Naresuan University Journal: Science and Technology 2017; (25)3

การศึกษาปั จจัยทีม่ ีผลต่ออายุการใช้งาน มีดกัด Tialn ทีผ่ ่านการลับคม
ตัดแล้วชุบเคลือบผิว
บัญญัติ พันธ์ประสิทธิ์เวช* และปฎิพัทธ์ หงษ์สวุ รรณ

The Study Factors that Influenced the Tool Life of Tialn
With Sharpening and Coating
Banyat Panprasitvech* and Patipat Hongsuwan
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
Facultyof Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University Muang Nakhonpathom, Thailand 73000
* Corresponding author. E-mail address: otani1443 @yahoo.co.th
Received: 22 June 2016; Accepted: 26 September 2016
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่ ออายุการใช้ งาน ของมีดกัด (Tialn) ที่ผ่านการลับคมตัดแล้ วชุบเคลือบผิว ในการ
กัดเหล็ก กล้ าคาร์บอนปานกลาง (Medium Carbon Steel) S45C ปั จจัยควบคุมความเร็วตัด อัตราการป้ อน และความลึก ปั จจัยที่ใช้
ศึกษาประกอบด้ วย ระยะการป้ อน (Overlap) ทิศทางควบคุมการกัด (Cutting Direction) และนา้ หล่อเย็น (Coolant) ผลการทดลอง
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่ออายุการใช้ งานมีดกัดคือ ระยะการป้ อน ทิศทางควบคุมการกัด และนา้ หล่อเย็น มีผลต่ออายุมีดกัดอย่างมีนัยสาคัญ
ที่ระดับ 0.05 เมื่อใช้ ระยะการป้ อน 4 มิลลิเมตร ส่งผลคมตัดมีดกัดมีอายุการใช้ งานสั้นกว่าระยะการป้ อน 2 มิลลิเมตร ทิศทางควบคุม
การกัดแบบกัดตามจะส่งผลอายุการใช้ งานสั้นกว่าการกัดทวน และการปิ ดนา้ หล่อเย็นจะส่งผลทาให้ อายุการใช้ งานสั้นกว่าการเปิ ดนา้ หล่อ
เย็น ผลการนามีดกัดที่ผ่านกระบวนลับคมตัดแล้ วนาไปชุบเคลือบผิวใหม่ทาให้ อายุการใช้ งานเพิ่มขึ้น
คาสาคัญ: ระยะการป้ อน ทิศทางการควบคุมการกัด สารหล่อเย็น อายุการใช้ งานมีดกัด
Abstracts
This research aimed to study the factors that influenced the tool life of Tialn with through sharpening cutting and coating for
milling medium steel carbon S45C. The control variables were cutting speed, feeding, and depth. This research studied the
influences of overlap, cutting direction, and coolant on the tool life of Tialn with sharpening and coating and the tool life of End
mill. The results showed that the factors influencing the tool life of Tianln were overlap, cutting direction, and coolant. At the
significance level 0.05, the results indicated that the 4-mm overlap, clockwise direction, and turn-off coolant shortening the
tool life of Tialn. Tialn with sharpening and coating had longer tool life than End mill Tialn.
Keywords: Overlap, Cut direction, Coolant, Tool life

บทนา
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือเครื่องจักรกล
ในปั จจุ บัน มีการแข่ งขั นทางด้ านคุ ณภาพงานราคาและ
ความละเอียดความถูกต้ องของผลิตภัณฑ์งานสูง จึงทาให้
อุตสาหกรรมการผลิตตระหนักถึงปั จจัยต่างๆที่ส่งผลต่ อ
กระบวนการผลิตจึงมีการพิ จารณาถึงความเหมาะสม ใน
การเลือกใช้ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ กระบวนการตัดเฉื อน
และเครื่องมือเครื่องจักร ซึ่งจะส่งผลต่อต้ นทุนกระบวนการ
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ผลิตในอุตสาหกรรมเป็ นอย่ างสูง ดังนั้นเครื่องมือที่ใช้ ใน
กระบวนการตัดเฉื อน เป็ นปั จจัยสาคัญที่สามารถช่ วยลด
ต้ นทุนในกระบวนการผลิตได้ ในอุตสาหกรรมการผลิต การ
เลื อกใช้ เครื่ องมื อ ในการตั ด เฉื อนจะต้ องพิ จ ารณาถึ ง
คุณสมบัติและปั จจัยที่เหมาะสม ซึ่งอุตสาหกรรมการผลิต
จะพิ จารณาจากราคาอุปกรณ์วัสดุท่ีใช้ ในกระบวนการตัด
เฉื อน ค่ าความหยาบผิวงาน ขนาดความถูกต้ องและอายุ
การใช้ งานของเครื่องมือ เป็ นต้ น
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อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ชิ้ นส่ ว น เครื่ องมื อ และ
เครื่ องจั กรกลต่ า งๆ (Jonathan Lin, S.C.1994)
กระบวนการตัดเฉือนจากงานกัด มีความสาคัญมาก จาก
กระบวนการในการตั ด เฉื อ นพบว่ า อุ ณ หภู มิ ก ารกั ด
ความเร็วตัด อัต ราการป้ อน ทิศทางการควบคุมการกัด
เป็ นปั จจัยหนึ่งที่สาคัญที่มีผลต่อข้ อจากัดอายุการใช้ งาน
ของมีดกัด (Tanongsak,R. 2012) กระบวนการกัดของ
มีดกัดที่ไม่ใช้ สารหล่อเย็นจะส่งผลดี จะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้ อม แต่จะส่งผลต่ออุณหภูมทิ ่สี งู ขึ้นของมีดกัด
และแรงเสียดทานในการกัด (Pawoot,P. 2006) นา้
หล่ อเย็น Coolant น้า หล่ อเย็น เป็ นพวกน้า มัน ตัดหรื อ
นา้ มันสบู่ ที่ใช้ ในการหล่ อลื่นหรือเพื่อลดความร้ อนและ
การเสียดสี ตัวแปรต่างๆเหล่านี้ เป็ นปัจจัยสาคัญจะทาให้
ต้ นทุ น อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ต่ า และได้ คุ ณ ภาพผิ ว
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี มี คุ ณ ภาพ ดั ง นั้ น จึ ง ได้ ด าเนิ น การศึ ก ษา
ทดสอบประสิทธิภาพมีดกัดผ่านการลับคมตัดแล้ วนาไป
ชุบเคลือบผิวด้ วยสารตั้งต้ น เพื่อศึกษาหาปั จจัย ทิศทาง
ควบคุมการกัด ปิ ดเปิ ดนา้ หล่ อเย็นและระยะการป้ อนที่
เหมาะสม โดยทาการทดสอบเพื่อหาความหยาบผิวงานที่
ส่งผลต่ออายุการใช้ งานมีดกัด เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
อายุ ก ารใช้ ง านของมีด กัด จากการศึ กษางานวิ จั ย ของ
(Banyat,P. 2012) ได้ นามีดกัด Tialn YS 354-120 ที่
สึกหรอมาแก้ ไขแล้ วทาการทดสอบการตัดเฉือน แต่ยังไม่
มีการนามีดกัดที่ลับแล้ ว นาไปชุ บเคลือบผิว ใหม่ ดังนั้น
งานวิ จั ย นี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ทดสอบ
ประสิ ท ธิ ภ าพมี ด กั ด ผ่ า นการลั บ คมตั ด แล้ วน าไปชุ บ
เคลือบผิวใหม่ ซึ่งสามารถเป็ นแนวทางและประโยชน์ต่อ
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและเครื่องจักร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มผี ลต่ออายุการใช้ งาน มีดกัด
Tialn ที่ผ่านการลับคมตัดแล้ วชุบเคลือบผิว
2. เพื่อเป็ นแนวทางอุตสาหกรรมการผลิตในการลด
ต้ นทุนเครื่องมืออุปกรณ์การตัดเฉือน
วิธีการศึกษา
1. ศึ ก ษาสภาพปั ญ หากระบวนการตั ด เฉื อ นชนิ ด
แบบการกัดผิวข้ าง(Profile)โดยใช้ มีดกัด Tialn YS

354-120 ที่นาไปลับคมตัดแล้ วนาไปผ่านกระบวนการ
ชุ บ เคลื อ บผิ ว คมตั ด ทดลองการตั ด เฉื อ นเหล็ก กล้ า
คาร์บอน(S45C) โดยกาหนดเวลาการตรวจสอบความ
หยาบผิวงานเวลาการตัดเฉือนทุกๆ 30 นาทีและ 5 นาที
2. ศึกษากระบวนการกัดและพารามิเตอร์ในการตัด
เฉือนในการกัดชนิดแบบกัดผิวข้ าง(Profile) พารามิเตอร์
ในงานวิจัยได้ กาหนดการทดลอง การปิ ด เปิ ด น้าหล่ อ
เย็น (Coolant), ระยะการป้ อน (Overlap) 2และ4
มิล ลิ เ มตร และทิศ ทางควบคุ ม การตั ด เฉื อ น(Cutting
Direction)แบบทวนและแบบตาม ค่ า พารามิ เ ตอร์
ควบคุ ม การตั ด เฉื อ นก าหนดความลึ ก ในการป้ อน 5
มิลลิเมตร ความเร็วตัด Cutting speeds 85 เมตรต่อ
นาที อัตราการป้ อน Table Feed 517 มิลลิเมตรต่อนาที
2.1 การก าหนดผลลั พ ธ์ก ารทดลองค่ า ความ
หยาบละเอียดผิวงานได้ จากการตรวจสอบค่าความหยาบ
ผิวงาน Surface Roughness ไม่เกิน (Ra) ≤ 1.6
ไมโครเมตร โดยกาหนดเวลาการกัด การตรวจทุกๆ 30
นาที เมื่อ ค่ า ความหยาบผิว งานใกล้ 1.5 ไมโครเมตร
กาหนดการกัดและการตรวจสอบความหยาบผิว ทุก 5
นาที เพื่อให้ เกิดความคลาดเคลื่อนน้ อยที่สดุ กาหนดให้
ทาการวัดค่าความหยาบผิวงานซา้ 3 ครั้ง แล้ วหาค่าเฉลี่ย
2.2 กาหนดค่ า พารามิเ ตอร์ ใ นการตัด เฉื อ นที่
ควบคุ ม ในกระบวนการกั ด รู ป แบบชนิ ด กั ด ผิ ว ข้ าง
(Profile) เป็ นการกัดเนื้องานในลักษณะเส้ นตรงทีละ
แถวตามชั้นความลึกของแกน Z เท่ากับ 5 มิลลิเมตร
3. ออกแบบกระบวนการตั ดเฉื อนด้ วยใช้ โปรแกรม
Solid Works กาหนดวัสดุ เหล็กกล้ าคาร์บอนปานกลาง
(Medium Carbon Steel) S45C ขนาดของชิ้นงานมีความยาว
200 มิลลิเมตร ความกว้ าง 100 มิลลิเมตร ความหนา 100
มิลลิ เมตร และใช้ โปรแกรม Solid CAM ก าหนด
ค่าพารามิเตอร์ท่ใี ช้ ในกระบวนการกัด ความลึกในการป้ อน
5 มิลลิเมตร ความเร็วตัด Cutting speeds 85 เมตรต่อนาที
อัตราการป้ อน Table Feed 517 มิลลิเมตรต่อนาที และ
ทิ ศ ทางควบคุ ม การตั ด ท าการ Simulation ตรวจสอบ
กระบวนการตัดเฉือน นาจีโค้ ด (G-Code) กระบวนการตัด
เฉื อนที่ได้ จากโปรแกรม (Solid CAM) ไปใช้ ควบคุม
เครื่องกัดอัตโนมัติ (CNC Milling)
4. การออกแบบการทดลองโดยใช้ วิธกี ารออกแบบการ
ทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับ (2k Factorial
design) เพื่อศึกษากระบวนการกัดที่มีประเภทการกัดชนิด
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แบบกั ด ผิ วข้ า ง (Profile) ซึ่ งใช้ ในกระบวนการกั ดของ
เครื่องกัดอัตโนมัติ (CNC Milling) โดยศึกษาอิทธิพลของ
ปั จจัยคุณภาพงาน 3 ประเภท ระยะการป้ อน การหล่อเย็น

และทิศทางควบคุมการกัดที่มีผลต่อการสึกหรอของมีดกัด
โดยก าหนดให้ การวิ เคราะห์ ค่ า ความแปรปรวน ที่ระดั บ
นัยสาคัญ (α = 0.05)

ตารางที่ 1 แสดงตารางพารามิเตอร์และระดับของพารามิเตอร์ท่นี ามาศึกษา
ปัจจัย (Factor)
ระยะการป้ อน
(Overlap)

ทิศทางควบคุมการกัด
(Cutting Direction)

นา้ หล่อเย็น
(Coolant)

2 มิลลิเมตร
4 มิลลิเมตร

เปิ ด

Climb Milling

ปิ ด

Climb Milling

เปิ ด

Conventional Milling

ปิ ด

Conventional Milling

ตารางที่ 2 ตารางการทดลองแบบการสุ่มมีดกัด 16 อัน และกาหนดพารามิเตอร์การกัด
รายละเอียด
การทดสอบ

ระยะการป้ อน
(Overlap)

นา้ หล่อเย็น
(Coolant)
เปิ ด

2 มม.
มีกดั ผ่านกระบวนการลับ
แล้ วนาไปผ่านกระบวนการ
ชุบเคลือบผิว

ปิ ด
เปิ ด
4 มม.
ปิ ด

5. การวิเคราะห์ แ ละสรุป ผลการทดลองเพื่ อความ
เหมาะสมโดยการใช้ โปรแกรม Minitab วิเคราะห์โดย
กาหนดระดับความเชื่ อกาหนดเชื่อมั่นที่ 95% (α =
0.05) ซึ่งได้ ต้ังสมมติฐานดังนี้ ถ้ าค่า Sig. <  จะ
ปฏิเ สธ (reject) H0 ยอมรั บ (accept) H1 และผล
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ρ ที่มีผลต่ออายุการใช้ งาน
มีกดั
H10 : ρi1 ρi2
H11 : ρi1 ρi2
H21 : ρj1 ρj2
H20 : ρj1 ρj2
H31 : ρk1 ρ k2
H30 : ρk1 ρk2
ρi คือทิศทางการตัดเฉือน แบบทวน และ แบบตาม (a)
ρj คือระยะการป้ อน แบบ 2 มม.และ 4 มม. (b)
ρk คือสารหล่อเย็น เปิ ด และ ปิ ด (c)
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มีดกัด และ ทิศทางควบคุมการกัด
กัดทวน (Climb)

กัดตาม (Conventional)

4
13

3
6

5
14
12
8
16
1

15
9
2
11
7
10

N คือขนาดจานวนข้ อมูล
สมมติฐาน
H10: ทิศทางการตัดเฉือนไม่มผี ลต่อความเรียบ
ผิวอายุการใช้ งานมีดกัด
H20: ระยะการป้ อนไม่มผี ลต่อความเรียบผิวอายุ
การใช้ งานมีดกัด
H30: สารหล่อเย็นไม่มผี ลต่อความเรียบผิวอายุ
การใช้ งานมีดกัด
H11: ทิศทางการตัดเฉือนมีผลต่อต่อความเรียบ
ผิวอายุการใช้ งานมีดกัด
H21: ระยะการป้ อนมีผลต่อความเรียบผิวอายุ
การใช้ งานมีดกัด
H31: สารหล่อเย็นมีผลต่อความเรียบผิวอายุการ
ใช้ งานมีดกัด
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การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
SSA = [a - (1) + ab – b + ac – c + abc – bc]2/8n
SSB = [b + ab + bc + abc – (1) - a – c - ac]2/8n
SSC = [c + ac + bc + abc – (1) - a – b - ab]2/8n
SSAB = [ab - a - b + (1) + abc - bc – ac + c]2/8n
SSAC = [(1) - a + b – ab - c + ac – bc + abc]2/8n
SSBC = [(1) + a - b – ab – c - ac + bc + abc]2/8n
SSABC = [abc – bc – ac + c – ab +b +a – (1)]2/8n
6. แ สดงผลการตรวจสอบโดยสร้ างกราฟจาก
โปรแกรมมินิแทบ(Minitab)เพื่ อตรวจสอบความถูกต้ อง
และวิเคราะห์ผลเพื่อหาพารามิเตอร์ท่เี หมาะสมที่มีอทิ ธิผล
ต่อกระบวนการทดลองในการตัดเฉือนชิ้นงาน
ผลการศึกษา ANOVA
ผลการทดลองการตัดเฉือนชิ้นงานโดยใช้ มีดกัด Tialn
YS354-120 ที่นาไปลับคมตัดแล้ วนาไปผ่านกระบวนการ

ชุ บเคลือบผิวคมตัด โดยทดลองกัดเหล็กกล้ าคาร์บอน
(S45C) ซึ่งกาหนดค่าความเรียบผิวงานไม่เกิน (Ra) ≤
1.6 ไมโครเมตร ใช้ ความเร็วตัด Cutting Speeds 85 เมตร
ต่อนาที อัตราการป้ อน Table Feed 517 มิลลิเมตรต่อ
นาที และความลึกในการตัดเฉื อน 5 มิลลิเมตร ซึ่งได้
ก าหนดตั ว แปร ทิ ศ ทางการควบคุ ม การกั ด (Cutting
Directional) การปิ ดเปิ ดนา้ หล่ อเย็น(Coolant)และระยะ
การป้ อน(Overlap) 2,4 มิลลิเมตร
การวั ด การตรวจสอบผลค่ า ความหยาบผิ ว งาน
กาหนดเวลาการตัดเฉื อน 30 นาที ทาการตรวจสอบค่ า
ความหยาบผิวงานถึง 1.5 ไมโครเมตร กาหนดให้ การวัด
ความหยาบผิวทุกๆ 5 นาที เพื่อหาเวลาที่เหมาะสม การวัด
การตรวจสอบค่าความหยาบผิวจานวน 3 ครั้ง แล้ วนามา
เฉลี่ย โดยกาหนดค่าความเรียบผิวงานไม่เกิน (Ra) ≤ 1.6
ไมโครเมตร ผลการทดลองการตัดเฉือนอายุการใช้ งานของ
มีดกัด ตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ตารางแสดงอายุการใช้ งานของมีดกัด (นาที)

รายละเอียด
การทดสอบ

ระยะการป้ อน

นา้ หล่อเย็น

(Overlap)

(Coolant)
เปิ ด

2 มม.
ปิ ด

มีดกัดผ่านกระบวนการลับ
แล้ วนาไปผ่านกระบวนการ
ชุบเคลือบผิว

เปิ ด
4 มม.
ปิ ด

การวิเคราะห์ความแปรปรวนจากผลการทดลองโดย
การใช้ การวิเคราะห์ส่วนตกค้ าง (Residual analysis)
การตรวจสอบการกระจายตั ว แบบปกติ (Normal
Distribution) ของค่าส่วนตกค้ าง ของค่าส่วนตกค้ าง
(Residuals) ซึ่งใช้ ในการทดสอบการแจกแจงแบบปกติ
(Normal Probability Plot) โดยพิจารณาจากรูปที่ 1และ

เวลาในการกัด (นาที)
กัดทวน (Climb)

กัดตาม (Coventional)

890
885
175
175
475
470
325
325

55
55
25
25
25
25
90
85

รูป ที่ 2 พบว่ า ค่ า ส่ ว นตกค้ า ง (Residuals) จะมีการ
กระจายตัว ตามแนวเส้ นตรง โดยที่แ กน X คือ ค่ าส่ ว น
ตกค้ าง (Residuals) แกน Y คือ ค่าเปอร์เซ็นต์การแจก
แจงปกติทาให้ ประมาณได้ ว่าค่าส่วนตกค้ าง (Residuals)
มีการแจกแจงแบบปกติ
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Normal Probability Plot
(response is Tool life)

99
95
90

Percent

80
70
60
50
40
30
20
10
5
1

-4

-3

-2

-1

0
Residual

1

2

3

4

รูปที่ 1 กราฟการกระจายตัวแบบปกติภาพที่
(Normal Distribution)

รูปที่ 2 กราฟแสดงการกระจายตัวของค่าส่วนตกค้ าง
(Residuals) เทียบกับ Observation Order

จากการวิเคราะห์ส่วนตกค้ าง (Residual analysis) ที่ได้
จากข้ อมูลในการทดลอง สามารถสรุปได้ ว่าข้ อมูลการทดลอง
มี ความถู กต้ องและมี ความน่ าเชื่ อถื อ สามารถน าข้ อมู ล
ดังกล่าวไปทาการวิเคราะห์ความแปรปรวนในขั้นต่อไป
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของอายุการ
ใช้ งานของมี ดกั ดสามารถแสดงผลการวิ เคราะห์ ค วาม

แปรปรวนของข้ อมู ลเชิ งแฟกทอเรี ยลแบบสองระดับ (2k
Factorial design) โดยใช้ โปรแกรมทางสถิติ Minitab มาทา
การวิ เคราะห์ ผลการทดลองเพื่ อศึ กษาปั จจั ยทั้งหมดโดย
กาหนดระดับดับความเชื่อมันที่ 95%หรือ (α =0.05)

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ของการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับ
source

DF

Seq SS

Adj SS

Adj SS

F

P

Direction

1

695139

695139

695139

148296.33

0.000

Overlap

1

13514

13514

13514

2883.00

0.000

Coolant

1

171189

171189

171189

36520.33

0.000

Direction*Overlap

1

22127

22127

22127

4720.33

0.000

Direction*Coolant

1

199139

199139

199139

42483.00

0.000

Overlap*Coolant

1

108077

108077

108077

23056.33

0.000

Direction*Overlap*Coolant

1

55814

55814

55814

11907.00

0.000

Error

8

37

37

5

Total

15

1265036

S = 2.16506 R-Sq = 100.00 % R-sq(adj) = 99.99%

จากข้ อมูลที่วิเคราะห์โดยใช้ โปรแกรม Minitab พบว่า
ได้ ค่า R-Sq=100. 00% และค่า R2adj=99.99% จึงเป็ น
ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 95% ที่ดีจากค่า P-Value
ของปั จ จัย หลัก ของลักษณะทิศทางควบคุ ม กัด ชิ้ นงาน
(Cutting Direction) รูปแบบการระบายความร้ อน
(Coolant) และระยะการป้ อน (Overlap) เท่า กับ
0.00<α (ซึ่ง ได้ กาหนดไว้ α =0.05) เราจึงปฏิเสธ
สมมุติฐานหลัก ตัวแปรถดถอยลักษณะทิศทางควบคุม
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กัดชิ้นงาน รูป แบบการระบายความร้ อน และระยะการ
ป้ อน มีผลอย่ างมีนัยสาคัญ รวมทั้งค่ า P-Value ของ
ปั จจัยร่วม ระหว่ างลักษณะทิศทางควบคุมกัดชิ้นงานกับ
รูปแบบการระบายความร้ อน ลักษณะทิศทางควบคุมกัด
ชิ้นงาน กับระยะการป้ อน และรูปแบบการระบายความ
ร้ อนกับระยะการป้ อน เท่ า กับ 0.00<α เราจึ ง ปฏิเ สธ
สมมุตฐิ านหลัก(reject) H0 ยอมรับ (accept) H1 ปั จจัย
ร่วมมีผลต่ออายุการใช้ งานของมีดกัดอย่างมีนัยสาคัญ
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รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์จากอิทธิพลหลักจาก 3 ปัจจัย

เมื่อพิจารณาจากกราฟความสัมพันธ์จากอิทธิพลหลัก
จาก 3 ปั จ จั ย ดัง รูป ที่ 3 ปั จ จั ย ทิศ ทางควบคุ มการกัด
ระยะการป้ อนและนา้ หล่อเย็น มีลักษณะกราฟชันขึ้น ซึ่ง
หมายความว่ าปั จจัยทิศทางควบคุมการกัดแบบกัดทวน
(Climb) ทาให้ อายุการใช้ งานของมีดกัดมากกว่าการเดิน
กัด แบบตาม (Conventional) ปั จ จั ย ระยะการป้ อน

(Overlap) มีลักษณะเส้ นกราฟชันลง ซึ่งหมายความว่า ที่
ระยะการป้ อน 2 มิลลิเมตร ทาให้ อายุการใช้ งานของมีด
กัดมากกว่าระยะการป้ อน 4 และปั จจัยการเปิ ดนา้ หล่อ
เย็ น ระบายความร้ อนมี ลั ก ษณะ กราฟชั น ขึ้ น ซึ่ ง
หมายความว่า การเปิ ดนา้ หล่อเย็น ทาให้ อายุการใช้ งาน
ของมีกดั มากกว่าการปิ ดนา้ หล่อเย็น

รูปที่ 4 แสดงกราฟความสัมพันธ์ของอิทธิพลร่วม 2 ปัจจัย

จากรู ป ที่ 4
พบว่ า อิ ท ธิพ ลความสัม พั น ธ์ ร่ ว ม
(Interaction Plot For Tool Life) ระหว่างปั จจัยลักษณะ
ทิศทางควบคุมกัดกับระยะการป้ อน มีผลต่ออายุต่อการ
ใช้ งานของมีดกัด ซึ่งลักษณะการเดินกัดชิ้นงานแบบงาน
กัด ทวนและมี ร ะยะการป้ อนเท่ า กับ 2 มิ ล ลิ เ มตร ใช้
ความเร็วตัด Cutting Speeds 85 เมตรต่อนาที อัตราการ
ป้ อน Table Feed 517 มิลลิเมตรต่อนาที และความลึก
ในการตัดเฉือน 5 มิลลิเมตร จะทาให้ อายุการใช้ งานของ
มีดกัดมากกว่ า ลักษณะทิศทางควบคุมกัดแบบตามและ
ระยะการป้ อนแบบอื่นๆ
อิท ธิ พ ลความสั ม พั น ธ์ ร่ ว มระหว่ า งปั จ จั ย ลั ก ษณะ
ทิศทางควบคุมกัดกับรูป แบบการระบายความร้ อนมีผล
ต่ออายุการใช้ งานของมีดกัด ซึ่งลักษณะทิศทางควบคุม
กัด แบบงานกัด ทวนและรูป แบบการระบายความร้ อน

แบบเปิ ดน้า จะทาให้ อายุการใช้ งานของมีดกัดมากกว่ า
ลักษณะการเดินกัดชิ้นงานและรูปแบบการระบายความ
ร้ อนแบบอื่นๆ
อิทธิพ ลความสัม พั น ธ์ ร่ ว มระหว่ า งปั จ จั ย ระยะการ
ป้ อน กับรูปแบบการระบายความร้ อนมีผลต่ออายุการใช้
งานของมี ด กัด ซึ่ ง ระยะการป้ อนที่ 2 มิ ล ลิ เ มตร กั บ
รูปแบบการระบายความร้ อนแบบเปิ ดน้า จะทาให้ อายุ
การใช้ งานของมีดกัดมากกว่า ระยะการป้ อน 4 มิลลิเมตร
กับรูปแบบการระบายความร้ อนแบบอื่นๆเมื่อพิจารณา
ตารางแสดงผลอายุ ก ารใช้ งานของมี ด กัด ที่ร ะดั บ ของ
พารามิเตอร์ ทิศทางควบคุมการกัดแบบงานกัดทวน เปิ ด
นา้ หล่อเย็น และระยะการป้ อนที่ 2 มิลลิเมตร จะมีค่าดัง
ตารางที่ 3
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สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั
การศึกษาปัจจัยที่มผี ลต่ออายุการใช้ งาน ของมีดกัดที่
ผ่านการลับคมตัดแล้ วชุบเคลือบผิว ในการกัดเหล็กกล้ า
คาร์บอนปานกลาง (Medium Carbon Steel) S45C โดย
ใช้ มีดกัด Tialn YS 354-120 เพื่อหาประสิทธิภาพอายุ
การใช้ งานของคมตัด ที่ผ่านกระบวนการลับคมตัดใหม่
แล้ วนาไปผ่านกระบวนการชุบเคลือบผิวใหม่ แบบ PVD
โดยทาการทดสอบการตัดเฉือนวัสดุเหล็กกล้ าคาร์บอน
(S45C) โ ดย กา ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ส่ ว น ตก ค้ า ง (Residual
Ananlysis)ได้ ผลวิเคราะห์ ค่าส่วนตกค้ าง (Residuals)มี
การแจกแจงแบบปกติ สัด ส่ ว นตกค้ า ง (Residuals) มี
ความเป็ นอิส ระต่ อกัน (Independent) ข้ อมูล มีความ
เสถียรของความแปรปรวน (Variance stability)
ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทดลอง ทิศทาง
ควบคุมการกัด, นา้ หล่ อเย็นและระยะการป้ อนมีผลต่ อ
อายุการใช้ งานของมีดกัดอย่ างมีนัยสาคัญ อิทธิพลร่วม
ระหว่ างปั จจัยทิศทางควบคุมการกัดกับนา้ หล่อเย็นมีผล
ต่ออายุต่อการใช้ งานของมีดกัด ซึ่งทิศทางควบคุมการกัด
แบบงานกัด ทวนและเปิ ดน้าหล่ อเย็น มีอิทธิพลร่ วมกัน
ปั จ จัย ทิศ ทางควบคุ มการกัด กับ ระยะการป้ อนมีผลต่ อ
อายุ ต่อการใช้ งานของมีดกัด ซึ่งทิศทางควบคุมการกัด
แบบงานกัดทวนและระยะการป้ อน 2 มิลลิเมตร จะทาให้
อายุการใช้ งานของมีดกัดมากกว่าทิศทางควบคุมการกัด
แบบงานกัดตาม อิทธิพลร่วมระหว่างปัจจัยระยะการป้ อน
กับน้าหล่ อเย็นมีผลต่ออายุต่อการใช้ งานของมี ดกัด ซึ่ง
ระยะการป้ อน 2 มิลลิเมตรและเปิ ดนา้ หล่อเย็นจะทาให้
อายุ ก ารใช้ งานของมี ด กั ด มากกว่ า ระยะการป้ อน 4
มิลลิเมตรและปิ ดนา้ หล่อเย็น
จากผลการทดลองพบว่าสภาวะที่เหมาะสมที่ส่งผลต่อ
อายุการใช้ งานและความเรียบผิว การทดลองมีด Tialn
YS 354-120 ที่ผ่านกระบวนการลับแล้ วนาไปชุ บ
เคลือบผิว ที่ดีท่ีสุด ควรเลื อกใช้ ทิศ ทางควบคุ มการกัด
แบบทวน(Climb)เปิ ดนา้ หล่อเย็นและระยะการป้ อนที่ 2
มิลลิเมตร จึงจะทาให้ อายุการใช้ งานของมีดกัดมากที่สุด
และ จากการทดลองจะเห็นได้ ว่าการใช้ นา้ หล่ อเย็น และ
ทิศทางการตัดเฉือนมีผลต่ออายุการใช้ งาน อาจเกิดจาก
ความร้ อนที่เกิดขึ้นในการตัดเฉือนและแรงที่กระทาต่ อ
คมตัด ทาให้ สารเคลือบผิวมีด กัดเกิดการแตกร้ าวและ
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หลุ ด เนื่ อ งจากวิ ธีก ารตั ด เฉื อ นที่ไ ม่ เ หมาะสมและใช้
พารามิเตอร์ไม่ถูกต้ อง สังเกตได้ จากคมตัดปลายเม็ดมีด
เกิดการสึกหรอและการแตกร้ าวของปลายเม็ดมีดที่เกิด
จากการตั ด เฉื อ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ งานตั ด เฉื อ น
เหล็กหล่อ FCD400 โดยใช้ นา้ มันหล่อเย็น (Sirichai,T.
2009) จะพบว่าผลการทดลอง คือผลของค่าความเรียบผิว
งานดีและอายุการใช้ งานของเม็ดมีดดีข้ ึน จากการใช้ นา้ มัน
หล่อเย็น โดยการใช้ กระบวนการตัดเฉือนที่ถูกต้ อง
ระยะการป้ อน มีผลต่ออายุการใช้ งานของมีดกัดและ
ความเรียบของผิวงาน ในกระบวนการตัดเฉือนโลหะ ซึ่ง
จะเกิดความร้ อนที่บริเวณคมตัดเฉือน จึงทาให้ เกิดการ
สึ ก หรอบริ เ วณคมตั ด เม็ด มี ด และเกิ ด แรงเสี ย ดทาน
ค่อนข้ างสูง ยิ่งเพิ่มระยะการป้ อนให้ มากขึ้นจะส่งกระทบ
ต่ออายุ การใช้ งานของมีด กัด ซึ่ง (Pawoot,P. 2006)
ความเร็วรอบ ระยะการป้ อน สารหล่อเย็นมีผลต่อความ
เรี ย บผิ ว และอายุ ก ารใช้ ง านอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทิศ ทาง
ควบคุมการกัด มีผลต่อความเรียบผิวงานและอายุการใช้
งานของเม็ดมีดกัด ทิศทางควบคุมการกัดแบบเม็ดมีดกัด
หนุ นทิ ศ ทางตรงข้ ามกั บ ทิ ศ ทางการ ป้ อนชิ้ นงาน
(Conventional) Up milling ความเรียบผิวที่ได้ น้ันไม่ดี
เท่ากรณีทศิ ทางการตัดเฉือนแบบ (Climb)
จากการนามีดกัดไปลับคมตัดใหม่แล้ วนามีดกัดไปชุบ
เคลือบผิวด้ วยสารตั้งต้ น ส่งผลทาให้ มีดกัดที่ผ่านการชุบ
เคลือบผิวใหม่มปี ระสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งจะพบว่า เวลาที่ใช้
ในการตัดเฉื อนและอายุ การใช้ งานเพิ่ มมากขึ้น เมื่อนา
ข้ อมูลมาเปรียบเทียบงานของ(Banyat,P. 2012) ที่ได้ นา
มีดกัดผ่านการลับคมตัดเฉื อน แล้ วนาไปทดลองการตัด
เฉื อ นโดยไม่ ไ ด้ ชุ บ เคลื อบผิว ซึ่ ง ใช้ ค วามเร็ว ตัด ที่ 85
เมตรต่อนาที ความเร็วรอบ 517 รอบ/นาที ค่าความลึก
5 มิลลิเมตรที่เท่ากัน แตกต่างที่การทดลองนี้ใช้ นา้ หล่ อ
เย็น และระยะการป้ อน 2,4 มิลิลิเมตร จากงานวิจัย ที่
ผ่านมาระยะการป้ อน 1 มิลลิเมตร ผลจากการทดลอง
พบว่ าการใช้ นา้ หล่ อเย็นและระยะการป้ อน 2 มิลลิเมตร
โดยการนาเอามีดกัดไปลับคมตัดแล้ วนาไปชุบเคลือบผิว
ทาให้ อายุ การใช้ งานที่เพิ่ มขึ้น จาก 318 นาที เพิ่ มเป็ น
890 นาที และสามารถตัดเฉือนได้ ปริมาณงานมากขึ้น ซึ่ง
ช่ วยในการลดต้ นทุนการจัดซื้อวัสดุท่ใี ช้ ในกระบวนการ
ผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมได้ เป็ นอย่างดี
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