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บทคัดย่อ

งานวิจยั นี้มุ่งเน้นศึกษาอิทธิพลของระยะช่องว่างคมตัดที่มีผลต่อพฤติกรรมการสึ กหรอของแม่พิมพ์ สาหรับการตัด
เหล็กกล้าความแข็งแรงสูง โดยพันช์ทามาจากวัสดุเหล็กกล้าเครื่ องมือ JIS SKS3 กาหนดให้ค่าความแข็งคือ 60 ± 2 HRC
ค่าระยะช่องว่างคมตัดแตกต่างกัน 4 ระดับคือ 7%, 10%, 13% และ 16% ของความหนาชิ้นงาน และทาการทดลองตัด
เหล็ ก กล้าความแข็ ง แรงสู ง JIS G3113 เกรด SAPH440 ความหนา 1.6 มิ ล ลิ เมตร เป็ นรู ป แผ่น กลมขนาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ตรวจวัดผลการสึ กหรอด้านข้างและด้านหน้า ชัง่ น้ าหนักของพันช์ที่เปลี่ยนแปลงไป และศึ กษา
คุณภาพขอบตัดชิ้นงาน ผลการทดลองพบว่าแม่พิมพ์ที่มีระยะช่องว่างคมตัดน้อยที่สุดคือ 7% ของความหนาชิ้นงาน จะเกิด
การสึ กหรอมากที่สุด รองลงมาคื อ 10%, 13% และ 16% ของความหนาชิ้นงาน ตามลาดับ การสึ กหรอของพันช์มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงขอบตัดชิ้นงานในลักษณะเหมือนกัน คือส่งผลให้ส่วนโค้งมน รอยฉี กขาด และครี บมีขนาดเพิ่มสูงขึ้น ส่วน
รอยตัดเฉื อนลดลง
ABSTRACT

The objective of this research was to study the influence of cutting clearance on wear behavior
of blanking die for high strength steel. Punch material tool steel JIS SKS3, was specified for the
hardness of 60 ±2 HRC. Four different clearances between punch and die were 7 % , 10% , 13% and
16% of workpiece thickness (t). The high strength steel, JIS G3113SAPH440 steel strip with thickness
of 1.6 mm was experimented. The strip was blanked into circular shapes of 25 mm in diameter. The
measurement of flank wear and face wear, weighting and cutting edge quality were studied. The result
of the experiments found that the cutting clearance at 7%t had the highest wear, 10%t, 13%t and 16%t
had the lowest wear rate respectively. Wear of blanking die which affected on cutting edge quality had
the same results, which were die roll, fracture surface and burr were increased while shear surface was
decreased.
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บทนา

หรอของพั น ช์ แ บ บ ขี ด ข่ ว น (Abrasive) ในการตั ด
ทองแดงผสม โดยการจ าลองการท างาน (Simulation)
ด้ ว ยระเบี ยบ วิ ธี ไฟไน ต์ เ อลิ เ มน ต์ และ [11] ศึ กษ า
กระบวนการปั๊ มตัดเหล็กกล้าโบรอนผสม 22MnB5 จาก
กระบวนการปั๊ ม ขึ้ น รู ป ร้ อ นที่ นิ ยมผลิ ต ในอุ ต สาหกรรม
ยานยนต์ ด้วยการศึกษาคุณภาพขอบตัดชิ้นงานและการสึ ก
หรอของแม่พิมพ์ โดยการทดลองปั๊ มตัดชิ้นงานแบบร้อน
ช่วงอุณหภูมิ 400-700oC กาหนดให้ช่องว่างคมตัดมี ค่า
5%t, 10%t, 15%t, 20%t และ 25%t และ [12] ศึ กษา
พฤติกรรมการตัดชิ้นงานด้วยระเบี ยบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
กาหนดให้ ระยะห่ างคมตัด 0, 10 และ 20% ของความ
หนาชิ้นงาน ซึ่ งสามารถสรุ ปได้วา่ ระยะช่องว่างของคมตัด
น้อยจะใช้แรงตัดชิ้นงานสู ง และที่ระยะช่องว่างของคมตัด
มากจะใช้แ รงตัด ชิ้ น งานต่ ากว่า และ [13] ได้ศึ กษารั ศ มี
โค้ง ของแม่ พิ ม พ์ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการสึ ก หรอของ
กระบวนการขึ้นรู ปเหล็กกล้าความแข็งแรงสู ง ผลจากการ
ทดลองพบว่าอิทธิ พลรัศมีของแม่พิมพ์แบบต่างๆ มีผลต่อ
การสึ กหรอของแม่พิมพ์
จากเหตุ ผ ลและปั ญ หาการสึ ก หรอของแม่ พิ ม พ์ต ัด
สามารถลดลงได้ถา้ มี การออกแบบแม่พิมพ์ที่ถูกต้องและ
เห ม าะส ม กั บ ป ริ ม าณ การผ ลิ ต ดั ง นั้ น งาน วิ จั ย นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึ กษาอิทธิ พลของระยะช่องว่าง
คมตัดระหว่างพัน ช์ (Punch) และดาย (Die) ที่ มี ผลต่ อ
พฤติกรรมการสึ กหรอโดยการใช้เหล็กกล้าเครื่ องมื อผ่าน
กระบวนการชุ บ แข็ ง และอบคื น ตัว มาท าเป็ นพัน ช์ ข อง
แม่พิมพ์ และการทดลองด้วยพันช์ดงั กล่าวตัดชิ้นงานวัสดุ
เป็ นเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงเป็ นวัสดุที่นิยมผลิตชิ้นส่ วน
ยานยนต์ในปั จจุบนั แล้วทาการบันทึ กผลการสึ กหรอของ
แม่ พิ ม พ์ ควบคู่ กั บ คุ ณ ภาพขอบตั ด ของชิ้ น งาน เพื่ อ
เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการสึ กหรอของแม่พิมพ์ตดั ทั้งนี้เพื่อ
ลดการสึ กหรอของชุดคมตัดแม่พิมพ์ ซึ่ งส่ งผลต่อคุณภาพ
งาน และอายุการใช้งานของแม่ พิ ม พ์ รวมถึ งต้น ทุ น การ
ผลิต

เหล็กกล้าความแข็งแรงสู ง (High strength steel)
ถูกนามาใช้เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิ ตชิ้ นส่ วน
ยานยนต์ม ากขึ้ น แทนเหล็ ก กล้าทั่ว ไป เพื่ อ เป็ นการเพิ่ ม
ความแข็งแรงให้กับ โครงสร้ างรถ โดยยังคงขนาดความ
หนาเดิมแต่วสั ดุมีความแข็งแรงสู งขึ้น เช่นชิ้นส่ วนคานกัน
ชนหน้าของรถยนต์ คานประตูดา้ นข้าง เป็ นต้นแต่ปัญหาที่
ผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนยานยนต์พบ คือเหล็กกล้าความแข็งแรงสู ง
เป็ นวัตถุดิบที่ มีความแข็ง ขึ้นรู ปยากส่ งผลให้แม่พิมพ์เกิ ด
การสึ กหรอเร็ วขึ้น ซึ่ งกระบวนการตัดเฉื อนและเจาะรู วสั ดุ
เป็ นกระบวนที่ มีการใช้งานอย่างแพร่ หลาย การปั๊ มตัดขึ้น
รู ปส่ วนใหญ่เป็ นกระบวนที่ ตอ้ งอาศัยการเปลี่ยนรู ปอย่าง
ถาวรของวัสดุ ขอบตัดของชิ้นงานประกอบด้วยส่ วนที่เกิด
การเปลี่ ยนรู ป อย่างถาวรและส่ วนที่ เกิ ด การตัด เฉื อนซึ่ ง
เกิ ด ขึ้ น ภายในบริ เวณแคบมากๆ คมตัด ของแม่ พิ ม พ์อ ยู่
ภายใต้เงื่อนไขการทางานที่ รุนแรง [1] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกรณี ชิ้นงานที่ตดั เป็ นวัสดุมีความแข็งแรงสูงก็จะเกิดการ
สึ กหรอบนคมตัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อแม่พิมพ์ตดั เกิ ด
การสึ กหรอ ส่ งผลให้ชิ้ น งานที่ ไ ด้มี คุ ณ ภาพแย่ล ง ความ
เที่ ยงตรงของขนาดลดลง และทาให้เกิ ดครี บ (Burr) บน
ขอบตัด สู ง มากขึ้ น [2] จนไม่ ส ามารถน าไปใช้ง านได้
นอกจากการเลือกใช้วสั ดุในการทาแม่พิมพ์ที่ดีแล้ว [3] ยัง
ต้องคานึ งถึงการออกแบบแม่พิมพ์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับ
ปริ มาณการผลิต เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ มีคุณภาพและช่วยยืด
อายุการใช้งานของแม่พิมพ์ซ่ ึ งส่ งผลต่อต้นทุนในการผลิต
โดยในการออกแบบและการเลือกใช้ระยะช่องว่างคมตัด
ของแม่พิมพ์มีความสาคัญมาก เพราะมี ผลต่อการสึ กหรอ
และคุ ณ ภาพของชิ้ น งานที่ ไ ด้ [4-8] โดยรายงานวิจัย ที่
เกี่ ย วข้อ งกับ กระบวนการตัด เฉื อ นและการสึ กหรอของ
แม่พิมพ์ตดั [9] ศึกษาช่องว่างคมตัดระหว่างพันช์และดาย
ในกระบวนการตั ด เหล็ ก กล้ า ความแข็ ง แรงสู ง โดย
ก าหนดให้ ค่ ารั ศ มี ข องขอบตัด แตกต่ า งกัน คื อ ค่ า R=0
mm, R=0.13 mm และ R= 0.33 mm วัสดุ ที่ ท ดลองตัด
คื อ เห ล็ ก ก ล้ า ค ว าม แ ข็ ง แ ร ง สู ง เก ร ด JSC780Y,
JSC980Y และ JSC1180Y และ [10] ได้ศึกษาการสึ ก
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2. วิธีการทดลอง

ขนาดของดายคงที่ แต่เปลี่ยนแปลงที่ขนาดของพันช์เพื่อให้
ได้ค่ า ระยะช่ อ งว่า งคมตัด ระหว่ า งพัน ช์ แ ละดายตามที่
ก าหนดไว้ดังรู ป ที่ 1 และรู ป ที่ 2 แสดงขนาดของพัน ช์
ระดับต่าง ๆ
การกาหนดระยะช่องว่างคมตัดชิ้นงานกลมคานวณ
ได้จากสมการที่ 1

งานวิจัยนี้ มุ่งเน้นศึ กษาการสึ กหรอของแม่ พิมพ์ตดั
จากการสึ กหรอของพันช์แต่ละชนิดที่มีระยะช่องว่างคมตัด
(Clearance) ที่ แ ตกต่ างกัน 4 ระดับ โดยใช้พ น
ั ช์ท าจาก
วัสดุ คือเหล็กกล้าเครื่ องมือ งานเย็น มาตรฐาน JIS SKS3
ผ่ า น ก า ร ชุ บ แ ข็ ง ( Hardening) แ ล ะ อ บ คื น ตั ว
(Tempering) เพื่ อ ให้ ไ ด้ค่ าความแข็ง 60 ± 2HRC ท ำ
การตัด ชิ้ น งานวัสดุ เป็ นแผ่น เหล็ กกล้าความแข็ง แรงสู ง
มาตรฐาน JIS G3113 เกรด SAPH440 ความห น า
1.6 มิ ล ลิ เมตร ควบคู่ กับ การศึ ก ษาคุ ณ ภาพขอบตัด ของ
ชิ้นงาน ดังตารางที่ 1 แสดงเงื่อนไขการทดลอง

เมื่อ

𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝐷𝐷𝐷𝐷 − 2𝐶𝐶

(1)

Dp = เส้นผ่านศูนย์กลางของ Punch, มิลลิเมตร
Dd = เส้นผ่านศูนย์กลางของ Die, มิลลิเมตร
C

ตารางที่ 1 เงื่อนไขการทดลอง

= ระยะช่องว่างคมตัด (Clearance), มิลลิเมตร

Punch/Die Clearance
Parameter
Punch
material
Punch
hardness
Die material
Strip material
Strip
thickness
Strip diameter
Punching
speed

7%t

10%t

13%t 16%t

JIS SKS3 Cold work
tool steel
60  2 HRC
JIS SKS3 Cold work
tool steel
JIS G3113 Structural
automobile SAPH440 Steel
1.6 mm

รู ปที่ 1 การกาหนดระยะช่องว่างคมตัด

25 mm
35 mm/s

2.1 เครื่ องมือและอุปกรณ์ ทใี่ ช้ วจิ ยั

2.1.1 กาหนดให้พน
ั ช์และดายทาจากวัสดุเหล็กกล้า

เครื่ องมื อ JIS SKS3 เป็ นการออกแบบเพื่ อตัดแผ่นเปล่า
(Blanking) ขนาดเส้ น ผ่ านศู น ย์ก ลางคื อ 25 มิ ล ลิ เมตร
โดยจะลดขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ก ลางของพั น ช์ ล งตาม
เปอร์ เซ็ น ต์ ค วามหนาของชิ้ น งาน ก าหนดขนาดระยะ
ช่ อ งว่างคมตัด (Clearance) ที่ แ ตกต่ างกัน 4 ระดับ คื อ
7%t, 10%t, 13%t และ 16%t ดังนั้นจึ งทาการออกแบบ
พันช์และดายจานวน 4 ชุดโดยในการออกแบบแต่ละชุดให้

(a) Clearance 7%t (b) Clearance 10%t
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ตัด โดยการก าหนดระยะช่ อ งว่างคมตัด (Clearance) ที่
ระดับต่างๆ กันคือ 7%t, 10%t, 13%t และ 16%t ซึ่งการ
ควบคุมช่องว่างคมตัดเริ่ มต้นตั้งแต่ข้ นั ตอนการออกแบบ
การชดเชยขนาดหลังการชุบแข็ง และการตรวจสอบขนาด
เพื่อให้ได้ขนาดตามที่ ได้ออกแบบไว้ และทดลองตัดวัสดุ
SAPH440 ความหนา 1.6 มิ ล ลิ เ มตร ขนาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางคือ 25 มิลลิเมตร โดยตาแหน่งโครงร่ างของการ
ตัดแผ่นชิ้นงาน ดังรู ปที่ 3

(c) Clearance 13%t (d) Clearance 16%t

รู ปที่ 2 พันช์ที่ใช้ในทดลองทาจากวัสดุ JIS SKS3
สมการสาหรับคานวณหาค่าแรงตัด Pp ที่ตอ้ งการใช้
ในการตัดหรื อเจาะวัสดุกาหนดให้ผิวหน้าตัดของพันช์และ
ดายมีลกั ษณะเรี ยบคานวณได้จากสมการที่ 2
1

เมื่อ

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋 1000

(2)

รู ปที่ 3 ตาแหน่งการตัดแผ่นชิ้นงาน
2.1.2.3 แผ่น ยึด พัน ช์ (Punch plate) และแผ่น ยึด

Pp = แรงตัด, ตัน

ดาย (Die plate) สาหรับแผ่นยึดพันช์และดาย
2.1.2.4 แผ่นกดชิ้นงาน (Stripper plate) ทาหน้าที่
เป็ นตัวกดแผ่นชิ้นงานขณะทาการตัดเฉื อนและทาหน้าที่
ปลดแผ่นเหล็กไม่ให้ติดตามมากับพันช์เมื่อยกพันช์ข้ ึน
2 .1 .3 เค รื่ อ งปั๊ ม โ ล ห ะ แ บ บ เพ ล าข้ อ เห วี่ ย ง

d = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง, มิลลิเมตร
t = ความหนาของวัสดุ, มิลลิเมตร

 s = Shearing strength, กิโลกรัม/มิลลิเมตร2
2.1.2 การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ตดั

(Eccentric press)

การออกแบบและจัด สร้ า งชุ ด แม่ พิ ม พ์ต ัด ส าหรั บ
งานวิจยั นี้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลต่างๆ ที่ถูกต้องตามจุดประสงค์
และขอบเขตของงานวิจยั จึงได้ออกแบบแม่พิมพ์ที่สามารถ
ถอดเปลี่ ย นชุ ด พัน ช์ แ ละดายได้ อ ย่ า งสะดวก เพื่ อ ให้
สามารถนาไปตรวจวัดผลต่างๆได้ง่าย รวมถึงประสิ ทธิภาพ
และความเที่ ยงตรงของแม่พิมพ์ตดั ซึ่ งชุ ดแม่พิมพ์ที่ใช้ทา
การทดลอง ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่สาคัญดังนี้
2.1.2.1 ชุ ด Die Set ประกอบด้วย Upper die set
และ Lower die set จะทาหน้าที่ เป็ นส่ วนที่ ใช้ยึดแผ่นยึด
พันช์และแผ่นยึดดาย
2.1.2.2 ชุ ด พัน ช์ (Punch) และดาย (Die) สาหรั บ
งานวิจยั นี้ มุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมการสึ กหรอของแม่พิมพ์

เครื่ อ งปั้ มโลหะที่ ใ ช้ใ นการทดลองแบบเพลาข้อ
เหวี่ยงรุ่ น OCP-60 ขนาด 60 ตัน ความเร็ วในการตัดคงที่
เท่ากับ 35 มิลลิเมตรต่อวินาที
2.2 วิธีการทดลองเพื่อศึกษาการสึ กหรอของพันช์
การทดลองตัดชิ้นงานด้วยพันช์ แต่ละชนิดจะหยุดตัด
เป็ นช่ วงๆ เพื่อถอดพันช์ออกมาวัดผลการสึ กหรอและค่า
ต่ างๆ โดยพัน ช์ ที่ ใช้เป็ นแบบอิ น เสิ ร์ท (Insert Punch)
ก าหนดจ านวนครั้ งในการตัด ที่ 100, 200 300, 400,

500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400,
1600, 1800, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000,6000
และ 7000 โดยทุ กครั้งที่ หยุดการตัดชิ้นงานเป็ นช่วงๆทา

การบันทึกผล ดังต่อไปนี้
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2.2.1 ตรวจวัด การสึ ก หรอด้านข้าง (Flank wear)

และด้านหน้า (Face wear) ของพันช์ที่เกิ ดขึ้น ดังรู ปที่ 4
และภาพถ่ า ยลัก ษณะการสึ ก หรอของพัน ช์ ด้ ว ยกล้อ ง
จุ ล ทรรศน์ แ บบส่ องแสง Optical Microscope ยี่ ห้ อ
JENCO
2.2.2

ชั่ ง น้ าหนั ก ของพัน ช์ ด้ว ยเครื่ องชั่ ง ดิ จิ ต อล
Sartorius รุ่ น CP224S ค่ า ความแม่ น ย า 0.0001 กรั ม
เพื่อนามาใช้ในการคานวณหาร้อยละของการเปลี่ยนแปลง
น้ าหนักเนื่องจากการสึ กหรอของพันช์

รู ปที่ 5 ลักษณะคุณภาพขอบตัดชิ้นงาน
3. ผลการทดลองและวิเคราะห์ ผล
3.1 การสึ กหรอของพันช์

การสึ ก หรอในงานแม่ พิ ม พ์ตดั แตกต่ างจากการสึ ก
หรอของงานทั่วไป คื อ การสึ ก หรอไม่ เกิ ด ขึ้ น ที่ จุด ใดจุ ด
หนึ่ งแต่มีการขยายบริ เวณการสึ กหรอออกไปรอบคมตัด
ตามจานวนการตัด ซึ่ งในการทดลองนี้ ท าการวัด การสึ ก
หรอที่ เปลี่ยนแปลงจากระยะเดิ มเมื่อจานวนการตัดที่ มาก
ขึ้น จากผลการทดลองการสึ กหรอของพันช์ (Punch) ที่
บริ เวณด้ า นข้ า งของคมตั ด (Flank wear) ดั ง รู ปที่ 6
ปรากฏว่าการสึ กหรอด้านข้างของคมตัด (Flank wear)
ในช่ ว งแรกของการตัด การสึ กหรอเพิ่ ม ขึ้ น อย่างรวดเร็ ว
และเมื่อจานวนครั้งของการตัดชิ้นงานเพิ่มขึ้นการสึ กหรอมี
แนวโน้มคงที่ จากการทดลองปั๊ มตัดชิ้นงานจนถึงจานวน
การตัดที่ 7,000 ชิ้น พันช์ที่มีช่องว่างคมตัด 7%t, 10%t
13% t และ 16% t มี ค่ า การสึ ก หรอด้ า นข้า ง 1336.79
m, 1188.06 m 1074.32 m และ 951.48 m
ตามลาดับส่ วนการสึ กหรอด้านหน้าคมตัด (Face wear)
เกิ ดการกระแทกซ้ าๆ ระหว่างผิวหน้าของพันช์กบั ชิ้นงาน
ซึ่งทาให้เกิดความล้าของผิวขึ้นโดยมีผลชัดเจนเมื่อมีการตัด
ชิ้นงานจานวนมากๆ [15] จากการทดลองตัดชิ้นงานพบว่า
การสึ กหรอเกิ ดที่ ด้านข้างคมตัด (Flank wear) มากกว่า
ด้านหน้า (Face wear) ซึ่ งการสึ กหรอด้านหน้ามี อ ัตรา
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วในช่วงแรกของการตัด และเมื่อจานวน
การตัดเพิ่มมากขึ้นการสึ กหรอมีแนวโน้มคงที่ เช่นเดียวกัน
พันช์ของชุดแม่พิมพ์ที่ช่องว่างคมตัด 7%t, 10%t, 13%t
และ 16%t เมื่อทาการวัดการสึ กหรอหลังจากทาการตัดไป
7,000 ชิ้น จะได้ค่ำกำรสึ กหรอด้ำนหน้ำของคมตัดพันช์คือ

รู ปที่ 4 ตาแหน่งการสึ กหรอของพันช์ [14]
2.3 การศึกษาลักษณะขอบตัดชิ้นงาน

การตรวจวัดคุณภาพของขอบตัดชิ้นงานจากการสุ่ ม
ชิ้นงานมา 3 ชิ้น ที่ ได้จากการตัดในแต่ละช่วงตั้งแต่ครั้งที่
100 ถึง 7,000 จากนั้นนาชิ้นงานที่ ได้จากการสุ่ มในแต่ละ
ช่ ว งมาท าการเตรี ย มชิ้ น งานโดยการตัด แบ่ ง ครึ่ ง หล่ อ
ชิ้ น งานด้วยเรซิ่ น และขัด ด้วยกระดาษทรายละเอี ยดเรี ยง
เบอร์ เพื่อหาค่าเฉลี่ยความสู งของส่ วนโค้งมน (Die roll)
ส่วนตัดเฉื อนหรื อส่วนเรี ยบตรง (Shear surface) รอยฉี ก
ขำด (Fracture surface) และครี บ (Burr) ดังรู ปที่ 5 ด้วย
กล้อ งจุ ล ทรรศน์ แ บบส่ อ งแสง Optical Microscope
ยี่ ห้ อ JENCO และตรวจสอบก ำลัง ขยำยสู ง ด้ว ยกล้อ ง
จุ ล ท รรศน์ อิ เล็ ก ตรอน แบ บ ส่ องกวำด (Scanning
Electron Microscope, SEM) ยี่ ห้ อ Jeol รุ่ น JSM6510LV
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จานวนครั้งในการตัดเพิ่มขึ้ นเพราะระยะช่องว่างระหว่าง
คมตัด ที่ เพิ่ ม ขึ้ น [16] เมื่ อ เปรี ย บเที ย บลัก ษณะของการ
สึ กหรอที่เกิดขึ้นกับพันช์ท้ งั 4 ชุดที่ ช่องว่างคมตัดน้อยคือ
7% t เกิ ด การสึ ก หรอในลัก ษณะการขี ด ข่ ว นมากที่ สุ ด
ในช่วงเริ่ มต้น และเกิดการสึ กหรอลักษณะขีดข่วนสู ง เมื่อ
ผิวของพันช์หยาบขึ้นจากการสึ กหรอ ส่วนที่ช่องว่างคมตัด
มากคือ 16%t เกิ ดการสึ กหรอในลักษณะขัดถูน้อยกว่าเมื่อ
เริ่ มต้น ของการตัด เนื่ อ งจากแรงเสี ย ดทาน (Friction
Force) ที่ เกิ ด ขึ้ น น้อ ยกว่าเป็ นผลมาจากขนาดของระยะ
ช่องว่างคมตัดระหว่างพันช์และดายที่มากกว่า
รู ป แบ บ การสึ กห รอ ข อ งแ ม่ พิ ม พ์ ขึ้ น อ ยู่ กั บ
องค์ป ระกอบหลายด้าน เช่ น องค์ป ระกอบทางเคมี ข อง
แม่พิมพ์และวัสดุชิ้นงาน องค์ประกอบด้านความเรี ยบผิว
แม่ พิ ม พ์ และองค์ป ระกอบด้านความเสี ย ดทาน เป็ นต้น
ทั้งนี้ จากการทดลองเนื่ อ งจากองค์ป ระกอบทางเคมี ข อง
แม่ พิ ม พ์ที่ ท าจากวัส ดุ เหล็ กกล้าเครื่ อ งมื อ JIS SKS3 มี
ความแตกต่างจากชิ้นงานที่ ทดลองตัดคือเหล็กกล้าความ
แข็งแรงสู ง JIS G3113 เกรด SAPH440 การสึ กหรอจึ ง
เกิ ดขึ้ น ในลักษณะแบบขี ด ข่วน (Abrasive wear) ส่ วน
คุ ณ ภาพขอบตัด ชิ้ น งานขึ้ นอยู่ กับ ระยะช่ อ งว่า งคมตัด
ระหว่า งพัน ช์ แ ละดาย และคุ ณ สมบัติ ท างกลของวัส ดุ
ชิ้ น งานเป็ นหลัก ซึ่ งมี ค วามสามารถในการยืด ตัว ต่ ากว่า
เหล็ ก กล้า ทั่ว ไป ท าให้ เกิ ด รอยแตกร้ า วเร็ ว กว่า จึ ง เป็ น
สาเหตุ ใ ห้ เกิ ด ส่ ว นฉี ก ขาดสู ง กว่ า เมื่ อ เปรี ยบเที ย บกั บ
เหล็กกล้าทัว่ ไปที่ระยะช่องว่างคมตัดระหว่างพันช์และดาย
เท่ากัน

497.14 m 475.69 m 456.36 m และ 436.98

m ตามลาดับ

รู ปที่ 6 การสึ กหรอด้านข้างของพันช์
3.1.1 วิเคราะห์ผลการสึ กหรอ

อิทธิพลของระยะช่องว่างคมตัด (Clearance: Cl) มี
ผลต่อการสึ กหรอของพัน ช์ ซึ่ ง การสึ ก หรอเกิ ดขึ้ น สู งใน
ช่วงแรกของการตัดจากพันช์ท้ งั 4 ชุด และมีแนวโน้มคงที่
เมื่อจานวนการตัดเพิ่มสู งขึ้น ซึ่ งแม่พิมพ์ที่มีค่าช่องว่างคม
ตัดน้อยมีการสึ กหรอสู งกว่าแม่พิมพ์ที่มีค่าช่องว่างตัดมาก
โดยต าแหน่ ง การสึ ก หรอเกิ ด ที่ ด้า นข้า งคมตัด (Flank
wear) มากกว่ า ด้ า นหน้ า (Face wear) เนื่ องจากผิ ว
ด้านข้างมีการสัมผัสโดยตรงกับผิวชิ้นงานมากกว่า ซึ่ งการ
เสี ย ดสี จ ะเกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งของการกดตัด และขณะที่ พ ัน ช์
ยกขึ้ น มี การเสี ยดสี กับขอบของรู ชิ้น งาน ลักษณะการสึ ก
หรอด้านข้างของพัน ช์ที่ เพิ่ ม ขึ้ น เป็ นไปตามทฤษฎี ข อง
John A. Schey [14] โดยการสึ ก หรอด้านข้างเกิ ด ที่ ผิ ว
ตามแนวยาวหรื อแนวแกนของพันช์ การสึ กหรอด้านข้างนี้
มีความสาคัญเนื่ องจากมีผลต่อขนาดชิ้นงานสาเร็ จ เพราะ
จะทาให้ขนาดของพันช์บริ เวณคมตัดเปลี่ยนแปลงไป [15]
และการสึ ก หรอด้านข้างเกิ ด เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ จ านวนการตัด
เพิ่ ม ขึ้ น เป็ นผลจากการขูด หรื อ การขี ด ข่ วน (Abrasive)
เรี ยก ก ารสึ ก ห รอ แ บ บ นี้ ว่ า การสึ กห รอ แบ บ ขั ด ถู
(Abrasive wear) ในช่วงแรกของการตัดเกิ ดการสึ กหรอ
จากการขี ด ข่ วนขึ้ น สู งและการสึ กหรอค่ อ ย ๆ ลดลงเมื่ อ

(a) ชิ้นที่ 100

(b) ชิ้นที่ 7,000

รู ปที่ 7 การสึ กหรอด้านข้างของพันช์ Cl = 7%t
6
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(a) ชิ้นที่ 100

คมตัดสู งที่ สุด เนื่ องจากการเสี ยดสี ระหว่างพันช์และดาย
กับ ชิ้ น งานเกิ ด ขึ้ น สู งและต้อ งใช้แ รงในการตัด มากเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับพันช์ชุดอื่น และบริ เวณคมตัดของพันช์ที่มี
ช่องว่างคมตัด 10%t เมื่อทาการตัดชิ้นงานไป 7,000 ชิ้น
รู ปที่ 8 (b) จะเกิดการสึ กหรอรองลงมา และบริ เวณคมตัด
ของพันช์ที่มีช่องว่างคมตัด 13%t และ 16%t รู ปที่ 9 (b)
และรู ปที่ 10 (b) เมื่อทาการตัดชิ้นงานไป 7,000 ชิ้น การ
สึ กหรอเกิ ดขึ้นน้อยลงตามลาดับ เพราะการเสี ยดสี เกิ ดขึ้น
น้อยกว่าแม่พิมพ์ท้ งั สองชุดที่กล่าวมา
3.1.2 ผลของน้ าหนักพันช์ที่เปลี่ยนแปลง
จากการทดลองดั ง รู ปที่ 11 พบว่ า อิ ท ธิ พ ลของ
ช่ อ งว่ า งค ม ตั ด ระห ว่ า งพั น ช์ แ ล ะด ายมี ผ ล ต่ อการ
เปลี่ ยนแปลงค่าน้ าหนัก ของพัน ช์ โดยมี แ นวโน้ม ไปใน
ทิ ศทางเดี ยวกันกับปริ มาณการสึ กหรอของแม่พิมพ์ อัตรา
การลดลงของน้ าหนัก เกิ ด ขึ้ น สู ง ในช่ ว งแรกของการตัด
เนื่ อ งจากช่ ว งนี้ มี ก ารสึ ก หรอเกิ ด ขึ้ นสู ง ซึ่ งแม่ พิ ม พ์ที่ มี
ช่องว่างคมตัดน้อยคือ 7%t มีอตั ราการลดลงของน้ าหนัก
สู งที่ สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ พั น ช์ ที่ ช่ อ งว่ า งคมตั ด มากกว่ า
เนื่ องจากมีการสึ กหรอเกิดขึ้นสู งกว่าแม่พิมพ์ที่ช่องว่างคม
ตัดมาก และเมื่อทาการตัดชิ้นงานจานวนมากขึ้น อัตราการ
ลดลงของน้ าหนักเริ่ มคงที่เป็ นเพราะระยะช่องว่างคมตัดที่
เพิ่มขึ้น [16] และลักษณะของคมตัดที่ เปลี่ยนไปโดยการ
สึ กหรอมี แนวโน้ม คงที่ ค่ าของน้ าหนัก ของพัน ช์ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้คิดเป็ นเปอร์ เซ็ นต์การลดลงของน้ าหนัก
พันช์ที่มี ช่องว่างคมตัด 7%t อัตราการลดลงของน้ าหนัก
สู งที่ สุด รองลงมาคื อ 10%t, 13%t และ 16%t ซึ่ งเมื่ อ
เปรี ยบเที ยบค่าน้ าหนักของการตัดชิ้ นงานชิ้ นแรกกับ ชิ้ น
สุ ด ท้ายของการทดลอง ที่ ช่ อ งว่างคมตัด 7%t, 10% t,
13%t และ 16%t น้ าหนั ก ของพัน ช์ ล ดลง 0.037 กรั ม
0.036 กรั ม 0.033 กรั ม และ 0.032 กรั ม หรื อ คิ ด เป็ น
เปอร์เซ็นต์การลดลงของน้ าหนักเมื่อเทียบกับน้ าหนักพันช์
ก่ อนการทดลองคื อ 0.0526%, 0.0515%, 0.0482%
และ 0.0470% ตามลาดับ

(b) ชิ้นที่ 7,000

รู ปที่ 8 การสึ กหรอด้านข้างของพันช์ Cl = 10%t

(a) ชิ้นที่ 100

(b) ชิ้นที่ 7,000

รู ปที่ 9 การสึ กหรอด้านข้างของพันช์ Cl = 13%t

(a) ชิ้นที่ 100

(b) ชิ้นที่ 7,000

รู ปที่ 10 การสึ กหรอด้านข้างของพันช์ Cl = 16%t
จากรู ปที่ 7 ถึงรู ปที่ 10 แสดงผลภาพถ่ายลักษณะการ
สึ กหรอของพัน ช์ พิ จารณาภาพการสึ กหรอด้านข้างของ
พัน ช์จากรู ป ที่ 7 (a) ถึ ง 10 (a) ซึ่ งเป็ นพัน ช์ที่ท าการตัด
เฉื อนชิ้นงานที่ 100 ชิ้ น พบว่าบริ เวณคมตัดด้านข้างของ
พันช์เกิดการสึ กหรอเล็กน้อย และเมื่อทาการปั๊ มตัดเพิ่มขึ้น
จากรู ปที่ 7 (b) ถึง 10 (b) ซึ่ งเป็ นพันช์ที่ทาการตัดเฉื อน
ชิ้นงานถึงจานวน 7,000 ชิ้น พบว่าบริ เวณคมตัดของพันช์
ที่ มีช่องว่างคมตัด 7%t รู ปที่ 7 (b) เกิ ดการสึ กหรอขึ้น ที่
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พันช์และดายมีการสึ กหรอเพิ่มขึ้น ตาแหน่ งที่ เริ่ มเกิ ดรอย
แตกจะห่ างจากคมตัดมากขึ้นทาให้รอยแตกที่ เกิ ดขึ้นจาก
ด้านพันช์และดายจะขยายยาวออกไปแต่ไม่บรรจบกัน ทา
ให้เนื้ อวัสดุ ที่ เหลื อ บนขอบตัดหรื อ ครี บ มี ข นาดมากขึ้ น
[15] ดังรู ปที่ 13 และชิ้นงานที่ ได้จากแม่พิมพ์ท่ี มีช่องว่าง
คมตัดมาก มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของครี บต่าที่สุด ค่าความ
สู งของครี บ จากการวัดที่ จ านวนการตัด 7,000 ชิ้ น ด้ว ย
แม่พิมพ์ที่มีช่องว่างคมตัด 7%t, 10%t, 13%t และ 16%t
มี ค่ า 37.88m, 36.08m 33.37m และ 31.42 m
หรื อ 2.37%, 2.26%, 2.09% และ 1.96% ของความ
หนาชิ้นงาน ตามลาดับ

รู ปที่ 11 การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักของพันช์
3.2 การศึกษาลักษณะคุณภาพขอบตัดชิ้นงาน

การสึ กหรอของพันช์มี ผลต่อการเปลี่ ยนแปลงของ
ขอบตัดชิ้นงานในลักษณะเหมือนกันคือส่ งผลให้ส่วนโค้ง
มน (Die roll) เพิ่มขึ้ น ส่ วนรอยตัด เฉื อนหรื อส่ วนเรี ยบ
ตรงน้อยลง (Shear surface) ส่วนรอยฉี กขาด (Fracture
surface) เพิ่มขึ้น และครี บ (Burr) มี ขนาดเพิ่มสู งขึ้นโดย
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของขอบตัดเป็ นผลมาจากการสึ ก
หรอที่ เกิ ด ขึ้ น กับ พัน ช์และดาย [4, 5, 7] โดยปกติ ขนาด
ของครี บที่ ขอบตัดชิ้นงาน สามารถบ่งบอกอายุการใช้งาน
ของแม่พิมพ์ได้ระดับหนึ่ ง การวัดความสู งของครี บชิ้นงาน
ที่ ได้จากการตัดโดยใช้แม่พิมพ์ท้ งั 4 ชุดที่ มีช่องว่างคมตัด
แตกต่างกันดังรู ปที่ 12 เมื่อนาชิ้นงานชิ้นที่ 100 ของทุกชุด
แม่ พิ ม พ์ม าท าการวัด ค่ า ความสู ง ครี บ ชิ้ น งานที่ ต ัด ด้ว ย
แม่พิมพ์ที่มีช่องว่างคมตัด 7%t, 10%t, 13%t และ 16%t
วัด ความสู ง ครี บ ได้ 16.63 m 18.03 m 20.41 m
และ 21.98 m ตามล าดั บ หรื อ 1 .04% , 1.13 % ,
1.28% และ 1.38% ของความหนาชิ้ น งาน ค่ าความสู ง
ของครี บในช่ วงเริ่ มต้นของการตัดเกิ ดขึ้ นสู งกับชิ้นงานที่
ได้จากแม่พิมพ์ที่มีช่องว่างคมตัดมาก และครี บจะเกิ ดขึ้ น
น้อยกับแม่พิมพ์ที่มีช่องว่างคมตัดน้อย ค่าความสู งของครี บ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วในช่วงแรกของการตัดโดย
ชิ้นงานที่ ได้จากแม่พิมพ์ที่มีช่องว่างคมตัดน้อยจะมี อตั รา
การเพิ่ม ขึ้ นของครี บสู งที่ สุด เนื่ องจากบริ เวณคมตัดของ

รู ปที่ 12 ความสูงของครี บบนขอบตัดชิ้นงาน

รู ปที่ 13 การขยายตัวของรอยแตกในชิ้นงาน
กรณี ที่ Clearance น้อยเกินไป [15]
3.2.1 วิเคราะห์ผลเกี่ยวกับลักษณะขอบตัดชิ้นงาน

จากผลการทดลองเมื่อนาชิ้นงานที่ได้จากการตัดด้วย
แ ม่ พิ ม พ์ ที่ ช่ อ งว่ า งค ม ตั ด ร ะ ห ว่ า งพั น ช์ แ ล ะ ด าย
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(Clearance) แตกต่ างกัน ดัง รู ป ที่ 14 พบว่าค่ าความสู ง

เนื่ อ งจากเกิ ด ค่ าความเค้น ดึ งสู ง บริ เวณคมตัด และมี การ
กระจายของค่าความเค้นน้อยกว่าลักษณะการเปลี่ยนรู ปใน
ลักษณะโค้งมนจึ งเกิดขึ้นน้อยและที่ ช่องว่างคมตัด 16%t
เกิดส่ วนโค้งมนสู งที่สุด เมื่อเริ่ มต้นการตัดชิ้นงานเกิดส่ วน
โค้งมนที่ 7%t, 10%t, 13%t และ 16%t คื อ 190.25
m 221.11 m 240.86 m และ 280.15 m หรื อ
11.89%, 13.81%, 15.05% และ 17.50% ของความ
หนาชิ้นงาน ตามลาดับ และเมื่อทาการตัดไปถึงจานวนการ
ตัดที่ 7,000 ชิ้น ส่ วนการโค้งมนจะเพิ่มเป็ น 245.75 m
274.41 m 299.77 m และ 316.21m ตามล าดับ
หรื อ 15.36%, 17.15%, 18.73% และ 19.76 % ของ
ความหนาชิ้ น งานและหลังจากนั้ นระยะการโค้งมนจะ
เพิ่มขึ้นน้อยมาก ดังรู ปที่ 15

ของครี บ (Burr) ที่ เกิ ดบนชิ้ น งานที่ ได้จากช่ วงแรกของ
การตัดเป็ นผลมาจากค่าระยะห่างของช่องว่างคมตัดซึ่งครี บ
เกิดขึ้นสู งกับชิ้นงานที่ได้จากชุดแม่พิมพ์ที่มีช่องว่างคมตัด
มาก และเกิดขึ้นน้อยกับแม่พิมพ์ที่มีช่องว่างคมตัดน้อย แต่
เมื่อจานวนการตัดเพิ่มสู งขึ้นทาให้คมตัดของพันช์และดาย
เกิ ดการสึ กหรอ คมตัดพันช์เปลี่ ยนเป็ นรัศมี ทาให้การตัด
เกิดขึ้นไม่สมบูรณ์ส่งผลให้ค่าความสูงของครี บเพิ่มขึ้นด้วย
อัตราที่ สูง ซึ่ งในช่วงนี้ อิทธิ พลของลักษณะคมตัดมีผลต่อ
การเกิ ดครี บมากกว่าช่องว่างของคมตัดแม่พิมพ์ซ่ ึ งเป็ นไป
ตามทฤษฏี [14]

รู ปที่ 14 ความสูงส่วนต่างๆ ของขอบตัดชิ้นงาน
ที่ช่องว่างคมตัด 7%t

รู ปที่ 15 ส่วนโค้งมนของชิ้นงาน

ส่ ว นโค้ง มน (Die roll) เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลง
รู ปร่ างอย่างถาวรของชิ้นงานที่ ถูกดึ งโดยคมตัดของพันช์
และดายในช่ วงแรกของการตัด พบว่าความสู งของส่ ว น
โค้ ง มนมี ค่ า มากขึ้ นในจ านวนครั้ งการตั ด ที่ เพิ่ ม ขึ้ น
เนื่ องจากการสึ กหรอของพันช์ทาให้การตัดยากขึ้นต้องใช้
แรงในการตัดสู ง ความเค้นดึงในเนื้ อวัสดุมากขึ้น ส่ งผลทา
ให้ส่วนโค้งมนเพิ่มขึ้นและการสึ กหรอด้านข้างคมตัดทาให้
ระยะช่องว่างคมตัดระหว่างพันช์และดายมากขึ้น ส่ วนโค้ง
มนจึ ง สู ง ขึ้ น ผลการวัด ส่ ว นโค้ง มนที่ ข อบตัด ชิ้ น งานที่
ช่ อ งว่ า งคมตัด 7% t มี ก ารเกิ ด ส่ ว นโค้ ง มนน้ อ ยที่ สุ ด

ส่ ว นของรอยตัด เฉื อ นหรื อ ส่ ว นเรี ย บตรง (Shear
surface) ที่ เกิ ด ขึ้ น บนขอบตัด ชิ้ น งานเกิ ด ขึ้ น สู ง ที่ สุด กับ
ชิ้ น งานที่ ผ่านการตัดด้วยแม่ พิม พ์ที่ มี ช่องว่างคมตัดน้อ ย
และเกิ ดขึ้ นน้อยกับชิ้นงานจากแม่พิมพ์ที่มีช่องว่างคมตัด
มาก และมีแนวโน้มลดลงเมื่อจานวนของการตัดเพิ่มขึ้นซึ่ ง
เกิ ดจากเนื้ อวัสดุที่ถูกคมตัดของพันช์และดายเฉื อนให้เกิ ด
เป็ นส่ วนที่ มีผิวเรี ยบตรงจะเห็ นว่าส่ วนของรอยตัดเฉื อนมี
ค่าลดลง เมื่อจานวนครั้งการตัดที่เพิ่มขึ้น เพราะการสึ กหรอ
ท าให้เกิ ด ความเค้น อัด ภายในเนื้ อ วัส ดุ ล ดลง จากผลการ
ทดลองวัคค่าความกว้างส่วนรอยตัดเฉื อนที่ขอบตัดชิ้นงาน
9
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ปรากฏว่าชิ้นงานที่ ผ่านการตัดด้วยแม่พิมพ์ที่มีช่องว่างคม
ตัด 7% t มี ค วามกว้า งของส่ ว นรอยตัด เฉื อ นมากที่ สุ ด
รองลงมาคือ 10%t, 13%t และ 16%t ตามลาดับ โดยที่
ส่วนรอยตัดเฉื อนเพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่สูงในช่วงแรกของการ
ทดลอง และเมื่ อ จานวนการตัด เพิ่ ม ขึ้ น ส่ ว นของรอยตัด
เฉื อนเริ่ มคงที่ซ่ ึ งชิ้นงานที่ผ่านการตัดด้วยแม่พิมพ์ช่องว่าง
คมตัด 7%t, 10%t, 13%t และ 16%t มี ระยะส่ วนของ
รอยตัด เฉื อ นจากการตัด ครั้ งที่ 100 คื อ 487.11 m
415.18 m 391.21 m และ 375.61 m ตามล าดับ
หรื อ 30.44% 25.94% 24.45% และ 23.47% ของ
ความหนาชิ้นงาน และเมื่อทาการตัดชิ้นงานถึง 7,000 ชิ้น
ส่ ว นของรอยตัด เฉื อ นลดลง 416.36m 335.10 m
310.21 m และ 245.69 m ตามลาดับ หรื อ 26.02%
20.94% 19.38% และ 15.35% ของความหนาชิ้ นงาน
หลังจากนั้นระยะรอยตัดเฉื อนจะมีแนวโน้มคงที่ ดังรู ปที่ 16

จานวนของการตัดเพิ่มขึ้น เนื่ องจากระยะห่ างคมตัดเพิ่มขึ้น
และลักษณะของคมตัดที่ เปลี่ยนไป โดยชิ้นงานที่ ช่องว่าง
คมตัด 16% t รอยฉี ก ขาดเกิ ด ขึ้ น สู ง ที่ สุ ด รองลงมาคื อ
13%t, 10%t และ 7%t ตามลาดับ โดยส่ วนของรอยฉี ก
ขาดเกิดขึ้นที่ขอบตัดชิ้นงานจากการตัดครั้งที่ 100 ช่องว่าง
คมตัด 7%t, 10%t, 13%t และ 16%t คือ 918.99 m
921. 05  m 924. 30  m แ ล ะ 926. 48 m ห รื อ
57.43% 57.56% 57.76% และ 57.90% ของความ
หนาชิ้ น งาน ตามล าดับ และเมื่ อท าการตัด ชิ้ น งานไปถึ ง
7,000 ชิ้ น ส่ วนของรอยฉี กขาดเพิ่มขึ้นเป็ น 940.58 m
9 4 7 .0 2  m 9 5 0 .6 3  m และ 9 5 2 .6 6  m ห รื อ
58.78% 59.18% 59.41% และ 59.54% ของความ
หนาชิ้นงาน ตามลาดับ ดังรู ปที่ 17

รู ปที่ 17 ระยะการฉี กขาดของชิ้นงาน
3.2.2 ภาพถ่ายด้านข้างของขอบตัดชิ้นงาน

รู ปที่ 16 ส่วนรอยตัดเฉื อนหรื อส่วนเรี ยบตรง
ส่วนของรอยฉี กขาด (Fracture surface) ที่ขอบตัด
ชิ้นงานเกิ ดขึ้นสู งกับชิ้นงานที่ ผ่านการตัดด้วยแม่พิมพ์ที่มี
ช่องว่างคมตัดมาก เนื่ องจากขณะพันช์เพิ่มระยะการกดลึก
หลังจากเกิดการเฉื อนค่าความเค้นดึ งจะเพิ่มขึ้นสู ง จนเลย
ขีดจากัดค่าความแข็งแรงดึ งของวัสดุ ทาให้วสั ดุ ขาดออก
จากกันในลักษณะการฉี กเกิ ดเป็ นรอยขรุ ขระ และเกิ ดขึ้ น
ต่ า กับ ชิ้ น งานที่ ไ ด้จ ากแม่ พิ ม พ์ ที่ มี ช่ อ งว่า งคมตัด น้ อ ย
แนวโน้ม การเกิ ดรอยแตกจากการฉี กขาดจะเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ

(a) ชิ้นที่ 100

(b) ชิ้นที่ 7,000

รู ปที่ 18 ขอบตัดชิ้นงานที่ช่องว่างคมตัด 7%t
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จากรู ปที่ 18 เป็ นการเปรี ยบเทียบขอบตัดชิ้นงานที่ได้
จากการตัดครั้งที่ 100 ถึงการตัดครั้งที่ 7,000 โดยช่วงเริ่ ม
ต้น การตัด บริ เวณคมตัด ของแม่ พิ ม พ์ยงั ไม่มี การสึ กหรอ
ความสู งของครี บเกิ ดขึ้ นเล็กน้อย ขอบตัดของชิ้ นงานใน
ส่ วนต่างๆ ก็มีการเปลี่ ยนแปลงเพียงเล็กน้อย เมื่ อจานวน
การตัด เพิ่ มขึ้ น ท าให้คมตัดของพัน ช์แ ละดายเกิ ดการสึ ก
หรอทาให้ลกั ษณะของคมตัด เปลี่ ยนแปลงไปตาแหน่ งที่
เริ่ มเกิ ดรอยแตกจะห่ างจากคมตัดมากขึ้ น คื อ เลื่ อนสู งขึ้ น
เหนือรัศมีคมตัดทาให้เนื้อวัสดุที่เหลือบนขอบตัดหรื อครี บ
มีขนาดใหญ่มากขึ้น และจากรู ปที่ 19 เป็ นขอบตัดชิ้นงาน
ที่ ไ ด้ จ ากการตั ด ครั้ งที่ 7,000 ด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์
อิ เล็ ก ต ร อ น แ บ บ ส่ อ ง ก ว าด ( Scanning Electron

4.2 การสึ ก หรอของพัน ช์มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ยนแปลง

ของขอบตัดชิ้นงานในลักษณะเหมือนกันคือส่งผลให้ส่วน
โค้ง มน (Die roll) เพิ่ ม ขึ้ น ส่ ว นของรอยตัด เฉื อ นหรื อ
ส่ วนเรี ยบตรงน้อยลง (Shear surface) ระยะการฉี กขาด
(Fracture surface) เพิ่มขึ้ น และครี บ (Burr) จะมีขนาด
เพิ่มสูงขึ้น
4.3 ระยะช่ อ งว่ า งคมตั ด ระหว่ า งพัน ช์ แ ละดายมี
อิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าน้ าหนักของพันช์ โดยพันช์
ที่ช่องว่างคมตัด 7%t มีอตั ราการลดลงของน้ าหนักสูงที่สุด
รองลงมาคือ 10%t, 13%t และ 16%t โดยมีแนวโน้มไป
ในทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ ปริ ม าณการสึ ก หรอของแม่ พิ ม พ์
อัตราการลดลงของน้ าหนักเกิ ดขึ้นสู งในช่วงแรกของการ
ตัด เนื่องจากช่วงนี้มีการสึ กหรอเกิดขึ้นสูง

Microscope, SEM)

ข้ อเสนอแนะ

การสึ กหรอของแม่พิมพ์แปรผกผันกับระยะช่องว่าง
คมตัดระหว่างพัน ช์และดาย คื อระยะช่ องว่างคมตัด น้อย
การสึ กหรอจะเกิดขึ้นสู ง แต่ถา้ ระยะช่องว่างคมตัดมากการ
สึ ก หรอจะเกิ ด ขึ้ น น้ อ ยลง ส่ ว นคุ ณ ภาพขอบตัด ชิ้ น งาน
ขึ้นอยูก่ บั ระยะช่องว่างคมตัดระหว่างพันช์และดาย ดังนั้น
การประยุกต์ ใช้ในงานในอุ ต สาหกรรมจึ ง ต้อ งค านึ งถึ ง
ปริ ม าณการผลิ ต และคุ ณ ภาพชิ้ น งานเป็ นส าคัญ คื อ ถ้า
ต้องการคุณภาพขอบตัดชิ้นงานคุณภาพสู ง แต่ปริ มาณการ
ผลิ ตไม่มากแนะน าให้เลือกใช้ระยะช่ องว่างคมตัด ที่ มีค่า
น้อย แต่ถา้ ปริ มาณการผลิตค่อนข้างสู งแนะนาให้เลือกใช้
ระยะช่องว่างคมตัดระหว่างพันช์และดายที่ มีค่าปานกลาง
ถึงมากสาหรับการตัดเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง

รู ปที่ 19 ขอบตัดชิ้นงานที่ช่องว่างคมตัด 7%t
ด้วยกล้อง SEM

4. สรุ ปผลการทดลอง

ระยะช่ อ งว่ า งคมตัด ระหว่ า งพัน ช์ แ ละดายมี
อิ ท ธิ พ ลต่ อการสึ ก หรอที่ เกิ ดขึ้ น ในแม่ พิ มพ์ การสึ ก หรอ
เกิ ด ขึ้ นสู ง ที่ สุ ด กับ แม่ พิ ม พ์ ที่ มี ช่ อ งว่ า งคมตัด น้ อ ย คื อ
ช่องว่างคมตัด 7%t เนื่ องจากการเสี ยดสี ระหว่างพันช์และ
ดายกับชิ้นงานเกิดขึ้นสู ง ทาให้คมตัดของพันช์เปลี่ยนเป็ น
รัศมี และการสึ กหรอจะเกิดขึ้นน้อยกับแม่พิมพ์ที่มีช่องว่าง
คมตัดมาก คือช่องว่างคมตัด 16%t เนื่ องจากการเสี ยดสี ที่
เกิ ดขึ้ นน้อยกว่า โดยการสึ กหรอที่ เกิ ดขึ้นบริ เวณด้านข้าง
ของคมตัดมากกว่าด้านหน้าคมตัดพันช์
4.1

5. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นี้ ได้รับสนับสนุนงบประมาณในการทาวิจยั
จากมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์
คณะผูว้ จิ ยั ใคร่ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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