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1  แผ่นขอ้มูล   

 

* โดยใชฝ้าขนาด 40 มม. สามฝา ขอ้มลูเพิม่เตมิในตาราง 
จ ำนวนฝำทีจ่ ำเป็นส ำหรบัวสัดุทีไ่ม่มรูีพรุนขึน้อยู่กบัน ้ำหนกับรรทุกและสุญญำกำศ 

 

 

2 ชอ่ง 

VGC10 ม ี 4 รูส าหรบัใชอุ้ปกรณต์ดิตัง้กบัฝาสญุญากาศหรอืไบลดส์กรูตามตอ้งการ 
และยงัมบีรรทดัทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่รูทัง้สองน้ันเชือ่มตอ่เขา้ดว้ยกนั ซึง่เป็นประโยชนเ์มือ่ใชช้อ่ง A และ B 
แยกต่างหากส าหรบัสุญญากาศ 

คุณสมบตัทิ ัว่ไป ขัน้ต ่ำ โดยทัว่ไป สูงสุด หน่วย 

สุญญากาศ 
5% 
-0.05 
1.5 

- 
- 
- 

80% 
-0.810 
24 

[Vacuum] 
[Bar] 
[inHg] 

การไหลของอากาศ 0 - 12 [L/min] 

น ้าหนักบรรทุก 

พรอ้มอุปกรณต์่อพ่วงเร ิม่ตน้ 
- 
- 

- 
- 

6 * 
13.2 * 

[kg] 
[lb] 

พรอ้มอุปกรณต์่อพ่วงทีก่ าหนดเองแลว้ 
- 
- 

10 
22 

15 
33.1 

[kg] 
[lb] 

ฝาสุญญากาศ 1 - 7 [pcs.] 

เวลาของการจบั - 0.35 - [s] 

เวลาปลอ่ย - 0.20 - [s] 

ปัม๊สุญญากาศ มอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรงชนิดรวมแบบไรแ้ปรงถ่าน 

ตวักรองฝุ่ น ในตวัขนาด 50µm แบบเปลีย่นไดใ้นสถานทีป่ฏบิตังิาน 

ประเภท IP IP54 

ขนาด  
101 x 100 x 100 

3.97 x 3.94 x 3.94 

[mm] 

[inch] 

น ้าหนัก 
0.814 

1.79 

[kg] 

[lb] 

เง่ือนไขกำรใชง้ำน ขัน้ต ่ำ โดยทัว่ไป สูงสุด หน่วย 

แหล่งจ่ายไฟ 20.4 24 28.8 [V] 

การใชพ้ลงังานปัจจบุนั 50 600 1500 [mA] 

อุณหภมูใินการท างาน 
0 
32 

- 
- 

50 
122 

[°C] 
[°F] 

ความชืน้สมัพทัธ ์(ไม่ควบแน่น) 0 - 95 [%] 

MTBF ทีค่ านวณได ้(อายกุารใชง้าน) 30.000 - - [hours] 
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แผ่นอะแดปเตอร ์

VGC10 มาพรอ้มกบัแผ่นอะแดปเตอรท์ีใ่หค้วามยดืหยุ่นเป็นพเิศษส าหรบัการตดิตัง้ฝาสุญญากาศในแบบทีแ่ตกตา่งกนั 

 

แผ่นอะแดปเตอรม์ ี 7 รูส าหรบัใชอุ้ปกรณต์ดิตัง้กบัฝาสุญญากาศหรอืไบลดส์กรูตามตอ้งการ 
และยงัมบีรรทดัทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่รูทัง้สองน้ันเชือ่มตอ่เขา้ดว้ยกนั ซึง่เป็นประโยชนเ์มือ่ใชช้อ่ง A และ B 
แยกต่างหากส าหรบัสุญญากาศ 

               

 

สามารถวางแผ่นอะแดปเตอรใ์นต าแหน่งทีแ่ตกต่างกนัไดโ้ดยการหมุน 90º การเขยีนตวัอกัษร A และ B 
ก ากบัไวบ้นปลอกอุปกรณจ์บัยดึท าใหส้ามารถวางแผ่นอะแดปเตอรใ์นต าแหน่งทีแ่ตกต่างกนัไดเ้พือ่แยกทัง้สองชอ่งออก

จากกนัหรอืเชือ่มตอ่เขา้ดว้ยกนั หากวางแผ่นอะแดปเตอรไ์วด้งัทีแ่สดงในภาพดา้นล่างซา้ย 
ทัง้สองชอ่งจะแยกออกจากกนัและสามารถใชง้านไดอ้ย่างอสิระหรอืรว่มกนัได ้
หากวางแผ่นอะแดปเตอรไ์วด้งัทีแ่สดงในภาพดา้นล่างขวา 
ทัง้สองชอ่งจะเชือ่มต่อเขา้ดว้ยกนัและท าใหม้กีารไหลของอากาศสงูขึน้ได ้แต่จะตอ้งใชง้านทัง้สองชอ่งรว่มกนัเท่าน้ัน  
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การตดิตัง้แผ่นอะแดปเตอรท์ าไดโ้ดยเพยีงถอดอุปกรณต์ดิตัง้ 4 ชิน้หรอืไบลดส์กรูออกจากอุปกรณจ์บัยดึ 
จากน้ันวางแผ่นอะแดปเตอรโ์ดยเลอืกมุมดา้นขวาตามการตัง้ค่าทีต่อ้งการและขนัสกรูทัง้ 4 ตวัใหแ้น่นดว้ยแรงบดิ 4 Nm 

 

 

หมายเหต:ุ 

โปรดทราบว่า O-Ring 
ในแผ่นอะแดปเตอรน้ั์นไม่ไดต้ดิกาวไวจ้งึสามารถดงึออกมาได ้
หากดงึออกมาแลว้เพยีงแค่ใสม่นักลบัเขา้ทีแ่ลว้อุปกรณจ์บัยดึจะท างานไดเ้หมอืนเดมิ 

 

ท่อขยำย 

ท่อขยายใหค้วามยาวเป็นพเิศษถงึ 50 มม. เพือ่ใหเ้ขา้ถงึพืน้ทีแ่คบ ๆ ได ้

 

 

หมำยเหตุ: 

อย่าลมืใชแ้ผ่นอะแดปเตอรห์มนุเพือ่ใหเ้กดิการไหลของอากาศทีสู่งขึน้เมือ่ใชท้ัง้สองชอ่งรว่มกนั 
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ท่อขยายสามารถตดิตัง้ในหลุมใดก็ไดเ้พยีงแค่ขนัสกรูเขา้ไปและเพิม่อุปกรณต์ดิตัง้ไวด้า้นบนดงัทีแ่สดงในภาพดา้นลา่ง  

 

การก าหนดค่าอุปกรณย์ดึทีแ่ตกต่างกนัพรอ้มกบัอุปกรณต์อ่พ่วงจะแสดงใหเ้ห็นดา้นล่าง 

  

 
 

แผ่นอะแดปเตอรท์ีก่ ำหนดเองและขอ้ต่ออุปกรณต์ดิต ัง้ 

การออกแบบของ VGC10 
มวีตัถุประสงคเ์พือ่อ านวยความสะดวกใหผู้ใ้ชใ้นการสรา้งแผ่นอะแดปเตอรข์องตวัเองเพือ่สรา้งการก าหนดค่าประเภทต่า

ง ๆ ขนาดทีจ่ าเป็นในการสรา้งแผ่นอะแดปเตอรท์ีก่ าหนดเองจะแสดงในภาพดา้นลา่ง 
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ใชข้อ้ต่ออุปกรณต์ดิตัง้เพือ่ต่อเขา้กบัท่อสญุญากาศขนาด 4 มม. 
เพือ่สรา้งการก าหนดค่าแบบก าหนดเองซึง่ตอ้งใชก้ารควบคุมสุญญากาศจากระยะไกล ในกรณีสว่นใหญ ่
ขนาดเท่านีจ้ะเพยีงพอส าหรบัการสรา้งสุญญากาศตามทีต่อ้งการจากปัม๊ในอุปกรณจ์บัยดึ 

 

ชือ่ทางการคา้ของขอ้ตอ่อุปกรณต์ดิตัง้คอืขอ้ตอ่ QSM-G1/8-4-I-R ในกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งซือ้เพิม่เตมิ 

ตวัอย่างของการก าหนดค่าแบบก าหนดเองดว้ยแผ่นอะแดปเตอรท์ีท่ าขึน้เองและการควบคมุสญุญากาศจากระยะไกลจะ

แสดงอยู่ดา้นลา่ง 
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รูปภาพดา้นล่างจะแสดงใหเ้ห็นว่าขอ้ตอ่อุปกรณต์ดิตัง้และอุปกรณต์ดิตัง้แบบปกตจิะเชือ่มตอ่เขา้ดว้ยกนัอย่างไร 

 

 

น ้ำหนกับรรทุก 

ความสามารถในการยกของอปุกรณจ์บัยดึ VG ขึน้อยู่กบัพารามเิตอรด์งัต่อไปนีเ้ป็นหลกั: 

• ฝาสุญญากาศ 

• สุญญากาศ 

• การไหลของอากาศ 

 

ฝำสุญญำกำศ 

การเลอืกฝาสุญญากาศทีเ่หมาะสมกบัการใชง้านของคุณถอืเป็นสิง่ส าคญั อุปกรณจ์บัยดึ VG 
มาพรอ้มกบัฝาสุญญากาศซลิโิคนขนาดทั่วไป 15, 30 และ 40 มม. (ดูตารางดา้นลา่ง) ซึง่ดสี าหรบัพืน้ผวิทีแ่ข็งและเรยีบ 
แต่ไม่ดสี าหรบัพืน้ผวิทีไ่ม่เรยีบและอาจทิง้รอ่งรอยของซลิโิคนขนาดเล็กมากไวบ้นชิน้งานซึง่อาจท าใหเ้กดิปัญหาในกระ

บวนการพ่นสบีางประเภทในภายหลงั 
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      ภำพ 
เสน้ผ่ำนศูนยก์ลำงภำยนอก 
[mm] 

เสน้ผ่ำนศูนยก์ลำงภำยใน 
[mm] 

บรเิวณจบัยดึ 
[mm2] 

          
15 6 29 

     

30 16 200 

  

 

40 24 450 

 

ส าหรบัวสัดุทีไ่มม่รูีพรุนขอแนะน าใหใ้ชถ้ว้ยดูด OnRobot วสัดุทีไ่ม่มรูีพรุนทีพ่บมากทีส่ดุมดีงันี:้ 

• คอมโพสติ 

• กระจก 

• กระดาษแข็งทีม่คีวามหนาแน่นสูง 

• กระดาษทีม่คีวามหนาแน่นสงู 

• โลหะ 

• พลาสตกิ 

• วสัดมุรูีพรุนทีพ่ืน้ผวิปิดสนิท 

• ไมข้ดัเงา 

 

ในกรณีทีก่ารท างานเป็นไปดว้ยดกีารท างานกบัชิน้งานวสัดุทีไ่มม่รูีพรุนจะไมม่กีารไหลของอากาศผ่านชิน้งาน 
ตารางดา้นล่างจะแสดงจ านวนฝาและขนาดฝาทีต่อ้งการโดยขึน้อยู่กบัน ้าหนักบรรทุก (มวลชิน้งาน) 
และสุญญากาศทีใ่ช ้
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จ ำนวนฝำทีจ่ ำเป็นส ำหรบัวสัดุทีไ่ม่มรูีพรุนขึน้อยู่กบัน ้ำหนกับรรทุกและสุญญำกำศ: 

 
 
 

 

หมำยเหตุ: 

จ าเป็นตอ้งใชแ้ผ่นอะแดปเตอรท์ีก่ าหนดเองหากตอ้งการใชฝ้าสุญญากาศขนาดมากกว่า 
7 (15 มม.) 4 (30 มม.) หรอื 3 (40 มม.) กบั VGC10 

 

ตารางดา้นบนสรา้งขึน้ดว้ยสูตรดงัต่อไปนีท้ีท่ าใหแ้รงยกเท่ากนักบัน า้หนักบรรทุกโดยพจิารณา 1.5 G 
ของการเรง่ความเรว็ 

AmountCups ∗ AreaCup[mm] = 14700
Payload [kg]

Vacuum [kPa]
 

 

บ่อยคร ัง้ การใชฝ้าสญุญากาศมากกวา่ทีต่อ้งการเป็นแนวคดิทีเ่หมาะสม เพือ่เป็นการเผือ่ไวส้ าหรบัการสัน่สะเทอืน 
การร ัว่ไหล และเงือ่นไขอืน่ ๆ ทีไ่ม่ไดค้าดการณไ์ว ้ แต่ยิง่มฝีาสุญญากาศมาก กอ็าจมกีารร ัว่ไหลของอากาศ 
(การไหลของอากาศ) มากขึน้ตามไปดว้ย และยิง่การจบัยดึมกีารเคลือ่นทีข่องอากาศมากเท่าใด 
เวลาทีใ่ชใ้นการจบัยดึก็จะมากขึน้เท่าน้ัน 

เมือ่ใชว้สัดุทีม่รูีพรุน การทีจ่ะไดสุ้ญญากาศโดยใชถ้ว้ยดูด OnRobot จะขึน้อยู่กบัวสัดุน้ัน ๆ 
และจะอยู่ในชว่งทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก าหนด วสัดุทีไ่มม่รูีพรุนทีพ่บมากทีสุ่ดมดีงันี:้ 

• ผา้ 

• โฟม 

• โฟมเซลลเ์ปิด 

• กระดาษแข็งทีม่คีวามหนาแน่นต ่า 
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• กระดาษทีม่คีวามหนาแน่นต ่า 

• วสัดุทีม่รูีพรุน 

• ไมท้ีไ่ม่ไดข้ดัเงา 

  

ดูตารางดา้นล่างพรอ้มค าแนะน าทั่วไปในกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งใชถ้ว้ยดูดอืน่ส าหรบัวสัดุเฉพาะตา่ง ๆ 

 

พืน้ผวิชิน้งำน รูปทรงของฝำสุญญำกำศ วสัดุของฝำสุญญำกำศ 

แข็งและเรยีบ ขอบปกตหิรอืขอบคู ่ ซลิโิคนหรอื NBR 

ถุงพลาสตกิหรอืพลาสตกิเนือ้น่ิม ประเภทถุงพลาสตกิเฉพาะ ประเภทถุงพลาสตกิเฉพาะ 

แข็ง แต่มคีวามโคง้หรอืไมส่ม า่เสมอ ขอบคู่แบบบาง ซลิโิคนหรอื NBR แบบน่ิม 

มกีารลงสใีนภายหลงั ทุกประเภท NBR เท่าน้ัน 

ความสูงแตกต่างกนั ระดบัความเอยีง 1.5 หรอืมากกว่า ทุกประเภท 

 

 

หมำยเหตุ: 

แนะน าใหป้รกึษาผูเ้ชีย่วชาญในส่วนของฝาสุญญากาศเพือ่หาฝาสญุญากาศทีเ่หมาะสมทีส่ดุ 
หากมฝีาในประเภทมาตรฐานไม่เพยีงพอ 

 

อุปกรณต์ดิต ัง้และไบลดส์กรู 

เปลีย่นถว้ยดูดไดด้ว้ยการดงึออกจากอุปกรณต์ดิตัง้ การถอดฝาสญุญากาศทีม่เีสน้ผ่านศูนยก์ลาง 15 มม. 
อาจเป็นเร ือ่งยาก ตามค าแนะน าคอืใหพ้ยายามยดืซลิโิคนออกไปดา้นใดดา้นหน่ึงแลว้ดงึฝาสุญญากาศออกมา 

ซอ่นรูทีไ่ม่ใชไ้ดด้ว้ยไบลดส์กรู และเปลีย่นอุปกรณต์ดิตัง้แตล่ะชิน้ไปเป็นประเภทอืน่เพือ่ใหต้รงกบัถว้ยดูดทีต่อ้งการได ้
อุปกรณต์ดิตัง้และไบลดส์กรูสามารถตดิตัง้หรอืถอดออกไดโ้ดยการขนัเขา้ (แรงบดิในการขนั 2Nm) 
หรอืขนัออกโดยใชป้ระแจหกเหลีย่มขนาด 3 มม. ทีใ่หม้า 

. 

  

 

ขนาดเกลยีวทีม่กีารใชโ้ดยทัว่ไปคอื G1/8” ซึง่ชว่ยใหต้ดิตัง้ไบลดเ์ดอร ์ เอ็กซเ์ทนเดอร ์
และอุปกรณต์ดิตัง้มาตรฐานเขา้กบัอุปกรณจ์บัยดึ VG ไดโ้ดยตรง 
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สุญญำกำศ 

ก าหนดค่าสุญญากาศเป็นเปอรเ์ซน็ตข์องคา่สญุญากาศสมับูรณท์ีไ่ดร้บัซึง่สมัพนัธก์บัความดนับรรยากาศ เชน่ 

ค่าสญุญากาศทีต่ ัง้ไวใ้น kPa เป็นสุญญากาศเป้าหมาย ปัม๊จะท างานทีค่วามเรว็สูงสุดจนกว่าจะไดส้ญุญากาศเป้าหมาย 
แลว้ลดความเรว็ลงเท่าทีจ่ าเป็นต่อการคงระดบัสุญญากาศเป้าหมายเอาไว ้

ความดนัในช ัน้บรรยากาศจะแตกต่างกนัไปตามสภาพอากาศ อุณหภูม ิ และระดบัความสูง อุปกรณจ์บัยดึ VG 
ชดเชยความสูงโดยอตัโนมตัไิดสู้งสุด 2 กม. ซึง่ความดนัจะอยู่ทีป่ระมาณ 80% ของระดบัน า้ทะเล 

 

กำรไหลของอำกำศ 

การไหลของอากาศหมายถงึปรมิาณอากาศทีต่อ้งท าการปัม๊เพือ่คงระดบัสญุญากาศเป้าหมายเอาไว ้
ระบบทีแ่น่นหนาอย่างสมบูรณจ์ะไมม่กีารไหลของอากาศอยู่เลย 
แต่ในการใชง้านจรงิจะมกีารร ัว่ไหลของอากาศเล็กนอ้ยจากสองสาเหตุตอ่ไปนี ้

• ขอบฝาสญุญากาศร ัว่ไหล 

• ชิน้งานร ัว่ไหล 

 

การร ัว่ไหลในระดบัเล็กนอ้ยทีส่ดุทีฝ่าสญุญากาศน้ันหาพบไดย้ากมาก (ดูรูปภาพดา้นล่าง)  

 

 

และการระบุชิน้งานทีร่ ัว่ไหลน้ันยากยิง่กว่า สิง่ต่าง ๆ ทีดู่แน่นหนาทีสุ่ดแลว้อาจยงัไม่แน่นหนาพอ 
ตวัอย่างทั่วไปก็คอืกล่องกระดาษแข็งเนือ้หยาบ ช ัน้ภายนอกบาง ๆ 
มกัจ าเป็นตอ้งมกีารไหลของอากาศในปรมิาณมากเพือ่สรา้งความแตกต่างของความดนั (ดูรูปภาพดา้นล่าง) 

 

 

 

 

ผูใ้ชจ้งึควรค านึงถงึปัจจยัตอ่ไปนี ้

% 
สุญญำกำศ 

Bar kPa inHg โดยทัว่ไปแลว้ ใชส้ ำหรบั 

0% 
0.00rel. 
1.01 abs. 

0.00rel. 
101.3 
abs. 

0.0rel. 
29.9 abs. 

ไมม่สีญุญากาศ / ไม่มแีรงยกสงูสุด 

20% 
0.20rel. 
0.81 abs. 

20.3rel. 
81.1 abs. 

6.0rel. 
23.9 abs. 

กระดาษแข็งและพลาสตกิแบบบาง 

40% 
0.41rel. 
0.61 abs. 

40.5rel. 
60.8 abs. 

12.0rel. 
18.0 abs. 

ชิน้งานเบาและอายุการใชง้านของถว้ยดูดยาวนาน 

60% 
0.61rel. 
0.41 abs. 

60.8rel. 
40.5 abs. 

18.0rel. 
12.0 abs. 

ชิน้งานหนักและการจบัยดึมกีารตรงึไวอ้ย่างแน่นหนา 

80% 
0.81rel. 
0.20 abs. 

81.1rel. 
20.3 abs 

23.9rel. 
6.0 abs. 

สุญญากาศสงูสุด ไม่แนะน า 
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• อุปกรณจ์บัยดึ VG ไม่เหมาะส าหรบักล่องกระดาษแข็งเนือ้หยาบแบบไม่เคลอืบ  

• ตอ้งระมดัระวงัการร ัว่ไหลเป็นพเิศษ เชน่ รูปทรงของฝาสุญญากาศและความขรุขระของพืน้ผวิ 

 

กราฟดา้นล่างแสดงถงึขดีความสามารถในการไหลของอากาศของอุปกรณจ์บัยดึ VG:  

 

 

 

หมำยเหตุ: 

วธิทีีง่่ายทีสุ่ดในการตรวจสอบวา่กลอ่งกระดาษแข็งน้ันแน่นเพยีงพอหรอืไม่คอืการทดสอบโดยใชอุ้ปกร

ณจ์บัยดึ VG 

การตัง้คา่เปอรเ์ซน็ตส์ุญญากาศสูงไมไ่ดท้ าใหแ้รงยกสูงสุดในกระดาษลูกฟูกสูงขึน้ โดยแทจ้รงิแลว้ 
แนะน าใหใ้ชก้ารตัง้คา่ทีต่ ่ากว่า เชน่ 20% 

การตัง้คา่สญุญากาศต า่สง่ผลใหก้ารไหลของอากาศต ่าและแรงเสยีดทานดา้นล่างถว้ยสุญญากาศต า่ 
ซึง่หมายความว่าแผ่นกรองของอุปกรณจ์บัยดึ VG และฝาสุญญากาศจะอยู่ไดน้านยิง่ขึน้ 

 

 

  

ประสทิธภิาพการไหลของอากาศ ปัม๊ VG  

N
l/

m
in

 

เปอรเ์ซน็ตส์ุญญากาศ 
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VGC10 

 

 

 

ขนาดทัง้หมดมหีน่วยเป็น มม. และ [inches] 
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ขนาดทัง้หมดมหีน่วยเป็น มม. และ [inches] 
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