


สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านท่ีเคารพ พบกันอีกเช่นเคยนะครับคร้ัง
นี้ พบกันในงานแสดงสินค้า Manufacturing Expo 2016
(InterMold) จัดข้ึน ณ ไบเทค บางนา พบกับเราได้ที่บูธ บริษัท 
แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ บูธเลขท่ี 3Q17 Hall 103 นะครับ คร้ังน้ีเรามี
สินค้าใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ มาให้ทุกท่านได้ทดลองหยิบจับ
สัมผัสกันเช ่นเคย สําหรับท่านท่ีพลาดโอกาส ไม่ได้มาท่ีบูธก็
สามารถสอบถามรายละเอียดสินค้าห รือโปรโมช่ันต่างๆ 
ได้ที่ฝ่ายขาย เบอร์ 02-7599100 เรามีพนักงานขายท่ีพร้อมจะ
ให้คําปรึกษาอยู่ตลอดเวลาครับ

เรามาเข้าเร่ืองกันเลยนะครับ ฉบับน้ี เรายังคงมีบทความ
ใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในคอลัมน์ต่างๆ มานําเสนอเช่นเคยนะ
ครับ ได้แก่ TOUCH!!! THE NANO-MIRROR SURFACE BY 
PCD BALL END MILL...(สัมผัสประสบการณ์ทําผิวกระจก
ระดับนาโนด้วยตัวคุณเองได้แล้ว วันนี้), AUTOMATION TO-
DAY,  TOGLON HARD DRILLS (ลดเวลา Super drill ด้วย
ดอกสว่าน  Toglon hard drills), How to select suitable 
carbide burr (Part 2) (เลือกหัวเจียร์ลบครีบอย่างไรให้เหมาะ
สม (ตอนที่ 2))

และโปรโมชั่นที่นํามาเสนออีกมากมายภายในเล่มครับ ท้ังนี้
ท่านยังสามารถเข้าชมโปรโมชั่นและข ่าวสารใหม่ๆผ่านทาง
เว็บไซต์ www.factorymax.co.th หรือเฟสบุ๊ค Factory  max 
ท่านสามารถสแกน QR code จากภาพด้านล่างน้ีได้เลยครับ  
แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า สวัสดีครับ
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Touch!!! The Nano-Mirror surface 
by PCD Ball end mill...

อุณหภูมิ
เคร่ืองจักรไฮสปีด ท่ีหม ุนด้วยความเร็วรอบสูง 20,000 rpm (รอบต่อนาที) ขึ้นไป 

ควรจะต้องอยู่ในห้องแอร์ เพื่อควบคุมอุณหภูมิ ไม่ให้ร้อนเกินไป อันจะส่งผลให้เกิด
ปัญหาการขยายตัวของสปินเดิล ซึ่งอาจส่งผลต่อขนาดช้ินงาน

วัสดุชิ้นงาน

ท่ีจริงเอนมิล (End mill) รุ่นนี้ PCDRB เป็นบอลเอนมิลสําหรับเก็บผิวละเอียด
ระดับนาโนเมตร ได้ถูกคิดค้นมาสักระยะหน่ึงแล้ว เพื่อการเก็บผิวละเอียดข้ันเทพ ซ่ึง
แน่นอน ลักษณะการทํางาน มันจะเป็นแบบก่ึงกัดก่ึงเจีย(Milling and grinding) เพื่อ
ให้ได้ผิวสวยเรียบกร๊ิบระดับนาโนเมตร แต่รุ่นเก่านั้น มีข้อจํากัดเล็กน้อยคือ สามารถ
ทํางานได้ เฉพาะกับวัสดุประเภทท่ีมีความแข็งแต่เปราะเท่าน้ัน อย่างเช่น คาร ์ไบด์  
แต่บอลเอนมิล PCDRB รุ่นใหม่ ได้ถูกพัฒนาขึ้น อัพเกรดแล้ว สามารถกัดได้ครบทุก
วัสดุที่ใช้ทําแม่พิมพ์ ไม่มีข้อจํากัดอีกต่อไป 
�เหล ็ก Prehardened Steel เช่น NAK80 SKD61 STAVAX เป็นต้น  
�เหล ็ก Hardened steels 
�Cemented carbide 

การหล่อเย็น
Ball end mill PCDRB จะได้ผลดีมากที่สุดเม ื่อใช้การหล่อเย็นประเภท  น้ํามัน

รองลงมาก็คือ ละอองนํ้ามัน และ สุดท้ายคือ นํ้ายาหล่อเย็น(Coolant)

ข้อมูลทางเทคนิค
NS ได้คิดค้นพัฒนา บอลเอนมิล PCDRB ข้ึนด้วย
�วัสดุประเภท PCD (Polycrystalline Diamond) และยังพัฒนาเทคนิคในการผลิต 
เพื่ออัพเกรด เป็น New PCDRB โดยสามารถกินลึกได้มากกว่ารุ่นเดิม

�คอหลบ คุณลักษณะท่ี
    สะดวกต่อการทําแม่พิมพ์ 
    เพื่อป้องกันการเสียดสีผนัง
    ช้ินงาน
�ขนาด รัศมี R0.05-R1 mm
�Tolerance +-0.003 mm

นี่คือผิวแมชชีนนะคะ ไม่ผ่านกระบวนขัดใดๆ แม้แต่น้อย  ถ้าอยากกัดงานได้แบบนี้ 
ไม่ได้ยากเลยค่ะ 

เคร่ืองจักร
ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเครื่องถึง 40,000  rpm (รอบต่อนาที) ก็ตาม  ขอเพียงมีเครื่อง 

20,000 rpm (รอบต่อนาที) ข้ึนไปก็เพียงพอแล้ว และถ้าจะให้ดีเลิศเลอ เครื่องจักร
ก็มีความสําคัญมากเช ่นกัน คือควรจะเป็นเค ร่ือง ที่มีความเที่ยงตรงสูง หรือเคร่ืองท่ี
ใช้ระบบ Linear motor guide

และนี่คือเ ส้ียวเล็กๆเพียงเ ส้ียวหน่ึงของเทคโนโลยีใหม่ของการเก็บผิวละเอียดแม่พิมพ์ 
ที่คุณจะได้สัมผัสด้วยตัวเอง เร็วๆ น้ีแน่นอน สวัสดีค่ะ

แม่มด : กระจกวิเศษ จงบอกข้าเถิด อะไรทําให้ผิวงามเลิศในปฐพี?????
กระจก : NS End mill “New PCDRB” น่ะสิ ให้ผิวแม่พิมพ์เร่ิดสุดในปฐพี ไม่มี
ใครเทียม !!!!

สวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะ ท่านผู้อ่านท่ีระลึกนึกถึงทุกท่าน หลายๆ ท่านอาจ
จะกําลังเป็นแม่มด พ่อมด ที่กําลังใฝ่ฝันถึงการกัดแม่พิมพ์ได้ผิวสวยงามเลิศ โดยไม่
ต้องขัด!!!  ตื่นๆๆๆ  เถอะค ่ะ มาพบกับของจริงกันได้เลย เพราะมันมีอยุ่จริงแล้วค่ะ 
เอนมิลที่กัดงานได้ผิวระดับนาโน เงาแว้บแบบไม่ต้องขัดกันเลย

การจะทําผิวช้ินงานให้ได้ผิวเรียบระดับนาโนเมตรและเงาเป็นกระจกนี้ เราคง
ไม่ต้องมาพูดถึงความสิ้นเปลืองหรือไม่ ไม่ใช่เพราะมันเปลืองทูลหรือไม่เปลืองนะ
คะ แต่เป็นเพราะว่า ต่อให้ยอมเปลืองทูลก็ไม่สามารถทําผิวระดับน้ีได้เลย ต้องผ่าน
กระบวนขัดเท ่าน้ัน และแม้ว่าจะขัดได้ ก็ต้องใช้เวลานานมาก แต่ก็ยังไม่สามารถ
ควบคุมขนาดได้อยู่ดี  ดังน้ัน  ถ้าจะมีทูลชนิดหนึ่ง  เกิดขึ้นบนโลก ที่สามารถกัดละเอียด
ได้ผิวกระจกระดับนาโนเมตร จึงเป็นเร ื่องท่ีน่ายินดี และสะเทือนในวงการแม่พิมพ์
เป็นอย่างมาก

มาดูผลงานกันก่อนเลยค่ะ สารภาพตามตรงว่า ทันทีท่ีถือช้ินงานนี้อยู่ในมือ 
ไม่ได้ดูงานเลยค่ะ ส่องหน้าตัวเองก่อนเลย 555 คือมันเงาแว ้บบบบมากกค่ะ เงา
เป็นกระจกเลย  อยากให้ทุกท่านมาเห็นด้วยตาตัวเอง เชื่อว่า ทุกท่านจะเกิดอาการ
เดียวกันแน่นอน ลองดูเงาสะท้อนของไม้บรรทัดสิคะ ชัดแจ ่มเลย

สัมผัสประสบการณ์ทําผิวกระจกระดบันาโนดว้ยตวัคุณเองไดแ้ลว้ วันน้ี สัมผัสประสบการณ์ทําผิวกระจกระดับนาโนด้วยตัวคุณเองได้แล้ว วันน้ี 





วนัน้ีถ้าจะพูดถึงเรื่องเทรนการผลิตในอนาคต คงหลีกเล่ียงไม่ได้ครับว่า การทาํงาน
แบบออโตเมช่ัน (Automation) เร่ิมเข้ามามบีทบาทมากข้ึนในการผลิตในบ้านเราเพราะ
ค่าแรง และต้นทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน จึงทําให้ทุกคนตอ้งทํางานแขง่กับเวลามากขึ้น ซ่ึงวัน
นี้ผมมข้ีอมลูและตัวอยา่งดีๆ  ในประเทศท่ีมีการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอันดับต้นๆ
ของโลก มาใหทุ้กท่านได้ศึกษาวิธีการคิดและนําไปใช้พัฒนาในโรงงานอุตสาหกรรม
บ้านเรากันครบั

EROWA Tooling system เป็นระบบการจัดการระบบการผลิตให้ใช้เวลาที่ส้ัน
ลง และมีความเสถียรมากข้ึน ซ่ึงระบบน้ีเหมาะกับระบบการผลิตแบบ Batches หรือ
ทาํงานเป็น Job ได้เป็นอยา่งดีมากขึ้นดว้ย

คุณคงเคยได้ยินวลีท่ีพูดกันติดปากว่า “Manufacturing on demand” หรือ การผลิต
แบบ “ Just in time” ที่จะทําให้เราสามารถคาดการณ์และได้งานท่ีต้องการในเวลาที่
น้อยลง แต่คําถามท่ีสําคัญคือ เทคโนโลยีอะไรท่ีจะสามารถทําให้ได้ระบบการผลิตมี
ประสทิธิภาพจรงิๆ การผลิตเหล่านี้จะสมบูรณ์ได้ด้วยระบบหนึ่ง ท่ีมชีื่อวา่ EROWA FMC 
Flexible Manufacturing Concept ซ่ึงถูกพัฒนามาให้ทํางานรว่มกบัระบบออโตเมชั่น 
กับงานผลิตแบบ Batches หรอื Job. โดยจะมีอุปกรณ์สําคญัคือ EROWA Robots Six 
combines ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกับการผลิตของเรามากข้ึน

ซ่ึงความชาญฉลาดของ Robot จะทําหน้าท่ี
โหลดงานเข้า-ออกโดยการจับกับตัว fixture 
และช้ินงาน ท่ีหลากหลาย ในขณะเดียวกัน
พนักงานก็มหีน้าที่เพียงการเตรียมช้ิน
งานสําหรับงานตัวอ่ืนต่อไป ระบบ
การผลิต ท้ังหมดก็จะถูกจัดลําดับ
งานอย่างต่อเน่ือง โดย EROWA 
tooling system จะเป็นจุดหลักท่ี
สามารถทําให้เปลีย่นงานตัวใหม่ได้
ในทันที

ถูกต้องแล้วล่ะครับ EROWA 
ครอบคลุมท้ังระบบ Palletized และ 
Robot รวมไปถึง Software ในการ
บรหิารจดัการระบบการผลิตท้ังหมด ซ่ึงน่ันก็คือแนวโนม้เทคโนโลยีแนวใหม่ในบ้านเรา 
ซึ่งในเวลาน้ีบริษทัช้ันนําในยโุรปและเอเชีย ได้มกีารนําระบบนี้เข้ามาใชกั้นได้สักระยะ
หน่ึงแล้ว และระบบการผลิตในประเทศไทยเราน้ัน ก็กาํลังเดินหนา้ไปในทางน้ันเช่นกัน
ถ้าวนัน้ีเรารูแ้ล้ววา่วันข้างหนา้เราจะต้อง
เป็นอย่างไร ทําไมเราไม่เริ่มตั้งแต่วันน้ี
ล่ะครับ เพ่ือที่จะไดก้้าวขึ้นมาเป็นบริษัท
ชั้นนาํของประเทศไทย และยังคงทาํให้
ประเทศไทยเป็นเป็นผู้นาํดา้นการผลิต
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

Big precision for big workpiece 
เคร่ืองปรับอากาศท่ีสะดวกสบายในห้องโดยสารบนเคร่ืองบินเป็นระบบที่มคีวาม

ปลอดภัยสูงมาก เพราะต้องรักษาอุณหภูมิในขณะท่ีเคร่ืองกําลังบินอยู่ ซ่ึงทางบริษัท 
Liebherr-Aerospace Toulouse SAS ผู้ผลิตและจัดจําหนา่ยระบบการจัดการควบคุม
อากาศบนหอ้งโดยสารให้กบัอากาศยานใหก้ับหลายๆ สายการบิน ซ่ึงทางบรษิทัได้เปิด

โอกาสให้ทาง EROWA ไดเ้ป็นท่ีปรกึษา และพัฒนาระบบการผลติท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็น
ไลน์ผลิตเคร่ืองบินโดยสาร รวมไปถึงไลน์เฮลิคอปเตอร์ ซ่ึงบางช้ินงานในกระบวนการผลิต
นั้นมขีนาดท่ีใหญ่มาก ซ่ึงทาง Liebherr-Aerospace Toulouse SAS ก็ไดน้าํ EROWA 
Robot Dynamic 500 ไปใช้กับเคร่ือง DMC 100 U 5-axis milling center  ซ่ึงเราได้
สัมภาษณ์ คุณ Bernard Bonis ผู้จัดการฝ่ายผลิต ได้ให้คําอธิบายท่ีน่าสนใจให้ฟังกัน
ด้วยครบั

EROWA: งานของคุณเป็นแบบไหน? 
Bernard Bonis: งาน Cast aluminum  สําหรับระบบแอร์บนเคร่ืองบิน Airbus 

A320 และ A380, ซ่ึงช้ินงานน้ันใหญ่มาก  รูปร่างไมส่มดุล และแต่ละงานขนาดก็ไม่เท่า
กัน ซ่ึงยากต่อการ Setting เราจึงใช้ Fixture ของ EROWA รุ่น UPC pallets 320x320 
mm. และรุ่น MTS pallets 700x700 mm. เมือ่กอ่นเราผลติช้ินงานน้ี ด้วยเคร่ือง CNC 
4-axis ถงึ 2 เคร ือ่ง แต่ตอนน้ี เราสามารถผลิตงานรวมกันไดบ้นเครือ่ง CNC 5-axis แค่
เคร่ืองเดียว ซ่ึงการผลิตของเราน้ันทัง้เรว็ขึน้ และมีความเท่ียงตรงสูงข้ึน ทําให้เราก้าวสู้
การทํางานแบบออโตเมช่ันไดใ้นท่ีสุด

EROWA: อะไรท่ีเป็นเหตุผลท่ีคณุใชโ้ปรดักส์ EROWA 
Bernard Bonis:  เราเคยใช้สินคา้ของ EROWA ในระบบ palletizing มากอ่นแล้ว

เมือ่หลายปกี่อน เช่น UPC และ PC210 ตอนน้ีเรามีงานที่ใหญ่ข้ึนเรากใ็ชรุ้่น MTS และ
เหตุผลท่ีเราใช้ก็เพราะมนัช่วยใหง้านของเรามีความเท่ียงตรงท่ีสูงมาก และใชเ้วลาใน
การ setting ช้ินงานเร็วข้ึนมากด้วยเช่นกัน

EROWA: ใช้เวลาในการติดตัง้ระบบนานเท่าไร ก่อนท่ีจะได้ทํางานจริง?
Bernard Bonis: ไลน์ผลิตใหม่ รวมถึง Robot, ระบบการโหลดชิ้นงาน และ software 

ของ EROWA manufacturing control process management system ไดท้าํการตดิ
ต้ังรวมท้ังหมด 3 สัปดาห์หลังจากส่งของ และมีการเทรนนิ่งการใช้งาน 4 วันเต็ม ซึ่งทาง
พนักงานทั้ง 4 คนของเรากส็ามารถใชง้านเคร่ืองจักรพรอ้มกบั Robot ไดด้้วยตัวเคา้เอง
ซึ่งมันเรว็มากๆ เลยล่ะ

EROWA: การทํางานดีหรือไม่ และมปีระสิทธิภาพของกระบวนการข้ึน
หรือไม่? 

Bernard Bonis: แน่นอนมนัทํางานดข้ึีนครับ เราสามารถเปล่ียนเคร่ืองจักรให้เหลือ
เพียงเคร่ืองเดียวสําหรับกระบวนการผลิตน้ี การผลิตของเรารวดเร็วข้ึน และสามารถ
รองรับงานจากลูกคา้ของเราได้มากขึ้นเช่นกัน นอกจากนั้นในกระบวนการผลิตของเรา
ยังมีความเท่ียงตรงสูงมากข้ึน ทาํให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบชิน้งานหรือแม้
กับการนําชิ้นงานมาแก้ไขใหม่เลย

EROWA: คุณคิดท่ีจะมีการขยายระบบในอนาคตข้างหน้าหรือไม่?
Bernard Bonis: ในตอนน้ีระบบที่เราลงของ EROWA ไปน ั้นยังคงสามารถ

รองรับกับ Volume งานของเราได้ดี แต่ใครจะรู้ในอนาคตลูกคา้ของเราอาจ
จะมงีานให้กับเรามากขึ้นก็เป็นได้ ถา้เรามีศักยภาพและเราพรอ้ม หรือ
ไม่แน่ถ้ามีเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีจะสามารถทาํให้เราดีข้ึนอกี และแน่นอน
เราตอ้งเตรียมพร้อมกับอนาคต และพร้อมจะใช้ Solution ท่ีดีจากทาง 
EROWA แน่นอน

Liebherr-Aerospace Toulouse SAS มฐีาน การ
ผลิตอยู่ท่ีเมือง Toulouse ทางตอนใต้ของประเทศ
ฝ ร่ังเศส, ซ่ึงทางบ ริษัททําการผ ลิตระบบการ
ควบคุมแอร์บนอากาศยาน โดยมพีนักงานกว่า 
1,250 คน ร่วมทํางานและวิจัยพัฒนามาโดย
ตลอด โดยผลิตภัณฑ์ของ Liebherr มีระบบ
ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพอันดับต้นๆ ของ
โลก และยังมีฐานการผลิตอยู่ทั่วโลก  ตอน
นี้ Liebherr group มีพนักงานกว่า  
41,000 คนท่ัวโลก
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ค่าทูลท่ีลดลง 80,000 บาท/ปี/เคร่ือง

ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้น จาก TMS 80,000 บาท/ปี/เคร่ือง

ผลผลิตที่ได้เพิ่มข้ึน จาก  presetting and measuring machines 200,000 บาท/ปี/เคร่ือง

รวมทั้งหมด 360,000 บาท/ปี/เคร่ือง

หากท่านมีเครื่องจักร 3 เครื่อง = 360,000 X 3 = 1,080,000 บาท/ปี

ดอกสว่านสําหรับเจาะเหล็กท่ีมีความแข็ง 40-72HRC อกกแบบให้มีฟันถึงสาม
ฟัน และดีไซน์ท่ีพิเศษเหนือใครทําให้สามารถเจาะเหล็กชุบแข็งแล้วได้ผิวท่ีเรียบ
สวย รูกลม ไม่เลื้อย โดยทาํงานควบคู่กับดอกนําศูนย์  Toglon hard SP เพ่ือเจาะ
นําศูนยใ์หไ้ด้ตําแหน่งตรงตามจดุท่ีต้องการเจาะอย่างแม่นยาํ (Positioning)  และ
สามารถควบคุม Tolerance ในระดับ H7

TOGLON HARD ซ่ึงเจาะเหล็กแข็งได้มีลูกค้ามากมายในเมืองไทยและ
ประเทศญ่ีปุ่นได้พิสจูน์แล้วว่าทําได้จริง ไม่ใชแ่ค่ 10-20 รู แล้วพังเหมือนท่ัวๆ ไป  
เจาะได้หลายสิบถึงหลายร้อยรู  ข้ึนอยู่กบัความยาวและชนดิของวัสดุงานท่ีเจาะ  
ยิ่งไปกวา่น้ัน ถ้าต้องการรูท่ีมีคุณภาพผวิท่ีดี สวยงาม หลังจากเจาะ ไม่ต้องใช้รีม
เมอร์อีกเลย  เพราะได้ผิวสวยเรียบ ได้ขนาดท่ีเท่ียงตรง คุมขนาดได้ภายในไม่เกนิ  
5 ไมครอน   เป็นดอกสว่านแห่งยคุ พ.ศ. น้ีเลย แต่การจะไดม้าซ่ึงความเท่ียงตรง
แม่นยําขนาดน้ีก็ต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นด้วย น่ันคือ ต้องใช้  Arbor ท่ีดีท่ีมีความ
เที่ยงตรงดว้ยเช่นกนั และต้องควบคุมค่า Run-out ของ Arbor ไม่ให้เกิน 5 ไมครอน
ด้วย อีกท้ังปลาย Collet ต้องมีขนาดเล็ก เพ่ือใหร้ะบบหล่อเย็นและหล่อหลื่นเป่า
ไปท่ีปลายดอกสวา่นได้เป็นอย่างดี   จึงเหมาะสมอย่างย่ิงกับการใช้งานควบคู่กับ 
Arbor ย่ีห้อ MST Shrink Fit Slimline

ลดเวลา Super drill ด้วยดอกสว่าน  Toglon hard drills

TOGLON HARD DRILLS

MST Shrink Fit Slimline  มีสเปคที่เหมาะสมกับดอกสว่านท่ีมีความพิเศษ เพ่ือ
การเจาะรู Ejector pin น้ี ใหเ้สร็จได้ในเวลาแค่ไม่ก่ีนาที ซ่ึงลดลงจากวิธีเดิมๆ ท่ีใช้
เวลาหลายช่ัวโมง  เป็นวันหรือหลายวัน  ลดค่าใช่จ่าย  ลดเวลาไปได้เยอะ  แม่พิมพ์
เสร็จเร็วข้ึน ปัญหาน้อยลง  ทําให้การทํางานง่ายมากย่ิงข้ึน
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HOW TO SELECT SUITABLE CARBIDE BURR 
(PART 2)
เลือกหัวเจยีร์ลบครีบอยา่งไรใหเ้หมาะสม (ตอนท่ี 2)

8.�Flame�(SH) 
รูปทรงดอกบัว เหมาะก ับงานที่เป็นส่วนเว้าส่วนโค้ง งาน 
Profile แม่พิมพ์ที่มีรูปร่างซับซ้อน สามารถเก็บตกแต่งผิว
งานได้เป็นบริเวณกว้าง แต่ยังคงความโค้งไว้ได้อย่างสวยงาม

9.�Conical�Radius�End�(SL) 
                             ทรงกรวยปลายมน  เหมาะกับงานพื้นระนาบเอียงท่ีต้องการ 
                              Radius บริเวณมุมด้านในท่ีมีขนาดใหญ่พอสมควร เพราะหัว-
                             เจียร์ทรงกรวยสามารถเก ็บผิวบริเวณผนังเอียงได้อย่างรวดเร็ว 
                             ในขณะเดียวกันก็เก ็บผิวบริเวณโค้งด้านล่างได้ด้วย ช่วยประหยัด
                     เวลาไปได ้มากนะครับ

10.�Conical�(SM) 
ทรงกรวยปลายแหลม คล้ายกับ SL นะครับ แต่เหมาะกับงาน
ที่เป็นระนาบเอียง และต้องการให้มุมด้านในมีขนาดเล็กมาก
ๆ ครับ เพราะส่วนปลายเล็กแหลม สามารถทํางานในพ้ืนที่
เล็กๆ แคบๆ ได้ดี

11.�Back�Taper�(SN) 
                 ตามชื่อเลยนะครับ หัวเจียร์ลักษณะน้ีเกิดมาเพื่องาน Back Taper 
                         โดยเฉพาะ ช่วยให้การลบครีบและเก็บผิวทําได้อย่างง่ายดายใน
                                ขั้นตอนเดียว

                             ดังตัวอย่างท้ัง 11 แบบนี้ พอจะเป็นแนวทางในการเลือกหัวเจียร์
ลบครีบกันได้แล้วนะครับ และสุดท้ายกับการใช้งานหัวเจียร์ หากเกิดปัญหาขึ้น
มาจะแก้ไขอย่างไร ผมได้รวบรวมข้อมูลปัญหาที่พบบ่อยๆ ทั้งเร่ืองปัญหาหัวหลุด 
ปัญหาการสะท้าน เจียร์งานแล้วผิวไม่สวย หรืออายุการใช้งานส้ันกว่าท่ีควรจะเป็น 
พร้อมท้ังแนวทางการแก้ปัญหา ซึ่งผมก็พบครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีได้หลายสาเหตุ 
ผมจึงได้สรุปมาให้ดูง่ายๆ ตามตารางนี้ครับ

เท่านี้เมื่อทุกท่านเจอปัญหาก็จะสามารถแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้นด้วยตนเองกันได้
แล้วนะครับ แต่ถ้าหากพบเจอปัญหานอกเหนือจากน้ีทางท ีม Sales Engineer ของ
เราก็ยินดีให้คําแนะนําอ่ืนๆ เพิ่มเติมนะครับ สวัสดีครับ

ABRA SI V E TO DAY
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สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ ต้อนรับเข้าสู่งานแสดงสินค้า Manufacturing 
Expo 2016 (In terMold) ที่จัดขึ้น ณ ไบเทค บางนา ของท ุกปี ท่านจะได้พบกับความ
รู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ภายในงานอย่างแน่นอนครับ เข้าเร่ืองบทความกันดีกว่า 
สําหรับคอลัมน์ Abrasive Today ฉบับน้ีขอต ่อเน่ืองจากฉบับท่ีแล้วเลยนะครับ

การเลือกใช้หัวเจียร์ลบครีบควรเลือกให้เหมาะสมกับงาน แต่ปัญหาคือหัว
เจียร์น้ันม ีรูปร่างให้เลือกมากมายเป็นสิบๆ แบบ ไม่ต้องกังวลไปครับ วันนี้ผมจะ
แนะนําเป็นแนวทางให ้ ว่างานลักษณะไหนควรเลือก
รูปร่างแบบไหนครับ

1.�Cylindrical�Flat�End�(SA)�

                          เหมาะกับงานลบครีบบนพ้ืนผิวเรียบ ไม่มีส่วนโค้ง โดยที่คมตัด
                                   ของหัวเจียร์จะสัมผัสกับครีบได้ทั่วถึงท้ังบริเวณอย่าง
                                   รวดเร็ว

2.�Cylindrical�Flat�End�with�End�Cut�(SB)�

จะคล้ายกับ SA แต่เพ่ิมคมตัดบร ิเวณปลายของหัวเจียร์ 
เพื่อให้สามารถลบครีบบริเวณแคบๆ ลึกๆ ได้ เช่น ก้นร ู
ทรงกระบอก ร่อง Slot ขนาดแคบๆ เป็นต้น

3.�Cylindrical�Radius�End�(SC)�

                        รูปร่างทางกระบอกแบบโค้งตรงปลาย เหมาะกับงานท่ี
                              ต้องการเ ก็บผิวโค้งด้านในผนังฉาก เพื่อให้ได้ขนาดความโค ้ง             
                              และความเรียบผิวตามที่ต้องการ

4.�Spherical�(SD)�

รูปร่างทรงกลม ซ่ึงแน่นอนครับ หากเรามีงานลักษณะเป็น
วงกลม เช่น งานเจาะรูแล้วมีครีบด้านบน หัวเ จียร์ชนิดน้ี
จะช่วยให้เราสามารถลบครีบท่ีปากรูหรือก้นรูได้ง่ายดาย
มาก แถมยังสามารถทํา Chamfer เล็กๆ ให้เราได้อีกด้วย

5.�Elliptical�(SE)�

                 หัวเ จียร์ทรงไข่ หากงานเราม ีลัษณะเป็นร่องโค้งลึกๆ แล้วหละก็ 
                        ทรงไข่น่ีแหละคือคําตอบของเราครับ นอกจากจะเก็บผิวบริเวณ
                              พ้ืนล่างได้แล้ว ยังสามารถเก็บผิวผนังบริเวณด้านข้างโดยไม่
                              ทําร้ายผนังส่วนบนอีกด้วย

6.�Tree�Shape�Radius�End�(SF) 
ลักษณะสามเหล่ียมป่องเล็กน้อยปลายมน หากงานของ
เรามีลักษณะเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง เลือกหัวเจียร์แบบสาม
เหลี่ยมไปเลยครับ ใช้งานได้เกือบทุกพื้นที่ ไม่เว้นแม้แต่
บริเวณที่ยากต่อการทํางานแบบในภาพตัวอย่าง ก็สามารถเข้าถึงได้

7.�Tree�Shape�Pointed�End�(SG) 
                                 หัวเจียร์ลักษณะสามเหล่ียมป่องเล็กน้อยปลายแหลม 
                             สามารถทํางานได้คล้ายกับรุ่น SF แต่ส่วนปลายจะเล็กและ
                             แหลมกว่า สามารถเข้าถึงบริเวณที่เล็กมากๆ ได้ดี ทั้งยัง
                        สามารถเก็บผิวเอียงๆ เฉพาะจุดได้อีกด้วย






