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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็ นการประยุกต์ใช้ ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์สาหรับกระบวนการดึงขึ้นรูปลึกโลหะแผ่นเพื่อช่วยลดขั้นตอนในการผลิตลด
การลองผิดลองถูกของกระบวนการ โดยนาผลการวิเคราะห์ท่ดี ีท่สี ดุ ไปออกแบบแม่ พิมพ์และกาหนดเงื่อนไขของกระบวนการและทาการ
ทดสอบขึ้นรูปจริงแล้ วนามาเปรียบเทียบผล วัสดุท่ใี ช้ ในการขึ้นรูปเป็ นเหล็กแผ่น SPCC JIS G 3141 ชิ้นงานต้ นแบบมีเส้ นผ่าศูนย์กลาง
71 mm สูง 19 mm และมีความหนา 0.5 mm จากการวิเคราะห์ทางระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ได้ ขนาดแผ่ นชิ้ นงานเปล่ าที่เหมาะสม
เท่ากับ 95 mm รัศมีดาย 3 mm และแรงในการจับยึดชิ้นงาน 6 kN ซึ่งเป็ นค่ าที่เหมาะสมกับ การขึ้นรูป ชิ้ นงานนี้ จากข้ อมูลที่ได้ นาไป
ออกแบบชุดแม่พิมพ์และทาการทดสอบขึ้นรูปจริง ผลที่ได้ ช้ ินงานมีลักษณะตรงกับชิ้นงานที่ได้ จากการจาลองและชิ้นงานต้ นแบบ การเกิด
รอยย่นจะเกิดที่ตาแหน่งบริเวณที่ใกล้ เคียงกัน ดังนั้นจะเห็นว่าการนาระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิมนต์เข้ ามาประยุกต์ใช้ ในกระบวนการดึงขึ้นรูป
ลึกสามารถช่วยในการการออกแบบชุดแม่พิมพ์ การหาขนาดของแผ่นชิ้นงานเปล่าและการหาแรงในการจับยึดชิ้นงานได้ เป็ นการช่ วยลด
เวลาในการลองผิดลองถูกและลดค่าใช้ จ่ายในการผลิตชิ้นงาน
1
2

คาสาคัญ: การขึ้นรูปโลหะแผ่น กระบวนการดึงขึ้นรูปลึก ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์
Abstract
This research is an application of finite element methods for deep drawing process to assist in reducing the steps in the
process. The mold was designed from a simulation and analysis of the deep drawing process. The material, JIC G 3141 SPCC,
was used for molding. The prototype model’s was 71, 19, 0.5 mm. in diameter, height and thickness respectively. An analysis
of finite element method resulted in a suitable diameter of 95 mm. for the blank sheet, while the die radius was 3 mm. and the
blank holder force was 6 kN. The mold was designed, and the real model was formed. A comparison of the results from the real
model and simulation model showed that they were the same shape with some differences in the locations of tears and wrinkles.
The findings indicated that applying finite element method of the deep drawing process had aided in designing the mold, as well
as in calculating the diameter of the blank sheet and blank holder force which had reduced time and costs.
Keywords: Sheet metal forming, Deep drawing process, Finite element method

บทนา

ในการฟื้ นฟู และเสริมสร้ างความก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจ
โดยวิส าหกิจเหล่ านี้ ส่วนหนึ่ งเป็ นผู้ ผ ลิต ชิ้ นส่วนต่ าง ๆ
วิ ส าห กิ จ ข น าด ก ล างแ ล ะ ข น าด เล็ ก นั บ เป็ น เพื่อนาไปเป็ นส่วนประกอบสาหรับกระบวนการผลิตใน
องค์ประกอบที่สาคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่ น อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน
มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาที่ย่ังยืนและเป็ นกลไกหลัก ยานยนต์ อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งประดั บ ตกแต่ ง บ้ าน
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อุ ต สาหกรรมการผลิ ต เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รกลทาง
การเกษตร เป็ นต้ น โดยชิ้นส่วนที่ผลิตส่วนใหญ่ มาจาก
กระบวนการดึงขึ้นรูปลึก (Deep drawing process) จาก
โลหะแผ่ น ซึ่ ง กระบวนการดั ง กล่ า วจ าเป็ นที่ ต้ องได้
ผลิตภัณฑ์ท่มี คี วามถูกต้ องตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด จาก
การศึ ก ษาพบว่ าข้ อ บกพร่ อ งที่ได้ จากการดึงขึ้น รูป แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ รูป ร่ างและขนาดไม่ ได้
ตามต้ องการ ข้ อบกพร่องบนชิ้นงานรวมทั้งบนผิวชิ้นงาน
และคุณสมบัตไิ ม่ตรงกับความต้ องการ
การใช้ ระเบี ย บวิ ธี ไ ฟ ไนต์ เ อลิ เ มนต์ แ ละการใช้
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ทางไฟไนต์เอลิเมนต์มาช่ วยใน
การจาลองกระบวนการขึ้น รูปลึก ทาให้ ส ามารถกาหนด
เงื่อนไขของกระบวนและกาหนดขนาดของแม่พิมพ์ซ่ึงผล
ที่ได้ จ ะใกล้ เคี ย งกับ การขึ้น รูป จริ ง ท าให้ ทราบถึ ง การ
เปลี่ ย นแปลงของแผ่ น โลหะและบริเวณที่จะเกิด ความ
เสียหายกับชิ้นงานในกระบวนการ และจากผลการจาลอง
นาไปปรับ ใช้ ในกระบวนการและการกาหนดขนาดของ
แม่ พิมพ์ เป็ นการช่ วยลดต้ นทุนและเวลาในการผลิตได้

(Batti, Patil, & Rajesh, 2015) ในงานวิจัยนี้จึงเป็ นการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ระเบี ย บวิ ธี ไ ฟ ไนต์ เ อลิ เ มนต์ วิ เ ค ราะห์
กระบวนการดึ งขึ้ นรูป ลึ ก ของโลหะแผ่ น โดยใช้ ใ นการ
วิเคราะห์และนาผลที่ได้ ไปเปรียบเทียบกับการขึ้นรูปจริง
เพื่ อน าไป สู่ ก ารพั ฒ น าแล ะเป็ น แน วท างส าห รั บ
กระบวนการดึงขึ้นลึกรูปของโลหะแผ่นในวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมต่อไป
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
1. สร้างชิ้ นงานต้นแบบ
ชิ้นงานต้ นแบบมีลักษณะเป็ นฝาคลอบ 2 ชั้น วัสดุ
เป็ นเหล็ก SPCC JIS G 3141 (Torsakul & Buntaopis,
2013)เป็ นเหล็กที่ใช้ สาหรับการขึ้นรูป ชิ้นงานต้ นแบบมี
เส้ นผ่ าศูนย์กลาง 71 mm สูง 19 mm และมีความหนา
0.5 mm การสร้ า งชิ้ นงานต้ น แบบจะให้ อยู่ ใ นรูป ของ
Solid CAD Data ดังแสดงรูปที่ 1

ก) ชิ้นงานต้ นแบบ

ข) รายละเอียดของขนาด
รูปที่ 1 ชิ้นงานต้ นแบบ Solid CAD Data และรายละเอียดของขนาดชิ้นงาน

ตารางที่ 1 ซึ่งสามารถคานวณได้ จากสมการที่ 1 และ 2
2. กาหนดรายละเอียดของแม่พมิ พ์
รายละเอียดของแม่พิมพ์ ท่ีต้องกาหนดประกอบ ตามลาดับ (Oehler & Kaiser, 1973)
ไปด้ วย รั ศ มี ด ายและช่ อ งว่ า งระหว่ า งแม่ พิ ม พ์ ต าม
RD  0.03550  d 0  d1 T

CL  T  0.07 10T
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ตารางที่ 1 รายละเอียดแม่พิมพ์
ขนาดของแม่พิมพ์
รัศมีดาย (RD)
ระยะช่องว่างแม่พิมพ์ (CL)

3. สร้างแบบจาลองและกาหนดเอลิเมนต์
จากชิ้นงานต้ น แบบ Solid CAD Data สร้ างเป็ น
Surface CAD Data ของชุ ด แม่ พิ มพ์ (Premanond &
Kaewtatip, 2009) ประกอบไปด้ วย พันซ์ (Punch) ดาย
(Die) แผ่นชิ้นงานเปล่ า (Blank sheet) และแผ่นจับยึด

ขนาด
2.5 - 5 mm
0.66 mm

ชิ้ นงาน (Blank holder) ก าหนดรั ศ มี ด ายและระยะ
ช่องว่ างแม่พิมพ์ ตามตารางที่ 1 การจัดตาแหน่งชิ้นงาน
และแม่พิมพ์ต้องให้ สอดคล้ องการทางานของเครื่องปั๊ ม
ซึ่งแบบกลับทาง (Inverted die) ดังรูปที่ 2

Blank sheet

Inverted die

Die

Blank holder
Punch
ก) ชิ้นงานต้ นแบบ

ข) Surface CAD Data
ค) แบบจาลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์
รูปที่ 2 Surface CAD Data สร้ างเป็ นแบบจาลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์ของแม่พิมพ์

ก าหนดเอลิ เ มนต์ แ ม่ พิ มพ์ ต้ องสอดคล้ องกั บ
โครงสร้ างเดิมให้ มากที่สดุ บริเวณที่เป็ นส่วนเว้ าส่วนโค้ ง
แทนด้ วยเอลิเมนต์ท่มี ีขนาดเล็กจะให้ ผลการวิเคราะห์ได้
ถูกต้ องแม่นยา ส่วนบริเวณที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
แทนด้ วยเอลิเมนต์ท่มี ีขนาดใหญ่ การกาหนดจานวนเอลิ
เมนต์มากเกินไปจะทาให้ ใช้ เวลามากในการคานวณและ
อาจทาให้ ไม่สามารถหาผลเฉลย (Dechaumphai, 2007)
กาหนดเอลิ เมนต์ของแผ่ น ชิ้น งานเปล่ า จะกาหนด
ด้ วยโครงสร้ างแบบเป ลื อ ก (Shell element) ชนิ ด
Belyschko-Tsay ซึ่ งเป็ นเอลิ เ มนต์ แ บบสี่ เ หลี่ ยม มี
จ านวน 5 จุ ด อิ น ทิ เ กรตตามแนวความหนาและไม่
ค านึ งถึ ง ผลจากการสปริ ง ตั วกลั บ (Spring back) ของ
แผ่นชิ้นงานเปล่า และกาหนดให้ มีการเปลี่ยนขนาดของ
เอลิ เ มนต์ ต ามการเสี ย รู ป (Adaptive meshing) การ

เปลี่ยนขนาดของเอลิเมนต์จะปรับเปลี่ยนได้ 3 ระดับ
และก าหนดให้ เป็ นวั ส ดุ ท่ี เ ปลี่ ย นรู ป ได้ (Deformable
body) (Hariharan & Balaji, 2009)
4. กาหนดคุณสมบัติและพฤติกรรมของวัสดุ
ชุ ด แ ม่ พิ ม พ์ ( Hariharan & Balaji, 2009)
กาหนดให้ มีคุณสมบัติเป็ นวัสดุแข็งเกร็ง (Rigid Body)
แผ่นชิ้นงานเปล่ากาหนดคุณสมบัติวัสดุเป็ น Anisotropic
Elastic Plastic ฟั งก์ ชั น การครากใช้ ทฤษฎี แ อนไอโซ
โทรปิ ก ของ Hill (1950) และพฤติ ก รรมของวั ส ดุ
Hardening Curve กาหนดค่าความเค้ นและความเครียด
เป็ นไปตามสมการ Power law (สมการที่ 3) (Hosford
& Caddell, 1993) แ ล ะ มี คุ ณ ส ม บั ติ เชิ ง ก ล ต า ม
ตารางที่ 2
  k  n (3)

(2)
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ตารางที่ 2 คุณสมบัติเชิงกล
คุณสมบัติเชิงกล

SPCC JIS G 3141

Modulus Young (E) (Gpa.)
Yield Stress (YS) (Mpa.)
Poisson’s Ratio
Hardening Exponent (n)
Hardening Coefficient (k) (GPa.)
Anisotropy Coefficients(r0,r45,r90)
Normal Anisotropy

210
145
0.3
0.21
489
1.017,0.981,1.084
1.0

แล้ วเพิ่ ม ขนาดเป็ น 95 mm และ 105 mm ตามล าดั บ
ดั ง รู ป ที่ 3 จากรู ป เป็ นค่ า ความหนาที่ เปลี ย นไปของ
ชิ้นงานโดยพิจารณาจากแถบสี แถบสีแดงเป็ นความหนา
1. การหาขนาดของแผ่นชิ้ นงานเปล่าที่เหมาะสม
เริ่ ม ต้ นใช้ ขนาดเท่ า กั บ ขนาดของชิ้ นงาน ที่เพิ่มขึ้นส่วนสีนา้ เงินเป็ นขนาดความหนาที่ลดลง ซึ่งจะ
ต้ นแบบที่ใช้ จริงโดยมีขนาดเส้ นผ่ าศูนย์เท่ากับ 85 mm เห็นได้ ว่าขนาดที่เหมาะสมเท่ากับ 95 mm โดยที่ผิวของ
ชิ้นงานที่ต้องการมีการเปลี่ยนแปลงน้ อยที่สดุ
ผลการจาลองและการวิเคราะห์

ก) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 85 mm

ข) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 95 mm
ค) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 105 mm
รูปที่ 3 การวิเคราะห์ขนาดของแผ่นชิ้นงานเปล่า

2. การวิเคราะห์รศั มีดายที่เหมาะสม
จากขนาดที่เหมาะสมของแผ่นชิ้นงานเปล่ านามา
หาขนาดของรัศ มีดายที่เหมาะสม กาหนดแรงจับ ยึด 6
kN ซึ่งได้ จากการคานวณตามสมการที่ 4 (Kurt, 1985)
กาหนดรัศมีด ายเท่ ากับ 3 mm 4 mm และ 5 mm จาก

ในตารางที่ 1 พิ จารณาผลของค่ าความหนาที่เปลี่ยนไป
ของชิ้นงานโดยพิจารณาจากแถบสีโดย ดังรูปที่ 4 จากรูป
จะเห็นได้ ว่าเพิ่มขนาดของรัศมีดายผิวของชิ้นงานบริเวณ
ที่ต้องการมีความหนาเพิ่มซึ่งหมายถึงโอกาสที่จะเกิดรอน
ย่นได้ ดังนั้นรัศมีท่เี หมาะสมจึงมีค่าเท่ากับ 3 mm

0.005d 0 

3
u
PBH  10 3 C   1 
T 


ก) รัศมี 3 mm

70

ข) รัศมี 4 mm
รูปที่ 4 การวิเคราะห์หาขนาดรัศมีดาย

(4)

ค) รัศมี 5 mm
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3. การขนาดของแรงจับยึดชิ้ นงาน
เมื่อได้ ขนาดของแผ่นชิ้นงานเปล่ าและรัศมีดายที่
เหมาะสมแล้ วน าไปหาขนาดของแรงจับ ยึดของชิ้น งาน
โดยกาหนดขนาดของแรงจับยึดเริ่มต้ นจากการคานวณ
ตามสมาการที่ 4 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 6 kN และเพื่อให้ ได้ แรง
จับยึดที่เหมาะสมที่สดุ ทาการเพิ่มลดแรงเป็ น 4kN 5 kN
7kN และ 8 kN ซึ่งการวิเคราะห์ จะพิ จารณาอยู่ 3 ส่วน
คือ ความหนาที่เปลี่ยนไป โซนขีดจากัดการขึ้นรูป และ
แผนภาพขี ด จ ากั ด การขึ้ นรู ป (FLD) (Keeler, 1961;
Goodwin, 1968) โดยลั ก ษ ณ ะผิ ว และความหนาที่
เกิดขึ้นแสดงในตารางที่ 3 และเมื่อพิจารณาพบว่าแรงจับ
ยึดชิ้นงานขนาดเท่ากับ 6 kN มีความเหมาะสมที่สุด ดัง
รูปที่ 5 จากรูปจะเห็นได้ ว่ารูป ก) ความหนาของชิ้นงานมี
การเปลี่ยนแปลงน้ อยมากเมื่อเทียบกับความหนาบริเวณ
สีเขียวมีค วามหนา 0.504 mm บริเวณสีน้าเงิน มีความ
ตารางที่ 3 ผลเฉลยที่ได้ ตามเงื่อนไข
แรงจับยึด

หนา 0.447 mm และบริเวณสีแดงมีค วามหนา 0.575
mm ซึ่ ง เกิด ขึ้ นที่ ข อบของชิ้ นงานและเป็ นบริ เวณที่ ไ ม่
ต้ องการ รูป ข) บริเวณสีฟ้าแสดงถึงบริเวณที่ไม่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ บริเวณสีเขียวแสดงถึงบริเวณที่มีความ
ปลอดภั ย ในการขึ้ นรู ป และบริ เ วณสีน้ า เงิ น แสดงถึ ง
บริเวณที่เกิดความเค้ นอัดของชิ้นงานซึ่งอาจทาให้ ช้ นิ งาน
เกิ ด รอ ย ย่ น ได้ รู ป ค ) แ ส ด งค่ าค ว าม เค้ น แ ล ะ
ความเครี ย ดของเอลิ เมนต์ โดยจุ ด ที่เป็ นสีเขีย วจะอยู่
ระหว่างเส้ นสีเขียวและเหลือหมายถึงมีความปลอดภัยใน
การขึ้นรูป จุ ดที่เป็ นสีฟ้าจะอยู่ใต้ เส้ นสีฟ้ าหมายถึงไม่ มี
การเปลี่ ย นแปลง และจุ ด ที่เป็ นสีน้าเงิน จะอยู่ ใต้ เส้ น สี
เขีย วหมายถึ งโอกาสที่จ ะเกิด รอยย่ น เมื่ อ พิ จ ารณาทั้ง
3 ส่ วนแสดงให้ เห็น ว่ าผิ วของชิ้ นงานที่ต้ อ งการไม่ เกิด
รอยย่น

ผลการวิเคราะห์ทางไฟไนต์เอลิเมนต์

4 kN

ผิวของชิ้นงานที่ต้องการไม่เกิดรอยย่น หนาสูงสุด 0.5753 mm และหนาต่าสุด 0.4408 mm

5 kN

ผิวของชิ้นงานที่ต้องการไม่เกิดรอยย่น หนาสูงสุด 0.5760 mm และหนาต่าสุด 0.4421 mm

6* kN

ผิวของชิ้นงานที่ต้องการไม่เกิดรอยย่น หนาสูงสุด 0.5754 mm และหนาต่าสุด 0.4412 mm

7 kN

ผิวของชิ้นงานที่ต้องการไม่เกิดรอยย่น หนาสูงสุด 0.5753 mm และหนาต่าสุด 0.4403 mm

8 kN

ผิวของชิ้นงานที่ต้องการไม่เกิดรอยย่น หนาสูงสุด 0.5755 mm และหนาต่าสุด 0.4410 mm

ก) ค่าความหนาที่เปลี่ยนไป
ข) โซนขีดจากัดการขึ้นรูป
ค) แผนภาพขีดจากัดการขึ้นรูป
รูปที่ 5 ค่าความหนาที่เปลี่ยนไป โซนขีดจากัดการขึ้นรูปและแผนภาพขีดจากัดการขึ้นรูป(FLD)

4. การเปรียบเทียบผลกับการทดสอบขึ้ นรูปจริง
น าผลที่ได้ จ ากการจ าลองทางไฟไนต์เอลิ เมนต์
รั ศ มี ด าย ขนาดแผ่ น ชิ้ นงานเปล่ า น ามาออกแบบชุ ด
แม่พิมพ์เพื่อติดตั้งเข้ ากับเครื่องปั๊ มดังรูปที่ 6 เพื่อทาการ

ขึ้นรูป ชิ้นงาน จากรูปที่ 7 เป็ นการเปรียบเทียบผลจาก
การวิเคราะห์ทางไฟไนต์เอลิเมนต์และชิ้นงานจริง ซึ่งจะ
เห็น ได้ ว่าชิ้น งานทั้งสองมีลั กษณะที่ตรงกัน และผิวของ
ชิ้นงานที่ต้องการไม่เกิดรอยย่น
71

Naresuan University Journal: Science and Technology 2018; (26)2

รูปที่ 6 เครื่องปั๊ มที่ติดตั้งชุดแม่พิมพ์สาหรับขึ้นรูปชิ้นงาน
บริเวณผิวของชิ้นงานที่
ต้ องการไม่เกิดรอยย่น

รอยย่นที่ปีกของชิ้นงาน
รูปที่ 7 ผลจากไฟไนต์เอลิเมนต์และการขึ้นรูปจริง

อภิปรายผลการศึกษา
การประยุ กต์ใช้ ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สาหรับ
กระบวนการดึงขึ้นรูปลึกโลหะแผ่นที่ความหนา 0.5 mm
การทางานแม่ พิมพ์ เป็ นแบบกลับทาง โปรแกรมในการ
วิเคราะห์ ทางไฟไนต์เอลิเมนต์สาหรับการวิเคราะห์ และ
จาลองกระบวนการดึงขึ้นรูปโดยเฉพาะ เครื่องปั๊มที่ใช้ ใน
การทดสอบขนาด 10 ตัน ได้ ผลดังนี้
1. การหาขนาดแผ่นชิ้ นงานเปล่าและการกาหนด
รัศมีดาย
ขนาดของแผ่นชิ้นงานแปล่า เริ่มต้ นจากคลี่ช้ นิ งาน
ต้ น แบบออกจะได้ เป็ นแผ่ นกลมเส้ มผ่ านศูนย์กลาง 85
mm แล้ วกาหนดเพิ่ มขนาดเป็ น 95 mm และ 105 mm
ตามล าดับ กาหนดรัศ มี ด ายเท่ ากับ 3 mm ผลจากการ
จาลองจะได้ ว่าขนาดที่เหมาะสมเท่ากับ 95 mm ซึ่งเป็ น
ขนาดที่ใ ช้ วั ส ดุ น้ อ ยที่สุด โดยได้ ช้ ิ นงานตามที่ ต้ อ งการ
ขนาดรัศมีดาย นาขนาดของแผ่นชิ้นงานเปล่ามีเหมาะสม
นามาจาลองการขึ้น รูป โดยกาหนดรัศ มีดายเริ่ม 3 mm
แล้ วเพิ่ มเป็ น 4 mm และ 5 mm ตามล าดั บ ผลการ
จาลองแสดงให้ เห็นว่าเมื่อเพิ่มรัศมีดายชิ้นงานมีโอกาสที่
จะเกิดรอยย่ นที่ผิวของชิ้น งานมากขึ้น ดังนั้น รัศมีดายที่
เหมาะสมมีค่าเท่ากับ 3 mm
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2. การหาขนาดแรงจับยึดชิ้ นงาน
จากขนาดของแผ่ น ชิ้ นงานเปล่ าและรั ศ มี ด ายที่
เหมาะนามาหาแรงในการจับยึดชิ้นงาน ปรับเพิ่ มลดแรง
ในการจับยึดโดยกาหนดแรงเป็ น 4 kN 5 kN 6kN 7kN
และ 8 kN เมื่อพิจารณาผลจากการจาลองแรงในการจับ
ยึดที่ 6 kN จะไม่เกิดรอยย่นบริเวณผิวที่ต้องการ
3. การเปรียบเทียบผล
ออกแบบชุดแม่พิมพ์เพื่อทาการทดสอบขึ้นรูปจริง โดย
ให้ รัศมีดายเท่ากับ 3 mm ขนาดแผ่นชิ้นงานเปล่าเท่ากับ
95 mm และแรงในการจับยึดค่าเท่ากับ 6 kN นาผลที่
ได้ มาเปรียบเทียบกับผลการจาลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์
ชิ้นงานทั้งสองมีลักษณะที่ตรงกัน ผิวชิ้นงานที่ต้องการไม่
มีรอยย่น ในส่วนการเกิดรอยย่นจะเกิดขึ้นที่บริเวณขอบ
ของชิ้นงานซึ่งเป็ นส่วนที่ไม่ต้องการ
การจาลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์ทาให้ ทราบถึงผล
ของชิ้นงานและความเสียหายที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของ
กระบวนการที่กาหนดไว้ น าเงื่อนไขที่ดีท่ีสุดที่ทาให้ ได้
ชิ้ นงานตรงกับ ชิ้ นงานต้ น แบบ โดยได้ ข นาดของแผ่ น
ชิ้นงานเปล่า 95 mm รัศมีดาย 3 mm และแรงในการจับ
ยึดชิ้นงาน 6 kN และเมื่อทาการขึ้นรูปจริงชิ้นงานที่ได้ มี
ลั ก ษณะตรงกับ ชิ้ นงานที่ได้ จากการจ าลองและชิ้ นงาน
ต้ นแบบ จะเห็นได้ ว่าการประยุกต์ใช้ ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอ
ลิเมนต์สามารถหาเงื่อนไขของกระบวนการ ขนาดของ
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แม่พิมพ์ท่เี หมาะสมและยังสามารถทานายความเสียหาย
ที่จะเกิด ขึ้นกับ ชิ้นงานได้ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
Batti et al. (2015) ที่ใช้ ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์มา
ช่ วยในการจาลองการขึ้นรูปเพื่ อทานายความเสียหายที่
เกิดขึ้นกับชิ้นงานและหาเงื่อนไขของกระบวนการขึ้นรูปที่
ดีสดุ ในการขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อให้ ได้ ช้ นิ งานตามที่
ต้ องการ

Dechaumphai, P. (2007). Finite element for
engineering. Bangkok: Chulalongkorn University Press.
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