Best & Good Practice
รางวัลผลงานดีเดน
(Best Practice)
ผลงานเรื่อง “เครื่องดึงและเปดฝาโมลดอัตโนมัติ”
โดย บริษัท ฟุตแวรเทค 1530 จํากัด จังหวัดชลบุรี
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Best & Good Practice
รางวัลผลงานดีเดน
(Best Practice)
ชื่อผลงานเรื่อง เครื่องดึงและเปดฝาโมลดอัตโนมัติ
เจาของผลงาน/คณะทํางาน
1. นายเชาวลิต
พิกุลแยม
2. นายสมปอง
ดีศรีสุข
3. นายสมโภช
สวัสดิวงค
4. นายวันชัย
พจนพิริยะ
5. นายธวัชชัย
วุนวงค
ชื่อสถานประกอบกิจการและที่ตั้ง
บริษัท ฟุตแวรเทค 1530 จํากัด
เลขที่ 507/2 หมู 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20232
โทรศัพท 038-480111-4 โทรสาร 038-480695
แรงจูงใจ/เหตุผลในการปรับปรุง
1. ผูปฏิบัติงานเกิดความเมื่อยลา ออนเพลียงาย
2. อัตราการลาออกจากการทํางานในจังหวะนี้สูงมาก
3. ตองคัดเลือกผูปฏิบัติงานเฉพาะงานโดยตองสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป และน้ําหนักตอง
ไมต่ํากวา 65 กิโลกรัม เทานั้น
4. อัตราผลผลิตต่ํา
แนวคิด/หลักการในการจัดทําผลงาน
จัดสรางเครื่องดึงและเปดฝาโมลด (แมพิมพเหล็ก) อัตโนมัติ โดยประยุกตจากการใช
แรงงานคนในการดึง เปดฝาโมลด และดันโมลดเขาแทนอัดความรอน เปนการใชระบบไฮดรอลิค
ทํางานแทนแรงงานคนทั้งหมด
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สภาพการทํางาน/ปญหากอนดําเนินการปรับปรุง
1. พนักงานดันโมลด (แมพิมพเหล็ก) ที่มีน้ําหนักตั้งแต 40 – 80 กิโลกรัม เขาอุนในแทน
อัดความรอน อุณหภูมิสูงประมาณ 140 – 150 องศาเซลเซียส
2. เมื่อโมลดมีอุณหภูมิตามที่กําหนด ตองใชมือดึงออกจากแทน
3. ใชแทงเหล็กงัดเปดฝาโมลดออก ใสยางดิบแผนที่ตัดไวตามแบบลงในโมลด
4. ปดฝาและใชมือดันโมลดเขาแทนอัดความรอน ตามชั้นที่กําหนด (มีทั้งหมด 3 ชั้น) แช
โมลดตามเวลาที่กําหนดเพื่อใหยางสุก
5. ใชมือดึงโมลดออกจากแทนอีกครั้ง และใชแทงเหล็กงัดเปดฝาโมลด
6. แกะชิ้นงานที่เปนพื้นยางรองเทาสําเร็จออกจากโมลด และใสยางดิบแผนอีกครั้ง ทํา
อยางนี้ไปเปนรอบๆ
ขั้นตอนการปรับปรุง/วิธีการจัดทําเครื่องดึงและเปดฝาแมพิมพอัตโนมัติ
1. ออกแบบโตะวางแมพิมพใหมีสวนประกอบ ดังนี้
♦ มีชุดประคองแมพิมพ โดยมีรองสไลดซาย-ขวา เพื่อบังคับทิศทางการเขา - ออกของ
แมพิมพ
♦ มีชุดดึง-ดัน แมพิมพใหเขา-ออกจากแทนอัดความรอน เคลื่อนที่ดวยเฟองโซที่
ขับเคลื่อนใหเขา-ออกดวยมอเตอรไฮดรอลิคแทนการใชมือดึงแมพิมพเขา-ออกจากแทน
อัดความรอน
♦ มีชุดตะขอเกี่ยวฝาแมพิมพ (หูชาง) ที่สามารถปรับระดับสูง-ต่ําไดตามความหนาของ
แมพิมพ เพื่อเปดฝาแมพิมพใหคางไวขณะที่แมพิมพเคลื่อนที่ออกจากแทน แทนการ
ใชเหล็กงัดเปดฝาแมพิมพ
♦ การเคลื่อนที่ขึ้น – ลงของโตะงานเปลี่ยนจากระบบนิวเมติกสเปนระบบไฮดรอลิค
♦ เพิ่มความแข็งแรงของตัวโตะโดยติดตั้งเสาประคอง 2 ตัวดานซายและดานขวา โดย
ยึดติดกับแทนอัดความรอน
2. ปรับปรุงแมพิมพพื้นยาง ดังนี้
♦ ทําแผนรองแมพิมพ (Plate Mold) พรอมหูดึง แลวยึดแมพิมพกับแผนรองเพื่อให
แมพิมพเคลื่อนที่เขา – ออกตามรองสไลดของโตะงาน
♦ ทําหูแมพิมพใหมใหเปนรองเชื่อมติดกับฝาแมพิมพไว เพื่อใหชุดตะขอเกี่ยว (หูชาง)
สามารถเกี่ยวใหฝาแมพิมพเปดออกในขณะที่แผนรองแมพิมพเคลื่อนที่ออกจากแทน
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3. ออกแบบชุดตนกําลัง โดยการติดตั้งปมไฮดรอลิค และชุดวาลวควบคุมการทํางานใหอยูติดกับ
ชุด Power Unit ของแทนอัด และใชนา้ํ มันไฮดรอลิคถังเดียวกัน
4. ออกแบบชุดควบคุมการทํางานโดยติดตั้งชุด PLC (Programmable Logic Control) เพื่อให
สามารถเลือกระบบการทํางานแบบ 4 แมพิมพและ 3 แมพิมพ และเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ขึ้น –
ลงของโตะงานและการดึงแมพิมพเขา – ออกจากแทน ซึ่งการเคลื่อนที่ขึ้น – ลงแตละชัน้ ของโตะ
งานจะถูกควบคุมดวยระบบ Censor สั่งการโดยชุด PLC ที่บันทึกขั้นตอนการทํางานไว
สภาพการทํางานหลังการดําเนินการปรับปรุง
1. กดสวิตชดนั โมลดเหล็กเขาอุนในแทนอัดความรอน เฟองโซจะเลื่อนดึงโมลดเขาแทนตามชัน้ ทีก่ ําหนด
2. เมื่อโมลดมีอุณหภูมิตามที่กําหนด กดสวิตชดึงโมลด เฟองโซจะเลื่อนดึงโมลดออกจากแทน
โดยจะมีตัวเกี่ยวเปดฝาโมลดอัตโนมัติ ไมตองงัดฝาโมลด
3.ใสยางแผนที่ตัดไวลงโมลด กดสวิตชดันโมลดเขาแทน เฟองโซจะเลื่อนดึงโมลดเขาแทน
ฝาโมลดจะปดเองเมื่อโมลดเลื่อนเขาแทนอัดความรอน แชโมลดไวตามเวลาที่กําหนด
4. เมื่อครบเวลาที่กําหนด ยางสุกเปนพื้นรองเทาตามแบบ กดสวิตชดึงโมลดออกจากแทนอีกครั้ง
ฝาโมลดจะถูกเกี่ยวใหเปดโดยอัตโนมัติ
5. แกะชิ้นงานที่เปนพื้นยางรองเทาสําเร็จออกจากโมลด และใสยางดิบแผนอีกครั้ง ทําอยางนี้ไป
เปนรอบๆ
ประโยชนที่ไดรับจากการปรับปรุง
1. ลดความเมื่อยลาของพนักงานในการอัดพื้นยางลงไดมาก
2. ลดอัตราการลาออกจากการทํางานในจังหวะการอัดพื้นลงได
3. ผูปฏิบัติงานทํางานไดงายขึ้น
4. ผลผลิตตอวันเพิ่มสูงขึ้น
5. เครื่องจักรใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คาใชจายในการดําเนินการปรับปรุง
200,000 บาท (สองแสนบาท) ตอแทนอัดพื้น 1 แทน
ระยะเวลาในการดําเนินการปรับปรุง
2 เดือน ตั้งแต เดือนเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2545
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ภาพกอนการปรับปรุงแทนอัดความรอน

สายการผลิตที่ยังไมไดรับการปรับปรุง
1สายการผลิตมี 6 แทนเครื่อง

การทํางานเดิม
- พนักงานเปดวาลวยกแทนรองแมพิมพใหตรงกับ
แมพิมพ
- พนักงานดึง-ดัน แมพิมพเขาแทนอัด
- แมพิมพมีน้ําหนัก 30-80 กิโลกรัม ตามแตละแบบ

แทนเครื่องอัดพื้นขนาด 125 ตัน ใชความรอนจาก
ไอน้ําที่อุณหภูมิ 150 เซลเซียส ใสแมพิมพได 3-4
แมพิมพยกแมพิมพดวยระบบลม

การทํางานเดิม
- พนักงานใชเหล็กงัดเปดฝาแมพิมพ
เพื่อใสชิ้นงาน และนําชิ้นงานที่
สําเร็จออกจากแมพิมพ
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ภาพหลังการปรับปรุงแทนอัดความรอน

ภาพสายการผลิตหลังจากติดตั้งเครื่องดึงและเปดฝาแมพิมพแลว

ภาพแทนอัดทีต่ ิดตั้งแลว

- ควบคุมการทํางานดวยระบบ PLC การยกแมพิมพเขาในแตละชั้นจะถูกควบคุมดวยระบบเซนเซอร
- ขับเคลือ่ นดวยระบบไฮดรอลิค

วิธีการทํางาน
- เมื่อเครื่องดึงแมพิมพออกจากแทน ฝาของแมพิมพ
จะถูกเปดขึ้นโดยอัตโนมัตดิ วยระบบหูเกีย่ ว

- เมื่อใสชิ้นงานเสร็จเครื่องจะดันแมพิมพเขา
ฝาแมพิมพจะถูกปดทันทีทแี่ มพิมพเลื่อนเขา
แทนอัด
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