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2
บทที่

แมพมิพปมตดัโลหะเปนเครื,องมอืที่ใชผลติชิน้สวนของผลติภณัฑตางๆ ใหไดปริมาณ

มากโดยที่มีขนาดและรูปรางเหมือนกัน ใชเวลาในการผลิตตอชิ้นตํ่า ราคาตอชิ้นมีราคาถูก 

ใชทรัพยากรนอยลงเมื,อเทียบกับการใชแรงงานคนหรือการทํางานดวยเครื,องจักรแบบอื,น 

ดวยเหตนุี้ในอตุสากรรมตางๆ จงึจาํเปนทีต่องใชแมพมิพเขามาชวยในการปฏบิตังิาน เพราะ

จะเปนตนทางในกระบวนการผลิตสนิคาทีม่คีณุภาพและมขีอดดีงักลาวขางตน อตุสาหกรรม

ที่ใชแมพิมพในการกระบวนการผลิต ไดแก อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต อุตสาหกรรม 

ชิน้สวนอิเลก็ทรอนกิสและคอมพวิเตอร อตุสาหกรรมบรรจภุณัฑสนิคา อตุสาหกรรมเครื,องดื,ม 

หรอือตุสาหกรรมเครื,องครวั เปนตน และในบทนีจ้ะไดกลาวถึงรายละเอยีดเกีย่วกับประเภท

แมพิมพตัดโลหะ แมพิมพตัดแผนเปลา แมพิมพเจาะรู แมพิมพแบบผสม แมพิมพแบบตอ

เนื,องหลายขัน้ตอน และแมพมิพแบบมชีดุปอนเลื,อนผาน รวมถึงพืน้ฐานการตัดโลหะ ความ

แข็งแรงเฉือน ระยะกินลึก ระยะชองวางระหวางแมพิมพ แรงดีดตัวกลับ การวางแบบ

บนแผนวัสดุงาน การคํานวณแรงสําหรับแมพิมพปมตัดโลหะ และเครื,องปมโลหะ เพื,อให 

ผูเรียนสามารถเขาใจพื้นฐานงานดานแมพิมพไดมากขึ้น
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2.1 ประเภทแมพิมพงานโลหะแผน

แมพิมพเปนเครื,องมือที่ใชสําหรับการตัด การปมสรางรูปราง หรือการขึ้นรูปชิ้นงาน 

ชิ้นงานสําเร็จที่ผานกระบวนการของแมพิมพมีทั้งที่นําไปใชงานหรือเปนชิ้นสวนท่ีตองนํา

ไปประกอบเปนผลิตภัณฑสําเร็จกอนที่นําไปใชงาน หลักการทํางานของแมพิมพมีตั้งแต

กระบวนการทีง่ายจนถึงกระบวนการทีซ่บัซอนมาก กระบวนการทีท่าํใหเขาใจหลักการทาํงาน

ของแมพมิพไดงายขึน้ ไดแก การใชตวัตดัเจาะกระดาษใหเปนร ูหรอืการใชแบบตวัอกัษรกด

ดินนํ้ามันใหเปนตัวอักษรตางๆ ได เปนตน โดยในบทนี้จะกลาวถึงเฉพาะแมพิมพงานโลหะ 

ในวงการอตุสาหกรรมการผลิตทีม่ปีรมิาณการผลิตจํานวนมาก มคีณุภาพชิน้งานทีด่ ีแรงงาน

ฝมือทั่วไปสามารถปฏิบัติงานได การออกแบบแมพิมพจึงจําเปนตองใชผูที่เชี่ยวชาญและมี

ประสบการณในการสราง เพื,อใหแมพมิพทีส่รางข้ึนสามารถผลิตชิน้งานไดตามวัตถปุระสงค

และสามารถใชแรงงานฝมือปฏิบัติงานได โดยมีความปลอดภัย เพราะสวนใหญผูที่สราง 

แมพมิพกับผูปฏิบัติงานไมใชคนเดียวกัน นอกจากน้ีแลวตองคํานึงถึงดานเศรษฐศาสตรใน

การสรางแมพมิพดวยวามจีดุคุมทนุทีเ่ทาไรและใหผลกาํไรไดทีเ่ทาไร ตลอดจนความสวยงาม

เรียบรอยท้ังชุดแมพิมพเมื,อประกอบสําเร็จ และชนิดของแมพิมพที่ถูกกําหนดดวยชิ้นงาน

ของผลิตภัณฑตางๆ ประเภทของแมพิมพสําหรับงานโลหะแผนสามารถแบงไดดังนี้ ชุด 

แมพมิพงานปมตดั ชดุแมพมิพงานข้ึนรปู ชดุแมพมิพงานข้ึนรปูลกึ และชดุแมพมิพงานอื,นๆ 

ดังแสดงในรูปที่ 2.1 

รูปที่ 2.1 ประเภทของแมพิมพสําหรับงานโลหะแผน
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2.2 ประเภทแมพิมพปมตัดโลหะ

ในหนังสือเลมนี้จะนําเสนอประเภทของแมพิมพสําหรับงานโลหะแผนในสวนของ 

แมพิมพปมตัดโลหะเปนหลัก โดยแมพิมพปมตัดโลหะถูกแบงตามลักษณะการทํางานของ

แมพิมพและตามรูปรางของชิ้นงาน ซึ่งในปจจุบันมีการจําแนกที่หลากหลายประเภทเพราะ

ในวงการของแมพิมพปมตัดโลหะนั้นมีการพัฒนาอยางตอเนื,อง ท้ังภาคอุตสาหกรรมและ

ภาคการศึกษาวิจัยอยูตลอดเวลา แตอยางไรก็ตาม ในการเลือกใชงานแตละประเภทตอง

คํานึงถึงหลายสวนประกอบกัน เชน ลักษณะความซับซอนของชิ้นงาน ปริมาณงานที่ผลิต 

ความพรอมของเครื,องจักรและจุดคุมทุน เพื,อนํามาประกอบในการเลือกใชแมพิมพปมตัด

โลหะแตละประเภท ในบทน้ีจะแบงประเภทของแมพิมพปมตัดโลหะตามสภาพของการใช

งานเปนหลัก โดยหลักการทํางานของแมพิมพปมตัดโลหะนั้นจะเริ่มตั้งแตแบบการทําการ

ตดัช้ินงานเพยีงครัง้เดียวจนถงึแบบการตดัชิน้งานทีซ่บัซอนและหลายขัน้ตอนมากขึน้ ตลอด

จนอธบิายถงึชิน้สวนแมพมิพปมตดัโลหะและหลกัการทํางานของแตละชิน้สวน ซึง่ในวงการ

แมพมิพปมตดัโลหะนัน้มกัเรยีกชื,อชิน้สวนตางๆ ทับศพัทเปนภาษาอังกฤษ เพื,อใหเกดิความ

เขาใจที่ตรงกันในการปฏิบัติงาน ประเภทแมพิมพปมตัดโลหะจึงประกอบดวยดังนี้

2.2.1 แมพิมพปมตัดแผนเปลา

แมพิมพปมตัดแผนเปลา (Blanking Dies) แมพิมพปมตัดแบบนี้ใชผลิตชิ้นงานที่มี

ลักษณะไมซับซอน โดยหลักการในการลงตัดชิ้นงานของแมพิมพมีเพียงขั้นตอนเดียว แลว

ตัดใหออกมาเปนรูปรางตางๆ ซึ่งชิ้นงานที่ผานการปมตัดแผนเปลานี้อาจนําไปใชงานตอได 

หรอือาจนําไปเขาสูกระบวนการของแมพมิพปมโลหะตวัอื,นก็ได กลไกการตัดโลหะแผนของ

แมพิมพนี้ใชหลักการการตัดเฉือนวัสดุ โดยเมื,อมีแรงกระทําผานคมตัดของแมพิมพไปบน

วัสดุชิ้นงานจึงเกิดการเปลี่ยนรูปจนเกิดการแตกของวัสดุ การแบงชนิดของแมพิมพปมตัด

แผนเปลาสามารถแบงไดอีก 3 แบบ ไดแก

1. แมพมิพปมตดัแผนเปลาแบบตดัแบง (Cutoff Dies) แมพมิพปมตดันีม้หีลัก

การทํางานแบบพ้ืนฐานทีส่ดุ โดยมีหลกัการใชแรงกระทําผานคมตดัของแมพมิพจนเกดิการ

แตกของวัสดุ ในการใชงานจะทําการตัดแผนสตริปออกใหไปเปนชิ้นๆ เพื,อเตรียมนําไปตัด

บนแมพมิพ หรือในปจจบุนัสามารถใชแผนชิน้งานทีเ่ปนมวนเพื,อนาํไปเขากระบวนการปมตดั

จึงไดงานที่ตอเนื,อง ในกระบวนการนี้ไมมีเศษเกิดขึ้นเพราะเปนการตัดทั้งชิ้นงาน ดังแสดง

ในรูปที่ 2.2
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รูปที่ 2.2 แมพิมพปมตัดแผนเปลาแบบตัดแบง

2. แมพิมพปมตัดแผนเปลาแบบเลื8อนผาน (Drop–through Dies) แมพิมพ

ปมตดัแบบน้ีทาํการตดัแผนชิน้งานใหไดแผนเปลาตามรูปรางแมพมิพ โดยชดุแมพมิพจะยดึ

แผนชิ้นงานไวแลวชุดแมพิมพตัวผูกดตัดลงมาชิ้นงานที่ถูกตัดออกเรียกวา แผนเปลา สวน

ขอบของแผนชิ้นงานที่เหลือเรียกวา เศษ (Scrap) เมื,อตองการตัดในขั้นตอนตอไปก็เลื,อน

แผนชิ้นงานเขาสูกระบวนการตัดตอไป ดังแสดงในรูปที่ 2.3

รูปที่ 2.3 แมพิมพปมตัดแผนเปลาแบบเลื,อนผาน
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3. แมพิมพปมตัดแผนเปลาแบบดันกลับ (Return Blanking Dies) หรือแม

พิมพปมตัดละเอียด (Fine Blanking Dies) ในการตัดแบบนี้มีความเที่ยงตรงสูง ไมมีครีบ 

และไมมรีอยตาํหน ิเพราะในขณะตดัมทีัง้แรงกดยดึชิน้งานและแรงดนักลบัทีผ่วิหนาช้ินงาน

ใหตดิเขาอยูกบัแมพมิพตวัผูตลอดเวลา จงึมหีลกัการทํางานคลายกบัตวัประกบชิน้งานใหอยู

ตรงกลางระหวางแมพมิพตวัผูกบัชดุดนัตลอดเวลาการปมตดั ดงัแสดงในรปูท่ี 2.4 แมพมิพ

ตัดแผนเปลาแบบนี้ประกอบดวย 2 ประเภทคือ แบบดันกลับทั่วไปและแบบกลับทิศทาง 

แบบดนักลบัทัว่ไปเมื,อทาํการตดัลงมาจะมชีดุแรงดนักลบัใหชิน้งานตดิกบัแมพมิพตวัผูเสมอ 

ดงัแสดงในรปูที ่2.5 สวนแบบดนักลับทศิทางจะนาํแมพมิพตวัผูมาไวดานลางแทน สวนดาน

บนมอีปุกรณสาํหรบัดนัชิน้งานลงมาตดักบัแมพมิพตวัผู ดงัแสดงในรปูที ่2.6

รูปที่ 2.4 แมพิมพปมตัดแผนเปลาแบบดันกลับ

รูปที่ 2.5 แบบงานแมพิมพปมตัดแบบดันกลับทั่วไป
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รูปที่ 2.6 แบบงานแมพิมพปมตัดแบบกลับทิศทาง

2.2.2 แมพิมพเจาะรู

แมพมิพเจาะรหูรอืแมพมิพเพยีรซงิ (Piercing Dies) ทําหนาที่ในการเจาะรูบนช้ินงาน  

ดังแสดงในรูปท่ี 2.7 ซ่ึงชิ้นงานที่มีการเจาะรูเหลานี้สวนมากเปนชิ้นงานที่ขึ้นรูปมาเปน 

รูปทรงตางๆ เสร็จแลวจึงมาทําการเจาะรูเพิ่มเติมเพื,อใช ในการประกอบ ซึ่งถาหากทําการ

เจาะรูกอนแลวจะทําให ในระหวางการขึ้นรูปอาจเกิดการขาดได ยกตัวอยางเชน ในงานขึ้น

รูปลึกถาเจาะรูกอนแลวอาจเกิดการฉีกขาดหรือบิดเบี้ยวของรูได ดังนั้นแมพิมพเจาะรูสวน

ใหญจงึถกูออกแบบใหรองรบัรปูรางชิน้งานทีผ่านการขึน้รปูมาแลวหรอืนําไปใสไว ในแมพมิพ

แบบอื,นเพื,อใหทํางานรวมกัน 

รูปที่ 2.7 แมพิมพเจาะรู
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2.2.3 แมพิมพแบบผสม 

แมพิมพแบบผสม (Compound Dies) เปนแมพิมพที่ออกแบบใหมีการทํางานผสม

กันระหวางแมพิมพปมตัดแผนเปลาและแมพิมพเจาะรูไว ในการทํางานเพียงครั้งเดียว ดัง

แสดงในรูปที่ 2.8 ชิ้นงานรูทั้ง 2 รูถูกเจาะโดยแมพิมพตัวผูเจาะรูสวนขอบชิ้นงานดานนอก

ถูกตัดโดยแมพิมพปมตัดแผนเปลา สวนแมพิมพแบบผสมอีกแบบหนึ่งคือแมพิมพแบบ

รวม (Combination Dies) เปนการรวมกันระหวางแมพิมพปมตัดแผนเปลาและแมพิมพ

ขึ้นรูปไว ในการทํางานเพียงครั้งเดียว การขึ้นรูปในกระบวนการนี้ เชน การขึ้นรูปถวยตื้นๆ 

พรอมทําการตัด หรือการโคงงอขึ้นรูปพรอมทําการตัด เปนตน ชิ้นงานที่ผานกระบวนการนี้

จึงสามารถเปนชิ้นงานสําเร็จได

รูปที่ 2.8 แมพิมพแบบผสม

2.2.4 แมพิมพแบบตอเนื8องหลายขั้นตอนและแมพิมพแบบมีชุดปอน 

 เลื8อนผาน

แมพมิพแบบตอเนื,องหลายขัน้ตอน (Progressive Dies) เปนแมพมิพทีม่กีารทํางาน

แบบตอเนื,องในทศิทางแถวเดยีวกัน โดยการทํางานมหีลายขัน้ตอน เชน มกีารเจาะกอนแลว

จึงไปขั้นตอนตัด จากนั้นจึงไปขั้นตอนการขึ้นรูป เปนตน การเลื,อนของแผนชิ้นงานในแตละ

ครั้งสามารถลงในตําแหนwงการทํางานที่ตอเนื,องจากขั้นตอนกอนหนา โดยอาศัยตัวกําหนด
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ตาํแหนwงในการชวยใหไดตาํแหนwงทีต่องการจึงเปนกระบวนการที่ไดชิน้งานท่ีมคีณุภาพและ

มีความรวดเร็ว จากรูปเปนการทํางานของแมพิมพแบบตอเนื,องแบบหลายขั้นตอนสําหรับ

ขึ้นรูปแหวนรองรับแรงกด ดังแสดงในรูปที่ 2.9 โดยข้ันตอนเร่ิมจากการนําปลายแผน 

ชิน้งานสาํเรจ็ปอนเขาแมพมิพ ซึง่อาจเปนแผนเดีย่วหรอืเปนมวนขนาดใหญมขีนาดกวางตาม 

ชิ้นงาน ในขั้นตอนที่ 1–3 ประกอบดวยการปมขึ้นรูปจากแมพิมพตัวผูและแหวนข้ึนรูป 

(Drawing Ring) ท่ีตดิอยูดานบน เปนการขึน้รปูจากขนาดใหญมาเปนขนาดเลก็และมีความ

ลกึตามตองการ ดงัแสดงในรปูที ่2.9 หมายเลข 1–3 ในข้ันตอนท่ี 4 จะเปนข้ันตอนการเจาะ

รทูีก่น ข้ันตอนท่ี 5 ทาํการข้ึนรปูอกีครัง้ใหมคีวามลกึเพิม่ขึน้ผนังถวยมคีวามบางข้ึน ข้ันตอน

ที ่6 เปนขัน้ตอนสุดทายทีจ่ะทาํการตัดชิน้งานออกจากแผนชิน้งานและไดชิน้งานสาํเรจ็ โดย

ในแตละขั้นตอนมีการลงทํางานพรอมกันในคราวเดียว

รูปที่ 2.9 แบบงานแมพิมพแบบตอเนื,องหลายขั้นตอน

สวนแมพิมพแบบมีชุดปอนเลื,อนผาน (Transfer Dies) เปนแมพิมพแบบตอเนื,อง

หลายขั้นตอนเชนกัน แตการทํางานจะใชการเลื,อนแผนชิ้นงานดวยระบบอัตโนมัติดวยชุด

ปอนที่มีรางและตัวกําหนดตําแหนwง ดังแสดงในรูปที่ 2.10 ขอดีของแมพิมพแบบมีชุดปอน

เลื,อนผานจะลดคาใชจายดานแรงงาน และประหยัดวัสดุ เพราะเปนการใชแผนชิ้นงานเปน

มวนตอเนื,องและมีอัตราการผลิตที่สูงขึ้น



บทที่ 2 ประเภทแมพิมพตัดโลหะ    45

รูปที่ 2.10 แมพิมพแบบตอเนื,องหลายขั้นตอน

2.3 พื้นฐานการตัดโลหะแผน

พืน้ฐานการตดัโลหะแผนประกอบดวยหลายขัน้ตอน โดยเร่ิมตัง้แตการเปลีย่นรปูถาวร

จนถึงการแตกหักของชิ้นงาน ดังนั้นจึงจําเปนท่ีตองทราบถึงขอมูลคุณสมบัติพื้นฐานของ 

ชิน้งาน เชน ความแขง็แรงของวัสด ุชนดิของวสัด ุคาความเคน–ความเครียดทีเ่กดิข้ึนในวัสดุ

เมื,อผานกระบวนการการตัดโลหะแผน ระยะกนิลกึ ระยะหางระหวางแมพมิพตวัผูกบัแมพมิพ

ตวัเมยี หรือระยะหางระหวางแมพมิพและแรงที่ใช ในกระบวนการตดั ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้

2.3.1 กลไกการตัดโลหะ

กลไกการตัดโลหะแผนประกอบดวย ขั้นตอนท่ี 1 การเริ่มการเปลี่ยนรูปถาวรของ 

ชิ้นงานเมื,อกดคมตัดแมพิมพตัวผูลงบนชิ้นงานที่วางอยูบนแมพิมพตัวเมีย วัสดุชิ้นงานจะ

มีแรงตานเพื,อทําการรักษารูปทรงของวัสดุไวและเกิดการยืดตัวไปตามแนวแรงกระทํา เมื,อ

แรงกดเพิ่มมากขึ้นบริเวณที่สัมผัสกับคมตัดของแมพิมพตัวผูและแมพิมพตัวเมียจนเกินขีด

จํากัดการยืดหยุนของวัสดุ (Elastic Limit) จะเกิดการเปลี่ยนรูปถาวรที่บริเวณขอบเรียกวา 

สวนโคงมน (Die Roll) ขั้นตอนที่ 2 การกดลึก (Penetration) เมื,อแรงกดแมพิมพตัวผูเพิ่ม

มากข้ึน แมพมิพตวัผูกดลึกลงไปในเนือ้วสัดจุนทาํใหเกดิการตดัเฉอืนชิน้งานระหวางแมพมิพ

ตวัผูกบัแมพมิพตวัเมยีจนเกดิเปนรอยขอบตัดข้ึน ขอบตดัของช้ินงานท่ีได ในชวงนีม้ผีวิเรยีบ
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ตรง ขั้นตอนที่ 3 การแตกขาดของวัสดุ (Fracture) เมื,อแรงกดแมพิมพตัวผูเพิ่มมากขึ้นจน

สูงกวาคาความเคนสูงสุด หรือคาความแข็งแรงดึงสูงสุดของวัสดุ จะเกิดการแตกของวัสดุ

ทั้งดานบนและดานลาง แตแรงในการกดแมพิมพตัวผูจะลดลง ดังแสดงในรูปที่ 2.11 ซึ่ง

เปนเวลาเดยีวกับรอยแตกมาบรรจบกนัจนทาํใหเกิดการแตกขาดของเนือ้ชิน้งานหลดุลง ใน

ขั้นตอนนี้มีการเกิดเสียงดังแรงมากเรียกวา เบรกทรู (Break Through) 

รูปที่ 2.11 ความเคน-ความเครียดที่เกิดขึ้นในการตัดโลหะแผน

ที่มา : (ธรรมณชาติ วันแตง, 2560)

2.3.2 ความแข็งแรงเฉือน

ความแข็งแรงเฉือนคือ คาที่ตานทานแรงเฉือนของวัสดุเปนคาท่ีบงบอกวาตองใช

แรงปริมาณมากเทาใดเพื,อใหเกิดการแตกขาดของวัสดุได กระบวนการตัดโลหะแผนจะใช

หลักการตัดเฉือนโลหะซึ่งโลหะแตละชนิดจะมีคาความแข็งแรงเฉือนที่ตางกัน ดังแสดงใน

ตารางที่ 2.1 โดยคาความแข็งแรงเฉือนจะเปนคาที่ตัดหรือทําลายวัสดุไดมากท่ีสุด หาก

วัสดุมีคาความแข็งแรงดึงที่ทําลายวัสดุไดที่ 1 เทา คาแข็งแรงเฉือนจะสามารถทําลายวัสดุ

ไดเพียง 0.5 เทา
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ตารางที่ 2.1 ความแข็งแรงเฉือนของวัสดุชนิดตางๆ 

วัสดุ

ความแข็งแรงเฉือน

นิวตันตอตาราเมตร 

(N/m2 หรือ Pa)

ปอนดตอตารางนิ้ว 

(psi หรือ lbf/in2)

ตะกั่ว 24,100 3,500

ดีบุก 34,500 5,000

อะลูมิเนียม 55,200 8,000

สังกะสี 96,500 14,000

ทองแดง 151,700 22,000

ทองเหลือง 227,500 33,000

เหล็กกลา 0.1%C (ผานการอบออน) 241,300 35,000

เหล็กกลา 0.1%C (รีดเย็น) 296,500 43,000

เหล็กกลา 0.2%C (ผานการอบออน) 303,400 44,000

เหล็กกลา 0.2%C (รีดเย็น) 379,200 55,000

เหล็กกลา 0.3%C (ผานการอบออน) 358,500 52,000

เหล็กกลา 0.3%C (รีดเย็น) 462,000 67,000

เหล็กกลาไรสนิม 393,000 57,000

เหล็กกลาผสมซิลิคอน 462,000 67,000

ที่มา : (Vukota Boljanovic, 2013, p. 182)

2.3.3 ระยะกินลึก

ระยะกินลึก (Penetration) คือระยะที่แมพิมพตัวผูกดตัดลงบนชิ้นงานจนเกิดการ

ครากและแตกขาดออกจากกัน โดยสามารถสังเกตได ในบรเิวณขอบชิน้งานทีผ่านการตดัจะมี

รอยแบงเปนช้ันๆ ซึง่ประกอบดวยชัน้ของการโคงมน รอยเรยีบระยะกินลกึ และรอยแตกของ

วัสดุ ระยะกินลึกของวัสดุแตละชนิดจะมีคาที่แตกตางกัน เชน วัสดุที่แข็งมากจะมีการแตก

ของวัสดทุีเ่ร็ว ซึง่จะมีคาเปอรเซน็ตระยะกนิลกึทีต่ํา่ สวนวสัดทุีอ่อนน้ันตองมีระยะทีก่ดลกึลง

ไปจนช้ินงานขาดมาก คาเปอรเซน็ตระยะกนิลกึจงึมคีาทีส่งูขึน้ตาม ดงัแสดงในตารางที ่2.2
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ตารางที่ 2.2 เปอรเซ็นตระยะกินลึกของวัสดุชนิดตางๆ 

วัสดุ เปอรเซ็นตระยะกินลึก (%)

ตะกั่ว 50%

ดีบุก 40%

อะลูมิเนียม 60%

สังกะสี 50%

ทองแดง 55%

ทองเหลือง 50%

เหล็กกลา 0.1%C (ผานการอบออน) 50% 

เหล็กกลา 0.1%C (รีดเย็น) 38% 

เหล็กกลา 0.2%C (ผานการอบออน) 40% 

เหล็กกลา 0.2%C (รีดเย็น) 28% 

เหล็กกลา 0.3%C (ผานการอบออน) 33% 

เหล็กกลา 0.3%C (รีดเย็น) 22% 

นิกเกิล 55%

บรอนซ 25%

เหล็กกลาผสมซิลิคอน 30%

ที่มา : (วารุณี เปรมานนท และพงศพันธ แกวตาทิพย, 2553)

2.3.4 ระยะหางระหวางแมพิมพ

ระยะหางระหวางแมพมิพ (Clearance) คือระยะหางระหวางแมพมิพตวัผูกบัแมพมิพ 

ตัวเมีย ดังแสดงในรูปที่ 2.11 ซึ่งจะมีคาที่นอยมาก แตระยะหางระหวางแมพิมพนี้จะสงผล

ตอผิวตดัของชิน้งาน แรงในการตัดและการสึกหรอของแมพมิพตวัผูกบัแมพมิพตวัเมยี โดย

จะทําการเปรียบเทียบคมตัดแมพิมพตัวผูกับแมพิมพตัวเมียกับคมตัดกรรไกรตัดกระดาษ

เพื,อใหเกิดความเขาใจไดงายขึ้น โดยถาหากคมตัดของกรรไกรมีระยะหางมากหรือหลวม

มาก เมื,อนาํไปตัดกระดาษจะขาดไมสวยงามเนื,องจากมรีอยการดงึกระดาษเขาไปเปนรอยฉกี

กรรไกรซึง่มรีะยะหางทีม่ากแบบนีเ้หมอืนระยะหางระหวางแมพมิพทีม่ากเกนิไป สวนในกรณี
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ที่กรรไกรทําการขันตัวยึดจนแนwนมาก เมื,อตัดกระดาษจะขาดได แตจะเกิดการสึกหรอของ

กรรไกรมาก แตหากกรรไกรมรีะยะหางของคมตดัทีพ่อด ีจะทําใหตดักระดาษไดสวยงามและ

เกดิการสึกหรอของกรรไกรทีน่อย ดงัแสดงในรปูท่ี 2.13 ระยะหางระหวางแมพมิพสามารถ

หาไดจากสมการที ่ (2.1) (Vukota Boljanovic, 2013, p. 3) ในการกําหนดคาหางระหวาง 

แมพมิพที่เหมาะสมสําหรับแมพิมพตัวผูกับแมพิมพตัวเมียที่มีรูปรางไมซับซอนและใชวัสดุ

ทัว่ไป เราสามารถกาํหนดคาระยะหางระหวางแมพมิพไดดงันี ้สาํหรับวัสดแุข็ง คาระยะหาง

ระหวางแมพิมพที่เหมาะสมประมาณ 5 เปอรเซ็นต ถาวัสดุหนาเพิ่มเปน 9 เปอรเซ็นต และ

ถาวสัดหุนามากควรเพ่ิมเปน 18 เปอรเซน็ต สาํหรบัวสัดมุคีาความแข็งสงูคาระยะหางระหวาง

แมพมิพที่เหมาะสมประมาณ 10 เปอรเซ็นต

 C = 
D

d
 – d

p

2
 …(2.1)

เมื,อ

C  คือระยะหางระหวางแมพิมพ

D
d
  คือขนาดเสนผานศูนยกลางแมพิมพตัวเมีย

d
p
  คือขนาดเสนผานศูนยกลางแมพิมพตัวผู

รูปที่ 2.12 ระยะหางระหวางแมพิมพตัวผูกับแมพิมพตัวเมีย
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รูปที่ 2.13 การเปรียบเทียบคมตัดแมพิมพตัวผูกับแมพิมพตัวเมียกับคมตัดกรรไกรตัดกระดาษ

2.3.5 แรงดีดตัวกลับ 

แรงดีดตัวกลับ (Spring Back) คือแรงดีดตัวที่เกิดขึ้นเมื,อตัดโลหะแผน ซึ่งเกิดจาก

พฤตกิรรมในชวงยดืหยุนของวัสดจุงึเกดิการดดีตวักลับเสมอ แรงดดีตวักลับจะทาํใหชิน้งาน

ไมไดรปูรางตามตองการและในงานเจาะรูแผนสตรปิอาจตดิกบัแมพมิพตวัผูได การแกไขควร

เพิ่มแผนกดที่ชิ้นงาน เมื,อเกิดการแตกขาดแลวจะชวยปลดชิ้นงานใหลวงลงไปได

2.3.6 การวางแบบบนแผนวัสดุงาน 

ในการออกแบบแมพิมพโลหะตองทําการวางรูปแบบของชิ้นสวนบนแผนวัสดุงาน 

(Scrap Strip) กอนเพื,อไมใหเกิดการบิดเบ้ียวของช้ินงานเนื,องจากมีระยะขอบนอยเกิน

ไปหรือระยะขอบมีเหลือมากจนเกินไปก็สงผลดานตนทุนวัสดุที่สูงได ดังน้ันระยะขอบของ

วัสดุโดยเฉพาะบริเวณขอบรู รูที่ตัดใกลกัน หรือรอยตัดท่ีใกลขอบช้ินงานจะทําใหเกิดการ

บิดเบี้ยวของวัสดุในขณะตัดได ในการกําหนดประเภทของรูปรางชิ้นงานที่ใช ในการกําหนด

ระยะขอบที่นอยที่สุดขณะทําการตัด ดังแสดงในรูปที่ 2.14 โดยแบงออกตามรูปรางชิ้นงาน

ไดเปน 4 ประเภทใหญๆ ดังนี้ 

แบบที่ 1 กรณีที่รูปรางชิ้นงานเปนโคงวงกลมหรือเปนการเจาะรู ดังแสดงในรูปท่ี 

2.14 (ก) 

แบบที่ 2 กรณีที่รูปรางชิ้นงานเปนเสนตรง ดังแสดงในรูปที่ 2.14 (ข) 

แบบที ่3 กรณทีีร่ปูรางชิน้งานเปนเสนโคงทีข่นานกนัตอเนื,อง ดงัแสดงในรูปที ่2.14 (ค) 

แบบที่ 4 กรณีที่รูปรางชิ้นงานเปนขอบชิ้นงานเปนมุมแหลมอยูใกลกัน ดังแสดงใน

รูปที่ 2.14 (ง)
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(ก) A  0.7t

(ข) L  64 มม. B  t

 L ระหวาง 64-203 มม. B  1.25t

 L  203 มม. B  1.5t

(ค) L  64 มม. C  t

 L ระหวาง 64-203 มม. C  1.25t

 L  203 มม. B  1.5t

(ง) D  1.25t

รูปที่ 2.14 ประเภทของรูปรางชิ้นงานที่ใช ในการกําหนดระยะขอบที่นอยที่สุด

2.4 การคํานวณแรงสําหรับแมพิมพปมตัดโลหะ

สูตรคํานวณแรงในงานตัดแมพิมพจะแบงตามรูปรางของแมพิมพตัวผูและแมพิมพ

ตัวเมียเปนหลัก จึงมีสูตรการคํานวณแรงตัดสําหรับแมพิมพรูปรางแบบเรียบกับแมพิมพ

งานตัดรูปรางแบบเอียงเปนรูปทรงตางๆ และการคํานวณแรงดีดตัวกลับ 

2.4.1 แรงตัดสําหรับแมพิมพรูปรางแบบเรียบ

สูตรการคํานวณแรงตัดสําหรับแมพิมพรูปรางแบบเรียบจะใชระยะขอบของคมตัด 

แมพมิพตวัผูและความหนาของชิน้งานโลหะแผนมาคํานวณ ซึง่ในหวัขอน้ีจะนําเสนอท้ังการ

คาํนวณแรงในระบบองักฤษและระบบเมตรกิควบคูกนั โดยสามารถหาไดจากสมการท่ี (2.2) 

(Vukota Boljanovic, 2013, p. 6)
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 F = Lt   =  0.7 Lt (
U
) …(2.2)

เมื,อ

F คือแรงตัด (ปอนด หรือ lb)

L คือเสนรอบรูปราง (นิ้ว)

t คือความหนาแผนโลหะ (นิ้ว)

 คือความเคนเฉือนวัสดุ (ปอนด/ตารางนิ้ว หรือ lb/in2)

U
 คือความแข็งแรงดึงสูงสุดของวัสดุ (ปอนด/ตารางนิ้ว)

สําหรับคมตัดทรงสี่เหลี่ยมสามารถหาแรงตัดไดจากสมการที่ (2.3)

 F = 0.7(
U
)  2(a+b)t …(2.3)

และคมตัดทรงกลมสามารถหาแรงตัดไดจากสมการที่ 2.4

 F = 0.7(
U
) Dt …(2.4)

เมื,อ

a คือความยาว (นิ้ว)

b คือความกวาง (นิ้ว)

D คือเสนผานศูนยกลางรู (นิ้ว)

สําหรับการคํานวณหาแรงตัดสูงสุดหนwวยเปนมิลลิเมตรสามารถหาไดจากสมการท่ี 

(2.5) (ชานนท สุขตาอยู และคณะ, 2547) 

 F = Lt  …(2.5)

เมื,อ  

F  คือแรงตัด (ตัน)

 คือความแข็งแรงเฉือนของวัสดุ (กิโลกรัม/มิลลิเมตร2 หรือ kg/mm2)

L คือความยาวเสนรอบรูป (มิลลิเมตร)

t  คือความหนาของวัสดุ (มิลลิเมตร)
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หรือสามารถคํานวณไดจากสมการที่ (2.6) (ชาญชัย ทรัพยากรและคณะ, 2557,  

น. 15)

 F =  A (1/1,000) ... (2.6)

เมื,อ  

 คือความแข็งแรงเฉือนของวัสดุ (กิโลกรัม/มิลลิเมตร2)

A คือพื้นที่ตัด (ตารางมิลลิเมตร) หาไดจาก L  t

2.4.2 แรงตัดสําหรับแมพิมพรูปรางแบบเอียง

ในการออกแบบแมพมิพใหมรีปูรางเอยีง ไมวาจะเปนแมพมิพตวัผูเอยีงหรอืใหแมพมิพ

ตัวเมียเอียงก็ตาม จะสามารถลดแรงตัดลงได ถามุมเอียงยิ่งมากแรงที่ใชยิ่งนอยลง ดังนั้น

ถาหากวาแรงท่ีใชตัดมีมากกวาขนาดของเครื,องปมโลหะมุมน้ีจะทาํใหขนาดของเครื,องปม

โลหะท่ีมอียูใชตดัโลหะได แตในกระบวนการสรางกต็องเพิม่คาใชจายและเวลาในการสราง

แมพมิพใหมรีปูรางเอยีงเชนกนั มมุเอยีงของแมพมิพทีเ่หมาะสม 5 องศา สําหรับความหนา

ของวัสดุที่นอยกวา 0.125 นิ้ว (3.2 มิลลิเมตร) และ 8 องศา สําหรับความหนาของวัสดุ 

ที่มากกวา 0.125 นิ้ว ในการคํานวณตองทราบคาสัดสวนระหวางความหนาของวัสดุกับ 

ความสงูของการเอยีงแมพมิพ รปูที ่2.15 โดยสามารถคาํนวณไดจากสมการที ่(2.7) (Vukota 

Boljanovic, 2013, p. 7) 

 F = 0.7 kpt (
U
) …(2.7)

เมื,อ

F คือแรงตัด (ปอนด หรือ lb)

k คือคาสัดสวนระหวางความหนาของวัสดุกับความสูงของการเอียงแมพิมพ

 0.4 – 0.6 สําหรับ t  H  2t, 0.2 – 0.4 สําหรับ H = 2t 

p คือเสนรอบรูปราง (นิ้ว)

H คือความสูงของการเอียงแมพิมพตัวผูหรือแมพิมพตัวเมีย (นิ้ว)
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รูปที่ 2.15 ความสูงของการเอียงแมพิมพตัวเมีย

หรือสามารถคํานวณไดจากสมการที่ (2.8) (จุลศิริ ศรีงามผอง, 2541)

 F = KF …(2.8)

เมื,อ

F คือแรงที่ใช ในการตัดเฉือนคมตัด (ตัน)

K คือคาคงที่เปนอัตราสวนระหวางระยะกินลึกกับระยะตัดเฉือนคมตัด คํานวณ 

 ไดจากสมการที่ (2.9)

โดย

 K = tP/s …(2.9)

เมื,อ 

P คือเปอรเซ็นตระยะกินลึก

s คือระยะตัดเฉือนคมตัดบนแมพิมพตัวผูหรือแมพิมพตัวเมีย (นิ้ว)

2.4.3 แรงปลดแผนชิ้นงานใหหลุดออก 

เมื,อแมพิมพตัดชิ้นงานโลหะแผนออกไปแลวรูตัดจะติดแมพิมพตัวผูขึ้นไป เนื,องจาก

การยืดหยุนตัวและการดีดตัวกลับของโลหะแผน จึงจําเปนตองมีแผนปลดชิ้นงานเพื,อทํา

หนาท่ีดนักลบัชิน้งานใหหลดุออก การคํานวณหาแรงปลดแผนชิน้งานใหหลดุออก (Striping 

Force) มีวัตถุประสงคก็เพื,อสามารถนําขอมูลที่ไดไปออกแบบกําหนดคาความแข็งแรงของ

ชุดสปริงใหเหมาะสมกับการใชงาน แรงปลดแผนชิ้นงานใหหลุดออกนี้สามารถออกแบบได
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ประมาณ 20 เปอรเซ็นตของแรงตัด ตัวแปรที่ทําใหแรงปลดแผนชิ้นงานมีคาเพิ่มขึ้นหรือ 

ลดลงมดีงันี ้ความหนาของแผนชิน้งาน โลหะแผนท่ีออนหรอืผานการอบออนมาตองใชแรง

ปลดแผนชิ้นงานสูงกวาปกติ การเชื,อมเย็นของแผนเหล็กกลาไรสนิมในขณะตัดทําให ใช

แรงปลดแผนชิ้นงานสูงข้ึน ชองวางระหวางแมพิมพที่นอยตองใชแรงปลดแผนชิ้นงานที่

สูงขึ้น การขาดสารหลอลื,นสงผลใหแรงปลดแผนชิ้นงานสูงขึ้น การชุบเคลือบผิวดวยฟลม

แขง็เคลอืบผวิแบบไทเทเนยีมคารโบไนไตรดบนแมพมิพจะชวยลดแรงเสยีดทานและทําให

แรงปลดแผนชิ้นงานลดลงได (ปกรณ ชุมรุม และคณะ, 2559) ดังนั้นแรงปลดแผนชิ้นงาน

ใหหลุดออกจึงมีตัวแปรตัวอื,นๆ ที่หลากหลาย จึงเปนขอควรพิจารณาในการออกแบบ แรง

ปลดแผนชิ้นงานสามารถคํานวณไดจากสมการที่ (2.10) (Vukota Boljanovic, 2013, p. 9)

 F
s
 = Ak

s
 …(2.10)

เมื,อ

F
s
 คือแรงปลดแผนชิ้นงานใหหลุด (ปอนด)

A คือพื้นที่ตัด (ตารางนิ้ว)

k
s
 คือคาคงที่ของแรงในการปลดแผนชิ้นงาน (ปอนด/ตารางนิ้ว) ตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 คาคงที่ของการปลดแผนชิ้นงาน

ความหนาของแผนชิ้นงาน (นิ้ว) คาคงที่ของการปลดแผนชิ้นงาน (ปอนด/ตารางนิ้ว)

t  0.0625 2,100

t  0.0625 3,000

t  0.0625

กรณีที่รอยตัดอยูใกลขอบชิ้นงานมาก

1,500

ที่มา : (Vukota Boljanovic, 2013, p. 9)

หรือสามารถคํานวณไดจากสมการที่ (2.11) (จุลศิริ ศรีงามผอง, 2541)

 F
s
 = 3,500Lt …(2.11)

เมื,อ

F
s
 คือแรงปลดแผนชิ้นงาน (ปอนด)
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หรือสามารถใชสมการที่ (2.12) (ชาญชัย ทรัพยากร และคณะ, 2557, น. 15)

 F
s
 = 2.5Lt (1/1,000) …(2.12)

เมื,อ

F
s
 คือแรงปลดแผนชิ้นงานใหหลุด (ตัน)

L คือความยาวรอยตัด (มิลลิเมตร) 

t คือความหนาของชิ้นงาน (มิลลิเมตร) 

2.4.4 แรงสําหรับกําหนดขนาดเครื8องปมโลหะ

เมื,อคํานวณในสมการขางตนแลวในการกําหนดขนาดเครื,องปมสําหรับนําแมพิมพ 

ไปติดต้ังตองเผื,อแรงใหเพิ่มข้ึน เพราะในความเปนจริงแลวจะเกิดแรงเสียดทานระหวาง 

แมพมิพตวัผูและชิน้งาน และแรงเพ่ิมมากข้ึนในกรณทีีร่ปูรางของแมพมิพตวัผูและแมพมิพ 

ตัวเมียมีรูปทรงไมสมมาตรหรือความหนาของแผนช้ินงานท่ีนํามาตัดมีขนาดความหนาไม

เทากัน ดังนั้นแรงตัดที่เกิดขึ้นสามารถเพิ่มขึ้นมากกวาที่ไดคํานวณในสมการไดอีกประมาณ 

30 เปอรเซ็นต นอกจากนี้แรงที่เพ่ิมข้ึนอาจเกิดจากคมตัดของแมพิมพตัวผูและแมพิมพ

ตัวเมียเกิดการสึกหรอ ไมคม หรือระยะหางระหวางแมพิมพเพิ่มมากข้ึน ในการกําหนด 

แรงตัดสูงสุดสําหรับเลือกขนาดเครื,องปม (F
p
) สามารถคํานวณไดจากสมการท่ี (2.13) 

(Vukota Boljanovic, 2013, p. 6)

 F
p
 = 1.3 F …(2.13)

ตวัอยางที ่2.1 จงคํานวณแรงในงานตัดของแมพมิพปมโลหะรูปรางแบบเรียบและจงคํานวณ

แรงปลดแผนชิน้งาน เมื,อใชแผนวสัดอุะลมูเินยีมรอยตดัเปนรูปสีเ่หล่ียมจตัรุสัขนาด 10  10 

มิลลิเมตร หนา 2 มิลลิเมตร ความเคนเฉือนวัสดุ 11 กิโลกรัม/มิลลิเมตร2 มีเปอรเซ็นต

ระยะกินลึกเทากับ 60 

วิธีทํา

การคํานวณหาแรงในงานตัด

 F =  (Lt)  =  (11)(40)(2)

 F = 880 กิโลกรัม
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หรือ

 F = A (1/1,000)  =  (11)(100)(0.001)

 F = 0.88 ตัน

หรือ

 F = Lt   =  (1.575)(0.079)(15,641.352) 

 F = 1,939.532 ปอนด  =  (1,939.532/2.204)  =  880 กิโลกรัม

การคํานวณหาแรงปลดแผนชิ้นงาน

 F
s
 = 2.5Lt (1/1,000)  =  2.5 (10 + 10 + 10 + 10)(2)(0.001)

 F
s
 = 0.2 ตัน

หรือ

 F
s
 = k

s
A  =  3,000 (0.155)

 F
s
 = 465 ปอนด  =  0.211 ตัน

หรือ

 F
s
 = 3,500Lt  =  3,500 (0.394 + 0.394 + 0.394 + 0.394)(0.079)

 F
s
 = 434 ปอนด  =  0.197 ตัน

ตัวอยางที่ 2.2 จงคํานวณแรงในงานตัดโลหะแผนเกรด 0.10C รีดเย็น วงกลมขนาด 1 นิ้ว 

ความหนาโลหะแผน 0.062 นิ้ว ความแข็งแรงดึงสูงสุดของวัสดุ 55,900 ปอนด/ตารางนิ้ว 

และแรงสําหรับกําหนดขนาดเครื,องปมโลหะ

วิธีทำ

การคํานวณหาแรงในงานตัด

 F = 0.7(
U
) Dt  =  (0.7)(55,900)(3.14)(1)(0.062)

 F = 7,618 ปอนด 
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การคํานวณหาแรงสําหรับกําหนดขนาดเครื,องปมโลหะ

 F
p
 = 1.3F  =  (1.3)(7,618)  =  9,903 ปอนด 

 F
p
 = 9,903/2,204

 F
p
 = 4.50 ตัน 

ตัวอยางที่ 2.3 จงคํานวณหาแรงในงานตัดของแมพิมพปมตัดโลหะรูปรางเอียงใชตัดโลหะ 

แผนวงกลมขนาด 1 นิ้ว เมื,อใชแผนวัสดุโลหะเกรด 0.10C รีดเย็น ความหนาโลหะแผน 

0.062 นิ้ว ความแข็งแรงดึงสูงสุดของวัสดุ 55,900 ปอนด/ตารางนิ้ว มีคาสัดสวนระหวาง

ความหนาของวัสดกุบัความสงูของการเอยีงแมพมิพเทากบั 0.5 และจงคาํนวณหาขนาดแรง

ปลดแผนชิ้นงาน พรอมคํานวณหาแรงสําหรับกําหนดขนาดเครื,องปมโลหะ

วิธีทํา

การคํานวณหาแรงในงานตัด

 F = 0.7 kpt (
U
)  =  (0.7)(0.5)(1)(3.14)(0.062)(55,900) 

 F = 3,809 ปอนด  =  1.728 ตัน

การคํานวณหาแรงปลดแผนชิ้นงาน

 F
s
 = k

s
A  =  kpt  =  (2,100)(3.14)(0.062)

 F
s
 = 409 ปอนด  =  0.186 ตัน

การคํานวณหาแรงสําหรับกําหนดขนาดเครื,องปมโลหะ

 F
p
 = 1.3F  =  (1.3)(3,809)  =  4,952 ปอนด 

 F
p
 = 4,952/2,204

 F
p
 = 2.25 ตัน 
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