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การประยุกต์ ใช้ การปรับสภาพผิวเพือ่ เพิม่ ความต้ านทานการสึกหรอในแม่ พมิ พ์ตดั
ปกรณ์ ชุ มรุ ม1 วารุ ณี เปรมานนท์ 1 และ คมกริช ละวรรณวงษ์ 2*

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความต้านทานการสึ กหรอในแม่พิมพ์ตดั ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบผิวและ
การปรับสภาพผิว โดยทาการศึกษาความเสี ยดทานและการสึ กหรอโดยวิธีหมุนบอลบนแผ่นจาน (Ball-on-Disk) ด้วย
เครื่ องไตรบอมิเตอร์ ร่วมกับการทางานปั๊ มตัดโลหะโดยใช้แม่พิมพ์ตดั ในการยืนยัน ถึงประสิ ทธิ ภาพของฟิ ล์มแข็ง
เคลือบผิวแม่พิมพ์และการปรับสภาพผิวเพื่อสามารถใช้เป็ นแนวทางช่วยในการตัดสิ นใจในการเลือกใช้ชนิ ดของฟิ ล์ม
แข็งเคลือบผิว โดยวัสดุที่ใช้ทาพันช์และบอลเป็ นเหล็กเครื่ องมืองานเย็นเกรด SKD11 ตามมาตรฐาน JIS ทาการชุบ
แข็งที่ ค่าความแข็ง 601 HRC. จากนั้นจึ งนาไปเคลือบผิวและปรับสภาพผิวได้แก่ TiC-CVD (Chemical Vapour
Deposition) TiCN-CVD TiCN-PVD (Physical Vapour Deposition) VC-TD (Thermal Diffusion) และไม่เคลือบผิว
ชิ้นงานที่ใช้ในการทดลองการตัดและแผ่นจาน เป็ นเหล็กแผ่นรี ดเย็น SPCC ตามมาตรฐาน JIS หนา 2 มิลลิเมตร จาก
การทดลอง พบว่าการเคลือบผิวหรื อปรับสภาพผิวช่วยลดการสึ กหรอและค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานได้ ทั้งจาก
การทดลองโดยวิธีหมุนบอลบนแผ่นจาน (Ball-on-Disk) ด้วยเครื่ องไตรบอมิเตอร์ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการปั๊ มตัด
แม่พิมพ์ที่เคลือบผิวด้วย TiCN-CVD มีแนวโน้มการลดอัตราการสึ กหรอได้มากกว่าผิวเคลือบตัวอื่นๆ ซึ่งพบว่าเกิดจาก
ความแข็งแรงในการเกาะยึดของฟิ ล์ม TiCN บนวัสดุทาแม่พิมพ์มีค่าสูงกว่าตัวอื่น
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Application of surface modification for Extension tool life
in blanking process
Pakorn Chumrum1, Varunee Premanond1 and Komgrit Lawanwong2*

Abstract
The objective of this research is to increase of blanking die life by surface technology of coating and
surface treatment. Friction and wear phenomenon were investigated by ball on disk technique by using tribometer.
Blanking die experiments were also performed to confirm the performance of coated and treated tool surface for a
guide line to select the proper types of thin film coating or surface treatment. Punch and ball were produced from
cold work tool steel grade SKD11 )JIS (hardened to 601 HRC. Four types of hard film coating are TiC-CVD
(Chemical Vapour Deposition), TiCN-CVD, TiCN-PVD (Physical Vapour Deposition), VC-TD (Thermal
Diffusion) and Non-coating. Workpiece and disk material used in this experiment were made by cold rolled steel
sheet JIS; SPCC of 2 mm thickness. It has been found experimentally that the selected types of treatment and
coating showed ability to reduce wear and friction under both conditions of ball on disk test and blanking test. Die
and ball coated with TiCN using CVD process illustrated maximum reduction of wear. This is due to high adhesion
strength between the coated film and substrate.
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1. บทนา

(Ball-on-Disk) ในปี 2000 S.Hogmark [2] เสนอ
แนวทางในการออกแบบและการประเมิ น ผลจากการ
เคลือบผิวบนพื้นผิวของวัสดุชิ้นงานและส่ วนประกอบ
ต่างๆในเครื่ องจักร โดยกล่าวถึงการพัฒนาการเคลือบผิว
ในลักษณะวิธีการต่างๆ เช่น Multilayer Superlatties
Nanoerystalline และ Multi-component ซึ่ งประเด็น
สาคัญอยู่ที่ก่อนที่ จะทาการเคลื อบผิวนั้นต้องคานึ งถึ ง
การ อ อ กแ บ บ การ เ ค ลื อ บ ผิ วโ ด ย ต้ อ ง พิ จ าร ณ า
องค์ ป ระกอบและปั จ จัย ต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้อ งและอาจมี
ผลกระทบต่อการเคลือบผิว ต่อมา 2003 C.Mitterer [3]
ได้ทางานวิจยั เพื่อพิจารณาวิธีการเคลือบผิวที่เ หมาะสม
สาหรั บ แม่ พิ มพ์ที่ ใ ช้ใ นการขึ้ น รู ป โลหะแผ่น โดยได้
ศึกษาสารเคลือบผิวที่มีไนโตรเจนเป็ นส่ วนประกอบทั้ง
5 ชนิ ด คือ TiN Nitriding TiCN TiBN และ TiAlN โดย
กรรมวิธี PACVD ในปี 2009 Ö.N.Cora [4] ได้ทาการ
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการต้านทานการสึ กหรอด้วย
การเคลือบผิวที่แตกต่างกัน 7 ชนิด ด้วยการทดสอบแบบ
ขูดผิวบนเหล็กกล้าความแข็งแรงสู ง DP600 AHSS ในปี
2011 B.Podgornik [5] ได้ทาการวิจัยฟิ ล์มเคลื อบเพื่อ
ทดแทนการใช้ส ารหล่ อลื่ นโดยการทดลองได้ทาการ
เคลื อ บผิ ว ลงบนพัน ช์ ที่ มี ส มบัติ ท างกลและทางเคมี
ต่างกันโดยเคลือบด้วยกรรมวิธี PVD-TiCN AlCrN และ
DLC ทาการทดสอบกับแผ่นโลหะ M800-65K จานวน
4,000 ครั้ ง/การทดลอง ซึ่ งพบว่าภายหลังการทดสอบ
การสึ ก หรอลดลง แรงในการตัด ลดลง และยัง มี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานต่ าอีกด้วย จากนั้นนักวิจัย
ที มเดิ ม 2012 Ö.N.Cora [6] ได้ท าการเปรี ย บเที ย บ
ประสิ ทธิ ภาพของการปกป้ องการสึ กหรอโดยเน้นการ
เคลื อ บผิ ว จาก PVD CVD และ TD โดยท าการ
ปรับเปลี่ยนชนิดของ substrate ทาการทดสอบ

ปั จ จุ บัน การสึ ก หรอที่ เ กิ ด ขึ้ น ในงานแม่ พิ ม พ์เ ป็ น
ปั ญหาหนึ่ งที่ มีความสาคัญมากในภาคอุตสาหกรรมที่
ต้องใช้แม่พิมพ์เป็ นส่ วนประกอบในการผลิ ตชิ้ นส่ วน
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ แม่พิมพ์ตดั ที่มีอตั ราการสึ กหรอ
สู ง จากแรงดัน สัม ผัส จากการท างาน เทคโนโลยี การ
เคลื อ บผิว แม่พิ มพ์เป็ นวิธี การหนึ่ ง ที่ นามาใช้งาน เพื่ อ
ชะลอการสึ กหรอที่ เกิ ดขึ้นกับแม่พิมพ์ โดยการเคลือบ
ผิว เป็ นการปรั บ ปรุ ง สมบัติ ของผิ วแม่ พิ มพ์ใ ห้มีค วาม
เหมาะสมกับ การใช้ง านโดยการปรั บ ส่ ว นผสมและ
โครงสร้างภายในของพื้นผิว (Surface Treatment) หรื อ
นาเอาวัสดุอื่นที่มีสมบัติที่เหมาะสมเคลือบบนผิวชิ้นงาน
(Surface coating) อย่างไรก็ตามการเคลือบผิวแม่พิมพ์
ด้ว ยฟิ ล์ม แข็งเป็ นการเพิ่ มต้นทุ นแม่พิ มพ์ที่นับว่าเป็ น
สัด ส่ ว นที่ ค่ อ นข้า งสู ง ดัง นั้น ในการพิ จ ารณาเลื อ กใช้
ชนิดของฟิ ล์มแข็งควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่ องจาก
ปั จ จุ บัน ในประเทศเองก็ มี ผู ้ป ระกอบการที่ ส ามารถ
เคลื อ บผิ วแม่พิ มพ์ได้หลายแห่ งทั้งที่ เป็ นของต่า งชาติ
ของคนไทย และการร่ วมทุ น ระหว่างต่า งชาติ และคน
ไทย และยังมี ฟิ ล์ม แข็ง ให้เ ลื อ กหลากหลายชนิ ด ทั้ง ที่
เคลื อบด้วยกรรมวิธีไ อเคมี (CVD) และไอกายภาพ
(PVD) ซึ่ งในแต่ละกรรมวิธีจะมีค่าใช้จ่ายที่ แตกต่างกัน
ออกไป ดังนั้นการพิจารณาเพื่อเลือกใช้ชนิ ดของฟิ ล์มที่
เหมาะสมเป็ นสิ่ งสาคัญยิง่
จากการศึ ก ษางานวิ จัย ที่ ผ่ า นมา พบว่า มี ง านวิ จัย
จานวนมากที่ได้นาเอาเทคโนโลยีการเคลือบผิวมาใช้ใน
การแก้ปัญหาเฉพาะด้าน เช่ น 1998 T.Sato [1] ได้
ทาการศึ กษาการสึ กหรอและสมบัติในการต่อต้านการ
ขัดถูของสารเคลือบผิว TiN TiC และ TiCN บนวัสดุพ้ืน
SKH 51 (JIS) โดยใช้การทดสอบแบบจานหมุน
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การสึ กหรอโดยใช้เหล็กกล้าความแข็งแรงสู งโดยใช้
เครื่ อง CNC เป็ นเครื่ องจักรในการควบคุมการขูดผิว ใน
กา ร วิ จั ย พ บ ว่ า ช นิ ด ข อ ง substrate นั้ น ส่ ง ผ ล ต่ อ
ประสิ ท ธิ ภาพการต้า นทานการสึ กหรอเนื่ อ งจากการ
เคลือบฟิ ลม์แต่ละชนิ ดลงบน substrate ที่ต่างกันแรงยึด
เหนี่ ยวระหว่างพื้นผิวก็จะแตกต่างกันไปด้วย ในส่ วน
ของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสึ กหรอบนแม่พิมพ์ตดั ที่
ผ่ า นมาพบว่ า มี นั ก วิ จั ย [7-9] จากหลายประเทศให้
ความสาคัญต่อ tool clearance ว่าส่ งผลกระทบโดยตรง
ต่อ คุ ณ ภาพของชิ้ น งานอย่า งไร และงานวิจัยทางด้าน
เคลือบผิวที่ มีการนาเสนอกันอย่างแพร่ หลายกลับพบว่า
งานวิจัย ที่ น าฟิ ล์ม เคลื อ บผิ ว ไปใช้ง านกับ งานขึ้ น รู ป
โลหะโดยเฉพาะแม่พิมพ์ตดั นั้นมีอยูน่ อ้ ยมากในงานวิจยั
นี้ จึงทาการศึกษาถึงสมบัติการต้านทานการสึ กหรอเพื่อ
ยืด อายุข องแม่ พิ มพ์ต ัด โดยเลื อ กใช้ฟิ ล์ม เคลื อ บชนิ ด
ต่ า งๆและการปรั บ สภาพผิ ว ที่ เ หมาะสมมุ่ ง เน้น สร้ า ง
ฐานข้อมูลการใช้งานให้กบั อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่ วน
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการเลือกใช้ฟิล์มแข็ง
เคลือบผิว

2.1 การทดสอบด้ วยเทคนิค Ball-on-Disk
สาหรับการทดสอบ Ball-on-disk ในงานวิจยั นี้ แผ่น
จานคือวัสดุเหล็กกล้าคาร์ บอนต่ า JIS;SPCC ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางของแผ่นจานคือ 25 มม. หนา 2 มม. และ
บอลมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ผลิตจากเหล็กกล้า
เครื่ องมืองานเย็น JIS ; SKD11 ชุบแข็ง 60±2 HRC
จากนั้นนาไปเคลื อบผิวด้วยฟิ ล์มเคลื อบ 3 ชนิ ด คื อ
TiCN-PVD (Double layer) TiCN-CVD (Multilayer)
TiC-CVD และปรั บ สภาพผิ ว 1 แบบ คื อ VC-TD
ในส่ วนแรกของการทดสอบคือ การวัดค่าสัมประสิ ทธิ์
ความเสี ยดทาน () ซึ่ งสามารถคานวณได้โดยตรงจาก
สมการที่ 1 โดยที่  คือสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทาน F
คือ แรงต้านทานการเคลื่อนที่ และ N คือแรงตั้งฉากหรื อ
แรงกดวัตถุคู่สมั ผัสเข้าหากัน ซึ่ งมีหลักการทางานดังใน
รู ปที่ 2

2. อุปกรณ์ และวิธีการทดสอบการสึ กหรอ
เพื่อยืนยันถึงประสิ ทธิ ภาพของการต้านทานการสึ กหรอ
ของผิ ว เคลื อ บชนิ ด ต่ า งๆในงานวิ จัย นี้ จึ ง ได้แ บ่ ง การ
ทดลองออกเป็ นสองส่ วนคื อ การทดสอบแบบจาลอง
การเคลื่อนที่สมั พัทธ์ดว้ ยวิธี Ball-on-disk ตามมาตรฐาน
(ASTM G133-95) [10] ดังรู ปที่ 1 ควบคู่ไปกับการปั๊ ม
ตัดชิ้นงานด้วยแม่พิมพ์ตดั (Blanking die)

รู ปที่ 1 การทดสอบด้วยวิธี Ball-on-disk บนเครื่ องไตรบอมิเตอร์
(1)
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สาหรับปริ มาณการสึ กหรอที่เกิดขึ้นสามารถคานวณได้
จากสมการที่ 3 ไม่ใช้สารหล่อลื่ นขณะทาการทดสอบ
คงที่แรงกด 10 นิวตัน ความเร็ วเชิงเส้นตลอดการทดลอง
คือ 10 ซม./วินาที และ ทาการทดลองที่อุณหภูมิหอ้ ง
S
h
r-h

r

รู ปที่ 2 หลักการทางานของ Ball-on-disk
เพื่อให้เกิดความแม่นยาในการวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์
ความเสี ยดทานในวิธี Ball-on-disk จะต้องไม่พิจารณา
ถึ งการสึ ก หรอที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น แต่ เนื่ องจากแผ่นจานซึ่ ง มี
ความแข็งน้อยกว่าบอล จึ งส่ งผลให้เกิ ดการสึ กหรอขึ้น
ดังรู ปจาลองที่ 3 และเพื่อรักษาสภาวะของค่าแรงดันที่
จุดสัมผัส (Contact pressure) กาหนดค่าขนาดความกว้าง
ของรอยที่เกิดขึ้นที่แผ่นจานต้องไม่เกิน 600 ไมโครเมตร
ทาให้ตอ้ งเปลี่ยนแผ่นจานตามชนิดของผิวเคลือบ

รู ปที่ 4 วิธีการคานวณการสึ กหรอบนบอล
(2)

(3)

(4)

Disk

V, Wear volume
s, Wear track diameter
h, Wear Height
r, Ball radius
k, Specific wear rate
FN, Normal load
S, Sliding distance

Wear track

รู ปที่ 3 จาลองรอยการสึ กหรอบนแผ่นจาน
ซึ่ งรอยการสึ กหรอ (s) ที่เกิดขึ้นกับบอลสามารถวัด
ได้โดยตรงจากกล้องจุลทรรศน์ (Optical Macro scope)
ดังรู ปที่ 4 และ ระยะ h สามารถคานวณจากสมการที่ 2
17
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ตารางที่ 1 สมบัติของผิวเคลือบ

2.2 ทดสอบการสึกหรอด้ วยแม่ พมิ พ์ ตดั
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่ วน ในงานวิจยั นี้
จึงได้เลือกใช้แม่พิมพ์ตดั ซึ่ งพบการสึ กหรอรุ นแรงที่สุด
โดยออกแบบแม่ พิม พ์เ พื่อ รองรั บพันช์ที่ล ักษณะกลม
ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ก ลาง 25 มิ ล ลิ เ มตร ดัง รู ป ที่ 5
ออกแบบให้มีระยะของเคลียแร็ นซ์ ร้อยละ 5 ของความ
หนาชิ้นงาน วัสดุทาพันช์ผลิตจาก เหล็กกล้าเครื่ องมือ
งานเย็น JIS ; SKD11 โดยชุบแข็งที่ระดับความแข็งคงที่
เท่ากับ 60 ±1 HRC วัสดุชิ้นงานทาจากวัสดุเหล็กกล้า
คาร์บอนต่า JIS;SPCC หนา 2 มิลลิเมตร เช่นเดียวกันกับ
การทดสอบแบบจาลองการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ ดว้ ย Ballon-disk

Type of
coating

Hardness
(HV)

Thickness
of film
(m)

Roughness
Average ;Ra
(m)

Non-Coating
TiC-CVD
TiCN-CVD
VC-TD
TiCN-PVD

650
3800
3300
3019
2,500

5-8
8
7
3-5

0.07
0.045
0.033
0.026
0.017

ในการทดลองทาการศึกษาการสึ กหรอของแม่พิมพ์
โดยท าการปั๊ ม ตัด ชิ้ น งานด้ว ยแม่ พิ ม พ์ที่ เ ตรี ย มไว้ใ น
สภาวะที่ไม่มีการหล่อลื่น จากนั้นบันทึกอายุการใช้งาน
ของแม่พิมพ์ดว้ ยการเปลี่ยนแปลงน้ าหนักของพันช์และ
วัดระยะการสึ กหรอของพันช์ท้ งั บริ เวณด้านหน้า (Face
wear) และด้านข้าง (Flank wear) ด้วยภาพถ่ายจากกล้อง
จุลทรรศน์ (Optical Micro scope) ที่มีโปรแกรมฟังก์ชนั่
วัดระยะ ซึ่งตาแหน่งที่ใช้ในการวัดระยะการสึ กหรอบน
คมตัดของพันช์แสดงในรู ปที่ 6

รู ปที่ 5 ตัวอย่างพันช์ที่ใช้ในการทดลอง
Position of measurement

ในการทดลองทาการเคลือบผิวและปรับสภาพผิวที่
พันช์ 4 ประเภท ด้วยกัน คื อการเคลื อบผิวด้วย TiCCVD TiCN-CVD (Multilayer) TiCN-PVD (Double
layer) และการปรับสภาพผิวด้วย VC-TD จากนั้นนามา
เปรี ยบเที ย บกั บ พัน ช์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ท าการเคลื อ บผิ ว โดย
รายละเอี ยดสมบัติของฟิ ล์มเคลื อบผิว และการปรั บ
สภาพผิวแสดงในตารางที่ 1 ซึ่ งค่าความแข็งผิวเคลือบ
และความหนาของชั้น ฟิ ล์ม ได้จ ากค่ า มาตรฐานของ
บริ ษทั เคลือบผิว

Flank wear

Position of measurement

Face wear

รู ปที่ 6 ตาแหน่ งการวัดระยะการสึ กหรอทางด้า นข้า ง
และด้านหน้าของพันช์
18
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3.3 อิ ท ธิ พ ลของความแข็ ง ของผิ ว ที่ มี ผ ลต่ อค่ า
สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน
ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งที่ผิวของบอลและค่า
สัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานแสดงดังรู ปที่ 9 พบว่าเมื่ อ
ความแข็งของผิว เคลื อบมากขึ้ น ทาให้ค่ าสัม ประสิ ท ธิ์
ความเสี ยดทานมี แนวโน้ม ลดลงเนื่ องจากการที่ ความ
แข็ ง ของผิ ว มี ค่ า มากจะท าให้ ค วามสามารถในการ
ต่อต้านการเปลี่ยนรู ปถาวรมีค่ามากขึ้นตามไปด้วย [11]
พื้นที่การเปลี่ยนรู ป (Deformation) บริ เวณที่บอลสัมผัส
กัน จะมี ข นาดเล็ ก มาก ท าให้ บ ริ เ วณพื้ น ที่ สั ม ผัส จริ ง
(real contact area) มีค่าน้อยถึงแม้พ้ืนที่ สัมผัสเสมือน
(apparent contact area) จะไม่แตกต่างกันก็ตามดังนั้น
เมื่ อพื้นที่ สัมผัสจริ งน้อย การตรวจจับแรงเสี ยดทานที่
เครื่ องไต รบอมิ เต อร์ วั ด ได้ ก็ จ ะน้ อ ย ลงหรื อค่ า
สัมประสิ ทธิ์ความจะลดลงนัน่ เอง

3. ผลการทดลองด้ วยวิธี Ball on disk
3.1 ความเสียดทานระหว่ างผิวคู่สัมผัส
จากผลการวัด ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ความเสี ย ดทานที่
เกิ ดขึ้ นระหว่างแผ่น จานและบอล SKD11 ที่ ท าการ
เคลือบผิวและปรับสภาพผิวด้วยกรรมวิธีที่แตกต่างกัน
ด้วยเครื่ องไตรบอมิเตอร์ ดังรู ปที่ 7 พบว่าในกรณี ที่ไม่มี
การเคลือบผิวหรื อปรับสภาพผิว มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ความ
เสี ยดทานสู งที่ สุด ประมาณ 0.48 ในขณะที่ บอลปรั บ
สภาพผิวด้วย VC-TD ให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทาน
ที่ต่าที่สุด รองลงมาคือบอลที่เคลือบผิวด้วย TiCN-CVD
(Multilayer) TiC-CVD จะให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยด
ทานที่ใกล้เคียงกัน และบอลที่เคลือบผิวด้วย TiCN-PVD
(Double layer) ให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานมาก
ที่ สุดในกลุ่มของการเคลื อบผิวหรื อปรับสภาพผิว จาก
ผลการทดลองดังกล่าวสามารถสรุ ปได้วา่ การเคลือบผิว
และปรับสภาพผิวนั้นมีส่วนช่วยลดค่าสัมประสิ ทธิ์ ความ
เสี ยดทานได้เล็กน้อย

3.4 ปริมาณการสึ กหรอที่เกิดขึน้ กับ ฟิ ล์ มเคลือบและการ
ปรับสภาพผิวในการทดสอบแบบ Ball on disk
เมื่ อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณการสึ ก
หรอ (Wear volume) ของบอลที่ ไม่ได้เคลือบและที่
เคลื อ บผิ วหรื อ ปรั บสภาพผิ วกับระยะทางที่ ใ ช้ใ นการ
เสี ยดสี ดังแสดงในรู ปที่ 10 พบว่าเมื่ อระยะทางในการ
เสี ย ดสี เ พิ่ ม มากขึ้ นจะส่ ง ผลให้ ป ริ มาณการสึ ก หรอ
เพิ่มขึ้ นโดยมีความสัมพันธ์แบบเส้นตรง และบอลที่
เคลือบผิวหรื อปรับสภาพผิวมีปริ มาณการสึ กหรอที่นอ้ ย
กว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับบอลที่ไม่ได้เคลือบผิวที่มีการสึ ก
หรอมากที่สุด โดยบอลที่เคลือบผิวด้วย TiCN-CVD สึ ก
หรอที่นอ้ ยที่สุด รองลงมาคือ TiC-CVD ส่วนการเคลือบ
ผิวด้วย TiCN-PVD และการปรับสภาพผิวด้วย VC-TD
มีแนวโน้มของสึ กหรอที่ใกล้เคียงกัน

3.2 อิท ธิ พลของความเรี ย บผิว ที่มีผลต่ อสั ม ประสิ ท ธิ์
ความเสียดทาน
เนื่ องจากในการเคลือบผิวและการปรับสภาพผิวแต่
ละชนิดนั้นทาให้ผิวบอลที่ได้หลังผ่านการเคลือบผิวและ
ปรั บสภาพผิวมี ค่าความเรี ยบผิวที่ แตกต่างดังแสดงใน
รู ปที่ 8 พบว่ากรณี ของบอลที่ มีการเคลือบผิวหรื อปรั บ
สภาพผิวด้วย VD-TD นั้น มีความเรี ยบผิวดีที่สุด เมื่อ
พิจ ารณาถึ ง อิ ท ธิ พลของค่ าเรี ย บผิ วนั้น พบว่าค่ า ความ
หยาบผิ ว ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ความ
เสี ยดทานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่ งในงานวิจยั นี้ มีความ
แตกต่ า งของความเรี ย บผิ ว Ra ต่ า งกัน เล็ ก น้อ ยคื อ
ระหว่าง (0.02-0.08 µm)
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Type of coating

รู ปที่ 7 สัมประสิ ทธิ์ความเสี ยดทานที่เกิดขึ้นกับผิวเคลือบและปรับสภาพผิว

Friction coefficient

TiCN-PVD

Non-Coating

TiCN-CVD

TiC-CVD

VC-TD

Roughness average; Ra

รู ปที่ 8 อิทธิพลความเรี ยบผิวของบอลภายหลังเคลือบผิวและปรับสภาพผิวที่มีผลต่อค่าสัมประสิ ทธิ์ความเสี ยดทาน
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Non-Coating

TiCN-PVD

TiCN-CVD

Friction coefficient

TiC-CVD

VC-TD

Hardness of film; HV

รู ปที่ 9 อิทธิพลความแข็งของฟิ ล์มเคลือบและการปรับสภาพผิวที่มีผลต่อค่าสัมประสิทธิ์ความเสี ยดทาน
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รู ปที่ 10 ปริ มาณการสึ กหรอที่เกิดขึ้นกับผิวเคลือบและการปรับสภาพผิวด้วยกระบวนการ Ball on disk
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อย่า งต่ อ เนื่ อ งและรวดเร็ ว จนกระทั่ง ถึ ง การตัด ครั้ งที่
1,000 พันช์ เริ่ มมีอตั ราการสึ กหรอที่ชา้ ลงจนมีแนวโน้ม
เกื อบที่ จะคงที่ เนื่ องจากการที่ ระยะช่องว่างแม่พิมพ์แต่
ละตัวถูกขยายใหญ่ข้ ึนและคมตัดเกิ ดการเปลี่ยนรู ปร่ าง
เป็ นรัศมี ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ที่ได้ทาการศึกษา
การสึ กหรอในงานแม่พิมพ์ตดั [12] คือในช่วงแรกการ
สึ ก หรอเกิ ด ขึ้ น อย่า งรวดเร็ ว และจะค่ อ ยๆลดลงเมื่ อ
จานวนครั้ งในการตัดเพิ่ม ขึ้ น เมื่ อ พิจ ารณาถึ ง ความ
รุ นแรงของการสึ กหรอด้านข้างและด้านหน้าของพันช์
พบว่า การสึ กหรอที่เกิดขึ้นด้านข้างจะมากกว่าด้านหน้า
พันช์เนื่องจากทางด้านข้างพันช์จะถูกเสี ยดสี ถึงสองครั้ง
ในจังหวะการตัด 1 ครั้ง (กดลงและดึงขึ้น) ทาให้มีการ
เคลื่อนที่สมั พัทธ์มากกว่าด้านหน้าและเมื่อพันช์ยกขึ้นยัง
มีเนื้ อชิ้นของงานบริ เวณรอบรู บีบรัด เนื่ องจากในเนื้ อ
โลหะบางส่ วนมี ก ารคื น รู ปแบบยื ด หยุ่ น (Elastic
recovery) ในส่ วนนี้ จึงเสี ยดสี กบั ด้านข้างพันช์อีกครั้ ง
และพื้ น ที่ ที่ เ กิ ด ความเค้น สู ง สุ ด บริ เ วณด้า นข้า งเลื่ อ น
ตาแหน่งสูงขึ้นมาจากคมตัดเนื่องจากการสึ กหรอของคม
ตัด ท าให้ บ ริ เวณด้ า นข้ า งของคมตัด พัน ช์ มี ก ารสึ ก
มากกว่ า ทางด้า นหน้ า คมตัด พัน ช์ ใ นส่ ว นของความ
ต้านทานการสึ กหรอด้วยการเคลือบผิวและปรั บสภาพ
ผิวพบว่า พันช์ที่ไม่ได้เคลือบผิวเกิดการสึ กหรอที่บริ เวณ
คมตัดมากกว่าพันช์ที่มีการเคลือบผิวและปรับสภาพผิว
อย่างชัดเจน โดยการเคลือบผิวด้วย TiCN-PVD สามารถ
ต่อต้านการสึ กหรอได้น้อยที่ สุดส่ วนการปรับสภาพผิว
ด้วย VC-TD การเคลือบผิวด้วย TiC-CVD และ TiCNCVD สามารถลดอั ต ราการสึ กหรอได้ เ ป็ นอย่ า งดี
อย่า งไรก็ ต ามระยะการสึ ก หรอในกลุ่ ม ของ VC-TD
TiC-CVD และ TiCN-CVD ค่อนข้างใกล้เคียงกัน

4. ผลการสึ กหรอในแม่ พมิ พ์ตัด
4.1 ระยะการสึกหรอด้ านข้ างและด้ านหน้ าของพันช์
Flank wear

(ก) ตาแหน่งการวัดการสึ กหรอด้านข้าง
Face wear

(ข) ตาแหน่งการวัดการสึ กหรอด้านข้าง
รู ป ที่ 11 พิ กัด การตรวจสอบการสึ กหรอด้า นข้างและ
ด้านหน้าของพันช์
พิ กั ด การตรวจสอบระยะการสึ ก หรอของพัน ช์
ด้านข้างและด้านหน้า แสดงดังรู ปที่ 11 ผลการทดลอง
ในรู ปที่ 12-13 แสดงการสึ กหรอที่เกิดขึ้นกับพันช์หลัง
ผ่านการใช้ตดั วัสดุเหล็กกล้าคาร์ บอนต่ า (ชนิ ดเดี ยวกัน
กับการทดสอบ Ball on disk) พบว่าการสึ กหรอของ
พัน ช์ท้ ัง ด้า นหน้า และด้า นข้า ง ในช่ ว งแรก (ชิ้ น ที่ 11,0 00 ) การสึ กห ร อที่ เ กิ ด ขึ้ นที่ พั น ช์ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น
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Non-Coating

Flank wear length; m

TiCN-PVD

TiC-CVD

VC-TD

TiCN-CVD

Number of cutting

Face wear length; m

รู ปที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างการสึ กหรอทางด้านข้างพันช์ (Flank Wear)

Non-Coating

TiCN PVD

VC TD

TiC CVD

TiCN CVD

Number of cutting

รู ปที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างการสึ กหรอทางด้านหน้าพันช์ (Face Wear)
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ทั้งนี้สามารถอธิบายได้วา่ การเคลือบผิวและการปรับ
สภาพผิวด้วยกระบวนการ CVD มีแรงยึดเกาะของผิว
ฟิ ล์ม กับ ผิวชิ้ นงานที่ ดีจ ากผลการทดสอบการขี ด ข่ว น
(Scratch Test) [13] ส่ งผลให้การหลุ ดลอกของฟิ ล์ม
เป็ นไปได้ยาก รวมถึงความแข็งและความหนาของชั้น
ฟิ ล์มที่ค่อนข้างมาก ทาให้การสึ กหรอน้อยที่สุดในกลุ่ม
ของการเคลือบผิว ดังแสดงในรู ปที่ 14
(ค) ปรับสภาพผิวด้วย VC-TD

(ก) เคลือบผิวด้วย TiC-CVD
(ง) เคลือบผิวด้วย TiCN-PVD

(ข) เคลือบผิวด้วย TiCN-CVD

(จ) Non-coating
รู ปที่ 14 การสึ กหรอด้านข้างพันช์ที่เคลือบผิวด้วยฟิ ล์มเคลือบและการปรับสภาพผิวภายหลังการตัด 5,000 ครั้ง
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Flank wear length; m

4.2 อิทธิพลความแข็งทีผ่ วิ ทีม่ ตี ่ อการสึกหรอของพันช์
รู ปที่ 15 แสดงความสัมพันธ์ของค่าความแข็งของผิว
เคลื อ บกับ การสึ ก หรอที่ เ กิ ด ขึ้ นที่ ด้า นข้า งของพัน ช์
พบว่าเมื่ อความแข็งมากขึ้ นส่ งผลให้ระยะการสึ กหรอ
ลดลงอย่างชัดเจน ส่วนผิวเคลือบ TiCN-PVD ถึงแม้จะมี
ค่าความแข็งค่อนข้างสู ง แต่มีความแข็งแรงในการยึด
เกาะต่าความสามารถในการต้านทานการสึ กหรอจึงไม่ดี
เท่าที่ควร

Non-coating

TiCN-PVD

VC-TD

Type of coating

TiCN-CVD

TiC-CVD

รู ป ที่ 15 ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งค่ า ความแข็ ง ของผิ ว
เคลือบกับการสึ กหรอด้านข้างของพันช์ที่จานวนการตัด
5,000 ครั้ง

Weight of punch; grams

4.3 การเปลีย่ นแปลงนา้ หนักของพันช์ ในแม่ พมิ พ์ ตดั
ภาพรวมของการสึ กหรอทั้งด้านข้างและด้านหน้า
ของพันช์ สามารถสังเกตจากการเปลี่ ยนแปลงน้ าหนัก
ของพันช์ดงั รู ปที่ 16 โดยเก็บข้อมูลน้ าหนักก่อนทาการ
ทดลองจากนั้นนามาชัง่ ทุกครั้งที่วดั ระยะการสึ กหรอ ผล
จากการทดลองพบว่าการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักพันช์
มีความสัมพันธ์กบั ระยะการสึ กหรอที่ เกิ ดขึ้ น ในกรณี
ของพันช์ที่ไม่ทาการเคลื อบผิวอัตราการเปลี่ ยนแปลง
ของน้ าหนักของพันช์จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
ในขณะที่ พ ัน ช์ เ คลื อ บผิ ว พบการเปลี่ ย นแปลงของ
น้ าหนักมีนอ้ ยมาก แม้วา่ บางช่วงพบว่าน้ าหนักของพันช์
มากขึ้ นเนื่ อ งจากการเกาะติ ด (Adhesion) ของเศษ
ชิ้ น งานที่ บ ริ เวณปลายของพัน ช์ [12] อย่า งไรก็ต าม
ภายหลัง การวิ เ คราะห์ ถึ ง ประสิ ทธิ ภ าพของความ
ต้านทานการสึ กหรอโดยใช้ฟิล์ม เคลือบและปรับสภาพ
ผิว พบว่า สามารถลดการสึ กหรอได้เป็ นอย่างดี ทาให้
เกิดความมัน่ ใจในการประยุกต์ใช้ฟิล์มเคลือบผิวในงาน
ขึ้นรู ปโลหะเพื่อที่ จะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพความต้านทาน
การสึ กหรอนอกเหนือจากการชุบแข็งทัว่ ไป

Number of cutting

รู ปที่ 16 ความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราการเปลี่ ยนแปลง
น้ าหนักของพันช์กบั จานวนการตัดชิ้นงาน

5. สรุ ปผล
ฟิ ล์ ม เคลื อ บที่ มี ค วามแข็ ง สู ง มี แ นวโน้ ม ให้ ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ความเสี ยดทานต่า แต่ค่าความเรี ยบผิวเฉลี่ย
ของผิวเคลือบจะต้องไม่นอ้ ยเกินไปจนอาจจะทาให้เกิด
การยึดติดระหว่างผิวคู่สัมผัสได้ การเคลือบผิวและปรับ
สภาพด้วยฟิ ล์มแข็งมีแนวโน้มในการลดการสึ กหรอที่
เกิ ด ขึ้ น ของแม่ พิ ม พ์ เนื่ อ งจากความแข็ ง ที่ ผิ ว เพิ่ ม สู ง
อย่างไรก็ตามฟิ ล์มแข็งต้องมี การยึดเกาะที่ ผิวแม่พิม พ์
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