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การออกแบบกลไก Scotch Yoke เพือ่ ควบคุมแผ่นบังคับความร้อนสําหรับเตาเผาเซรามิกส์
ต้นแบบแบบระบายความร้อนลง
Design of Scotch Yoke Mechanism for Damper Blade Control for Downdraft Ceramic Kiln
Prototype
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บทคัดย่อ
ปั ญหาที่เกิดจากเตาเผาเซรามิกส์ คือการควบคุมบรรยากาศการเผาภายในเตาเผาเซรามิกส์ให้เป็ นการ
เผาแบบบรรยากาศออกซิเดชันอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพที่ดีแต่ในความเป็ นจริงอาจทําได้
ยากเนื่องจากมีหลายสาเหตุท่ีทาํ ให้บรรยากาศการเผาเป็ นรีดกั ชันแต่สาเหตุหลักที่สง่ ผลอย่างมากต่อการควบคุม
บรรยากาศการเผาเตาเซรามิกส์ให้เป็ นออกซิเดชันอยู่ตลอดเวลาคือ การปรับแผ่นบังคับความร้อน (damper
blade) เพื่อให้ได้บรรยากาศการเผาตามที่ตอ้ งการ การเลื่อนแผ่นบังคับความร้อนนีจ้ ะมีผลต่อบรรยากาศการเผา
ภายในเตาโดยจะให้เป็ นออกซิเดชันหรือรีดกั ชันถือเป็ นกระบวนการที่สาํ คัญในการควบคุมบรรยากาศการเผา
ภายในเตาเผาเซรามิกส์ บทความนีม้ ีวตั ถุประสงค์ในการออกแบบกลไกควบคุมการเคลื่อนที่ของแผ่นบังคับความ
ร้อนโดยใช้หลักการของ Scotch Yoke Mechanism เพื่อให้เกิดบรรยากาศการเผาเตาเซรามิกส์ตามที่ ตอ้ งการ
รวมถึงประหยัดแรงงานที่เกิดจากคน ลดต้นทุนในการผลิต ทําให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดีขึน้ และสนับสนุนการ
ออกแบบระบบอัติโนมัติควบคุมการเผาเซรามิกส์ในอนาคตต่อไป

ABSTRACT
In firing ceramic kiln an oxidation firing is need to oxidation for a better of the products.
Reduction firing is the main reason unstable products to is not easy to reduction firing condition for an
downdraft ceramic kiln. Traditional to control oxidation firing the damper blade to be move for get
reduce of exhaust gas to maintain complete combustion firing condition ceramic kiln. This paper is
discuss about the design mechanism to promote apply the scotch yoke mechanism to damper blade.
The purpose automatic damper blade moving is to reduce the laborer cost and make good quality of
products the automatic control firing condition in ceramic kiln development concept.
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คํานํา

เตาเผาเซรามิกส์ถือเป็ นหัวใจสําคัญในกระบวนการผลิตเซรามิกส์เพราะผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ท่ี ผ่ าน
ขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนผลิตมาอย่างดีแล้วจะไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็ นผลิตภัณฑ์เซรามิกส์หากไม่ได้ผ่าน
กระบวนการเผาเพราะฉะนัน้ แล้วกระบวนการเผาจึงเป็ นสิ่งสําคัญต่อคุณภาพของชิน้ งาน ในกระบวนการเผานัน้
จะถูกแบ่งออกเป็ น กระบวนการแบบออกซิเดชัน หรือบรรยากาศการเผาแบบออกซิเดชัน (Oxidation Firing) และ
กระบวนการเผาแบบรีดัก ชัน หรื อ บรรยากาศการเผาแบบรี ดักชัน (Reduction Firing) บรรยากาศการเผามี
ความสําคัญอย่างมาก เพราะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีภาชนะของชิน้ งาน สีออกไซด์ในการเคลือบ ถ้าเป็ นการ
เผาแบบออกซิเดชัน คือการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ซ่งึ เกิดจากบรรยากาศในเตามีออกซิเจนมากเกินพอ และเมื่อ
เผาไหม้แล้วจะมีออกซิเจนเหลืออยู่ ลักษณะการเผาแบบนีค้ ือ สะอาด ไม่มีควัน โลหะออกไซด์ซ่งึ เป็ นสารให้สีใน
เนือ้ ดินและในนํา้ เคลือบไม่ถูกดึงออกซืเจนไปใช้ในกระบวนการเผา เพราะมีออกซิเจนมากพอแล้ว ดังนัน้ สีของ
ชิ น้ งานจึง เป็ น สี ข องโลหะออกไซด์ เช่ น สี ท องแดง หรื อ สี เ ขี ย วของทองแดง ส่วนการไหม้แ บบรี ดัก ชัน หรื อ
บรรยากาศการเผาแบบรีดกั ชัน คือ การเผาไหม้ท่ีไม่สมบูรณ์ในเตามีปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอที่จะทําปฎิกริยา
กับเชือ้ เพลิง เมื่อเผาไหม้แล้วจะมีคาร์บอนมอนออกไซด์เหลืออยู่ในเตา เป็ นการเผาไหม้ท่ีใช้เชือ้ เพลิงสูง ภายใน
เตาจะทําให้อากาศเข้าไปในเตาน้อยกว่า ทําให้ภายในเตามีออกซิเจนไม่เพียงพอ จึงส่งผลให้เกิดการเผาไหม้ท่ีไม่
สมบูร ณ์จ ะเกอดก๊ าซคาร์บ อนมอนอกไซด์ (CO) เมื่ อมี ออกซิ เ จนในการเผาน้อยก็ จะได้สี แ ดงของคอปเปอร์
ออกไซด์หรือสีดาํ แดงออกมา ส่งผลให้เกิดผลเสียกับชิน้ งาน การเผาแบบรีดกั ชันนีเ้ ป็ นการเผาต่อเนื่องจากการเผา
แบบออกซิเดชันคือเริ่มทําการปรับบรรยากาศการเผาโดยใช้แผ่นบังคับความร้อน โดยจะปรับแผ่นบังคับความ
ร้อนตัง้ แต่อณ
ุ หภูมิ 950 องศาเซลเซียส เพื่อลดบรรยากาศการเผารีดกั ชันให้เป็ นการเผาแบบออกซิเดชันต่อไป
หน้าที่ของแผ่นบังคับความร้อนของเตาเผาเซรามิกส์เป็ นส่วนหนึ่งในกระบวนการการเผามีความสําคัญ
อย่างมากและมีผลต่อชิน้ งานเซรามิกส์อย่างมาก เพราะความผิดพลาดที่เกิดจากการควบคุมแผ่นบังคับความ
ร้อน จะเป็ นผลให้ชิน้ งานต่างๆเกิดความเสียหาย ในงานวิจยั นีจ้ ะเน้นไปที่เตาเผาเซรามิกส์แบบระบายความร้อน
ลงเป็ น หลัก (Figure 1) แผ่ น บัง คับ ความร้อนที่ ติ ด ตั้ง ที่ ป ล่องของเตาเผาเซรามิ ก ส์แ บบระบายความร้อ นลง
(Figure 2)

Figure1 direction of exhaust gas
downdraft kiln.

Figure2 the damper blade for ceramic ceramics
downdraft kiln.

ดัง นั้น ในงานวิ จัย นี จ้ ึง เป็ น การศึก ษาทางด้านคิ เ นมาติ ก ส์แ ละออกแบบกลไกแบบ Scotch Yoke ที่
สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของแผ่นบังคับความร้อน โดยมีเป้าหมายเพื่อการนําไปประยุกต์ใช้เป็ นกลไกสําหรับ
ควบคุมบรรยากาศการเผาในเตาเผาเซรามิกส์ สามารถที่จะลดการเกิด Reduction Firing ซึ่งมีผลต่อคุณภาพ
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ของชิน้ งานและทําให้การเผาในเตาเป็ นการเผาแบบ Oxidation Firing ทําให้ชิน้ งานมีคณ
ุ ภาพที่ดีขึน้ ลดแรงงาน
ในกระบวนการเผา ลดต้นทุนในการผลิตและเพื่อเตรียมการสําหรับการควบคุมเตาเผาเซรามิกส์แบบอัตโนมัติ
ต่อไป

วิธีการดําเนินการวิจัย
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของงานวิจยั จึงได้วางแผนดําเนินงานวิจยั เป็ น 4 ขัน้ ตอนดังนี ้
1. การศึกษาการทํางานของแผ่นบังคับความร้อนทีม่ ีผลต่อบรรยากาศการเผาภายในเตาเผา
เซรามิกส์
การศึกษาในข้อนีเ้ ป็ นการศึกษาหน้าที่ความสําคัญของแผ่นบังคับความร้อนที่มีผลต่อบรรยากาศการเผา
ภายในเตาเผาเซรามิกส์ รวมถึงผลกระทบภายในเตาเผาเซรามิกส์เมื่อมีการปรับแผ่นบังคับความร้อนเลื่อนเปิ ดปิ ด เพื่อหาระยะชักสูงสุด (Stroke) ของแผ่นบังคับความร้อนเพื่อมาออกแบบกลไก Scotch Yoke
2. การศึกษาคิเนมาติกส์ของกลไก Scotch Yoke
คิเนมาติกส์ (Kinematics) ของกลไก Scotch Yoke เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆ
ที่ สัมพันธ์กับชิ น้ ส่วนของกลไกรวมกัน เป็ นหลักการทําวานของกลไกและความสามารถในการไหวของกลไก
(Mobility) ที่มีระดับความเป็ นอิสระในการเคลื่อนไหว (Degree of Freedom, DOF) ที่กลไกมีอยู่ โดยทําการศึกษา
จากสมการของ Grubler ดังนี ้
M = 3(n − 1) − 2 g1 − 2 g 2
(1)
เมื่อ M คือ จํานวน DOF, n คือ จํานวนก้านต่อเชื่อมกลไก, g1 คือ จํานวนข้อต่อที่มี DOF=1, g 2 คือ จํานวน
ข้อต่อที่ มี DOF=2 การวิเคราะห์กลไก เมื่อกลไกมีการเคลื่อนไหวจะทําให้เกิ ดการเคลื่อนไหวจะทําให้เกิ ดการ
เคลื่อนที่ ความเร็วสูงสุด ความเร่งสูงสุดขึน้ ระหว่างการทํางาน โดยทําการศึกษาจากสมการการเคลลื่อนที่แบบ
Simple Harmonic Motion (S.H.M.) ของกลไก Scotch Yoke ดังนี ้
X = R cos(θ )
(2)
V = Rω sin(θ )
(3)
a = − Rω 2 cos(θ )
(4)
เมื่อ
X คือ การเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร)
V คือ ความเร็ว (มิลลิเมตรต่อวินาที)
2
a คือ ความเร่ง (มิลลิเมตรต่อวินาที )
ω คือ ความเร็วเชิงมุม (รอบต่อวินาที)

มิกส์

3. การออกแบบ พัฒนากลไก Scotch Yoke ร่ วมกับแผ่ นบังคับความร้ อนในการเผาเตาเซรา

เพื่อให้กลไกสามารถควบคุมแผ่นบังคับความร้อนเลื่อนเปิ ด-ปิ ดได้ จึงได้มีการออกแบบจําลองการติดตัง้
กับปล่องแก็สไอเสียของเตาเผาเซรามิกส์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ รวมถึงการออกแบบ
เงื่อนไขการทํางานของกลไกบังคับความร้อนเพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศการเผาภายในเตาเผาเซรามิกส์
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ผลการศึกษาและอภิปรายผล

1. ผลการศึกษาการทํางานของแผ่นบังคับความร้อนทีม่ ีผลต่อบรรยากาศการเผาภายใน
เตาเผาเซรามิกส์
แผ่นบังคับความร้อน (Damper) คือ แผ่นอิฐทนไฟที่สอดใส่ไว้ในช่องทางที่ความร้อนจะระบายออกขึน้ สู่
ปล่อง โดยแผ่นอิฐนีจ้ ะเป็ นตัวบังคับให้ความร้อนไหลออกจากเตาได้ชา้ หรือเร็ว ซึ่งจะนิยมใช้กบั เตาเผาเซรามิกส์
แบบระบายความร้อนลง (Drown Draft Kiln) การเลื่อนแผ่นบังคับความร้อนนี จ้ ะมีผลต่อบรรยากาศการเผา
ภายในเตาด้วย โดยจะให้เป็ นแบบออกซิเดชันหรือรีดกั ชันก็ได้ รวมถึงการเลื่อนแผ่นบังคับความร้อนเข้า-ออก เป็ น
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงความดันภายในเตาเผาเซรามิกส์ดว้ ย เมื่อเผาที่อณ
ุ หภูมิท่ีสงู ขึน้ เรื่อยๆจะทําให้ความดัน
ภายในเตาเผาเซรามิกส์สงู ขึน้ จําเป็ นที่จะต้องมีการเลื่อนดแผ่นบังคับความร้อนออกจากปล่องแก็นไอเสียเพื่อเป็ น
การระบายความดันภายในเตาเผาออกสูบ่ รรยากาศ

Figure 3 Controlling the heat control plate to allow the exhaust gas from the ceramic kiln to change
the atmosphere into oxidation-reduction.
วิธีการเผาแบบบรรยากาศออกซิเดชันกับเตาชัทเทิล (Shuttle Kiln) ที่ใช้แก็สเป็ นเชือ้ เพลิงโดยการเผานัน้
จะมีหลักการอยู่ว่าจะต้องทําให้บรรยากาศการเผาไหม้ของเชื อ้ เพลิงเป็ นไปอย่างสมบูรณ์โดยมีกาซออกซิ เจน
อย่างเพียงพอหรือมากเกินพอซึ่งทําได้ โดยการเปิ ด-ปิ ด แผ่นบังคับความร้อนของเตาให้หมด ซึ่งจะต้องทําการ
ปรับหัวพ่นไฟ (Burner) ให้เกิดการเผาไหม้โดยเร็วพอที่จะไล่แก๊สที่เกิดจากการเผาไหม้ให้หลุดออกจากเตาไป
โดยเร็วที่ สุด พร้อมกับการตรวจสอบโดยการวัดความดันแก๊สภายในเตาเผาโดยดูมาโนมิเตอร์ (Manometer)
ความดันของแก๊สจะต้องเป็ นลบ
2. ผลการศึกษาคิเนมาติกส์ของกลไก Scotch Yoke
การศึก ษาคิ เนมาติ ก ส์ (Kinematics) ของกลไก Four-Bar-Linkage แบบ Scotch Yoke พบว่า กลไก
Scotch Yoke มีส่วนประกอบของก้านต่อเชื่อม (Linkage) 4 ก้านต่อเชื่อม ซึ่งประกอบด้วยก้านต่อเชื่อม 1 เป็ น
โครงยึด ก้านต่อเชื่อม 2 และก้านต่อเชื่อม 4 เป็ นข้อเหวี่ยงหรือตัวโยก ส่วนก้านต่อเชื่อมที่ 3 เป็ นก้านส่งกําลัง ซึ่ง
ลักษณะการเคลื่อนที่ ของก้านต่อเชื่ อมทั้ง 4 ก้านต่อเชื่ อม ที่ สัมพันธ์กันทําให้กลไกนั้นสามารถทํางานให้เป็ น
จังหวะได้ พบว่าก้านต่อเชื่อม 1 ไม่มีการเคลื่อนที่เป็ นโครงยึดหรือโครงสร้าง (Structure) สําหรับประคองยึดกลไก
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ก้านต่อเชื่อม 2 มีลกั ษณะการเคลื่อนที่แบบการหมุน (Rotation) จะมีระยะห่างจากเส้นตรงที่ตงั้ ฉากกับระนาบ
การเคลื่อนที่ ซึ่งเส้นตรงนีจ้ ะเป็ นแกนหมุน ก้านต่อเชื่อม 3 จะประกอบติดอยู่บนก้านต่อเชื่อม 2 มีการเคลื่อนที่
แบบวงกลมตามก้านต่อเชื่อม 2 และเคลื่อนที่ขนึ ้ -ลง อยู่ในร่อง (Slot) ของก้านต่อเชื่อม 4 เพื่อส่งกําลังไปขับก้าน
ต่อเชื่อม 4 และก้านต่อเชื่อม 4 มีลกั ษณะการเคลื่อนที่ตาวแนวระนาบ (Plane Motion) แบบเชิงเส้น (Rectilinear
Translation) โดยเคลื่อนที่เป็ นเส้นตรงตลอด เมื่อรวมการทํางานของก้านต่อเชื่อมทัง้ 4 ก้านเชื่อมต่อแล้ว กลไกจะ
มีหลักการทํางานแบบเปลี่ยนการหมุนเป็ นการเคลื่อนที่แบบชักไป-ชักกลับ ในแนวเส้นตรงที่มีความเร่งเพิ่มขึน้ เป็ น
สัด ส่วนกับ ระยะทางที่ เคลื่ อ นที่ หรื อ เป็ น การเคลื่ อนที่ แ บบ Simple Harmonic Motion และผลของการศึก ษา
ความสามารถการเคลื่อนไหวของกลไกที่มีระดับความเป็ นอิสระในการเคลื่อนไหว (Degree of Freedom ,DOF)
พบว่า กลไกมี DOF=1 ซึง่ เป็ นกลไกแบบบังคับ (Constrained Mechanism) มีทิศทางการเคลื่อนที่แบบถูกบังคับ
ไว้อย่างแน่นอน เมื่อออกแบบกลไก Scotch Yoke และจําลองคิเนมาติกส์ของกลไก Scotch Yoke ระยะทาง
ความเร็ว ความเร่ง Yoke ผ่านโปรแกรมช่วยในการออกแบบโดยกําหนดให้จานเหวี่ยงของกลไกมีความเร็วรอบที่
แตกต่างกัน ออกไปและนําค่าต่างๆจากการจําลองมาศึก ษาวิ เคราะห์หาการเคลื่อนที่ สูง สุด ความเร็วสูงสุด
ความเร่งสูงสุด ระหว่างการทํางานของกลไกจากสมการ Simple Harmonic Motion (S.H.M) ผลการจําลองคิเน
มาติกส์ของกลไก Scotch Yoke จะแสดงใน Table 1,2,3 และ Figure 4,5,6
Table 1 simulation result maximum displacement, maximum velocity, maximum acceleration of
Scotch Yoke mechanism for various motor spee
Motor Speed
5 RPM

Angle (deg)

List

90

180

270

360

0

-180

0

180

-47

0

47

0

Maximum Acceleration (mm/s2)

0

25

0

-25

Maximum Displacement (mm)

0

25

0

-25

Maximum Velocity (mm/s)

0

-180

0

180

-94

0

94

0

0

-180

0

180

-141

0

141

0

0

222

0

222

Maximum Displacement (mm)
Maximum Velocity (mm/s)

10 RPM

Maximum Acceleration (mm/s2)
15 RPM

Maximum Displacement (mm)
Maximum Velocity (mm/s)
2

Maximum Acceleration (mm/s )

หมายเหตุ : (-) หมายถึง การเคลื่อนที่ชกั กลับของกลไก Scotch Yoke
(+) หมายถึง การเคลื่อนที่ชกั ไปข้างหน้าของกลไก Scotch Yoke
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Figure 4 Displacement Velocity Acceleration plot
with respect to time @ Motor Speed 5 RPM.

Figure 5 Displacement Velocity Acceleration plot
with respect to time @ Motor Speed 10 RPM.

จาก - Table 1 และ Figure 4 จะเป็ นการจํ า ลองที่
ความเร็วรอบ 5RPM พบว่าต้องใช้เวลาในการเคลื่อนที่
ของระยะชัก (Stroke) 180 mm ภายใน 6 วินาที
จาก - Table 1 และ Figure 5 จะเป็ นการจํ า ลองที่
ความเร็วรอบ 10RPM พบว่าต้องใช้เวลาในการเคลื่อนที่
ของระยะชัก (Stroke) 180 mm ภายใน 3 วินาที
จาก - Table 1 และ Figure 6 จะเป็ นการจํ า ลองที่
ความเร็วรอบ 15RPM พบว่าต้องใช้เวลาในการเคลื่อนที่
ของระยะชัก (Stroke) 180 mm ภายใน 2 วินาที
เมื่อเปรียบเที ยบกับงานจริงในการดึงแผ่นบังคับความ
ร้อนจะอยู่ท่ีประมาณ วินาที ผูว้ ิจยั จึงเลือกใช้ ความเร็ว 3
10 รอบของจานข้อเหวี่ยงอยู่ท่ีRPM
Figure 6 Displacement Velocity Acceleration plot
with respect to time @ Motor Speed 15 RPM.
3. ผลการออกแบบ พัฒนากลไก Scotch Yoke ร่วมกับแผ่นบังคับความร้อนในการเผาเตาเซรา
มิกส์
จากผลการศึกษาในหัวข้อที่ 1 และ 2 เพื่อมาออกแบบกลไก Scotch Yoke ติดตัง้ กับปล่องแก๊สไอเสีย
ของเตาเผาเซรามิกส์แสดงใน Figure 7
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Figure 7 damper blade control mechanism design concept.
การออกแบบกลไกควบคุม แผ่นบัง คับความร้อนมี วัต ถุประสงค์เพื่ อที่ จะควบคุมบรรยากาศการเผา
ภายในเตาเผาเซรามิกส์ให้เป็ นบรรยากาศการเผาออกซิเดชันหรือรีดกั ชัน แต่เนื่องจากการเผาที่เป็ นแบบรีดกั ชัน
คือการเผาไหม้ของเชือ้ เพลิงที่ไม่สมบูรณ์จะส่งผลเสียต่อคุณภาพชิน้ งาน เพราะภายในเตาเผามีก๊าซออกซิเจนไม่
เพียงพอ จึงทําให้เกิดเขม่าควันและก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) ขึน้ ภายในเตาเผา ซึง่ การเผาบรรยากาศแบบ
รีดกั ชันนีอ้ ุณหภูมิความร้อนจะขึน้ ช้ากว่าการเผาแบบออกซิเดชัน ดูจาก Figure8 อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิกบั เวลาที่จะเปลี่ยนแปลงค่อยๆช้าลงโดยจะสังเกตอยู่ท่ีประมาณ 950-1100 องศาเซลเซียส เพราะฉะนัน้
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจึงเป็ นตัวที่บ่งชีก้ ารเกิดบรรยากาศรีดกั ชันภายในเตาเผาเซรามิกส์ได้รวมถึงก๊าซ
คาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) ที่ได้จากการเผาไหม้ท่ีไม่สมบูรณ์ก็สามารถเป็ นตัวบ่งชีก้ ารเกิดรีดกั ชันได้เช่นกัน

Figure 8 Experimented Temperature profile of ceramic downdraft kiln at Lampang.
เมื่อทราบถึงสาเหตุของการเกิดรีดกั ชันภายในเตาเผาเซรามิกส์ การแก้บรรยากาศการเผารีดักชันให้
กลับมาเป็ นออกซิเ ดชันคื อการเลื่อนแผ่นบัง คับความร้อนเพื่ อให้ระบายแก็สไอเสี ยออกจากปล่องจึงทําให้มี
ออกซิเจนเข้ามาแทนที่ใหม่จึงทําให้เกิ ดการเผาไหม้ท่ี สมบูรณ์ขึน้ นัน้ ก็คือการเผาแบบออกซิเดชัน ผูว้ ิจัยจึงได้
ออกแบบระบบควบคุมกลไกแผ่นบังคับความร้อนให้สอดคล้องกับบรรยากาศการเผาภายในเตาเผาเซรามิกส์
แสดงใน Figure 9
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Figure 9 Concept Block Diagram Control Oxidation Firing in Ceramic Kiln.

สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาทัง้ 3 การศึกษาพบว่าแผ่นบังคับความร้อนมีผลต่อบรรยากาศการเผาภายในเตาเผา
เซรามิกส์สามารถปรับบรรยากาศการเผาได้ทงั้ ออกซิเดชันและรีดกั ชัน และออกแบบกลไกเพื่อบังคับการเคลื่อนที่
ของแผ่ น บัง คับ ความร้อ นโดยศึก ษาคิ เ นมาติ ก ส์ข องกลไก Scotch Yoke โดยผ่ า นคอมพิ ว เตอร์ช่ ว ยในการ
ออกแบบความเร็วของแผ่นจาน 10 รอบต่อนาที มีความเร็วสูงสุด 94 มิลลิเมตรต่อวินาทีและมีความเร่งสูงสุด99
มิลลิเมตรต่อวินาที การออกแบบกลไกเพื่อควบคุมแผ่นบังคับความร้อนนีม้ ีจดุ ประสงค์ในการควบคุมบรรยากาศ
การเผาภายในเตาเผาเซรามิกส์ โดยศึกษาพฤติกรรมการเผาภายในเตาเผาเซรามิกส์พบว่าข้อบ่งชีท้ ่ีทาํ ให้เกิด
รีดกั ชันคืออัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในเซรามิกส์เริ่มลดลง และปริมาณของ คาร์บอนมอนออกไซด์
(CO) เริ่มเพิ่มขึน้ เมื่อตรวจพบข้อบ่งชีเ้ หล่านี ้ จึงมีการปรับแผ่นควบคุมความร้อนเพื่อให้บรรยากาศการเผาภายใน
เตาเผาเซรามิกส์กลับสู่ออกซิเดชันเหมือนเดิม จากการศึกษาทัง้ 3 ผลการศึกษามีวตั ถุประสงค์ในการออกแบบ
กลไกควบคุมการเคลื่อนที่ของแผ่นบังคับความร้อนโดยใช้หลักการของ Scotch Yoke Mechanism เพื่อให้เกิด
บรรยากาศการเผาเตาเซรามิกส์ตามที่ตอ้ งการ รวมถึงประหยัดแรงงานที่เกิดจากคน ลดต้นทุนในการผลิต ทําให้
ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพที่ดีขนึ ้ และสนับสนุนการออกแบบระบบอัติโนมัติควบคุมการเผาเซรามิกส์ในอนาคตต่อไป
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