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--------------------------------บทคัดย่ อ
การออกแบบแม่พิมพ์สาหรับกระบวนการอัดรี ดอลูมิเนี ยมต้องคานึ งถึงลักษณะการไหลตัวของเนื้ อโลหะ
และต้อ งควบคุ มความเร็ ว ในการไหลตัว ให้ มี ค วามสม่ า เสมอเพื่ อ ให้ ไ ด้ข นาดและรู ป ทรงชิ้ น งานตามต้อ งการ
องค์ประกอบหนึ่ งของแม่พิมพ์ที่ใช้ในการควบคุมความเร็ วในการไหลของเนื้ ออลูมิเ นี ยมในกระบวนการอัดรี ดคื อ
แบริ่ งเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงผลกระทบของขนาดแบริ่ งในแม่พิมพ์อดั รี ดต่อพฤติกรรมการไหลตัวของเนื้ ออลูมิเนี ยม
รวมไปถึงการวิเคราะห์การไหลเพื่อให้เกิดความสมดุลในกระบวนการอัดรี ดงานวิจยั นี้จึงมุ่งศึกษาอิทธิพลของค่าความ
ยาวแบริ่ งในแม่พิมพ์ที่มีผลต่อการไหลตัวของเนื้ ออลูมิเนี ยมงานวิจยั นี้ ได้ทาการทดลองอัดรี ดอลูมิเนี ยม เกรด 6063
ด้วยแม่พิมพ์อดั รี ดที่มีค่าความยาวแบริ่ ง2, 2.5, 3.5 และ 4 เท่าของความหนาชิ้นงานและทาการวัดขนาดของชิ้นงานที่
ได้จากการอัดรี ดผลการทดลองที่ได้พบว่าการไหลของเนื้ ออลูมิเ นี ยมมีความต่อเนื่ องดีชิ้นงานสามารถผลิ ตได้ตาม
ขนาดที่ตอ้ งการ และไม่พบตาหนิเกิดขึ้นบนผิวชิ้นงานเมื่อใช้ค่าแบริ่ งที่ 2.5 เท่าของความหนาชิ้นงาน ในบริ เวณขอบ
ด้านข้างของแม่พิมพ์ผลการวิจยั นี้สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบแม่พิมพ์เพื่อทาให้เกิดความสมดุลใน
การไหลตัวของเนื้อวัสดุในกระบวนการอัดรี ดและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการขึ้นรู ป
คาสาคัญ: การอัดรี ดอลูมิเนียม, แม่พิมพ์อดั รี ดอลูมิเนียม, การไหลเพื่อให้เกิดความสมดุล, ความยาวแบริ่ ง

ABSTRACT
The design of aluminum extrusion mold has to consider the metal flow characteristics and control of flow
velocity in order to yield the desired part dimensions and geometries .Mold bearing is a major factor affecting the
flow velocity of aluminum during the extrusion process. To understand the effects of bearing size on metal flow
behavior andf low balancing in the aluminum extrusion process, this research aims at investigating such effects in
which a set of experiments was carried out by extruding 6063 aluminumalloy under the different bearing sizes of
2,2.5, 3.5 and 4 times the work piece thickness. The dimensions of work piece obtained from the extrusion process
were measured. The results revealed that the continuous metal flow, conformed dimensions of work piece and no
sign of defects in the work surface were achievable when the bearing size of 2.5 times the work piece thickness was
applied at the outer sides of extrusion mold. The implification of this study would provide an essential guideline for
mold design and balancing of metal flow in extrusion process so as controlling of product quality obtained.
Keywords: Aluminum Extrusion, Dies Extrusion, Flow for Balance, Bearing length
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1.บทนา
สาหรับอุตสาหกรรมการผลิตอลูมิเนียมเส้นหน้าตัดนั้นในขั้นตอนการอัดรี ดจะใช้วิธีการผลิตโดยใช้แรงดัน
อัดแท่งอลูมิเนี ยม (Billet) ผ่านแม่พิมพ์ข้ ึนรู ปออกมาเป็ นผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตจะต้องมี
รู ปร่ างหน้าตัดตามที่กาหนดไว้ ซึ่งส่ วนประกอบสาคัญในการอัดรี ดคือการปรับค่าขนาดของแม่พิมพ์ที่ใช้สาหรับการ
ขึ้นรู ปวัสดุให้มีความสมดุลของการไหลเท่ากันทั้งหน้าตัด โดยในการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์อดั รี ดอลูมิเนี ยมใน
อุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ไม่มีแบบแผนที่ชดั เจนในการวิเคราะห์หาขั้นตอนในการออกแบบแม่พิมพ์ที่เหมาะสม ทาให้
ยังคงต้องใช้ประสบการณ์และการลองผิดลองถูกในการปรับค่าแม่พิมพ์จากผูช้ านาญการจนสามารถขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์
ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะทาให้เสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายเป็ นอันมาก จากสภาพปั ญหาดังกล่าวจึงได้นามาวิเคราะห์เพื่อหา
วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมในการปรั บ ปรุ งกระบวนการผลิ ต โดยเมื่ อ น าขั้น ตอนการผลิ ต แม่ พิ ม พ์ม าวิ เ คราะห์ พ บว่ า
กระบวนการที่สาคัญที่ตอ้ งคานึงถึงในการผลิตอลูมิเนี ยมเส้นหน้าตัดคือ การควบคุมการไหลของเนื้ ออลูมิเนี ยมผ่าน
แบริ่ ง โดยขณะอัดรี ดเนื้ออลูมิเนียมจะเคลื่อนตัว แม่พิมพ์จะต้องควบคุมอัตราการไหลให้สม่าเสมอเท่ากันทั้งหน้าตัด
หากอัตราการไหลไม่สม่าเสมอจะส่ งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นการขึ้นรู ปนั้นเกิดการบิดเบี้ยวเสี ยรู ปได้ แม้ว่าได้มีงานวิจยั
จานวนหนึ่งที่ศึกษาพฤติกรรมการไหลของเนื้ อโลหะผ่านแม่พิมพ์ที่มีขนาดแบริ่ งที่แตกต่างกันในระหว่างการอัดขึ้น
รู ป งานวิจยั เหล่านี้กลับไม่ได้ทาการอัดขึ้นรู ปชิ้นงานจริ งแต่อาศัยการจาลองกระบวนการและคานวณการเปลี่ยนรู ป
ของเนื้ อวัสดุดว้ ยระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์เช่น งานวิจยั ของ (V.N.S.U. Ammu,V and P.Mahendiran, 2011)[1]ได้
พิจารณาการออกแบบค่าแบริ่ งโดยใช้ วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์มาประยุกต์ใช้ เพื่อหาค่าความสมดุลของหน้าตัดในขณะอัด
รี ดผลที่ได้จากการทดลองเมื่อจาลองการอัดรี ดให้ค่าแบริ่ งเท่ากันทั้งหน้าตัดชิ้นงานพบว่าความเร็ วในการไหลในส่ วน
ที่ใกล้กบั จุดศูนย์กลาง 159.5 มิลลิเมตร/วินาทีและส่ วนที่ไกลจากจุดศูนย์กลางมีความเร็ วในการไหล 59.81 มิลลิเมตร/
วินาทีซ่ึงส่ งผลให้เกิดการเสี ยรู ปของชิ้นงานดังนั้นจึงทาการปรับค่าแบริ่ งใหม่เพื่อให้ความเร็ วในการไหลสมดุลกันทั้ง
หน้าตัดหลังจากการปรับค่าแบริ่ งพบว่าชิ้นงานมีรูปร่ างที่สมดุลขึ้ น(ประเสริ ฐ, 2550))[2] ได้พิจารณาการจาลองการ
ออกแบบค่าแบริ่ งด้วยโปรแกรมไฟไนต์อิลิเมนต์ โดยศึกษาเกี่ยวกับอุณหภูมิขณะอัดรี ดทั้งก่อนรี ด ขณะรี ดและหลัง
การอัดรี ดที่ปากแม่พิมพ์กบั ความเร็ วในการไหลของแม่พิมพ์และให้ค่าแบริ่ งที่แตกต่างกันไปทัว่ ทั้งหน้าตัดถึง 18 ค่าที่
ต่างกันจากผลการจาลองการทดลองแล้วพบชิ้นงานออกมามีรูปร่ างบิดเบี้ยวผูจ้ ดั ทาจึงได้ทาการทดลองเปลี่ยนแปลง
จากจุดตรวจสอบค่าแบริ่ งแล้ว พบว่าชิ้ นงานออกมามีความเร็ วที่สม่าเสมอกันทั้งหน้าตัดส่ งผลให้รูปร่ างชิ้ นงานบิด
เบี้ยวเพียงเล็กน้อ ย (สวัสดิ์ ภูมิสวัส ดิ์ , 2545)[3] ได้ทาการศึกษาอิทธิ พลของตัวแปรที่มีผลต่ อกระบวนการอัดรี ด
อลูมิเนียมด้วยแบบจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์ดว้ ยการจาลองการอัดรี ดชิ้นงานรู ปหน้าตัดสี่ เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้าง 76.96
มิลลิเมตร หนา 4.88 มิลลิเมตร พบว่าความดันในการอัดรี ดในแบบจาลองต่ากว่าความดันในการอัดรี ดจริ งในช่วงแรก
ของการอัดรี ดโดยมีผลต่างสูงสุ ด 17.2เปอร์เซ็นต์แต่หลังจากการอัดรี ดเริ่ มเข้าสู่ สภาวะเกือบคงตัวความดันในการอัด
รี ดในแบบจาลองมีค่าสูงกว่าการอัดรี ดจริ งโดยมีผลต่างสูงสุ ด 13 เปอร์เซ็นต์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงพฤติกรรมการไหลในระหว่างการอัดรี ดให้มากยิ่งขึ้น งานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาอิทธิพลการไหลของเนื้ออลูมิเนียมผ่านแบริ่ งที่ความยาวขนาดต่างๆ โดยผ่านการทดสอบการอัดรี ดจริ ง ซึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นการทดสอบต้องมีขนาดที่ถูกต้องตรงตามข้อกาหนดหรื อใกล้เคียงมากที่สุด และนาผลการทดสอบมา
เป็ นต้นแบบในการประยุกต์ใช้กบั การหาค่าความยาวแบริ่ งที่เ หมาะสมและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ตแม่พิมพ์
ต่อไป
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2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 กระบวนการอัดรี ดอลูมิเนียม
ในกระบวนการอัดรี ดอลูมิเนียมมีองค์ประกอบหลักที่สาคัญ 3 ประการ คือ เครื่ องจักรแรงดันสูง แม่พิมพ์อดั
รี ดอลูมิเนี ยม และวัตถุ ดิบ โดยกระบวนการเริ่ มต้นจากการนาเอาแท่งวัตถุดิบที่ผ่านการอบความร้อนแล้วนามาเข้า
เครื่ องอัดรี ดด้วยแรงดันสูงผ่านเข้าแม่พิมพ์เป็ นตัวแปรรู ปให้เป็ นรู ปร่ างหน้าตัดตามที่ตอ้ งการดังแสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 กระบวนการอัดรี ดอลูมิเนียม[4]( P.K. Saha,1998)
กระบวนการอัดรี ดอลูมิเนียมจะใช้แม่พิมพ์เป็ นองค์ประกอบหลัก โดยในกระบวนการอัดรี ดอลูมิเนี ยมจะนา
แท่งอลูมิเนียม (Billet) มาผ่านเครื่ องอัดรี ดโดยขนาดพื้นที่หน้าตัดของผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ผา่ นการอัดรี ดจากแม่พิมพ์
จะมีรูปร่ างตรงตามลักษณะของแม่พิมพ์น้ นั ๆ ตัวอย่างแม่พิมพ์อดั รี ดอลูมิเนี ยมดังแสดงในรู ปที่2และชิ้นงานที่ได้จาก
การผลิตดังแสดงในรู ปที่3

รู ปที่ 2 ลักษณะของแม่พิมพ์อดั รี ดอลูมิเนียมเส้นหน้าตัด รู ปที่ 3 ลักษณะชิ้นงานกว้าง 81 มิลลิเมตร หนา 6 มิลลิเมตร
ในขณะอัดรี ดนั้นหากความดันที่เกิดขึ้นไม่คงที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามระยะการเคลื่อนที่ของแรม หรื อเวลา
ในการอัดรี ด ดังแสดงในรู ปที่ 4 ช่วง A อลูมิเนียมถูกกดอัดจนเต็มคอนเทนเนอร์ขณะที่อาจเกิดการเปลี่ยนรู ปบางส่ วน
ทีบ่ ริ เวณผนังคอนเทนเนอร์และบริ เวณก่อนเข้าสู่แม่พิมพ์ เริ่ มเกิดผนังดิสโลเกชัน (Dislocation Walls) ที่บริ เวณต่างๆ
ช่วง B อลูมิเนียมถูกอัดต่อเนื่อง ผนังดิสโลเกชันเริ่ มปรากฏมากขึ้น เกรนย่อย (Subgrain) เริ่ มเกิดขึ้น โครงสร้างที่ไม่
สม่า เสมอนี้ จะทาให้เ กิ ดการดิ ส โลเกชัน และเกรนย่อ ยหนาแน่ นมากขึ้ น โดยเฉพาะบริ เ วณแม่ พิมพ์ในช่ ว งท้า ย
อลูมิเนียมจะเริ่ มถูกอัดรี ดออกมาโดยมีโครงสร้างที่มีความหนาแน่นของดิสโลเกชันต่าช่วง C เป็ นช่วงที่มีความดันสู ง
ที่สุดขอบเขตของช่วงนี้ในช่วงเริ่ มต้นของช่วงนี้ การเปลี่ยนรู ปการเกิดโลหะตาย (Dead Metal) ยังไม่ปรากฏ การเกิด
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โลหะตายจะปรากฏขึ้ นชัดเจนในช่ ว งที่ถึ งจุดที่เ กิ ดความดันสู งสุ ดช่ ว ง D เป็ นช่ ว งที่อ าจเรี ยกว่าเป็ นสภาวะคงตัว
ในช่วงนี้ อุณหภูมิจะสูงขึ้นและความเสี ยดทานระหว่างอลูมิเนี ยมกับคอนเทนเนอร์ จะลดต่าลงเนื่ องจากการหดสั้นลง
ของอลูมิเนียม ทาให้ความดันลดลงอย่างต่อเนื่องช่วง E เป็ นช่วงที่ความดันจะเริ่ มสู งขึ้น เนื่ องจากอลูมิเนี ยมที่ส้ ันลง
ทาให้การไหลอลูมิเนียมไหลได้ยากในแนวรัศมีความดันจึงสูงขึ้นเนื่องจากการกดอัดอลูมิเนี ยม ในทางปฏิบตั ิน้ นั การ
อัดรี ดควรสิ้ นสุ ดลงก่อนการเกิดช่วง E

รู ปที่ 4 แสดงระยะการเคลื่อนที่ของแรมกับแรงดัน[5](Sheppard,T.,1999)
สาหรั บกระบวนการอัดรี ดอลูมิเ นี ยม เมื่อ แท่งอลูมิเ นี ยม(Billet) ที่ผ่านการอบความร้อ นเข้า เครื่ องอัดรี ด
อลู มิเ นี ย มจะแปรสภาพจากแท่ง อลู มิเ นี ย ม ซึ่ งเป็ นของแข็ งจะถู ก ป้ อนเข้า สู่ แ ม่พิ ม พ์เ พื่อ อัด รี ด ขึ้ นรู ป โดยปกติ
พฤติกรรมการไหลของอลูมิเนียมในสภาวะอ่อนตัว (Plastic Deform)[4] นั้นจะส่ งผลทาให้เกิดแรงเสี ยดทานที่มากตรง
บริ เวณผนังคอนเทนเนอร์กบั ผิวของบิลเลตซึ่งทาให้ในขณะที่กาลังอัดรี ดอลูมิเนียมและป้ อนอลูมิเนี ยมที่ ผ่านกระบวก
การอัดรี ดเข้าสู่ แม่พิมพ์ พบว่าการไหลของเนื้ อ อลูมิเนี ยมบริ เ วณจุ ดศูนย์ก ลางของแม่พิมพ์มีค วามเร็ ว ในการไหล
มากกว่าจุดอื่นๆ ที่อยูห่ ่ างออกไปจากจุดศูนย์กลางของแม่พิมพ์ดงั แสดงในรู ปที่5

รู ปที่ 5 แสดงพฤติกรรมการการไหลของเนื้ออลูมิเนียมขณะอัดรี ด [6]
(Miles, N.,Evans, G., &Middleditch, A. 1996)
ในกระบวนการอัดรี ดอลูมิเนียมจุดประสงค์หลักคือการควบคุมการไหลของเนื้ ออลูมิเนี ยมผ่านแม่พิมพ์โดย
ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ผา่ นการอัดรี ดจะต้องมีลกั ษณะตรงตามข้อกาหนดไม่บิดเบี้ยวเสี ยรู ปทรง การควบคุมการไหล
ของเนื้ อ อลูมิเ นี ยมผ่านแม่พิมพ์น้ ันจะต้องทาให้เ นื้ อ อลูมิเนี ยมที่ไหลผ่านแม่พิมพ์มีความเร็ ว ในการไหลคงที่ อย่าง
สม่าเสมอทัว่ ทั้งหน้าตัด ซึ่งวิธีการควบคุมความเร็ วการไหลของเนื้ ออลูมิเนี ยมให้คงที่และสม่าเสมอคือการสร้างแรง
เสี ยดทานที่บริ เวณปากแม่พิมพ์ (Die Bearing)ดังแสดงในรู ปที่ 6โดยการกาหนดค่าของความยาวของปากแม่พิมพ์
ในช่วงต่างๆทั้งหน้าตัดให้มีความเร็ วในการไหลที่สมดุลกันโดยจากการศึกษาของ (Geun,L.&Yong, T.l. (2002)[7]
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และคณะได้ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการไหลของอลู มิ เ นี ย มผ่านแม่ พิ ม พ์ที่ มี ค วามยาวของแบริ่ ง ต่ างๆกัน และท าการ
เปรี ยบเทียบความเร็ วทางออกของปากแม่พิมพ์ที่บริ เวณต่างๆของรู ปร่ างหน้าตัดผลิ ตภัณฑ์ที่ได้จากแม่พิมพ์ พบว่า
ความยาวแบริ่ งสามารถใช้ในการควบคุมความเร็ วในการไหลได้ การออกแบบให้ความยาวแบริ่ งต่างกันจะสามารถทา
ให้ความเร็ วหน้าตัดของผลิตภัณฑ์สม่าเสมอขึ้นอย่างไรก็ตามในการควบคุมความเร็ วในพื้นที่ส่วนที่มีอตั ราการไหลสู ง
จาเป็ นต้องใช้ช่วงความยาวแบริ่ งที่ยาวเช่นกัน (V.N.S.U. Ammu,V and P.Mahendiran, 2011)[1]ได้พิจารณาการ
ออกแบบค่าแบริ่ งโดยใช้วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์มาประยุกต์โดยการจาลองให้ความยาวแบริ่ งในแต่ละส่ วนของหน้าตัดที่
ต่างกันแล้วพบว่าโปรแกรมแสดงแบบจาลองการขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์ได้รูปหน้าตัดที่มีการไหลที่ใกล้เคียงกันทั้งหน้าตัด
ส่ งผลให้ผลิตภัณฑ์มีรูปร่ างได้ตามที่ตอ้ งการ (TerfaGundu, LivinusTuleun, OryinaInjor, 2014)[8] ได้ทาการศึกษา
ผลกระทบจากค่ าความยาวแบริ่ งที่ เ กิ ดขึ้ น จากการอัด รี ด เย็น ทาการทดสอบโดยใช้เ ครื่ อ งทดสอบแรงดันพบว่ า
ผลกระทบที่เกิ ดขึ้ นจากความยาวแบริ่ งจะส่ งผลให้แรงดันที่ใช้ในการอัดรี ดสู ง ขึ้นและทาให้การไหลตัว ของเนื้ อ
อลูมิเนี ยมช้า ลงเนื่ องจากเกิดแรงเสี ยดทานที่หน้าสัมผัสมาก (Chao Lin& Rajesh S. Ransing, 2009)[9]ได้ทาการ
ออกแบบค่าความยาวแบริ่ งได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพโดยผูจ้ ดั ทาได้นาเอาค่าความแตกต่างของความยาวแบ
ริ่ ง(BLD) ในการหาพิกดั รู ปหน้าตัดของชิ้นงานโดยใช้เหตุผลเชิงเรขาคณิตร่ วมกับสูตรในการออกแบบแม่พิมพ์มาเป็ น
ประโยชน์และเป็ นนวัตกรรมใหม่ในการออกแบบแม่พิมพ์ได้ง่ายและรวดเร็ ว มากยิ่งขึ้ นในบทความนี้ ยงั กล่ าวถึ ง
Clearance zone และ Valid Design Space มาเป็ นแนวคิดและช่วยในการออกแบบ

รู ปที่ 6 แสดงลักษณะแบริ่ งที่ใช้ในการควบคุมความเร็ ว [7] (Geun,L.&Yong, T.l. 2002)
3. การดาเนินการวิจัย
ชิ้นงานในกรณี ศึกษาที่ถูกพิจารณาในงานวิจยั นี้ คือ ผลิตภัณฑ์อลูมิเนี ยมที่ผ่านกระบวนการอัดรี ด ซึ่ งจาก
สภาพในการผลิตปัจจุบนั พบว่าการอัดรี ดอลูมิเนียมต้องมีความสมดุลในการไหลของเนื้ออลูมิเนี ยมเมื่อผ่านเครื่ องอัด
รี ดและแม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นกระบวนการอัดรี ดต้องมีขนาดหน้าตัดที่เท่ากัน ซึ่ งในการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์
อัดรี ดอลูมิเ นี ย มไม่ มีแ บบแผนที่ชัด เจนในการออกแบบแม่พิ มพ์ให้เ หมาะสม งานวิจ ัยจึ ง มุ่ง เ น้น ในการหาค่ า ที่
เหมาะสมในการออกแบบแม่พิมพ์ดว้ ยการปรับตั้งค่าความยาวแบริ่ ง โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างการไหลของเนื้ อ
อลูมิเนียมและค่าความยาวแบริ่ ง จากการออกแบบการทดลองภายใต้พ้นื ฐานการกาหนดปั จจัยของกระบวนการอัดรี ด
ผ่านแม่พิมพ์และสร้างแม่พิมพ์ของโรงงานกรณีศึกษาคือทาการออกแบบการทดลองการอัดรี ดผ่านแม่พิมพ์และสร้าง
แม่พิมพ์รูปหน้าตัดสี่ เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความกว้าง 81 มิลลิเมตร และความหนา 6 มิลลิเมตร กาหนดขนาดความยาว
ของแบริ่ งเป็ น 4 เท่าของความหนาชิ้นงาน โดยการกาหนดค่าแบริ่ งมาจากสภาพการทางานในปัจจุบนั เป็ นค่าเริ่ มต้นที่
ใช้ในการออกแบบของทางโรงงานดังแสดงในรู ปที่ 7 โดยกาหนดค่าปัจจัยในการปรับตั้งค่าเครื่ องอัดรี ดคงที่คือ วัสดุ
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อลูมิเ นี ยมเกรด AA6063 ทาการอัดรี ดแท่งอลูมิเ นี ยมแบบต่อ เนื่ อ ง 3ลูก, แท่งอลูมิเนี ยมมีเ ส้นผ่านศูนย์ก ลาง 114
มิลลิเมตรและมีขนาดความยาวของแท่งอลูมิเนียม 240 มิลลิเมตร, อุณหภูมิ Pre-Heat เริ่ มต้นของแท่งอลูมิเนียม 450± 5
ºc, อุณหภูมิPre-Heat เริ่ มต้นของแม่พิมพ์ 450±5 ºc,อุณหภูมิคอนเทรนเนอร์ คงที่ 420 ºcและความเร็ วแรม 9cm/s [11]
(O.O. Onawola and M.B. Adeyemi, 2003)

รู ปที่ 7 แสดงแบบตัวอย่างรู ปหน้าตัดชิ้นงาน
จากการทดสอบการอัดรี ดแม่พิมพ์ที่มีค่าความยาวแบริ่ ง 4 เท่าของความหนาชิ้นงานเท่ากันทั้งหน้าตัดพบว่า
แรงดันในการอัดรี ดแท่งอลูมิเนียมทั้ง 3 ลูกมีแรงดันที่ใกล้เคียงกันโดยในช่วงแรกความดันของลูกที่ 1 และลูกที่ 2 มี
แรงดันที่สูงและระยะเวลาในการอัดรี ดที่มากกว่าลูกที่ 3 เนื่องจากสองลูกแรกเป็ นการอัดรี ดที่ยงั ไม่มีความเสถียรภาพ
โดยสังเกตความแตกต่างได้จากความดันในช่ วง 80 -120 kg/cm²พบว่ามีค วามไม่สอดคล้องกันของแรงดัน ดังนั้น
งานวิจยั นี้จึงเลือกวิเคราะห์พฤติกรรมการอัดรี ดของลูกที่ 3 เป็ นหลัก เพราะกระบวนการอัดรี ดเข้าสู่ สภาวะที่มีความ
เสถียรภาพแล้วดังแสดงในรู ปที่ 8

รู ปที่ 8 ความดันอัดรี ดอลูมิเนียม ที่ค่าแบริ่ ง 4 เท่า 3ลูกติดต่อกัน
การอัดรี ดแท่งอลูมิเนียมลูกที่ 3 จากรู ปที่ 8 แสดงให้เห็นความดันอัดรี ดช่วงแรกเพิ่มขึ้นจาก 0 ถึง 145 kg/cm²
ที่เวลา 20 วินาที โดยการเพิ่มขึ้นของแรงดันนั้นเกิดจากการเคลื่อนที่เดินหน้าของแรมทาให้อลูมิเนี ยมถูกอัดตัว และ
ความดันสูงขึ้นจากนั้นความดันจะค่อยๆ ลดลงเนื่องจากการหดสั้นลงของแท่งอลูมิเนียมจนถึงจุดต่าสุ ดที่ 115 kg/cm²
ที่เวลา 95 วินาที
เมื่อพิจารณาขอบส่ วนแรกของหน้าตัดของผลิตภัณฑ์ ที่ทดสอบพบว่าการไหลของชิ้นงานไม่สมดุลทัว่ ทั้ง
หน้าตัดของชิ้นงานเนื่องจากโดยธรรมชาติแล้วพฤติกรรมการไหลของเนื้ออลูมิเนี ยมขณะอัดรี ดนั้นส่ วนที่ใกล้บริ เวณ
จุดศูนย์กลางจะมีความเร็ วในการไหลที่มี มากกว่าจุดที่ไกลออกไป[4] ( P.K. Saha,1998) เมื่อนามาทดสอบการอัดรี ด
แม่พิมพ์ที่มีค่าความยาวของแบริ่ ง 4 เท่าของความหนาของชิ้นงาน พบว่าการไหลตัว ของเนื้ ออลูมิเ นี ยมโดยเฉพาะ
บริ เ วณขอบส่ วนปลายของชิ้นงานจะเกิดการไหลตัวที่ช้ากว่าบริ เวณจุดศูนย์กลาง จึ งส่ งผลทาให้เกิดการไหลที่ไม่
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สมดุลกัน [5] (Sheppard, 1999) และเนื่องจากการปรับตั้งของเครื่ องจักรไม่ได้ศนู ย์กลางแต่เอนไปทางซ้ายของแม่พิมพ์
ทาให้ขอบส่ วนปลายของชิ้นงานเอี ยงไปทางด้านขวาดังแสดงในรู ปที่ 9 เมื่อพิจารณารู ปร่ างของส่ วนปลายชิ้นงาน
พบว่า ความยาวจากขอบชิ้นงานถึงปลายหัวของชิ้นงานมีค่าความยาวส่ วนแรกสูงสุ ดเท่ากับ 13 มิลลิเมตร

รู ปที่ 9 ส่ วนแรกของหน้าตัดอลูมิเนียมที่พน้ จากปากแม่พิมพ์เมื่อใช้ขนาดแบริ่ งเท่ากับ 4 เท่า
เมื่อพิจารณาค่าขนาดความกว้างและความหนาของผลิตภัณฑ์จากการทดสอบที่ผา่ นการอัดรี ดแท่งอลูมิเนี ยม
ต่อเนื่อง 3 ลูก ซึ่งค่าที่ได้จากการวัดขนาดโดยเวอร์เนียร์งานวิจยั นี้จะแยกออกมาเป็ น 3 ค่า โดยวัดขนาดความกว้างและ
ความหนาจานวน 10 จุดต่อ บิลเลต 1 ลูก ผลจากการทดสอบพบว่าค่าความกว้างในการอัดรี ดลูกที่ 1 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
80.14 มิลลิเมตรลูกที่ 2 มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 80.11 มิลลิเมตรและลูกที่ 3 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 80.10มิลลิเมตร ดังแสดงในรู ปที่ 10
โดยในธรรมชาติการขึ้นรู ปร้อนจะมีค่าการหดตัว 1 เปอร์เซ็นต์ [7] (Geun,L.&Yong, T.l., 2002) และขนาดความหนา
ของชิ้นงานมีค่าคงตัวที่ 5.96 มิลลิเมตร และจะเห็ นได้ว่าค่าความกว้างในแต่ละลูกของการอัดรี ดมีผลต่างกันสู งสุ ด
0.04 มิลลิเมตร ซึ่งขนาดที่ได้ยงั ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด โดยขนาดที่กาหนดคือ 81 มิลลิเมตร

รู ปที่ 10 การเปรี ยบเทียบขนาดความกว้างของชิ้นงานที่ค่าแบริ่ ง 4 เท่า
เมื่อพิจารณาจากผิวของชิ้นงานและรอยตาหนิของผลิตภัณฑ์ทดสอบที่ผ่านการอัดรี ดพบว่าในการอัดรี ดบิล
เลตลูกที่ 1 ผิวของเนื้ ออลูมิเนี ยมดังแสดงในรู ปที่ 11 ในวงกลมที่ 1 มีรอยการไหลตัวของเนื้ ออลูมิเนี ยมที่ไม่เท่ากัน
โดยเฉพาะบริ เวณที่ไกลจากจุดศูนย์กลางของชิ้นงาน และในกรอบสี่ เหลี่ยมที่ 2 จะเห็นได้ว่าเกิดการเหนี่ ยวรั้งของการ
ไหลและเกิดรอยขยักบริ เวณขอบของชิ้นงานขึ้นควบคู่กนั ดังแสดงในรู ปที่ 12 โดยทาการวัดขนาดช่ วงความกว้างของ
ส่ วนที่เกิดการเหนี่ยวรั้งของการไหลนี้ได้ 8 มิลลิเมตร และทาการวัดขนาดความยาวของตาหนิ ซ่ึ งลักษณะที่เป็ นรอย
ขยักที่ขอบชิ้นงานด้วยตลับเมตรในการอัดรี ดลูกที่ 1 วัดได้ 136 เซนติเมตรแล้วชิ้นงานจึงคงรู ปร่ างต่อมาทาการอัดรี ด
ลูกที่ 2 วัดความยาวรอยขยักได้ 40 เซนติเมตรและลูกที่ 3 วัดความยาวรอยขยักได้ 30 เซนติเมตรเมื่อพิจารณาการ

วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หน้า 2543

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ปี การศึกษา ๒๕๖๑

กระจายตัวของความเร็ วบนผิวชิ้นงาน พบว่าการไหลของเนื้ออลูมิเนี ยมที่ใกล้กบั ตาแหน่งจุดศูนย์กลางของแม่พิมพ์ จะ
ไหลเร็ ว กว่าตาแหน่ งที่อ ยู่ใ กล้ก ับผนังคอนเทนเนอร์ ซ่ึ ง ตรงกับพฤติ ก รรมการไหลของการอัดรี ดอลูมิเ นี ยมแล้ว
พิจารณากับการไหลที่บริ เวณหน้าตัดของแม่พิมพ์ที่มีความยาวแบริ่ ง 4 เท่าของความหนา เท่ากันทั้งหน้าตัดจึงมีพ้ืนที่
เกิดแรงเสี ยดทานเยอะส่ งผลให้การไหลของเนื้ ออลูมิเนี ยมส่ ว นขอบปลายชิ้นงานเกิดแรงเสี ยดทานมากขึ้นจึ งเป็ น
สาเหตุของการเกิดตาหนิน้ ี ปรากฎขึ้น[10] (Flitta, l. &Sheppard,T., 2003)

รู ปที่ 11 รอยตาหนิบนผิวของชิ้นงาน

รู ปที่ 12 ลักษณะรอยขยักที่ขอบชิ้นงาน

จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบการอัดรี ดแม่พิมพ์ที่ค่าแบริ่ ง 4 เท่าของความหนาของชิ้นงานเกิดตาหนิ ข้ ึน
จากการไหลของเนื้ออลูมิเนียมที่ไม่สมดุลกันทั้งหน้าตัดเพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งหน้าตัดที่มากขึ้นงานวิจยั นี้ จึงทาการ
ออกแบบการทดลองใช้ค่าแบริ่ งที่ลดลงเพื่อลดพื้นที่แรงเสี ยดทานบริ เวณหน้าตัดแม่พิมพ์ที่เนื้ออลูมิเนี ยมไหลช้าได้แก่
ส่ วนปลายขอบชิ้นงานจากรู ปที่ 11 ในสี่ เหลี่ยมที่ 2 ซึ่งวัดขนาดความกว้างในส่ วนตาแหน่ งนี้ ได้ 8 มิลลิเมตร จากขอบ
ชิ้นงานทั้งสองข้างแล้วทาการลดค่าแบริ่ งโดยจะทาการทดสอบการอัดรี ดและกาหนดลดค่าแบริ่ งเฉพาะส่ วนปลาย
ขอบชิ้นงานทั้ง 2 ข้างหน้ากว้าง 8 มิลลิเ มตร เพื่อพิจ ารณาดูค วามแตกต่างของชิ้นงานตามค่ าความยาวของแบริ่ งที่
เปลี่ยนไปดังนี้ 1.กาหนดความยาวแบริ่ งที่ 3.5 เท่าของความหนา 2.กาหนดความยาวแบริ่ งที่ 2.5 เท่าของความหนา
3.กาหนดค่าความยาวแบริ่ งที่ 2 เท่าของความหนาตามลาดับดังแสดงในรู ปที่ 13

รู ปที่ 13 แสดงความกว้างและความยาวของค่าแบริ่ งที่จะนามาทดสอบ
เมื่อได้ผลการทดสอบแล้วจะนามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบหาผลกระทบของความยาวแบริ่ งกับการไหลของ
เนื้ออลูมิเนียมได้อย่างชัดเจน
4. ผลการวิจัย
จากการทดสอบการอัดรี ดแม่พิมพ์ท้งั 4 ค่า ได้แก่ ขนาดความยาวแบริ่ ง 4, 3.5, 2.5 และ 2 เท่าของความหนา
ชิ้นงานได้ผลการทดสอบอัดรี ดและเปรี ยบเทียบผลดังนี้
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4.1 แรงดันในการอัดรี ด
จากแรงดันในการอัดรี ดแม่พิมพ์ที่ค่าแบริ่ ง4, 3.5, 2.5และ 2 เท่าของความหนาชิ้นงานโดยจะใช้ตวั แทนค่า
แรงดันลูกบิลเลตที่ 3 ในการอัดรี ดของแต่ละค่าแบริ่ งมาทาการเปรี ยบเทียบเนื่องจากเป็ นค่าที่เสถียรแล้ว[3](สวัสดิ์ ภูมิ
สวัสดิ์2545)จากรู ปที่14 แสดงความดันอัดรี ดเห็นได้ว่าในการอัดรี ดอลูมิเนียมที่ค่าแบริ่ ง 4 เท่าจะมีแรงดันที่สูงที่สุดถึง
145 kg/cm² โดยใช้เวลาในช่วงแรกนี้ 20 – 40 วินาทีเนื่องจากแรงเสี ยดทานของเนื้ออลูมิเนียมภายในกระบอกคอนเทน
เนอร์ และแรงเสี ยดทานภายในแม่พิมพ์สูงจึงทาให้ความดันในการอัดรี ดใช้เ วลามากในช่วงแรกและแรงดันจึงค่อ ย
ลดลงเนื่องจากการหดสั้นลงของแท่งอลูมิเนี ยมจนถึงจุดที่ต่าที่สุดที่ 115 kg/cm² ที่เวลา 95 วินาที และที่ค่าแบริ่ ง 3.5
เท่าจะมีแรงดันสูงสุ ดที่ 145 kg/cm² ที่เวลา 15 วินาที แล้วแรงดันจึงค่อยลดลงจนถึงจุดต่าสุ ดที่ 110 kg/cm² ที่เวลา 80
วินาทีและที่ค่าแบริ่ ง 2.5 เท่าจะมีแรงดันสูงสุ ดที่ 135 kg/cm² ที่เวลา 15 วินาที แล้วแรงดันจึงค่อ ยลดลงจนถึงจุดต่าสุ ด
ที่ 110 kg/cm² ที่เวลา 70 วินาที สุ ดท้ายค่าแบริ่ ง 2 เท่าจะมีแรงดันสูงสุ ดที่ 130 kg/cm² ที่เวลา 15 วินาที แล้วแรงดันจึง
ค่อยลดลงจนถึงจุดต่าสุ ดที่ 105 kg/cm² ที่เวลา 65 วินาทีหลังจากนาผลแรงดันอัดรี ดมาเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์ผล
พบว่าแรงดันอัดรี ดของค่าแบริ่ งในการทดสอบมีผลต่อแรงดันอัดรี ดและความเร็ วในการไหลของเนื้ ออลูมิเนี ยมค่าแบ
ริ่ งที่มีพ้นื ที่หน้าตัดมากก็จะมีแรงเสี ยดทานมากและเวลาในการอัดรี ดต่อบิลเลตหนึ่งลูกก็จะใช้เวลานานเมื่อเทียบกับค่า
แบริ่ งที่มีพ้นื ที่หน้าตัดน้อยแรงเสี ยดทานก็จะน้อยและเวลาที่ใช้ในการอัดรี ดก็จะสั้นลงทาให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นใน
เวลาที่เท่ากัน

รู ปที่ 14 แสดงการเปรี ยบเทียบแรงดันการอัดรี ดของค่าแบริ่ งที่ต่างกัน
4.2 ลักษณะการไหลตัวในส่ วนแรกของชิ้นงาน
เมื่อพิจารณาส่ วนหัวของหน้าตัดของผลิตภัณฑ์ทดสอบที่ผา่ นการอัดรี ดพบว่า จากการทดสอบการอัดรี ดโดย
งานวิจ ัยนี้ ได้ทาการเปรี ยบเทียบส่ ว นหัว ออกมาเป็ นกราฟแสดงผลจากการวัดขนาดความยาวหน้าตัดส่ วนหัว ของ
ชิ้นงานแต่เนื่องจากการอัดรี ดจริ งเครื่ องจักรไม่ได้ศนู ย์กลางส่ งผลให้ชิ้นงานส่ วนหัวที่ออกมาบิดเสี ยรู ปไปในทางส่ วน
ขวาของหัวชิ้นงานและการอัดรี ดเป็ นการขึ้นรู ปร้อนความร้อนที่เกิดขึ้นในกระบวนการจะมีการเปลี่ยนรู ปทางด้าน
พลาสติก (Plastic Deformation)และแรงเสี ยดทาน มักจะเกิดการถ่ายเทความร้อนขึ้น จากความร้อนที่ถ่ายเทระหว่าง
บิลเลตกับองค์ประกอบต่างๆ และ ความร้อนที่ส่งผ่านออกไปกับอลูมิเนี ยมที่อดั รี ดแล้ว [12] (Incropera, F.P. and
Dewitt, D.P., 1996)โดยลักษณะการไหลตัวในส่ วนแรกนี้ จะเกิดขึ้นจากการอัดรี ดบิลเลตลูกที่ 1 ของทุกการทดสอบ
เพราะเป็ นการอัดรี ดแบบต่อเนื่องบิลเลตลูกที่ 2 และบิลเลตลูกที่ 3 จึงไม่มีส่วนนี้ เกิดขึ้นและผลที่ได้ค่าพบว่าแบริ่ ง 4
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เท่า กับที่ ค่าแบริ่ ง 3.5 มีความยาวส่ วนหัวชิ้นงานที่ใกล้เคียงกันที่ความยาวสูงสุ ดที่ 13 มิลลิเมตรและที่ค่าแบริ่ ง 2.5 เท่า
มีความยาวส่ วนหัวสูงสุ ดที่ 18 มิลลิเมตรและสุ ดท้ายที่ค่าแบริ่ ง 2 เท่า มีความยาวส่ วนหัวสู งสุ ดที่ 24.5 มิลลิเมตร ซึ่ งมี
ผลความยาวส่ วนหัวต่างกันระหว่างค่าแบริ่ ง 4 เท่ากับค่าแบริ่ ง 2 เท่าถึง 11.5 มิลลิเมตร จากผลการทดสอบสรุ ปได้ว่า
ในขณะอัดรี ดบิลเลตลูกที่ 1 เป็ นการอัดรี ดที่ยงั ไม่ได้เสถียรภาพจึงส่ งผลให้ส่วนแรกของชิ้นงานนี้มีการไหลตัวที่ยงั ไม่
สมดุลกันแต่สามารถบ่งบอกได้ถึงความเร็ วในการไหลตัวผ่านแม่พิมพ์ของเนื้ ออลูมิเนี ยมสังเกตได้ว่าค่าความยาวแบ
ริ่ งที่นอ้ ยลงจะมีการไหลตัวของเนื้ออลูมิเนียมเร็ วขึ้นส่ งผลให้ความยาวที่วดั ได้จากส่ วนหัวยาวขึ้น ดังแสดงในรู ปที่ 15

รู ปที่ 15 แสดงการเปรี ยบเทียบส่ วนหัวของชิ้นงานของค่าแบริ่ งที่ต่างกัน
4.3 ขนาดของชิ้นงานที่ได้จากการอัดขึ้นรู ป
จากผลการวัดขนาดความกว้างของชิ้นงานในแต่ละค่าแบริ่ งดังรู ปที่ 16 เริ่ มต้นจากค่าแบริ่ ง 4 เท่าของความ
หนาชิ้นงานวัดขนาดความกว้างเฉลี่ยได้ 80.11 มิลลิเมตรความหนาวัดได้ 5.96 มิลลิเมตรเนื่ องจากการไหลของเนื้ อ
อลูมิเนียมความเสี ยดทานเท่ากันทั้งหน้าตัดในขณะที่ไหลผ่านปากแม่พิมพ์ทาให้ปลายทั้งสองข้างไหลได้ชา้ กว่าส่ วน
ตรงกลางหน้าตัดตามพฤติกรรมการไหลตัวของอลูมิเนี ยมในการอัดรี ด [6] (Miles, N.,Evans, G., & Middleditch, A.
1996) โดยขณะที่ค่าแบริ่ ง 3.5 เท่าความกว้างของชิ้นงานเฉลี่ยที่ 80.39 มิลลิเมตรความหนา 6 มิลลิเมตรเมื่อลดค่าความ
ยาวแบริ่ งส่ วนปลายทั้งสองข้างลงทาให้ความเร็ วในการไหลในส่ วนปลายเร็ วขึ้นมีผลต่อขนาดชิ้นงานมากขึ้น โดยใช้
ค่าความยาวแบริ่ ง 2.5 และ 2 เท่าของความหนา ความกว้างเฉลี่ยที่ 80.42 มิลลิเมตร และ 80.41 มิลลิเมตร ความหนาที่
6 มิลลิเมตรเท่ากัน ตามลาดับ ซึ่ งความยาวแบริ่ งที่ลดลงของสองค่านี้ ไม่มีผลต่างกันต่อขนาดความกว้างของชิ้นงาน
และการหดตัวของชิ้นงานเฉลี่ย อยูท่ ี่ 0.73 เปอร์เซ็นต์ จากรู ปที่15 สังเกตได้ว่าค่าความยาวแบริ่ งที่ 4 เท่าของความหนา
มีค่าที่ต่าที่สุดและมีความแปรปรวนมากที่สุด โดยค่าความยาวแบริ่ งที่ 3.5 เท่า 2.5 เท่า และ 2 เท่า มีค่าที่ไม่ต่างกันมาก
โดยสังเกตจากค่า Median ในแต่ละการทดสอบ ค่าที่มีความแปรปรวนน้อยที่สุดและค่า Median มากที่สุดคือ ค่าความ
ยาวแบริ่ ง 2.5 เท่าของความหนาซึ่งหมายความว่าเป็ นค่าที่ได้ผลใกล้เคียงกับข้อกาหนดมากที่สุดคือ 81 มิลลิเมตร
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รู ปที่ 16 แสดงการเปรี ยบเทียบความกว้างทั้ง 4 ความยาวแบริ่ ง
4.4 ตาหนิบนชิ้นงานที่ได้จากการอัดขึ้นรู ป
จากผิวของชิ้นงานและรอยตาหนิของผลิตภัณฑ์ทดสอบที่ผา่ นการอัดรี ดพบว่าในการอัดรี ดบิลเลตลูกที่ 1 ผิวของ
ชิ้นงานในการอัดรี ดที่ค่าแบริ่ ง 3.5 เท่าของความหนาชิ้นงานดังรู ปที่ 17 ภาพ B สังเกตได้ว่าบริ เ วณที่ลูกศรชี้มีรอย
ตาหนิที่ขอบชิ้นงานลดลงเมื่อเทียบกับภาพ A และดูผลความยาวรอยขยักจากตารางที่ 4.1 พบว่า ที่ค่าความยาวแบริ่ ง
3.5 เท่าของความหนาชิ้นงานในการอัดรี ดบิลเลตลูกที่ 1 พบรอยขยัก ยาว 100 cm การอัดรี ดบิลเลตลูกที่ 2 และลูกที่ 3
ไม่พบรอยขยักปรากฏขึ้นเนื่องจากการลดค่าแบริ่ งที่ปลายขอบชิ้นงานลงทาให้แรงเสี ยดทานบริ เวณปลายขอบชิ้นงาน
น้อยลงส่ งผลให้เนื้ออลูมิเนียมมีความเร็ วในการไหลมากขึ้น [11] (O.O. Onawola and M.B. Adeyemi, 2003)และที่ค่า
แบริ่ ง 2.5 เท่าของความหนาภาพ C ผิวของชิ้นงานมีการไหลที่สมดุลมากขึ้นเนื่องจากไม่พบรอยตาหนิใดเกิดขึ้นตั้งแต่
การทดสอบการอัดรี ดบิลเลตลูกที่ 1-3 ที่ค่าแบริ่ ง 2 เท่าของความหนาชิ้นงาน ภาพ D พบว่าผิวของชิ้นงานมีรอยไถล
ขึ้นบริ เวณขอบชิ้ นงานตามที่ลูกศรชี้มีตาหนิ ชนิ ดนี้ ยาวตลอดการอัดรี ดจาการวิเคราะห์พบว่ารอยที่เกิดขึ้นวัดขนาด
ความกว้างได้ 8 มิลลิเมตรสาเหตุมาจากค่าความยาวแบริ่ งที่ 4 เท่าของความหนาชิ้นงาน ดังรู ปที่ 17 ภาพ A ความยาว
แบริ่ งที่ต่างระดับกันมากคือ 4 เท่าของความหนาบริ เวณส่ วนกลางหน้าตัด และ 2 เท่าของความหนาบริ เวณส่ วนปลาย
ของหน้าตัดมีสัดส่ วนต่างกันถึง 2 เท่า ทาให้ผิวบริ เวณปากแม่พิมพ์มีความต่างระดับที่มากเกินไปจึงส่ งผลต่อผิวของ
ชิ้นงานที่ผา่ นการผลิตออกมา [13]( P.Garbacz, T.Giesko, A.Mazurkiewicz, 2015) ในการอัดรี ดค่าแบริ่ งส่ งผลต่อผิว
ของชิ้นงานและเกิดรอยตาหนิต่างๆโดยตรงจากการทดสอบการอัดรี ดการให้ค่าแบริ่ งในส่ วนที่ติดกันไม่ควรแตกต่าง
กันเกิน 2 เท่าหรื อ 50 เปอร์เซ็นต์เพราะจะทาให้เนื้ ออลูมิเนี ยมที่ไหลผ่านแบริ่ งที่มีความต่างระดับกันจะเกิดรอยขึ้นที่
ผิวชิ้นงานทาให้ชิ้นงานที่ผา่ นการอัดรี ดมีตาหนิได้

รู ปที่ 17 แสดงการเปรี ยบเทียบผิวจากการทดสอบชิ้นงาน
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ตารางที่ 4.1 ความยาวของตาหนิชนิดรอยขยักในการทดสอบการอัดรี ด

5. สรุปผลการวิจัย
งานวิจยั นี้ ได้ทาการศึกษาข้อมูลที่เ กี่ยวข้องกับการอัดรี ดอลูมิเนี ยมโดยใช้กระบวนการขึ้นรู ปร้อ นและได้
ทาการศึก ษาหาผลกระทบของความยาวแบริ่ งต่ อ การไหลตัว ของอลูมิเ นี ยมพบว่ากระบวนการอัด รี ดอลูมิเ นี ย ม
พฤติกรรมการไหลของเนื้ออลูมิเนียมมีผลกระทบต่อชิ้นงานที่ผา่ นการอัดรี ดและเวลาในการอัดรี ด จากการทดสอบได้
ทาการลดขนาดความยาวแบริ่ งในบริ เวณส่ วนขอบของชิ้นงานที่มีรอยตาหนิ เกิดขึ้น และทาการตรวจวัดค่าแรงดันใน
การอัดรี ด, ลักษณะการไหลตัวในส่ วนแรกของชิ้นงาน, ขนาดความกว้างกับความหนา และตาหนิ ที่ได้จากการขึ้นรู ป
ผลที่ได้พบว่าค่าแบริ่ งที่ได้ค่าที่เหมาะสมที่สุดคือค่าแบริ่ ง 2.5 เท่าของความหนาชิ้นงานเพราะจากผลการทดสอบค่า
แบริ่ งที่ 2.5 เท่ามีเวลาที่ใช้ในการอัดรี ดที่ 70 วินาทีต่อการอัดรี ด 1 บิลเลต เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าแบริ่ ง 4 เท่าที่ใช้เวลา
ในการอัดรี ด 95 วินาทีต่อการอัดรี ด 1 บิลเลต จะมีผลต่าง 25 วินาที และความกว้างของชิ้นงานอยู่ที่ 80.42 มิลลิเมตร
ซึ่งเป็ นค่าที่ใกล้เคียงกับแบบตามตัวอย่างที่กาหนดไว้ที่ 81 มิลลิเมตร ในส่ วนของผิวของชิ้นงานค่าแบริ่ ง 2.5 เท่าไม่มี
ตาหนิใดๆเกิดขึ้นและทาการสรุ ปผลจากการทดสอบรวมดังแสดงในตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 แสดงผลการทดสอบรวมในการอัดรี ดอลูมิเนียมที่ค่าแบริ่ งต่างกัน
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