล็ก เป็ นรง.ช่วย ให้แจ้งกับ รง.แม่งาน ทราบว่า การซ่อมทาตัวเรื อแล้วเสร็ จ
ร่ วมกันตรวจดูความเรี ยบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานซ่อมทาเรี ยบร้อย จึงให้ จนท.ทางเรื อ เซ็นชื่อปิ ดงาน ใน
ใบสัง่ งาน
3.3 รวบรวมใบสัง่ งาน และแนบเอกสารควบคุมคุณภาพ ส่งเสมียน บก.รง.ต่อเรื อเหล็ก เพื่อเสนอ หน.
นายช่าง ลงนามและเสนอ กรล.อจปร.อร. ดาเนินการต่อไป ทุกวันที่ 5 ของเดือน ดังนี้
3.3.1 ใบสัง่ งานที่เซ็นปิ ดงานทั้งหมด แยกเป็ น รง.แม่งานและ รง.ช่วย
3.3.2 แบบฟอร์ม กรล 311-4 (การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานของ รง.ต่อเรื อเหล็ก)
3.3.3 แบบบันทึกการซ่อมทาตัวเรื อและโครงสร้าง รง.ต่อเรื อเหล็ก
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วิธีการซ่ อมทาแผ่นเหล็กและโครงสร้ างตัวเรื อ
วิธีการตัดเปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวเรื อใต้แนวน้ า
1. การรับดาเนินการ
1.1 นายช่าง/หน.งาน รง.ต่อเรื อเหล็ก ตรวจสอบใบสัง่ งานและสารวจบริ เวณที่จะซ่อมทาว่ามีสิ่งกีดขวางใน
การทางานหรื อไม่ เช่น มีฝ้าไม้/ฝ้าโลหะ/ฝ้าใยแก้ว ท่อทางต่างๆ พื้นปูน/กระเบื้องยาง ให้ประสาน รง.ช่วยในการ
รี้ อถอนสิ่ งกีด ขวางต่ างๆ (Inway) หรื อเป็ นที่สูงไม่สะดวกในการทางาน ประสาน รง.เชือกรอกและการอู่ ตั้ง
นัง่ ร้านและหากแผ่นเหล็กบริ เวณที่จะซ่อมทาติดหมอนรอง ให้ประสาน รง.เชือกรอกและการอู่ ทาการรื้ อหมอน
1.2 จัดชุดช่าง 1 ชุดประกอบด้วย หน.ชุด(ช่างประกอบ) ช่างแล่นและ ช่างแก๊ส
1.3 เบิกเครื่ องมือ อุปกรณ์ และพัสดุที่ใช้ซ่อมทาจาก จนท.กระซับรง. งาน ถ้าตัดเปลี่ยนด้วยแผ่นเหล็กดา
ต่อเรื อธรรมดามาตรฐาน LLOYDS GRADE A (เบิกลวดแล่นประสานเบอร์ E-6011) หรื อแผ่นเหล็กต่อเรื อกาลัง
ดันสูง (เบิกลวดแล่นประสานเบอร์ E-7016)ขนย้ายตูแ้ ล่นประสาน ขวดแก๊สพร้อมอุปกรณ์ โดยรถพ่วงชานต่าของ
รง. ไปที่เรื อซ่อม
1.4 ชุดช่าง เตรี ยมเครื่ องมือและอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น หมวกนิรภัย โล่ห์บงั หน้าชนิดมือถือ
ถุงมือหนัง ปลอกแขนหนัง ฆ้อนปอนด์ ฆ้อนเคาะSlag สกัด รอก แปรงลวด ให้พร้อมในการปฏิบตั ิงาน
2. การหมายตาแหน่งแผ่นเหล็กตัวเรื อ
2.1 การตัดเปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวเรื อใต้แนวน้ า เป็ นการตัดเปลี่ยนทั้งแผ่นจนถึงแนวแล่นประสานเดิม
2.2 หน.ชุด หมายชื่อแผ่นเหล็ก และใช้แนวแล่นประสานเดิมเป็ นแนวกรอบในการตัดแผ่นเหล็ก
3. การตัดรื้ อแผ่นเหล็กตัวเรื อ
3.1 นายช่าง/หน.งาน แจ้งให้ จนท.เรื อ(นายยามประจาวัน ) จัดยามเฝ้าไฟบริ เวณที่จะตัดแผ่นเหล็ก
3.2 ช่างแก๊ส ตัดเลาะเปิ ดแผ่นเหล็กตัวเรื อที่ชารุ ดออกแนวแล่นประสานเดิม ระวังอย่าให้โดน
โครงสร้างภายในตัวเรื อ เช่น กงตามยาว กงตามขวาง ฝากั้นห้อง แผ่น Floor
3.3 การตัดแผ่นเหล็ก ให้เริ่ มตัดแนวนอน(แนว-SEAM) ด้านบนก่อน แล้วจึงตัดแนวตั้ง(แนว-BUTT)
โดยตัดเปิ ดแผ่นเหล็กให้หลุดออกเป็ นช่องๆ ตามแนวกงตามยาวและกงตามขวางที่ตดั ผ่านกัน หรื อแนวกันอ่อนที่
ติดกับแผ่นเหล็ก จนถึงแนวแล่นประสานเดิมทั้ง 4 ด้าน ซึ่งเป็ นแนวกรอบที่หมายตาแหน่งไว้
3.4 เมื่อตัดเปิ ดแผ่นเหล็กตัวเรื อแล้วเสร็ จ รอยตัดแนวนอนและแนวตั้งทั้ง 4 มุมให้ตดั เลาะแผ่นเหล็กตาม
แนวกงออกไปอีก อย่างน้อยด้านละ 150 ม.ม. ( 6 นิ้ว) เพื่อให้เกิดรอยเชื่อมที่สมบูรณ์และลดแรงเค้นของแผ่นเหล็ก
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3.5 ใช้แก๊สเป่ า/หรื อเลาะแนวแล่นเดิม (SLAG) ที่ติดกับโครงสร้างตัวเรื อ ให้รอยตัดเรี ยบเสมอกัน
3.6 ระยะห่างรอยตัดให้คลาดเคลื่อน จากแนวกรอบที่หมายได้ไม่เกินความหนาของแผ่นเหล็กตัวเรื อ
3.7 นายช่าง/หน.งาน ตรวจดูโครงสร้างภายในตัวเรื อ มีการผุกร่ อนหรื อไม่ ถ้าผุกร่ อนต้องแจ้งให้ นาย
ช่างตัวเรื อ กผป.ฯ มาสารวจว่าต้องทาการตัดเปลี่ยนโครงสร้างภายในตัวเรื อหรื อไม่และออกใบสัง่ งานเพิ่มเติม
เนื่องจากในการตรวจเรื อครั้งแรก จะไม่เห็นการผุกร่ อนของโครงสร้างภายในตัวเรื อ (Unforseen)
4. การขยายแบบและทาแบบจาลอง
4.1 การทางาน ดูรายละเอียดในหัวข้อการขยายแบบและทาแบบจาลอง
5. การตัดแผ่นเหล็กและการดัดขึ้นรู ป
5.1 การตัดแผ่นเหล็ก
5.1.1 เมื่อช่างขยายแบบหมายระยะการตัดลงบนแผ่นเหล็ก ด้วยการตีเส้นสีน้ าลงบนแผ่นเหล็ก
เรี ยบร้อยแล้ว
5.1.2 ใช้เครนยกยกแผ่นเหล็กขึ้นวางบน JIG สาหรับใช้ตดั แผ่นเหล็ก
5.1.3 ช่างตัดแก๊สบน รง. ตัดแผ่นเหล็กตามเส้นแนวกรอบที่หมายไว้ท้งั 4 ด้าน
5.1.4 หากต้องตัดแผ่นเหล็กเป็ นวงกลม เช่น รู ลดน้ าหนัก (Lighting Hole) หรื อท่อแก๊สเสีย ต้องตัดให้
กลมตามแบบ เนื่องจากเป็ นโครงสร้างส่วนที่แข็งแรงซึ่งอาจเกิดรอยแตกได้เมื่อใช้งานในระยะยาว
5.1.5 แผ่นเหล็กความหนาไม่เกิน 8 ม.ม. และหน้ากว้างไม่เกิน 3,000 ม.ม. ใช้เครื่ องตัดแบบกรรไกร
D – 28
5.2 การดัดแผ่นเหล็กขึ้นรู ป
5.2.1 หน.ช่างดัดบน รง. จัดช่างดัดประจาเครื่ องมือกล เมื่อได้รับแบบลองดัดจากช่างขยายแบบ ต้อง
ตรวจสอบโดยนาแบบลองดัดไปทาบกับแผ่นเหล็กชิ้นงาน เพื่อให้ทราบลาดับขั้นตอนที่จะใช้ในการดัด
5.2.2 การดัดจะใช้ เครื่ องกดแผ่นเหล็ก D-32 และเครื่ องดัดแผ่นเหล็ก D-54 หน.ช่างดัด ควบคุมช่าง
ดัดบน รง. ทาการดัดแผ่นเหล็กให้ได้ตามแบบลองดัด
5.2.3 การดัดแผ่นเหล็ก ให้ระยะคลาดเคลื่อนจากลองดัดที่ยอมรับได้ 0 - 25 ม.ม. เพื่อให้ง่ายในการ
ประกอบ
5.2.4 การพับฉากตัว L ใช้เครื่ องกด D–53 ปี กกว้างไม่เกิน 100 ม.ม. และความหนา
แผ่นเหล็กไม่เกิน 8 ม.ม.
5.2.5 เมื่อดัดแผ่นเหล็กแล้วเสร็ จ ให้เชื่อมห่วงติดเพื่อใช้สาหรับยกชิ้นงาน (หากชิ้นงานมีน้ าหนักมาก)
5.2.6 หน.ช่างดัดบันทึกผลการดัดลงในแบบฟอร์ม กรล 311-7 (การตรวจสอบงานดัดแผ่น
เหล็ก)
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6. การประกอบโครงสร้างและแผ่นเหล็กตัวเรื อ
6.1 การประกอบโครงสร้างตัวเรื อ
6.1.1 เมื่อมีการตัดเปลี่ยนโครงสร้างภายในตัวเรื อ เช่น กงตามยาว-ตามขวาง ฝากั้นหรื อแผ่น Floor ให้
ทาการประกอบและแล่นประสานโครงสร้างภายในให้แล้วเสร็ จก่อนที่จะประกอบแผ่นเหล็กตัวเรื อ
6.1.2 ถ้ามีการตัดเปลี่ยนโครงสร้างภายในตัวเรื อ ต้องตัดเลาะแนวเชื่อมเดิมออกจากโครงสร้าง
(กงตามยาว-ตามขวาง) ออกไปอีกอย่างน้อย 150 ม.ม. เพื่อให้เกิดแนวเชื่อมที่สมบูรณ์
6.2 การประกอบแผ่นเหล็กตัวเรื อ
6.2.1 ช่างประกอบต้องสร้างอุปกรณ์ใช้ในการประกอบ เช่น ปลิง (แผ่นเหล็กรู ปตัว L หน้ากว้าง 2 นิ้ว
ขนาด 2 x 6 นิ้ว ใช้ต้งั รองรับแผ่นเหล็ก) รองกันตก (แผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 x 6 นิ้ว ใช้ในการกั้นแผ่น
เหล็กไม่ให้ลม้ ) ประตูจีน (แผ่นเหล็ก 3 ชิ้นขนาด 2 x 6 นิ้วเชื่อมติดกัน 3 ด้านลักษณะรู ปตัว Uใช้อดั แผ่นเหล็กให้
แนบกับโครงสร้างตัวเรื อ) ความหนาต้องมากกว่าความหนาแผ่นเหล็กที่จะประกอบ
6.2.2 ช่างประกอบเตรี ยมเครื่ องมือที่จะใช้ประกอบ เช่น ลิ่มไม้ ลิ่มเหล็ก ฆ้อนปอนด์ รอกโซ่ขนาด
2 – 5 ตัน จานวน 1 – 2 ตัว และชุดเครื่ องมือตัดแก๊ส
6.2.3 เชื่อมตั้งปลิงรองรับแผ่นเหล็กที่ขอบล่างรอยตัดโดยให้ปลิงอยูห่ ่างจากขอบรอยตัดประมาณ
25 ม.ม.
6.2.4 นายช่าง/หน.งาน ประสาน รง.เชือกรอก เพื่อยกแผ่นเหล็กขึ้นตั้งบนปลิง เมื่อยกแผ่นเหล็กขึ้นตั้ง
บนปลิงแล้ว ใช้แก๊สเจียรตัดแต่งขอบแผ่นเหล็กให้เข้าในช่องแผ่นเหล็กที่ตดั ออก แล้วเชื่อมเหล็กรองกันตกติดกับ
แผ่นเหล็ก ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
6.2.5 เชื่อมประตูจีนตรงขอบแผ่นเหล็ก ใช้ลิ่มไม้หรื อลิ่มเหล็กประกบกัน สอดเข้าร่ องประตูจีนใช้ฆอ้ น
ปอนด์ตีลมิ่ อัดแผ่นเหล็กให้แนบกับโครงสร้างตัวเรื อเดิมมากที่สุด โดยการช่วยเหลือของช่างแก๊สในการเจียรแต่ง
แนวขอบแผ่นเหล็ก และช่างแล่นประสานในการเชื่อมเกาะ
6.2.6 หากแผ่นเหล็กที่จะประกอบมีขนาดใหญ่และมีความหนามาก ให้เชื่อมห่วงติดและใช้รอกโซ่ช่วย
ดึงแผ่นเหล็กอัดให้แนบกับโครงสร้าง
6.2.7 ช่างแล่น ทาการเชื่อมเกาะ (TACK WELD) แผ่นเหล็กชิ้นงานติดกับโครงสร้างภายในตัวเรื อ
7. การแล่นประสานและเจียรตบแต่ง
7.1 เมื่อประกอบแผ่นเหล็กตัวเรื อแนบกับโครงสร้างภายในตัวเรื อและทาการเชื่อมเกาะแล้วเสร็ จ
7.2 ช่างแล่น แล่นประสานแผ่นเหล็กด้านในตัวเรื อติดกับโครงสร้างภายใน (กงตามยาว-ตามขวาง
ฝากั้นห้องแผ่นFloor) โดยเริ่ มแล่นจากแนวนอนก่อน ( ขวา-ซ้าย ) แล้วจึงแล่นแนวตั้ง ( แล่นขึ้น ) โดย
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แล่นเป็ นช่องๆ (CELL- METHOD ) ตามแนวกงตามยาวและกงตามขวาง ภายในแนวกรอบแผ่นเหล็ก
ที่ตดั เปลี่ยนทั้งหมด โดยแล่นจากกึ่งกลางแผ่นเหล็กออกไปด้านนอกแผ่น เพื่อไม่ให้เกิดความเค้นในแผ่นเหล็ก
7.3 เมื่อแล่นประสานแผ่นเหล็กติดกับโครงสร้างภายในแล้วเสร็ จ เตรี ยมรอยต่อแผ่นเหล็กด้านในตัว
เรื อ ด้วยการเคาะ Slag ด้วยค้อน หรื อใช้แปลงลวดขัด (ยกเว้นแผ่นเหล็กหนาเกิน 10 ม.ม.ให้เซาะร่ อง
รอยต่อเป็ นรู ปตัว V )
7.4 แล่นประสานรอยต่อแผ่นเหล็กด้านในตัวเรื อ เริ่ มแล่นจากแนวนอนก่อน (ขวา-ซ้าย) แล้วเสร็ จ
จึงแล่นแนวตั้งโดยแล่นจากล่างขึ้นบน เพื่อไม่ให้รอยเชื่อมที่หลอมละลายย้อยลง
7.5 ช่างเจียรเตรี ยมรอยต่อแผ่นเหล็กด้านนอกตัวเรื อโดยใช้มอเตอร์หินเจียร์หรื อใช้อาร์กคาร์บอน
(Arc-Air) เซาะร่ องรอยต่อให้เป็ นรู ปตัว V จนถึงเหล็กของแนวเชื่อมด้านใน การเตรี ยมรอยต่อแนวเชื่อมแผ่น
เหล็กด้านนอกตัวเรื อจะต้องใช้ความปราณีต นายช่าง/หน.งาน ต้องตรวจสอบรอยต่อให้ถูกต้องก่อนการแล่น
ประสาน เพื่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่ องหลังจากการเชื่อม
7.6 ช่างแล่น แล่นประสานรอยต่อแผ่นเหล็กด้านนอกตัวเรื อ โดยเริ่ มแล่นจากแนวนอนก่อน (ขวาซ้าย) แล้วเสร็ จจึงแล่นแนวตั้งโดยแล่นขึ้นบน จนแล้วเสร็ จ
7.7 ตรวจรัว่ แนวเชื่อมด้วยของเหลว ใช้น้ ามันดีเซลทาตามแนวเชื่อมด้านในตัวเรื อ ( ส่วน ถัง
นม.ชพ./
ถังน้ า ตรวจรั่วด้วยการอัดน้ าในถัง ) หากพบรอยรั่วให้แก้ไขแนวเชื่อมด้วยร่ องเซาะแนวเดิมออก แล้วแล่น
ประสานบริ เวณที่รั่วใหม่ และตรวจรั่วซ้ าอีกจนผ่าน)
7.8 ช่างเชื่อมเบิกลวดเชื่อมให้ตรงกับลักษณะงาน ถ้าเป็ นแผ่นเหล็ก HIGH-TENSILE ใช้
ลวดเบอร์
E-7016 หรื อ E-7018 ก่อนนาไปใช้งานทุกครั้ง ต้องอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้นฟลักซ์ ในตูอ้ บที่
อุณหภูมิ
350 0C เป็ นเวลาอย่างน้อย 1 ช.ม. และนาไปรักษาอุณหภูมิในกระบอกอบลวด 120 0C หากนาลวดออก
จากกระบอกอบลวดเกิน 4 ช.ม.และไม่ได้ใช้งาน ต้องนาไปอบใหม่ ส่วนแผ่นเหล็กดาต่อเรื อใช้ลวดเบอร์ E6011 ก่อนนาไปใช้งาน ไม่จาเป็ นต้องอบลวดเชื่อมในตูอ้ บ
7.9 เมื่อการเตรี ยมรอยต่อผิดพลาดหรื อมีระยะรอยต่อแผ่นเหล็ก (Root Opening) มากเกินไปให้ทา
การเชื่อมเรี ยกเนื้อ (BUILD–UP WELD) ได้แต่ตอ้ งไม่เกินขนาดความหนาแผ่นเหล็ก ถ้าช่องที่ฐานมีขนาดเกิน
กว่า 25 ม.ม. ให้ทาการตัดบรรจุระหว่างรอยต่อเดิม โดยให้มีขนาด 300 x 300 ม.ม.ขึ้นไป
7.10 นายช่าง/หน.งาน แจ้งแผนกทดสอบโครงสร้าง กคภ.ฯ ตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยวิธี VT.
และ
ผลิต 19 เม.ย.47

หน้า 9 ของ 72 หน้า

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของ รง.ต่ อเรื อเหล็ก

X-RAY

8. การปิ ดงานและส่งมอบงาน
8.1 เมื่อการซ่อมทาแล้วเสร็ จในแต่ละหัวข้อใบสัง่ งาน ให้ นายช่าง/หน.งาน ที่ควบคุมการซ่อมทาเรื อทา
การปิ ดงานและส่งมอบงาน
8.2 กรณี รง.ต่อเรื อเหล็ก เป็ นรง.แม่งาน ให้แจ้งกับ จนท. เรื อที่ซ่อมทา(นายทหาร) ตรวจดูความเรี ยบร้อย
ของงาน เมื่อเห็นว่างานซ่อมทาเรี ยบร้อย จึงให้ จนท.ทางเรื อ เซ็นชื่อปิ ดงาน ในใบสัง่ งาน
8.3 กรณี รง.ต่อเรื อเหล็ก เป็ นรง.ช่วย ให้แจ้งกับ รง.แม่งาน ทราบว่า การซ่อมทาตัวเรื อแล้วเสร็ จ ร่ วมกัน
ตรวจดูความเรี ยบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานซ่อมทาเรี ยบร้อย จึงให้ จนท.ทางเรื อ เซ็นชื่อปิ ดงาน ในใบสัง่ งาน
8.4 รวบรวมใบสัง่ งาน และแนบเอกสารควบคุมคุณภาพ ส่งเสมียน บก.รง.ต่อเรื อเหล็ก เพื่อเสนอ หน.นาย
ช่าง ลงนามและเสนอ กรล.อจปร.อร. ดาเนินการต่อไป ทุกวันที่ 5 ของเดือน ดังนี้
8.4.1 ใบสัง่ งานที่เซ็นปิ ดงานทั้งหมด แยกเป็ น รง.แม่งานและ รง.ช่วย
8.4.2 แบบฟอร์ม กรล 311-4 (การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานของ รง.ต่อเรื อเหล็ก)
8.4.3 แบบบันทึกการซ่อมทาตัวเรื อและโครงสร้าง รง.ต่อเรื อเหล็ก
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วิธีการตัดบรรจุแผ่นเหล็กตัวเรื อใต้ แนวน้า
1. การรับดาเนินการ
1.1 นายช่าง/หน.งาน รง.ต่อเรื อเหล็ก ตรวจสอบใบสัง่ งานและสารวจบริ เวณที่จะซ่อมทาว่ามีสิ่งกีด
ขวางในการทางานหรื อไม่ เช่น มีฝ้าไม้/ฝ้าโลหะ/ฝ้าใยแก้ว ท่อทางต่างๆ พื้นปูน/กระเบื้องยาง ให้ประสาน
รง.ช่วยในการรี้ อถอนสิ่งกีดขวางต่างๆ (Inway) หรื อเป็ นที่สูงไม่สะดวกในการทางาน ประสาน รง.เชือก
รอกและการอู่ ตั้งนัง่ ร้านและหากแผ่นเหล็กบริ เวณที่จะซ่อมทาติดหมอนรอง ให้ประสาน รง.เชือกรอกและการอู่
ทาการรื้ อหมอน
1.2 จัดชุดช่าง 1 ชุดประกอบด้วย หน.ชุด(ช่างประกอบ) ช่างแล่นและ ช่างแก๊ส
1.3 เบิกเครื่ องมือ อุปกรณ์ และพัสดุที่ใช้ซ่อมทาจาก จนท.กระซับรง. งาน ถ้าตัดบรรจุดว้ ยแผ่น
เหล็กดาต่อเรื อธรรมดามาตรฐาน LLOYDS GRADE A (ให้เบิกลวดแล่นประสานเบอร์ E-6011 )
หรื อด้วยแผ่นเหล็กต่อเรื อกาลังดันสูง (ให้เบิกลวดแล่นประสานเบอร์ E-7016 ) ขนย้ายตูแ้ ล่นประสาน ขวด
แก๊สพร้อมอุปกรณ์ โดยรถพ่วงชานต่าของ รง. ไปที่เรื อซ่อม
1.4 ชุดช่าง เตรี ยมเครื่ องมือและอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น หมวกนิรภัย โล่ห์บงั หน้าชนิดมือถือ
ถุงมือหนัง ปลอกแขนหนัง ฆ้อนปอนด์ ฆ้อนเคาะSlag สกัด รอก แปรงลวด ให้พร้อมในการปฏิบตั ิงาน
2. การหมายตาแหน่งแผ่นเหล็กตัวเรื อ
2.1 การตัดบรรจุแผ่นเหล็กตัวเรื อใต้แนวน้ า เป็ นการตัดแผ่นเหล็กเฉพาะส่วนที่ชารุ ด การหมาย
ตาแหน่งแผ่นเหล็ก ให้ หน.ชุด ดูชื่อแผ่นเหล็ก ตาแหน่งและขนาดจากใบสัง่ งาน การหมายให้ใช้กงตามขวาง
เป็ นจุดอ้างอิงโดย สังเกตได้จากหมายเลขกงข้างกราบเรื อ ขวา-ซ้าย ที่ จนท.เรื อ เขียนไว้เป็ นจุดสังเกตุในการนัง่
หมอนเมื่อเรื อเข้าอู่แห้งหรื อขึ้นลานซ่อมเรื อ หรื อจะใช้ฆอ้ นเคาะหาตาแหน่งกง
2.2 หน.ชุด หมายชื่อแผ่นเหล็ก และแนวกรอบที่จะตัดบรรจุแผ่นเหล็ก ใช้ชอล์กหินขีดตีเส้นแนว
กรอบ ถ้ามุมใดของแนวกรอบที่หมายแล้ว ไม่ถึงแนวแล่นประสานเดิม ไม่ว่าจะเป็ นแนวตั้งหรื อแนวนอน ให้
ขีดมนมุมด้านนั้นเป็ นรู ปโค้ง ¼ วงกลมโดยให้มีรัศมีไม่นอ้ ยกว่า 100 ม.ม
2.3 ขนาดแผ่นเหล็กที่จะตัดบรรจุ ต้องมีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 300 x 300 ม.ม. เพื่อให้มีพ้นื ที่ใน
การแล่นประสานและป้องกันการหดตัวแผ่นเหล็กตัวเรื อเดิมกับแผ่นเหล็กใหม่
3. การตัดรื้ อแผ่นเหล็กตัวเรื อ
3.1 นายช่าง/หน.งาน แจ้งให้ จนท.เรื อ(นายยามประจาวัน)จัดยามเฝ้าไฟ บริ เวณที่จะตัดแผ่นเหล็ก
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3.2 ช่างแก๊ส ตัดเลาะเปิ ดแผ่นเหล็กตัวเรื อที่ชารุ ดออกตามแนวที่หมายไว้ ระวังอย่าให้โดนโครงสร้าง
ภายในตัวเรื อ เช่น กงตามยาว กงตามขวาง ฝากั้นห้อง แผ่น Floor
3.3 การตัดแผ่นเหล็ก ให้เริ่ มตัดแนวนอน(แนว-SEAM) ด้านบนก่อน แล้วจึงตัดแนวตั้ง(แนวBUTT) โดยตัดเปิ ดแผ่นเหล็กให้หลุดออกเป็ นช่องตามแนวกงตามยาวและกงตามขวางที่ตดั ผ่านกัน หรื อแนว
กันอ่อนที่รับแผ่นเหล็ก จนแล้วเสร็ จให้ถึงแนวแล่นประสานเดิม ตามที่หมายไว้
3.4 รอยตัดแนวนอน ทั้งแนวบนและแนวล่าง ให้ตดั เลยออกไปอีกทั้งด้านขวาและซ้าย ห่างจากรอย
ตัดแนวตั้งอย่างน้อยด้านละ 150 ม.ม. ยกเว้นด้านที่มีการมนมุมไว้
3.5 รอยต่อของแผ่นเหล็กที่จะตัดบรรจุ จะต้องมีระยะห่างจากแนวเชื่อมเดิม อย่างน้อย 300 ม.ม.
ถ้ามีระยะน้อยกว่า 300 ม.ม. ให้ตดั ถึงแนวรอยเชื่อมเดิม และรอยต่อของแผ่นเหล็กที่จะตัดบรรจุจะต้องห่างจาก
กงหรื อฝากั้นไม่นอ้ ยกว่า 75 ม.ม.
3.6 ถ้ามุมใดของแนวกรอบที่จะตัดบรรจุ หมายแล้วไม่ถึงแนวแล่นประสานเดิม ไม่ว่าจะเป็ นแนวตั้ง
หรื อแนวนอน ให้ตดั มนมุมด้านนั้นเป็ นรู ปโค้ง ¼ วงกลมโดยให้มีรัศมีไม่นอ้ ยกว่า 100 ม.ม.
3.7 เมื่อตัดแผ่นเหล็กตัวเรื อออกจากโครงสร้างจนแล้วเสร็ จ ให้ใช้แก๊สเป่ า/หรื อเลาะแนวแล่นเดิม
(SLAG) ที่ติดกับโครงสร้างตัวเรื อ ให้แนวตัดเรี ยบเสมอกัน
3.8 ระยะห่างรอยตัดให้คลาดเคลื่อน จากแนวกรอบที่หมายได้ไม่เกินความหนาของแผ่นเหล็ก
3.9 นายช่าง/หน.งาน ตรวจดูโครงสร้างภายในตัวเรื อ มีการผุกร่ อนหรื อไม่ ถ้าผุกร่ อนต้องแจ้งให้
นายช่างตัวเรื อ กผป.ฯ มาสารวจและออกใบสัง่ งานให้เพิ่มเติม ว่าต้องทาการตัดเปลี่ยนโครงสร้างภายในตัวเรื อ
หรื อไม่ เนื่องจากในการตรวจเรื อครั้งแรก จะไม่เห็นการผุกร่ อนของโครงสร้างภายในตัวเรื อ (Unforseen)
4. การขยายแบบและทาแบบจาลอง
4.1 การทางาน ดูรายละเอียดในหัวข้อการขยายแบบและทาแบบจาลอง
5. การตัดแผ่นเหล็กและการดัดขึ้นรู ป
5.1 การตัดแผ่นเหล็ก
5.1.1 เมื่อช่างขยายแบบหมายระยะการตัดลงบนแผ่นเหล็ก ด้วยการตีเส้นสีน้ าลงบนแผ่นเหล็ก
เรี ยบร้อยแล้ว
5.1.2 ใช้เครนยกยกแผ่นเหล็กขึ้นวางบน JIG สาหรับใช้ตดั แผ่นเหล็ก
5.13 ช่างตัดแก๊สบน รง. ตัดแผ่นเหล็กตามเส้นแนวกรอบที่หมายไว้ท้งั 4 ด้าน
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5.1.4 หากต้องตัดแผ่นเหล็กเป็ นวงกลม เช่น รู ลดน้ าหนัก (Lighting Hole) หรื อท่อ
แก๊สเสีย ต้องตัดให้กลมตามแบบ เนื่องจากเป็ นโครงสร้างส่วนที่แข็งแรงซึ่งอาจเกิดรอยแตกได้เมื่อใช้งานใน
ระยะยาว
5.1.5 แผ่นเหล็กความหนาไม่เกิน 8 ม.ม. และหน้ากว้างไม่เกิน 3,00 ม.ม. ใช้เครื่ องตัด
แบบกรรไกร
D – 28
5.2 การดัดแผ่นเหล็กขึ้นรู ป
5.2.1 หน.ช่างดัดบน รง. จัดช่างดัดประจาเครื่ องมือกล เมื่อได้รับแบบลองดัดจากช่างขยาย
แบบ ต้องตรวจสอบโดยนาแบบลองดัดไปทาบกับแผ่นเหล็กชิ้นงาน เพื่อให้ทราบลาดับขั้นตอนที่จะใช้ในการดัด
5.2.2 การดัดจะใช้ เครื่ องกดแผ่นเหล็ก D - 32 และเครื่ องดัดแผ่นเหล็ก D - 54 หน.
ช่างดัด ควบคุมช่างดัด บน รง. ทาการดัดแผ่นเหล็กให้ได้ตามแบบลองดัด
5.2.3 การดัดแผ่นเหล็ก ให้ระยะคลาดเคลื่อนจากลองดัดที่ยอมรับได้ 0 - 25 ม.ม. เพื่อให้
ง่ายในการประกอบ
5.2.4 การพับฉากตัว L ใช้เครื่ องกด D – 53 ปี กกว้างไม่เกิน 100 ม.ม.และความหนา
แผ่นเหล็ก ไม่เกิน 8 ม.ม.
5.2.5 เมื่อดัดแผ่นเหล็กแล้วเสร็ จ ให้เชื่อมห่วงติดเพื่อใช้สาหรับยกชิ้นงาน (หากชิ้นงานมี
น้ าหนักมาก )
5.2.6 หน.ช่างดัดบันทึกผลการดัดลงในแบบฟอร์ม กรล 311-7 ( การตรวจสอบงานดัด
แผ่นเหล็ก )
6. การประกอบโครงสร้างและแผ่นเหล็กตัวเรื อ
6.1 การประกอบโครงสร้างตัวเรื อ
6.1.1 เมื่อมีการตัดเปลี่ยนโครงสร้างภายในตัวเรื อ เช่น กงตามยาว-ตามขวาง ฝากั้นหรื อแผ่น
Floor ให้ทาการประกอบและแล่นประสานโครงสร้างภายในให้แล้วเสร็ จก่อนที่จะประกอบแผ่นเหล็กตัวเรื อ
6.1.2 ถ้ามีการตัดเปลี่ยนโครงสร้างภายในตัวเรื อ ต้องตัดเลาะแนวเชื่อมเดิมออกจากโครงสร้าง
(กงตามยาว-ตามขวาง ) ออกไปอีกอย่างน้อย 150 ม.ม. เพื่อให้เกิดแนวเชื่อมที่สมบูรณ์
6.2 การประกอบแผ่นเหล็กตัวเรื อ
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6.2.1 ช่างประกอบต้องสร้างอุปกรณ์ใช้ในการประกอบ เช่น ปลิง (แผ่นเหล็กรู ปตัว L หน้า
กว้าง 2 นิ้ว ขนาด 2 x 6 นิ้ว ใช้ต้งั รองรับแผ่นเหล็ก ) รองกันตก (แผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 x 6
นิ้ว ใช้ในการกั้นแผ่นเหล็กไม่ให้ลม้ ) ประตูจีน (แผ่นเหล็ก 3 ชิ้นขนาด 2 x 6 นิ้วเชื่อมติดกัน 3 ด้านลักษณะ
รู ปตัว Uใช้อดั แผ่นเหล็กให้แนบกับโครงสร้างตัวเรื อ) ความหนาต้องมากกว่าความหนาแผ่นเหล็กที่จะประกอบ
6.2.2 ช่างประกอบเตรี ยมเครื่ องมือที่จะใช้ประกอบ เช่น ลิ่มไม้ ลิ่มเหล็ก ฆ้อนปอนด์ รอกโซ่
ขนาด
2 – 5 ตัน จานวน 1 – 2 ตัว และชุดเครื่ องมือตัดแก๊ส
6.2.3 เชื่อมตั้งปลิงรองรับแผ่นเหล็กที่ขอบล่างรอยตัดโดยให้ปลิงอยูห่ ่างจากขอบรอยตัด
ประมาณ
25 ม.ม.
6.2.4 นายช่าง/หน.งาน ประสาน รง.เชือกรอก เพื่อยกแผ่นเหล็กขึ้นตั้งบนปลิง เมื่อยกแผ่น
เหล็กขึ้นตั้งบนปลิงแล้ว ใช้แก๊สเจียรตัดแต่งขอบแผ่นเหล็กให้เข้าในช่องแผ่นเหล็กที่ตดั ออก แล้วเชื่อมเหล็กรอง
กันตกติดกับแผ่นเหล็ก ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
6.2.5 เชื่อมประตูจีนตรงขอบแผ่นเหล็ก ใช้ลิ่มไม้หรื อลิ่มเหล็กประกบกัน สอดเข้าร่ องประตู
จีนใช้ฆอ้ นปอนด์ตีลิ่มอัดแผ่นเหล็กให้แนบกับโครงสร้างตัวเรื อเดิมมากที่สุด โดยการช่วยเหลือของช่างแก๊สใน
การเจียรแต่งแนวขอบแผ่นเหล็ก และช่างแล่นประสานในการเชื่อมเกาะ
6.2.6 หากแผ่นเหล็กที่จะประกอบมีขนาดใหญ่และมีความหนามาก ให้เชื่อมห่วงติดและใช้
รอกโซ่ช่วยดึงแผ่นเหล็กอัดให้แนบกับโครงสร้าง
6.2.7 ช่างแล่น ทาการเชื่อมเกาะ (TACK WELD) แผ่นเหล็กชิ้นงานติดกับโครงสร้าง
ภายในตัวเรื อ
7. การแล่นประสานและเจียรตบแต่ง
7.1 เมื่อประกอบแผ่นเหล็กตัวเรื อแนบกับโครงสร้างภายในตัวเรื อและทาการเชื่อมเกาะแล้วเสร็ จ
7.2 ช่างแล่น แล่นประสานแผ่นเหล็กด้านในตัวเรื อติดกับโครงสร้างภายใน (กงตามยาว-ตามขวาง ฝา
กั้นห้องแผ่นFloor) โดยเริ่ มแล่นจากแนวนอนก่อน ( ขวา – ซ้าย ) แล้วจึงแล่นแนวตั้ง (แล่นขึ้น) โดยแล่น
เป็ นช่องๆ (CELL- METHOD ) ตามแนวกงตามยาวและกงตามขวาง ภายในแนวกรอบแผ่นเหล็กที่ตดั
เปลี่ยนทั้งหมด โดยแล่นจากกึ่งกลางแผ่นเหล็กออกไปด้านนอกแผ่น เพื่อไม่ให้เกิดความเค้นในแผ่นเหล็ก
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7.3 เมื่อแล่นประสานแผ่นเหล็กติดกับโครงสร้างภายในแล้วเสร็ จ เตรี ยมรอยต่อแผ่นเหล็กด้านในตัว
เรื อ ด้วยการเคาะ Slag ด้วยค้อน หรื อใช้แปลงลวดขัด ( ยกเว้นแผ่นเหล็กหนาเกิน 10 ม.ม.ให้เซาะร่ อง
รอยต่อเป็ น
รู ปตัว V )
7.4 แล่นประสานรอยต่อแผ่นเหล็กด้านในตัวเรื อ เริ่ มแล่นจากแนวนอนก่อน (ขวา-ซ้าย) แล้วเสร็ จจึง
แล่นแนวตั้งโดยแล่นจากล่างขึ้นบน เพื่อไม่ให้รอยเชื่อมที่หลอมละลายย้อยลง
7.5 ช่างเจียรเตรี ยมรอยต่อแผ่นเหล็กด้านนอกตัวเรื อโดยใช้มอเตอร์หินเจียร์หรื อใช้อาร์กคาร์บอน
(Arc-Air)
เซาะร่ องรอยต่อให้เป็ นรู ปตัว V จนถึงเหล็กของแนวเชื่อมด้านใน การเตรี ยมรอยต่อแนวเชื่อมแผ่นเหล็กด้าน
นอกตัวเรื อจะต้องใช้ความปราณี ต นายช่าง/หน.งาน ต้องตรวจสอบรอยต่อให้ถูกต้องก่อนการแล่นประสาน
เพื่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่ องหลังจากการเชื่อม
7.6 ช่างแล่น แล่นประสานรอยต่อแผ่นเหล็กด้านนอกตัวเรื อ โดยเริ่ มแล่นจากแนวนอนก่อน
(ขวา-ซ้าย) แล้วเสร็ จจึงแล่นแนวตั้งโดยแล่นขึ้นบน จนแล้วเสร็ จ
7.7 ตรวจรั่วแนวเชื่อมด้วยของเหลว ใช้น้ ามันดีเซลทาตามแนวเชื่อมด้านในตัวเรื อ(ส่วน ถัง นม.ชพ./
ถังน้ า ตรวจรั่วด้วยการอัดน้ าในถัง) หากพบรอยรั่วให้แก้ไขแนวเชื่อมด้วยร่ องเซาะแนวเดิมออก แล้วแล่น
ประสานบริ เวณที่รวั่ ใหม่ และตรวจรั่วซ้ าอีกจนผ่าน)
7.8 ช่างเชื่อมเบิกลวดเชื่อมให้ตรงกับลักษณะงาน ถ้าเป็ นแผ่นเหล็ก HIGH-TENSILE ใช้
ลวดเบอร์ E-7016 หรื อ E-7018 ก่อนนาไปใช้งานทุกครั้ง ต้องอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้นฟลักซ์ ใน
ตูอ้ บที่อุณหภูมิ 3500C เป็ นเวลาอย่างน้อย 1 ช.ม. และนาไปรักษาอุณหภูมิในกระบอกอบลวด 1200C
หากนาลวดออกจากกระบอกอบลวดเกิน 4 ชม.และไม่ได้ใช้งาน ต้องนาไปอบใหม่ ส่วนแผ่นเหล็กดาต่อเรื อใช้
ลวดเบอร์ E-6011 ก่อนนาไปใช้งาน ไม่จาเป็ นต้องอบลวดเชื่อมในตูอ้ บ
7.9 เมื่อการเตรี ยมรอยต่อผิดพลาดหรื อมีระยะรอยต่อแผ่นเหล็ก (Root Opening) มากเกินไป
ให้ทาการเชื่อมเรี ยกเนื้อ (BUILD–UP WELD) ได้แต่ตอ้ งไม่เกินขนาดความหนาแผ่นเหล็ก ถ้าช่องที่
ฐานมีขนาดเกินกว่า 25 ม.ม. ให้ทาการตัดบรรจุระหว่างรอยต่อเดิม โดยให้มีขนาด 300 x 300 ม.ม.ขึ้นไป
7.10 นายช่าง/หน.งาน แจ้งแผนกทดสอบโครงสร้าง กคภ.ฯ ตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยวิธี VT. และ
X-RAY
8. การปิ ดงานและส่งมอบงาน
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8.1 เมื่อการซ่อมทาแล้วเสร็ จในแต่ละหัวข้อใบสัง่ งาน ให้ นายช่าง/หน.งาน ที่ควบคุมการซ่อมทาเรื อทาการ
ปิ ดงานและส่งมอบงาน
8.2 กรณี รง.ต่อเรื อเหล็ก เป็ นรง.แม่งาน ให้แจ้งกับ จนท. เรื อที่ซ่อมทา(นายทหาร) ตรวจดูความเรี ยบร้อย
ของงาน เมื่อเห็นว่างานซ่อมทาเรี ยบร้อย จึงให้ จนท.ทางเรื อ เซ็นชื่อปิ ดงาน ในใบสัง่ งาน
8.3 กรณี รง.ต่อเรื อเหล็ก เป็ นรง.ช่วย ให้แจ้งกับ รง.แม่งาน ทราบว่า การซ่อมทาตัวเรื อแล้วเสร็ จ ร่ วมกัน
ตรวจดูความเรี ยบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานซ่อมทาเรี ยบร้อย จึงให้ จนท.ทางเรื อ เซ็นชื่อปิ ดงาน ในใบสัง่ งาน
8.4 รวบรวมใบสัง่ งาน และแนบเอกสารควบคุมคุณภาพ ส่งเสมียน บก.รง.ต่อเรื อเหล็ก เพื่อเสนอ หน.นาย
ช่าง ลงนามและเสนอ กรล.อจปร.อร. ดาเนินการต่อไป ทุกวันที่ 5 ของเดือน ดังนี้
8.4.1 ใบสัง่ งานที่เซ็นปิ ดงานทั้งหมด แยกเป็ น รง.แม่งานและ รง.ช่วย
8.4.2 แบบฟอร์ม กรล 311-4 (การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานของ รง.ต่อเรื อเหล็ก)
8.4.3 แบบบันทึกการซ่อมทาตัวเรื อและโครงสร้าง รง.ต่อเรื อเหล็ก

วิธีการปะทับแผ่นเหล็กตัวเรื อใต้ แนวน้า
1. การรับดาเนินการ
1.1 นายช่าง/หน.งาน รง.ต่อเรื อเหล็ก ตรวจสอบใบสัง่ งานและสารวจบริ เวณที่จะซ่อมทาว่ามีสิ่งกีดขวางใน
การทางานหรื อไม่ เช่น มีฝ้าไม้ ฝ้าโลหะ ฝ้าใยแก้ว ที่อาจเกิดไฟไหม้ในระหว่างซ่อมทา ให้ประสาน รง.ช่วยใน
การรี้ อถอนสิ่งกีดขวางต่างๆ (Inway) หรื อเป็ นที่สูงไม่สะดวกในการทางาน ประสาน รง.เชือกรอกและการอู่ ตั้ง
นัง่ ร้านและหากแผ่นเหล็กบริ เวณที่จะซ่อมทาติดหมอนรอง ให้ประสาน รง.เชือกรอกและการอู่ ทาการรื้ อหมอน
1.2 จัดชุดช่าง 1 ชุดประกอบด้วย หน.ชุด(ช่างประกอบ) ช่างแล่นและ ช่างแก๊ส
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1.3 เบิกเครื่ องมือ อุปกรณ์ และพัสดุที่ใช้ซ่อมทาจาก จนท.กระซับรง. งาน ถ้าปะทับด้วยแผ่นเหล็กดาต่อ
เรื อธรรมดามาตรฐาน LLOYDS GRADE A (เบิกลวดแล่นประสานเบอร์ E-6011) หรื อแผ่นเหล็กต่อเรื อกาลังดัน
สูง (เบิกลวดแล่นประสานเบอร์ E-7016 ) ขนย้ายตูแ้ ล่นประสาน ขวดแก๊สพร้อมอุปกรณ์ โดยรถพ่วงชานต่าของ
รง. ไปที่เรื อซ่อม
1.4 ชุดช่าง เตรี ยมเครื่ องมือและอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น หมวกนิรภัย โล่ห์บงั หน้าชนิดมือถือ ถุง
มือหนัง ปลอกแขนหนัง ฆ้อนปอนด์ ฆ้อนเคาะSlag สกัด รอก แปรงลวด ให้พร้อมในการปฏิบตั ิงาน
2. การหมายตาแหน่งแผ่นเหล็กตัวเรื อ
2.1 การปะทับแผ่นเหล็กตัวเรื อใต้แนวน้ า เป็ นการซ่อมทาแผ่นเหล็กที่ผกุ ร่ อนหรื อเกิดรู ทะลุ
2.2 หน.ชุด หมายชื่อแผ่นเหล็ก และแนวกรอบที่จะปะทับแผ่นเหล็ก โดยขนาดปะทับรายละเอียดใน
ใบสัง่ งาน
2.3 หน.ชุด ใช้ชอล์กหินและไม้แบบหรื อเหล็กเส้น แนบกับแผ่นเหล็กตัวเรื อ แล้วขีดตีเส้นลงบนแผ่น
เหล็กทั้งแนวนอนและแนวตั้งจะเห็นเป็ นแนวกรอบเส้นสีขาว เป็ นกรอบสี่เหลี่ยมใช้ในการปะทับแผ่นเหล็กตัว
เรื อ
2.4 ขนาดของแผ่นเหล็กตัวเรื อที่จะปะทับ ต้องมีขนาดอย่างน้อย 300 x 300 ม.ม.
3. การขยายแบบและทาแบบจาลอง
3.1 การทางาน ดูรายละเอียดในหัวข้อการขยายแบบและทาแบบจาลอง
4. การตัดแผ่นเหล็กและการดัดขึ้นรู ป
4.1 การตัดแผ่นเหล็ก
4.1.1 การปะทับแผ่นเหล็กตัวเรื อใต้แนวน้ า แผ่นเหล็กที่จะนามาปะทับ มีขอ้ ที่ตอ้ งพิจารณา คือ ความ
หนาของแผ่นเหล็ก ต้องหนาเท่ากับความหนาเดิมหรื อมีความหนาน้อยกว่าเดิม ให้ใช้ตามเกณฑ์ ตามตาราง
4.1.2 เมื่อช่างขยายแบบหมายระยะการตัดลงบนแผ่นเหล็ก ด้วยการตีเส้นสีน้ าลงบนแผ่นเหล็กเรี ยบร้อย
แล้วใช้เครนยกแผ่นเหล็กขึ้นวางบน JIG สาหรับใช้ตดั แผ่นเหล็ก
4.1.3 ช่างตัดแก๊ส บน รง. ตัดแผ่นเหล็กตามเส้นแนวกรอบที่หมายไว้ท้งั 4 ด้าน
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8.0 ม.ม.
12.0 ม.ม.

8.0 ม.ม.หรื อ 6.0 ม.ม.
12.0 ม.ม.หรื อ 8.0 ม.ม.

ตารางเกณฑ์การพิจารณาความหนาของแผ่นเหล็กปะทับ
4.1.4 ขนาดของแผ่นเหล็กที่จะปะทับ ที่มขี นาดเกิน 300 x 300 ม.ม. ต้องใช้แก๊สตัดเจาะช่องแผ่นเหล็ก
เป็ นรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 12 x 50 ม.ม. เพื่อใช้ในการเชื่อมหยอด (SLOT WELD) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้แผ่น
เหล็กที่นามาปะทับให้ยดึ แน่นกับแผ่นเหล็กตัวเรื อเดิม โดยใช้เกณฑ์ คือ
- ระยะห่างของ SLOT แต่ละแนว ให้ห่างกัน เท่ากับความกว้างของกงตามขวาง-กงตามยาว หรื อฝากั้น
- ระยะต่อแนวเชื่อมหยอดในแนวเดียวกันห่างประมาณ 5 เท่า ของความยาวร่ อง SLOT
4.2 การดัดแผ่นเหล็กขึ้นรู ป
4.2.1 หน.ช่างดัดบน รง. จัดช่างดัดประจาเครื่ องมือกล เมื่อได้รับแบบลองดัดจากช่างขยายแบบ ต้อง
ตรวจสอบโดยนาแบบลองดัดไปทาบกับแผ่นเหล็กชิ้นงาน เพื่อให้ทราบลาดับขั้นตอนที่จะใช้ในการดัด
4.2.2 การดัดจะใช้ เครื่ องกดแผ่นเหล็ก D - 32 และเครื่ องดัดแผ่นเหล็ก D - 54 หน.ช่างดัด ควบคุม
ช่างดัด บน รง. ทาการดัดแผ่นเหล็กให้ได้ตามแบบลองดัด
4.2.3 การดัดแผ่นเหล็ก ให้ระยะคลาดเคลื่อนจากลองดัดที่ยอมรับได้ 0 - 25 ม.ม. เพื่อให้ง่ายใน
การประกอบ
4.2.4 เมื่อดัดแผ่นเหล็กแล้วเสร็ จ ให้เชื่อมห่วงติดเพื่อใช้สาหรับยกชิ้นงาน (หากชิ้นงานมีน้ าหนักมาก)
4.2.5 หน.ช่างดัดบันทึกผลการดัดลงในแบบฟอร์ม กรล 311-7 (การตรวจสอบงานดัดแผ่นเหล็ก)

5. การประกอบแผ่นเหล็กตัวเรื อ
5.1 ช่างประกอบสร้างอุปกรณ์ในการประกอบ เช่น ปลิง ( แผ่นเหล็กรู ปตัว L หน้ากว้าง 2 นิ้ว ขนาด
2 x 6 นิ้ว ใช้ต้งั รองรับแผ่นเหล็ก ) รองกันตก (แผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 x 6 นิ้ว ใช้ในการกั้นแผ่นเหล็ก
ไม่ให้ลม้ ) ประตูจีน (แผ่นเหล็ก 3 ชิ้นขนาด 2 x 6 นิ้ว เชื่อมติดกัน 3 ด้าน ลักษณะรู ปตัว Uใช้อดั แผ่นเหล็กให้แนบ
กับโครงสร้างตัวเรื อ) ความหนาต้องมากกว่าความหนาแผ่นเหล็กที่จะประกอบ
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5.2 ช่างประกอบเตรี ยมเครื่ องมือที่จะใช้ประกอบ เช่น ลิ่มไม้ ลิ่มเหล็ก ฆ้อนปอนด์ รอกโซ่ขนาด 2 – 5 ตัน
จานวน 1 – 2 ตัว และชุดเครื่ องมือตัดแก๊ส
5.3 เชื่อมตั้งปลิงรองรับแผ่นเหล็กที่ขอบล่างรอยตัดโดยให้ปลิงอยูห่ ่างจากขอบรอยตัดประมาณ 25 ม.ม.
5.4 นายช่าง/หน.งาน ประสาน รง.เชือกรอก เพื่อยกแผ่นเหล็กขึ้นตั้งบนปลิง เมื่อยกแผ่นเหล็กขึ้นตั้งบนปลิง
แล้ว ให้เชื่อมเหล็กรองกันตกติดกับแผ่นเหล็ก ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
5.5 เชื่อมประตูจีนตรงขอบแผ่นเหล็ก ใช้ลิ่มไม้หรื อลิ่มเหล็กประกบกัน สอดเข้าร่ องประตูจีนใช้ฆอ้ นปอนด์
ตีลิ่มอัดแผ่นเหล็กให้แนบกับแผ่นเหล็ดตัวเรื อเดิมมากที่สุด ช่างแล่นทาการเชื่อมเกาะร่ อง (SLOT) และขอบแผ่น
เหล็กทั้ง 4 ด้าน
6. การแล่นประสานและเจียรตบแต่ง
6.1 การแล่นประสาน
6.1.1 กรณี แผ่นเหล็กปะทับ ที่มขี นาด 300 x 300 ม.ม.ให้แล่นประสานโดยเริ่ มจากแนวตั้งก่อน
(แนว BUTT ) โดยแล่นขึ้น เสร็ จแล้วจึงแล่นแนวนอน (แนว SEAM)
6.1.2 กรณี แผ่นเหล็กปะทับมีขนาดเกิน 300 x 300 ม.ม.ให้แล่นประสานร่ อง (SLOT)ก่อน (เชื่อม
หยอด:SLOT WELD) โดยเริ่ มแล่นจากกึ่งกลางแผ่นเหล็กออกไปด้านนอก จนแล้วเสร็ จ
6.1.3 แล่นประสานแนวขอบแผ่นเหล็ก โดยเริ่ มจากแนวตั้งก่อน (แนว BUTT ) โดยแล่นขึ้น เสร็ จแล้ว
จึงแล่นแนวนอน (แนว SEAM)
6.1.4 ช่างเชื่อมเบิกลวดเชื่อมให้ตรงกับลักษณะงาน ถ้าเป็ นแผ่นเหล็ก HIGHTENSILE ใช้ลวดเบอร์ E-7016 หรื อ E-7018 ก่อนนาไปใช้งานทุกครั้ง ต้องอบลวดเชื่อมเพื่อ
ไล่ความชื้นฟลักซ์ ในตูอ้ บที่อุณหภูมิ 350 0C เป็ นเวลาอย่างน้อย 1 ช.ม. และนาไปรักษาอุณหภูมิใน
กระบอกอบลวด 120 0C หากนาลวดออกจากกระบอกอบลวดเกิน 4 ช.ม.และไม่ได้ใช้งาน ต้องนาไปอบ
ใหม่ ส่วนแผ่นเหล็กดาต่อเรื อใช้ลวดเบอร์ E-6011 ก่อนนาไปใช้งาน ไม่จาเป็ นต้องอบลวดเชื่อมในตูอ้ บ

6.2 การเจียรตบแต่ง
6.2.1 หลังจากแล่นประสานแนวขอบแผ่นเหล็กแล้วเสร็ จ ให้ตรวจสอบขอบแนวแล่นประสาน หากไม่
เรี ยบร้อยมีรอยขรุ ขระหรื อขอบแนวแล่นประสานกว้างเกินไป ให้ใช้มอเตอร์หินเจียร์ เจียรตบแต่งขอบให้เรี ยบร้อย
7. การปิ ดงานและส่ งมอบงาน
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7.1 เมื่อการซ่อมทาแล้วเสร็ จในแต่ละหัวข้อใบสัง่ งาน ให้ นายช่าง/หน.งาน ที่ควบคุมการซ่อมทาเรื อทาการ
ปิ ดงานและส่งมอบงาน
7.2 กรณี รง.ต่อเรื อเหล็ก เป็ นรง.แม่งาน ให้แจ้งกับ จนท. เรื อที่ซ่อมทา(นายทหาร) ตรวจดูความเรี ยบร้อย
ของงาน เมื่อเห็นว่างานซ่อมทาเรี ยบร้อย จึงให้ จนท.ทางเรื อ เซ็นชื่อปิ ดงาน ในใบสัง่ งาน
7.3 กรณี รง.ต่อเรื อเหล็ก เป็ นรง.ช่วย ให้แจ้งกับ รง.แม่งาน ทราบว่า การซ่อมทาตัวเรื อแล้วเสร็ จ ร่ วมกัน
ตรวจดูความเรี ยบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานซ่อมทาเรี ยบร้อย จึงให้ จนท.ทางเรื อ เซ็นชื่อปิ ดงาน ในใบสัง่ งาน
7.4 รวบรวมใบสัง่ งาน และแนบเอกสารควบคุมคุณภาพ ส่งเสมียน บก.รง.ต่อเรื อเหล็ก เพื่อเสนอ หน.
นายช่าง ลงนามและเสนอ กรล.อจปร.อร. ดาเนินการต่อไป ทุกวันที่ 5 ของเดือน ดังนี้
7.4.1 ใบสัง่ งานที่เซ็นปิ ดงานทั้งหมด แยกเป็ น รง.แม่งานและ รง.ช่วย
7.4.2 แบบฟอร์ม กรล 311-4 (การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานของ รง.ต่อเรื อเหล็ก)
7.4.3 แบบบันทึกการซ่อมทาตัวเรื อและโครงสร้าง รง.ต่อเรื อเหล็ก

วิธีการ เชื่ อมพอกแนวแล่ นประสานและเชื่ อมอุด แผ่นเหล็กตัวเรื อใต้ แนวน้า
1. การรับดาเนินการ
1.1 นายช่าง/หน.งาน รง.ต่อเรื อเหล็ก ตรวจสอบใบสัง่ งานและสารวจบริ เวณที่จะซ่อมทาว่ามีสิ่งกีดขวางใน
การทางานหรื อไม่ เช่น มีฝ้าไม้ ฝ้าโลหะ ฝ้าใยแก้ว ที่อาจเกิดไฟไหม้ในระหว่างซ่อมทา ให้ประสาน รง.ช่วยใน
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การรี้ อถอนสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ( Inway ) หรื อเป็ นที่สูงไม่สะดวกในการทางาน ประสาน รง.เชือกรอกและการอู่ ตั้ง
นัง่ ร้าน
1.2 จัดชุดช่าง ประกอบด้วย ช่างเจียร ช่างแล่นประสาน
1.3 เบิกเครื่ องมือ อุปกรณ์ และพัสดุที่ใช้ซ่อมทาจาก จนท.กระซับ รง.งาน ถ้าเป็ นแผ่นเหล็กดาต่อเรื อ
ธรรมดามาตรฐาน LLOYDS GRADE A (เบิกลวดแล่นประสานเบอร์ E-6011) หรื อแผ่นเหล็กต่อเรื อกาลังดันสูง (
เบิกลวดแล่นประสานเบอร์ E-7016 ) ขนย้ายตูแ้ ล่นประสาน พร้อมอุปกรณ์ โดยรถพ่วงชานต่าของ รง. ไปที่
เรื อซ่อม
1.4 ชุดช่าง เตรี ยมเครื่ องมือและอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น หมวกนิรภัย โล่ห์บงั หน้าชนิดมือถือ
ถุงมือหนัง ปลอกแขนหนัง ฆ้อนเคาะSlag แปรงลวด ให้พร้อมในการปฏิบตั ิงาน
2. การหมายตาแหน่งแผ่นเหล็กตัวเรื อ
2.1 นายช่าง/หน.งาน ใช้ชอล์กหินขีดบอกชื่อแผ่นเหล็กและตาแหน่งที่จะซ่อมทา
2.2 การเชื่อมพอกแนวเชื่อมหรื อเชื่อมอุด เป็ นการซ่อมทาแนวเชื่อมหรื อแผ่นเหล็กตัวเรื อที่มีสภาพผุ
กร่ อนหรื อเป็ นรู พรุ นแต่ไม่ทะลุ ขนาดรอยกร่ อนหรื อรู พรุ นแผ่นเหล็กต้องมีขนาดโตไม่เกิน 2 นิ้ว โดยแผ่นเหล็ก
ตัวเรื อยังอยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ และแผ่นเหล็กมีความหนาโดยเฉลี่ยลดลงจากความหนาเดิมไม่เกิน 25 %
3. การทาความสะอาดแนวเชื่อม
3.1 การเชื่อมอุด ช่างเจียรใช้มอเตอร์หินเจียร์ เจียรทาความสะอาดสีหรื อสนิม ตรงรอยกร่ อนหรื อรู พรุ นแผ่น
เหล็กตัวเรื อบริ เวณที่จะเชื่อมอุด
3.2 การเชื่อมพอกแนวเชื่อม ช่างเจียรใช้มอเตอร์หินเจียร์ เซาะร่ องแนวเชื่อมเดิมที่กร่ อนออกให้
เหมือนกับการเตรี ยมรอยต่อแผ่นเหล็ก
4. การเชื่อมพอก/เชื่อมอุด
4.1 การเชื่อมอุด ช่างแล่น แล่นประสานแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเนื้อแผ่นเหล็กตัวเรื อบริ เวณที่กร่ อน
หรื อเป็ นรู พรุ น โดยเริ่ มเชื่อมเป็ นวงกลมจากด้านนอกรู พรุ นเข้าปิ ดรู พรุ นด้านใน จนแล้วเสร็ จ
4.2 การเชื่อมพอกแนวเชื่อม ช่างแล่น แล่นประสานแนวเชื่อมโดยเติมเนื้ อแผ่นเหล็กตัวเรื อตลอดแนวที่
กร่ อนจนแล้วเสร็ จ
5. การเจียรตบแต่ง
5.1 เมื่อเชื่อมพอก/เชื่อมอุดแล้วเสร็ จ ให้ตรวจสอบขอบแนวแล่นประสาน หากไม่เรี ยบร้อยมีรอยขรุ ขระ
หรื อขอบแนวแล่นประสานกว้างเกินไป ให้ใช้มอเตอร์หินเจียร์ เจียรตบแต่งให้เรี ยบร้อย
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5.2 แผ่นเหล็กตัวเรื อใต้แนวน้ า ที่เกิดรอยขรุ ขระจากการเชื่อมจะทาให้กระแสน้ าที่ไหลผ่านมีสภาพการไหล
แบบแปรปรวน (EDDY CURRENT) ทาให้เกิดความต้านทานต่อตัวเรื อมากขึ้น
6. การปิ ดงานและส่งมอบงาน
6.1 เมื่อการซ่อมทาแล้วเสร็ จในแต่ละหัวข้อใบสั่งงาน ให้ นายช่าง/หน.งาน ที่ควบคุมการซ่อมทาเรื อ
ทาการปิ ดงานและส่งมอบงาน
6.2 กรณี รง.ต่อเรื อเหล็ก เป็ นรง.แม่งาน ให้แจ้งกับ จนท. เรื อที่ซ่อมทา(นายทหาร) ตรวจดูความเรี ยบร้อย
ของงาน เมื่อเห็นว่างานซ่อมทาเรี ยบร้อย จึงให้ จนท.ทางเรื อ เซ็นชื่อปิ ดงาน ในใบสัง่ งาน
6.3 กรณี รง.ต่อเรื อเหล็ก เป็ นรง.ช่วย ให้แจ้งกับ รง.แม่งาน ทราบว่า การซ่อมทาตัวเรื อแล้วเสร็ จ ร่ วมกัน
ตรวจดูความเรี ยบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานซ่อมทาเรี ยบร้อย จึงให้ จนท.ทางเรื อ เซ็นชื่อปิ ดงาน ในใบสัง่ งาน
6.4 รวบรวมใบสัง่ งาน และแนบเอกสารควบคุมคุณภาพ ส่งเสมียน บก.รง.ต่อเรื อเหล็ก เพื่อเสนอ หน.นาย
ช่าง ลงนามและเสนอ กรล.อจปร.อร. ดาเนินการต่อไป ทุกวันที่ 5 ของเดือน ดังนี้
6.4.1 ใบสัง่ งานที่เซ็นปิ ดงานทั้งหมด แยกเป็ น รง.แม่งานและ รง.ช่วย
6.4.2 แบบฟอร์ม กรล 311-4 (การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานของ รง.ต่อเรื อเหล็ก)
6.4.3 แบบบันทึกการซ่อมทาตัวเรื อและโครงสร้าง รง.ต่อเรื อเหล็ก

วิธีการ เปลี่ยนและติดตั้งสั งกะสี กันกร่ อน
1. การรับดาเนินการ
1.1 นายช่าง/หน.งาน รง.ต่อเรื อเหล็ก ตรวจสอบใบสัง่ งานและสารวจบริ เวณที่จะซ่อมทาว่ามีสิ่งกีดขวางใน
การทางานหรื อไม่ เช่น มีฝ้าไม้ ฝ้าโลหะ ฝ้าใยแก้ว ที่อาจเกิดไฟไหม้ในระหว่างซ่อมทา ให้ประสาน รง.ช่วยใน
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การรี้ อถอนสิ่งกีดขวางต่างๆ (Inway) หรื อเป็ นที่สูงไม่สะดวกในการทางาน ประสาน รง.เชือกรอกและการอู่ ตั้ง
นัง่ ร้าน
1.2 นายช่าง/หน.งาน ตรวจสอบบริ เวณที่จะตัดสังกะสีเดิมออก หากพบว่าเป็ นบริ เวณถังน้ ามัน แจ้งให้ จนท.
เรื อทาการสูบถ่ายถังและทาการระบายอากาศ จนแน่ใจว่าไม่มีไอระเหยของน้ ามันเพื่อความปลอดภัยใน
การทางาน
1.3 สังกะสีกนั กร่ อนที่จะเปลี่ยนใหม่ จะต้องกร่ อนไปจากเดิมเกิน 50 % หรื อขาสังกะสีกนั กร่ อนผุขาด
1.4 จัดชุดช่างแล่นประสานและเบิกสังกะสีกนั กร่ อนชนิดขาเหล็ก/ลวดแล่นประสานจากจนท.กระซับ รง.
2. การตัดสังกะสีเดิมออก
2.1 ช่างแก๊ส ใช้แก๊สตัดขาสังกะสีกนั กร่ อนเดิมออก ระวังอย่าให้กินเนื้อแผ่นเหล็กเปลือกเรื อ
2.2 ช่างแล่น ใช้มอเตอร์หินเจียร์ เจียรสีและสนิมออก ให้พร้อมที่จะแล่นสังกะสีกนั กร่ อนอันใหม่
3. การติดตั้งสังกะสีกนั กร่ อน
3.1 ช่างแล่น แล่นประสานขาสังกะสีกนั กร่ อนใหม่เข้าตามตาแหน่งเดิม โดยใช้วิธีเชื่อมแบบเดียวกับ
การปะทับ
3.2 นายช่าง/หน.งาน ตรวจสอบความเรี ยบร้อยในการติดตั้ง
4. การปิ ดงานและส่งมอบงาน
4.1 เมื่อการซ่อมทาแล้วเสร็ จในแต่ละหัวข้อใบสัง่ งาน ให้ นายช่าง/หน.งาน ที่ควบคุมการซ่อมทาเรื อ
ทาการปิ ดงานและส่งมอบงาน
4.2 กรณี รง.ต่อเรื อเหล็ก เป็ นรง.แม่งาน ให้แจ้งกับ จนท. เรื อที่ซ่อมทา(นายทหาร) ตรวจดูความเรี ยบร้อย
ของงาน เมื่อเห็นว่างานซ่อมทาเรี ยบร้อย จึงให้ จนท.ทางเรื อ เซ็นชื่อปิ ดงาน ในใบสัง่ งาน
4.3 กรณี รง.ต่อเรื อเหล็ก เป็ นรง.ช่วย ให้แจ้งกับ รง.แม่งาน ทราบว่า การซ่อมทาตัวเรื อแล้วเสร็ จ ร่ วมกัน
ตรวจดูความเรี ยบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานซ่อมทาเรี ยบร้อย จึงให้ จนท.ทางเรื อ เซ็นชื่อปิ ดงาน ในใบสัง่ งาน
4.4 รวบรวมใบสัง่ งาน และแนบเอกสารควบคุมคุณภาพ ส่งเสมียน บก.รง.ต่อเรื อเหล็ก เพื่อเสนอ หน.นาย
ช่าง ลงนามและเสนอ กรล.อจปร.อร. ดาเนินการต่อไป ทุกวันที่ 5 ของเดือน ดังนี้

วิธีการขยายแบบและทาแบบจาลอง
การขยายแบบ กระทาได้ 2 วิธี คือ
1. การขยายแบบ จากแบบแปลน
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2. การขยายแบบ ด้วยการถอดแบบจากแผ่นเหล็กและโครงสร้างตัวเรื อ
1. การขยายแบบจากแบบแปลน
1.1 นายช่าง/หน.งาน ประสานกับ หน.ช่างขยายแบบ และร่ วมกันตรวจสอบใบสัง่ งาน ใบเบิกพัสดุ และ
แบบโดยทาความเข้าใจในรายละเอียดแบบแปลน ว่าสามารถปฏิบตั ิได้หรื อไม่ หากมีขอ้ บกพร่ องให้ประสาน
กผป.ฯ ทาการแก้ไขให้ถูกต้อง
1.2 ช่างขยายแบบเตรี ยมเครื่ องมือขยายแบบ ได้แก่ แบบแปลน กระปุกสีน้ า สีน้ าตีเส้น เส้นดีดสีน้ า ค้อน
ตะปู ปากจับ ดินสอ ชอล์กหิน ตลับเมตร เทปวัดระยะ ไม้บรรทัดฉาก ไม้บรรทัดโค้ง เชือกขึงแนว ไม้อดั
1.3 กาหนดจุดอ้างอิงลงบนลานขยายแบบหรื อบน JIG แผ่นเหล็กเรี ยบ โดยจะต้องมีพ้นื ที่ ที่สามารถ
ขยายแบบได้เท่าขนาดจริ ง สร้างเส้นฉากจากจุดอ้างอิงนี้
1.4 คานวณขนาดตัวเลขจาก อัตราส่วนต่อ 100 ให้เป็ นขนาด 1 : 1 และถ่ายขนาดของชิ้นงาน ลงบน
ลานขยายแบบ หรื อบน JIG ให้มีรูปร่ างและขนาดเท่าของจริ ง
1.5 การถ่ายขนาดลงบน JIG แผ่นเหล็ก เมื่อถ่ายขนาดเสร็ จ จะสร้างชิ้นส่วนหรื ออุปกรณ์จริ งลงบน
JIG เลย เช่น การสร้างฝา Man Hole, การสร้างบันได อลูมิเนียม ขึ้น – ลง เรื อใหญ่ บางครั้งการถ่าย
ขนาดลงบน JIG จะใช้เทียบขนาดชิ้นงาน เช่น การดัดโค้งเหล็กโครงหลังคา ฯลฯ
2. การขยายแบบ ด้วยการถอดแบบแผ่นเหล็กและโครงสร้างตัวเรื อ
2.1 นายช่าง / หน.งาน ที่ควบคุมการซ่อมทาเรื อ ประสานกับ หน.ช่างขยายแบบ ให้เตรี ยมการขยาย
แบบ
2.2 หน.ช่างขยายแบบ ตรวจสอบใบสัง่ งานและแบบ ที่ได้รับจาก นายช่าง/หน.งาน โดยแยกงานออกเป็ นการ
ขยายแบบจากแบบแปลนหรื อขยายแบบชิ้นงานที่เรื อ แยกลักษณะงานออกเป็ น การตัดเปลี่ยน การตัดบรรจุหรื อ
การปะทับแผ่นเหล็กตัวเรื อ
2.3 ตรวจดูชื่อ แผ่นเหล็ก ชนิดแผ่นเหล็ก ขนาดความหนา ความกว้าง ความยาว ตาแหน่ง กราบ- กง
และ
จ่ายงานให้ ชุดขยายแบบไปขยายแบบที่เรื อ ด้วยการวัดขนาดและเก็บค่าตัวเลข
3. การวัดขนาดและเก็บค่าตัวเลข ที่จะใช้ในการตัดเปลี่ยนหรื อตัดบรรจุแผ่นเหล็กตัวเรื อ
3.1 กรณีการขยายแบบจากแบบแปลน เช่น การตัดเปิ ดเปลือกเรื อเพื่อยกเครื่ องจักรขึ้นซ่อมทา ต้องตรวจดู
ตาแหน่ง แผ่นเหล็ก , กราบและตาแหน่งกง , ขนาด ความกว้างและความยาวให้ถูกต้อง และให้หมายตาแหน่งลง
บนแผ่นเหล็กตัวเรื อ โดยใช้สีน้ าสาหรับตีเส้น ดีดเส้นลงบนแผ่นเหล็กให้เห็นแนวกรอบที่จะซ่อมทา
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3.2 กรณีการขยายแบบ จากตัวเรื อและโครงสร้างที่เรื อ จะเริ่ มงานเมื่อช่างแก๊ส ตัดรื้ อแผ่นเหล็กหรื อ
โครงสร้างตัวเรื อและแต่งแนวตัดแผ่นเหล็กให้เรี ยบเสมอกัน
3.3 การวัดขนาดแผ่นเหล็กจะมี 4 ด้านโดยแบ่งเป็ นด้านความยาว เป็ นแนว บน-ล่าง (แนวนอน) ด้าน
ความกว้างเป็ นแนวหัว-ท้าย (แนวตั้ง) ดังรู ป
บน
(แนวนอน)

หัว

(แนวตั้ง) ท้ าย

ล่าง
3.4 ตรวจดูแผ่นเหล็ก ถ้าแผ่นเหล็กเรี ยบเป็ นแนวตรง ให้ใช้สีน้ าดีดตีเส้นเป็ นแนวกรอบ กว้าง xยาว ได้
เลย ถ้าแผ่นเหล็กมีความโค้งนูน ต้องใช้วิธีการขยายแบบ เพื่อทาลองดัด มีวิธีการ ดังนี้
๔. การวัดขนาดแผ่นเหล็กแนวตรง ด้วยวิธีจบั ฉาก
4.1 ใช้สีน้ าตีเส้นที่แนวแผ่นเหล็กแนวนอน แนวบนหรื อล่างก็ได้ เพื่อเป็ นเส้นอ้างอิง จากนั้นใช้ฉากจับ
เส้นตั้งฉากกับเส้นอ้างอิงขึ้นมาอีกหนึ่งเส้น โดยจะอยูด่ า้ นหัวหรื อท้ายก็ได้
A
เส้นจับฉาก
เส้นอ้างอิงล่าง

C

D

4.2 เมื่อได้มุมฉาก 2 ด้านแล้ว ตามรู ปข้างบน คือแนวตามยาว(ด้านล่าง) C-D แนวความกว้าง
(หัว) A-C จะได้ขนาด 2 ด้าน จากนั้นก็จะทาการวัด 2 ด้านที่เหลือโดยเริ่ มวัดจากแนวตามยาว(ด้านบน)
A-B จากนั้นวัดแนวความกว้าง(ท้าย) D-B จะได้ขนาดทั้ง 4 ด้าน ดังรู ป
A
บน
B
หัว
ท้าย
C

ล่าง

D
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4.3 เมื่อได้ขนาดตัวเลขทั้ง 4 ด้านแล้ว เพื่อให้งานละเอียดและผิดพลาดน้อย จะทาการวัดเช็คระยะ
ด้วยวิธีวดั เส้นทะแยง หรื อเรี ยกเส้นตรวจ ดังรู ป
บน
A
B
เส้นตรวจ
ตรวจ

หัว เส้ นตรวจ

ท้ าย

C
D
ล่าง
4.4 เมื่อวัดขนาดครบทุกด้าน เขียนรู ปและลงตัวเลขไว้ เพื่อใช้ถ่ายแบบลงบนแผ่นเหล็กชิ้นงาน บน
รง.
5. การวัดขนาดและเก็บค่าตัวเลข ที่จะใช้ปะทับแผ่นเหล็กตัวเรื อ
5.1 การปะทับเป็ นการนาแผ่นเหล็กใหม่ มาปะทับลงบนแผ่นเหล็กตัวเรื อที่ผกุ ร่ อน ซึ่งไม่ตอ้ งตัดรื้ อแผ่น
เหล็กตัวเรื อออก เมื่อรับงานขยายแบบ สามารถจัดชุดขยายแบบไปเก็บค่าตัวเลข วิธีการขยายแบบให้ปฏิบตั ิ
เช่นเดียวกับตัดเปลี่ยนหรื อตัดบรรจุแผ่นเหล็กตัวเรื อ
5.2 ชุดขยายแบบใช้สีน้ าดีดตีเส้น เพื่อบอกขนาดแผ่นเหล็กทั้ง 4 ด้านที่แผ่นเหล็กตัวเรื อ
5.3 ทาการตีเส้นบอกระยะของรู เชื่อมหยอด (SLOT WELD) กรณี แผ่นปะทับมีขนาดเกิน 300
x 300 ม.ม. โดยตาแหน่งรู เชื่อมหยอด ต้องอยูต่ ิดกงเรื อหรื อฝากั้นเพื่อให้เสริ มความแข็งแรง
6. การหมายแผ่นเหล็ก
6.1 เป็ นการหมายขนาดแผ่นเหล็กที่จะซ่อมทา โดยต้องเผือ่ ระยะขนาดแผ่นเหล็กไว้เพื่อป้องกันการหดตัว
จากความร้อนในขณะซ่อมทา ให้ใช้เกณฑ์ ดังนี้
6.2 การหมายแนวตามยาวแผ่นเหล็ก ให้เผือ่ ระยะเพิ่มตามจานวนกงตามขวางโดยคิดเผือ่ 1 ม.ม. ต่อ
1 กง เช่น แผ่นเหล็กมีความยาว 100 ม.ม.จานวน 3 กง เวลาหมายก็จะได้ขนาดความยาว 103 ม.ม.
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6.3 การหมายแนวตามความกว้างแผ่นเหล็ก ให้เผือ่ ระยะเพิ่มตามจานวนลองตามยาวโดยคิดเผือ่ 1 ม.
ม.
ต่อ 1 ลอง เช่น แผ่นเหล็กมีความกว้าง 50 ม.ม.จานวน 3 ลอง เวลาหมายก็จะได้ขนาดความกว้างเท่ากับ
103 ม.ม

7. การถ่ายแบบลงบนแผ่นเหล็กชิ้นงาน
7.1 เมื่อได้รับแผ่นเหล็กจาก จนท.กระซับ รง. ให้จบั ฉากที่แผ่นเหล็กว่าได้ฉากหรื อไม่ ถ้าไม่ได้ตอ้ งสร้างมุม
ฉากขึ้นมาใหม่
7.2 นาภาพและตัวเลขที่บนั ทึกไว้ มาถ่ายขนาดลงบนแผ่นเหล็กชิ้นงานโดยใช้มุมฉากเป็ นจุดอ้างอิง
A
บน
B
แผ่นเหล็กเต็มแผ่น
C

ล่าง

D

7.3 นาตัวเลขมาถ่ายลงแผ่นเหล็ก (รู ปบน) ขนาดความกว้างที่วดั ได้ (ด้านหัว) A-C ขนาดความยาววัดได้
(ด้านล่าง) C-D เหลือขนาดอีก 2 ด้านคือ ด้านบน A-B และด้านท้าย B-D
A

หัว

B

ท้าย

B (จุดสัมผัส)

C
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7.4 นาตัวเลขที่เหลือมาใส่ขนาดอีก 2 ด้านคือ ด้านบน A-B และด้านท้าย B-D โดยให้ความกว้างกับความยาว
มาสัมผัสกันตรงจุด B (รู ปบน) จะได้ขนาดแผ่นเหล็ก 4 ด้าน
7.5 เขียนรายละเอียดลงบนแผ่นเหล็กด้วยสีน้ า ตาแหน่ง หัว-ท้าย-บน-ล่างแผ่นเหล็ก, ชื่อเรื อ, กราบ, กง,
เลข LOT หรื อฎีกา เพื่อให้ช่างประกอบ ประกอบแผ่นเหล็กได้ถูกต้องตามตาแหน่ง
8. การทาไม้แบบและหุ่นเหล็กลองดัด
จะกระทาก็ต่อเมื่อแผ่นเหล็กตัวเรื อ ที่ความกว้างมีความโอบโค้ง หรื อความยาวมีการบิดตัว
8.1 กรณี แผ่นเหล็กตัวเรื อ ความกว้างมีความโอบโค้ง มีวิธีการทาลองดัด ดังนี้
8.1.1 ใช้เหล็กเส้นเคาะวัดขนาดตามความโอบโค้งแผ่นเหล็ก ให้ตรงกับกงตามขวางของแผ่น
เหล็กบริ เวณที่จะซ่อมทาให้ครบทุกกง แต่ถา้ กงใดโอบโค้งเท่ากัน ให้ใช้ขนาดร่ วมกัน เมื่อได้ครบทุกกงแล้วก็นา
เหล็กที่เคาะความโค้งไปวาดขนาดลงบนไม้อดั ขยายแบบ
8.1.2 เลื่อยไม้อดั ออกตามแนวเส้นวาด จะได้ลองดัด เพื่อนาไปใช้ดดั แผ่นเหล็กชิ้นงาน ดัง
รู ปข้างล่าง
- ระยะความโค้งแผ่นเหล็กด้านนอก - ระยะความโค้งแผ่นเหล็กด้านใน -

บน

ล่าง
ลองดัด กรณี แผ่นเหล็กความกว้างมีความโอบโค้ง

8.1.3 เขียนรายละเอียดลงบนไม้แบบลองดัด ชื่อเรื อ, ชื่อแผ่นเหล็ก, หมายเลขกง, ตาแหน่ง
บน-ล่าง-หัว-ท้าย ดังรู ปข้างล่าง
ร.ล.ริ้ น
หัว
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ล่าง
ตัวอย่างการเขียนรายละเอียดลงบนลองดัด
8.2 กรณี แผ่นเหล็กบิดตัวตามยาว มีวิธีการทาลองดัด ดังนี้
8.2.1 กรณี แผ่นเหล็กบิดตัวตามยาว ลองดัดจะทาลองดัดทะแยง ซึ่งจะใช้เหล็กเส้นเคาะความ
โค้งตามกงไม่ได้เนื่องจากระยะแผ่นเหล็กยาว ซึ่งเหล็กเส้นอาจจะงอผิดรู ปได้ง่าย มีวิธีการทาลองดัด ดังนี้
8.2.2 ใช้เชือก ขึงตามยาวของแผ่นเหล็ก หัว- ท้าย และเล็งด้วยสายตาว่าบริ เวณใดของแผ่น
เหล็กมีการบิดตัวมากที่สุด จากนั้นวัดระยะจากแนวเชือกที่ขึงไปชนแผ่นเหล็กตัวเรื อ วัดให้เป็ นระยะที่เท่าๆกัน
ทุกแนว จะ
ได้ความโค้งบิดตัวของแผ่นเหล็ก เก็บตัวเลขและนาไปถ่ายขนาดลงบนไม้อดั ดังรู ป
- ความบิดโค้งของแผ่นเหล็กด้านนอกตัวเรื อ หัว

ท้าย
- ความบิดโค้งของแผ่ นเหล็กด้ านในตัวเรื อ –

ลองดัด กรณีแผ่นเหล็กบิดตัวตามยาว
8.2.3 เขียนรายละเอียดลงบนไม้แบบลองดัด ชื่อเรื อ, ชื่อแผ่นเหล็ก หมายเลขกง ตาแหน่ง
บน-ล่าง-หัว-ท้าย เช่นเดียวกับลองดัดของแผ่นเหล็กที่มคี วามโอบโค้ง
8.2.4 เมื่องานขยายแบบแล้วเสร็ จ ให้นารายละเอียดจากการวัดเก็บค่าตัวเลข บันทึกลง
แบบฟอร์ม
ดังนี้
- แบบฟอร์ม กรล 311-5 รายการตรวจสอบคุณภาพงานขยายแบบ( การตัดเปลี่ยน
และตัดบรรจุแผ่นเหล็กตัวเรื อ)
- แบบฟอร์ม กรล 311-6 รายการตรวจสอบคุณภาพงานขยายแบบ( การปะทับ
แผ่นเหล็กตัวเรื อ)
9. การปิ ดงาน
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9.1 หน.ช่างขยายแบบ ส่งแบบฟอร์มการบันทึก ให้นายช่างที่ควบคุมการซ่อมทาเรื อ

วิธีการซ่ อมทาตัวเรื อเหนือแนวน้าและโครงสร้ าง
วิธีการตัดบรรจุพื้นแผ่นเหล็กหรือผนังห้ อง
1. การรับดาเนินการ
1.1 นายช่าง/หน.งาน รง.ต่อเรื อเหล็ก ตรวจสอบใบสัง่ งานและสารวจบริ เวณที่จะซ่อมทาว่ามีสิ่งกีดขวางใน
การทางานหรื อไม่ เช่น มีฝ้าไม้, ฝ้าโลหะ, ฝ้าใยแก้วหรื อท่อทางต่างๆ พื้นปูนหรื อกระเบื้องยาง ให้ประสาน รง.
ช่วยในการรี้ อถอนสิ่งกีดขวาง (Inway) หากเป็ นพื้นถัง นม.ชพ. ให้ กคภ.ฯ ตรวจสอบไอระเหยก่อนการซ่อมทา
1.2 จัดชุดช่าง 1 ชุดประกอบด้วย หน.ชุด(ช่างประกอบ) ช่างแล่นและ ช่างแก๊ส
1.3 เบิกเครื่ องมือ อุปกรณ์ และพัสดุที่ใช้ซ่อมทาจาก จนท.กระซับ รง. ถ้าตัดบรรจุดว้ ยแผ่นเหล็กดาต่อเรื อ
ธรรมดามาตรฐาน LLOYDS GRADE A (เบิกลวดแล่นประสานเบอร์ E-6011) หรื อแผ่นเหล็กต่อเรื อกาลังดันสูง (
เบิกลวดแล่นประสานเบอร์ E-7016 )ขนย้ายตูแ้ ล่นประสาน ขวดแก๊สพร้อมอุปกรณ์ โดยรถพ่วงชานต่าของ
รง. ไปที่เรื อซ่อม
1.4 ชุดช่าง เตรี ยมเครื่ องมือและอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น หมวกนิรภัย โล่ห์บงั หน้าชนิดมือถือ
ถุงมือหนัง ปลอกแขนหนัง ฆ้อนปอนด์ ฆ้อนเคาะSlag สกัด รอก แปรงลวด ให้พร้อมในการปฏิบตั ิงาน
2. การหมายตาแหน่งแผ่นเหล็กตัวเรื อ
2.1 หน.ชุด หมายตาแหน่งแผ่นเหล็กและขนาด โดยดูรายละเอียดในใบสัง่ งาน
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3. การตัดรื้ อพื้นแผ่นเหล็กหรื อผนังห้อง
3.1 นายช่าง/หน.งาน แจ้งให้ จนท.เรื อ(นายยามประจาวัน) จัดยามเฝ้าไฟบริ เวณที่จะตัดแผ่นเหล็ก
3.2 ช่างแก๊ส ตัดเลาะเปิ ดแผ่นเหล็กตัวเรื อที่ชารุ ดออก ระวังอย่าให้โดนโครงสร้างภายในตัวเรื อหรื อ
คาน
รับพื้น จนถึงแนวที่หมายการตัดไว้ ใช้แก๊สเป่ า/ตัดแต่งขอบแผ่นเหล็กและโครงสร้างให้เรี ยบเสมอกัน
3.3 นายช่าง/หน.งาน ตรวจดูโครงสร้างภายในตัวเรื อหรื อคานรั บพื้นว่าผุกร่ อนหรื อไม่ ถ้าผุกร่ อนแจ้ง
ให้ นายช่างตัวเรื อ กผป.ฯ มาสารวจว่าต้องทาการซ่อมทาหรื อไม่และออกใบสัง่ งานเพิ่มเติม
4. การขยายแบบและทาลองดัด
4.1 วิธีการทางาน ดูรายละเอียดในหัวข้อ การขยายแบบและทาแบบจาลอง
5. การตัดแผ่นเหล็กและดัดขึ้นรู ปบนโรงงาน
5.1 ชุดตัดแก๊สบน รง.ใช้เครนยกแผ่นเหล็กชิ้นงาน ขึ้นวางบน JIG ที่ใช้ตดั แผ่นเหล็ก
5.2 ตัดแผ่นเหล็กชิ้นงานออกตามเส้นแนวกรอบที่หมายไว้
5.3 หน.ช่างดัด จัดช่างดัดเพื่อดัดแผ่นเหล็กชิ้นงาน โดยใช้เครื่ องมือกลบน รง. คือ เครื่ องกดแผ่น
เหล็ก
( D-32 ) , เครื่ องดัดแผ่นเหล็ก ( D – 54 )
5.4 ช่างดัด ดัดแผ่นเหล็กชิ้นงานให้ได้ระยะตามแบบลองดัด ให้ระยะคลาดเคลื่อนจากลองดัดได้ไม่
เกิน
0 – 25 ม.ม. และหากแผ่นเหล็กมีน้ าหนักและขนาดใหญ่มาก ให้ติดห่วง กลางแผ่นเหล็กเพื่อใช้เกี่ยวรอกยก
5.5 หน.ช่างดัด บันทึกการตรวจสอบงานดัดแผ่นเหล็กลง แบบฟอร์ม กรล 311-7
6. การประกอบพื้นแผ่นเหล็กหรื อผนังห้อง
6.1 ช่างประกอบเตรี ยมอุปกรณ์ใช้ในการประกอบ เช่น ลิม่ ไม้ , ลิม่ เหล็ก , ค้อนปอนด์ , ปลิง ,
เหล็กกันตก ฯลฯ
6.2 ช่างประกอบตั้งปลิงรับแผ่นเหล็ก ช่างยก ยกแผ่นเหล็กตั้งบนปลิงหรื อพื้นดาดฟ้าที่ซ่อมทา ใช้ลิ่มตีอดั
แผ่นเหล็กให้แนบกับโครงสร้างตัวเรื อ หรื อคานรับพื้นให้มากที่สุด ช่างแล่นทาการเชื่อมเกาะแนวตะเข็บ
ทั้ง 4 ด้าน
7. การแล่นประสานและเจียรตบแต่ง
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7.1 เมื่อประกอบพื้นแผ่นเหล็กแล้วเสร็ จ ช่างแล่นทาการแล่นประสานพื้นแผ่นเหล็กติดกับโครงสร้างให้แล้ว
เสร็ จ แล้วจึงแล่นแนวตะเข็บแผ่นเหล็กทั้ง 4 ด้าน
8. การปิ ดงาน
8.1 ปฏิบตั ิเหมือนการซ่อมทาตัวเรื อใต้แนวน้ า
8.2 กรณี เป็ นพื้นถัง นม.ชพ.หรื อถังน้ า แจ้งให้ จนท.เรื อทาการอัดน้ าตรวจรอยรั่วซึมทุกครั้ง
8.3 นายช่าง/หน.งาน ประสานกับ นายทหารประจาเรื อ ตรวจดูความเรี ยบร้อยของงานและให้นายทหาร
ประจาเรื อเซ็นปิ ดงานในใบสัง่ งาน

วิธีการปะทับพื้นแผ่นเหล็กหรื อผนังห้อง
1. การรับดาเนินการ
1.1 นายช่าง/หน.งาน รง.ต่อเรื อเหล็ก ตรวจสอบใบสัง่ งานและสารวจบริ เวณที่จะซ่อมทาว่ามีสิ่งกีดขวางใน
การทางานหรื อไม่ เช่น มีฝ้าไม้, ฝ้าโลหะ, ฝ้าใยแก้วหรื อท่อทางต่างๆ พื้นปูนหรื อกระเบื้องยาง ให้ประสาน รง.
ช่วยในการรี้ อถอนสิ่งกีดขวาง (Inway) หากเป็ นพื้นถัง นม.ชพ. ให้ กคภ.ฯ ตรวจสอบไอระเหยก่อนการซ่อมทา
1.2 จัดชุดช่าง 1 ชุดประกอบด้วย หน.ชุด(ช่างประกอบ) ช่างแล่นและ ช่างแก๊ส
1.3 เบิกเครื่ องมือ อุปกรณ์ และพัสดุที่ใช้ซ่อมทาจาก จนท.กระซับ รง.
1.4 ชุดช่าง เตรี ยมเครื่ องมือและอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น หมวกนิรภัย โล่ห์บงั หน้าชนิดมือถือ ถุงมือ
หนัง ปลอกแขนหนัง ฆ้อนปอนด์ ฆ้อนเคาะSlag สกัด รอก แปรงลวด ให้พร้อมในการปฏิบตั ิงาน
2. การหมายตาแหน่งแผ่นเหล็กตัวเรื อ
2.1 หน.ชุด หมายตาแหน่งแผ่นเหล็กและขนาด โดยดูรายละเอียดในใบสัง่ งาน
ผลิต 19 เม.ย.47
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3. การขยายแบบและทาลองดัด
3.1 วิธีการทางาน ดูรายละเอียดในหัวข้อ การขยายแบบและทาแบบจาลอง
4. การตัดแผ่นเหล็กและดัดขึ้นรู ปบนโรงงาน
4.1 ชุดตัดแก๊สบน รง.ใช้เครนยกแผ่นเหล็กชิ้นงาน ขึ้นวางบน JIG ที่ใช้ตดั แผ่นเหล็ก
4.2 ตัดแผ่นเหล็กชิ้นงานออกตามเส้นแนวกรอบที่หมายไว้
4.3 หน.ช่างดัด จัดช่างดัดเพื่อดัดแผ่นเหล็กชิ้นงาน โดยใช้เครื่ องมือกลบน รง. คือ เครื่ องกดแผ่นเหล็ก
( D – 32 ) , เครื่ องดัดแผ่นเหล็ก ( D – 54 )
4.4 ช่างดัด ดัดแผ่นเหล็กชิ้นงานให้ได้ระยะตามแบบลองดัด ให้ระยะคลาดเคลื่อนจากลองดัดได้ไม่เกิน
0 – 25 ม.ม. และหากแผ่นเหล็กมีน้ าหนักและขนาดใหญ่มาก ให้ติดห่วง กลางแผ่นเหล็กเพื่อใช้เกี่ยวรอกยก
4.5 หน.ช่างดัด บันทึกการตรวจสอบงานดัดแผ่นเหล็กลง แบบฟอร์ม กรล 311-7
5. การประกอบพื้นแผ่นเหล็กหรื อผนังห้อง
5.1 ช่างประกอบเตรี ยมอุปกรณ์ใช้ในการประกอบ เช่น ลิ่มไม้ , ลิ่มเหล็ก , ค้อนปอนด์ , ปลิง ,
เหล็กกันตก ฯลฯ
5.2 ช่างประกอบตั้งปลิงรับแผ่นเหล็ก ช่างยก ยกแผ่นเหล็กตั้งบนปลิงหรื อพื้นดาดฟ้าที่ซ่อมทา ใช้ลิ่ม
ตีอดั แผ่นเหล็กให้แนบกับพื้นแผ่นเหล็กให้มากที่สุด ช่างแล่นทาการเชื่อมเกาะแนวตะเข็บทั้ง 4 ด้าน

6. การแล่นประสาน
เมื่อประกอบพื้นแผ่นเหล็กแล้วเสร็ จ ช่างแล่นทาการแล่นประสานแนวตะเข็บแผ่นเหล็กทั้ง ๔ ด้านติด
กับแผ่นเหล็กเดิม ให้แล้วเสร็ จ
7. การปิ ดงาน
7.1 ปฏิบตั ิเหมือนการซ่อมทาตัวเรื อใต้แนวน้ า
7.2 กรณี เป็ นพื้นถัง นม.ชพ.หรื อถังน้ า แจ้งให้ จนท.เรื อทาการอัดน้ าตรวจรอยรั่วซึมทุกครั้ง
7.3 นายช่าง/หน.งาน ประสานกับ นายทหารประจาเรื อ ตรวจดูความเรี ยบร้อยของงานและให้
นายทหารประจาเรื อเซ็นปิ ดงานในใบสัง่ งาน
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วิธีการซ่ อมทา เก๋ งตัวเรื ออลูมิเนียม
การตัดบรรจุผนังชายล่ าง เก๋ งตัวเรื ออลูมิเนียม
1. การรับดาเนินการ
1.1 นายช่าง/หน.งาน รง.ต่อเรื อเหล็ก ตรวจสอบใบสัง่ งานและสารวจบริ เวณที่จะซ่อมทาว่ามีสิ่งกีดขวางใน
การทางานหรื อไม่ เช่น มีฝ้าไม้, ฝ้าโลหะ, ฝ้าใยแก้วหรื อท่อทางต่างๆ พื้นปูนหรื อกระเบื้องยาง ให้ประสาน รง.
ช่วยในการรี้ อถอนสิ่งกีดขวาง (Inway) หากเป็ นพื้นถัง นม.ชพ. ให้ กคภ.ฯ ตรวจสอบไอระเหย ก่อนการซ่อมทา
1.2 จัดชุดช่าง ประกอบด้วย หน.ชุด(ช่างประกอบ) ช่างแล่นและ ช่างแก๊ส/ช่างแก๊สเฉื่อย
1.3 ช่างแก๊สเฉื่อยบน รง.นาเครื่ องตัด Air Plasma และเครื่ องเชื่อมโลหะ MIG ไปที่เรื อซ่อมโดยเครื่ องตัด
Air- Plasma จะใช้ตดั ชายล่างที่เป็ นอลูมิเนียม ส่วนเครื่ องเชื่อมโลหะ TIG ใช้เชื่อมชายล่างส่วนบน ที่เป็ น
อลูมิเนี ยม
2. การหมายตาแหน่งผนังชายล่าง
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2.1 ช่างประกอบ หมายตาแหน่งผนังชายล่างที่จะตัดเปลี่ยน หากรอยต่อชายล่างมีการผุกร่ อนเป็ นแนว
ยาว ให้เว้นระยะการตัดออกเป็ นช่วงๆ ประมาณ 2 เมตร เพื่อป้องกันเก๋ งตัวเรื อทรุ ดตัวในระหว่างการซ่อมทา
3. การตัดรื้ อผนังชายล่าง
3.1 ช่างแก๊สเฉื่อย ใช้เครื่ องตัด Air Plasma ตัดผนังชายล่างที่เป็ น อลูมิเนียมออก ตามตาแหน่งที่
หมายไว้
3.2 ช่างแก๊ส ใช้แก๊สตัดผนังชายล่างที่เป็ นเหล็ก ออกจากพื้นดาดฟ้าเรื อ
3.3 ใช้แก๊สตัดแต่งรอยตัดให้เรี ยบเสมอกัน
4. การขยายแบบ
4.1 ช่างขยายแบบวัดขนาดผนังชายล่าง(Transition Joint) ที่ตดั ออกและวัดระยะของหมุดย้า
โดยใช้ระยะเดิม
4.2 ช่างขยายแบบ นาระยะชายล่างที่ได้มาถ่ายขนาดลง แผ่นเหล็กและแผ่นอลูมิเนียม บน รง. ตัวอย่าง
ดังรู ป
ระยะเท่าของเดิม

ระยะเท่าของเดิม

รุ ย้าหมุด
ตัวอย่าง การขยายแบบ รอยต่อผนังชายล่าง แผ่นเหล็กและแผ่นอลูมิเนียมพร้อมรู ย้าหมุด

4.3 ช่างขยายแบบ ใช้เหล็กนาศูนย์ ตอกนาศูนย์รูหมุดย้าและใช้สว่านแท่นเจาะรู ให้ได้ตามขนาดรู หมุด
ย้าเดิม
4.4 กรณี ใช้ Transition Joint ซ่อมทา ให้หมายเฉพาะรู ย้าหมุด (Transition Joint คือ
รอยต่อของแผ่นเหล็กและอลูมิเนียมเส้นแบน โดยรอยต่อส่วนล่างเป็ นเหล็ก ส่วนบนเป็ นอลูมิเนียม )
5. การประกอบผนังชายล่าง
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5.1 เมื่อสร้างรอยต่อผนังชายล่างเสร็ จ ให้ต้งั และเชื่อมเกาะผนังชายล่างที่เป็ นเหล็กติดกับพื้นดาดฟ้าให้แล้ว
เสร็ จก่อน จึงเชื่อมเกาะผนังชายล่างที่เป็ นอลูมิเนียม
5.2 ใช้แผ่นยางรองประกบกันรั่ว (SEAL) รอยต่อระหว่างเหล็กกับอลูมิเนียม
5.3 ช่างย้าหมุดบน รง.ใช้เครื่ องยิงหมุดย้า (Huck Bolt) ย้าหมุดรอยต่อให้เรี ยบร้อย หรื อถ้าใช้
Transition Joint ไม่ตอ้ งยิงหมุดย้า
6. การแล่นประสาน
6.1 ช่างแล่น แล่นประสานด้วยไฟฟ้า ผนังชายล่างส่วนที่เป็ นเหล็กติดกับดาดฟ้าเรื อให้แล้วเสร็ จ
6.2 ช่างแก๊สเฉื่อย ใช้เครื่ องเชื่อมโลหะ MIG เชื่อมผนังชายล่าง ส่วนบนที่เป็ นอลูมิเนียมให้แล้ว
เสร็ จ
7. การปิ ดงาน
7.1 นายช่าง/หน.งาน ประสานกับ นายทหารประจาเรื อ ตรวจดูความเรี ยบร้อยของงานและให้
นายทหารประจาเรื อเซ็นปิ ดงานในใบสัง่ งาน

วิธีการซ่ อมทาหมุดย้า ตัวเรื ออลูมิเนียม
1. การรับดาเนินการ
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1.1 นายช่าง/หน.งาน รง.ต่อเรื อเหล็ก ตรวจสอบใบสัง่ งานและสารวจบริ เวณที่จะซ่อมทาว่ามีสิ่งกีด
ขวางในการทางานหรื อไม่ เช่น มีฝ้าไม้, ฝ้าโลหะ, ฝ้าใยแก้วหรื อท่อทางต่างๆ พื้นปูนหรื อกระเบื้องยาง ให้
ประสาน รง.ช่วยในการรี้ อถอนสิ่งกีดขวาง (Inway) หากเป็ นพื้นถัง นม.ชพ. ให้ กคภ.ฯ ตรวจสอบไอ
ระเหยก่อนการซ่อมทา
1.2 จัดชุดช่าง ประกอบด้วย หน.ชุด(ช่างประกอบ) ช่างแล่นและ ช่างแก๊ส/ช่างแก๊สเฉื่อย
1.3 ช่างแก๊สเฉื่อยบน รง.นาเครื่ องตัด Air Plasma และเครื่ องเชื่อมโลหะ MIG ไปที่เรื อซ่อม
โดยเครื่ องตัด Air- Plasma จะใช้ตดั ชายล่างที่เป็ นอลูมิเนียม ส่วนเครื่ องเชื่อมโลหะ TIG ใช้เชื่อมชายล่าง
ส่วนบน ที่เป็ นอลูมิเนียม
1.4 ชุดช่างเตรี ยมเครื่ องมือ
1.4.1 เครื่ องยิงหมุดย้า (Huck Bolt) พร้อมอุปกรณ์
1.4.2 เบิกหมุดย้า (Rivet) ชนิดพิเศษ(Avdelok) พร้อมปลอก(Collar) มี 2 ขนาด
คือ 6 ม.ม.หรื อ 8 ม.ม.
1.4.3 สว่านมือพร้อมดอกสว่าน
1.4.4 มอเตอร์หินเจียร์ สลักนัต พร้อมประแจปากตายเบอร์ 8
2. วิธีการซ่อมทา ขอบชายล่างภายในตัวเรื อการปิ ดงาน
2.1 ช่างย้าหมุด ใช้มอเตอร์หินเจียร์หรื อสกัด สกัดหรื อเจียรหัวหมุดเดิมที่ชารุ ดหรื อขาดออก
2.2 ใช้สกัด ตอกขาหมุดเดิมออก
2.3 ใช้สลักนัต กวดให้รอยต่อ ขอบชายล่างแนบติดกัน โดยกวดทะแยง ขึ้น-ลง สลับเป็ นรู ปฟันปลา
2.4 ใช้เครื่ องยิงหมุดย้า ยิงย้าหมุดรอยต่อ สลับกับ การคลายสลักนัตออก จนแล้วเสร็ จ
2.5 การย้าหมุดรอยต่อ จะย้าทะแยงขึ้น-ลง สลับเป็ นรู ปฟันปลา
2.6 นายช่าง/หน.งาน ประสานกับ นายทหารประจาเรื อ ตรวจดูความเรี ยบร้อยของงานและให้นายทหาร
ประจาเรื อเซ็นปิ ดงานในใบสัง่ งาน
3. วิธีการซ่อมทา ขอบช่องทางขึ้น-ลงห้องต่างๆ ( Man Hole)
3.1 ช่างย้าหมุด ใช้มอเตอร์หินเจียร์หรื อสกัด สกัดหรื อเจียรหัวหมุดเดิมที่ชารุ ดหรื อขาดออก
3.2 ใช้สกัด ตอกขาหมุดเดิมออก
3.3 ใช้เครื่ องยิงหมุดย้า ยิงย้าหมุดรอยต่อ จนแล้วเสร็ จ
3.4 นายช่าง/หน.งาน ประสานกับ นายทหารประจาเรื อ ตรวจดูความเรี ยบร้อยของงานและให้นายทหาร
ประจาเรื อเซ็นปิ ดงานในใบสัง่ งาน
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4. วิธีการซ่อมทาหมุดย้า ด้วยมือ
4.1 เมื่อได้รับใบสัง่ งาน นายช่าง/หน.งาน สารวจบริ เวณซ่อมทา จัดช่างย้าหมุดและเครื่ องมือ คือ
หมุดย้า (Rivet) อลูมิเนี่ยม, สว่านมือพร้อมดอกสว่าน, มอเตอร์หินเจียร์ , ฆ้อนเหล็กและเหล็กกั้นหมุด,
สกัด
4.2 ช่างย้าหมุด ใช้มอเตอร์หินเจียร์หรื อสกัด สกัดหรื อเจียรหัวหมุดเดิมที่ชารุ ดหรื อขาดออก
4.3 ใช้สกัด ตอกขาหมุดเดิมออก
4.4 ใช้สลักนัต กวดให้รอยต่อ แนบติดกัน
4.5 การย้าหมุดใช้ช่าง 2 นาย โดยอยูด่ า้ นในและด้านนอกรอยต่อข้างละ 1 นาย คนด้านในประกอบ
หมุดย้าเข้ากับรู หมุดย้าเดิม(ให้ดา้ นที่เป็ นดอกเห็ดอยูด่ า้ นในแล้วใช้เหล็กกั้น) คนที่อยูด่ า้ นนอกใช้ ฆ้อนเหล็กตอก
ขาหมุดและย้าให้รอยต่อแนบติดกัน ตอกย้าขาหมุดให้เหลือสั้นที่สุด จนแล้วเสร็ จ
4.6 นายช่าง/หน.งาน ประสานกับ นายทหารประจาเรื อ ตรวจดูความเรี ยบร้อยของงานและให้
นายทหารประจาเรื อเซ็นปิ ดงานในใบสั่งงาน
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วิธีการใช้ เครื่ องมือกลและเครื่ องมือกล
1. เครื่ องกลึง D – 1
1.1 การเตรี ยมการ
- ตรวจดูสิ่งกีดขวางบริ เวณเครื่ องและในพื้นที่ป้อนชิ้นงานต้องไม่มีสิ่งกีดขวางและพร้อมใช้
งาน
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจาเครื่ อง ต้องพร้อมใช้งาน
1.2 การเดินเครื่ อง
- บิดสวิทซ์ Main Motor ไปตาแหน่ง ON
- เปิ ดสวิทซ์หลอดไฟส่องสว่างประจาเครื่ อง
- ตรวจสอบชิ้นงานที่จะกลึงและป้อนชิ้นงานให้ตวั จับชิ้นงาน
- ปรับแต่งแท่นมีดกลึงให้พอดีกบั ชิน้ งาน
1.3 การเลิกเครื่ อง
- บิดสวิทซ์ Main Motor ไปตาแหน่ง OFF
- เลื่อนแท่นมีดกลึงให้ห่างตัวจับชิ้นงานพอประมาณ
- ปิ ดสวิทซ์หลอดไฟส่องสว่างประจาเครื่ อง
2. สว่านแท่ น D – 3
2.1 การเตรี ยมการ
- ตรวจดูสิ่งกีดขวางประจาเครื่ อง ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจาเครื่ อง ต้องพร้อมใช้งาน
2.2 การเดินเครื่ อง
- บิดสวิทซ์ไฟไปที่ตาแหน่ง 1 หรื อ 2 ตามความต้องการความเร็ วรอบในการใช้เจาะ
- นาชิ้นงานเข้ายึดกับแท่นปากกา
- ปรับแต่งแท่นสว่านให้พอดีที่จะใช้เจาะ
2.3 การเลิกเครื่ อง
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- บิดสวิทซ์ไฟไปที่ตาแหน่ง O
3. เครื่ องเลื่อย (D - 4)
3.1 การเตรี ยมการ
- ตรวจสอบใบเลื่อย , น้ ายาหล่อ , ปากจับชั้นงาน , แท่นรองชิ้นงาน ,พื้นที่บริ เวณที่ตอ้ งวางชิ้นงาน
ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
- ตรวจสอบใบเลื่อยให้ตึงแล้วล็อคให้แน่น , ปากจับชิ้นงานตั้งมุมองศาที่จะตัดให้ถูกต้อง
- ปรับขนาดการตัดของเครื่ องให้ตรงกับงานที่จะตัดที่แผง CUTING PRESSURE
3.2 การเดินเครื่ อง
- เปิ ดสวิทซ์ฉุกเฉิน (สีแดงตามเข็มนาฬิกา) จนสวิทซ์เด้งขึ้นมา
- เปิ ดเมนสวิทซ์จาก 0 ไป 1 หรื อ 2 (1 ความเร็ วช้า , 2 ความเร็วมาก) อยูบ่ นมอเตอร์
- นาชิ้นงานเข้าวางบนแท่นรับชิ้นงาน ปรับแท่นรองรับชิ้นงานให้ชิ้นงานได้ระดับ ตามความ
ต้องการที่จะตัด โดยกดปุ่ ม RAISE ยกใบเลื่อยขึ้น แล้วล็อคชิ้นงานให้แน่น
- ปรับใบเลื่อยลงช้า ๆ กดที่ปุ่ม LOWER จนใบเลื่อยใกล้ชิ้นงาน
- เปิ ดสวิทซ์เดินเครื่ อง (กด ON) พร้อมทั้งเปิ ดสวิทซ์น้ าหล่อใบเลื่อย (หมุนตามเข็มนาฬิกาเป็ น
รู ป
ก็อกน้ า) เครื่ องจะทางานจนชิ้นงานขาดเรี ยบร้อย
3.3 การเลิกเครื่ อง
- ปิ ดสวิทซ์เดินเครื่ องที่ปุ่ม OFF สีแดง
- ปิ ดสวิทซ์ก็อกน้ าโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา
- กดปุ่ ม RAISE เพื่อยกใบเลื่อยให้สูงพ้นชิ้นงานคลายล็อคชิ้นงาน นาชิ้นงานส่ วนที่เหลือ
ออก
- ปิ ดเมนสวิทซ์กลับไปตาแหน่ง 0 ทวนเข็มนาฬิกา
- กดสวิทซ์ฉุกเฉินลงทาความสะอาดเครื่ องพื้นที่บริ เวณเครื่ อง
4. เครื่ องเลื่อยแบบเคลื่อนที่ตราอักษร HERO
4.1 การเตรี ยมการ
- ตรวจสอบบริ เวณเครื่ องต้องไม่มีสิ่งกีดขวางและพร้อมใช้งาน
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ต้องพร้อมใช้งาน
4.2 การเดินเครื่ อง
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- นาชิ้นงานที่ตอ้ งการเลื่อยเข้าจับให้แน่น
- กดสวิทซ์ไฟไปที่ตาแหน่ง ON
- โยกคันบังคับใบเลื่อยให้เลื่อนลงมาตัดชิ้นงาน
4.3 การเลิกเครื่ อง
- กดสวิทซ์ไฟไปที่ตาแหน่ง OFF
- โยกคันบังคับใบเลื่อยให้ลอ๊ คขึ้น

5. เครื่ องตัดโลหะแบบใบมีด D – 28
5.1 การเตรี ยมงาน
- ตรวจหน้าใบมีดและแท่นรับชิ้นงานต้องไม่มวี สั ดุอย่างอื่นวางอยู่
- ตรวจระบบน้ ามันจะต้องมีไม่นอ้ ยกว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ ½ ของหลอดแก้ว และตาม
ระบบ
ต้องไม่มีการรั่วไหล
- ปรับสวิทซ์ควบคุมการตัดที่แผงควบคุมไว้ที่ตาแหน่ง 0
5.2 การเดินเครื่ อง
- เปิ ดเมนสวิทซ์ไฟฟ้าเข้าเครื่ องไปที่ตาแหน่ง 1
- กดสวิทซ์มอเตอร์สีดา รอจนไฟสว่างที่หลอดแก้ว
- ปรับแต่งระยะใบมีดตามความหนาของแผ่นเหล็ก + และ - ดูระยะบอกความหนาที่หน้า
เครื่ อง
- เปิ ดสวิทช์ไฟฟ้าแสงสว่างสาหรับส่องดูเส้นตัดไปที่ตาแหน่งสัญลักษณ์รูปหลอดไฟ
- นาชิ้นงานวางบนแท่นรับ และปรับแต่งชิ้นงานให้ได้ตามความต้องการที่จะตัดตรงเงาเส้น
ตัด
- บิดสวิทซ์ควบคุมการตัดที่แผงไปที่ตาแหน่ง 1 คือ กึ่ง AUTO หรื อตาแหน่งที่ 2
เหยียบ สวิทซ์
ตัดจนชิ้นงานขาด
- ระหว่างการใส่ชิ้นงานหรื อเปลี่ยนแนวตัดชิ้นงาน จะต้องบิดสวิทซ์ควบคุมการตัดมาอยู่
ที่
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ตาแหน่ง 0 ทุกครั้ง (เพื่อป้องกันอันตราย)
5.3 การเลิกเครื่ อง
- บิดสวิทซ์ควบคุมการตัดไปที่ตาแหน่ง 0
- ปิ ดสวิทซ์ไฟแสงสว่างส่องดูเส้นตัดไว้ที่ตาแหน่ง 0
- ปิ ดสวิทซ์มอเตอร์โดยการกดปุ่ มสีแดง
- ปิ ดเมนสวิทซ์จากตาแหน่ง 1 กลับไปที่ตาแหน่ง 0
6. เครื่ องม้วนแผ่นเหล็ก D – 29
6.1 การเตรี ยมการ
- ตรวจดูสิ่งกีดขวางที่ลกู ม้วน , บริ เวณพื้นที่หน้าชิ้นงานเข้า – ออก ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางการ
ปฏิบตั ิงาน
- ตรวจสวิทซ์หยุดเครื่ องฉุกเฉินด้วยเท้า ซึ่งจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางและอยูใ่ นตาแหน่งบนสุด
ด้วย แรงดึงของสปริ ง
การเดินเครื่ อง
เปิ ดเมนสวิทซ์ของเครื่ องที่ตูแ้ ผงไฟฟ้า โดยการบิดจากตาแหน่ง 0 ไปที่ตาแหน่ง 1
เปิ ดสวิทซ์หยุดเครื่ องฉุกเฉินด้วยมือ โดยการบิดทวนเข็มนาฬิกาจนปุ่ มสวิทซ์เด้งขึ้น
เปิ ดสวิทซ์ควบคุมเครื่ องที่แผงควบคุมการทางาน โดยการกดที่ปุ่ม ON
ทดลองเดินเครื่ องใช้งานตาแหน่งต่าง ๆ และทดลองหยุดเครื่ องฉุกเฉินด้วยสวิทซ์หยุด
ฉุกเฉินด้วยเท้า ซึ่งจะต้องอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานได้
- เปิ ดสวิทซ์ควบคุมเครื่ องที่แผงควบคุมการทางานใหม่อีกครั้ง (เครื่ องจะพร้อมใช้งาน)
6.3 การเลิกเครื่ อง
- ปิ ดสวิทซ์ควบคุมแผงการทางาน (EMER) โดยการกด
- ปิ ดเมนต์สวิทซ์ที่แผงไฟฟ้าโดยการบิดจากตาแหน่ง 1 ไปที่ตาแหน่ง 0
7. เครื่ องตัดโลหะขนาดเล็กเจาะรู (D - 30)
7.1 การเตรี ยมการ
- ตรวจดูตอ้ งไม่มีสิ่งกีดขวางบริ เวณเครื่ องตัดพื้นที่หน้า – หลังเครื่ อง
- ปิ ดฝาครอบตาแหน่งตัด , เจาะที่ไม่ตอ้ งการใช้งาน
6.2
-
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- เตรี ยมชิ้นงานที่จะตัด – เจาะ ให้พร้อม
- เตรี ยมสวิทซ์เหยียบ สาหรับปฏิบตั ิงานให้วางไว้ในตาแหน่งที่สะดวกในการปฏิบตั ิงาน
7.2 การเดินเครื่ อง
- เปิ ดเมนสวิทซ์เครื่ องสีแดงไว้ตาแหน่ง 1
- เปิ ดสวิทซ์มอเตอร์ที่ตาแหน่ง 1
- ใส่ชิ้นงานในตาแหน่งที่ตอ้ งการตัด , เจาะกวดล็อคชิ้นงานให้แน่น
- กดสวิทซ์ตดั ชิ้นงาน (ด้วยเท่า / มือ)
- นาชิ้นงานออก และส่วนชิ้นงานที่เหลือจากการใช้งานออกจากเครื่ อง
7.3 การเลิกเครื่ อง
- ปิ ดสวิทซ์มอเตอร์สีดา (กด)
- ปิ ดเมนสวิทซ์ปิดไปตาแหน่ง 0
- ทาความสะอาดเครื่ อง , เ ก็บเศษโลหะ
- ปิ ดฝาครอบส่วนที่ใช้งาน (ถ้ามี)

8. เครนยกแบบแขนหมุนขนาด 1 ตัน D – 31
8.1 การเตรี ยมการ
- ดูแลบริ เวณพื้นที่ในรัศมีของเครนที่หมุนต้องไม่มสี ิ่งกีดขวางการเดินเครื่ อง
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ต้องพร้อมใช้งาน
8.2 การเดินเครื่ อง
- เปิ ดเมนสวิทซ์ที่ตน้ เสาไปตาแหน่ง I
- ใช้บงั คับเครนยกขึ้น – ลง ด้วยมือที่ชุดบังคับ ตามลูกศรขึ้น – ลง
8.3 การเลิกเครื่ อง
- ปิ ดสวิทซ์ที่ตน้ เสาไปที่ O
- ดึงแขนเครนไว้ในตาแหน่ งที่ปลอดภัยจากการใช้งาน
9. เครื่ องกดแผ่นเหล็ก D – 32
9.1 การเตรี ยมการ
- ตรวจดูสิ่งกีดขวางบริ เวณเครื่ องและในระหว่างหน้ากดกับแท่นรองรับชิ้นงาน
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- ตรวจน้ ามันไฮดรอลิคส์ในเครื่ องที่หลอดแก้วให้น้ ามันมีอยูอ่ ย่างน้อย ½ ของหลอด
9.2 การเดินเครื่ อง
- เปิ ดเมนสวิทซ์ที่แผงควบคุมไฟฟ้า โดยการบิดตามเข็มนาฬิกาจากตาแหน่ง 0 ไปที่
ตาแหน่ง 1
- เปิ ดสวิทซ์หยุดเครื่ องฉุกเฉิน โดยบิดปุ่ มสีแดงไปตามลูกศร
- เปิ ดสวิทซ์เดินเครื่ อง โดยการกดปุ่ ม ON สีดา
- ปรับแต่งกาลังดันใช้งาน จาก 0 – 240 BAR ตามความเหมาะสมของงาน โดย
โยกคันบังคับให้
หน้ากดลงนัง่ ที่แท่นรับ แล้วปรับปุ่ มกาลังดันตามที่ตอ้ งการ
- เปิ ดสวิทซ์ ควบคุมอุณหภูมิของน้ ามัน โดยการบิดจาก 0 ไปที่ตาแหน่ง 1
- กดสวิทซ์ ควบคุมอุปกรณ์ไปที่ตาแหน่ง ON
- ปรับตาแหน่งควบคุมไว้ที่ MAN หรื อ AUTO ตามที่ตอ้ งการจะใช้เครื่ อง
9.3 การเลิกเครื่ อง
- ปิ ดสวิทซ์ ควบคุมอุณหภูมิ โดยการกดที่ตาแหน่ง OFF
- ปิ ดเมนสวิทซ์ ควบคุมอุณหภูมิ โดยการบิดจาก 1 ไปที่ตาแหน่ง 0
- ปิ ดสวิทซ์ เครื่ อง โดยการกดปุ่ ม OFF
- ปิ ดเมนสวิทซ์ ที่แผงไฟฟ้า โดยการบิดจากตาแหน่ง 1 ไปที่ตาแหน่ง 0
10. เครื่ องตีเหล็ก D – 37
10.1 การเตรี ยมการ
- ตรวจดูน้ ามันหล่อลื่นส่วนต่าง ๆ ของเครื่ องต้องมีประมาณ ½ ของช่องดูระดับน้ ามัน
- ตรวจดูระบบน้ าส่วนที่เข้าระบายความร้อน ทดลองเปิ ดลิ้นน้ าเข้าเครื่ องจนน้ าไหลออกจาก
เครื่ องแล้วปิ ดไว้ดงั เดิม
- ตรวจดูตอ้ งไม่มีสิ่งกีดขวางที่หน้าฆ้อนและแท่นรับชิ้นงาน ส่วนบริ เวณของสายพานมอเตอร์
- เตรี ยมอุปกรณ์ที่จาเป็ นจะต้องใช้กบั งานนั้น ๆ ให้พร้อมและเพียงพอ
10.2 การเดินเครื่ อง
- เปิ ดเมนสวิทซ์ที่แผงไฟฟ้าจากตาแหน่ง 0 ไป 1
- เปิ ดสวิทซ์ที่เครื่ อง (ปุ่ มสีแดง หมุนไปทางขวามือตามเข็มนาฬิกาจนสวิทซ์เด้งขึ้นมา)
ผลิต 19 เม.ย.47
หน้า

หน้า 44 ของ 72

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของ รง.ต่ อเรื อเหล็ก

- เปิ ดสวิทซ์เดินมอเตอร์ของฆ้อน (แถวขวามือ กดลงตัวสีดา)
- เปิ ดสวิทซ์เดินมอเตอร์ของตัวควบคุมเครื่ องด้วยมือ / เท้า (แถวซ้ายมือ กดลงตัวสีดา)
- ให้เครื่ องเดินตัวเปล่าประมาณ 10 นาที (อุ่นเครื่ อง ส่วนประกอบให้พร้อมที่จะทางานและ
ไล่ฟองอากาศในระบบน้ ามันหล่อลื่นออกให้หมด)
- เปิ ดคันล๊อคฆ้อนดันขึ้นแล้วกดลงให้เข้าล้อค เพือ่ ให้หน้าฆ้อนกลับขึ้นไปอยูใ่ นตาแหน่งบนสุด
- เปิ ดลิ้นน้ าเข้าหล่อระบายความร้อน
10.3 การเลิกเครื่ อง
- ปิ ดสวิทซ์เดินมอเตอร์ของตัวควบคุมเครื่ องด้วยมือ / เท้า (แถวซ้ายมือ กดลงตัวสีแดง)
- ปิ ดสวิทซ์เดินมอเตอร์ของฆ้อน (แถวขวามือ กดลงตัวสีแดง)
- ปิ ดสวิทซ์เครื่ อง (กดลงสวิทช์สีแดง)
- ดึงคันล๊อคออกจากคันล๊อคแล้วกดลงให้หน้าค้อนอยูต่ าแหน่งต่าสุด (ก่อนปิ ดคันล๊อคฆ้อนควรมี
ไม้รองหน้าฆ้อน เพื่อป้องกันการกระแทกกับทัง่ รับชิ้นงานกันการชารุ ด)
- ปิ ดสวิทซ์ที่แผงไฟฟ้า (หมุนกลับทวนเข็มนาฬิกา) จากตาแหน่ง 1 ไป 0
- ปิ ดลิน้ น้ าหล่อเข้าเครื่ อง
- ทาความสะอาดเครื่ อง , อุปกรณ์ และพื้นที่ปฏิบตั ิงานให้เรี ยบร้อย
11. เครื่ องตัดโลหะแบบอัตโนมัติ D - 38
11.1 การเตรี ยมการ
- ตรวจดูบนรางเลื่อนต้องไม่มีสิ่งกีดขวางตลอดแนวทั้ง 2 ข้าง รวมถึงพื้นที่ปฏิบตั ิงาน
- จะต้องมีแก๊สอ๊อกซิเจน และเอเซทีลีน ในระบบเครื่ องอย่างน้อย 2 ท่อ และทาการ
เปิ ดลิ้น
อ๊อกซิเจน กับแก๊สเอเซทีลีน ที่ขวด
- ชิ้นงานต้องวางให้เรี ยบเสมอ ขนานกับรางเลือ่ นหรื อตั้งฉาก
- โต๊ะวางแบบจะต้องเลื่อนได้ตามต้องการ และล็อคได้
- ปรับระบบตัดโลหะและการเดินของเครื่ องเป็ นแบบใช้หวั อ่านแบบ ( 1 : 1 )
- เตรี ยมหัวตัดให้เหมาะสมกับความหนาของชิ้นงาน
- ผูใ้ ช้เครื่ องจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายครบถ้วน , อุปกรณ์การตัดชิ้นงาน
- จัดเตรี ยมถาดเหล็กรองรับเศษโลหะให้พร้อมตรงบริ เวณที่ทาการตัดชิ้นงาน
- ตรวจสอบสายไฟเข้าเครื่ อง, สายแก๊สต่าง ๆ ต้องอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานสะดวกปลอดภัย
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- การวางแบบกระดาษตัวอย่างที่จะตัดชิ้นงานให้พอเหมาะกับชิ้นงาน และทดลองปรับเลื่อน
ชุดหัว
ตัดด้วยมือให้เหมาะสมแล้วล็อคแท่นวางแบบ
11.2 การเดินเครื่ อง
- เปิ ดลิ้นอ๊อกซิเจน , เอเซทีลีน ที่ท่อแก๊ส และลิ้นในระบบจ่ายแก๊ส ปรับแต่งกาลังดัน
ของแก๊ส
ให้เหมาะสมกับความหนาของชิ้นงานที่ลิ้นควบคุมกาลังดันแก๊ส
- เปิ ดสวิทซ์ ไฟฟ้าเข้าเครื่ อง , เปิ ดสวิทซ์ ไฟควบคุมที่แผงควบคุมโดยการบิดไปที่
ตาแหน่ง 1
- ยกหัวตัดอื่น ๆ ที่ไม่ตอ้ งการใช้งานขึ้น (หนึ่งชุดตัดมีหลายหัวตัด)
- เปิ ดแก๊ส (กดปุ่ มเปิ ดแก๊สสีขาวบนแผงควบคุมการทางานของเครื่ อง)
- เปิ ดลิ้นแก๊สเอเซทีลีน ที่หัวตัดพร้อมจุดไฟที่หัวตัด แล้วเปิ ดลิ้นอ๊อกซิเจน ปรับแต่งให้ได้
เปลวไฟ
ตามที่ตอ้ งการ
- ปรับหัวตัดแก๊สเข้าหาชิ้นงานเพื่อทาการตัด (ปรับแต่งบนแผงควบคุม)
- เมื่อชิ้นงานร้อนแดงจนละลายให้กดปุ่ มเร่ งอ๊อกซิเจน เพื่อทาการตัดชิ้นงานนั้น, กดปุ่ ม
มอเตอร์
อ่านแบบพร้อมกัน
- ปรับแต่งความเร็วในการตัดตามความหนาของชิ้นงานตามความเหมาะสม
- คอยสังเกตการอ่านแบบของหัวอ่านให้เดินตามแบบ และปรับแต่งความสู ง – ต่า
ของหัวตัด
(ในกรณี เหล็กชิ้นงานบาง ๆ)
- เมื่อตัดเรี ยบร้อยแล้วกดปุ่ มหยุดเดินเครื่ องสีแดง , และปุ่ มเร่ ง อ๊อกซิเจนสีแดงพร้อมกัน
- ปรับหัวตัดแก๊สให้สูงขึ้นจากชิน้ งานพอประมาณ
11.3 การเลิกเครื่ อง
- ปิ ดลิน้ เอเซทีลีน และอ๊อกซิเจน ตามลาดับที่หวั ตัด
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-

กดปุ่ มปิ ดแก๊สที่แผงควบคุมสีแดง
ปิ ดสวิทซ์ ไฟฟ้าที่แผงควบคุมให้กลับมาอยูท่ ี่ตาแหน่ง 0
ปิ ดเมนสวิทซ์ ไฟฟ้าเข้าเครื่ อง
ปิ ดลิ้นอ๊อกซิเจน – แก๊สเอเซทีลีน ที่ขวด และเปิ ดลิ้นอ๊อกซิเจน – แก๊สเอเซทีลีนที่หัว

ตัด (เพื่อ
ไล่ออ๊ กซิเจน – แก๊สเอเซทีลีนในระบบไม่ให้มีกาลังดันตกค้าง) จนหมดกาลังดันแล้วจึง
ปิ ดลิ้น
อ๊อกซิเจน, แก๊สเอเซทีลีน , ปิ ดลิ้นในระบบจ่ายแก๊ส และคลายตัวปรับแต่งกาลังดัน
แก๊ส
- ปลดล็อคโต๊ะวางแบบเลื่อนเครื่ องตัด, โต๊ะวางแบบออกไปอยูใ่ นตาแหน่งที่เหมาะสมไม่
กีดขวางการปฏิบตั ิงานอื่น ๆ
- ทาความสะอาดเครื่ องตัด , อุปกรณ์พ้นื ที่ตดั ชิ้นงานเก็บเศษโลหะใส่ถาดโลหะ
- หยอดน้ ามันหล่อลื่นส่วนที่สมั ผัสการเคลื่อนไหวตามตาแหน่งต่าง ๆ
12. เครื่ องตีเหล็ก D – 39
12.1 การเตรี ยมการ
- ตรวจดูน้ ามันหล่อลื่นส่วนต่าง ๆ ของเครื่ องต้องมีประมาณ ½ ของช่องดูระดับน้ ามัน
- ตรวจดูระบบน้ าส่วนที่เข้าระบายความร้อน ทดลองเปิ ดลิ้นน้ าเข้าเครื่ องจนน้ าไหลออกจาก
เครื่ องแล้วปิ ดไว้ดงั เดิม
- ตรวจดูตอ้ งไม่มีสิ่งกีดขวางที่หน้าค้อนและแท่นรับชิ้นงาน ส่วนบริ เวณของสายพานมอเตอร์
- เตรี ยมอุปกรณ์ที่จาเป็ นจะต้องใช้กบั งานนั้น ๆ ให้พร้อมและเพียงพอ
12.2 การเดินเครื่ อง
- เปิ ดเมนสวิทซ์ที่แผงไฟฟ้าจากตาแหน่ง 0 ไป 1
- เปิ ดสวิทซ์ที่เครื่ อง (ปุ่ มสีแดง หมุนไปทางขวามือตามเข็มนาฬิกาจนสวิทซ์เด้งขึ้นมา)
- เปิ ดสวิทซ์เดินมอเตอร์ของค้อน (แถวขวามือ กดลงตัวสี ดา)
- เปิ ดสวิทซ์เดินมอเตอร์ของตัวควบคุมเครื่ องด้วยมือ / เท้า (แถวซ้ายมือ กดลงตัวสีดา)
- ให้เครื่ องเดินตัวเปล่าประมาณ 10 นาที (อุ่นเครื่ อง ส่วนประกอบให้พร้อมที่จะทางานและ
ไล่ฟองอากาศในระบบน้ ามันหล่อลื่นออกให้หมด)
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- เปิ ดคันล๊อคค้อนดันขึ้นแล้วกดลงให้เข้าล้อค เพื่อให้หน้าค้อนกลับขึ้นไปอยูใ่ นตาแหน่งบนสุด
- เปิ ดลิน้ น้ าเข้าหล่อระบายความร้อน
12.3 การเลิกเครื่ อง
- ปิ ดสวิทซ์เดินมอเตอร์ของตัวควบคุมเครื่ องด้วยมือ / เท้า (แถวซ้ายมือ กดลงตัวสีแดง)
- ปิ ดสวิทซ์เดินมอเตอร์ของค้อน (แถวขวามือ กดลงตัวสีแดง)
- ปิ ดสวิทซ์เครื่ อง (กดลงสวิทช์สีแดง)
- ดึงคันล๊อคออกจากคันล๊อคแล้วกดลงให้หน้าค้อนอยูต่ าแหน่งต่าสุด (ก่อนปิ ดคันล๊อคค้อนควรมี
ไม้รองหน้าค้อน เพื่อป้องกันการกระแทกกับทัง่ รับชิ้นงานกันการชารุ ด)
- ปิ ดสวิทซ์ที่แผงไฟฟ้า (หมุนกลับทวนเข็มนาฬิกา) จากตาแหน่ง 1 ไป 0
- ปิ ดลิ้นน้ าหล่อเข้าเครื่ อง
- ทาความสะอาดเครื่ อง , อุปกรณ์ และพื้นที่ปฏิบตั ิงานให้เรี ยบร้อย
13. เตาเผาเหล็ก (อบชิน้ งาน D – 40 )
13.1 การเตรี ยมการ
- เปิ ดฝาปิ ดปล่องควันด้านบนทั้ง 2 ปล่อง
- เปิ ดลิ้นถังน้ ามันเชื้อเพลิง
- ตั้งอุณหภูมิที่ตอ้ งการที่เครื่ อง T
- เปิ ดหน้าเตานาชิ้นงานเข้าวางให้เรี ยบร้อยพร้อมกับปิ ดหน้าเตาให้สนิท
13.2 การเดินเครื่ อง
- เปิ ด MIAN SWITCH M
- เปิ ด SWITCH S ไปที่ 1 พัดลมจะทางานและบิดไปที่ 2 หัวฉีดจะเริ่ มทางาน
- หลอดไฟ C และ F จะติด แต่หลอดไฟ L1 , L2 จะไม่ติดแสดงว่าเครื่ องทางานปกติ
- แต่ถา้ หลอดไฟ L1 จะดับหรื อ หัวฉีดจะเริ่ มทางาน
13.3 การเลิกใช้เครื่ อง
- ปิ ด SWITCH S กับที่เดิมและปิ ด MAIN SWITCH M
- ปิ ดลิน้ ถังน้ ามันเชื้อเพลิง
- ปิ ดฝาปล่องควันด้านบนทั้ง 2 ปล่อง
14. เตาอบลวดเชื่ อม D - 52
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14.1 การเตรี ยมการ
- ตรวจดูไม่มีสิ่งกีดขวางบริ เวณมอเตอร์, พัดลมระบายอากาศ
- ภายในตูต้ อ้ งไม่มวี สั ดุอย่างอื่น
- นาลวดที่ตอ้ งการอบเข้าวางบนตะแกรงอบลวด
- ปิ ดฝาเตาอบให้สนิท
- ตรวจดูการตั้งความร้อนให้ปรับแต่งอยูท่ ี่ประมาณ 100 องศา C - 120 องศา C
- เปิ ดทางระบายอากาศ
14.2 การเดินเครื่ อง
- เปิ ดเมนสวิทซ์ ที่แผงควบคุมไว้ที่ตาแหน่ง 1 (ไฟควบคุมก็จะสว่างโชว์)
- ปลดล็อค หยุดเครื่ องฉุกเฉิน โดยการหมุนตามเข็มนาฬิกา จะเด้งออกมา (สัญญาณไฟสว่างโชว์
บนชุดควบคุมอุณหภูมไิ ฟเขียว, แดง)
- เปิ ดสวิทซ์ ควบคุมพัดลมและชุดทาความร้อน จากตาแหน่ง 0 ไปที่ตาแหน่ง 1 และ 2
สัญญาณสีเขียวพัดลมทางาน , ชุดความร้อนทางานจะติดสว่าง (ตาแหน่ง 1 = เปิ ดพัดลม
อย่างเดียว ตาแหน่ง 2 = เปิ ดพัดลมและชุดทาความร้อน
14.3 การเลิกเครื่ อง
- ปิ ดสวิทซ์ พัดลมและชุดความร้อนจากตาแหน่ง 2 กลับไปที่ตาแหน่ง 1 และ 0 ตามลาดับ
- กดสวิทซ์ เปิ ดเครื่ องฉุกเฉิน
- ปิ ดเมนสวิทซ์ ที่แผงควบคุมจากตาแหน่ง 1 กลับไปตาแหน่ง 0
หมายเหตุ
- ถ้าไฟสีเหลือง (FAN INTERRUPTION) ติดสว่าง แสดงว่า ระบบพัดลมหรื อชุดทา
ความร้อนขัดข้องให้หยุดเครื่ อง แจ้งเจ้าหน้าที่ ผ. การโรงงาน ดาเนินการซ่อมทา
- การอบลวดนั้นอย่างน้อย 2 ชม. ก่อนการใช้งาน
15. เตาเผาเหล็กที่ดดั แปลงใหม่ใช้ กบั เครื่องตีเหล็ก D – 37 / 39
15.1 การเตรี ยมการ
- เตรี ยมถ่านโค้กที่ทุบแล้ว พร้อมที่จะใช้งานให้มีอยูใ่ นถังถ่านโค้กใช้งานไม่นอ้ ยกว่า ½ ของถัง
- เตรี ยมเศษไม้และน้ ามันหรื อเชื้อเพลิงอย่างอื่นที่ใช้ในการติดไฟเบื้องต้น
- ตรวจดูระบบลมมี / ไม่มี หากมีให้เปิ ดลิ้นจ่ายลมทิ้งไว้สกั ระยะหนึ่งแล้วปิ ดไว้ (เพื่อไล่น้ าที่
ตกค้างในระบบลม)
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- ตรวจดูน้ าในถังชุบเหล็กให้มีพร้อมใช้งาน
เครื่ องตีเหล็ก ( D – 37 / 39)
- ตรวจดูน้ ามันหล่อลื่นส่วนต่าง ๆ ของเครื่ องต้องมีประมาณ ½ ของช่องดูระดับน้ ามัน
- ตรวจดูระบบน้ าส่วนที่เข้าระบายความร้อน ทดลองเปิ ดลิ้นน้ าเข้าเครื่ องจนน้ าไหลออกจาก
เครื่ องแล้วปิ ดไว้ดงั เดิม
- ตรวจดูตอ้ งไม่มีสิ่งกีดขวางที่หน้าค้อนและแท่นรับชิ้นงาน ส่วนบริ เวณของสายพานมอเตอร์
- เตรี ยมอุปกรณ์ที่จาเป็ นจะต้องใช้กบั งานนั้น ๆ ให้พร้อมและเพียงพอ
15.2 การเดินเครื่ อง
- ใช้เศษไม้และน้ ามันในการเริ่ มติดเตาตามด้วยถ่านโค้กพอประมาณกับงาน
- เปิ ดลิ้นลมเพื่อเร่ งไฟให้ติดถ่านโค้กเบา ๆ ถึงปานกลาง
- นาชิ้นงานเข้าวางที่กลางเตาตามต้องการ และต้องคอยตรวจดูชิ้นงานให้ร้อนแดงตามต้องการ
แล้วจึงนาเข้าเครื่ องตีเหล็กดาเนินการต่อไป
เครื่ องตีเหล็ก
- เปิ ดเมนสวิทซ์ที่แผงไฟฟ้าจากตาแหน่ง 0 ไป 1
- เปิ ดสวิทซ์ที่เครื่ อง (ปุ่ มสีแดง หมุนไปทางขวามือตามเข็มนาฬิกาจนสวิทซ์เด้งขึ้นมา)
- เปิ ดสวิทซ์เดินมอเตอร์ของค้อน (แถวขวามือ กดลงตัวสีดา)
- เปิ ดสวิทซ์เดินมอเตอร์ของตัวควบคุมเครื่ องด้วยมือ / เท้า (แถวซ้ายมือ กดลงตัวสีดา)
- ให้เครื่ องเดินตัวเปล่าประมาณ 10 นาที (อุ่นเครื่ อง ส่วนประกอบให้พร้อมที่จะทางานและไล่
ฟองอากาศในระบบน้ ามันหล่อลื่นออกให้หมด)
- เปิ ดคันล๊อคค้อนดันขึ้นแล้วกดลงให้เข้าล้อค เพื่อให้หน้าค้อนกลับขึ้นไปอยูใ่ นตาแหน่งบนสุด
- เปิ ดลิ้นน้ าเข้าหล่อระบายความร้อน
2.15.3 การเลิกเครื่ อง
- ปิ ดลิ้นลมที่จ่ายเข้าเตา
- เกลี่ยถ่านออกไว้ดา้ นข้างเตาภายในช่องเตา (ให้ถ่านดับได้เร็ว)
เครื่ องตีเหล็ก
- ปิ ดสวิทซ์เดินมอเตอร์ของตัวควบคุมเครื่ องด้วยมือ / เท้า (แถวซ้ายมือ กดลงตัวสีแดง)
- ปิ ดสวิทซ์เดินมอเตอร์ของค้อน (แถวขวามือ กดลงตัวสีแดง)
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- ปิ ดสวิทซ์เครื่ อง (กดลงสวิทซ์สีแดง)
- ดึงคันล๊อคออกจากคันล๊อคแล้วกดลงให้หน้าค้อนอยูต่ าแหน่งต่าสุด (ก่อนปิ ดคันล๊อคค้อนควรมี
ไม้รองหน้าค้อน เพื่อป้องกันการกระแทกกับทัง่ รับชิ้นงานกันการชารุ ด)
- ปิ ดสวิทซ์ที่แผงไฟฟ้า (หมุนกลับทวนเข็มนาฬิกา) จากตาแหน่ง 1 ไป 0
- ปิ ดลิ้นน้ าหล่อเข้าเครื่ อง
- ทาความสะอาดเครื่ อง , อุปกรณ์ และพื้นที่ปฏิบตั ิงานให้เรี ยบร้อย
16. เครื่ องดัดกงฉาก D – 53
16.1 การเตรี ยมการ
- ตรวจดูตอ้ งไม่มีสิ่งกีดขวางบริ เวณพื้นที่ทางานของเครื่ อง รวมถึงบริ เวณมอเตอร์ , พัด
ลม
ระบายความร้อน
- ตรวจดูระบบสายน้ ามันไฮดรอลิคส์ ต้องไม่มีรั่วไหลตามข้อต่อของระบบ
- ตรวจดูระดับน้ ามันในถังต้องมีไม่ต่ากว่าขีดแดง
16.2 การเดินเครื่ อง
- เปิ ดเมนสวิทซ์ จาก 0 ไปที่ ตาแหน่ง 1
- ปิ ดสวิทซ์ เดินมอเตอร์ (กดปุ่ ม START)
- ดาเนินการดัดงานตามแบบความต้องการ
16.3 การเลิกเครื่ อง
- ปิ ดสวิทซ์ มอเตอร์ (กดปุ่ ม STOP)
- ปิ ดเมนสวิทซ์ โดยการบิดจาก 1 กลับไปที่ ตาแหน่ง 0
- ทาความสะอาดเครื่ องและบริ เวณพื้นที่ทางาน
17. เครื่ องดัดแผ่นเหล็ก D - 54
17.1 การเตรี ยมการ
- ตรวจดูบริ เวณเครื่ อง และพื้นที่ดา้ นหน้า – หลังเครื่ องที่ตอ้ งการไม่มีสิ่งกีดขวางการทางาน
- ตรวจดูระบบน้ ามันไฮดรอลิคส์ ตามข้อต่อต้องไม่รั่วไหล มีน้ ามันในถังเก็บให้มีพอใช้งาน
- เตรี ยมอุปกรณ์, เครื่ องมือที่ตอ้ งใช้กบั ชิ้นงานนั้น ๆ ไว้ให้พร้อมและ เพียงพอที่จะ ปฏิบตั ิงาน
- เปิ ดลิ้นระบายน้ าทิ้งของระบบลมจนไม่มนี ้ า แล้วปิ ดและเปิ ดลมเข้าเครื่ องตั้งกาลังดันลมไว้ที่
ผลิต 19 เม.ย.47
หน้า 51 ของ 72
หน้า

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของ รง.ต่ อเรื อเหล็ก

10 ปอนด์ / ตารางนิ้ว
17.2 การเดินเครื่ อง
- ปลดล็อคเมนสวิทช์ ไปที่ ตาแหน่ง ON
- เปิ ดสวิทซ์ มอเตอร์ขบั น้ ามัน E – 1 โดยการกดปุ่ มสีเขียว
- ยกตัวกดชิ้นงานทั้ง 2 ตัว โดยการโยกคันบังคับเข้าหาตัว แล้วปล่อยคันบังคับอยูใ่ นตาแหน่งเดิม
(ว่าง , ตรงกลาง)
- นาอุปกรณ์, เครื่ องมือ วางบนแท่นรับ
- บังคับเครื่ องด้วยมือในการทางานตามความต้องการ
17.3 การเลิกเครื่ อง
- ยกตัวกดชิ้นงานขึ้นทั้ง 2 ตัว โดยการโยกคันบังคับ
- ปิ ดสวิทซ์ มอเตอร์ E - 1 ( สีแดง)
- ปิ ดลิ้นลมเข้าระบบ, ปิ ดลิ้นที่เครื่ องระบายลมออกจากระบบจนหมดกาลังดันแล้วจึงปิ ดลิ้น
- เก็บอุปกรณ์ , เครื่ องมือ ทาความสะอาดเครื่ องมือ , พื้นที่ทางาน
- เปิ ดสวิทซ์ มอเตอร์โดยกด E - 1 สีเขียวอีกครั้ง เพื่อนาตัวกดชิ้นงานให้ลงอยูต่ าแหน่งต่าที่สุด
ทั้ง 2 ตัว โดยการโยกคันบังคับ
- ปิ ดสวิทซ์ มอเตอร E - 1 (สีแดง)
- ปิ ดเมนสวิทซ์ ที่แผงไฟฟ้าให้อยูใ่ นตาแหน่ง OFF พร้อมล็อคคันโยก
หมายเหตุ
- ต้องดูแลมิให้บุคคลอื่นเข้ามาอยูใ่ นบริ เวณพื้นที่ปฏิบตั ิงาน (เส้นสีแดง) ขณะที่ปฏิบตั ิ
18. เครื่ องตัดแก๊สชนิดเดินตามราง
18.1 การเตรี ยมการ
- ตรวจดูสิ่งกีดขวางการทางานของเครื่ อง
- ต่อรางให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
- ตรวจดูปลัก๊ ต่อไฟของเครื่ อง
18.2 การเดินเครื่ อง
- เสียบปลัก๊ ไฟเข้าเครื่ อง 220 V. เพื่อใช้ในการเดินเครื่ อง
- เปิ ดวาวล์ C2H2และO2 แล้วจุดแก๊ส ปรับความดันในการใช้งาน
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19. ชุดเครื่องมือตัดแก๊สด้ วยแก๊ส O2 และ C2 H2
19.1 การเตรี ยมการ
- ตรวจสอบปริ มาณแก๊สอ๊อกซิเจนและเอเซทีลีนว่ามีเพียงพอกับปริ มาณงานที่จะดาเนินการ
ถ้ามี
ไม่เพียงพอให้ทาการเบิกเปลี่ยน จาก จนท.กระซับ ตามความต้องการที่จะทางานในวัน
นั้น ๆ
- นาเครื่ องไปวางไว้บริ เวณที่จะปฏิบตั ิงานที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ปลอดภัย ต่อการทางาน
นาสายแก๊สและหัวตัดออกจากที่เก็บ ให้สายแก๊สยาวพอที่จะปฏิบตั ิงานได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย
- ทาความสะอาดนมหนูหวั ตัดให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
- เตรี ยมอุปกรณ์การตัดแก๊ส, อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล , อุปกรณ์ช่วยอื่น ๆ
ที่จาเป็ นต่อ
งานนั้น ๆ ให้พร้อมที่จะทางาน
- การเคลื่อนย้ายท่อแก๊สให้ใส่รถแก๊สของชุดงานล๊อค , ผูกมัด เพื่อป้องกันไม่ให้ท่อแก๊ส
เคลื่อนที่
19.2 การใช้เครื่ อง
- เปิ ดลิ้นประจาท่อแก๊สทั้ง 2 ท่อ แก๊สเอเซทีลีนเปิ ดไม่เกิน ½ รอบ , อ๊อกซิเจนเปิ ด
จนหมด
เกลียวแล้วหมุนกลับ ½ รอบ ปรับแต่งกาลังดันใช้งานตามตารางที่ 1
- เปิ ดลิ้นแก๊สเอเซทีลีนที่ปุ่มควบคุมบนหัวตัดเล็กน้อย เพื่อไล่อากาศที่ตกค้างภายในสาย
ออกให้
หมด แล้วจึงจุดไฟที่หวั แก๊ส พร้อมกับเปิ ดลิ้นอ๊อกซิเจนที่ปุ่มควบคุมบนหัวตัดแก๊ส
ปรับแต่ง
เปลวไฟให้สามารถใช้งานได้เหมาะสม ตามรู ปที่ 1
- ขณะทางานควรระมัดระวังเศษโลหะและน้ าโลหะจากการตัด ที่อาจจะตกลงมาเป็ น
อันตรายกับ
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บุคคลและพื้นที่ขา้ งเคียงได้
19.3 การเลิกเครื่ อง
- ปิ ดลิ้นแก๊สเอเซทีลีนที่ปุ่มควบคุมบนหัวตัดก่อน แล้วจึงปิ ดลิ้นแก๊สอ๊อกซิเจน
- ปิ ดลิ้นแก๊สประจาท่อแก๊สทั้ง 2 ท่อ
- เปิ ดลิ้นแก๊สทั้ง 2 ลิ้นที่ปุ่มควบคุมบนหัวตัดแก๊สอีกครั้ง เพื่อไล่แก๊สที่ตกค้าง
ภายในสายแก๊ส
ออกให้หมด แล้วจึงปิ ดลิ้นแก๊สทั้ง 2 ตามเดิม
- คลายเกลียวปรับแต่งกาลังดันใช้งานที่เกจวัด เพื่อป้องกันสปริ งภายในเรื อนเกจชารุ ด
- เก็บสายแก๊สและหัวตัดพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าที่ให้เรี ยบร้อย
- ในกรณี ที่ทางานเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วให้นาชุดเครื่ องแก๊สกลับไปเก็บไว้ที่ รง. หรื อเก็บ
ตามสถานที่
ที่กาหนดไว้ให้
20. เครนยกของแบบวิง่ DR – 1 ขนาด 10 ตัน
20.1 การเตรี ยมการ
- ตรวจดูพ้นื ที่ตลอดจนแนวที่จะเลื่อนเครนต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง หากมีอยูต่ อ้ งคานึงว่า
ต้องเลื่อน
เครนหลบได้ปลอดภัย
- เตรี ยมชิ้นงานพร้อมกับอุปกรณ์จบั , ผูกมัด, ล๊อค ให้เรี ยบร้อยแน่นหนาอยูบ่ ริ เวณที่
เครนจะ
สามารถเข้ามายกได้สะดวกปลอดภัย
20.2 การเดินเครื่ อง
- นาสวิทซ์ ควบคุมการใช้เครนออกมาอยูใ่ นตาแหน่งที่สะดวกในการใช้ และพร้อมเลื่อน
เครนได้
อย่างปลอดภัย
- กดสวิทซ์ บังคับเครนตามที่ลูกศรบอกไว้บนชุดควบคุม
- นาเครนไปที่ชิ้นงานเกี่ยว, ผูกมัดกับชิ้นงาน ให้เรี ยบร้อย จึงทาการยกให้ชิ้นงานสูงพอประมาณ
ตามความต้องการ
- ขณะเลื่อนเครนยกชิ้นงานควรมีคนประคองจับชิ้นงานหรื อผูกเชือกประคองไม่ให้ชิ้นงานหมุน
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แกว่งไป - มา และต้องระวังผูป้ ฏิบตั ิงานคนอื่น ๆ สิ่งของต่าง ๆ ที่อยูใ่ นตาแหน่งทางที่เครน
จะเลื่อนไปด้วยความระมัดระวัง
- วางชิ้นงานลงตาแหน่งที่ตอ้ งการปลดชิ้นงานออกมาจากเครน
20.3 การเลิกเครื่ อง
- เลื่อนชุดเครนและชุดยกไปไว้ในตาแหน่งที่ปลอดภัย ไม่กีดขวางการทางานอย่างอื่น ๆ
- ดึงชุดบังคับไปอยูด่ า้ นข้างในที่ปลอดภัยเหมาะสม
- เจ้าหน้าที่ประจาเครื่ องผูป้ ฏิบตั ิงานที่ใช้เครนนั้น ๆ
21. เครนยกของแบบวิง่ DR – 2 ขนาด 5 ตัน
21.1 การเตรี ยมการ
- ตรวจดูพ้นื ที่ตลอดจนแนวที่จะเลื่อนเครนต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง หากมีอยูต่ อ้ งคานึงว่า
ต้องเลื่อน
เครนหลบได้ปลอดภัย
- เตรี ยมชิ้นงานพร้อมกับอุปกรณ์จบั , ผูกมัด, ล๊อค ให้เรี ยบร้อยแน่นหนาอยูบ่ ริ เวณที่
เครนจะ
สามารถเข้ามายกได้สะดวกปลอดภัย
21.2 การเดินเครื่ อง
- นาสวิทซ์ ควบคุมการใช้เครนออกมาอยูใ่ นตาแหน่งที่สะดวกในการใช้ และพร้อมเลื่อน
เครนได้
อย่างปลอดภัย
- กดสวิทซ์ บังคับเครนตามที่ลูกศรบอกไว้บนชุดควบคุม
- นาเครนไปที่ชนิ้ งานเกี่ยว, ผูกมัดกับชิ้นงาน ให้เรี ยบร้อย จึงทาการยกให้ชิ้นงานสูง
พอประมาณ
ตามความต้องการ
- ขณะเลื่อนเครนยกชิ้นงานควรมีคนประคองจับชิ้นงานหรื อผูกเชือกประคองไม่ให้
ชิ้นงานหมุน
แกว่งไป - มา และต้องระวังผูป้ ฏิบตั ิงานคนอื่น ๆ สิ่งของต่าง ๆ ที่อยูใ่ น
ตาแหน่งทางที่เครน
จะเลื่อนไปด้วยความระมัดระวัง
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- วางชิ้นงานลงตาแหน่งที่ตอ้ งการปลดชิ้นงานออกมาจากเครน
21.3 การเลิกเครื่ อง
- เลื่อนชุดเครนและชุดยกไปไว้ในตาแหน่งที่ปลอดภัย ไม่กีดขวางการทางานอย่างอื่น ๆ
- ดึงชุดบังคับไปอยูด่ า้ นข้างในที่ปลอดภัยเหมาะสม
- เจ้าหน้าที่ประจาเครื่ องผูป้ ฏิบตั ิงานที่ใช้เครนนั้น ๆ
22. เครนยกของแบบวิง่ DR – 3 ขนาด 10 ตัน
22.1 การเตรี ยมการ
- ตรวจดูพ้นื ที่ตลอดจนแนวที่จะเลื่อนเครนต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง หากมีอยูต่ อ้ งคานึงว่า
ต้องเลื่อน
เครนหลบได้ปลอดภัย
- เตรี ยมชิ้นงานพร้อมกับอุปกรณ์จบั , ผูกมัด, ล๊อค ให้เรี ยบร้อยแน่นหนาอยูบ่ ริ เวณที่
เครนจะ
สามารถเข้ามายกได้สะดวกปลอดภัย
22.2 การเดินเครื่ อง
- นาสวิทซ์ ควบคุมการใช้เครนออกมาอยูใ่ นตาแหน่งที่สะดวกในการใช้ และพร้อม
เลื่อนเครนได้
อย่างปลอดภัย
- กดสวิทซ์ บังคับเครนตามที่ลกู ศรบอกไว้บนชุดควบคุม
- นาเครนไปที่ชิ้นงานเกี่ยว, ผูกมัดกับชิ้นงาน ให้เรี ยบร้อย จึงทาการยกให้ชิ้นงานสูง
พอประมาณ
ตามความต้องการ
- ขณะเลื่อนเครนยกชิ้นงานควรมีคนประคองจับชิ้นงานหรื อผูกเชือกประคองไม่ให้
ชิ้นงานหมุน
แกว่งไป - มา และต้องระวังผูป้ ฏิบตั ิงานคนอื่น ๆ สิ่งของต่าง ๆ ที่อยูใ่ น
ตาแหน่งทางที่เครน
จะเลื่อนไปด้วยความระมัดระวัง
- วางชิ้นงานลงตาแหน่งที่ตอ้ งการปลดชิ้นงานออกมาจากเครน
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22.3 การเลิกเครื่ อง
- เลื่อนชุดเครนและชุดยกไปไว้ในตาแหน่งที่ปลอดภัย ไม่กีดขวางการทางานอย่างอื่น
ๆ
- ดึงชุดบังคับไปอยูด่ า้ นข้างในที่ปลอดภัยเหมาะสม
- เจ้าหน้าที่ประจาเครื่ องผูป้ ฏิบตั ิงานที่ใช้เครนนั้น ๆ
23. เครนยกของแบบวิง่ DR – 4 ขนาด 5 ตัน
23.1 การเตรี ยมการ
- ตรวจดูพ้นื ที่ตลอดจนแนวที่จะเลื่อนเครนต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง หากมีอยูต่ อ้ งคานึงว่า
ต้องเลื่อน
เครนหลบได้ปลอดภัย
- เตรี ยมชิ้นงานพร้อมกับอุปกรณ์จบั , ผูกมัด, ล๊อค ให้เรี ยบร้อยแน่นหนาอยูบ่ ริ เวณที่
เครนจะ
สามารถเข้ามายกได้สะดวกปลอดภัย
23.2 การเดินเครื่ อง
- นาสวิทซ์ ควบคุมการใช้เครนออกมาอยูใ่ นตาแหน่งที่สะดวกในการใช้ และพร้อมเลื่อนเครนได้
อย่างปลอดภัย
- กดสวิทซ์ บังคับเครนตามที่ลูกศรบอกไว้บนชุดควบคุม
- นาเครนไปที่ชิ้นงานเกี่ยว, ผูกมัดกับชิ้นงาน ให้เรี ยบร้อย จึงทาการยกให้ชิ้นงานสูงพอประมาณ
ตามความต้องการ
- ขณะเลื่อนเครนยกชิ้นงานควรมีคนประคองจับชิ้นงานหรื อผูกเชือกประคองไม่ให้ชิ้นงานหมุน
แกว่งไป - มา และต้องระวังผูป้ ฏิบตั ิงานคนอื่น ๆ สิ่งของต่าง ๆ ที่อยูใ่ นตาแหน่งทางที่เครน
จะเลื่อนไปด้วยความระมัดระวัง
- วางชิ้นงานลงตาแหน่งที่ตอ้ งการปลดชิ้นงานออกมาจากเครน
23.3 การเลิกเครื่ อง
- เลื่อนชุดเครนและชุดยกไปไว้ในตาแหน่งที่ปลอดภัย ไม่กีดขวางการทางานอย่างอื่น ๆ
- ดึงชุดบังคับไปอยูด่ า้ นข้างในที่ปลอดภัยเหมาะสม
- เจ้าหน้าที่ประจาเครื่ องผูป้ ฏิบตั ิงานที่ใช้เครนนั้น ๆ
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24. เครื่ องตัดโลหะแบบ AIR PLASMA ตราอักษร OTC MODEL A – 70
24.1 การเตรี ยมการ
- ตรวจสอบสถานที่ ๆ จะว่างเครื่ องพื้นที่ตอ้ งมัน่ คงห่างไกลจากความชื้น และที่มีฝนุ่
ละอองวางเครื่ องให้อยูห่ ่างจากฝาผนังหรื อเครื่ องมืออื่นๆ อย่างน้อย 3 ซ.ม. หลีกเลี่ยง
อย่าให้ถูกแสงแดดและฝนโดยตรง
- ตรวจสอบความพร้อมของสายไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่ องจากเมนสวิทช์ ปิ ด - เปิ ด
- ใช้ลมที่สามารถจ่ายจากระบบจ่ายลมประมาณ 90 – 120 PSI กาลังดันใช้งานต่อเนื่องได้
ประมาณ 165 ลิตร/นาที ใช้เกจ ปรับแต่งกาลังดันใช้งาน
- ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของชุดหัวตัด , สายดิน
- เตรี ยมอุปกรณ์ที่จาเป็ นในการใช้งานให้พร้อมที่จะปฏิบตั ิงาน
- เตรี ยมชิ้นงานให้พร้อมที่จะปฏิบตั ิงาน
- ตรวจสอบความเรี ยบร้อยรอบ ๆ บริ เวณที่จะปฏิบตั ิงานให้แก่ใจว่า ปลอดภัยต่อการปฏิบตั ิงาน
24.2 การเดินเครื่ อง
- เปิ ดสวิทซ์ ไฟฟ้าจากเมนสวิทซ์ ไฟโชว์สีแดงจะสว่าง (MAIN LINE)
- เปิ ดสวิทซ์ ที่หน้าเครื่ อง (CONTORL POWER) พัดลมในเครื่ องเริ่ มทางาน
- ปรับสวิทซ์ แก๊ส (ลม) ไปที่ตาแหน่ง SET ปรับแต่งกาลังดันลมที่เกจ ให้อยูใ่ นระดับ 0.39
MPA ถึง 0.96 MPA (4 Kgt / CM 2 ถึง 9.8 Kgt / CM 2) ลมจะโบลออกที่หวั ตัด
- ปรับสวิทซ์แก๊ส (ลม) ไปที่ RUN ลมที่โบลออกมาที่หวั ตัดจะหยุด
- ปรับปุ่ มเซฟตี้ ดีเทคเตอร์ เป็ นปุ่ มกด – ปล่อย เพื่อตรวจสอบการรั่วของลมในวงจรของหัวทิป
(ขณะใช้ปุ่มนี้ตรวจสอบจะต้องถือหัวตัดให้ห่างจากชิ้นงาน) เมื่อกดปุ่ มเซฟตี้ดีเทคเตอร์หลอดไฟ
READY จะดับ เมื่อปล่อยปุ่ มเซฟตี้ดีเทคเตอร์หลอดไฟ READY จะติดถ้าไม่เป็ นตามที่ตรวจ
สอบให้ปิดไฟเข้าเครื่ องตรวจสอบหัวทิป, อีเลคโทรด และกาลังดันลมที่ใช้
- ตั้งปุ่ มปรับความหนาของโลหะที่จะตัด (PLATE THIEKNESS KNOB)
- ตั้งสวิทซ์ ล็อค (SWITCH – LOCK ) OFF หรื อ ON ที่หน้าเครื่ อง (เมื่อตั้งสวิทซ์ ไว้ที่ OFF
เวลาใช้งานต้องกดสวิทซ์ ที่หวั ตัดไว้ตลอดเวลาการใช้งาน และเมื่อตั้งสวิทซ์ไว้ที่ ON เวลาใช้
งานกดสวิทซ์ ที่หวั ตัดเมื่อหัวตัดเกิดการอาร์คกับชิ้นงานแล้ว สามารถที่จะปล่อยสวิทซ์ ที่หวั ตัด
ได้โดยการอาร์ค ยังทางานอยู่ เมื่อจะหยุดการอาร์ค ให้กดสวิทซ์น้นั อีกครั้ง)
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-

เมื่อกดสวิทซ์ ที่หวั ตัดหลอดไฟ MAIN LINE และ READY จะต้องมีแสงสว่างโชว์
หลอดไฟ CONTACTOR จะสว่าง และจะมีลม (GAS) ออกที่หวั ตัด 1.5 วินาที
เมื่อหลอดไฟ PILOT ARC สว่าง ให้นาหัวตัดเข้าใกล้ชิ้นใหม่ซ่ึงมีสายดินต่อถึงชิ้นงาน
เมื่อการ ARC เกิดขึ้นระหว่างหัวตัดกับชิ้นงาน PILOT ARC จะดับแต่การ ARC ยัง
ดาเนินต่อไป
- กดสวิทซ์ ที่หวั ตัดอีกครั้งเพื่อหยุดการอาร์ค เมือ่ ทางานสาเร็ จตามต้องการลม (GAS) จะ
หยุด 10 วินาที เมื่อลมหยุดโบลให้กดสวิทซ์ ที่หวั ตัดอีกครั้งเพื่อให้ลมช่วยเป่ าระบายความร้อน
ให้หวั ทิป ประมาณ 10 วินาที
24.3 การเลิกเครื่ อง
- ปิ ดลิ้นลมที่เข้าเครื่ อง หลอดไฟ READY จะดับ
- เปลี่ยนสวิทซ์ ไว้ที่ตาแหน่ง OFF ที่เครื่ องระบบการทางานจะหยุด , พัดลมหยุด
- ปิ ดสวิทช์ ไฟที่จ่ายจาก POWER – BOARD SWITCH หลอดไฟที่ MAIN LINE ที่โชว์หน้า
เครื่ องจะดับ เก็บชุดสายหัวตัด และสายดิน เข้าที่เก็บให้เรี ยบร้อย
- เก็บอุปกรณ์ , เครื่ องมือต่างๆ
- ทาความสะอาดบริ เวณที่ปฏิบตั ิงานในกรณี ที่ปฏิบตั ิงานใน รง.
25. เครื่ องตัดโลหะแบบใช้ ใบตัด (ไฟเบอร์ )
25.1 การเตรี ยมการ
- ตรวจดูสายพานให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานไม่มีสิ่งกีดขวาง
- ดึงสลักล็อคเครื่ องออก (ถ้ามี)
- ตรวจดูสภาพสายไฟเข้าเครื่ องให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน และกับต่อสายไฟ (ปลัก๊ ไฟฟ้า)
- ตรวจดูใบตัดให้อยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้โดยการเบิกเปลี่ยนที่กระซับ
- ตั้งมุมองศาที่ตอ้ งการตัดและล็อคมุมองศาให้แน่น
- นาชิ้นงานวางบนแท่นรับงานตามต้องการแล้วล็อคให้แน่น
25.2 การเดินเครื่ อง
- เปิ ดสวิทซ์ไฟฟ้าเข้าเครื่ อง (กด ON)
- กดด้ามกดใบตัดลงพอประมาณจนชิ้นงานขาด
- ยกด้านกดขึ้นปิ ดสวิทซ์ไฟฟ้าเข้าเครื่ อง (กด OFF)
- คลายล็อคนาชิ้นงานออกจากแท่นรับงาน
ผลิต 19 เม.ย.47
หน้า

หน้า 59 ของ 72

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของ รง.ต่ อเรื อเหล็ก

25.3 การเลิกเครื่ อง
- ถอดปลัก๊ ไฟเก็บสายไฟเครื่ องตัดและสายไฟฟ้า (ปลัก๊ ไฟฟ้า)
- เก็บชิ้นงานและเศษชิ้นงานที่เหลือเข้าที่ให้เรี ยบร้อย
- ทาความสะอาดเครื่ อง , พื้นที่บริ เวณที่ทางาน
26. เครื่ องเชื่อมประสานแบบ TIG (TUNGSTEN INERT GAS ARC WELDING )
26.1 การเตรี ยมการ
- ตรวจสอบบริ เวณที่นาเครื่ องประสานไปวาง ต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและปลอดภัยต่อ
การปฏิบตั ิงาน
- ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของสายไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่ องต้องอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์
- เตรี ยมโต๊ะงานหรื อบริ เวณที่จะทางานให้พร้อมที่จะปฏิบตั ิงาน
- สายดินต้องนาไปยึดเกาะ , ล๊อค กับชิ้นงานหรื อส่วนต่อที่ไฟฟ้าสามารถเดินถึงชิ้นงาน
ได้สะดวก
- ชุดหัวเชื่อมประสานต้องอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์และต่อเข้ากับตัวเครื่ อง
- ปรับสวิทซ์ AC BALANCE ไว้ที่ตาแหน่งกลาง
- เตรี ยมลวดประสานเติมโลหะให้พร้อมตามประเภทชิ้นงาน
- ปรับแต่งสวิทซ์ การเชื่อมประสานไว้ที่ ตาแหน่ง TIG
- ตรวจสอบสายน้ าระบายความร้อน (ถ้ามี) ให้พร้อมที่จะใช้งาน
- เตรี ยมลวดที่ใช้สาหรับทาให้เกิดการอาร์ค กับชิ้นงาน ทังสเตนอีเลคโทรด
(TUNGSTEN
ELECTRODE) งานเชื่อมประสานอลูมิเนียมใช้ ทังสเตนอีเลคโทรด สีน้ า
เงิน / ฟ้า (PURE
TUNGSTEN ELECTRODE) งานเชื่อมประสานเหล็ก หรื อโลหะอื่น ๆ
ใช้ทงั สเตนอีเลคโทรด
สีแดง (THORIATED TUNGSSTEN ELECTRODE)
- เตรี ยมแก๊สอาร์กอนสาหรับใช้คลุมแนวเชื่อม (เป็ นตัวชีลด์แนวเชื่อม) พร้อมเกจ
อาร์กอนปรับ
แต่งกาลังดันและต่อสายแก๊สเข้าเครื่ องให้เรี ยบร้อย
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- เตรี ยมอุปกรณ์การเชื่อมประสาน , อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน
26.2 การเดินเครื่ อง
- เปิ ดสวิทซ์ ไฟฟ้าเข้าเครื่ องที่เมนสวิทซ์ และที่เครื่ อง ตาแหน่ง ON
- งานเชื่อมประสานชิ้นงานอลูมิเนียม ให้ปรับสวิทซ์ไฟออกไว้ที่ตาแหน่ง AC
- งานเชื่อมประสานเหล็กหรื อโลหะอื่น ๆ ให้ปรับสวิทซ์ ไว้ที่ตาแหน่ง DC
- การปรับแต่งกระแสไฟเชื่อมประสาน (A) ให้ปรับแต่งตามขนาด การใช้ทงั สเตน
อีเลคโทรด
ตามตารางที่ 4 ในคู่มือการใช้หวั เชื่อมประสาน
- ปรับสวิทช์ กระแสไฟ (A) INITIAL CORRENT และสวิทช์ กระแสไฟ
(A) CRATER
FILLER ให้เท่ากัน
- ในการเชื่อมประสานชิ้นงานที่บางกว่า 1 / 16 " ให้ปรับสวิทช์ PULSE ไปไว้
ที่ตาแหน่ง ON
(เพื่อให้กระแสไฟที่อาร์ค มีมาก – น้อย เป็ นจังหวะเป็ นการป้องกันการทะลุของ
แนวเชื่อม
บนชิ้นงานที่บาง) และปรับแต่งกระแสไฟ (A) ของระบบ PULSE
ที่ REMOTE ให้
เท่ากับกระแสไฟ (A) เชื่อมประสานที่ชุดควบคุมที่ REMOTE
- ปรับสวิทซ์ ตั้งเวลาให้กระแสไฟ (A) ที่อาร์ค ชิ้นงานมาก – น้อย ของระบบ
PULSE เป็ น
วินาที ตามความถนัดของช่างเชื่อมประสานแต่ละบุคคล จานวน 4 ตาแหน่ง
- ปรับสวิทซ์ ELECTRODE SIZE ตามขนาดของ อีเลคโทรด ที่ใช้งาน
- เปิ ดแก๊สคลุมชิ้นงานที่ขวดแก๊สอาร์กอน ปรับสวิทซ์ POST FLOW ไว้ที่
ตาแหน่ง SET และ
ปรับแต่งเกจปรับแต่งกาลังดันแก๊สไว้ที่ 6 – 15 ลิตร / นาที แล้วปรับสวิทช์
POST FLOW ไว้
ที่ตาแหน่ง RUN / GAS
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- เปิ ดลิ้นน้ าเข้าเครื่ อง ปรับสวิทซ์ หัวเชื่อมไว้ที่ตาแหน่ง
WATER
COOLED TORCH (ถ้าหัว
เชื่อมแบบน้ าหล่อเย็น) สังเกตจะมีไฟโชว์ตาแหน่ง WATER จะติดสว่าง(ถ้าไฟ
โชว์ไม่ติดสว่าง
ให้ตรวจสอบระบบน้ าหล่อระบายความร้อนหรื อชุดหัวเชื่อมประสาน
- ถ้าต้องการเชื่อมประสานแบบกึ่ง AUTO ให้ปรับสวิทซ์ REPEAT ไว้ที่
ตาแหน่ง ON ถ้า
ต้องการเชื่อมประสานแบบ MANUAL ให้ปรับสวิทซ์ ไว้ที่ OFF
- ทดลองการเชื่อมชิ้นงาน พร้อมทั้งปรับแต่งกระแสไฟ (A) ที่ REMOTE ให้
แนวเชื่อมประสาน
ที่ทดลองสมบูรณ์ดีก่อนที่จะเชื่อมประสานชิ้นงานจริ ง
- ทาการเชื่อมประสานชิ้นงานตาม WPS
26.3 การเลิกเครื่ อง
- ปิ ดสวิทซ์ ไฟฟ้าเข้าเครื่ องและที่เมนสวิทซ์ ไปที่ ตาแหน่ง OFF
- ปิ ดลิ้นแก๊สอาร์กอน ที่ขวดแก๊ส
- ปิ ดลิ้นน้ าระบายความร้อน
- เก็บชุดหัวเชื่อมประสาน , สายดินเข้าที่ให้เรี ยบร้อย
- เก็บลวดเติมโลหะที่เหลือพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ
- ทาความสะอาดโต๊ะงานหรื อบริ เวณที่ทางานให้เรี ยบร้อย
27. เครื่ องแล่นประสานแบบ MIG (HOBART RC – 301)
27.1 การเตรี ยมการ
- นาเครื่ องแล่นประสานไปวางบริ เวณที่จะปฏิบตั ิงาน ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกปลอดภัยต่อ
การปฏิบตั ิงาน
- ตรวจสอบสายไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่ องจากเมนสวิทซ์ให้มีสภาพเรี ยบร้อย
- นาสายดินไปยึดเกาะ ,ล๊อคกับชิ้นงานหรื อส่วนต่อที่ไฟฟ้า เดินได้ถึงชิ้นงานได้สะดวก
- ตรวจสอบชุดหัวเชื่อมประสานและอุปกรณ์ ประกอบหัวเชื่อมให้มีครบถ้วนพร้อมที่จะปฏิบตั ิงาน
ต่ออยูก่ บั ชุดป้อนลวด (WIRE FEEDER) ตัวนาลวด (LINER) ถ้าชิ้นงานเป็ นอลูมิเนียมใช้ตวั นา
ลวดแบบพลาสติก และถ้าชิ้นงานเป็ นโลหะอื่น ๆ ใช้ตวั นาลวดแบบลวดขดสปริ ง
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- เตรี ยมลวดเติมโลหะแบบรน ตามชนิดของโลหะชิ้นงานให้ประกอบอยูใ่ นชุดป้อนลวด
- เตรี ยมแก๊สที่ใช้สาหรับคลุมแนวเชื่อม (ชีลด์) พร้อมเกจปรับแต่งกาลังดันตามชนิดของแก๊ส
สาหรับงานเชื่อมประสานอลูมิเนียมใช้แก๊สอาร์กอน (ARGON) เป็ นตัวคลุมแนวเชื่อมและ
งานเชื่อมประสานเหล็ก/โลหะอื่น ๆใช้แก๊สคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (CO-2)
- เตรี ยมอุปกรณ์การเชื่อมประสานที่จาเป็ นให้พร้อมที่จะปฏิบตั ิงาน
- จัดเตรี ยมชิ้นงานที่จะเชื่อมประสานตามขั้นตอนและวิธีตาม WPS
27.2 การเดินเครื่ อง
- เปิ ดสวิทซ์ไฟฟ้าเข้าเครื่ องที่เมนต์สวิทซ์และที่เครื่ องไปที่ตาแหน่ง ON
- เปิ ดแก๊สคลุมแนวเชื่อมที่ท่อแก๊สและปรับแต่งเกจกาลังดันประมาณ 15 – 18 ลิตร / นาที
- ปรับแต่งกระแสไฟที่ใช้เชื่อมประสาน DC – A ให้อยูท่ ี่ประมาณ 150 – 160 และปรับแต่ง AC –
V 15 – 20
- กดสวิทซ์ที่หวั เชื่อมให้ลวดเชื่อมจากชุดป้อนลวดเข้าไปตามตัวนาลวด จนกระทัง่ ออกที่หวั เชื่อม
พร้อมที่จะปฏิบตั ิงาน
- ทดลองการเชื่อมกับเศษโลหะชิ้นงานเพื่อปรับแต่งกาลังดันแก๊สที่คลุมแนวเชื่อม และกระแสไฟ
ให้เหมาะกับชิ้นงานนั้น และแนวเชื่อมสมบูรณ์ก่อนการเชื่อมประสานชิ้นงานจริ ง ตาม WPS
27.3 การเลิกเครื่ อง
- ปิ ดลิ้นแก๊สที่ขวดแก๊ส
- ปิ ดสวิทซ์ไฟฟ้าเข้าเครื่ องที่เมนและที่เครื่ องไว้ที่ตาแหน่ง OFF
- เก็บชุดหัวแล่นประสานและสายดินพร้อมอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อย
- ทาความสะอาดบริ เวณที่ปฏิบตั ิงาน
28. เครื่ องแล่นประสานด้ วยไฟฟ้า
28.1 การเตรี ยมการ
- ตรวจสอบบริ เวณที่จะนาเครื่ องแล่นประสาน ฯไปวางต้องไม่มีน้ าที่พ้นื และมีอากาศถ่ายเทได้
สะดวก
- ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของสายไฟฟ้าเข้าเครื่ องจากแผงไฟฟ้า พร้อมทั้งตูต้ ่อไฟจะต้อง
มี
สวิทซ์เปิ ด – ปิ ด (การต่อไฟฟ้า – ปลดไฟฟ้า ให้ติดต่อ จนท.ไฟฟ้า กบก. ฯ)
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- สายแล่นประสาน , สายดิน , หัวแล่นประสาน และหัวต่อสายจากเครื่ องต้องอยูใ่ นสภาพ
พร้อม
ใช้งาน ไม่มว้ นและกองไว้ที่พ้นื
- สายแล่นต้องนาออกมาวางเรี ยงกันแล้วจึงลากไปที่ตาแหน่งที่ จะปฏิบตั ิงาน ส่วนสายดิน
นาไป
ยึดจับไว้กบั ชิ้นงาน หรื อส่วนต่อที่ไฟฟ้าเดินถึงชิ้นงาน
- เตรี ยมอุปกรณ์การแล่น ฯ, อุปกรณ์ป้องกันอันตราย, อุปกรณ์ช่วยอย่างอื่น ๆ ที่จาเป็ นให้
พร้อม
ตามสภาพสถานที่และชนิดของงาน
28.2 การเดินเครื่ อง
- เปิ ดสวิทซืไฟฟ้าเข้าเครื่ องไปที่ตาแหน่ง

ON ที่ตูแ้ ยก/แผงต่อไฟฟ้า

- เปิ ดสวิทซ์ไฟฟ้าเข้าเครื่ องไปอยูท่ ี่ตาแหน่ง ON
- ปรับแต่งกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการแล่น ฯ (แอมป์ ) ให้เป็ นไปตาม WPS และทดลองการแล่น
ฯ
พร้อมทั้งปรับแต่งกระแสไฟฟ้าให้เหมาะสมกับงานนั้น ๆ
- ดาเนินการแล่นประสาน ฯ ตามวิธีการ ขั้นตอนตาม WPS
28.3 การเลิกเครื่ อง
- ปิ ดสวิทซ์ไฟฟ้าที่เครื่ องไปที่ตาแหน่ง OFF และเมนสวิทซ์ ที่ตูต้ ่อไฟฟ้า/แผงไฟฟ้า
- เก็บสายแล่น ฯ สายดินมาไว้ที่เครื่ องหรื อสถานที่ที่กาหนด
- เก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าที่เดิมให้เรี ยบร้อย
- ในกรณี เสร็ จงานจะต้องปลดสายไฟฟ้าเข้าเครื่ อง ให้ติดต่อ จนท.แผน.ไฟฟ้า กบก.ฯ มาดาเนิ นการ
29. กระบอกอบลวดเชื่ อม
29.1 การเตรี ยมการ
- ตรวจสอบสภาพของสายไฟและความต้องการกระแสไฟถูกต้องหรื อไม่ เช่น 110 V., 220 V.
- บรรจุลวดเชื่อมลงในกระบอกอบ อย่าให้เกิน นน. ที่กาหนด
- ปรับสวิทซ์เปิ ด – ปิ ด กระบอกอบให้อยูใ่ นตาแหน่งปิ ดก่อนเสมอ
29.2 การเดินเครื่ อง
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- เสียบไฟเข้ากระบอกอบพร้อมกับปรับสวิทซ์ไฟไปยังตาแหน่งเปิ ดไฟโชว์ที่กระบอกอบจะติด
- ปรับระดับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับประเภทของลวดเชื่อมที่จะนามาอบ เช่น E – 7016, E – 7018 :
100 0C = 150 0C เป็ นต้น
29.3 การเลิกเครื่ อง
- ปรับสวิทซ์ระดับอุณหภูมิไปยังตาแหน่งปิ ด หลอดไฟโชว์ที่กระบอกอบจะดับ
- ถอดปลัก๊ สายไฟออกจากเต้าเสียบและเก็บกระบอกอบให้เรี ยบร้อย
30. เครื่ องยิงหมุดยา้ (HUCK BOLT)
30.1 การเตรี ยมการ
- เตรี ยมสายลม, หม้อพักลม
- เตรี ยมหมุดย้าให้ขนาดตรงกับปากของเครื่ อง
- ใช้ลมไม่ต่ากว่า 6 ปอนด์/นิ้ว ในการทางาน
30.2 การเดินเครื่ อง
- เมื่อใส่หมุดที่ชิ้นงานแล้วให้กดปากของเครื่ องยิงให้สุด แล้วจึงกดปุ่ มให้เครื่ องทางาน กลไกของ
เครื่ องตีจะทางานหมุดขาด
30.3 การเลิกเครื่ อง
- ถอดสายต่อลมของเครื่ องออก
- เก็บทาความสะอาดเครื่ อง
31. มอเตอร์ ชนิดหินเจียร์ ชนิดตั้งแท่ น
31.1 การเตรี ยมการ
- ตรวจสอบสภาพทัว่ ไปและความมัน่ คงของมอเตอร์หินเจียร เช่น ตั้งแผ่นหินเจียร. การ์ดป้องกัน
สเก็ดไฟเจียร
- พื้นที่บริ เวณโดยรอบแท่นเจียรต้องปราศจากสิ่งกีดขวางหรื อเปี ยกจากน้ าและน้ ามัน
31.2 การเดินเครื่ อง
- บิดตาแหน่งสวิทซ์ไฟเมนเข้าแท่นเจียรไปยังตาแหน่งเปิ ด
- บิดสวิทซ์เปิ ด – ปิ ด ไปยังตาแหน่ง เปิ ด
- ดูทิศทางการหมุนของมอเตอร์ว่าถูกต้องหรื อไม่และรอสักพักเพื่อให้ความเร็ วรอบของมอเตอร์
พร้อมใช้งาน
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31.3 การเลิกเครื่ อง
- บิดสวิทซ์ เปิ ด – ปิ ด ไปตาแหน่ง ปิ ด
- บิดตาแหน่งสวิทซ์ไฟเมนเข้าแท่นเจียรไปยังตาแหน่ง ปิ ด
32. มอเตอร์ ชนิดหินเจียร์ 4 นิว้
32.1 การเตรี ยมการ
- ตรวจดูสภาพทัว่ ไปและความมัน่ คงของเครื่ อง เช่นสายไฟ, ใบหินเจียร, การ์ดกันสเก็ดไฟเจียร,
ด้ามต่อจับมือ
- ต้องแน่ใจว่าสวิทซ์เปิ ด – ปิ ด เครื่ องอยูใ่ นตาแหน่งปิ ดเสมอก่อนเสียบไฟเข้าเครื่ อง
32.2 การเดินเครื่ อง
- เสียบไฟเข้าเครื่ อง (ดูกระแสไฟที่ใช้ให้ถูกต้อง เช่น 110 V., 220 V.)
- เปิ ดสวิทซ์เครื่ อง (ระวังอย่าให้สายไฟเครื่ องขวางในทางที่จะทาการเจียร)
32.3 การเลิกเครื่ อง
- ปิ ดสวิทซ์เครื่ องและรอจนเครื่ องอยูใ่ นตาแหน่งหยุดนิ่ง
- เก็บเครื่ องและสายไฟให้เรี ยบร้อย
33. มอเตอร์ ชนิดหินเจียร์ 5 นิว้
33.1 การเตรี ยมการ
- ตรวจดูสภาพทัว่ ไปและความมัน่ คงของเครื่ อง เช่นสายไฟ, ใบหินเจียร, การ์ ดกันสเก็ดไฟเจียร,
ด้ามต่อจับมือ
- ต้องแน่ใจว่าสวิทซ์เปิ ด – ปิ ด เครื่ องอยู่ในตาแหน่งปิ ดเสมอก่อนเสี ยบไฟเข้าเครื่ อง
33.2 การเดินเครื่ อง
- เสี ยบไฟเข้าเครื่ อง (ดูกระแสไฟที่ใช้ให้ถูกต้อง เช่น 110 V., 220 V.)
- เปิ ดสวิทซ์เครื่ อง (ระวังอย่าให้สายไฟเครื่ องขวางในทางที่จะทาการเจียร)
33.3 การเลิกเครื่ อง
- ปิ ดสวิทซ์เครื่ องและรอจนเครื่ องอยู่ในตาแหน่งหยุดนิง่
- เก็บเครื่ องและสายไฟให้เรี ยบร้อย

34. มอเตอร์ ชนิดหินเจียร์ 6 นิว้
34.1 การเตรี ยมการ
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- ตรวจดูสภาพทัว่ ไปและความมัน่ คงของเครื่ อง เช่นสายไฟ, ใบหินเจียร, การ์ดกันสเก็ดไฟเจียร,
ด้ามต่อจับมือ
- ต้องแน่ใจว่าสวิทซ์เปิ ด – ปิ ด เครื่ องอยูใ่ นตาแหน่งปิ ดเสมอก่อนเสียบไฟเข้าเครื่ อง
34.2 การเดินเครื่ อง
- เสียบไฟเข้าเครื่ อง (ดูกระแสไฟที่ใช้ให้ถูกต้อง เช่น 110 V., 220 V.)
- เปิ ดสวิทซ์เครื่ อง (ระวังอย่าให้สายไฟเครื่ องขวางในทางที่จะทาการเจียร)
34.3 การเลิกเครื่ อง
- ปิ ดสวิทซ์เครื่ องและรอจนเครื่ องอยูใ่ นตาแหน่งหยุดนิ่ง
- เก็บเครื่ องและสายไฟให้เรี ยบร้อย
35. มอเตอร์ ชนิดหินเจียร์ 7 นิว้
35.1 การเตรี ยมการ
- ตรวจดูสภาพทัว่ ไปและความมัน่ คงของเครื่ อง เช่นสายไฟ, ใบหินเจียร, การ์ดกันสเก็ดไฟเจียร,
ด้ามต่อจับมือ
- ต้องแน่ใจว่าสวิทซ์เปิ ด – ปิ ด เครื่ องอยูใ่ นตาแหน่งปิ ดเสมอก่อนเสียบไฟเข้าเครื่ อง
35.2 การเดินเครื่ อง
- เสียบไฟเข้าเครื่ อง (ดูกระแสไฟที่ใช้ให้ถูกต้อง เช่น 110 V., 220 V.)
- เปิ ดสวิทซ์เครื่ อง (ระวังอย่าให้สายไฟเครื่ องขวางในทางที่จะทาการเจียร)
35.3 การเลิกเครื่ อง
- ปิ ดสวิทซ์เครื่ องและรอจนเครื่ องอยูใ่ นตาแหน่งหยุดนิ่ง
- เก็บเครื่ องและสายไฟให้เรี ยบร้อย
36. เครื่ องไสไม้
36.1 การเตรี ยมการ
- ตรวจสิ่งกีดขวางบริ เวณเครื่ อง, มอเตอร์ , สายพาน บริ เวณพื้นที่ปฏิบตั ิงานต้องไม่มีสิ่งกีดขวางให้
อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
- ตรวจสายไฟเข้าเครื่ องต้องสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
36.2 การเดินเครื่ อง
- เปิ ดสวิทซ์เดินเครื่ อง (กด ON)
- ปรับแท่นรับงานขึ้น – ลง ตามความต้องการ
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- นาชิ้นงานใส่บนแท่นรับงาน
36.3 การเลิกเครื่ อง
- ปิ ดสวิทซ์ไฟเข้าเครื่ อง (กด OFF) ถอดปลัก๊ ไฟเก็บสายไฟ
- ลดแท่นชิ้นงานลงพอประมาณ
- ทาความสะอาดเครื่ องและอุปกรณ์ พื้นที่ปฏิบตั ิงาน
37. เลื่อยวงเดือน
37.1 การเตรี ยมการ
- ตรวจสอบสิ่งกีดขวางบริ เวณพื้นที่ปฏิบตั ิงาน เช่น มอเตอร์ , สายไฟเข้าเครื่ อง, แท่นรับงาน ให้อยู่
ในสภาพใช้งาน
- ตรวจสอบใบเลื่อยให้อยูใ่ นตาแหน่งใช้งาน (ตามขนาดความหนาของไม้)
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสวิทซ์เดินเครื่ อง
37.2 การเดินเครื่ อง
- กดสวิทซ์เดินเครื่ องที่ (ON) เพื่อเปิ ดไฟเข้าเครื่ อง
- นาชิ้นงานวางบนแท่นรับงาน บังคับชิน้ งานด้วยมือและต้องคอยระวังอันตรายอาจเกิดขึ้นได้
- หากมีเสียงดังผิดปกติให้หยุดเครื่ องทันทีและทาการตรวจสอบสิ่งบกพร่ อง

37.3 การเลิกเครื่ อง
- ปิ ดสวิทซ์เดินเครื่ องที่ (OFF) เพื่อตัดไฟฟ้าเข้าเครื่ อง
- เลื่อนใบเลื่อยลงมาตาแหน่งต่าสุด
- ทาความสะอาดเครื่ องมือและอุปกรณ์, พื้นที่ทางาน
38. เลื่อยสายพาน
38.1 การเตรี ยมการ
- ตรวจสิ่งกีดขวางบริ เวณพื้นที่ปฏิบตั ิงาน, มอเตอร์ , สายพาน, สายไฟเข้าเครื่ อง, ใบเลื่อย,
ไฟแสงสว่าง แท่นรับชิ้นงานให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
- หยอดน้ ามันหล่อลื่นส่วนที่เป็ นแบริ่ งบังคับใบเลื่อยมูเลย์
- ตรวจสอบใบเลื่อยให้อยูบ่ นมูเลย์แล้วปรับแต่งมูเลย์ข้ ึน–ลงให้ใบเลื่อยตึงพอประมาณ (ปานกลาง)
38.2 การเดินเครื่ อง
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- เปิ ดสวิทซ์เดินเครื่ อง (กดที่ ON)
- นาชิ้นงานเข้าวางบนแท่นรับงานบังคับชิ้นงานด้วยมือและต้องคอยระวังอันตรายอาจจะเกิดขึ้นได้
38.3 การเลิกเครื่ อง
- ปิ ดสวิทซ์เดินเครื่ อง (กดที่ OFF) ถอดปลัก๊ เก็บสายไฟเข้าเครื่ อง
- ปรับลดมูเลย์สายพานลงจนใบเลื่อยหย่อย
- เก็บทาความสะอาดเครื่ องและพื้นที่

รายการเครื่ องมือกลและเครื่ องจักรกล
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายการ
เครื่ องกลึง D – 1
สว่านแท่น D – 3
เครื่ องเลื่อย D – 4
เครื่ องเลื่อยแบบเคลื่อนที่ HERO
เครื่ องตัดโลหะแบบใบมีด D – 28
เครื่ องม้วนแผ่นเหล็ก D – 29
เครื่ องตัดโลหะขนาดเล็กเจาะรู D – 30
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

เครนยกแบบแขนหมุนขนาด ๑ ตัน D – 31
เครื่ องกดแผ่นเหล็ก D – 32
เครื่ องตีเหล็ก D – 37
เครื่ องตัดโลหะแบบอัตโนมัติ D – 38
เครื่ องตีเหล็ก D – 39
เตาเผาเหล็ก (อบชิ้นงาน) D – 40
เตาอบลวดเชื่อม D – 52
เตาเผาเหล็กดัดแปลงใหม่ใช้กบั เครื่ องตีเหล็ก D–37,D–39
เครื่ องดัดกงฉาก D – 53
เครื่ องดัดแผ่นเหล็ก D – 54
เครื่ องตัดแก๊สชนิดเดินตามราง
ชุดเครื่ องมือตัดแก๊สด้วยแก๊ส O2 และ C2H2
เครนยกของแบบวิ่ง DR – 1 ขนาด 10 ตัน
เครนยกของแบบวิง่ DR – 2 ขนาด 5 ตัน
เครนยกของแบบวิ่ง DR – 3 ขนาด 10 ตัน
เครนยกของแบบวิ่ง DR – 4 ขนาด 5 ตัน
เครื่ องตัดโลหะแบบ Air Plasma
เครื่ องตัดโลหะแบบใช้ใบตัด (ไฟเบอร์ )

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
7
29
1
1
1
1
3
3

ลาดับ

รายการ

จานวน
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

เครื่ องแล่นประสานแบบ TIG
เครื่ องแล่นประสานแบบ MIG
เครื่ องแล่นประสานไฟฟ้าแบบลวดธูป (ส่ งซ่ อม 2
เครื่ อง)
กระบอกอบลวดเชื่อม
เครื่ องยิงหมุดย้า (HUCK BOLT) (รอรุ จำหน่ ำย
2 เครื่ อง)มอเตอร์หินเจียร์ชนิดตั้งแท่น
มอเตอร์หินเจียร์ขนาด 4 นิ้ว
มอเตอร์หินเจียร์ขนาด 5นิ้ว
มอเตอร์หินเจียร์ขนาด 6นิ้ว
มอเตอร์หินเจียร์ขนาด 7นิ้ว
เครื่ องไสไม้ (งานขยายแบบ)
เลื่อยวงเดือน (งานขยายแบบ)
เลื่อยสายพาน (งานขยายแบบ)
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ขั้นตอนการรับใบเบิกพัสดุและการเบิกพัสดุเพิ่มเติม
1. นายทหารพัสดุ กรล. ฯ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย เมื่อได้รับสาเนาใบเบิกพัสดุจาก กผป. ฯ แล้วบันทึก
หมายเลขใบเบิกพัสดุลงในใบควบคุมสถานภาพของเรื อแต่ละลา และลงในสมุดบันทึก
สถานภาพพัสดุ
2. ส่งสาเนาใบเบิกพัสดุให้ จนท.แผนงาน กรล.ฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการพัสดุ
ร่ วมกับใบสัง่ งาน
3. ตรวจสอบใบเบิ ก พัส ดุ ที่ กพด.ฯ อนุ มัติ จ่ า ยให้ รง.ต่ าง ๆ ของ กรล.ฯ ที่ คลัง พัสดุ ท่วั ไป ,
คลังชิ้นส่วนอะไหล่ หรื อคลังเชื้อเพลิง ตามชนิดของพัสดุ แล้วแจ้งหมายเลขใบเบิกพัสดุน้ นั กับ
จนท.พัสดุของ รง.ต่าง ๆ เพื่อดาเนินการรับพัสดุต่อไป
ขั้นตอนการเบิกพัสดุเพิม่ เติม
1. นายทหารพัสดุ กรล.ฯ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเมื่อได้รับใบขอเบิกพัสดุเพิ่มเติมจาก รง.ต่างๆ มา
ดาเนิ นการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายการพัสดุ ถ้าไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนจัดทาใบเบิก
พัสดุ เพิ่มเติ ม เสนอ ผอ.กรล.ฯ พิจ ารณาลงนาม เมื่อ ผอ.กรล.ฯ ลงนามแล้ว เสนอ กผป.ฯ แล้วคอย
ติดตามเร่ งรัดพัสดุให้ครบถ้วนตามรายการ กับ กผป.ฯ เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานของ รง.ต่าง ๆ เป็ นไปตามแผน
ที่กาหนด
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