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TEMPERATURE PROFILE APPLICATION

     ในตลาดการผลิตปจจุบันนี้ อลูมิเนียมกําลังกลายเปนตัวเลือกวัตถุดิบที่เบากวา ปลอดภัยกวา และยั่งยืนกวา ดวยการเติบโต
ของอุปสงคอลูมิเนียมของโลกในป 2018 โดยประมาณ 4-5% ทําใหผูแปรรูปอลูมิเนียมทั้งระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ มีความมุง
หวังที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานอยางรวดเร็ว ผูผลิตที่มุงหวังจะแทนที่วัสดุที่มีอยูดวยอลูมิเนียมกําลังตองการ
ระเบียบวิธีใหมๆ เพื่อพิสูจนวาการแปรรูปชิ้นสวนและผลิตภัณฑอลูมิเนียมดวยความรอน ไดดําเนินการตามขอกําหนดทางเทคนิค 
อยางมีประสิทธิภาพ และอยางประหยัด 

ระบบการบันทึกโพรไฟลอุณหภูมิท่ีรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอลูมิเนียม

HTS-08-125-20-TX 

PhoenixTM 20 Channel 

Aluminum Brazing (CAB & Vacuum)  

 

     อุตสาหกรรม : บัดกรีแข็งอลูมิเนียม ในเตาควมคุมอากศและเตาศูนยอากาศ

     เพื่อชวยในความตองการนี้ PhoenixTM เปนเครื่องบันทึกอุณหภูมิหลายระดับที่ออกแบบมาเปนพิเศษเพื่อการประยุกตใชใน
ตลาดการผลิตอลูมิเนียม ไมวาจะเปนการอุนแผน/แทงอลูมิเนียม หรือการหลอมในเครื่องดันตอเนื่องหรือเตาหลอมทนไฟ, เครื่อง
อุนชิ้นสวนยานยนตอลูมิเนียม(T6), CQI-9 และ AMS2750 TUS, หมอนํ้าบัดกรี CAB หรือ การอัดรีดอลูมิเนียมเคลือบผง เครื่องที่
มีระบบเฉพาะตัวนี้พรอมใหบริการ เครื่อง Phoenix ทํางานโดยตรงกับผูมีบทบาทในอุตสาหกรรมสําคัญในหลายสถานการณเพื่อ
พัฒนาโซลูชั่นตามความตองการของลูกคาสําหรับความทาทายของกระบวนการเฉพาะ 

     เครื่องบันทึกอุณหภูมิ PhoenixTM จากประเทศอังกฤษ เปนเครื่องมือชนิด In-process Temperature Profile System 
เครื่องวัดอุณหภูมิถูกออกแบบใหทํางานในสภาวะอุณหภูมิสูง ตั้งแตติดลบ -150°C ถึง 1300°C อุปกรณจะติดเขาไปในเตาอบ
พรอมกับชิ้นงานไดโดยไมเกิดความเสียหายกับชิ้นงาน สามารถวิเคราหโพรไฟลลอุณหภูมิในทันทีดวยชุดสงวิทยุไรสาย ผนวกกับ
โปรแกรมวิเคราหเชิงลึกสําหรับแตละวงการอุตสาหกรรมและรายงานสําเร็จรูป ชวยใหประหยัดเวลา สะดวกในการทํางานมากขึ้น 
สามารถแกปญหาเตาอบหรือวิเคราหปญหาไดอยางตรงจุด รวดเร็ว และแมนยําอยางมืออาชีพ 
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การออกแบบระบบสําหรับเครื่องวัดอุณหภูมิสําหรับกระบวนการเชื่อมแลนประสานโลหะหรือเบรสซิ่ง

  ระบบบันทึกอุณหภูมิ PheonixTM ถูกออกแบบมาเพื่อเดินทางผาน
กระบวนการความรอน (thermal process) ที่วัดอุณหภูมิของ
ผลิตภัณฑหรือเตาหลอม เปนตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
จากหัววัดอุณหภูมิเทอรโมคัปเปลแบบเดิม (thermocouples) เครื่อง
บันทึกขอมูลแบบหลายชองที่กันนํ้าและมีความแมนยําสูงบันทึกอุณหภูมิ
จากสวนนําเขาเทอรโมคัปเปล ตั้งอยูที่จุดสนใจบน ใน หรือรอบ
ผลิตภัณฑที่จะผานการแปรรูปดวยความรอน  
 
  เพื่อปกปองเครื่องบันทึกขอมูลขณะที่มันผานเขาไปในเตาหลอมที่ไม
เปนมิตรไดมีการใชตัวกันความรอน ‘Hot Box’ เพื่อรักษาเครื่องบันทึก
ใหอยูที่อุณหภูมิการทํางานที่ปลอดภัยเพื่อปองกันความเสียหายและรับ
ประกันความถูกตองของการวัด เครื่อง PhoenixTM ภูมิใจในการมี
ขอบเขตของตัวกันที่ครอบคลุม ยืดหยุน และทนทานมากที่สุดเพื่อให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่ไมเปนมิตร แมแตอุณหภูมิสูงที่สุดและแช
อยูเปนเวลานานที่สุด ไมวาจะเปนแรงดัน กาซ หรือบีบคั้น และความ
ทาทายของกระบวนการเชน การจํากัดพื้นที่ ระบบการหมุนผลิตภัณฑ 
หรือระบบควบคุมหุนยนตอัตโนมัต ิ
 
  เมื่อใชระบบ PhoenixTM จะสามารถเก็บรวบรวมบันทึกความรอน
ของผลิตภัณฑตลอดกระบวนการทั้งหมดอยางสมบูรณ การเพิ่ม
สมรรถนะใหแกระบบนี้ที่นิยมกันคือการใชเครื่องสงสัญญาณ
คลื่นวิทยุ(RF telemetry) ที่ใหการตรวจสอบกระบวนการตรงจากเตา
หลอมแบบเวลาจริง(real time) สามารถตรวจดูอุณหภูมิของผลิตภัณฑ
แบบสดๆ และถายโอนขอมูลไดทุกจุดในเตาหลอม ขอมูลดิบของ
อุณหภูมิรวบรวมจากกระบวนการนี้สามารถแปลงเปนขอมูลที่มี
ประโยชนไดโดยการใชแพคเกจซอฟตแวร PhoenixTM Thermal 
View Software ที่ออกแบบมาตามกําหนดที่พรอมใหบริการ กราฟวัด
ความรอนสามารถทบทวนและวิเคราะหไดเพื่อใหการบันทึกที่ติดตามได
และรับรองไดของประสิทธิภาพกระบวนการ ขอมูลเชนนี้มีความสําคัญ
ในการปฏิบัติตาม CQI-9, AMS2750 และกฎระเบียบอื่นๆ สามารถผลิต
รายงานที่ปฏิบัติตาม TUS อยางเต็มที่ไดในเวลาไมนานจากซอฟตแวรที่
เรียบงายและใชงานงายนี้ การทํา TUS ที่ถูกตอง เปนงานที่งายและ
รวดเร็ว ขอมูลไมเพียงแคสามารถใชเพื่อพิสูจนคุณภาพของผลิตภัณฑ
เทานั้น แตยังเปนชองทางในการเปลี่ยนคุณลักษณะของกระบวนการได
อยางมั่นใจเพื่อปรับปรุงผลิตภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(อุณหภูมิและเวลาการแชที่เหมาะสม) 
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     การตรวจสอบกระบวนการบัดกรีแข็งแบบควบคุม
บรรยากาศ (controlled atmosphere brazing) หรือ CAB 
ที่ใชในการผลิตหมอนํ้ารถยนต (radiators) และ
เครื่องควบแนน (condensers) ถึงแมจะไมใชการประยุกตใชที่
ตองการความรอนเมื่อเปรียบเทียบกับอื่นๆ ที่กลาวถึง แตมัน
มาพรอมกับความทาทายเฉพาะของมันเอง เตาหลอมแบบ
สายพาน (mesh belt furnaces) มักจะมีการเขาถึงที่จํากัดที่
ตองใชการออกแบบกลองกันความรอนที่มีขนาดเล็กเื่อให
สามารถใสเขาเตาได ในการบวนการเบรสซิ่ง สารเคมีในสาร
เชื้อ (flux) ที่ใชในกระบวนการนี้สรางกรดกัดแกว 
(hydrofluoric acid) ที่สามารถทําปฏิกิริยาทางเคมีกับผาแกว 
(glass cloth) ที่ใชในการสรางตัวกันความรอนของกลองสงผล
ใหกลองเกิดการชํารุด และมีอายุการใชงานที่สั้นลง มีความ
เสี่ยงทําใหเครื่องบันทึกอุณหภูมิเสียหายได 
 
1. กลองกันความรอนรุน TS08 ของ PhoenixTM จึงถูก
ออกแบบมาพรอมกับตัวดึงดานหนา (frontloading draw) 
คลายกับลิ้นชัก และเสื้อโลหะหุมรอบบริเวณฉนวนที่เปดออก 
เพื่อลดปริมาณผาที่สัมผัสกับกรด 
 
ในระบบที่ควบคุมบรรยากาศ ออกซิเจนสามารถรั่วไหลจาก
ภายในฉนวนในขณะที่อยูในเตาเผาอาจมีการปนเปอน 
บรรยากาศไนโตรเจน 
 
2. ภายในกลองกันความรอนมีสองพื้นที่อากาศจะสะสม - คือ
ภายในฉนวน microporous และในพื้นที่รอบตัวบันทึกขอมูล
และชุดระบายความรอน แนวทาง 'สองขั้นตอน' ไดรับการ
พัฒนาเพื่อกําจัดออกซิเจน ประการแรกการกําจัดอากาศลึก
ภายใน microporous ฉนวนกันความรอนทําไดโดยการให
ความรอนทั้งความรอนกับกลองในสุญญากาศสูงจากนั้นเติม
กลับ ดวยไนโตรเจน การดําเนินการนี้จะดําเนินการกอน จัดสง
ระบบใหกับลูกคาสําหรับกลองรุน TS08 
ประการที่สองเปนตัวเลือกสําหรับลูกคาที่มีความละเอียดออน 
กําจัดอากาศที่เหลืออยูในพื้นที่รอบ ๆ 
เครื่องบันทึกขอมูลสามารถกําจัดไดดวยไนโตรเจนความดันตํ่า 
   

ทําไมถึงตองเลือกฟนิกซทีเอ็มสําหรับงานเบรสซิ่ง

สภาพฉนวนกลองที่ถูกกรดกัดทําลาย

กลองรุนพิเศษที่ออกแบบใหสามารกําจัดอากาศภายในได
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     เครื่องบันทึกอุณหภูมิ PTM1200 พรอมใหบริการดวยตัวเลือกระบบ
คลื่นวิทยุ (RF) 2ทางแบบเฉพาะตัว ทําใหสามารถตรวจสอบอุณหภูมิแบบ
เรียวไทม ไดขณะที่ระบบเดินทางพรอมกับผลิตภัณฑผานเตาหลอม ยิ่งไป
กวานั้น ในกรณีที่จําเปนตองใชระบบคลื่นวิทยุ สื่อสารกับเครื่องบันทึกที่ติด
ตั้งในตัวกันได เพื่อตั้งคาใหม (reset) / ถายโอนขอมูล (download) ในจุด
ใดก็ไดทั้งกอน ระหวาง และหลังการเดินเครื่อง  
 
     ดวยการมีโปรโตคอลเครือขาย ‘Lwmesh’ ประสิทธิภาพสูงจึงสามารถ
สงสัญญาณคลื่นวิทยุผานเราเตอรหลายชุดที่เชื่อมตอกลับไปยังผูประสาน
งานหลักที่เชื่อมตอกับเครื่อง PC ที่ทําการตรวจสอบอยู เราเตอรที่เชื่อมตอ
แบบไรสายตั้งอยูที่จุดสะดวกในกระบวนการเพื่อจับขอมูลสดทั้งหมดโดย
ปราศจากความลําบากในการเชื่อมตอสายเคเบิลการสื่อสารตามที่ระบบ
คลื่นวิทยุเพื่อการคาอื่นๆ ตองการ  
 
     ผูประกอบการในหอง/สํานักงานควบคุมที่สะดวกสบายของเขาสามารถ
มองเห็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในกระบวนการแบบสดๆ ได สําหรับกระบวนการ
นาน 11 ชั่วโมงขอมูลสุดเชนนั้นทําใหผูประกอบการมีความมั่นใจวา
กระบวนการนั้นกําลังทํางานโดยไมตองรออยางหวาดหวั่นดวยระบบที่ไมมี
คลื่นวิทยุที่ดาวนโหลดจากเครื่องบันทึกเมื่อการเดินเครื่องสิ้นสุดลง  
 
     ในหลายกระบวนการจะมีบางตําแหนงที่ไมสามารถเปนไปไดทาง
กายภาพที่จะไดรับสัญญาณคลื่นวิทยุจากเตาหลอม ดวยระบบแบบเดิมสวน
นี้จะสงผลมาในชองวางของขอมูลกระบวนการ สําหรับระบบ PhoenixTM 
สิ่งนี้จะไมเกิดขึ้นดวยการใชคุณสมบัติ ‘catch up’ อัตโนมัติเฉพาะตัว 
ขอมูลใดก็ตามที่หายไปจะถูกสงออกมาเมื่อมีการติดตั้งสัญญาณคลื่นวิทย ุ
(RF) ที่รับประกันในการประยุกตใชงานสวนใหญวามีการวิเคราะหขอมูล
ภายในกระบวนการ 100%  

การส่ือสารสดทางวิทยุ (Live Radio Communication)


