
ขอ้ควรระวังในการใชป้ากกาจับชิน้งานบลูลแ์มน (A)
1.ทําความสะอาดสว่นจับยดึ 2.วธิตีดิตัง้

3.การจับยดึ 5, ตรวจสอบ ควบคมุ

ฝุ่ น น้ํามัน

กําจัดฝุ่ น น้ํามัน

ประแจปอนดเ์ฉพาะ
ทาง

★จบัยดึดว้ยแรงยดึ【300 N.m】อยา่งม ัน่คง★

“รอยยดึของเกลยีว”

4. ลงมารก์

โปรดลงมารก์บนเกลยีวดา้นใด
ดา้นหนึง่
(ดา้นทีง่า่ยตอ่การตรวจสอบ)

ประแจปอนดเ์ฉพาะทางใช้
ตวัวเิคราะหแ์รงบดิดจิติอล 
ปรบัใหไ้ดแ้รง 300N.m กอ่น
สง่มอบ

★หา้มกระแทก★
เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชสํ้าหรบัความ
แมน่ยํา โปรดอยา่ใชด้ว้ยความ
รนุแรง หลงัใชง้าน โปรดจดัเก็บ
ในหอ้งเก็บของ, ล็อกเกอร ์ฯลฯ

×ตอ้งกําจัดฝุ่ นและน้ํามันจากบรเิวณทีจั่บ
ยดึ หากมสี ิง่แปลกปลอมจะทําใหค้วามเคน้
พสิจูนล์ดลง ตอ้งกําจัดออกกอ่นจับยดึ 〇การจับยดึหลงัทําความสะอาด

× 〇
【ขนัยดึดว้ยเฟืองลอ้】

หา้มใชอ้ปุกรณ์อืน่ทําการขนั
ยดึ นอกจากประแจปอนด์
เฉพาะทาง ×〇ไมม่กีารเหลือ่มของมารก์

หากพบวา่มกีารเหลือ่ม
ของมารก์ โปรดใชป้ระแจ
ปอนดเ์ฉพาะทางจับยดึใหม่

【การขนัยดึดว้ยประแจปอนด์
เฉพาะทาง】

ขนัยดึจนกระทัง่ไดย้นิเสยีงชดิ

ใชป้ระแจปอนด์ ขันยดึ

ขนัยดึเกลยีวดา้นใดดา้น
หนึง่

〇ขนัยดึศนูยก์ลางของเหลยีวทัง้สอง ×เกลยีวไมไ่ดส้มดลุ ออกมามีด่า้น
ใดดา้นหนึง่มากเกนิไปตอ้งให ้
เกลยีวออกมาตัง้แต ่3 mm ขึน้ไป 
แลว้ขนัยดึ

เกลยีวออกมาไมพ่อ

〇 ×

* ขอใหผู้รั้บเหมาตรวจสอบเมือ่เสร็จงาน
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ขอ้ควรระวังในการใชป้ากกาจับชิน้งานบลูลแ์มน (B)
6. ขอ้หา้ม

ความน่าเชือ่ถอืของปากกาจับชิน้งานบลูลแ์มน
① การทดสอบแรงกด รุน่ C50  (ความ ③ การทดสอบการสัน่สะเทอืน (การลา้)

ใชป้ากกาจับชิน้งานรุน่ C50 ทําการจับยดึเหล็กฉากของเหล็กรปูตัว 
H และใหโ้หลดขนาด 68.6KN,5Hz ทีข่อบเหล็กซํ้าๆ

เมือ่ใหโหลดซํ้าๆ 2.6 ลา้นครัง้ พบวา่มกีารกระจัด 2.13 มม. และไม่
พบการหลวมของโบลท ์พสิจูนใ์หเ้ห็นความน่าเชือ่ถอืไดเ้ป็นอยา่งดี
(แรงยดึดว้ยเกลยีวดา้นเดยีว 300 N.m)

หา้มใชก้บัโครงทีล่าดเอยีง หา้มใชใ้นทีส่ัน่สะเทอืนซึง่
มรีอบหมนุสงู
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จาํนวนท่ีซํ้า (หม่ืนคร้ัง)

โหลดทีใ่หซ้ํ้า
-4.9 - 73.5(KN)
รปูคลืน่: คลืืน่ไซน์
ความถี：่5Hz

หา้มจับยดึแผน่โลหะ
ซอ้นกนั3แผน่ขึน้ไป

① การทดสอบแรงกด รุน่ C50  
(ความตา่งของพืน้ผวิ)

หา้มกระแทก หา้มใชไ้ฟ ×
หา้มแขวนวสัดเุหล็ก
(หา้มดงึในแนวแกน)

หา้มใชใ้นทีซ่ ึง่เครือ่ง
เจาะเสาเข็ม ฯลฯ จะชนกบั
ปากกาโดยตรง×หา้มจับยดึเมือ่เหล็ก

สองชิน้ซอ้นกนัอยูใ่นที่
ลาดเอยีง×ไมส่ามารถแสดง

ประสทิธภิาพทีม่ขีอง
บลูลแ์มนไดเ้ต็มที ่และความ
เคน้พสิจูนบรเิวณจับยดึ
ลดลง

และกลายเป็นเศษโลหะ×เมือ่ตดิตัง้บลูลแ์มน
แลว้ หา้มใชอ้ปุกรณ์ เชน่ 
คอ้น ตแีกตํ้าแหน่ง หาก
กระแทกรุนแรง ปลาย
เกลยีวจะบิน่ ทําใหค้วาม
เคน้พสิจูนล์ดลง×เมือ่ตดิตัง้บลูลแ์มนแลว้ 

หา้มใชง้านที่
นอกเหนอืจากเป้าหมาย
หลกั เชน่ แขวนวสัดเุหล็ก 
ฯลฯ

หา้มขบัยดึโดยเวน้ใหเ้กดิ
ชอ่งวา่ง×หา้มขนัยดึโดยเวน้
ชอ่งวา่งระหวา่งบลูลแ์มน
กบัวสัดเุหล็ก×หา้มขัน้ยดึโดยซอ้น

วสัดเุหล็กสามชิน้ขึน้ไป

“เศษโลหะ”

หา้มใหเ้กดิชอ่งวา่ง
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เมือ่เปลีย่นคา่แรงบดิวสัดุ
เหล็กหนา้ผวิดําตามกราฟ
ซา้ยมอื แลว้ตรวจสอบ
ประสทิธภิาพ และพบวา่ไม่
คอ่ยมคีวามแตกตา่ง
ระหวา่งคา่แรงบดิมาตรฐาน
300N・mกบั200N・m 
แตท่ี1่50N・mมกีารกระจัด
เพิม่ขึน้

เมือ่มแีรงขนาด200N・
m อยูต่ลอดเวลา จงึให ้
แรงบดิตัง้ตน้เป็น300N･m
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▽ระยะสัน้

▽ ระยะยาว

บลูลแ์มน
บลูลแ์มน

เพิม่หนา้จับยดึตามกราฟ
ดา้นซา้ย เมือ่ตรวจสอบ
ประสทิธภิาพดว้ยแรงบดิ
ขนัยดึ 300N.m แลว้พบวา่
ประสทิธภิาพตํา่ลงใน
บรเิวณทีม่ฝีุ่ นและน้ํามัน
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จํานวนทีซ่ํ้า (หมืน่ครัง้)การกระจัด (mm)การกระจัด (mm)

ผวิทําสี

ผวิหนา้มสีดํีา

ผวิหนา้มน้ํีามนั

ผวิหนา้มฝีุ่ น
ขนาดทีย่อมรับได ้
ระยะยาว
ขนาดทีย่อมรับได ้
ระยะสัน้

   



ขอ้ควรระวังในการใชป้ากกาจับชิน้งานบลูลแ์มน (C)
7. มาตรฐานการซอ่ม

ผูผ้ลติ บรษัิท บลูลแ์มน จํากดั ตดิตอ่สอบถาม โทร 092-406-5461

“เกณ์และมาตรฐานการรบัรองโดยรฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวสัดกิารสงัคม”
ปากกาจับชิน้งานบลูลแ์มนเป็นผลติภณัฑซ์ึง่รับรองโดยสมาคมอปุกรณ์น่ังรา้นและอปุกรณ์กอ่สรา้ง และดําเนนิการซอ่มบํารงุ ตลอดจนควบคมุตาม
มาตรฐานของสมาคม

❶ สภาพตอนทีส่ง่คนื ❷ พ่นทราย ❸ ตรวจสอบการหมนุเกลยีว ใสน้ํ่ามัน ❹ ป้องกนัสนมิ

8. ประเภท

สสีม้สแีดง

รุ่น C 50 รุ่น C 60

9. การแยกสขีองบลูลแ์มน

“ฉบับที ่6”
มาตรฐานทางเทคนคิและ
คําอธบิายการควบคมุ
อปุกรณ์ใชง้านชัว่คราวทีใ่ช ้
มาเป็นเวลานาน

สมาคมอุปกรณ์น่ังรา้น
และอปุกรณ์กอ่สรา้ง

โปรดเลอืกความกวา้งของปากกาจบัชิน้งานตามการใชง้าน

รุน่ Cs-28 รุน่ Cs-40 รุน่ C-50 รุน่ C-60 รุน่ C-70 รุน่ C-90 รุน่ C-110 รุน่ C-130
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