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ระบบนิวเมติกสเบื้องตน

สาระการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บ ท ที่

1

ความหมายของระบบนิวเมติกส
โครงสรางและสัญลักษณของระบบนิวเมติกส
หลักการกําหนดรหัสอุปกรณแบบตัวเลขของระบบนิวเมติกส
การอานและการเขียนวงจรของระบบนิวเมติกส
การติดตั้งและการตอวงจรของระบบนิวเมติกส
การทดสอบวงจรของระบบนิ
บวงจจรของระบบนนวิ เมติกส

จุดประสงคทัท่ัวไไปป เพืื1อให
ใหห
1. รูและเขาใจโครงสร
โ
า งของระบบนิวิ เมติกิ ส
2. มีทกั ษะการอาน การเขียน การติดตัง้ การตอ และการทดสอบวงจรของระบบนิวเมติกส
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เปนระเบียบ
สะอาด ตรงตอเวลา มีความซื1อสัตย รับผิดชอบและรักษาสภาพแวดลอม

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. บอกความหมายของระบบนิวเมติกสได
2. บอกโครงสรางและสัญลักษณของระบบนิวเมติกสได
3. อธิบายหลักการกําหนดรหัสอุปกรณแบบตัวเลขของระบบนิวเมติกสได
4. อานและเขียนวงจรของระบบนิวเมติกสได
5. ติดตั้งและตอวงจรของระบบนิวเมติกสได
6. ทดสอบการทํางานของวงจรของระบบนิวเมติกสได

สมรรถนะประจําบทเรียน
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของระบบนิวเมติกส
2. ติดตั้งและทดสอบการทํางานของวงจรระบบนิวเมติกส
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แบบทดสอบ กอนเรียนบทที่ 1

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบขอที่ถูกตองที่สุด
1. วาลวชวยควบคุม จัดเปนอุปกรณตามขอใดในโครงสรางของระบบนิวเมติกส
ก. อุปกรณใหสัญญาณ
ข. อุปกรณทํางาน
ค. อุปกรณควบคุมความเร็ว
ง. วาลวหลัก
2. ขอใดคืออุปกรณใหสัญญาณตามโครงสรางของระบบนิวเมติกส
ก. จุดจายลมอัด
ข. วาลว 3/2 แบบปุมกดปกติปด
ค. วาลวควบคุมอัตราการไหลทางเดียว ง. วาลวเรงระบาย
3. รหัสของอุปกรณแบบตวเลข
กรณแบบตัวเลข 1.1 หมายถงโครงสรางสวนใดของระบบนวเ
หมายถึงโครงสรางสวนใดของระบบนิวเมติกส
ก. อุปกรณควบ
ควบคุ
บคุมความเร็
ควาามเเร็ว
ข. อุปกรณทํางาน
งานน
ค. วาลวหลัก
ง. อุปกรณใหหสัญญาณ
ณ
4. อุปกรณใหสญ
ั ญาณทีบ่ งั คับใหกา นสูบเคลื1อนทีอ่ อก ขอใดเขียนรหัสของอุปกรณแบบตัวเลข
ไดถูกตอง
ก. 1.02, 2.02, 3.02, 4.02, 5.02
ข. 1.2, 1.4, 2.2, 2.4, 3.2, 3.4
ค. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1
ง. 1.3, 1.5, 2.3, 2.5, 3.3, 3.5
5. ขอใดหมายถึงการกําหนดรหัสของอุปกรณทํางานในระบบนิวเมติกสแบบตัวเลข
ก. 1.0, 2.0, 3.0
ข. 1.1, 2.1, 3.1
ค. 1.3, 1.5, 1.71
ง. 2.2, 1.4, 1.6
6. วาลวควบคุมอัตราการไหลทางเดียว เปนสวนใดในโครงสรางของระบบนิวเมติกส
ก. วาลวหลัก
ข. อุปกรณทํางาน
ค. อุปกรณใหสัญญาณ
ง. อุปกรณควบคุมความเร็ว
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7. ถาตองการใหกานสูบของกระบอกสูบที่ 1 เลื1อนเขาอยางๆ ชา โดยใชวาลวควบคุมอัตรา
การไหลของลมแบบทางเดียวควบคุม จะกําหนดรหัสตัวเลขกํากับวาลวไดตามขอใด
ก. 1.01
ข. 1.02
ค. 1.3
ง. 1.1
8. ระบบนิวเมติกสมีความหมายอยางไร
ก. ระบบการสงกําลังโดยใชไฟฟา เปนตนกําลังในการขับเคลื1อนอุปกรณการทํางาน
ของเครื1องจักรตางๆ
ข. ระบบการสงกําลังโดยใชนํ้า เปนตนกําลังในการขับเคลื1อนอุปกรณการทํางาน
ของเครื1องจักรตางๆ
ค. ระบบการสงกําลังโดยใชลมอัด เปนตนกําลังในการขับเคลื1อนอุปกรณการทํางาน
ของเครื1องจักรตางๆ
ง. ระบบการสงกําลังโดยใชนํ้ามัน เปนตนกําลังในการขับเคลื1อนอุปกรณการทํางาน
ของเครื1องจักรตางๆ
9. ขอใดคืออุปปกกกรณ
รณ
ณทํางานตามโครงสร
งานตาามโโครงสรา งของระบบนิ
งของระะบบบนวิ เมติ
เมตกิ สส
ก. ชุดผลิตล
ตลลมอั
มอัด
ข.
ข. วาล
วาลวเรงระบาย
ระบาย
ค. ชุดปรับปรงคณภาพลมอั
บปรุงคุณภาพลมอัดั
ง.ง กระบอกสู
กระบอกสบทํ
บทํํางานสองทาง
งานสองท
10. สัญลักษณตามรูปเปนสวนใดในโครงสรางของระบบนิวเมติกส
0.1

0.2
1(P)
2(A)

3(R)

ก. อุปกรณควบคุมความเร็ว
ค. แหลงจายลมอัด

ข. อุปกรณใหสัญญาณ
ง. อุปกรณทํางาน
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ปจจุบันระบบนิวเมติกสมีความสําคัญตองานอุตสาหกรรม และไดถูกพัฒนาไปอยาง
รวดเร็วเพื1อใหทนั กับเทคโนโลยีทที่ นั สมัย ซึง่ นิวเมติกส (Pneumatics) มีรากศัพทมาจากคําวา
นิวเม (Pnuema) เปนภาษากรีกโบราณ มีความหมายวา ลม หรือลมหายใจ

1.1 ความหมายของระบบนิวเมติกส
ระบบนิวเมติกส (Pneumatics System) หมายถึงระบบการสงกําลังโดยใชลมอัด
(Compressed Air) เปนตนกําลังในการขับเคลื1อนอุปกรณการทํางานของเครื1องจักรตางๆ

1.2 โครงสรางของระบบนิวเมติกส
โครงสรางของระบบนิวเมติกส ประกอบดวย 5 สวนคือ อุปกรณทํางาน อุปกรณควบคุม
ความเร็ว วาลวหลัก อุปกรณใหสัญญาณ และแหลงจายลมอัด ดังแสดงในรูปที่ 1.1
ĂčðÖøèŤìĞćÜćî

1.0
2(A)
2 A)
2(

öđđøüĘ
ĂčðÖøèŤÙüïÙčöÙüćöđøĘ

3(R)
3(R)

üćúŤüĀúĆÖ
12(X)
1.2
1(P)

ĒĀúŠÜÝŠć÷úöĂĆé

1.01
1 01

2(A)

1.6 2(A)

1(P)
1 P)
1(
1.02
1.02
2(A)

1.1 4(A)

14(Z)

ĂčðÖøèŤĔĀšÿĆââćè

1(P)

2(B)

12(Y)

5(R) 3(S)
1(P)
14(Y)
1.4

3(R)

12(X)
2(A)

1(P)

1.3

3(R)

0.1

1(P)

1.7 2(A)

2(A)
3(R)

0.2
1(P)
2(A)

3(R)

รูปที่ 1.1 แสดงวงจรนิวเมติกสตามโครงสรางของระบบนิวเมติกส
(ที่มา : ภัทร พงศกิตติคุณ, 2562)

14(Y)
1.5
1(P)

2(A)
3(R)

บทที่ 1 : ระบบนิวเมติกสเบื้องตน
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1.3 การกําหนดรหัสอุปกรณแบบตัวเลขตามโครงสราง
ของระบบนิวเมติกส
การกําหนดรหัสอุปกรณแบบตัวเลขของระบบนิวเมติกส มีจุดประสงคเพื1อใหอานและ
เขาใจการทํางานวงจรของระบบนิวเมติกสไดงา ยขึน้ โดยแบงตามโครงสรางของระบบนิวเมติกส
ประกอบดวย 5 สวน ดังนี้

1.3.1 อุปกรณทํางาน (Working Element)
อุปกรณทํางาน ไดแก กระบอกสูบนิวเมติกส และมอเตอรนิวเมติกส ซึ่งเรียงลําดับ
ตัวเลขจากซายมือไปขวามือ โดยตัวเลขหนาจุดทศนิยมจะบอกลําดับและจํานวนของอุปกรณ
ทํางาน และหลังจุดทศนิยมจะเปนตัวเลขศูนย เชน 1.0, 2.0, 3.0 เปนตน
1.0

2.0

3.0

รรููปทีท่ี 11.2
.2 แแสดงอุ
สดงอุปกร
กรณ
รณท ํางงาน
าน
(ที่มา : ภัทร พงศกติ ติคุณ, 2562))

1.3.2 อุปกรณควบคุมความเร็ว (Speed Control Element)
อุปกรณควบคุมความเร็ว มีหนาที่ควบคุมความเร็วการเคลื1อนที่ของอุปกรณทํางานให
เคลื1อนที่ชาลงหรือเร็วขึ้น ดังนี้

1. อุปกรณควบคุมความเร็วเมื1อกานสูบเคลื1อนที่ออก โดยตัวเลขหนาจุดทศนิยม
จะบอกวาเปนอุปกรณควบคุมความเร็วของอุปกรณทํางานลําดับที่เทาไร และตัวเลขหลัง
จุดทศนิยมจะเปนตัวเลขศูนยตามดวยเลขคู เชน 1.02, 2.02, 3.02 เปนตน

2. อุปกรณควบคุมความเร็วเมื1อกานสูบเคลื1อนทีเ่ ขา โดยตัวเลขหนาจุดทศนิยมจะบอก
วาเปนอุปกรณควบคุมความเร็วของอุปกรณทาํ งานลําดับทีเ่ ทาไร และตัวเลขหลังจุดทศนิยมจะ
เปนตัวเลขศูนยตามดวยเลขคี่ เชน 1.01, 2.01, 3.01 เปนตน
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1.0

2(A)
3(R)

1(P)
1(P)
1.02

1.01
2(A)

ÙüïÙčöÙüćöđøĘü
đöČęĂÖšćîÿĎïđÙúČęĂîìĊęĂĂÖ

ÙüïÙčöÙüćöđøĘü
đöČęĂÖšćîÿĎïđÙúČęĂîìĊęđ×šć

รูปที่ 1.3 แสดงอุปกรณควบคุมความเร็ว
(ที่มา : ภัทร พงศกิตติคุณ, 2562)

1.3.3 วาลวหลัก (Main Valve)
วาลวหลัก มีหนาที่ปอนสัญญ
ญญาณออก เพื1อควบคุุมการทํางานของอุปุ กรณทํางาน โดย
ตัวเลขหนาจุดทศนิ
ศนิยมมจะบอกว
จะบอกวาเเปปนววาล
าลวหหลัลักของอ
ของอุอุปกกรณ
รณทํางานลํ
งานนลาํ ดัดับททีี่เททา ไร และเลขหลัง
จุดทศนิยมจะเปนต
นตตััวเเลขหนึ
ลขหหนึ่ง เเชชน 1.1, 22.1,
.1, 3.1 เป
เปปนตตน
14(Z)

1.1 4(A)
5(R)
1(P)

2(B)
3(S)

12(Y)

14(Z)

2.1 4(A)
5(R)
1(P)

2(B)

12(Y)

3(S)

14(Z)

3.1 4(A)
5(R)
1(P)

2(B)

12(Y)

3(S)

รูปที่ 1.4 แสดงวาลวหลัก
(ที่มา : ภัทร พงศกิตติคุณ, 2562)

1.3.4 อุปกรณใหสัญญาณ (Signal Element)
อุปกรณใหสัญญาณ มีหนาที่ควบคุมการทํางานของวาลวหลัก (Main Valve) ไดแก
วาลวควบคุม (วาลวควบคุมทิศทาง) และวาลวชวยควบคุม (วาลวลมเดี่ยว และวาลวลมคู)
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1.0
2(A)

3(R)

12(X)
1.2

2(A)

1(P)

3(R)

1.6 2(A)

1.01

1(P)
1.02
2(A)

1.1 4(A)

14(Z)

üćúŤüßŠü÷ÙüïÙčö

1(P)

2(B)

12(Y)

üćúŤüßŠü÷ÙüïÙčö

5(R) 3(S)
1(P)
14(Y)

12(X)

1.4

2(A)

1(P)

3(R)

1.3
1(P)

14(Y)
1.5

2(A)
3(R)

üćúŤüÙüïÙččö
ïĆÜÙĆïĔĀšÖÖšćš îîÿĎÿĎïđđÙúČ
ÙúČęĂîîìĊìĊęĂĂÖ

1.7 2(A)

1(P)

2(A)
3(R)

üćúŤüÙüïÙččö
ïĆĆÜÙĆïĔĀšÖšćîîÿĎÿĎïđÙúČęĂîìĊęđ×šć

รรููปที่ 1.55 แส
แสดงอุ
สดงอุปกรณ
กรณ
ณใ หสญ
ั ญ
ญาณ
าณ
ณ
((ทีที่มา : ภภััทร พงศกติ ตติิคุณ, 22562)
562)

1. บังคับใหกานสูบเคลื1อนที่ออก โดยตัวเลขหนาจุดทศนิยมจะบอกวาเปนอุปกรณ
ทํางานลําดับที่เทาไรเคลื1อนที่ออก และตัวเลขหลังจุดทศนิยมจะเปนตัวเลขเลขคู เชน 1.2,
1.4, 2.2, 2.4, 3.2, 3.4 เปนตน

2. บังคับใหกา นสูบเคลื1อนทีเ่ ขา โดยตัวเลขหนาจุดทศนิยมจะบอกวาเปนอุปกรณทาํ งาน
ลําดับที่เทาไรเคลื1อนที่เขา และตัวเลขหลังจุดทศนิยมจะเปนตัวเลขเลขคี่ เชน 1.3, 1.5, 2.3,
2.5, 3.3, 3.5 เปนตน

1.3.5 แหลงจายลมอัด (Supply Unit)
แหลงจายลมอัด มีหนาที่ผลิตและจายลมอัด ประกอบดวย ชุดผลิตลมอัด ชุดปรับปรุง
คุณภาพลมอัด และจุดจายลมอัด ซึง่ ไมมผี ลตอการบังคับทิศทางของอุปกรณทาํ งาน ใชตวั เลข
หนาจุดทศนิยมเปนศูนย เชน 0.1, 0.2, 0.3 เปนตน
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ĂčðÖøèŤÖøĂÜúö
óøšĂöéĆÖîĞĚć 0.1

üćúŤüÙüïÙčöÙüćöéĆî
óøšĂöđÖÝüĆéÙüćöéĆî

ÝčéÝŠć÷úöĂĆé

ßčéñÿö
úąĂĂÜîĞĚćöĆîĀúŠĂúČęî

0.2

1(P)
ßčéðøĆïðøčÜÙčèõćóúöĂĆé

2(A)

3(R)

ßčéñúĉêúöĂĆé

üćúŤüðŗéđðŗéúöĂĆé

ÿĆâúĆÖþèŤĒïïĒÿéÜøć÷úąđĂĊ÷é

ÿĆâúĆÖþèŤĒïï÷ŠĂ
รูปที
ปที่ 11.6
.66 แแสดงส
สดงงสว นนแหล
แหลงจายลมอั
ยลลมอัดแบบแสดงรายละเอี
แบบบแสดงรายลละเเอียดและแ
ดและแบบย
แบบยอ
(ทีี่มา : ภััทร พงศกิตติคุณ, 2562)

1.4 การติดตั้งอุปกรณนิวเมติกส
การติดตั้งอุปกรณนิวเมติกส
บนแผงทดลองมีรอ งเลื1อนรูปตัวทีวาง
ขนานกันในแนวนอน ซึ่งทํามาจาก
แผนอะลูมเิ นียมโปรไฟล (Aluminum
Profile) การติดตั้งอุปกรณบนแผง
ทดลอง สามารถติดตั้งได 3 แบบคือ
แบบมือหมุน แบบขันสกรูยึด และ
แบบมือกด

Ēïï×ĆîÿÖøĎ÷ċé

ĒïïöČĂĀöčî
ĒñÜìéúĂÜ
ĒïïöČĂÖé

รูปที่ 1.7 แสดงการติดตั้งอุปกรณนิวเมติกสบนแผงทดลอง
(ที่มา : ภัทร พงศกิตติคุณ, 2562)
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1.5 การตอวงจรควบคุมการทํางานในระบบนิวเมติกส
การติดตัง้ อุปกรณนวิ เมติกสบนแผง
ทดลอง ตองติดตั้งในตําแหนSงที่ไดกําหนด
ไวในแบบวงจรนิวเมติกส โดยการกําหนด
รหัสอุปกรณนวิ เมติกสแบบตัวเลข ดังแสดง
ในรูปที่ 1.8 และรูปที่ 1.9

0.1

1.0
1.01

0.2

1.02

1.1

1.6

1.7
1.4

1.2

1.3

1.5

รูปที่ 1.8 แสดงตําแหนSงการติดตัง้ อุปกรณนวิ เมติกส
บนแผงทดลอง

แสดงวงจรนิวเมติกสตามโครงสรางของ
ระบบนิวเมติกส
1.0
2(A)
2(
A)
3(R)
33(
R))

1.01

1.2
1(P)

2(A)

1.6

2(A)

1(P)
1(
(P)

1.02
2(
(A)
2(A)

1.1 4(A)

14(Z)

12(X)

1(P)

(ที่มา : ภัทร พงศกิตติคุณ, 2562)

5(R)
1(P)

2(B)

12(Y)

3(S)
12(X)

14(Y)

1.4

3(R)

1.3

2(A)

1(P)

0.1

3(R)

2(A)

1(P)

3(R)

1.7

2(A)

14(Y)

1.5

2(A)

1(P)

0.2
1(P)
2(A)

3(R)

ĒÿéÜüÜÝøîĉüđöêĉÖÿŤêćöēÙøÜÿøšćÜ×ĂÜøąïïîĉüđöêĉÖÿŤ
รูปที่ 1.9 แสดงวงจรและการตอวงจรควบคุมการทํางานในระบบนิวเมติกสบนแผงทดลอง
(ที่มา: ภัทร พงศกิตติคุณ. 2562)

3(R)
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รูปที่ 1.9 (ตอ) แสดงวงจรและการตอวงจรควบคุมการทํางาน
ในระบบนิวเมติกสบนแผงทดลอง
(ที่มา: ภัทร พงศกิตติคุณ. 2562)

ตารางที่ 1.1 แสดงรายละเอี
ดงรรายยละเอียดดอุอุปกรณ
กรณนิวเมติกสที่ใชในนการติ
กาารติดตัั้งบนแ
บนแผงทดลอง
แผงทดลองง
รหัสอุปกรณ

ณ
ชืชื1อออุปุ กรณ
กรณ

1.0

กระบอกสูบทํางานสองทาง
(Double Acting Cylinder)

1.01

วาลวเรงระบาย
(Quick Exhaust Valve)

1.02

สสัญ
ั ลัลักษษณ
ณ

1(P)

รูปอุปกรณจริง

2(A)
3(R)
1(P)

วาลวควบคุมอัตราการไหล
ทางเดียว (One-Way Flow
Control Valve)

2(A)

1.1

วาลว 5/2 แบบทํางานดวย
ลมดันสองดาน (5/2-Way
Double Pilot Valve)

14(Z)

4(A)

2(B)
12(Y)

5(R) 3(S)
1(P)

บทที่ 1 : ระบบนิวเมติกสเบื้องตน

ตารางที่ 1.1 (ตอ) แสดงรายละเอียดอุปกรณนิวเมติกสที่ใชในการติดตั้งบนแผงทดลอง
รหัสอุปกรณ
1.6

1.7

1.2

1.3

1.4

1.5

0.2

ชื1ออุปกรณ
วาลวลมคู
(Dual-Pressure Valve)

วาลวลมเดี่ยว
(Shuttle Valve)

วาลว 3/2 แบบปุม กด ปกติ
ปด (3/2-Way Valve With
Pushbutton, Normally
Closed))
ววาล
าลว 3/22 แบบปุ
แบบบปปุมกกดด ปปกติ
กติ
3/2-W
Wayy VValve
alvve Withh
ปปด ((3/2-Way
Puushbutton, No
ormally
Pushbutton,
Normally
Closed)
วาลว 3/2 แบบปุมกด ปกติ
ปด (3/2-Way Valve With
Pushbutton, Normally
Closed)
วาลว 3/2 แบบปุมกด ปกติ
ปด (3/2-Way Valve With
Pushbutton, Normally
Closed)
จุดจายลมอัด (Manifold)
8 จุด

สัญลักษณ
2(A)

12(X)

2(A)

12(X)

รูปอุปกรณจริง
14(Y)

14(Y)

2(A)
1(P)

3(R)
2(A)
2(
(A)

1(P)

3(R)
2(A)

1(P)

3(R)
2(A)

1(P)

3(R)
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ตารางที่ 1.1 (ตอ) แสดงรายละเอียดอุปกรณนิวเมติกสที่ใชในการติดตั้งบนแผงทดลอง
รหัสอุปกรณ
0.1

ชื1ออุปกรณ

สัญลักษณ

รูปอุปกรณจริง

ชุดผลิตลมอัด
(Pressure Source)

ชุดปรับปรุงคุณภาพ ลมอัด
(Service Unit) พรอมวาลว
ปด-เปดลมอัด
แบบแสดงรายละเอียด

แแบบย
บบยอ
ทอพล
พลาสติ
ลาสตกิ หหรืรืือ
ทอโพลียูรีเทน
(Polyurethane Tube)

โครงสรางของระบบนิวเมติกส ประกอบดวย 5 สวนสําคัญคือ อุปกรณ
ทํางาน อุปกรณควบคุมความเร็ว วาลวหลัก อุปกรณใหสัญญาณ และ
แหลงจายลมอัด ซึ่งในวงจรนิวเมติกส ไดเรียงตามลําดับจากอุปกรณที่ติดตั้งจากดาน
บนลงลาง และเริ่มนับจากซายมือไปขวามือ เพื1อใหอานและเขาใจการทํางานของวงจร
นิวเมติกสไดงายขึ้น โดยการกําหนดรหัสอุปกรณแบบตัวเลขตามโครงสรางของระบบ
นิวเมติกส ซึ่งการกําหนดรหัสอุปกรณแบบตัวเลขสามารถบอกถึงชนิดของอุปกรณ
หนาที่ และตําแหนSงในการติดตั้งอุปกรณนิวเมติกส

สรุป

บทที่ 1 : ระบบนิวเมติกสเบื้องตน
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ใบงานที่ 1.1
เรื1อง ระบบนิวเมติกสเบื้องตน

วิชา งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน

ชื1อ..........................................................ชั้น................... เลขที่............... กลุม..................
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. อานและเขียนวงจรของระบบนิวเมติกสได
2. ติดตั้งและตอวงจรของระบบนิวเมติกสได
3. ทดสอบวงจรของระบบนิวเมติกสได
คําสั่ง จงติดตั้งอุปกรณนิวเมติกสและตอวงจรนิวเมติกสตามแบบที่กําหนดให พรอมบอก
ชื1ออุปกรณ เขียนสัญลักษณและกําหนดรหัสอุปกรณแบบตัวเลขใหถูกตอง
ลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เตรียมอุปกรณนิวเมติกสตามรูปที่กําหนดให
2. ติดตั้งอุปกรณ
กรณ
ณน ิวเมติ
เมตกิ สบนแผงทดลอง
นแผงทดลลอง ควรปฏิ
ควรรปฏิบัติตามข
ามมขอ แนะนํ
แนะะนาํ ทีท่ใี หไวว

2

1

3
4

5
7

6

9

8

10

11

12

รูปที่ 1.10 แสดงการติดตั้งอุปกรณนิวเมติกสบนแผงทดลอง
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ใบงานที่ 1.1 (ตอ)
เรื1อง ระบบนิวเมติกสเบื้องตน

วิชา งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน

ชื1อ..........................................................ชั้น................... เลขที่............... กลุม..................
3. ตอวงจรนิวเมติกสตามแบบที่กําหนดใหดวยทอพลาสติก
1.0
2(A)

1.01
3(R)

1(P)

1(P)

1.02
2(A)

1.1 4(A)

14(Z)

12(X)

1.2
1(P)

A)
2(A)

1.6

2(A)

5(R)
1(P)

2(B)

12(Y)

3(S)
12(X)

14(Y)

1.4
1..4

3(R)

1.3

2(A)

1(
(P))
1(P)

0.1

3(R)
3(
(R))

1(P)

1.7

2(A)

14(Y)

A)
2(A)
3(R)

1.5
1(P)

2(A)
3(R)

0.2
1(P)
2(A)

3(R)

รูปที่ 1.11 แสดงแบบการตอวงจรนิวเมติกสตามแบบที่กําหนดให

4. เขียนชื1ออุปกรณ สัญลักษณ และกําหนดรหัส
อุปกรณแบบตัวเลข
5. ปรับความดันลมอัดทีใ่ ชในการทดลองที่ 4 บาร
สามารถปรับไดจากอุปกรณปรับความดัน

6.
7.
8.
9.

ใหครูตรวจความถูกตองของวงจร
ทดสอบการทํางานของวงจร
บันทึกการทํางานของวงจร
เก็บอุปกรณและทําความสะอาด

ขอควรระวัง
1. ปดวาลวปด-เปดลมอัดทุกครั้งที่ทําการตอหรือถอดทอพลาสติก
2. ตอทอพลาสติกระหวางจุดตออุปกรณแตละจุดใหแนSน

บทที่ 1 : ระบบนิวเมติกสเบื้องตน
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ใบประเมินผลใบงานที่ 1.1
เรื1อง ระบบนิวเมติกสเบื้องตน

วิชา งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน

ชื1อ..........................................................ชั้น................... เลขที่............... กลุม..................
จากรูปที่ 1.10 เขียนชื1ออุปกรณ สัญลักษณ และกําหนดรหัสอุปกรณแบบตัวเลข
หมายเลข
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื1ออุปกรณ

เขียนสัญลักษณ

กําหนดรหัสอุปกรณ
แบบตัวเลข
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ใบประเมินผลใบงานที่ 1.1 (ตอ)
เรื1อง ระบบนิวเมติกสเบื้องตน
วิชา งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน
ชื1อ..........................................................ชั้น................... เลขที่............... กลุม..................
จากรูปที่ 1.11 บันทึกการทํางานของวงจร
ที่
ลําดับขั้นการทดลอง
1 ใหคลายสกรูของวาลว 1.02 ปรับออกสุด
กดปุมกดของวาลว 1.2 แลวปลอย
2 กดปุมกดของวาลว 1.4 แลวปลอย
3 กดปุมกดของวาลว 1.2 และวาลว 1.4
พรอมกันแลวปลอย
4 กดปุมกดของวาลว 1.3 แลวปลอย
5 กดปุมกดของวาลว
กดของวาลว 1.2 และวาลว
และวาลว 1.4
พรอมกักันแล
แลว ปล
ปลอ ย
6 กดปุมกดของวาล
กดดของวาาลว 1.5
1.55 แล
แลวปล
ปลลอ ย
7 กดปุมกดของวาลว 11.22 และวาลว 11.44
พรอมกันแลวปลอย
8 กดปุมกดของวาลว 1.3 และวาลว 1.5
พรอมกันแลวปลอย
9 ใหหมุนปรับสกรูของวาลว 1.02 เขา 3 รอบ
กดปุมกดของวาลว 1.2 และวาลว 1.4
พรอมกันแลวปลอย
10 กดปุมกดของวาลว 1.3 แลวปลอย
11 กดปุมกดของวาลว 1.2 และวาลว 1.4
พรอมกันแลวปลอย
12 กดปุมกดของวาลว 1.5 แลวปลอย
13 กดปุมกดของวาลว 1.2 และวาลว 1.4
พรอมกันแลวปลอย
14 กดปุมกดของวาลว 1.3 และวาลว 1.5
พรอมกันแลวปลอย

การทํางานของกระบอกสูบ 1.0

บทที่ 1 : ระบบนิวเมติกสเบื้องตน

แบบทดสอบ หลังเรียนบทที่ 1

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบขอที่ถูกตองที่สุด
1. ระบบนิวเมติกส มีความหมายอยางไร
ก. ระบบการสงกําลังโดยใชไฟฟาเปนตนกําลังในการขับเคลื1อนอุปกรณการทํางาน
ของเครื1องจักรตางๆ
ข. ระบบการสงกําลังโดยใชนํ้ามันเปนตนกําลังในการขับเคลื1อนอุปกรณการทํางาน
ของเครื1องจักรตางๆ
ค. ระบบการสงกําลังโดยใชนํ้าเปนตนกําลังในการขับเคลื1อนอุปกรณการทํางาน
ของเครื1องจักรตางๆ
การรสงกํกาํ ลลัังโดยใช
โดยใใชลมอัดเป
เปปนตนกําลัลงั ในการขับั เคลื
เคลื1อนอุุปกรณ
กรณการทํางาน
ง. ระบบการส
รตา งๆๆ
ของเครืรื1องจ
งจัจกั รต
2. สัญลักษณ
ณตามรู
ามรปเป
ปเปนสวนใ
นใดในโครงสร
ใดใในโโครงสรางของระบบนิวเมติกส
0.1

0.2
1(P)
2(A)

3(R)

ก. อุปกรณทํางาน
ค. อุปกรณใหสัญญาณ

ข. แหลงจายลมอัด
ง. อุปกรณควบคุมความเร็ว

3. ขอใดคืออุปกรณทํางาน ตามโครงสรางของระบบนิวเมติกส
ก. วาลวเรงระบาย
ข. ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด
ค. กระบอกสูบทํางานสองทาง
ง. ชุดผลิตลมอัด
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4. วาลวควบคุมอัตราการไหลทางเดียว เปนสวนใดในโครงสรางของระบบนิวเมติกส
ก. อุปกรณควบคุมความเร็ว
ข. อุปกรณใหสัญญาณ
ค. อุปกรณทํางาน
ง. วาลวหลัก
5. ขอใดคืออุปกรณใหสัญญาณตามโครงสรางของระบบนิวเมติกส
ก. จุดจายลมอัด
ข. วาลวควบคุมอัตราการไหลทางเดียว
ค. วาลวเรงระบาย
ง. วาลว 3/2 แบบปุมกดปกติปด
6. วาลวชวยควบคุม จัดเปนอุปกรณตามขอใดในโครงสรางของระบบนิวเมติกส
ก. วาลวหลัก
ข. อุปกรณทํางาน
ค. อุปกรณใหสัญญาณ
ง. อุปกรณควบคุมความเร็ว
7. ขอใดหมายถึงการกําหนดรหัสของอุปกรณทํางานในระบบนิวเมติกสแบบตัวเลข
ก. 1.1, 2.1, 3.1
ข. 1.0, 2.0, 3.0
ค. 1.2, 1.4, 1.6
ง. 1.3, 1.5, 1.7
8. อุปกรณใหสญญ
ญ
ั ญ
ญาณที
าณ
ณทบ่ี งั คัคบั ใใหหก า นสูบู เค
เคลื
คลื1อนทีอ่ ออกก ขอใดเข
ใดเขีขยี นรหัสของ
ของอุ
งอปุ กร
กรณแบบตัวเลข
ไดถูกตอง
ก. 1.3, 1.5, 2.3
2.3,
3, 22.5,
.55, 33.3,
.3, 33.5
.55
ข. 1.1,
1.11, 22.1,
.11, 3.1
3.1,
1, 44.1,
.11, 55.1,
.11, 6.
6.1
ค. 1.02, 2.02, 3.02, 4.02, 5.02
ง. 1.2, 1.4, 2.2, 2.4, 3.2, 3.4
9. รหัสของอุปกรณแบบตัวเลข 1.1 หมายถึงโครงสรางสวนใดของระบบนิวเมติกส
ก. วาลวหลัก
ข. อุปกรณทํางาน
ค. อุปกรณใหสัญญาณ
ง. อุปกรณควบคุมความเร็ว
10. ถาตองการใหกานสูบของกระบอกสูบที่ 1 เลื1อนเขาอยางๆ ชา โดยใชวาลวควบคุมอัตรา
การไหลของลมแบบทางเดียวควบคุม จะกําหนดรหัสตัวเลขกํากับวาลวไดตามขอใด
ก. 1.1
ข. 1.01
ค. 1.3
ง. 1.02

