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การเดินทอเมนสําหรับสงจายลมอัด

การเดินทอแบบแยกสาขา เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มี
อุปกรณนิวแมติกไมมากนัก แตในกรณีที่มีการเพิ่มปริมาณลมอัดแตไม
เพิ่มขนาดของเครื่องอัดลมแตไมเพิ่มขนาดของเครื่องอัดลม อาจทําให
ความดันแตละจุดไมเทากันหรือความดันลด

การเดินทอแบบวงแหวน เปนการเดินทอเปนวงรอบโรงงาน ซึ่งจะทํา
ใหการจายลมอัดกระจายออกไปทั้งสองขางของโรงงาน เปนการ
แกปญหาความดันลดซึ่งจะนิยมใชกันมากในโรงงานอุตสาหกรรม

6

เครื่องอัดอากาศ (compressor)

เครื่องอัดอากาศ ที่ใชงานในระบบนิวแมติกแบงตามการติดตั้ง มีดวยกัน 2 

ชนิด คือ

- เครื่องอัดอากาศชนิดเคลื่อนที่ได เหมาะสําหรับระบบที่ใชปริมาณลมไม

มาก โดยเครื่องอัดอากาศจะมีขนาดเล็กและติดตั้งเปนชุดเดียวกันกับถังเก็บ

ลม

- เครื่องอัดอากาศชนิดติดตั้งถาวร เหมาะสําหรับระบบที่ใชปริมาณลมมาก 

โดยมีความดันคงที่ และเครื่องอัดอากาศจะแยกตางหากจากถังเก็บลม
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เครื่องอัดอากาศ (compressor)

8

เครื่องอัดอากาศ (compressor)

เครื่องอัดอากาศจะเปนอุปกรณที่ทําใหอากาศมีความดันสูงขึ้น 
เนื่องจากระบบนิวแมติกจําเปนตองใชแหลงจายลมที่มีความดันสูง

ระบบนิวแมติกจะใชความดันอยูในชวง 4-10 บารและที่นิยมใชจะเปน 

6 บาร
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การแบงประเภทของเครื่องอัดอากาศ

เครื่องอัดลมแบงออกเปน 2 ประเภท ตามหลักการของการอัดลม

- แบบปริมาตร (Volume type) 

- แบบกังหัน (Turbo type) 

10

การแบงประเภทของเครื่องอัดอากาศ 

เครื่องอัดลม

แบบกงัหัน

(Turbo type)

แบบปริมาตร

(Volume type)

แบบการไหลในแนวรัศมี

(Centrifugal type)

แบบการไหลในแนวแกน

(Axial flow type)

แบบลูกสูบชัก

(Reciprocating type)

แบบลูกสูบหมุน

(Rotary type)

แบบลูกสูบ

(Piston type)

แบบไดอะแฟรม

(Diaphram type)

แบบสกรู (Screw type)

แบบเวน (Vane type)

11

ชนิดของเครื่องอัดอากาศ

การแบงชนิดของเครื่องอัดอากาศจะขึ้นอยูกับความดันใชงานและ
ปริมาณลมอัดที่จายออกไปใชงาน ที่นิยมใชแบงออกเปน 6 ชนิดคือ

- เครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบ

- เครื่องอัดอากาศชนิดไดอะแฟรม

- เครื่องอัดอากาศชนิดสกรู

- เครื่องอัดอากาศชนิดใบพัดเลื่อน

- เครื่องอัดอากาศชนิดใบพัดหมุน

- เครื่องอัดอากาศชนิดกังหันหรือกระแสอากาศ

12

เครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบ (Piston compressors)

เครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบ 

(Piston compressors)

คุณสมบัติและการใชงาน

เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบอัดขั้นเดียวนิยมใชกัน

อยางแพรหลาย มีประสิทธิภาพดีและราคาถูก

เหมาะสําหรับงานที่ตองการแรงอัดอากาศไมมาก

นักคือชวง 4-10 บาร และสามารถสงลมในอัตรา

สงลมไดสูงสุดถึง 30000 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง
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13

เครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบ (Piston compressors)

เครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบอัด 2 ชั้น

(Two-state compressor)

คุณสมบัติและการใชงาน

การนําเอาเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบอัด 2 ขั้น 
มาใชงานเพื่อใหเกิดความคุมคาในการลงทุน เมื่อ
ใชลมอัดความดันสูงกวา 10 บาร ควรใชเครื่อง
อัดอากาศแบบนี้ และสามารถอัดไดสูงสุดถึง 30 
บาร การใชเครื่องอัดแบบนี้ในงานที่ตองการ
ความดันสูงจะทําใหเกิดการประหยัดพลังงาน ถา
เปนเครื่องอัดอากาศแบบหลายสเตทก็จะสามารถ
อัดลมไดสูงถึง 300 บาร และสงลมไดในอัตรา 
30000 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง

รูปที่ 3.4

14

เครื่องอัดอากาศชนิดไดอะแฟรม 

(diaphragm compressor)

เครื่องอัดอากาศชนิดไดอะแฟรม

(diaphragm compressor)

คุณสมบัติและการใชงาน

เครื่องอัดอากาศชนิดไดอะแฟรมเปนชนิดลูกสูบ
เหมือนกันแตระหวางลูกสูบและสวนที่อัด
อากาศถูกปดกั้นดวยแผนไดอะแฟรม ทําให
อากาศที่ถูกอัดสะอาด ไมมีน้ํามันหลอลื่นจาก
ลูกสูบเจือปน เหมาะสําหรับโรงงานผลิต
เคมีภัณฑ ยารักษาโรค และอุตสาหกรรมอาหาร

15

เครื่องอัดอากาศชนิดใบพัดเลื่อน 

(sliding vane rotary compressor)

 เครื่องอัดอากาศชนิดใบพัดเลื่อน 

(sliding vane rotary compressor)

คุณสมบัติและการใชงาน

เครื่องอัดอากาศชนิดใบพัดเลื่อน หมุนเรียบไมมี
เสียงดัง ผลผลติลมอัดสม่ําเสมอ ไมขาดเปน
หวงๆเหมือนชนิดลูกสูบ เครื่องอัดอากาศชนิด
ชั้นเดียว (single stage) สําหรับความดัน 4 บาร 
และ เครื่องอัดอากาศชนิดสองชั้น (double stage) 
สําหรับความดัน 8 บาร โดยอัตราการจายลม
ประมาณ 6000 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง

รูปที่ 3.7, 3.8

16

เครื่องอัดอากาศชนิดใบพัดเลื่อน 

(sliding vane rotary compressor)
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เครื่องอัดอากาศชนิดสกรู (Screw compressors)

 เครื่องอัดอากาศชนิดสกรู

(Screw compressors)

คุณสมบัติและการใชงาน

เครื่องอัดอากาศชนิดนี้ การผลิตโรเตอรตองใช

ความประณีตสูงตนทุนการผลิตจงึสูง ไมมีลิ้น 

ไมตองการหลอลื่น ระหวางใชงานตองมีการ

ระบายความรอนออกจากปม อัตราการจายลม

สามารถจายไดถึง 10000 ลูกบาศกเมตรตอ

ชั่วโมง และสรางความดันไดถึง 10 บาร

รูปที่ 3.9

18

เครื่องอัดอากาศชนิดใบพัดหมุน (root compressors)

เครื่องอัดอากาศชนิดใบพัดหมุน 

(root compressors)

คุณสมบัติและการใชงาน
เครื่องอัดลมชนิดนี้เมื่อใบพัดหมุนลมจะถูก
พัดจากดานหนึ่งไปอีกดานหนึ่งไปอกีดาน
หนึ่งโดยไมมีการเปลี่ยนปริมาตร ทําให
อากาศไมถูกอัดตัว แตจะถูกอัดตัวโดยตาน
กับความตานทานที่เกิดขึ้นอีกดานหนึ่ง คือ
ดานลมออกไปถังเก็บลม เครื่องอัดอากาศ
ชนิดนี้มีราคาแพงไมมีเสียงดัง ไมมีการ
หลอลื่น ดังนั้นระหวางการใชงานตองมีการ
ระบายความรอนดวย

รูปที่ 3.11

19

เครื่องอัดอากาศชนิดกังหันหรือกระแสอากาศ

(turbo compressors or flow compressors)

เครื่องอัดอากาศชนิดเรเดียลโฟลว

(radial-flow compressors)

คุณสมบัติการใชงาน

เครื่องอัดอากาศแบบนี้ทํางานโดยอาศัย

หลักการแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง การระบาย

ความรอนที่เหมาะสมทําใหการอัดอากาศมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น มีความเร็วรอบสูง

ประมาณ 50,000-100,000 รอบตอนาที ความ

ดันใชงาน 7 บาร ความจุ 600 ลูกบาศกเมตร

ตอชั่วโมง เหมาะกับงานที่ตองการอากาศ

จํานวนมากและสม่ําเสมอ

รูปที่ 3.12

20

เครื่องอัดอากาศชนิดกังหันหรือกระแสอากาศ

(turbo compressors or flow compressors)

เครื่องอัดอากาศชนิดแอกเซียลโฟลว

(axial-flow compressors)

คุณสมบัติการใชงาน
เครื่องอัดอากาศแบบนี้ทํางานโดยทําใหลม
ไหลไปตามแกนผานใบพัดสวนที่เคลื่อนที่
และสวนที่อยูกับที่ ซึ่งวางสลับกันเปนแนวไม
สม่ําเสมอทําใหมีผลตอความเร็วและความดัน
ของอากาศ การระบายความรอนในแตละชั้น
ทําไดยาก ความดันในแตละชั้นจึงถูกจํากัด มี
ขนาดเล็กกวาชนิดเรเดียลโฟลว แตความเร็ว
สูงกวาประมาณ 25 %  เหมาะกับงานที่ตอง

ใชปริมาณอากาศมากอัตราการไหลคงที่ 
ความเร็วปานกลาง เชน ลมเปาใหกับเตา

รูปที่ 3.13
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21

การเลือกชนดิของเครื่องอัดอากาศ

เครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบ เหมาะสําหรับงานที่ใชความดันต่ํา-สูง 
ปริมาณลมปานกลาง

เครื่องอัดอากาศชนิดสกรู เหมาะสําหรับงานที่ใชความดันปานกลาง 
ปริมาณลมปานกลาง

เครื่องอัดอากาศชนิดใบพัดเลื่อน เหมาะสําหรับงานที่ใชความดันต่ําหรือ
ปานกลาง ปริมาณลมปานกลาง
เครื่องอัดอากาศชนิดกังหัน เหมาะสําหรับงานที่ใชความดันต่ํา ปริมาณ
ลมต่ํา ความดันสูงปริมาณลมมากและประเภทความดันปานกลาง 
ปริมาณลมมาก

22

m3/hr

23

เครื่องระบายความรอน (After Cooler)

เนื่องจากลมที่อัดออกจากเครื่องอัดลมจะมีความดันและอุณหภูมิที่สูง 
หากนําไปใชงานโดยตรง จะทําใหอายุการทํางานของอุปกรณใน
ระบบนิวแมติกสั้นลงหรือเกิดปญหา เพราะความรอนและที่สําคัญคือ
ไอน้ําหรือความชื้น

เครื่องระบายความรอนหลังจากลมผานเครื่องอัดจะทําการลดอุณหภูมิ

ของอากาศลงทําใหไอน้ํากลั่นตัวเปนหยดน้ํา เพื่อนําออกจากระบบ
ตอไป

24

เครื่องระบายความรอน (After Cooler)
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25

ถังพักอากาศ (Air Receiver)

หากในระบบมีอุปกรณการทํางานหลายๆตัว อาจเกิดปญหาปริมาณลม
ที่เครื่องอัดลมผลิตออกมาไมเพียงพอกับความตองการ และหากอุปกรณ
ตางๆไมไดทํางานลมอัดที่ผลิตออกมาจะไมมีที่เก็บ

ถังเก็บลมจะทําหนาที่เก็บลมที่ผานเครื่องอัดทําใหสามารถจายลมได

อยางคงที่โดยที่มีความดันคงที่ดวย

26

ถังพักอากาศ (Air Receiver)

ขนาดของถังพักอากาศแรงดันจะขึ้นอยูกับ :

- ปริมาณการจายอากาศของเครื่องอัดอากาศ , ( Q1 )

- ปริมาณการใชอากาศของระบบ , (Q2)

- การตัดตอมอเตอรเครื่องอัดอากาศตอชั่วโมง , ( Z )

- ชนิดของการควบคุม

- คาแรงดันแตกตางในทอ,ΔP

27

การหาขนาดของถังพักอากาศ (Air Receiver)

ขนาดของถังเก็บลมเปนสิ่งสําคัญกับระบบนิวแมติกเปนอยาง

มาก ถาเลือกใชถังลมที่มีขนาดเล็กเกนิไปก็จะทําใหปริมาณลมที่จาย

ใหกับระบบไมเพียงพอ ทําใหการทํางานของเครื่องจักรผิดพลาดไป แต

ถาเลือกใชถังลมที่มีขนาดโตเกินไป ก็จะทําใหเกิดการสิ้นเปลืองในการ

ลงทุน เพราะถังลมที่มีขนาดใหญจะมีราคาแพง วิธีการเลือกขนาดของ

ถังลมมีขั้นตอนดังนี้

28

การหาขนาดของถังพักอากาศ (Air Receiver)

1. คํานวณหาปริมาณการใชอากาศของระบบการควบคุมในเครื่องจักร 

(Q2) วาใชเทาใด โดยสามารถคํานวณจากปริมาตรของอุปกรณทํางาน

ทั้งหมดของระบบที่ทํางานภายในงาน 1 นาที วาใชลมกี่ลูกบาศกเมตร

2. คํานวณหาปริมาณการจายลมของเครื่องอัดอากาศ (Q1) ที่ควรจายให

ระบบได ถาการใชปริมาณลมของเครื่องจักรไมเปลี่ยนแปลง จะคํานวณ

โดยเอาคา 1.3 คูณคือตองสูงกวาระบบตองการ 30%

Q1 = 1.3* Q2
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29

การหาขนาดของถังพักอากาศ (Air Receiver)

เมื่อไดคา Q1 แลวก็จะทราบวาเครื่องอัดควรมีอัตราการจายลมไม

นอยกวานี้ ซึ่งเราสามารถเลือกเครื่องอัดลมรุนตาง ๆ ได ตาม

catalogue ของบริษัทผูผลิตซึ่งจะบอกวาแตละรุนของเครื่องอัด

อากาศสามารถจายปริมาณลมไดกี่ลูกบาศกเมตรตอนาที

30

การหาขนาดของถังพักอากาศ (Air Receiver)

3. การตัดตอมอเตอรของเครื่องอัดอากาศตอชั่วโมงถาถังเก็บลมมี

ขนาดเลก็เกนิไปก็จะทําใหมอเตอรของเครื่องอัดอากาศทาํงาน

มาก ทําใหอายุการใชงานของมอเตอรสั้นลง แตถาถังเก็บลมมี

ขนาดใหญกจ็ะทําใหมอเตอรของเครื่องอัดอากาศทาํงานนอยครั้ง

แตละเกิดการสิน้เปลืองเนื่องจากถงัเก็บลมที่มีขนาดใหญราคา

แพง ในทางปฏิบัติแลวการตัดตอมอเตอรที่เหมาะสมจะมีคาอยู

ระหวาง 10-20 ครั้งตอชั่วโมง

31

การหาขนาดของถังพักอากาศ (Air Receiver)

4. คาแรงดันแตกตางในทอ ΔP หมายถึงแรงดันของลมที่จาย

ใหกับระบบกับแรงดันลมของระบบ ซึ่งความดันแตกตางนี้

เกิดขึ้นเนื่องจากทอลมของระบบ, ลมที่ผานวาลวตาง ๆ จะทํา

ใหเกิดแรงดันลด (Pressure drop)

32
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33

เครื่องกําจัดความชื้น (Air Dryer)

เนื่องจากเครื่องระบายความรอนจะสามารถนําความชื้นออกจากระบบ

ไดเพียงประมาณ 70%

เครื่องกําจัดความชื้นนี้จะทําหนาที่นําความชื้นออกจากระบบมากที่สุด

เทาที่จะเปนไปได

34

เครื่องกําจัดความชื้นดวยความเย็น

Low Temperature Drying

35

เครื่องกําจัดความชื้นโดยใชสารดูดจับความชื้น

Absorption Drying

การกําจัดความชื้นจะใชสารเคมี

ประเภทเกลือดูดความชื้นออกจาก

ลมอัด เชน เกลือแม็กนิเซียม 

ลิเทียมคลอไรด และแคลเซียม

คลอไรด

36

ตัวกรองลม (Filter)

ตัวกรองลมทําหนาที่ในการกําจัดหรือปองกัน สิ่งสกปรก ฝุนละออง
ตางๆรวมทั้งละอองไอน้ําที่ปะปนเขามากับลม
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37

ตัวเก็บเสียง(air silencer) 

ลมอัดจะมีเสียงดังเมื่อทิ้งออกที่รูระบายของวาลว ตัวเก็บเสียงจะ
ชวยลดเสียงดังที่เกิดขึ้น

38

อุปกรณควบคมุความดนัลม (Pressure Regulator)

ความดันที่จายออกจากถังเก็บลมอาจมีคาสูงกวาที่อุปกรณตางๆใน

ระบบจะทนได ดั้งนั้นจึงจําเปนตองมีอุปกรณควบคุมความดันลม
เพื่อลดความดันลมใหเหมาะสม

39

อุปกรณสงจายน้ํามนัหลอลืน่ (Lubricator)

ทําหนาที่ในการสงจายน้ํามันใหกับวงจรนิวแมติกเพื่อลดการสึกหรอ

ของซีลภายในวาลวและอุปกรณทํางานตางๆ

อุปกรณนิวแมติกรุนใหมๆสามารถทํางานโดยไมตองอาศัยการหลอ

ลื่นเพราะทําใหลดคาใชจายในการประหยัดอุปกรณและการซอมบํารุง

40

ชุดปรับสภาพของลมอัด (Service Unit)

ชุดปรับสภาพของลมอัด แบงออกเปน 3 สวน คือ ตัวกรองอากาศ 

(Filter): ตัวปรับแรงดัน (Regulator) และตัวสงน้ํามันหลอลื่น 

(Lubricator)


