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คํานํา

เทคโนโลยกีารขึน้รปูโลหะ เปนแขนงหนึง่ของกรรมวธิกีารผลติในอตุสาหกรรม โดยเฉพาะ

การผลติชิน้สวนยานยนต ปจจบุนักรรมวธิกีารขึน้รูปโลหะสามารถแบงออกไดหลายวธิกีารผลติ ขึน้

อยูกับความตองการของชิ้นงาน การศึกษากรรมวิธีการขึ้นรูปโลหะทําใหสามารถเขาใจกรรมวิธี

การขึ้นรูปโลหะไดอยางถูกตอง ดังน้ันจุดประสงคของหนังสือเลมนี้เพื่อเปนคูมือชวยใหนักเรียน 

นักศึกษา และวิศวกรเขาใจเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ รวมถึงสามารถออกแบบแมพิมพโลหะได

อยางถูกตอง

เนื้อหาของหนังสือเนนหลักการพื้นฐานการขึ้นรูปโลหะ ความรูพื้นฐานดานสมบัติเชิงกล

ของโลหะ และการทดสอบวัสดุในงานขึ้นรูปโลหะ วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความเขาใจกลไกการ

เปลี่ยนแปลงรูปรางระหวางการขึ้นรูปโลหะมากข้ึน การศึกษากรรมวิธีการขึ้นรูปโลหะแบบตางๆ 

เชน การรีดขึ้นรูป การตีขึ้นรูป การอัดขึ้นรูป การดึงขึ้นรูป การตัดโลหะแผน การตัดโลหะแผน

ละเอียด การลากขึ้นรูปถวย การดัดโคง การยืดขึ้นรูป และการขึ้นรูปโลหะแบบพิเศษ เนื้อหาสวน

สดุทายกลาวถงึ การวเิคราะหดวยวธิไีฟไนตเอลเิมนตในงานขึน้รปูโลหะ และไตรโบโลยสีาํหรบังาน

ขึน้รปูโลหะ ซึง่สามารถใชเปนหนงัสอืประกอบการเรยีนสาํหรบันกัเรยีนระดบั ปวช. ปวส. ในสาขา

แมพมิพโลหะ ชางกลโรงงานและเทคนคิการผลติ และนกัศกึษาระดับปรญิญาตร ีในสาขาวศิวกรรม

การผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ และวิศวกรรมโลหะการ เปนตน

อนึ่ง คณะผูเขียนขอขอบคุณคณะเพ่ือนรวมงานสาขาเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ ภาควิชา

วิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเคน ประเทศสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนี ที่ไดใหคําแนะนําดานเนื้อหาสาระของหนังสือ และขอขอบคุณครูอาจารย
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ทุกทานที่ไดใหการถายทอดความรู และสนับสนุนใหคณะผูเขียนไดเขียนหนังสือเลมนี้จนสําเร็จ

ลุลวงไปไดดวยดี สุดทายน้ีคณะผูเขียนขอนอมรับขอเสนอจากทานผูอานทุกทาน เพื่อใหหนังสือ

เลมนี้มีความสมบรูณเพิ่มขึ้น

 ผศ. ดร. ศิริชัย  ตอสกุล

 ผศ. ดร. อนุชา  วัฒนาภา



สารบัญ

บทที่ 1 พื้นฐานการขึ้นรูปโลหะ .................................................................................9

1.1 บทนํา ...............................................................................................................9

1.2 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ (Metal Forming Technology) .................................13

1.3 กรรมวิธีการขึ้นรูปโลหะภายใตสภาวะอุณหภูม ิ.................................................24

แบบฝกหัดทายบท ................................................................................................28

บทที่ 2 สมบัติเชิงกลของโลหะ ................................................................................29

2.1 บทนํา .............................................................................................................29

2.2 หลักการเบื้องตนโลหะวิทยา (Metallurgical Principles)  ..................................31

2.3 ความเคน - ความเครียด (Stress - Strain) ........................................................37

2.4 ชนิดความเสียหายของวัสดุ (Types of Material Failure) .................................42

2.5 การเปลี่ยนแปลงรูปรางแบบชั่วคราว (Elastic Deformation) .............................42

2.6 การเปลี่ยนแปลงรูปรางอยางถาวร (Plastic Deformation) ................................46

แบบฝกหัดทายบท ................................................................................................50



พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ6

บทที่ 3 การทดสอบวัสดุในงานขึ้นรูปโลหะ ............................................................51

3.1 บทนํา .............................................................................................................51

3.2 การทดสอบแรงดึง (Tensile Testing) ..............................................................52

3.3 การทดสอบแรงอัด (Compression Test) .........................................................56

3.4 การทดสอบแรงกระแทก (Impact Test) ...........................................................57

3.5 การทดสอบความแข็ง (Hardness Test) ..........................................................59

3.6 การทดสอบแรงดัด (Bending Test) .................................................................66

แบบฝกหัดทายบท ................................................................................................70

บทที่ 4 การขึ้นรูปโลหะกอน ....................................................................................71

4.1 บทนํา .............................................................................................................71

4.2 การรีดขึ้นรูปโลหะ (Rolling of Metals) ............................................................72

4.3 การตีขึ้นรูปโลหะ (Forging of Metals) .............................................................84

4.4 การอัดขึ้นรูปโลหะ (Extrusion of Metals) ......................................................103

4.5 การดึงขึ้นรูปโลหะ (Drawing of Metals) ........................................................113

แบบฝกหัดทายบท ..............................................................................................119

บทที่ 5 การขึ้นรูปโลหะแผน ..................................................................................123

5.1 บทนํา ...........................................................................................................123

5.2 งานตัดโลหะแผน (Blanking of Metals) .........................................................123

5.3 งานตัดโลหะแผนไฟนแบล็งกิ้ง (Fine Blanking of Metals) .............................135

5.4 การลากขึ้นรูปถวย (Deep Drawing of Metals) .............................................151

5.5 การดัดโคงโลหะ (Bending of Metals) ...........................................................178

5.6 การดึงยืดขึ้นรูปโลหะ (Stretch Forming of Metals) .......................................193

5.7 การหมุนรีดขึ้นรูปโลหะ (Spinning of Metals) ................................................197

แบบฝกหัดทายบท ..............................................................................................204



สารบัญ 7

บทที่ 6 การขึ้นรูปโลหะแบบพิเศษ ........................................................................207

6.1 บทนํา ...........................................................................................................207

6.2 การขึ้นรูปผานของเหลว (Hydroforming) .......................................................207

6.3 การขึ้นรูปซูเปอรพลาสติก (Superplastic Forming) .......................................212

6.4 การขึ้นรูปโดยการระเบิด (Explosive Forming) ..............................................215

6.5 การขึ้นรูปดวยคลื่นแมเหล็ก (Magnetic – Pluse Forming) .............................217

6.6 การขึ้นรูปโดยการยิงเม็ดโลหะ (Peen Forming) .............................................219

6.7 การกดขึ้นรูปโลหะแผนดวยเทคโนโลยีซีเอ็นซี (CNC Forming) ......................221

แบบฝกหัดทายบท ..............................................................................................226

บทที่ 7 วิธีไฟไนตเอลิเมนตในงานขึ้นรูปโลหะ .....................................................227

7.1 บทนํา ..........................................................................................................227

7.2 ประวัติของวิธีการไฟไนตเอลิเมนต

 (A Brief History of The Finite Element Method) ........................................230

7.3 ปญหาทางวิศวกรรม (Engineering Problems) ..............................................231

7.4 วิธีเชิงตัวเลข (Numerical Methods)..............................................................234

7.5 หลักการของวิธีไฟไนตเอลิเมนต (Principle of Finite Element Method) ........235

7.6 การวิเคราะหไฟไนตเอลิเมนตในงานขึ้นรูปโลหะ

 (Finite Element Analysis in Metal Forming) ...............................................292

7.7 โปรแกรม FEM .............................................................................................300

7.8 ขั้นตอนการจําลองวิธีไฟไนตเอลิเมนต (Finite Element Simulation Steps) ....300

7.9 ชนิดของ FEM (Types of Finite Element) ...................................................304

7.10 ขอบเขตการศึกษาวิจัยไฟไนตเอลิเมนต (FEM) ในงานขึ้นรูปโลหะ ................306

7.11 ทิศทางการพัฒนางานวิจัยดานการขึ้นรูปโลหะในอนาคต

 ดวยไฟไนตเอลิเมนต (FEM) ........................................................................307

แบบฝกหัดทายบท ..............................................................................................311



พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ8

บทที่ 8 ไตรโบโลยี ..................................................................................................315

8.1 บทนํา ..........................................................................................................315

8.2 ลักษณะผิวและไตรโบโลยี ..............................................................................316

8.3 ความสัมพันธระหวางฐานกับผิววัตถุสัมผัส 

 (Interactions Between Base and Contact Bodies) .....................................321

8.4 ความเสียดทาน (Friction) .............................................................................336

8.5 การสึกหรอ (Wear) ......................................................................................342

8.6 สารหลอลื่น (Lubrication) .............................................................................345

8.7 ไตรโบโลยีในงานขึ้นรูปโลหะ (Tribology in Metal Forming) ...........................347

แบบฝกหัดทายบท ..............................................................................................363

บรรณานุกรม .........................................................................................................365



บ ท ที่

พื้นฐานการขึ้นรูปโลหะ

บ ท ที่

1.1 บทนํา
พื้นฐานการขึ้นรูปโลหะ (Basic Principle of Metal Forming) กรรมวิธีการผลิตในภาค

อุตสาหกรรม สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ตามมาตรฐาน DIN 8580 ซึ่งแบ่งประเภทได้ดังนี้

1. กรรมวิธีการขึ้นรูปเบื้องต้น (Primary Shaping) จากของแข็ง ของเหลว และกาซ

2. กรรมวิธีการแยกส่วนของวัสดุ (Dividing) โดยปราศจากเศษวัสดุ

3. กรรมวิธีการต่อเชื่อม (Joining) โดยประกอบชิ้นงานหลายๆ ชิ้นเข้าด้วยกัน

4. กรรมวิธีการเคลือบผิว (Coating) การน�าสารเคลือบชนิดต่างๆ มาเคลือบบนผิวชิ้นงาน 

เป็นชั้นบางๆ (Thin Layers)

5. กรรมวิธีการปรับปรุงสมบัติของวัสดุ (Modifying Material Property) เป็นการปรับปรุง

คณุสมบตัขิองวสัดใุห้เหมาะสมกบัสภาพการใช้งาน เช่น กรรมวธิทีางความร้อน (Heat Treatment 

Processes)

6. กรรมวธิกีารขึน้รปู (Forming) เป็นกรรมวธีิการผลติชิน้งาน 3 มติิ เกดิการเปลีย่นแปลง

รปูร่างชิน้งานโดยยงัคงลกัษณะเป็นมวล (Mass) และการยดึเกาะเป็นกลุม่ก้อนของวสัดุ (Material 

Cohesion)
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การแยกส่วนของวัสดุ การขึ้นรูปเบื้องต้น

การเชื่อมต่อ การต่อเชื่อม
กรรมวิธีการขึ้นรูป

การปรับปรุงสมบัติของวัสดุ

รูปที่ 1.1 แสดงประเภทของกรรมวิธีการผลิต

1.1.1 กรรมวธิกีารขึ�นรูปเบื�องตน้
กรรมวธิกีารขึน้รปูเบือ้งต้น เป็นกระบวนการเตรยีมวตัถดุบิทีไ่ด้จากธรรมชาต ิหรอืจากการ

สังเคราะห น�ามาผ่านกระบวนการผลิตขั้นตอนแรก ส�าหรับน�าไปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต

อืน่ๆ ต่อไป เช่น ส�าหรบัการผลติเหลก็กล้า หรอืเหลก็หล่อ การขึน้รปูเบือ้งต้นคอื การผลติเหลก็ดบิ 

(Pig Iron) ดังแสดงในรูปที่ 1.2 หรือน�้ามัน ก็ต้องท�าการกลั่นแยกออกมาก่อน เป็นต้น

รูปที่ 1.2 เหล็กดิบ 

1.1.2 กรรมวธิกีารแยกสว่นของวสัดุ
กรรมวิธีการแยกส่วนของวัสดุ ถือเป็นกระบวนการตัดเฉือนโลหะให้แยกออกจากกันด้วย

คมตัด ซึ่งท�ามาจากเหล็กเครื่องมือพิเศษโดยปราศจากเศษชิ้นงาน ดังแสดงในรูปท่ี 1.3 ชิ้นงาน

ที่ผ่านการตัดด้วยเครื่องจักรส�าหรับตัดโลหะแผ่น
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รูปที่ 1.3 ชิ้นงานและเครื่องจักรตัดโลหะแผ่น 

1.1.3 กรรมวธิกีารต่อ
กรรมวิธีการต่อ เป็นกระบวนการประกอบชิ้นงานหลายๆ ชิ้นเข้าด้วยกัน ซึ่งปจจุบันมี

กระบวนการต่อชิ้นงานด้วยกันหลายวิธี เช่น การเชื่อมต่อ หรือการเชื่อมต่อด้วยการยึดด้วยสกรู 

เป็นต้น ดังแสดงในรูปที่ 1.4

หัวเชื่อมแกส
ลวดเชื่อม สกรู

นัต

รูปที่ 1.4 ลักษณะการต่อชิ้นงานโดยการเชื่อมไฟฟา และการยึดด้วยสกรู

1.1.4 กรรมวธิกีารเคลอืบผิว
กรรมวธิกีารเคลอืบผวิ เป็นกระบวนการเคลอืบสารต่างๆ ลงบนชิน้งาน โดยมวีตัถปุระสงค

เพือ่ปองกนัผวิชิน้งานไม่ให้เกดิการสกึหรอจากการกดักร่อน หรอืเพือ่ความสวยงาม ดงัแสดงในรปู

ที่ 1.5 การเคลือบโครเมียมลงบนโลหะเพื่อปองกันสนิม และเพื่อความสวยงาม
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รูปที่ 1.5 การเคลือบโครเมียมลงบนผิวชิ้นงาน 

1.1.5 กรรมวธิกีารเปลี�ยนแปลงคณุสมบตัขิองวสัดุ
กรรมวธิกีารเปลีย่นแปลงคณุสมบตัขิองวสัด ุเพ่ือการน�าวสัดไุปใช้งานให้เหมาะสมกบัสภาพ

การท�างานจรงิๆ ซึง่บางครัง้จ�าเป็นต้องเพ่ิมหรอืลดคณุสมบตัขิองวสัด ุเช่น ล้อรถไฟ และนอกจาก

ต้องการความแข็งแรงแล้ว ยังต้องการความเหนียวในตัวด้วย ดังนั้นกรรมวิธีการทางความร้อน 

(Heat Treatment Processes) จึงมีบทบาทสูงมาก ดังแสดงในรูปที่ 1.6 การชุบแข็งนอตเพื่อ 

เพิ่มความแข็งแรง

รูปที่ 1.6 กระบวนการชุบแข็งนอต 

1.1.6 กรรมวธิกีารขึ�นรูป
กรรมวิธีการขึ้นรูปคือ  การเปล่ียนรูปร่างของชิ้นงาน โดยการใช้แรงทางกล เช่น แรงดึง 

แรงดัด แรงเฉือน และแรงอัด เป็นต้น ดังแสดงในรูปท่ี 1.7 ชิ้นงานผ่านกระบวนการลากขึ้นรูป 

ถ้วยลึก
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รูปที่ 1.7 ชิ้นงานผ่านกระบวนการลากขึ้นรูปถ้วยลึก 

1.2 เทคโนโลยกีารขึ�นรูปโลหะ (Metal Forming Technology)
การขึ้นรูปโลหะ เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างชิ้นงาน โดยการควบคุมการเปลี่ยนแปลง

รูปร่างอย่างถาวร (Plastic Deformation) เพื่อให้ได้มาของรูปทรง คุณสมบัติวัสดุ และคุณสมบัติ

ผิว โดยมวลและปริมาตรไม่เปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะแบ่งตามมาตรฐาน DIN 8582 ซึ่งขึ้นอยู่กับทิศทางของแรง

กระท�าได้ดังนี้

1. การขึ้นรูปภายใต้สภาวะการอัด (Compressive Condition)

2. การขึ้นรูปภายใต้สภาวะการดึง (Tensile Condition)

3. การข้ึนรูปภายใต้สภาวะการอัดและการดึง  (Combined  Compressive  and  Tensile 

Condition)

4. การขึ้นรูปภายใต้สภาวะการดัด (Bending Condition)

5. การขึ้นรูปภายใต้สภาวะการเฉือน (Shear Condition)

นอกจากน้ีมาตรฐาน DIN ยังสามารถแบ่งกรรมวิธีการผลิตย่อยๆ ออกเป็น 17 กรรมวิธี

การผลิต โดยแบ่งตามความสัมพันธ ดังแสดงในรูปที่ 1.8 

 • การเคลื่อนที่ของแม่พิมพ (Die) กับชิ้นงาน (Workpiece)

 • รูปทรงแม่พิมพกับรูปร่างชิ้นงาน
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1.2.1 การขึ�นรูปภายใตส้ภาวะการอดั
 (Forming under Compressive Conditions)

1. การรีด (Rolling)  เป็นกรรมวิธีการลดความหนาของชิ้นงาน  หรือการเปล่ียนแปลง
พื้นที่หน้าตัดของชิ้นงาน  ดังแสดงในรูปที่  1.9  ซึ่งการรีดขึ้นรูปสามารถแบ่งออกเป็นการรีดเย็น 

(Cold Rolling) และการรดีร้อน (Hot Rolling) ส�าหรบัการรดีเยน็ กระท�าทีอ่ณุหภมูห้ิอง เป็นกรรมวธิี

การขึ้นรูปผลิตภัณฑกึ่งส�าเร็จรูป (Semi – Finished Products) เช่น โลหะแผ่น เกียร และเกลียว 

เป็นต้น ส่วนการรีดร้อน เป็นการให้ความร้อนแก่วัสดุและแม่พิมพ ท�าให้สามารถลดแรงในการรีด 

(Rolling Force) และปราศจากความเค้นตกค้างภายในวัสดุ ลักษณะชิ้นงาน  เช่น  โลหะแผ่น ท่อ 

และลวด เป็นต้น

ลูกรีด (Rollers)

ชิ้นงาน

ลูกรีด (Rollers)

รูปที่ 1.9 แสดงการรีดขึ้นรูป (Rolling) 

2. การขึ้นรูปแบบแมพิมพเป ด (Open Die Forming) เป็นกรรมวิธีการขึ้นรูป โดย
การใช้แรงอัดของแม่พิมพซึ่งเปดอิสระอัดลงบนชิ้นงานโดยตรง ให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปร่าง

อย่างอิสระด้านข้าง ส่วนด้านบนและด้านล่าง รูปร่างจะเป็นไปตามรูปร่างของแม่พิมพ ดังแสดง

ในรูปที่ 1.10

ชิ้นงาน

แม่พิมพ

รูปที่ 1.10 แสดงการขึ้นรูปแบบแม่พิมพเปด (Open Die Forming) 
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3. การขึ้นรูปแบบแมพิมพปด (Closed Die Forming) เป็นกรรมวิธีการอัดขึ้นรูป 
โดยการวางชิ้นงานในแม่พิมพ จากน้ันอัดแม่พิมพประกบกัน ชิ้นงานเกิดการเปลี่ยนรูปร่างตาม
รูปร่างภายในของแม่พิมพ ดังแสดงในรูปที่ 1.11

ชิ้นงาน

แม่พิมพตัวบน

แม่พิมพตัวล่าง

แม่พิมพตัวบน

แม่พิมพตัวล่าง

ชิ้นงาน

รูปที่ 1.11 แสดงการขึ้นรูปแบบแม่พิมพปด (Closed Die Forming) 

4. การปมนูนข้ึนรูป (Coining) เป็นกรรมวิธีการอัดขึ้นรูปชิ้นงานให้มีลักษณะผิว
ชิ้นงานนูนขึ้นมา มีใช้ในกรรมวิธีการผลิตเหรียญตราเป็นส่วนใหญ่ ดังแสดงในรูปที่ 1.12

แม่พิมพตัวบน

แม่พิมพตัวล่าง

ตัวยึดแม่พิมพ

ชิ้นงาน

รูปที่ 1.12 แสดงการปมนูนขึ้นรูป (Coining)

5. การรีดขึ้นรูป (Extrusion Forming) เป็นกรรมวิธีการอัดขึ้นรูปโดยการลดพื้นท่ี
หน้าตดั หรอืลดขนาดชิน้งานลง กระท�าโดยการบรรจแุท่งชิน้งาน (Billet) ภายในแม่พมิพ จากนัน้
อัดชิ้นงานให้ไหลออกผ่านปากแม่พิมพ ดังแสดงในรูปที่ 1.13 
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แรงอัด

แม่พิมพ

ชิ้นงาน

น�้าหล่อเย็นระบายความร้อนในแม่พิมพ

รูปที่ 1.13 แสดงการอัดขึ้นรูปชิ้นงาน (Extrusion Forming)

1.2.2 การขึ�นรูปภายใตส้ภาวะการดึงและการอดั (Forming under
 Condition of Tensile and Compressive)

1. การลากขึ้นรูป (Strip Drawing) เป็นกรรมวิธีการขึ้นรูปชิ้นงานผ่านแม่พิมพปดที่
ติดตั้งในทิศทางการขึ้นรูป ตัวแม่พิมพท�าหน้าที่ลดขนาดความหนาของชิ้นงาน การขึ้นรูปชนิดนี้

สามารถขึ้นรูปได้ท้ังชิ้นงานรูปทรงตันและรูปทรงกลวง เช่น การขึ้นรูปกระปองน�้าอัดลม เป็นต้น 

ดังแสดงในรูปที่ 1.14

พันช

ดาย

ชิ้นงาน

รูปที่ 1.14 แสดงการลากขึ้นรูป (Strip Drawing) 
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2. การลากขึ้นรูปถวย (Deep Drawing) การขึ้นรูปภายใต้สภาวะแรงดึงและแรงอัด
เริ่มต้นจากพันช (Punch) ท�าการลากแผ่นชิ้นงานเข้าสู ่ดาย (Die)  โดยแผ่นชิ้นงานมีการ

เปลี่ยนแปลงขนาดความหนาเพียงเล็กน้อยหลังจากการลากขึ้นรูป

การลากขึน้รปูถ้วยสามารถแบ่งออกได้หลายกรรมวธิกีารผลติ เช่น การลากขึน้รปูถ้วยครัง้

เดียว (Single – Draw Deep Drawing) เหมาะส�าหรับชิ้นงานขนาดเส้นผ่านศูนยกลางขนาดเล็ก

และมีความลึกน้อยๆ ดังแสดงดังในที่ 1.15 

แผ่นชิ้นงาน
(Blank)

พันช

ชิ้นงานที่ผ่าน
การลากขึ้นรูป

ดาย

รูปที่ 1.15 แสดงกรรมวิธีการลากขึ้นรูปถ้วยครั้งเดียว (Single – Draw Deep Drawing) 

การลากขึน้รปูถ้วยหลายครัง้ (Multiple – Draw Deep Drawing) ส�าหรบัชิน้งานขนาดเส้น

ผ่านศูนยกลางขนาดใหญ่และมีความลึกมากๆ ดังแสดงในรูปที่ 1.16

แม่พิมพขึ้นรูปครั้งที่ 1

ดาย

แม่พิมพขึ้นรูปครั้งที่ 2

รูปที่ 1.16 แสดงกรรมวิธีการลากขึ้นรูปถ้วยหลายครั้ง (Multiple – Draw Deep Drawing)

นอกจากนีย้งัมกีรรมวธิกีารลากขึน้รปูถ้วยแบบย้อนกลบั (Reverse Drawing) ประกอบด้วย 
พนัช 2 ตวัอยูด้่านบนและด้านล่าง ตวับนท�าหน้าทีล่ากขึน้รปูครัง้แรก ส่วนตวัล่างจะท�าการลากขึน้
รูปย้อนกลับ ดังแสดงในรูปที่ 1.17
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แม่พิมพขึ้นรูปครั้งที่ 1
แม่พิมพตัวผู้ขึ้นรูป

ครั้งที่ 1 และเป็นแม่พิมพ
ส�าหรับขึ้นรูปย้อนกลับ แม่พิมพตัวผู้ส�าหรับขึ้นรูป

รูปที่ 1.17 แสดงกรรมวิธีการลากขึ้นรูปแบบย้อนกลับ (Reverse Drawing)

ส�าหรับกรรมวิธีการลากขึ้นรูปถ้วยแบบพิเศษเรียกว่า Hydromechanical Deep Drawing 
เป็นกรรมวธิกีารลากขึน้รปูถ้วย โดยการใช้ตวักลางในการขึน้รปู เช่น ทราย (Sand), ลกูบอลเหลก็ 
(Steel Ball), ของเหลว (Oil, Water) และกาซ (Gases) ตัวกลางเหล่านี้จะถูกบรรจุในแม่พิมพ 
หลกัการขึน้รปูโดยการใช้ความดนัอดัเข้าไปในแม่พิมพ ในขณะเดียวกนั พนัชเคลือ่นทีเ่ข้าแม่พมิพ 
แรงดันภายในท�าให้ตัวกลางอัดชิ้นงานเข้ากับแม่พิมพ ดังแสดงในรูปที่ 1.18

พันช

แรงดันภายใน

ชิ้นงาน

รูปที่ 1.18 แสดงกรรมวิธีการลากขึ้นรูปถ้วยแบบพิเศษ (Hydromechanical Deep Drawing)

3. การข้ึนรูปแบบริมขอบ (Flanging) เป็นกรรมวิธีการขึ้นรูปโดยการผสมผสาน
ระหว่างแรงอัดและแรงดึง โดยพันชกับดายมีขนาดใกล้เคียงกัน จุดประสงคของงานชนิดนี้คือ 

ต้องการขยายรชูิน้งานภายในให้โค้งมน ลกัษณะงานทีเ่หน็เด่นชดั ได้แก่ แหวนรองเกลยีว ทีใ่ช้ใน

งานประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 1.19
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พันช

ดาย

ชิ้นงาน

รูปที่ 1.19 แสดงกรรมวิธีการขึ้นรูปแบบริมขอบ (Flanging)

4. การขึ้นรูปแบบการหมุนรีดขึ้นรูป (Spinning) เป็นกรรมวิธีการขึ้นรูปโลหะแผ่น 
โดยการรดีชิน้งานด้วยลกูกลิง้ (Spinning Roller) ไปตามแกนหมนุ (Spinning Mandrel) ดงัแสดง

ในรูปที่ 1.20

ชิ้นงาน

ล้อรีดขึ้นรูป

ทิศทางการหมุนทิศทางการหมุน

ทิศทางการรีดขึ้นรูป

รูปที่ 1.20 แสดงกรรมวิธีการหมุนรีดขึ้นรูป 

5. การขึ้นรูปแบบพับยน (Wrinkle Bulging) เป็นกรรมวิธีการขึ้นรูปชิ้นงานเพื่อ
ต้องการขนาดรูปทรงเฉพาะแห่งบนชิ้นงาน เช่น ต้องการรอยโปงหรือรอยย่นบริเวณขอบชิ้นงาน 

เป็นต้น ดังแสดงในรูปที่ 1.21
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แหวนอัด

ชิ้นงาน

พันช

ตัวปลดงาน

รูปที่ 1.21 แสดงกรรมวิธีการขึ้นรูปแบบพับย่น (Wrinkle Bulging)

1.2.3 การขึ�นรูปภายใตส้ภาวะการดึง
 (Forming under Tensile Conditions)

1. การขยายตวัโดยการดงึยืด (Extending by Stretching) เป็นกรรมวธิกีารขึน้รปู
โดยการใช้แรงดงึกระท�าตามแนวแกนของชิน้งาน เป็นการเพิม่ขนาดชิน้งานตามทศิทางการขึน้รปู

ดังแสดงในรูปที่ 1.22 

พันช

ชิ้นงาน

รูปที่ 1.22 แสดงกรรมวิธีการขยายตัวโดยการดึงยืด (Extending by Stretching) 

2. การดงึยืดข้ึนรปู (Stretch Forming) เป็นกรรมวธิกีารขึน้รปูโดยการยดึขอบชิน้งาน
ทัง้สองด้าน จากนัน้พนัชกจ็ะท�าการขึน้รปูชิน้งาน ท�าให้เกดิการดงึยดืชิน้งานไปตามแนวแรงกระท�า

ของพนัช ชิน้งานทีไ่ด้จะมคีวามหนาลดลง แตกต่างกบักรรมวธิกีารลากขึน้รปูถ้วย ซึง่มคีวามหนา

ไม่แตกต่างกัน ดังแสดงในรูปที่ 1.23
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แม่พิมพตัวผู้

ชิ้นงาน

รูปที่ 1.23 แสดงกรรมวิธีการดึงยืดขึ้นรูป (Stretch Forming) 

1.2.4 การขึ�นรูปภายใตส้ภาวะการดดั
 (Forming under Bending Conditions)

1. การดัดขึ้นรูปโดยแมพิมพเคลื่อนที่แนวเสนตรง (Bending with A Linear
Die Movement) พนัชเคลือ่นทีใ่นแนวเส้นตรง กระท�าต่อชิน้งานซึง่วางอยูบ่นแม่พมิพ ดงัแสดง
ในรูปที่ 1.24

พันช

ชิ้นงาน

ดายรูปตัว U

แม่พิมพส�าหรับดัด

ดายรูปตัว V

รูปที่ 1.24 แสดงกรรมวิธีการดัดขึ้นรูปโดยแม่พิมพเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
  (Bending with A Linear Die Movement)

2. การดัดขึน้รปูโดยแมพมิพเคลือ่นทีห่มนุ (Bending with Rotary Die Move–

ment) การดดัแบบน้ีมหีลายประเภท เช่น การดดัรดี (Roll Bending) การดดัแบบหมนุรอบ (Swivel)
และการดดัแบบวงกลม (Circular) ดงัแสดงในรปูที ่1.25 ลกัษณะชิน้งาน เช่น ลวด โลหะแผ่น ก้านสบู

และท่อ เป็นต้น
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ชิ้นงาน

ลูกรีด

ปากจับ

ชิ้นงาน

ชิ้นงาน

ตัวรองรับชิ้นงาน

แท่งเหล็กส�าหรับการดัด

ตัวจับยึดชิ้นงาน

รูปที่ 1.25 แสดงกรรมวิธีการดัดขึ้นรูปโดยแม่พิมพเคลื่อนที่หมุน

1.2.5 การขึ�นรูปภายใตส้ภาวะการเฉือน
 (Forming under Shear Conditions)

1. การเฉือนโดยการเคลื่อนที่ (Displacement) การเฉือนเกิดขึ้นจากพื้นที่หน้าตัด
ของชิ้นงานเกิดการเคลื่อนตัว ซึ่งเกิดจากการกระท�าของแม่พิมพ ดังแสดงในรูปที่ 1.26

พันช

แผ่นเหยียบชิ้นงาน

ชิ้นงาน

ดาย

รูปที่ 1.26 แสดงกรรมวิธีการเฉือนโดยการเคลื่อนที่ 

2. การเฉอืนโดยการบดิ (Twisting) การเฉอืนเกดิขึน้จากพืน้ทีห่น้าตัดของผวิชิน้งาน
เกิดการบิด (โมเมนต) ดังแสดงในรูปที่ 1.27
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ชิ้นงาน

รูปที่ 1.27 แสดงกรรมวิธีการเฉือนโดยการบิด

1.3 กรรมวธิกีารขึ�นรูปโลหะภายใตส้ภาวะอณุหภมิู

1.3.1 การขึ�นรูปเยน็ (Cold Working)
เป็นกรรมวธิกีารขึน้รปูโลหะ ณ อณุหภมูห้ิอง (Room Temperature) มอีณุหภมูอิยูร่ะหว่าง 

20 – 23 องศาเซลเซียส ระหว่างท�าการขึ้นรูป โลหะไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึกภายใน 

เปลี่ยนแปลงเฉพาะรูปทรงภายนอกเท่านั้น

รูปที่ 1.28 แสดงตัวอย่างชิ้นงานที่ผ่านการขึ้นรูปเย็น 
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ข้อดี

1. ขนาดรูปทรงและพิกัดความเผื่อของชิ้นงานมีความแม่นย�าสูง

2. ผิวชิ้นงานส�าเร็จมีคุณภาพ

3. เหมาะส�าหรับงานท่ีต้องการความเครียดตกค้างภายในชิ้นงาน เพื่อเพิ่มความแข็งและ

ความแข็งแรง

4. ประหยัดต้นทุนการผลิต

5. มีสมบัติเชิงกลดี (ทนแรงดึง แรงอัด และแรงเฉือน)

ข้อเสีย

1. ต้องใช้แรงและก�าลังงานในการขึ้นรูปสูง

2. เกิดความเค้นตกค้างภายใน ท�าให้มีขีดจ�ากัดต่อการขึ้นรูป (Limits Deformation)

3. บางครั้งต้องน�าชิ้นงานมาอบอ่อน (Anneal) เพื่อคลายความเครียดก่อนน�าไปใช้งาน

1.3.2 การขึ�นรูปอุน่ (Warm Working)
เป็นกรรมวิธีการขึ้นรูปโลหะท่ีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิห้อง (Room Temperature) แต่ต�่า

กว่าอุณหภูมิวิกฤต (Recrystallization Temperature)

รูปที่ 1.29 แสดงตัวอย่างชิ้นงานที่ผ่านการขึ้นรูปอุ่น
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ข้อดี

1. ใช้แรงในการขึ้นรูปและก�าลังงานการขึ้นรูปต�่า

2. ลดความเครียดตกค้างภายในชิ้นงาน

3. สามารถขึ้นรูปชิ้นงานที่ซับซ้อนได้

4. ไม่ต้องน�าชิ้นงานมาอบอ่อนเพื่อคลายความเครียดหลังจากการขึ้นรูป

ข้อเสีย

1. ใช้พลังงานสูง

2. มีข้อจ�ากัดในการขึ้นรูปทรงชิ้นงาน

3. ต้นทุนของเครื่องมือสูง

1.3.3 การขึ�นรูปรอ้น (Hot Working)
เป็นกรรมวิธีการขึ้นรูปโลหะ ณ อุณหภูมิวิกฤต เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายใน

ชิ้นงานหลังจากการขึ้นรูปร้อน

รูปที่ 1.30 แสดงตัวอย่างชิ้นงานที่ผ่านการขึ้นรูปร้อน
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ข้อดี

1. ใช้แรงขึ้นรูปและก�าลังงานการขึ้นรูปต�่า

2. ไม่มีความเครียดตกค้างภายในชิ้นงาน

3. สามารถขึ้นรูปชิ้นงานซับซ้อนได้

4. ชิ้นงานมีสมบัติเชิงกลเท่ากันทุกทิศทาง (Isotropic Properties)

ข้อเสีย

1. ใช้พลังงานในการขึ้นรูปสูงมาก

2. ได้ผิวส�าเร็จชิ้นงานไม่ราบเรียบ อาจมีขรุขระบ้าง

3. อายุการใช้งานของแม่พิมพต�่า

4. ต้นทุนการผลิตสูง
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