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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ ได้ เสนอวิธีการการลดความเค้ นตกค้ างในชิ ้นงานอลูมินมั A 5056 ที่เกิดขึ ้นในขณะขึ ้นรู ป ด้ วยวิธีการ
ปรั บรู ปร่ างของพันช์ (Punch) ภายใต้ หลักการการไหลผ่านสิ่งกีดขวางของโลหะ ให้ สามารถเคลื่อนที่ ได้ ราบรื่ นที่ สุด
ขันตอนด
้
าเนินการจะเริ่ มจาก การออกแบบรู ปทรงของพันช์โดยนาสมการทางคณิตศาสตร์ มาใช้ แทนมุมมน (Fillet) ของ
พัน ช์ มาตรฐาน ได้ แ ก่ เส้ นโค้ งไซคลอยด์ (Cycloid) เส้ นโค้ งแทร็ ก ทริ กซ์ (Tractrix) เส้ น โค้ งพาราโบลา (Parabola)
นอกจากนัน้ ยังผสมเส้ นโค้ งต่างๆ เพื่อให้ เกิดความหลากหลายมากขึ ้น ในขณะเดียวกันได้ ใช้ ซอฟท์แวร์ เชิงพาณิชย์ ทา
การจาลองการขึ ้นรู ปจากพันช์ รู ปแบบต่างๆที่ได้ ออกแบบไว้ เบื ้องต้ น เพื่อพยากรณ์ ความเค้ นที่เกิดขึ ้นภายในเนื ้อโลหะ
เมื่อได้ ข้อสรุ ปจากการจาลองการขึ ้นรู ปพันช์แล้ ว จึงดาเนินการสร้ างพันช์และทาการทดสอบต่อไป สาหรับตัวพันช์นนท
ั้ า
จากเหล็กแม่พิมพ์งานเย็น DC53 มีความแข็ง 60 HRC ชิ ้นงานอลูมิเนียม A 5056 เคลือบผิวด้ วย กรรมวิธีบอนเดอไรซิง
(Bonderizing)เพื่อลดแรงเสียดทาน ผลการทดลองปรากฏว่า การใช้ เส้ นโค้ งผสมระหว่างเส้ นโค้ งพาราโบลากับเส้ นโค้ ง
แทร็ กทริ กซ์ สามารถลดความเค้ นภายหลังการขึ ้นรู ปได้ ดีที่สดุ และยังทาให้ สามารถลดภาระแรงที่ใช้ ในการขึ ้นรู ปได้ 20%

Abstract
This research proposes a method to reduce residual stress in the aluminum A 5056 occur while
forming. In accordance with the punch shape adjusted under the principle of flowing through the
obstruction to be able to move as smoothly as possible. Step to be taken form, the used of mathematical
modular design of the punch instead of rounded corners (Fillet) of the standard punch such as cycloid,
tractrix and parabola. In addition, the curves are still mixed to achieve greater diversity. Meanwhile using
the commercial software simulated forming the several punches on the basic design to predict stresses that
occur within the metal. Overall the result of the simulation forming punch, then proceed to continue the
creation and testing. For the punch is made from a die steel DC53, hardness is 60 HRC and the A5056
aluminum workpiece coated by Bonderizing process to reduce the friction. The results showed that a
combination of tractrix curves and parabola curves to be able to reduce the stress after forming and 20% of
the force in forming.
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บทนา
องค์ ป ระกอบที่ สาคัญของแม่พิ มพ์ ทุ บ ขึน้ รู ป งานเย็น ที่ ทาให้ เกิ ดความเสี ยหายต่อชิ น้ งานหรื อแม้ กระทั่ง ตัว
แม่พิมพ์ ก็คือพันช์ เพราะแรงที่ ใช้ ในการขึน้ รู ปส่วนใหญ่จะไปปรากฏอยู่ที่พันช์ แลนด์ (Punch land) และพันช์ ต้อง
รับภาระความเค้ นในการขึ ้นรู ปทังหมดกว่
้
า 50% ของความเค้ นทังหมด
้
จึงทาให้ พนั ช์ต้องรับภาระแรงในการขึ ้นรู ปแต่ละ
ครั ง้ สูงมาก ซึ่งสามารถทาให้ พันช์ บวม พันช์ ติดชิน้ งาน และอายุการใช้ งานสัน้ ลง นอกจากนัน้ ยังไม่สามารถควบคุม
ความเที่ยงตรงของชิน้ งานได้ อย่างสม่าเสมออีกด้ วย รู ปร่ างของพันช์ ตอนปลายจึงเป็ นส่วนสาคัญในการออกแบบที่
จาเป็ นที่สดุ ซึง่ จะเห็นว่า ถึงแม้ จะใช้ ข้อแนะนาโดยหลักการออกแบบพันช์ทวั่ ไปแล้ วก็ยงั เกิดปั ญหาอยู่เนืองๆ เพราะไม่
สอดคล้ องกับวัสดุที่ต้องการขึน้ รู ป การออกแบบพันช์ที่ดี จะต้ องคานึงถึ งองค์ประกอบมิติ และขนาดที่ถูก ต้ อง แม่นยา
ต่างๆ ได้ แก่ ฟิ ลเลท, รู ปร่ างปลายพันช์ , Clearance, ความยาวพันช์ เป็ นต้ น การออกแบบพันช์ที่ไม่เหมาะสมจะสร้ าง
ปั ญหาตามมาภายหลังอย่างมากมาย งานวิจัยนีต้ งสมมติ
ั้
ฐานว่า การออกแบบพันช์ เพื่อให้ เนื ้อวัสดุไหลตัว ได้ ดีขึน้ จะ
เป็ นเงื่อนไขหลักที่ทาให้ ความเค้ นในการขึน้ รู ปลดลง และส่งผลให้ ความเค้ นตกค้ างในชิ ้นงานลดน้ อยลงไปด้ วย ทาให้
สามารถลดค่าใช้ จ่ายในการนาชิ ้นงานไปอบอ่อน (Annealing) เพื่อลดความเค้ น ที่ตกค้ างในชิ ้นงานให้ น้อยลงและช่วย
เพิ่มอายุการใช้ งานของแม่พิมพ์ให้ สงู ขึ ้นกว่าเดิม ผลิตภัณฑ์ที่ได้ ทาการวิเคราะห์คือ ฝาครอบเลนซ์กล้ อง NIKON R324
วัสดุชิ ้นงาน Al 5056 และทาการออกแบบและปรับเปลี่ยนรู ปทรงของพันช์
้ ให้ มีความเหมาะสม

วัสดุและอุปกรณ์
อุปกรณ์ที่นามาใช้ ในงานวิจยั แบ่งออกเป็ นสองส่วนด้ วยกันได้ แก่
เครื่ องมือทดสอบวัสดุ
1 ทดสอบความเค้ นไหลของอลูมินมั ซึง่ จะใช้ วิธีการกดอัดด้ วยเครื่ องตีขึ ้นรู ปขนาด 400ตัน
2 ทดสอบสัมประสิทธ์ความเสียดทานด้ วยวิธีการกดแบบวงแหวน (Ring test)
3 วัสดุอลูมิเนียม A 5056 ผ่านการเคลือบผิวแบบบอนเดอไรซ์
เครื่ องมือทดลองในการตีขนึ ้ รู ป
1 เครื่ องตีขึ ้นรู ปเย็นขนาด 650 ตัน
2 ชุดแม่พิมพ์ตีขึ ้นรู ปประกอบด้ วยพันช์ทาจากเหล็กแม่พิมพ์ วัสดุ DC53
3 เครื่ องกลึง ควบคุมด้ วยคอมพิวเตอร์
4 เครื่ องวัดพิกดั
5 เครื่ องวัดความกลม
6 ซอฟท์แวร์ จาลองการขึ ้นรู ป Deform 3D

วิธีการทดลอง
การสร้ างแบบจาลอง
แบบจาลองแม่พิมพ์นนได้
ั ้ จดั ทาขึ ้นโดยใช้ โปรแกรม Unigraphics NX 6 ซึง่ มีการแบ่งออกเป็ นส่วนของ พันช์
้ ดาย (Die)
และชิ ้นงาน แบบจาลองทังหมดนี
้
้จะสร้ างเป็ นรู ปแบบสามมิติ หลังจากนันจึ
้ งส่งไปยังโปรแกรมวิเคราะห์ การขึ ้นรู ปแบบ
สมมาตรซึ่งในแบบ 3มิติ สามารถแสดงผลเข้ าใจง่ายและรู ปร่ างลักษณะใกล้ เคียงรู ปร่ างความเป็ นจริ งมากที่สุดแต่ใช้
เวลาในการประมวลผลนาน แต่เนื่องจากชิ ้นงานมีรูปร่ างสมมาตรจึงทาการวิเคราะห์งานเพียงหนึ่งในสี่ส่วนของชิ ้นงาน
ทังหมด
้
เพื่อประหยัดเวลาในการประมวลผล ดังแสดงใน Figure 1
Punch

Die

Figure 1 Die Set includes punch and die.
การกาหนดขนาดและจานวนเอลิเมนต์ (Element)ที่เหมาะสม
การใช้ โปรแกรมจาลองการขึ ้นรู ปจะต้ องมีการกาหนดขนาดเอลิเมนต์ที่เหมาะสมเพื่อหาผลเฉลยการไหลตัวในขณะทา
การตีขึ ้นรู ป งานวิจยั นี ้เลือกใช้ เอลิเมนต์แบบสามมิติเนื่องจากงานที่ทาการวิเคราะเป็ นแบบ 3 มิติ จานวนเอลิเมนต์ที่ใช้
ในการคานวณนัน้ มีความจาเป็ นต้ องมีความละเอียดพอ และเหมาะสมกับรู ปร่ างของชิ ้นงานอีกด้ วย ในที่นีไ้ ด้ กาหนด
จานวน เอลิเมนต์ไว้ ที่ 30,000 เอลิเมนต์
หลักการออกแบบพันช์ ตามแนวคิด
ลาดับแรก จะต้ องลดความซับซัอนของชิ ้นส่วนพันช์มาตรฐานใน Figure 2 (A) จากสองชิ ้นให้ เป็ นชิ ้นเดียว ดังแสดงใน
Figure 2 (B) เพราะสามารถลดการเกิดครี บในบริ เวณรอยต่อและทาให้ ความเค้ นที่เกิดจากการขึ ้นรู ปสามารถกระจาย
ตัวได้ ดี เนื่องจากในกรณีพนสองชิ
ั้
้น Ring punch มีหน้ าตัดเล็กและไม่สามารถถ่ายเทความเค้ นที่เกิดขึ ้นให้ กบั Punch
main จึงทาให้ เกิดความเค้ นตกค้ างสูง ดังแสดงใน Figure 4 (B) ในกรณีพนหนึ
ั ้ ่งชิน้ ความเค้ นจะกระจายตัวได้ ดีกว่า
เนื่องจากพันมี
้ หน้ าตัดใหญ่ขึ ้นและเป็ นชิ ้นเดียวกัน ดังแสดงใน Figure 4 (C)
Ring Punch.
Punch main

Flash
A) Punch standard two-piece
B) Punch designed a new concept.
Figure 2 Punch with the design principle of simplifying and reducing the intensity of stress.

ลาดับที่สอง ทาการออกแบบปรับรัศมีของพันช์
้
โดยใช้ สมการทางคณิตศาสตร์ ได้ แก่ เส้ นโค้ งไซคลอยด์ เส้ นโค้ ง
แทร็ กทริ กซ์ เส้ นโค้ งพาราโบลา เส้ นโค้ งผสม ระหว่างเส้ นโค้ งแทร็ กทริ กซ์ กับ เส้ นโค้ งพาราโบลา มาทดแทนรัศมีมมุ มน
ตามมาตรฐานเดิม ในการปรับครัง้ นี ้ ได้ ปรับภายใต้ สมมติฐานการไหลของวัสดุดีขึ ้น และจะทาให้ ความเค้ นภายใน
ชิ ้นงานลดลง ดังแสดงใน Figure 3
Curve Tractrix
Curve Cycloid

Curve Parabola+Tractrix
Curve Parabola

Radius 1 mm
Figure 3 Change the radius of the punch Curve Cycloid , Curve Tractrix , Curve Parabola and
Curve Parabola + Tractrix.
ลาดับที่สาม นาแบบจาลองวิเคราะห์การขึ ้นรู ป และบันทึกผลการทดลองดังแสดงใน Figure 4

A) Model dies.

B) Stress on the standard dies.

C) Stress on improving dies.

D) Of the Flash

E) Flow of materials.

F) Vertical flow and compresses.

Figure 4 The solution set of stresses on Punch & die and stresses in the work price.

นาผลการทดลองที่ได้ จากการจาลองการขึน้ รู ปทัง้ หมด มาทาการเปรี ยบเที ยบค่า ความเค้ นประสิทธิ ผล (Effective
stress)

ที่เกิดขึ ้นในขิ ้นงานของแต่ละรู ปแบบ ทาการเลือกพันช์
้ ที่สามารถลด ความเค้ นตกค้ างในชิ ้นงานและใน

แม่พิมพ์ได้ มากที่สดุ รวมถึงภาระแรงการขึ ้นรู ปที่น้อยที่สดุ ดังแสดงใน Figure 5 ซึง่ ได้ แสดงถึงการเปรี ยบเทียบพันช์
้ 7
รู ปแบบ ซึง่ สามารถสรุ ปได้ วา่ พันช์
้ ที่มีคณ
ุ สมบัติที่ดีที่สดุ คือ พันช์
้ ที่มีรัศมีพนช์
ั ้ ที่สร้ างจากเส้ นโค้ งพาราโบลาผสมกับเส้ น
โค้ งแทร็ กทริ กซ์ เพราะมีค่าความเค้ นประสิทธิ ผลในชิน้ งานเท่ากับ 390.57 Mpa

หลังจากนัน้ จึงทาการสร้ างพัน้ ช์

ทดสอบตีขึ ้นรู ปจริ ง และบันทึกผลการทดลอง ต่อไป

Figure 5 Effective stress caused by variations punch.

ผลการทดลอง
เลือกพันช์
้ ที่เหมาะสมไปทาการทุบขึ ้นรู ป ซึง่ ในการทดสอบการขึ ้นรู ปจริ งนันได้
้ ทาการเปรี ยบเทียบ การขึ ้นรู ป
ระหว่างพันช์มาตรฐาน และพันช์
้ ที่ผ่านการออกแบบภายใต้ เงื่อนไขการขึ ้นรู ปที่ดีที่สดุ ดังแสดงใน Figure 6 ซึง่ ในการ
ทดสอบนี ้จะออกแบบการทดลองการทุบขึ ้นรู ปทังหมด
้
10 ครัง้ แบ่งออกเป็ นสองส่วนคือ ส่วนที่หนึ่ง 5 ชิ ้น ใช้ กบั พันช์
้ ที่
ออกแบบใหม่ ส่วน 5 ชิ ้นที่เหลือใช้ กบั พันช์
้ มาตรฐานที่ใช้ งานอยู่ในปั จจุบนั และทาการทุบขึ ้นรู ปแล้ วนาไปกลึงสาเร็ จเพื่อ
ตรวจสอบมิติตอ่ ไปดังแสดงใน Figure 7

A) Punch

B) Cold forging machine.
Figure 6 Forming experiments.

A) Workpiece before forging.

B) Workpiece after forging.

C) Workpiece after machining.

Figure 7 The process formed part.
จากผลจากการทดสอบพบว่า พันช์ ที่ทาการออกแบบใหม่ สามารถลดภาระแรงในการทุบขึน้ รู ปได้ สูงมากกล่าวคื อ
สามารถลดโหลดจากพันช์ที่ใช้ งานในปั จจุบนั จาก 176 ตัน เหลือเพียง 141.4 ตัน เท่ากับการลดภาระลงได้ 34.6 ตัน
หรื อ 20% การทุบขึ ้นรู ปชิ ้นงานในแม่พิมพ์ ชิ ้นงานจะมีรูปร่ างคงตัว ในชิ ้นงานจะมีความเค้ นดึงและความเค้ นอัดที่คงตัว
เมื่อกลึงเอาผิวภายนอกออกทาให้ ความเค้ นกระจายออกมาในแบบที่ไม่คงตัวซึง่ จะทาให้ ชิ ้นงานบิดเบี ้ยวและในการกลึง
เอาผิวภายนอกออกหน้ าตัดจะมีขนาดลดลงโมดุลสั ของหน้ าตัดลดลงจึงทาให้ เกิดการบิดตัวเพราะการบิดตัวมากหรื อ
น้ อยแปรตามโมดุลสั ของหน้ าตัดชิน้ งาน โดยปกติชิน้ งานที่ทาจากพัน ช์มาตรฐาน จะต้ องนาไปอบเพื่อคลายความเค้ น
ตกค้ างภายในเนื ้อวัสดุ ซึง่ นับว่าเป็ นการสูญเสียเวลาในการผลิต และสิ ้นเปลืองพลังงานเป็ นอันมาก ดังนันจึ
้ งได้ ทาการ
เปรี ยบเทียบ ผลการวัดขนาดหลังจากการกลึง ชิ ้นงานจากพันช์มาตรฐานที่ผ่านการอบคลายความเครี ยด กับชิ ้นงานที่
ได้ จากพันช์แบบใหม่โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการคลายความเครี ยด ผลที่ได้ รับ คือขนาดและค่าความกลมของชิ ้นงานทัง้
สองแบบไม่มีความแตกต่างกัน ดังแสดงใน Table 1 ซึง่ แสดงให้ เห็นได้ อย่างชัดเจนว่า หลักแนวคิดในการปรับปรุ งพันช์
ในครัง้ นี ้ ให้ ผลเป็ นไปตามสมมติฐานครัง้ แรก

Table 1 Comparing dimension diameter of workpiece after machine by lathe (mm)
ชิน้ งานผ่ านการอบคลายเครี ยด

ชิน้ งานไม่ ผ่านการอบคลายเครี ยด

พันช์ มาตรฐาน

พันช์ ออกแบบใหม่

ชิน้ ที่ 1

ชิน้ ที่ 2

ชิน้ ที่ 1

ชิน้ ที่ 2

82.60

82.62

82.62

82.62

82.60

82.62

82.62

82.62

82.62

82.60

82.64

82.64

82.62

82.62

82.64

82.62

82.62

82.60

82.64

82.62

สรุปผลการทดลอง
จากการออกแบบลักษณะของพันช์
้ ที่เหมาะสมกับการทุบขึ ้นรู ปชิ ้นงาน Nikon R324 นี ้ ซอฟท์แวร์ จาลองการ
ขึ ้นรู ปมีบทบาทสาคัญในการ เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยอานวยความสะดวกในการออกแบบแม่พิมพ์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากจะช่วยลดจานวนของเสียและลดค่าใช้ จ่ายจากการลองผิดลองถูกในการทดลองแม่พิมพ์ แล้ ว ก็ยงั ช่วยในการ
ตัดสินใจในการเลือกพันช์
้ ได้ แก่พนช์
ั ้ ที่มีรัศมีพนช์
ั ้ แทนด้ วย เส้ นโค้ งพาราโบลาผสมกับเส้ นโค้ งแทร็ กทริ กซ์ ซึง่ สามารถ
ลด ความเค้ นประสิทธิผลได้ 11.43 MPa และที่สาคัญคือสามารถลดภาระแรงการขึ ้นรู ปได้ จริ ง จากการทุบขึ ้นรู ปชิ ้นงาน
Nikon R 324 เมื่อทาการทุบขึ ้นรู ปเปรี ยบเทียบกับพันช์
้ มาตรฐานที่ใช้ งานอยู่ในปั จจุบนั ชิ ้นงานไม่มีการบิดเบี ้ยวหลัง
การทุบขึ ้นรู ป ขนาดของชิ ้นงานที่ผ่านการทุบขึ ้นรู ปแล้ วอยู่ในค่าพิกดั ความเผื่อที่กาหนดไว้ ตรงตามต้ องการ โดยไม่ต้อง
นาชิ ้นงานที่ทุบขึ ้นรู ปไปเข้ าขบวนการอบเพื่อคลายความเค้ นตกค้ าง ดังนันจึ
้ งสามารถลดกระบวนการลดความเค้ นใน
ชิ ้นงานออกไปได้ ทาให้ ลดค่าใช้ จ่ายลงได้ มาก ชิ ้นงานเสร็ จตามเวลาที่กาหนด และไม่มีปัญหาในขันตอนการกลึ
้
งเพื่อให้
ได้ ชิ ้นงานสาเร็ จรู ปตรงตามต้ องการ ผลจากการวิจยั ทาให้ เห็นได้ วา่ มีความเป็ นไปได้ กบั การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ
แนวความคิดในการปรับปรุ งเพื่อให้ เกิดความเที่ยงตรงต่อชิ ้นส่วน มาประยุกต์เข้ ากับอุตสาหกรรมการผลิตชิ ้นส่วนโลหะ
แผ่นในประเทศได้ เป็ นอย่างดี
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