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การศึกษาอิทธิพลของรั ศมีและลักษณะการเคลื่อนที่ของลูกรีดที่มีผลต่ อคุณภาพชิน้ งานรู ปถ้ วย
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บทคัดย่ อ
กระบวนการหมุนขึน้ รู ปแผ่นโลหะได้ มีการศึกษาและพัฒนาวิธีการกันอย่างกว้ างขวางในปั จจุบัน ใน
บทความนี ้มุ่งศึกษาถึงอิทธิ พล เกี่ยวกับรัศมีและการเคลื่อนที่ของลูกรี ดที่มีผลต่อคุณภาพชิ ้นงานในกระบวนการ
หมุนขึ ้นรู ป มีลกั ษณะการเคลื่อนที่แบบเส้ นตรง แบบหมุนโค้ งออก และแบบหมุนโค้ งเข้ า ดังนัน้ งานวิจยั นีจ้ ึงมี
วัตถุประสงค์ที่จะศึกษาอิทธิพลรัศมีการเคลื่อนที่ของลูกรี ดผสมกันระหว่างการเคลื่อนที่แบบหมุนโค้ งออกกับแบบ
หมุนโค้ งเข้ า โดยกําหนดรัศมีการเคลื่อนที่ของลูกรี ดที่ 50, 70 และ 90 มิลลิเมตร สภาวะการหมุนขึ ้นรู ปกําหนด
ความเร็ วรอบหมุนชิ ้นงาน 600 รอบ/นาที อัตราป้อน 0.2 มิลลิเมตร/รอบ รัศมีมนลูกรี ด 3 มิลลิเมตร โดยทําการ
ขึ ้นรู ปอลูมิเนียม เกรด AA - 1100 ความหนา 1.2 มิลลิเมตร เพื่อศึกษาอิทธิพลของแรงในแนวแกน ความหนา
และความแข็งของชิ น้ งาน จากผลการทดลองแสดงให้ เห็นว่ารั ศมีและการเคลื่อนที่ ของลูกรี ด ที่ 90 มิลลิเมตร
ส่งผลต่อค่าความหนา และแรงในแนวแกนน้ อยสุด แต่ความแข็งของชิน้ งานมีค่าตํ่าสุด กล่าวได้ ว่ารั ศมีและการ
เคลื่อนที่ของลูกรี ดที่คา่ สูงขึ ้นมีแนวโน้ มทําให้ ความหนาและคุณภาพชิ ้นงานดีขึ ้น
คําสําคัญ : กระบวนการหมุนขึ ้นรูป, รัศมีการเคลือ่ นที่ของลูกรี ด, แม่พิมพ์สปิ นนิ่ง, ลูกรี ด

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
การหมุนขึ ้นรู ปโลหะแผ่นเป็ นกระบวนการหนึง่ ของการขึ ้นรู ปโลหะ ชิ ้นงาน (Blank Size) เป็ นโลหะแผ่นที่
ถูกทําให้ เปลี่ยนรู ปตามลักษณะรู ปทรงของเมนเดล (Mandrel) โดยลูกรี ด (Roller) ค่อย ๆ กดชิ ้นงานจนกระทั่ง
แนบกับเมนเดล จนได้ รูปทรงของชิ ้นงาน ดังรู ปที่ 1 ในระหว่างกาหมุนรี ดขึ ้นรู ปชิ ้นงานจะถูกยึดระหว่างเมนเดลกับ
แผ่นกดชิ ้นงานที่เกิดจากแรงในการยันศูนย์ท้ายของเครื่ องกลึง ลักษณะของการหมุนขึ ้นรู ปจะทํางานพร้ อมกัน 3
ส่วนหลัก ๆ คือ ความเร็ วรอบ (Spindle) ระยะทางการเคลื่อนที่ (Feed) และแรงกดชิ ้นงาน (Tail Stock) วัสดุที่
ใช้ ในกระบวนการหมุนขึน้ รู ปส่วนใหญ่เป็ นโลหะบริ สุทธิ์ สแตนเลส และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก [1] กระบวนการนี ้
สามารถขึ ้นรู ปชิ ้นงานที่มีความหนาตังแต่
้ 0.5 – 30 มม. และขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางตังแต่
้ 10 มม. ถึง 5 ม.

รู ปที่ 1 ขันตอนกระบวนการหมุ
้
นขึ ้นรู ป [1]
L.Wang , H.Long [2] ได้ ศกึ ษาการลักษณะการเคลื่อนที่ของลูกรี ด 4 ลักษณะ โดยทําการศึกษาการเคลื่อนที่ของ
ลูกรี ดแบบผสมระหว่าง แบบหมุนโค้ งเข้ ากับแบบหมุนโค้ งออก (Combined concave and convex) แบบหมุนโค้ ง
ออก (Concave) แบบหมุนโค้ งเข้ า (Convex) และการเคลื่อนที่แบบเส้ นตรง(Linear) ผลการเคลื่อนที่ของลูกรี ดมี
อิทธิพลต่อแรงที่เกิดขึ ้นขณะรี ด ความหนาที่เปลี่ยนไปหลังการหมุนขึ ้นรู ป ผลปรากฏว่าการเคลื่อนที่ของลูกรี ดแบบ
หมุนโค้ งออก ใช้ แรงในการเคลื่อนที่ขณะหมุนขึ ้นรู ปสูงสุดของลักษณะการเคลื่อนที่ทงหมด
ั้
ส่วนการเคลื่อนที่แบบ
หมุนโค้ งเข้ า พบว่าแนวโน้ มของการเปลี่ยนแปลงความหนาตํ่าสุด และรัศมีในการเคลื่อนที่ของลูกรี ดมีผลต่อความ
หนาชิน้ งาน กล่าวคือ รั ศมีการเคลื่อนที่ ของลูกรี ดเพิ่ มขึน้ แนวโน้ มของความหนาจะเปลี่ยนแปลง H.C.Sortais
S.Kobayashi and E.G.Thomsen [3] ศึกษาความหนาของถ้ วยที่เปลี่ยนแปลงในการหมุนขึ ้นรู ปกรวยอะลูมิเนียม
และสร้ างสมการหาแรงการหมุนขึ ้นรู ปในแนวเส้ นสัมผัสขึ ้นมาจากวิธีงานอุดมคติ โดยสมมุติว่าไม่เกิดการย่นใน
ระหว่างการขึ ้นรู ป จากผลการศึกษาพบว่าความเค้ นในแนวรัศมีเป็ นสาเหตุให้ เกิดความหนาของถ้ วยไม่คงที่ และ
หาแรงการหมุนขึ ้นรู ปในแนวเส้ นสัมผัสที่ได้ จากทฤษฎีกบั ผลการทดลองออกมาดีที่ความหนาของอะลูมิเนียม 0.05
นิ ้ว และออกมาไม่ดีที่ความหนาของอะลูมิเนียม 0.088 นิ ้ว M.M.EI-Khabeery M.Fattouh; M.N.EI-Sheikh and
O.A.Hamed [4] ทดลองสปิ นนิ่งรู ปถ้ วยอะลูมิเนียมทรงกระบอกเพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากมุมลูกกลิ ้ง อัตราการ
ป้อน และ รัศมีมนลูกกลิ ้ง ที่ทําให้ อตั ราส่วนการหมุนขึ ้นรู ป (Spinning ratio) สูงสุด ความกลม (Roundness)
ความหยาบผิว (Surface roughness) และแรงในการหมุนขึ ้นรู ปเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพแห้ งและความหนา
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ถ้ วยเท่ากับความหนาเดิมของแผ่นชิ ้นงาน จากผลทดลองสรุ ปได้ ว่า เมื่อลดมุมลูกกลิ ้งทําให้ ความหนาของถ้ วย
เบี่ยงเบนจากความหนาเดิมของแผ่นชิ ้นงานน้ อยลง ความกลมของชิ ้นงานเพิ่มขึ ้น ผิวถ้ วยเรี ยบขึ ้น อัตราส่วนการ
หมุนขึน้ รู ปสูงสุดเพิ่มขึน้ และใช้ แรงในการหมุนขึน้ รู ปเพิ่ มขึน้ เมื่อลดอัตราป้อนทํ าให้ ถ้วยมีความกลมของถ้ วย
เพิ่มขึน้ อัตราส่วนการหมุนขึน้ รู ปสูงสุดเพิ่มขึน้ และใช้ แรงการหมุนขึน้ รู ปเพิ่มขึน้ การเพิ่มรั ศมีมนลูกกลิ ้งทําให้
ความหนาของถ้ วยเบี่ยงเบนจากความหนาเดิมของแผ่นชิ ้นงานแรงในการหมุนขึ ้นรู ปกับความกลมของถ้ วยเพิ่มขึ ้น
แต่อตั ราส่วนการหมุนขึ ้นรู ปสูงสุดกลับลดลง มีคา่ เท่ากับ 1.9 เมื่อใช้ มมุ ลูกกลิ ้งเท่ากับ 30 และ 40 องศา
จากที่ ได้ ทํ าการศึกษางานวิ จัย ดัง กล่าว จึง ได้ จัด ทํ าโครงการวิจัย ขึน้ โดยทํ าการศึก ษารั ศ มี และการ
เคลื่อนที่ของลูกรี ดแบบผสมแบบผสมระหว่างแบบหมุนโค้ งออกกับแบบหมุนโค้ งเข้ า (Combined concave and
convex) เพื่อศึกษาอิทธิพลการขึน้ รู ปด้ วยกระบวนการหมุนขึ ้นรู ป (Spinning) ที่มีผลต่อคุณภาพชิ ้นงานรู ปถ้ วย
อลูมิเนียม

ทฤษฎีท่ ใี ช้ ในงานวิจัย
ในกระบวนการหมุนขึน้ รู ปโลหะแผ่นสามารถจํ าแนกได้ เป็ น 2 ประเภทหลัก คือ การหมุนขึน้ รู ปแบบ
ธรรมดา (Conventional spinning) ดังรู ปที่ 2 (ก) ชิ ้นงานเปลี่ยนรู ปจนได้ รูปร่ างตามต้ องการโดยผ่านการรี ดอย่าง
อิสระเพื่อรักษาความหนาเดิม (t 0 ) แต่ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของแผ่นชิ ้นงาน ( D ) จะเปลี่ยนแปลงจากขนาด
เส้ นผ่านศูนย์ กลางเดิม (Do) ตรงกันข้ ามการหมุนขึน้ รู ปแบบเฉื อน (Shear spinning) ลูกรี ดจะเปลี่ยนรู ปร่ าง
ชิ ้นงานในทิศทางเดียว ดังรู ปที่ 2 (ข) ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางในการหมุนขึ ้น ( D ) ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่ความ
หนาของผนังชิ ้นงานจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ความหนาของชิ ้นงานสุดท้ ายของการหมุนขึ ้นรู ปชิ ้นงาน (t1 ) สามารถ
คํานวณได้ จากกฎของซายน์ลอว์ (Sine law)
1

1

t1 = t 0 sin α

โดยที่

t0

คือ ความหนาเดิมของชิ ้นงาน , α คือ มุมเอียงของเมนเดล

(ก)การหมุนขึ ้นรู ปแบบธรรมดา

(ข) การหมุนขึ ้นรู ปแบบเฉือน

รู ปที่ 2 การหมุนขึ ้นรู ปแบบธรรมดาและการหมุนขึ ้นรูปแบบเฉือน
ลักษณะการเคลื่อนที่ของลูกรี ดแบ่งเป็ น 3 ลักษณะหลัก คือ การเคลื่อนที่แบบเส้ นตรง (Linear) ดังรู ปที่ 3 (ก)
แบบหมุนโค้ งออก (Concave) รู ปที่ 3 (ข) และแบบหมุนโค้ งเข้ า (Convex) ดังรู ปที่ 3 (ค) ผลการเคลื่อนที่ของลูก
รี ดมีผลกระทบต่อแรงที่เกิดขึ ้นขณะรี ด และความหนาที่เปลี่ยนไปหลังการหมุนขึ ้นรู ปการเคลื่อนที่ของลูกรี ดแบบ
หมุนตามเข็มใช้ แรงในการเคลื่อนที่ขณะหมุนขึ ้นรู ปสูงสุดของลักษณะการเคลื่อนที่ทงหมด
ั้
ส่วนการเคลื่อนที่แบบ
หมุนทวนเข็ม พบว่าแนวโน้ มของการเปลี่ยนแปลงความหนาตํ่าสุด และรั ศมีในการเคลื่อนที่ของลูกรี ดมีผลต่อ
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ความหนาชิ น้ งาน กล่าวคื อ รั ศ มีก ารเคลื่ อนที่ ข องลูก รี ด เพิ่ ม ขึน้ แนวโน้ ม ของความหนาและแรงจะเปลี่ย นไป
ลักษณะการเคลื่อนที่ของลูกรี ดดังรู ปที่ 3

(ก)การเคลื่อนที่แบบเส้ นตรง (ข) การเคลื่อนที่แบบหมุนโค้ งออก (ค) การเคลื่อนที่แบบหมุนโค้ งเข้ า
รู ปที่ 3 ลักษณะการเคลื่อนที่ของลูกรี ด (Roller Path and Passes)

อุปกรณ์ และวิธีการ

การดําเนินการวิจยั การหมุนขึ ้นรู ปชิ ้นงานถ้ วยอลูมิเนียมด้ วยกระบวนการหมุนขึ ้นรู ป (Spinning) เพื่อ
นํามาวิเคราะห์ความหนาของชิ ้นงานซึง่ มีแนวทางการดําเนินการดังนี ้
1. เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ดาํ เนินการวิจยั
2. ขันตอนการดํ
้
าเนินการวิจยั
3. วิธีการดําเนินงาน
1. เครื่ องและอุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ดําเนินการวิจัย
1. เครื่ องกลึง CNC
1 เครื่ อง
2. แม่พิมพ์สปิ นนิ่ง (Mandrel) รัศมี 70 มม.
1 ชุด
3. ลูกรี ด (Roller)
1 ชุด
4. อุปกรณ์วดั แรง ( Load cell )
1 ชุด
5. เครื่ องทดสอบความแข็ง (Hardness)
1 ชุด
6. เครื่ อง EDM Wire Cut
1 เครื่ อง
7. เครื่ องวัดความหนาชิ ้นงาน (CMM)
1 เครื่ อง
2. ขัน้ ตอนการดําเนินการวิจัย
ขันตอนการดํ
้
าเนินการวิจยั การหมุนขึ ้นรู ปแบ่งออกเป็ นแนวทางการดําเนินการดังนี ้
2.1 ชุดแม่พิมพ์หมุนรี ดขึ ้นรู ป
2.1.1 วัสดุแม่พิมพ์ เป็ นเหล็กกล้ าเครื่ องมือ SKD 11 กลึงขึ ้นรู ปแม่พิมพ์หมุนขึ ้นรู ปชิ ้นงาน โดยมี
ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 97.6 มิลลิเมตร สูง 49.8 มิลลิเมตร ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางก้ นถ้ วย 49.6 มิลลิเมตร
และรัศมีของถ้ วย 70 มิลลิเมตร
2.1.2 ชุดลูกรี ดขึ ้นรู ป เป็ นเหล็กกล้ าเครื่ องมือ SKD 11 ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 80 มิลลิเมตร
หนา 20 มิลลิเมตร และมีรัศมีมนลูกรี ด 3 มิลลิเมตร พร้ อมอุปกรณ์จบั ยึดลูกรี ด
2.2 วัสดุชิ ้นงาน
ในการศึกษาได้ ทําการหมุนขึ ้นรู ปถ้ วยด้ วยกระบวนการหมุนขึ ้นรู ปอลูมิเนียม เกรด AA – 1100 ความหนา
1.2 มม. ก่อนการกําหนดขนาดชิ ้นงานเริ่ มต้ น (Blank size) ได้ คํานวณหาขนาดชิ ้นงานก่อนทําการหมุนขึ ้นรู ป ได้ ขนาด
เส้ นผ่านศูนย์กลาง 135 มม. ซึง่ ได้ มาจากการคํานวณทฤษฎีของ O.Music [3] มีองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติ
ทางกลของวัสดุอลูมิเนียมเกรด AA – 1100 ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงคุณสมบัติทางกลและส่วนประกอบทางเคมีของวัสดุอลูมิเนียมเกรด AA - 1100
Al Si
99

1

Cu

อื่น ๆ

Fe

Mn

Zn

1

0.05

0.10 0.05 - 0.20 0.05

Tensile strength Yield strength Shear strength Hardnesss
(MPa)
(MPa)
(MPa)
(HB)
90
34
62
23

3. วิธีการดําเนินงาน
3.1 เงื่อนไขในการทดลอง
ในงานวิจยั นี ้ได้ ทําการเปรี ยบเทียบผลการทดลองอิทธิพลของรัศมีการเคลื่อนที่ของลูกรี ดในการหมุนขึ ้นรู ป
ถ้ วย วิเคราะห์ชิ ้นงานถ้ วยหลังการหมุนขึ ้นรู ปมีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางปากถ้ วย 100 มม.เส้ นผ่านศูนย์กลางก้ นถ้ วย
52 มม.และมีความลึก 50 มม. รัศมีการเคลื่อนที่ของลูกรี ดที่ใช้ 50 , 70 และ 90 มม.ดังแสดงในตารางที่ 2 โดยการ
ทดลองนี ้ทําการศึกษาการเคลื่อนที่ของลูกรี ดแบบผสมกันระหว่างการเคลื่อนที่แบบหมุนโค้ งออกกับแบบหมุนโค้ งเข้ า
ดังแสดงในรู ปที่ 4 เพี่อศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนรู ปต่อไป
Tool path

Mandrel
ก้ นถ้ วยหลังการขึ ้นรูป ขนาด 52 มิลลิเมตร
รัศมีถ้วย 70 มิลลิเมตร
50 มิลลิเมตร

ปากถ้ วยหลังการขึ ้นรูป ขนาด 100 มิลลิเมตร

รู ปที่ 4 กระบวนการหมุนขึ ้นรูป
ตารางที่ 2 แสดงระดับและเงื่อนไขในการทดลอง
Factor

Code

Feed Rate (mm./rev.)
Spindle Speed (rpm.)

Fr
S
251

1
0.2
600

Level
2
0.2
600

3
0.2
600
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Radius Rolling Paths (mm.)

Rp
ผลการทดลองและอภิปรายผล

50

70

90

1. อิทธิผลของรั ศมีและการเคลื่อนที่ของลูกรีดที่มีผลต่ อแรงที่ใช้ ในการหมุนขึน้ รู ป
การทดลองการหมุนขึ ้นรู ปชิ ้นงานรู ปถ้ วยด้ วยวัสดุอลูมิเนียม เกรด AA - 1100 โดยเปรี ยบเทียบรัศมีการ
เคลื่อนที่ของลูกรี ดที่ 50 , 70 และ 90 มม. รัศมีเมนเดล 70 มม. รัศมีมนลูกรี ด 3 มม. ระยะทางในการรี ด 50 มม.
ความเร็ วรอบ 600 rpm. อัตราป้อน 0.2 mm./rev. และแรงดันชิ ้นงาน 15 Mpa. ผลการทดลองแสดงดังรู ปที่ 5

AA - 1100 (Spinning Process)

AL-1100 (Spinning Process)

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

For Spindel 600 rpm. , Feed 0.2 mm/rev.,Roller nose radius 3 mm.
30
S600/R50
S600/R70
S600/R90

Tool force (KN)

25

20

15

10

5

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Step roller toolpath

รู ปที่ 5 แรงในการหมุนขึ ้นรู ปชิ ้นงานด้ วยกระบวนการหมุนขึ ้นรู ป
ผลการทดลองการหมุนขึ ้นรู ปถ้ วยอลูมิเนียมด้ วยกระบวนการหมุนขึ ้นรู ป จากรู ปที่ 5 พบว่ารัศมีและการ
เคลื่อนที่ของลูกรี ดทัง้ 3 รัศมี ตําแหน่งของแรงหมุนขึ ้นรู ปที่บริ เวณขอบปากถ้ วยเกิดขึ ้นสูงสุด มีแนวโน้ มเหมือนกัน
คือ ตําแหน่งการโน้ ม ครัง้ ที่ 1 ใช้ แรงหมุนขึ ้นรู ปสูงสุด และลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงครั ง้ ที่ 9 ใช้ แรงหมุนขึ ้นรู ป
ตํ่าสุด จากกราฟเปรี ยบเทียบแรงการหมุนขึ ้นรู ปพบว่า รัศมีและการเคลื่อนที่ของลูกรี ดที่ 50 มม. ใช้ แรงในการหมุน
ขึ ้นรู ปสูงสุด สาเหตุเกิดจากรัศมีการเคลื่อนที่น้อย ความชันของการเคลื่อนที่สงู ขึ ้นตามไปด้ วย ขณะที่ลกู รี ดสัมผัส
กับชิ ้นงาน การหมุนรี ดตามแนวรัศมีเป็ นไปได้ ยาก ทําให้ โลหะไหลตัวยากขึ ้น จึงทําให้ เกิดแรงต้ านในการหมุนขึ ้น
รู ปสูง ส่งผลให้ แรงในการหมุนขึ ้นรู ปสูงตามไปด้ วย ซึง่ รัศมี 50 , 70 และ 90 มม.โดยแรงในการหมุนขึ ้นรู ปสูงสุดมี
ค่าเฉลี่ยที่ 22.67KN, 22.11KN และ 21.89KN ตามลําดับ จากผลการทดลองแสดงให้ เห็นว่ารัศมีและการเคลื่อนที่
ของลูกรี ด มีอิทธิผลต่อแรงในการหมุนขึ ้นรู ป ซึง่ รัศมีและการเคลื่อนที่ของลูกรี ดมีคา่ สูงขึ ้น แนวโน้ มแรงในการหมุน
ขึ ้นรู ปมีคา่ ลดลง

2. อิทธิผลของรั ศมีและการเคลื่อนที่ของลูกรีดที่มีผลต่ อความหนาชิน้ งานหลังการหมุนขึน้ รูป
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จากผลการทดลองการหมุนขึ ้นรู ป ชิ ้นงานที่มคี วามสมบูรณ์ไม่เกิดรอยแตกและรอยย่น มาทําการผ่าวัดความ
หนาของผนังชิ ้นงานตังแต่
้ ก้นถ้ วยไปจนถึงปากถ้ วยจํานวน 37 จุดมีระยะห่างเท่ากับ 2 มม. เพื่อเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างความหนาของผนังชิ ้นงานที่ได้ จากรัศมีและการเคลื่อนที่ของลูกรี ดที่แตกต่างกันมีผลการทดลองดังรู ปที่ 6
AL-1100
AA - 1100(Spinning
(Spinning Process)
Process)
For Spindle
Spindel 600
600 rmp.
rpm. Feed
, Feed
mm/rev.,Roller
nose
radius
3 mm.
For
0.20.2mm/rev.
Roller nose
radius
3mm.
1.4
S600/R50
S600/R70
S600/R90

1.2

Theckness (mm)

1.0

.8

.6

.4

.2

0.0
0

10

20

30

40

Check Point.

รู ปที่ 6 แสดงค่าความหนาผนังชิ ้นงานหลังจากการหมุนขึ ้นรูป
จากรู ปที่ 6 ผลความแตกต่างของความหนาชิ ้นงาน โดยใช้ รัศมีและการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกัน เห็นได้ ว่า
ขนาดของรัศมีและการเคลื่อนที่ มีอิทธิผลต่อการเปลี่ยนแปลงความหนาของชิ ้นงาน เนื่องจากขนาดรัศมีและการ
เคลื่อนที่ของลูกรี ดที่แตกต่างกัน ทําให้ ชิ ้นงานไหลตัวได้ ยาก รัศมีและการเคลื่อนที่ของลูกรี ดที่มีค่าน้ อย โลหะมี
อัตราการเปลี่ยนรู ปลดลงมากสุด เปรี ยบเทียบกับความหนาเดิม จากกราฟรัศมีและการเคลื่อนที่ลกู รี ดที่ 50 มม.
มีการเปลี่ยนแปลงความหนาลดลง มีคา่ เฉลี่ย 0.883 มิลลิเมตร คิดเป็ น 31.65 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นค่าการเปลี่ยนแปลง
ความหนามากที่สดุ รัศมี 70 มีค่าเฉลี่ย 0.975 มิลลิเมตร คิดเป็ น 22.43 เปอร์ เซ็นต์ และ 90 มีค่าเฉลี่ย 0.982
มิลลิเมตร คิดเป็ น 21.73 เปอร์ เซ็นต์ ซึง่ ผลการวิจยั มีความสอดคล้ องกับผลการทดลองของ L.Wang , H.Long [2]
รัศมีในการเคลื่อนที่ของลูกรี ดมีผลต่อความหนาชิ ้นงาน

3.อิทธิผลของรั ศมีและการเคลื่อนที่ของลูกรีดที่มีผลต่ อความแข็งชิน้ งานหลังการหมุนขึน้ รู ป
จากผลการทดลองการหมุนขึ ้นรู ป นําชิ ้นงานมาทําการวัดความแข็งแบบ Vickers (HV) ตังแต่
้ ก้นถ้ วยไป
จนถึงปากถ้ วย จํานวน 8 จุด มีระยะห่างเท่ากับ 6 มม. เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าความแข็งชิ ้นงานที่ได้ จาก
รัศมีและการเคลื่อนที่ของลูกรี ด ที่แตกต่างกันมีผลการทดลองดังภาพที่ 7
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AL-1100 (Spinning Process)

AA - 1100 (Spinning Process)

For Spindel
600600
rpm.
0.2mm/rev.
mm/rev.,Roller
For Spindle
rmp., Feed
Feed 0.2
Roller nosenose
radiusradius
3mm. 3 mm.
50

Hardness (HV)

40

30

S600/R50
S600/R70
S600/R90

20

10

0
2

4

6

8

Check point

รู ปที่ 7 แสดงความแข็งของชิ ้นงานหลังจากการหมุนขึ ้นรู ป
ผลการทดลองการหมุนขึ ้นรู ปถ้ วยอลูมิเนียมด้ วย จากรู ปที่ 7 พบว่ารัศมีและการเคลื่อนที่ของลูกรี ดทัง้ 3
รัศมี มีแนวโน้ มเหมือนกัน คือ ความแข็งค่อยๆ เพิ่มสูงขึ ้นจากจุดเริ่ มต้ นไปจนถึงจุดสุดท้ ายของชิ ้นงาน จากกราฟ
การเปรี ยบเทียบค่าความแข็งพบว่า รั ศมีและการเคลื่อนที่ของลูกรี ดที่ 90 และ 70 มม.ให้ ค่าความแข็งเพิ่มขึน้
ค่าเฉลี่ย 6.01 และ 6.26 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ รัศมีและการเคลื่อนที่ของลูกรี ดที่ 50 มม.ให้ ค่าความแข็งสูงสุด
ค่าเฉลี่ย 6.76 เปอร์ เซ็นต์ สาเหตุเกิดจากรัศมีและการเคลื่อนที่น้อย จํานวนครัง้ ในการรี ดเพิ่มมากขึ ้นทําให้ ชิ ้นงาน
เกิดความเครี ยดสูงขึ ้น ส่งผลให้ ผิวของชิ ้นงานมีความแข็งเพิ่มมากขึ ้น จากผลการทดลองแสดงให้ เห็นว่ารัศมีและ
การเคลื่อนที่ของลูกรี ด มีอิทธิผลต่อความแข็งบริ เวณผิวชิ ้นงานในการหมุนขึ ้นรู ป ซึง่ รัศมีและการเคลื่อนที่ของลูก
รี ดมีคา่ สูงขึ ้น แนวโน้ มค่าความแข็งผิวชิ ้นงานมีคา่ ลดลง

สรุปผลการทดลอง

จากการศึกษาอิทธิ ผลของรั ศมีและการเคลื่อนที่ของลูกรี ดในการหมุนขึน้ รู ปถ้ วยอลูมิเนียม ให้ ผลการ
ทดลองสรุ ปได้ ดงั นี ้
1. รัศมีและการเคลื่อนที่ของลูกรี ดมีอิทธิผลต่อแรงในการหมุนขึ ้นรู ป ซึง่ รัศมีและการเคลื่อนที่ของลูกรี ดมี
ค่าสูงขึ ้น แนวโน้ มแรงในการหมุนขึ ้นรู ปมีคา่ ลดลง
2. รัศมีและการเคลื่อนที่ของลูกรี ด มีอิทธิผลต่อความหนาชิ ้นงาน คือแนวโน้ มรั ศมีและการเคลื่อนที่ของ
ลูกรี ดเพิ่มมากขึ ้น อัตราการเปลี่ยนแปลงความหนามีคา่ ลดลง
3. รัศมีและการเคลื่อนที่ของลูกรี ด มีอิทธิผลต่อความแข็งบริ เวณผิวชิ ้นงานในการหมุนขึ ้นรู ป ซึง่ รัศมีและ
การเคลื่อนที่ของลูกรี ดมีคา่ สูงขึ ้น แนวโน้ มค่าความแข็งผิวของชิ ้นงานมีคา่ ลดลง
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