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กิจกรรมอบรมสั มมนา
เรื่ อง “PQ2 สาหรับกระบวนการหล่อด้ วยแรงดันสู ง” (PQ2 Diagram for High Pressure Die Casting)
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ห้ อง Nile 3-4 ชั้น 2
ณ ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ปั จจุบนั ปั ญหาในการกาหนดการตั้งเงื่อนไขการฉี ดงานหล่อ (Process Condition) ก็ยงั เป็ นสิ่ งที่ถกเถียงกันว่า เรา
สามารถกาหนดให้ถูกต้องได้อย่างไร บางโรงงานก็อาศัยประสบการณ์ บางโรงงานก็อาศัยการลองผิดลองถูก ซึ่งอาจทาให้
เสี ยเวลาในการทดลองผลิต (Trial Lot) และสู ญเสี ยงานในการทดลองเป็ นจานวนมาก อย่างไรก็ตามในทางเทคนิ คนั้นเรา
สามารถนาการวิเคราะห์ PQ2 Diagram มาประยุกต์ใช้ในการกาหนดเงื่อนไขการฉี ดงานหล่อได้รวดเร็ วและถูกต้องมากยิง่
ขี้น
ดังนั้นทางสมาคมฯ จึงเล็งเห็นถึงความสาคัญในการให้ความรู ้ดงั กล่าวกับสมาชิกและผูป้ ระกอบการ เพื่อให้ทุก
ท่ า นได้มี ค วามรู ้ ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ การค านวณ และการวิ เ คราะห์ PQ2 Diagram ได้อ ย่ า งถู ก ต้อ ง จึ ง ได้เ รี ย นเชิ ญ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. สารั ม ภ์ บุ ญ มี อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมโลหการ ส านั ก วิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรมหล่อโลหะ เป็ นวิทยากร
บรรยาย ในหัวข้ อเรื่ อง “PQ2 สาหรับกระบวนการหล่ อด้ วยแรงดันสู ง” (PQ2 Diagram for High Pressure Die Casting)
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ห้ อง Nile 3-4 ชั้น 2 ณ ศูนย์ นิทรรศการและการประชุ มไบเทค
บางนา สาหรับสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยสามารถเข้ าร่ วมงานสั มมนาได้ โดยไม่ เสี ยค่ าใช้ จ่าย และสาหรับ
บุคคลทั่วไป มีค่าเข้ าร่ วมสั มมนาเพียง ท่ านละ 900 บาท (รวมอาหารเบรก และภาษีมูลค่ าเพิ่ ม 7% แล้ ว) โดยรับเพียง 40
ท่ านเท่ านั้น สามารถสมัครได้ แล้ ววันนี้ ถึงวันศุกร์ ที่ 19 กันยายน 2563 (ไม่ รับลงทะเบียนหน้ างาน และขอสงวนสิ ทธิ์ การ
สารองที่นั่ง เฉพาะท่ านที่ชาระเงินเรี ยบร้ อยแล้ วเท่ านั้น)
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การออกแบบตัวแปรกระบวนการฉี ดงานหล่อไดคาสติ้งด้วยหลักการ PQ2
▪ เส้นสมรรถนะเครื่ องฉี ด
▪ อัตราการไหลที่เหมาะสม
▪ หน้าต่างกระบวนการ
▪ การคานวณพื้นที่หน้าตัดเกตจากหลักการ PQ2
▪ ตัวอย่างการคานวณ

ฟรี...สาหรับสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย (3 ท่ านต่ อบริ ษัท)
ผู้ประกอบการอื่น และบุคคลทั่วไป เพียง ท่ านละ 900 บาท
(รวมอาหารเบรก และภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% แล้ ว)

รับในจานวนจากัด เพียง 40 ท่านเท่ านั้น ภายในวันศุกร์ ที่ 19 กันยายน 2563
(ไม่ รับลงทะเบียนหน้ างาน และขอสงวนสิ ทธิ์ การสารองที่นั่ง เฉพาะท่ านที่ชาระเงินเรี ยบร้ อยแล้ วเท่ านั้น)
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รายชื่ อผู้เข้ าร่ วมสัมมนา
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กรุ ณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครส่งกลับมายังสมาคมทางอีเมล์ manager@thaifoundry.com หรื อแฟกซ์ 02-712-2392
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รับในจานวนจากัด เพียง 40 ท่านเท่านั้น ภายในวันศุกร์ ที่ 19 กันยายน 2563
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วิธีการชาระเงิน
1. โอนเงิน เข้าบัญชี สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย หรื อ THAI FOUNDRY ASSOCIATE ธนาคารไทยพาณิ ชย์ (SCB)
เลขบัญชี 096 3 02220 6 สาขาอาคารสิ รินรัตน์ (ถนนพระรา 4) ประเภทกระแสรายวัน/เดินสะพัด
2. เช็คสั่งจ่ าย ในนาม “สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย หรื อ THAI FOUNDRY ASSOCIATE
หมายเหตุ : หลังชาระเงินเรี ยบร้อยแล้ว รบกวนส่งหลักฐานการชาระเงิน (Pay in slip) กลับมาทาง
อีเมล์ : manager@thaifoundry.com หรื อแฟกซ์ 02-712-2392
สอบถามเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่สมาคมฯ โทร.02-7122391 Email: manager@thaifoundry.com
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