
 Súng phun sơn tĩnh điện Sooho (hàn Quốc) - Những lỗi thường gặp 
khi sử dụng và cách khắc phục 

 
Sự cố Nguyên nhân  Biện pháp  khắc phục 
Bộ điều khiển không 
hoạt động 

Dây bị dứt 
  Nhờ nhà cung cấp đến sửa chữa 

Vấn đề của cung cấp 
bột sơn 
 

Áp suất nguồn không đủ 
 

Kiểm tra và tăng áp suất nguồn 
khí nén 

Van Solenoi không làm việc  

+ Kiểm tra van solenoid bằng 
cách bấm cò súng, xem có âm 
thanh “tách” không 
+ Nếu không có âm thanh, liên hệ 
nhà cung cấp để sửa chữa 

 
Tình trạng điều áp bơm bột của bộ điều khiển 
không tốt 

Kiểm tra điều áp của bơm bột 

Ống cung cấp bột bị nghẹt Vệ sinh ống cung cấp bột bằng 
khí nén 

Bơm bột bị nghẹt 
+ Tháo bơm bột ra 
+ Thay thế nếu thấy venture bị 
mòn 

Bột bơm trần ra ngoài Đậy thùng bột lại hoặc làm bớt 
đầy 

Nghẹt đường vận chuyển sơn trong súng Vệ sinh bằng khí nén 

Bột sơn không phun 
thành những hạt nhỏ 
đều nhau 

Ống Venturi bị mòn 
 

Vệ sinh bơm, nếu cần thiết thay 
thế Venturi 

Đầu phun bị mòn 
Thay ống định tâm, vòng định 
tâm, đầu phun 

Bột sơn không dính 
vào vật sơn 

+ Trạng thái ion hóa trên điện cực 
+ Vật sơn tiếp đất không tốt 

+ Tháo đầu súng ra, vệ sinh điện 
cực 
+ Kiểm tra tiếp đất 

Xảy ra hiện hượng 
đánh lửa Vật sơn tiếp đất không tốt 

+ Kiểm tra tiếp đất buồng sơn, 
tiếp đất của nhà xưởng 
+ Kiểm tra tiếp đất giữa nhà 
xưởng và buồng sơn 

Không xảy ra hiện 
tượng tĩnh điện 

+ Bộ phát cao áp bị kiếm khuyết 
+ Nút vặn điều chỉnh điện áp bị khiếm khuyết 

+ Liên hệ nhà cung cấp để sửa 
chữa hoặc thay thế 
+ Điều chỉnh lại điều áp 
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