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บทคัดย่อ 

กระบวนการหมุนขึน้รูปแผ่นโลหะได้มีการศึกษาและพัฒนาวิธีการกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน  ใน

บทความนีมุ้่งศกึษาถึงอิทธิพล เก่ียวกบัรัศมีและการเคลื่อนท่ีของลกูรีดท่ีมีผลต่อคณุภาพชิน้งานในกระบวนการ

หมนุขึน้รูป  มีลกัษณะการเคลื่อนท่ีแบบเส้นตรง  แบบหมนุโค้งออก  และแบบหมนุโค้งเข้า ดงันัน้งานวิจยันีจ้ึงมี

วตัถปุระสงค์ท่ีจะศกึษาอิทธิพลรัศมีการเคลื่อนท่ีของลกูรีดผสมกนัระหว่างการเคลื่อนท่ีแบบหมนุโค้งออกกบัแบบ

หมนุโค้งเข้า โดยกําหนดรัศมีการเคลื่อนท่ีของลกูรีดท่ี  50, 70  และ  90  มิลลิเมตร  สภาวะการหมนุขึน้รูปกําหนด

ความเร็วรอบหมนุชิน้งาน 600 รอบ/นาที อตัราป้อน 0.2 มิลลิเมตร/รอบ   รัศมีมนลกูรีด 3 มิลลิเมตร โดยทําการ

ขึน้รูปอลมิูเนียม เกรด  AA - 1100 ความหนา 1.2 มิลลิเมตร เพ่ือศกึษาอิทธิพลของแรงในแนวแกน  ความหนา  

และความแข็งของชิน้งาน  จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ารัศมีและการเคลื่อนท่ีของลูกรีด ท่ี 90 มิลลิเมตร 

ส่งผลต่อค่าความหนา และแรงในแนวแกนน้อยสดุ แต่ความแข็งของชิน้งานมีค่าต่ําสดุ กล่าวได้ว่ารัศมีและการ

เคลื่อนท่ีของลกูรีดท่ีคา่สงูขึน้มีแนวโน้มทําให้ความหนาและคณุภาพชิน้งานดีขึน้ 
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ABSTRAC 

Sheet metal spinning has been significantly developments in recent years.  This paper aims to 

study the influence of radius and rolling path profiles of the spinning roller on part qualities of an 

aluminum cup produced by a spinning process.  An experiment was carried out by using three 

different roller path profiles such as linear path, convex and concave linear which has three different 

rolling radiuses i.e. 50, 70 and  90 mm. The spinning process of an aluminum cup was conducted by 

using 600 rpm. of workpiece revolution, 0.2 mm./rev rate  and the 3 mm of tool nose-radius. 
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The results showed that the tool path radius influenced the spinning force, wall thickness and 

hardness variations. Using the 90 mm. radius of the rolling path not only caused lower spinning 

forcetool path and the radius of the spinning roller were significantly influenced on the product quality. 
 

บทนํา 

การหมนุขึน้รูปโลหะแผ่นเป็นกระบวนการหนึง่ของการขึน้รูปโลหะ ชิน้งาน (Blank Size) เป็นโลหะแผ่นท่ี

ถูกทําให้เปลี่ยนรูปตามลกัษณะรูปทรงของเมนเดล (Mandrel) โดยลกูรีด (Roller) ค่อย ๆ กดชิน้งานจนกระทั่ง

แนบกบัเมนเดล จนได้รูปทรงของชิน้งาน ดงัรูปท่ี 1 ในระหวา่งกาหมนุรีดขึน้รูปชิน้งานจะถกูยึดระหว่างเมนเดลกบั

แผ่นกดชิน้งานท่ีเกิดจากแรงในการยนัศนูย์ท้ายของเคร่ืองกลงึ  ลกัษณะของการหมนุขึน้รูปจะทํางานพร้อมกนั  3  

สว่นหลกั ๆ คือ ความเร็วรอบ (Spindle)  ระยะทางการเคลื่อนท่ี (Feed)   และแรงกดชิน้งาน (Tail  Stock)   วสัดท่ีุ

ใช้ในกระบวนการหมนุขึน้รูปส่วนใหญ่เป็นโลหะบริสุทธ์ิ สแตนเลส และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก [1] กระบวนการนี ้

สามารถขึน้รูปชิน้งานท่ีมีความหนาตัง้แต ่0.5 – 30  มม. และขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางตัง้แต ่ 10 มม. ถงึ  5  ม.  

 
 

รูปที่ 1  ขัน้ตอนกระบวนการหมนุขึน้รูป [1] 

L.Wang , H.Long [2] ได้ศกึษาการลกัษณะการเคลื่อนท่ีของลกูรีด  4 ลกัษณะ โดยทําการศกึษาการเคลื่อนท่ีของ

ลกูรีดแบบผสมระหวา่ง แบบหมนุโค้งเข้ากบัแบบหมนุโค้งออก (Combined concave and convex) แบบหมนุโค้ง

ออก (Concave) แบบหมนุโค้งเข้า (Convex) และการเคลื่อนท่ีแบบเส้นตรง(Linear)  ผลการเคลื่อนท่ีของลกูรีดมี

อิทธิพลตอ่แรงท่ีเกิดขึน้ขณะรีด ความหนาท่ีเปลี่ยนไปหลงัการหมนุขึน้รูป ผลปรากฏวา่การเคลื่อนท่ีของลกูรีดแบบ

หมนุโค้งออก ใช้แรงในการเคลื่อนท่ีขณะหมนุขึน้รูปสงูสดุของลกัษณะการเคลื่อนท่ีทัง้หมด ส่วนการเคลื่อนท่ีแบบ

หมนุโค้งเข้า พบวา่แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงความหนาต่ําสดุ และรัศมีในการเคลื่อนท่ีของลกูรีดมีผลต่อความ

หนาชิน้งาน กล่าวคือ รัศมีการเคลื่อนท่ีของลูกรีดเพ่ิมขึน้ แนวโน้มของความหนาจะเปลี่ยนแปลง H.C.Sortais 

S.Kobayashi and E.G.Thomsen [3] ศกึษาความหนาของถ้วยท่ีเปลี่ยนแปลงในการหมนุขึน้รูปกรวยอะลมิูเนียม  

และสร้างสมการหาแรงการหมนุขึน้รูปในแนวเส้นสมัผสัขึน้มาจากวิธีงานอดุมคติ โดยสมมุติว่าไม่เกิดการย่นใน

ระหวา่งการขึน้รูป  จากผลการศกึษาพบวา่ความเค้นในแนวรัศมีเป็นสาเหตใุห้เกิดความหนาของถ้วยไม่คงท่ี  และ

หาแรงการหมนุขึน้รูปในแนวเส้นสมัผสัท่ีได้จากทฤษฎีกบัผลการทดลองออกมาดีท่ีความหนาของอะลมิูเนียม 0.05 

นิว้ และออกมาไม่ดีท่ีความหนาของอะลมิูเนียม 0.088 นิว้  M.M.EI-Khabeery M.Fattouh; M.N.EI-Sheikh and 

O.A.Hamed [4] ทดลองสปินน่ิงรูปถ้วยอะลมิูเนียมทรงกระบอกเพ่ือศกึษาถงึผลกระทบจากมมุลกูกลิง้  อตัราการ

ป้อน  และ  รัศมีมนลกูกลิง้  ท่ีทําให้อตัราส่วนการหมนุขึน้รูป (Spinning ratio) สงูสดุ  ความกลม (Roundness) 

ความหยาบผิว (Surface roughness) และแรงในการหมนุขึน้รูปเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพแห้งและความหนา
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ถ้วยเท่ากบัความหนาเดิมของแผ่นชิน้งาน  จากผลทดลองสรุปได้ว่า เม่ือลดมุมลกูกลิง้ทําให้ความหนาของถ้วย

เบ่ียงเบนจากความหนาเดิมของแผ่นชิน้งานน้อยลง ความกลมของชิน้งานเพ่ิมขึน้ ผิวถ้วยเรียบขึน้ อตัราส่วนการ

หมุนขึน้รูปสูงสุดเพ่ิมขึน้ และใช้แรงในการหมุนขึน้รูปเพ่ิมขึน้ เม่ือลดอตัราป้อนทําให้ถ้วยมีความกลมของถ้วย

เพ่ิมขึน้ อัตราส่วนการหมุนขึน้รูปสูงสุดเพ่ิมขึน้ และใช้แรงการหมุนขึน้รูปเพ่ิมขึน้ การเพ่ิมรัศมีมนลูกกลิง้ทําให้

ความหนาของถ้วยเบ่ียงเบนจากความหนาเดิมของแผ่นชิน้งานแรงในการหมนุขึน้รูปกบัความกลมของถ้วยเพ่ิมขึน้  

แตอ่ตัราสว่นการหมนุขึน้รูปสงูสดุกลบัลดลง มีคา่เท่ากบั 1.9 เม่ือใช้มมุลกูกลิง้เท่ากบั 30 และ 40 องศา 

 จากท่ีได้ทําการศึกษางานวิจัยดังกล่าว จึงได้จัดทําโครงการวิจัยขึน้ โดยทําการศึกษารัศมีและการ

เคลื่อนท่ีของลกูรีดแบบผสมแบบผสมระหว่างแบบหมนุโค้งออกกบัแบบหมนุโค้งเข้า (Combined concave and 

convex) เพ่ือศกึษาอิทธิพลการขึน้รูปด้วยกระบวนการหมุนขึน้รูป (Spinning) ท่ีมีผลต่อคุณภาพชิน้งานรูปถ้วย

อลมิูเนียม 
 

ทฤษฎีท่ีใช้ในงานวิจัย 

ในกระบวนการหมุนขึน้รูปโลหะแผ่นสามารถจําแนกได้ เป็น 2 ประเภทหลกั คือ  การหมุนขึน้รูปแบบ

ธรรมดา (Conventional spinning) ดงัรูปท่ี 2 (ก)  ชิน้งานเปลี่ยนรูปจนได้รูปร่างตามต้องการโดยผ่านการรีดอย่าง

อิสระเพ่ือรักษาความหนาเดิม )( 0t   แตข่นาดเส้นผ่านศนูย์กลางของแผ่นชิน้งาน )( 1D  จะเปลี่ยนแปลงจากขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลางเดิม )(Do  ตรงกันข้ามการหมุนขึน้รูปแบบเฉือน (Shear spinning)  ลูกรีดจะเปลี่ยนรูปร่าง

ชิน้งานในทิศทางเดียว ดงัรูปท่ี 2 (ข) ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางในการหมนุขึน้ )( 1D  ยงัคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่ความ

หนาของผนงัชิน้งานจะลดลงอย่างตอ่เน่ือง ความหนาของชิน้งานสดุท้ายของการหมนุขึน้รูปชิน้งาน )( 1t สามารถ

คํานวณได้จากกฎของซายน์ลอว์ (Sine law) 

αsin01 tt =  

โดยท่ี  0t  คือ ความหนาเดิมของชิน้งาน  ,α คือ มมุเอียงของเมนเดล 

 

            (ก)การหมนุขึน้รูปแบบธรรมดา  (ข) การหมนุขึน้รูปแบบเฉือน 

รูปที่ 2 การหมนุขึน้รูปแบบธรรมดาและการหมนุขึน้รูปแบบเฉือน 
 

ลกัษณะการเคลื่อนท่ีของลกูรีดแบ่งเป็น  3 ลกัษณะหลกั คือ   การเคลื่อนท่ีแบบเส้นตรง (Linear) ดงัรูปท่ี 3 (ก)   

แบบหมนุโค้งออก (Concave) รูปท่ี 3  (ข)  และแบบหมนุโค้งเข้า (Convex) ดงัรูปท่ี 3 (ค) ผลการเคลื่อนท่ีของลกู

รีดมีผลกระทบต่อแรงท่ีเกิดขึน้ขณะรีด และความหนาท่ีเปลี่ยนไปหลงัการหมนุขึน้รูปการเคลื่อนท่ีของลกูรีดแบบ

หมนุตามเข็มใช้แรงในการเคลื่อนท่ีขณะหมนุขึน้รูปสงูสดุของลกัษณะการเคลื่อนท่ีทัง้หมด ส่วนการเคลื่อนท่ีแบบ

หมุนทวนเข็ม พบว่าแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงความหนาต่ําสุด และรัศมีในการเคลื่อนท่ีของลูกรีดมีผลต่อ
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ความหนาชิน้งาน กล่าวคือ รัศมีการเคลื่อนท่ีของลูกรีดเพ่ิมขึน้แนวโน้มของความหนาและแรงจะเปลี่ยนไป 

ลกัษณะการเคลื่อนท่ีของลกูรีดดงัรูปท่ี 3 

 
(ก)การเคลื่อนท่ีแบบเส้นตรง       (ข) การเคลื่อนท่ีแบบหมนุโค้งออก       (ค)  การเคลื่อนท่ีแบบหมนุโค้งเข้า 

รูปที่ 3 ลกัษณะการเคลื่อนท่ีของลกูรีด (Roller Path and Passes) 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 การดําเนินการวิจยัการหมนุขึน้รูปชิน้งานถ้วยอลมิูเนียมด้วยกระบวนการหมนุขึน้รูป (Spinning) เพื่อ

นํามาวิเคราะห์ความหนาของชิน้งานซึง่มีแนวทางการดําเนินการดงันี ้

 1. เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีใช้ดําเนินการวิจยั 

 2. ขัน้ตอนการดําเนินการวิจยั 

 3. วิธีการดําเนินงาน 

1. เคร่ืองและอุปกรณ์ที่ใช้ดําเนินการวิจัย 

 1. เคร่ืองกลงึ CNC       1   เคร่ือง 

 2. แมพิ่มพ์สปินน่ิง (Mandrel) รัศมี 70 มม.     1   ชดุ 

 3. ลกูรีด (Roller)         1   ชดุ 

 4. อปุกรณ์วดัแรง ( Load cell )       1   ชดุ 

 5. เคร่ืองทดสอบความแข็ง (Hardness)     1   ชดุ 

 6. เคร่ือง EDM Wire Cut       1   เคร่ือง  

 7. เคร่ืองวดัความหนาชิน้งาน (CMM)     1   เคร่ือง 

2. ขัน้ตอนการดาํเนินการวิจัย 

 ขัน้ตอนการดําเนินการวิจยัการหมนุขึน้รูปแบ่งออกเป็นแนวทางการดําเนินการดงันี ้ 

 2.1 ชดุแมพิ่มพ์หมนุรีดขึน้รูป 

  2.1.1 วสัดแุมพิ่มพ์ เป็นเหลก็กล้าเคร่ืองมือ SKD 11 กลงึขึน้รูปแมพิ่มพ์หมนุขึน้รูปชิน้งาน โดยมี

ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 97.6 มิลลิเมตร สงู 49.8 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางก้นถ้วย 49.6 มิลลิเมตร 

และรัศมีของถ้วย 70 มิลลิเมตร 

  2.1.2 ชุดลกูรีดขึน้รูป เป็นเหล็กกล้าเคร่ืองมือ SKD 11 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 80 มิลลิเมตร 

หนา 20 มิลลิเมตร และมีรัศมีมนลกูรีด 3 มิลลิเมตร พร้อมอปุกรณ์จบัยดึลกูรีด 

2.2 วสัดชิุน้งาน 

ในการศกึษาได้ทําการหมนุขึน้รูปถ้วยด้วยกระบวนการหมนุขึน้รูปอลมิูเนียม เกรด  AA – 1100  ความหนา 

1.2 มม. ก่อนการกําหนดขนาดชิน้งานเร่ิมต้น (Blank size) ได้คํานวณหาขนาดชิน้งานก่อนทําการหมนุขึน้รูป ได้ขนาด

เส้นผ่านศนูย์กลาง 135 มม. ซึง่ได้มาจากการคํานวณทฤษฎีของ O.Music [3] มีองค์ประกอบทางเคมีและคณุสมบติั

ทางกลของวสัดอุลมิูเนียมเกรด AA – 1100 ดงัแสดงในตารางท่ี 1  



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

251 

ตารางที่ 1 แสดงคณุสมบตัิทางกลและสว่นประกอบทางเคมีของวสัดอุลมูิเนียมเกรด  AA - 1100 
 

 

  Al     Si       Fe      Mn       Zn            Cu           อ่ืน ๆ 
Tensile  strength     Yield  strength    Shear  strength   Hardnesss 

        (MPa)                (MPa)                 (MPa)             (HB) 

99     1      1       0.05     0.10   0.05 - 0.20    0.05            90                     34                       62               23 

 

3. วิธีการดาํเนินงาน 

3.1 เง่ือนไขในการทดลอง 

  ในงานวิจยันีไ้ด้ทําการเปรียบเทียบผลการทดลองอิทธิพลของรัศมีการเคลื่อนท่ีของลกูรีดในการหมนุขึน้รูป

ถ้วย วิเคราะห์ชิน้งานถ้วยหลงัการหมนุขึน้รูปมีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางปากถ้วย 100 มม.เส้นผ่านศนูย์กลางก้นถ้วย 

52 มม.และมีความลกึ 50 มม. รัศมีการเคลื่อนท่ีของลกูรีดท่ีใช้ 50 , 70 และ 90 มม.ดงัแสดงในตารางท่ี 2 โดยการ

ทดลองนีทํ้าการศกึษาการเคลื่อนท่ีของลกูรีดแบบผสมกนัระหว่างการเคลื่อนท่ีแบบหมนุโค้งออกกบัแบบหมนุโค้งเข้า 

ดงัแสดงในรูปท่ี 4 เพ่ีอศกึษาพฤติกรรมการเปลี่ยนรูปตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4  กระบวนการหมนุขึน้รูป 
 

ตารางที่ 2 แสดงระดบัและเง่ือนไขในการทดลอง 

Factor Code 
Level 

1 2 3 

Feed Rate (mm./rev.) Fr 0.2 0.2 0.2 

Spindle Speed (rpm.) S 600 600 600 

Tool path  

Mandrel 

ก้นถ้วยหลงัการขึน้รูป ขนาด 52 มิลลเิมตร 

ปากถ้วยหลงัการขึน้รูป ขนาด 100 มิลลเิมตร 

50 มิลลเิมตร  

รัศมีถ้วย 70 มิลลเิมตร 
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Radius Rolling Paths (mm.) Rp 50 70 90 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
 

1. อิทธิผลของรัศมีและการเคล่ือนท่ีของลูกรีดท่ีมีผลต่อแรงท่ีใช้ในการหมุนขึน้รูป 

การทดลองการหมนุขึน้รูปชิน้งานรูปถ้วยด้วยวสัดอุลมิูเนียม เกรด  AA - 1100 โดยเปรียบเทียบรัศมีการ

เคลื่อนท่ีของลกูรีดท่ี 50 , 70 และ 90 มม. รัศมีเมนเดล 70 มม. รัศมีมนลกูรีด 3 มม. ระยะทางในการรีด 50 มม.

ความเร็วรอบ 600 rpm. อตัราป้อน 0.2 mm./rev. และแรงดนัชิน้งาน 15 Mpa. ผลการทดลองแสดงดงัรูปท่ี 5 

 
 

Step roller toolpath
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                          AL-1100 (Spinning  Process)

For Spindel 600 rpm. , Feed 0.2 mm/rev.,Roller nose radius 3 mm.

 
รูปที่ 5 แรงในการหมนุขึน้รูปชิน้งานด้วยกระบวนการหมนุขึน้รูป 

 

 ผลการทดลองการหมนุขึน้รูปถ้วยอลมิูเนียมด้วยกระบวนการหมนุขึน้รูป จากรูปท่ี 5 พบว่ารัศมีและการ

เคลื่อนท่ีของลกูรีดทัง้ 3 รัศมี ตําแหน่งของแรงหมนุขึน้รูปท่ีบริเวณขอบปากถ้วยเกิดขึน้สงูสดุ มีแนวโน้มเหมือนกนั 

คือ ตําแหน่งการโน้ม ครัง้ท่ี 1 ใช้แรงหมนุขึน้รูปสงูสดุ และลดลงอย่างต่อเน่ืองจนถึงครัง้ท่ี 9 ใช้แรงหมนุขึน้รูป

ต่ําสดุ จากกราฟเปรียบเทียบแรงการหมนุขึน้รูปพบวา่ รัศมีและการเคลื่อนท่ีของลกูรีดท่ี 50 มม. ใช้แรงในการหมนุ

ขึน้รูปสงูสดุ  สาเหตเุกิดจากรัศมีการเคลื่อนท่ีน้อย ความชนัของการเคลื่อนท่ีสงูขึน้ตามไปด้วย  ขณะท่ีลกูรีดสมัผสั

กบัชิน้งาน การหมนุรีดตามแนวรัศมีเป็นไปได้ยาก ทําให้โลหะไหลตวัยากขึน้ จึงทําให้เกิดแรงต้านในการหมนุขึน้

รูปสงู สง่ผลให้แรงในการหมนุขึน้รูปสงูตามไปด้วย ซึง่รัศมี 50 , 70 และ 90 มม.โดยแรงในการหมนุขึน้รูปสงูสดุมี

คา่เฉลี่ยท่ี 22.67KN, 22.11KN และ 21.89KN ตามลําดบั จากผลการทดลองแสดงให้เห็นวา่รัศมีและการเคลื่อนท่ี

ของลกูรีด มีอิทธิผลตอ่แรงในการหมนุขึน้รูป ซึง่รัศมีและการเคลื่อนท่ีของลกูรีดมีคา่สงูขึน้ แนวโน้มแรงในการหมนุ

ขึน้รูปมีคา่ลดลง 
 

2. อิทธิผลของรัศมีและการเคล่ือนท่ีของลูกรีดท่ีมีผลต่อความหนาชิน้งานหลังการหมุนขึน้รูป 

AA - 1100  (Spinning Process) 

For Spindle 600 rmp. Feed 0.2 mm/rev. Roller nose radius 3mm.  
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จากผลการทดลองการหมนุขึน้รูป  ชิน้งานท่ีมีความสมบรูณ์ไมเ่กิดรอยแตกและรอยย่น มาทําการผ่าวดัความ

หนาของผนงัชิน้งานตัง้แต่ก้นถ้วยไปจนถึงปากถ้วยจํานวน 37 จุดมีระยะห่างเท่ากบั 2 มม. เพ่ือเปรียบเทียบความ

แตกตา่งความหนาของผนงัชิน้งานท่ีได้จากรัศมีและการเคลื่อนท่ีของลกูรีดท่ีแตกตา่งกนัมีผลการทดลองดงัรูปท่ี 6 
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                          AL-1100 (Spinning  Process)

For Spindel 600 rpm. , Feed 0.2 mm/rev.,Roller nose radius 3 mm.

 

รูปที่ 6  แสดงคา่ความหนาผนงัชิน้งานหลงัจากการหมนุขึน้รูป 
 

จากรูปท่ี 6 ผลความแตกต่างของความหนาชิน้งาน โดยใช้รัศมีและการเคลื่อนท่ีท่ีแตกต่างกนั เห็นได้ว่า

ขนาดของรัศมีและการเคลื่อนท่ี มีอิทธิผลต่อการเปลี่ยนแปลงความหนาของชิน้งาน เน่ืองจากขนาดรัศมีและการ

เคลื่อนท่ีของลกูรีดท่ีแตกต่างกนั ทําให้ชิน้งานไหลตวัได้ยาก  รัศมีและการเคลื่อนท่ีของลกูรีดท่ีมีค่าน้อย  โลหะมี

อตัราการเปลี่ยนรูปลดลงมากสดุ เปรียบเทียบกบัความหนาเดิม จากกราฟรัศมีและการเคลื่อนท่ีลกูรีดท่ี 50  มม. 

มีการเปลี่ยนแปลงความหนาลดลง มีคา่เฉลี่ย 0.883 มิลลิเมตร คิดเป็น 31.65 เปอร์เซน็ต์ เป็นคา่การเปลี่ยนแปลง

ความหนามากท่ีสดุ รัศมี 70 มีค่าเฉลี่ย 0.975 มิลลิเมตร คิดเป็น 22.43 เปอร์เซ็นต์ และ 90 มีค่าเฉลี่ย 0.982 

มิลลิเมตร คิดเป็น 21.73 เปอร์เซน็ต์ ซึง่ผลการวิจยัมีความสอดคล้องกบัผลการทดลองของ L.Wang , H.Long [2] 

รัศมีในการเคลื่อนท่ีของลกูรีดมีผลตอ่ความหนาชิน้งาน 
 

3.อิทธิผลของรัศมีและการเคล่ือนท่ีของลูกรีดท่ีมีผลต่อความแข็งชิน้งานหลังการหมุนขึน้รูป 

จากผลการทดลองการหมนุขึน้รูป  นําชิน้งานมาทําการวดัความแข็งแบบ  Vickers (HV) ตัง้แต่ก้นถ้วยไป

จนถงึปากถ้วย จํานวน 8 จดุ มีระยะห่างเท่ากบั 6 มม. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่ความแข็งชิน้งานท่ีได้จาก

รัศมีและการเคลื่อนท่ีของลกูรีด ท่ีแตกตา่งกนัมีผลการทดลองดงัภาพท่ี 7 

AA - 1100  (Spinning Process) 

For Spindle 600 rmp. Feed 0.2 mm/rev. Roller nose radius 3mm.  
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                               AL-1100 (Spinning  Process)

For Spindel 600 rpm. , Feed 0.2 mm/rev.,Roller nose radius 3 mm.

 
 

รูปที่ 7 แสดงความแข็งของชิน้งานหลงัจากการหมนุขึน้รูป 

ผลการทดลองการหมนุขึน้รูปถ้วยอลมิูเนียมด้วย จากรูปท่ี 7 พบว่ารัศมีและการเคลื่อนท่ีของลกูรีดทัง้ 3 

รัศมี มีแนวโน้มเหมือนกนั คือ ความแข็งค่อยๆ เพ่ิมสงูขึน้จากจุดเร่ิมต้นไปจนถึงจุดสดุท้ายของชิน้งาน จากกราฟ

การเปรียบเทียบค่าความแข็งพบว่า รัศมีและการเคลื่อนท่ีของลูกรีดท่ี 90 และ 70 มม.ให้ค่าความแข็งเพ่ิมขึน้ 

ค่าเฉลี่ย 6.01 และ 6.26 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดบั รัศมีและการเคลื่อนท่ีของลกูรีดท่ี 50 มม.ให้ค่าความแข็งสงูสุด 

คา่เฉลี่ย 6.76 เปอร์เซน็ต์ สาเหตเุกิดจากรัศมีและการเคลื่อนท่ีน้อย จํานวนครัง้ในการรีดเพ่ิมมากขึน้ทําให้ชิน้งาน

เกิดความเครียดสงูขึน้ ส่งผลให้ผิวของชิน้งานมีความแข็งเพ่ิมมากขึน้ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ารัศมีและ

การเคลื่อนท่ีของลกูรีด มีอิทธิผลต่อความแข็งบริเวณผิวชิน้งานในการหมนุขึน้รูป ซึง่รัศมีและการเคลื่อนท่ีของลกู

รีดมีคา่สงูขึน้ แนวโน้มคา่ความแข็งผิวชิน้งานมีคา่ลดลง 

 

สรุปผลการทดลอง 

จากการศึกษาอิทธิผลของรัศมีและการเคลื่อนท่ีของลูกรีดในการหมุนขึน้รูปถ้วยอลูมิเนียม ให้ผลการ

ทดลองสรุปได้ดงันี ้

1. รัศมีและการเคลื่อนท่ีของลกูรีดมีอิทธิผลตอ่แรงในการหมนุขึน้รูป ซึง่รัศมีและการเคลื่อนท่ีของลกูรีดมี

คา่สงูขึน้ แนวโน้มแรงในการหมนุขึน้รูปมีคา่ลดลง 

2. รัศมีและการเคลื่อนท่ีของลกูรีด มีอิทธิผลต่อความหนาชิน้งาน คือแนวโน้มรัศมีและการเคลื่อนท่ีของ

ลกูรีดเพ่ิมมากขึน้ อตัราการเปลี่ยนแปลงความหนามีคา่ลดลง 

3. รัศมีและการเคลื่อนท่ีของลกูรีด มีอิทธิผลตอ่ความแข็งบริเวณผิวชิน้งานในการหมนุขึน้รูป ซึง่รัศมีและ

การเคลื่อนท่ีของลกูรีดมีคา่สงูขึน้ แนวโน้มคา่ความแข็งผิวของชิน้งานมีคา่ลดลง 

 

 

 

 

AA - 1100  (Spinning Process) 

For Spindle 600 rmp. Feed 0.2 mm/rev. Roller nose radius 3mm.  
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