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การออกแบบและสร้ างตัวควบคุมระบบสุ ญญากาศให้ กบั เครื่องฉีดอลูมิเนียมโดยพีแอลซี
Design and Construction of Vacuum System Controller for Aluminum Die Casting Machine by PLC
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ต้องผ่านขบวนการหลายขั้นตอน ซึ่ งทาให้เสี ยทั้งเวลาและสู ญเสี ยต้นทุน
การผลิ ต รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการทาตามขั้นตอนที่เสี ยไป เพื่อ
แก้ปั ญ หาดัง กล่ า วจึ ง เกิ ด แนวความคิ ด ในการออกแบบและสร้ า งตัว
ควบคุมระบบสุ ญญากาศให้กบั เครื่ องฉี ดอลู มิเนี ยมโดยพีแอลซี เพื่อลด
ต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพของชิ้ นงาน แทนการสั่งซื้ อเครื่ องจักรรุ่ น
ใหม่ที่มีการนาระบบควบคุ มการทาสุ ญญากาศเข้ามาใช้ในขั้นตอนการ
ผลิ ต ซึ่ งเครื่ องจัก รใหม่มี มูล ค่าสู งมาก ตัวควบคุ มระบบสุ ญญากาศที่
ออกแบบและสร้างนี้ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ เป็ นเครื่ องต้นแบบในการแก้ไข
ปั ญหาในกระบวนการผลิ ต ลดปั ญหาชิ้ น งานที่ ไม่ ได้คุณภาพ และลด
ต้นทุนในการผลิต

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอการออกแบบและสร้ างตัวควบคุมระบบ
สุ ญญากาศให้กบั เครื่ องฉี ดอลู มิเนี ยมโดยพีแอลซี ระบบประกอบด้วย
ลิมิตสวิตช์และสวิตช์ความดันเป็ นอิ นพุตให้กบั พีแอลซี เพื่อควบคุมการ
เปิ ด-ปิ ดวาล์วของระบบสุ ญญากาศให้กบั เครื่ องฉี ดอลูมิเนี ยม การสั่งการ
ทางานทาได้โดยสวิตช์กดติดปล่อยดับหรื อระบบสัมผัสที่หน้าจอ ส่ วนพี
แอลซี ถู ก ใช้ ส าหรั บ การควบคุ ม กระบวนการทั้ง หมดตั้ง แต่ เ ริ่ มต้น
จนกระทัง่ เสร็ จสิ้ น โดยผลการทดสอบเป็ นไปตามหลักการที่ได้นาเสนอ
คาสาคัญ: พีแอลซี ตัวควบคุมระบบสุญญากาศ เครื่ องฉี ดอลูมิเนียม

Abstract

2. การออกแบบและดาเนินการสร้ าง

This article presents the design and construction of vacuum
system controller for aluminum die casting machine by PLC
(Programmable Logic Controller). The system composes of the limited
switches and a pressure switch as input of PLC to control on/off the
valve of vacuum system controller for aluminum die casting machine.
The system is operated by push button switches or touch screen system.
The PLC is utilized to control the process from the start to the end. Test
results of the system are according to the proposed principle.

2.1 บล็อกไดอะแกรมรวมของงานที่นาเสนอ
การออกแบบและสร้ า งตัวควบคุ ม ระบบสุ ญญากาศให้ ก ับ
เครื่ องฉี ดอลูมิเนียมโดยพีแอลซี มีบล็อกไดอะแกรมแสดงดังรู ปที่ 1 ใน
การออกแบบนี้ ใช้ช่วงเวลาที่จะยิงขึ้นรู ปชิ้ นงานของเครื่ องฉี ดอลูมิเนี ยม
เพื่อมาทาระบบการทาสุ ญญากาศออกจากแม่พิมพ์ แสดงดังรู ปที่ 2-4
ตามลาดับ เครื่ องฉี ดอลูมิเนี ยมมีการยิงขึ้นรู ปชิ้ นงานอยูส่ องระดับคื อ
1. ยิงช้า (Low) 2. ยิงเร็ ว (High) ใช้ระยะเวลาในขั้นตอนนี้ มาทาระบบ
สุ ญญากาศออกจากแม่พิมพ์ โดยใช้ช่วงระยะเวลาที่ ยิงช้า (Low) เพราะ
เป็ นช่ ว งที่ ป ลอดภัย ต่ อ กับ อุ ป กรณ์ ก ารเปิ ด-ปิ ดวาล์ ว ที่ เ พิ่ ม เข้า มาใน
แม่พิมพ์ ถ้าใช้ช่วงระยะเวลาไปถึงยิงเร็ ว (High) จะทาให้การปิ ดวาล์วไม่
ทันแล้วจะทาให้น้ าอลูมิเนียมถูกดูดเข้าไปในท่อที่ต่อมาจากเครื่ องแวคคัม่
(Vacuum) ได้ ชุดอุปกรณ์เพิ่มเติมที่จดั ใส่ เข้ามาใหม่ดงั รู ปที่ 5
ตาแหน่ งที่ 1 ลิมิตสวิตช์ (Limit Switch)
ลิ มิ ต สวิ ต ช์ ท าหน้ า ที่ เ ป็ นอิ น พุ ต เข้ า สู่ พี แ อลซี ใ ช้ ใ นการ
ตรวจสอบระยะของลูกสูบเครื่ องฉี ดอลูมิเนี ยมเพื่อเป็ นตัวสั่งงานชุ ดวาล์ว
กับกระบอกสู บนิ วเมติกส์ให้เปิ ด-ปิ ดเป็ นจังหวะในช่วงการยิงงานแบบช้า
ตาแหน่ งที่ 2 วาล์ว (Valve)
วาล์วทาหน้าที่เปิ ด-ปิ ดการทาสุญญากาศโดยจะต่อออกจากถัง
พักเข้าสู่ แม่พิมพ์ และถูกควบคุมการทางานด้วยโซลินอยด์วาล์ว 5/3 เป็ น
ตัวบังคับทิศทาง โดยสัง่ การมาจากพีแอลซี

Keywords: PLC, Vacuum Controlled System, Aluminum Die Casting
Machine

1. บทนา
อัน เนื่ องมาจากผลิ ต ภัณ ฑ์อ ลู มิเ นี ย ม [1]-[2] ของอะไหล่
รถยนต์ที่ได้ผลิ ตขึ้ นมานั้น ไม่ได้ผลผลิ ตที่ สมบู รณ์ ทุก ชิ้ นไป บางครั้ ง
ชิ้นงานที่ได้ผลิตออกมานั้นมีการขึ้นรู ปที่ไม่สมบูรณ์ตามแม่พิมพ์ตน้ แบบ
หรื อเป็ นตามด (Internal Porosity and Pores) ในลักษณะ เป็ นฟองอากาศ
เล็กๆ ในเนื้อหรื อผิวชิ้นงานบ้าง [3] ทาให้ความแข็งแรงของชิ้นงานลดลง
และทาให้เกิดความเสี ยหายต้องนาไปหลอมใหม่ ซึ่ งจะทาให้เสี ยเวลาใน
การผลิต โดยเฉพาะเรื่ องการเกิดตามดที่ตวั ชิ้นงานทาให้เสี ยเวลาเป็ นอย่าง
มาก เพราะกว่าจะถึ งขั้นตอนที่ จะตรวจสอบว่าชิ้ นงานนั้นรั่วหรื อไม่น้ นั

2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
811

GN

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9
Proceedings of the 9th Conference of Electrical Engineering Network of Rajamangala University of Technology 2017 (EENET 2017)

ตาแหน่ งที่ 3 กระบอกสู บนิวเมติกส์ (Pneumatic Cylinder)
กระบอกสูบนิวเมติกส์ทาหน้าที่เป็ นตัวเปิ ด-ปิ ดช่องดูดอากาศ
โดยจะเชื่ อ มกับ ก้า นวาล์ ว ที่ มี ล ัก ษณะคล้า ยกับ วาล์ ว ไอดี -ไอเสี ย ของ
รถยนต์ เพื่อเปิ ด-ปิ ดช่องอากาศและเป็ นตัวป้ องกันไม่ให้น้ าอลูมิเนี ยม
ถูกดูดเข้าไปในระบบการทาสุญญากาศ และถูกควบคุมการทางานด้วย
โซลินอยด์วาล์ว 5/3 เป็ นตัวบังคับทิศทาง โดยสัง่ การมาจากพีแอลซี [4]
รู ปที่ 4 ระดับความเร็ วในการยิงชิ้นงาน

รู ปที่ 5 ตาแหน่งการวางอุปกรณ์
2.2 การออกแบบวงจรรวมของงานที่นาเสนอ
การออกแบบและสร้ างระบบควบคุมการทาสุ ญญากาศให้กบั
เครื่ องฉี ดอลู มิเ นี ยมโดยพีแ อลซี มี วงจรการทางานดัง รู ปที่ 6-7 และ
โปรแกรมควบคุมการทางานดังรู ปที่ 8

GN
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รู ปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมรวมของงานที่นาเสนอ
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รู ปที่ 2 บล็อกแม่พิมพ์

L1

+ 24 V F2

L1

+ 24 V F2

+ 24 V F2

F3
Relay 24 V
Output PLC
100.00
GND

Relay 24 V
Output PLC
100.01

Vacuum
Pump
N

GND

Relay 24 V
Output PLC
100.02

Open
Valve
N

รู ปที่ 7 วงจรเอาต์พตุ ของพีแอลซี

รู ปที่ 3 ก้านสู บเครื่ องฉี ดอลูมิเนี ยม
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3. การทดลองและผลการทดลอง
3.1 โครงสร้ างของเครื่องที่นาเสนอและการต่ อสายระบบการทา
สุ ญญากาศออกจากแม่ พมิ พ์ เป็ นไปดังรู ปที่ 9-10
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รู ปที่ 9 โครงสร้างของเครื่ องที่นาเสนอ

Q: 100.02
Close Valve

Limit Switch 2
Q: 100.02

รู ปที่ 10 การต่อสายระบบการทาสุ ญญากาศออกจากแม่พิมพ์
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Pressure Switch
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3.2 การใช้ งานเครื่องฉีดอลูมิเนียมที่นาเสนอ
พิจารณาในรู ปที่ 11 เป็ นแผงควบคุมเครื่ องฉี ดอลูมิเนี ยมในการ
ใช้งานเครื่ องฉี ดอลูมิเนียมนี้มีข้นั ตอนดังนี้

++
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Limit Switch 2

Pump on
Touch Screen
Close Valve
Touch Screen
Tank
Touch Screen
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Touch Screen

D100
END

รู ปที่ 8 โปรแกรมควบคุมการทางาน
3. หลังจากที่ ได้ตรวจเช็ คการทางานของเครื่ องฉี ดอลู มิเนี ยมว่า
อยู่ ใ นสภาพดี แ ล้ว ให้ ท าการปรั บ โหมดเป็ นโหมดอัต โนมัติ (Auto)
เพื่อที่จะทาการยิงขึ้นรู ปอลูมิเนี ยมต่อไป
4. เมื่อทาการเดิ นเครื่ องแล้วบล็อกแม่พิมพ์ก็จะเคลื่ อนมาเข้าหา
กันเพื่อปิ ดพิมพ์ และแขนกลก็จะตักน้ าอลูมิเนี ยมมาบรรจุลงในก้านสู บ
เพื่อเตรี ยมพร้อมยิงขึ้นรู ปชิ้นงาน
5. หลังจากบรรจุน้ าอลูมิเนี ยมเข้าที่กา้ นสู บแล้ว เครื่ องจักรจะส่ ง
แรงดันมาให้ลูกสู บ เพื่อทาการยิงขึ้นรู ปชิ้ นงานโดยในขั้นตอนนี้ ระบบ
การทาสุ ญญากาศออกจากแม่พิมพ์จะเริ่ มเข้ามามีบทบาทเสริ มในขั้นตอน
นี้ โดยจะใช้ จงั หวะช่ วงระยะการยิ งงานแบบช้ า มาเป็ นช่ วงเวลาที่ ท า

รู ปที่ 11 แผงควบคุมเครื่ องฉี ดอลูมิเนียม
1. หมุนปุ่ ม Emergency จากนั้นกดปุ่ ม Start เพื่อเดินเครื่ องระบบ
การทาสุญญากาศออกจากแม่พิมพ์
2. เปิ ดเครื่ องฉี ดอลูมิเนี ยม โดยข้างต้นให้ทาการเดิ นเครื่ องแบบ
Manual เพื่อทาการควบคุ มด้วยตัวเองก่อนและให้สังเกตการทางานของ
เครื่ องจักรว่ามีส่วนไหนชารุ ดเสี ยหายก่อนยิงงานขึ้นรู ปอลูมิเนี ยม
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สุ ญญากาศออกจากแม่ พิมพ์ หลังจากสุ ดระยะยิงแบบช้าแล้ว กระบอก
ไนโตรเจนก็จะส่ งกาลังอัดเข้าไปที่ลูกสู บเพื่อยิงขึ้นรู ปชิ้ นงานที่ แรงอัด
สู งสุ ด ในขณะเดียวกันเมื่อสิ้ นสุ ดระยะยิงช้า หมอนรองก้านสู บก็จะไป
สัมผัสกับลิมิตสวิตช์ทาให้ไปสั่งการวาล์วปิ ดเพื่อกันน้ าอลูมิเนี ยมเข้าไป
ในระบบ
6. เมื่ อท าการยิ งขึ้ น รู ป แล้วจะทาการกดพิ ม พ์ไ ว้ป ระมาณ 15
วินาที เครื่ องฉี ดอลู มิเ นี ยมเปิ ดบล็ อกแม่ พิม พ์ และดันชิ้ น งานออกจาก
พิมพ์ และจะมี แขนกลมาจับชิ้ นงานออกไปยังรางราเรี ยงชิ้ นงานต่อไป
แล้ววนไปทาซ้ าขั้นตอนที่ 4 วนเช่นนี้ไปเรื่ อยๆ จนกว่าจะกดปุ่ ม Stop

รู ปที่ 14 เปรี ยบเทียบผลการผลิตต่อ 1000 ชิ้น
จากการทดลอง จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการนาเอาระบบสุญญากาศ
เข้ามาใช้ร่วมแล้ว จะสามารถเพิม่ อัตราการผลิตชิ้นงานที่สมบรู ณ์ให้มาก
ขึ้นจากเดิมถึง 16.6 % สาเหตุที่ชิ้นงานยังมีขอ้ บกพร่ องอยูบ่ า้ ง เกิดขึ้นมา
จากวาล์วปิ ดไม่สนิ ท ทาให้เกิดอากาศรั่วไหล ซึ่งหลักสาคัญขอบระบบนี้
คือแม่พิมพ์ตอ้ งชิ ดสนิ ทกันที่สุดเพื่อไม่ให้อากาศรั่วไหลถึงจะได้ชิ้นงานที่
สมบรู ณ์ที่สุด

3.3 ผลการทดลองเครื่องฉีดอลูมิเนียมที่นาเสนอ
3.3.1 ตัวอย่างชิ้นงานที่ไม่ ได้ คุณภาพ เพราะไม่ได้ผา่ นระบบการทา
สุญญากาศออกจากแม่พิมพ์เป็ นดังรู ปที่ 12 (ก)-(ข)

4. สรุป
จากผลการทดลองข้างต้นพบว่าเกิ ดความแตกต่างของชิ้ นงาน
ที่ ไ ด้ผ ลิ ต ออกมาอย่ า งชั ด เจน กล่ า วคื อ หลัง จากได้น าระบบการท า
สุ ญญากาศออกจากแม่พิมพ์เข้ามาร่ วมกับเครื่ องฉี ดอลูมิเนี ยม ช่ วยให้ลด
ปั ญหาที่ เกิ ดกับชิ้ นงานได้เ ป็ นอย่างดี เดิ มเครื่ องฉี ดอลู มิเนี ยมแบบที่ ยงั
ไม่ได้นาระบบนี้ เข้ามาร่ วม จะต้องยิงชิ้นงานประมาณ 40-50 ครั้งกว่าจะ
ทาให้บล็อกแม่พิมพ์ร้อนเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่สมบรู ณ์ แต่เมื่อได้นาระบบ
การทาสุ ญญากาศออกจากแม่พิมพ์เข้ามาร่ วมใช้งานจะยิงชิ้ นงานเพียง 4-5
ครั้งเท่านั้น ก็ทาให้ชิ้นงานออกมาสมบรู ณ์แบบแล้ว ซึ่ งในส่ วนนี้ จะทาให้
ลดระยะเวลาการทางานให้ถึงเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ชิ้นงานที่ได้มีคุณภาพและ
ลดต้นทุนการผลิ ตลงได้ ซึ่ งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ฉะนั้น
ระบบการทาสุ ญญากาศออกจากแม่พิมพ์น้ ี จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่ จะเป็ น
เครื่ องต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดเพื่อผลิตในเชิ งพาณิ ชย์ต่อไป

GN
(ก)
(ข)
รู ปที่ 12 (ก)-(ข) ชิ้นงานที่ไม่ได้คุณภาพ
3.3.2 ตัวอย่างชิ้นงานที่ได้ คุณภาพ เพราะผ่านระบบการทาสุ ญญากาศ
ออกจากแม่พิมพ์เป็ นดังรู ปที่ 13 (ก)-(ข)
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(ก)
(ข)
รู ปที่ 13 (ก)-(ข) ชิ้นงานที่ได้คุณภาพ
3.4 การทดลองเปรียบเทียบระบบการผลิตแบบเดิมกับการเพิม่ ตัวควบคุม
ระบบสุ ญญากาศเข้ ามาในระบบ
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