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ABSTRACT 
The objective of this research study was to investigate the influence of cutting parameter for JIS 

SKD11 and JIS SKS3 cold work tool steel turning, on tool flank wear, by using cemented carbide coated 
titanium nitride insert. Design of experiment, thestatisticanalysis, and analysis of error experiment 
results with predicted results, the use of artificial neural network ( ANN) were also employed in this 
study, the design variables were input cutting speed, feed rate and depth of cut. Output was tool flank 
wear. Results shown that the influences of cutting speed and feed rate on the flank wear were identical 
as the following order. An increase in metal removed rate also influence to tool wear. The result from 
using of artificial neural network to predicted tool flank wear of cutting JIS SKD11 and JIS SKS3 tool 
steel that can be predicted accurately was the average error was 1.68% and 2.84%, respectively. 
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That able to make production plan properly, reduce experiment period, and able to predict value of 
experiment that was not tested correctly. 
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 1 ก

ก
Cutting speed 
(m/min) 

220 240 260 

Feed rate (mm/rev) 0.2 0.3 0.4 
Depth of cut(mm) 1.6 

2.2 กกกก 
JIS SKD11  JIS SKS3 

2.2.1 กกกก
ก ก G–Code 

กก (CNC Lathe) 

 MORI SEIKI  NL1500  1 

 1 ก (CNC Lathe)  NL1500 
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 2.2.1.2 ก 
50.8   320  กกก
 270  กกกก
 (TiN) 

2.2.2 กกกกก
ก Flank Wear   

2.2.2.1  ก CCMT 120408-TN2000 
ก 
(TiN)  80  

2.2.2.2 กก
   ก           ก     ( Scanning Electron 

Microscope, SEM)  JSM5410 ก
กก กกก 
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 5 Main Effect Plot  VBB 
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