


สวัสดีครับ� ท่านผู้อ ่านที่เคารพ� พบกันอีกเช่นเคยนะครับ��
คร้ังนี้� พบกันในงานแสดงสินค้า� Manufacturing� Expo� 2017�
(InterMold)�จัดขึ้น�ณ�ไบเทค�บางนา�พบกับเราได้ท่ีบูธ�บริษ ัท��
แฟ็คทอรี่� แม๊กซ ์�บูธเลขท่ี�3C19�Hall�103�นะครับ�ครั้งนี้เรามี�
สินค้าใหม่ๆ� เทคโนโลยีใหม่ๆ� มาให้ทุกท่านได้ทดลองหยิบจับ�
สัมผัสกันเช่นเคย� สำาหรับท่านท่ีพลาดโอกาส� ไม่ได้มาที่บูธก�็
สามารถสอบถามรา ยละเอียดสินค้าหรือ โปรโม ช่ันต่างๆ��
ได้ที่ฝ่ายขาย� ได้ท่ีเบอร์โทร� 02-7599100� เรามีพนักงานขายท่ี�
พร้อมจะให้คำาปร ึกษาอยู่ตลอดเวลาครับ

เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับ� ฉบับนี้� เรายังคงมีบทความ
ใหม่ๆ�เทคโนโลยีใหม่ๆ�ในคอลัมน์ต่างๆ�มานำาเสนอเช่นเคยนะ
ครับ�ได้แก่��������������������������������������
(เราคือเพื่อนคู่คิด� พิชิตเป้าหมายสูงสุด),� ��� �����������
������������������������������������������.����
(เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการตัดเฉือน...�HIGH�FEED�CUT-
TER�คือคำาตอบ),��������������o������p� (จารบียุค
ใหม่�ไม่ใช่...อะไรก็ได้),����������������������������
�������� ����������� ��� �������� (มหัศจรรย์น้ำายา
พ่นหน้าแม่พิมพ์ไดแคสติ้งชนิดซิลิโคน...พ่นสีติดได้),� ������
���.� ����� ������� ���� ����� (เทคนิคการลบครีบ
ภายในรูด้านล่างโดยไม่ต้องกลับด้านชิ้นงาน� ด้วยเครื่องจักร�
ได้ง่ายๆ�และรวดเร็ว)�

และโปรโมชั่นที่นำามาเสนออีกมากมายภายในเล่มครับ�ทั้งนี้
ท่านยังสามารถเข้าชมโปรโมช่ันและข่าวสา รใหม่ๆผ่านทาง
เว็บไซต์� www.factorymax.co.th� หรือเฟสบุ๊ค� Factory� max�
ท่านสามารถสแกน� QR� Code� จากภาพด้านล่างน้ีได้เลยครับ��
แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า�สวัสดีครับ
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บรรณาธิการ�

โซลูชั่นซอฟต์แวร ์และฮาร ์ดแวร์สำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์�ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตยาง�ระบบส่งกำาลัง�
เครื่องยนต์�หรือที่ปัดน้ำาฝน�ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต้องเผชิญกับความท้าทายในการลดต้นทุนการผลิต
ลงโดยที่ไม่กระทบกับคุณภาพ� เพราะวิธีเดียวท่ีทำาให้พวกเขามีความสามารถที่จะแข่งขันได้คือส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและราคาไม่แพง� ZOLLER� เป็นหนึ่งในผู้ออกแบบระบบบริหารจัดการทูลระดับ
โลกท่ีพร้อมสนับสนุนผู้ผลิตช้ินส ่วนในการดำาเนินงานตามเป้าหมายนี้� ด้วยระบบนวัตกรรมและโซลูชัน
ซอฟต์แวร์จาก�ZOLLER�สามารถช่วยลดเวลาในการจ ัดเตรียมทูลและการจัดส่งลงอย่างมีนัยสำาคัญ

ซอฟต์แวร์เร่งกระบวนการผลิต

เกลียว� (Thread)� เป็นส ่วนที่จำาเป็นและพบได้ทั่วไปในอุตสาหกรรมยานยนต์� การขึ้นรูปเกลียวให้
คุณภาพสูงมีกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อน� จึงเป็นเหตุผลให้� ZOLLER� ได้ทำางานร่วมกับ� ผู้ผลิตดอก�
ต๊าบชั้นนำาของโลก�เพื่อพัฒนาโซลูชันท่ีทำาเกลียวได้รวดเร็วในราคาประหยัด

จบกระบวนการทำาเกลียวได้เร็วขึ้นด้วยด้วยการเตรียมทูล

โซลูชันน้ีประกอบด้วยระบบการระบุตำาแหน่งของจุดเริ่มต้นเกลียวจากผู้ผลิต� TAP� และโปรแกรม
การวัดท ูลแบบพิเศษจาก�ZOLLER�ท้ังสองระบบช่วยให้�TAP�สามารถทำางานในตำาแหน่งที่แม่นยำามาก
ขึ้น� และสามารถกำาหนดจุดเร่ิมต้นของเกลียวได ้อย่างแม่นยำา� ซ่ึงส่งผลให้สามารถขึ้นรูปเกลียวได้อย่าง
รวดเร็วและราคาประหยัด

เพิ่มพลังให้เครื่อง�Presetter�ด้วย��RIGIBORE-ACTIVE-EDGE�
ซอฟต์แวร์� pilot� 3.0� จาก� ZOLLER� ประกอบด้วยโปรแกรมการวัดอัตโนมัติ� เพื่อลดต้นทุนในการ

ผลิต� ด้วยเครื่องมือ� RIGIBORE-Active-EdgeTM� ซ่ึงช่วยปรับแต่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท ูลสำาหรับ
ทูลที่มีหลายคมตัดโดยสามารถปรับแต่งค่าได้ละเอียดแม่นยำาระดับ� μm� หลังจากนั้นเครื่องวัดและ
เตรียมทูลจะเขียนข้อมูลลงใน� ID� Chip� หรือส่งไปยังเครื่อง� CNC� โดยตรง� ทำาให้สามารถรับประกัน
กระบวนการเตร ียมทูลที่รวดเร็วและปราศจากข ้อผิดพลาด

โซลูชั่นการวัดและเตรียมทูลเพื่อความรวดเร็วมากขึ้น�
การวัดทูล�80�คมกัด�ภายในเวลา�120� วินาที�และยังร ับน้ำาหนักทูลสูงถึง�250�กก.� �สามารถปรับ

แต่งทูลกัดเพลาข ้อเหวี่ยง�ทูลสำาหรับงานกลึง�ได้อย่างสะดวก�รวดเร็ว�และ�แม่นยำา�ซึ่งเป ็นความ
ท้าทายสำาหรับโซลูช่ันเครื่องวัดและเตรียมทูล�gemini

การเตรียมทูลอย่างถูกต้องเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

gemini� ออกแบบมาเพ่ือให้ง่ายต่อการใช้กับทูลที่มีน้ำาหนัก
มาก� สามารถโหลดทูลได้จากด้านหน้า� และมีประตูปิดเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ใช้

จุดประกายความคิด�เพ่ือการเจาะอย่างถูกต้อง�
ไม่ม ีเครื่องยนต์ใดเริ่มทำางานได้หากการจุดระเบิดไม่ส ำาเ ร็จ�

และการจุดระเบิดจะสำาเร็จได้นั้น� ลูกสูบจะต้องเคลื่อนที่อย่างราบ
รื่นภายในกระบอกสูบ� จึงจำาเป็นต้องใช้ทูลท่ีถูกปรับแต่งให้ม ีความ
แม่นยำาสูงเท่านั้น�เช่น�ดอกรีมเมอร ์�ซึ่งรับประกันว่าสามารถขึ้นรูป
รูอย่างแม่นยำา� ผู้เชี่ยวชาญสำาหรับงานนี้คือ� reamCheck� เครื่อง
วัดและเตร ียมทูล� ซึ่งสามารถปรับแต่งท ูลได้ท้ังระบบการวัดแบบ
สัมผัสและไม่สัมผัส� ซึ่งหมายความว่าดอกรีมเมอร์และทูลที่ไม่
สามารถวัดได้ด้วยระบบภาพและเงา� สามารถวัดและปรับแต่งได้
โดยใช่โพรบระบบสัมผัส

แม่นยำาทุกการหมุน�
เกลียวพบได้ในหลายส่วนของรถยนต์� ตั้งแต่ล้อไปจนถึงเสา

อากาศ� และแม้แต่ฝาถัง� สกร ูทุกตัวต้องได้รับการขันอย่างแน่น
หนาเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขับข ี่จะปลอดภัยจากการใ ช้งานบนท้องถนน�
ความแม่นยำาจึงสำาคัญท่ีสุดในการผลิตเกลียว� เคร่ืองมือวัดเกลียว
ระดับมืออาชีพ�

ThreadCheck� ถูกพัฒนาขึ้นตามความต้องการดังกล่าว� ไม่
ว่าคุณจะทำางานด้วยดอกต๊าป� มีดกัดเกลียว� หรือทูลรีดเกลียว
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เราคือเพื่อนคู่คิด�พิชิตเป้าหมายสูงสุด
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ด้วยระบบควบคุมแบบซีเอ็นซี�6�แกน�การประมวลผลภาพท่ีใช้งานง่าย� มัลติเซ็นเซอร์
อันทันสมัย� และเซนเซอร์จับภาพหลายตัวที่ปรับมุมได้อัตโนมัติ� orthoScan� ทำาให้
สามารถวัดทูลที่มีลักษณะเป็นเกลียว� โดยวัดด้วยกระบวนการไม่สัมผัสทูล� (Non-
contact)� จึงไม่เก ิดการบิดตัวหรือผิดรูปของทูลระหว่างวัด� รวมถึงการรายงานผลการ
วัดที่ถูกต้องเช่นกัน

ความยาวทูลท่ีหลากหลายในการผลิต

ในอุตสาหกรรมยานยนต์จำาต้องใช้ทูลท ี่มีความยาวแตกต่างกันเป็นจำ านวนมากจึง
จำาเป็นต้องใช้เครื่องอันทันสมัยเข้ามาช่วย�redomatic�เครื่องเตร ียมทูลจาก�ZOLLER��
ใช้งานร่วมกับเครื่องฮีทเตอร์ระบบ�Shrink� fit� �สามารถช ่วยเตรียมทูลแบบ� Shrink� fit�
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น� asza� ระบบปรับความยาวทูลอัตโนมัติ� สามารถปรับความยาวทูล
ตามค่าท่ีกำาหนดกำาหนดไว้อัตโนมัติ�โดยมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน�10�μm�sls�ระบบ
ควบคุมการและลดความร้อน� ระบบฮีทเตอร์สำาหรับ� Shrinkfit� ส่วนประกอบท้ังหมด
น้ีทำาให้เคร่ืองเตรียมท ูลมีประสิทธิภาพสูง� มีระบบแนะนำาให้ผู้ปฏิบัติงานตลอดทั้ง
กระบวนการโดยใช้รูปภาพ�นั่นหมายความว่าพนักงานทุกคนสามารถใช้ระบบได้อย่าง
ง่ายดาย� ปลอดภัย� โดยไม่จำาเป็นต้องฝึกอบรมเป็นเวลานาน� กระบวนการนี้สามารถ
ทำางานอัตโนมัติและรวดเร็วมาก� โดยเฉพาะการผสมผสานระหว่าง� redomatic�
และ� roboSet� � ท ี่ใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วย� ทำาให้เราสามารถเตรียมทูลแบบอัตโนมัติได้
เป็นจำานวนมากอย่างรวดเร็ว� โดยไม่จำาเป็นต้องใช้คนในกระบวนการเตร ียมทูลอีกต่อ
ไป

ก้าวสู่เส้นทางการผลิต
ระดับโลก

จ า ก กา ร แ ข่ ง ขั น ท่ี รุ น แ ร ง��
ณ�ปัจจุบัน�ทำาให้เกิดการสร้างสรรค์�
สิ่งใหม่ๆ�ผู้ผลิตยานยนต์�จึงต้องการ�
ให้ผู้ผลิตช้ินส่วนมีความยืดหยุ่นใน
การผลิตระดับสูง�(Flexible�manu-
facturing)� � จึงเป็นเหตุผลให้ระบบ
ควบคุมการผลิตอัจฉริยะ� ระบบ
เครื่อข่ายการผลิต� การส่งข้อมูล
ที่ง่ายและรวดเ ร็วจาก แบบงานสู่
เครื่องจักรในการผลิต� เป็นความ
ต้องการพื้นฐานท่ีเข้ามามีบทบาท
มากขึ้น

โซลูชั่นจาก� ZOLLER� สามารถ
เ ช่ือมต่อเข้ากับกระบว นการเ ดิม
ที่มีอยู่ได้� เนื่องจากมีอินเตอร์เฟซ�
(Interface)� สามารถใช้งานร่วม
กับทุกระบบท่ีมีอยู่แล้วในปัจจุบัน�
แ ละใ ช้ฐานข้อ มูลทูลส่วนกลาง
เพื่อเชื่อมโยงระ บบเครื่องมือและ
เ ค ร่ืองจัก รในกระบว นการผลิต
ทั้งหมดเข้าด้วยกัน� และท้ังหมด
นี้คือเส้นทางท่ีจะนำาพาผู้ผลิตชิ้น
ส่วนยานยนต์ไปสู่เป้าหมายในการ
ลดต้นท ุน� และเพิ่มคุณภาพในการ
ผลิตได้

Pic.1:�เครื่องวัดและเตรียมทูล�gemini�ท่ีสามารถวัดทูลได้�80�คมกัดภายใน�
120�ว ินาที�รวดเร็ว�และมีประสิทธิภาพสูงสุด

Pic.2:�การทำางานร่วมกันของ��redomatic
เครื่องวัดและเตรียมทูลแบบ�Shrink�fit��และ�

roboSet�หุ่นยนต์ป้อนทูลอัตโนมัติ�
เพื่อลดเวลาและค่าเตร ียมทูล

Pic.3:�redomatic�เครื่องว ัดและเตรียมทูล
แบบ�Shrink�fit

Pic.1

Pic.2

Pic.3
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1.�รูปทรงเป็นแบบมุมบวกมีความคมเพื่อผิวงานท่ีดี�(Positive�lead�angle�–�High�Feed�
Technology.)

2.�มีความแข็งแรงสูงในการตัดเฉือน�(Ultra-strong,�super�free�cutting�insert�geometries)

3.�มีระยะกินลึกท่ี�ความลึกสูงสุด�2.3�มม.�สำาหรับขนาด�13�มม.และความลึกสูงสุด�
3.7�มม.�สำาหรับขนาด�19�มม.�(Depth�of�cut�2-3�mm.)

4.�มุมการใช้งาน�4�มุมต่อหนึ่งเม็ด�
(4�indexes�per�insert.)

5.�มีระบบการจับยึด�3�แบบคือ�
แบบ�Face�mill,�End�mill�และ�
Screw�fit�ให้เลือกใช้งาน

6.�สามารถทำางานได้หลากหลายรูปแบบ�(Application�flexibility)�ตั้งแต่งาน�Shoulder,�
Ramping,�Corkscrew,�Pocket�และ�Contour�milling

7.�มีเกรดให้เลือกใช้งานหลากหลายวัสดุ�ตั้งแต่�Steel,�Stainless�steel,�Hardened�steel�
และ�Titanium

8.� การเคลือบผิวเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยยืดอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น� (Latest� post�
coating�treatment)�

�����������XWWLQ���RROV�เป็นหน่ึงในเทคโนโลยีวิศวกรรมช้ันแนวหน้าของโลกใน
ระบบการใช้เคร่ืองมือตัดเฉือนโลหะ�มีความเช่ียวชาญในการให้บริการโซลูชั่นท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดสำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์�อุตสาหกรรมแม่พิมพ์�รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ือง
กับโลหะ�ทีมวิศวกรฝ่ายขายของบริษัท�แฟ็คทอร่ี�แม็กซ์�ยินดีให้บริการเพื่อให้เกิดการใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด�

อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์�ปัญหาหน่ึงท่ีเราพบกันมากในน้ีคือ�ไม่สามารถดำาเนิน
การส่งมอบไปยังลูกค้าได้ในระยะเวลาที่กำาหนด�โดยนอกเหนือปัญหาการผลิตแล้ว�ยัง
เกิดจากแรงกดดันจากการแข่งขันท้ังภายในและภายนอกประเทศอีกด้วย

เพื่อความอยู่รอดในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศที่มีการแข่งขันเรื่องการ
ลดเวลาการส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้า�ผู้ผลิตถูกบังคับให้ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วย
ประหยัดเวลาในการทำางาน� จึงทำาให้เกิดการใช้งาน�High� feed�Technology� และ
มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง� โดยได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถตอบโจทย์การทำางานที่มี
ประสิทธิภาพในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์และทุกอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับ
เครื่องจักรกล�รวมทั้งสามารถเป็นกุญแจสำาคัญท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในตลาดภายในประเทศภายใต้�นโยบายร ัฐบาล�“THAILAND�4.0”

เทคโนโลยี�High� feed� ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง�ของทาง� Ingersoll��
หนึ่งในสมาชิก�IMC�Group�(International�Metalworking�Companies)�เทคโนโลยีใหม่ใน�
การทำางานเพื่อตอบโจทย์การผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงคือ� Gold�Quad�F� � �ภาย
ใต้คอนเซปต์� o�ROG��XDG � IHHG�SHUIRUPDQFH� DW� WKH� ORZHVW�SULFHp� การใช้
งานเคร่ืองมือตัดเฉือนประสิทธิภาพสูงภายใต้ต้นทุนที่ต่ำาที่สุด� Ingersoll� เปิดตัว��
Gold-Quad�F�����สมาชิกใหม่ในครอบครัวเคร่ืองมือการกัดท่ีใช้ฟีดสูง�เป็นนวัตกรรมใหม่
และมีให้เลือกใช้งานหลากหลาย�ท้ังเม็ดขนาด�13�มม.�และ�19�มม.�โดยเป็นเม็ดที่มีมุม
การใช้งานถึง�4�มุม�มาพร้อมกับการเคลือบผิวเกรดพรีเม่ียมเพื่อให้ตอบโจทย์�การใช้งาน
ที่ดีท่ีสุดและยังเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถยืดอายุการใช้งานได้อีกดว้ย�โดย�High�Feed�รุ่น
นี้มีความพิเศษจำาเพาะ�คือ

�������������������������������������������������
�������.���
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เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการตัดเฉือน...�HIGH�FEED�CUTTER�คือคำาตอบ
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IM



ค่าทูลที่ลดลง 80,000�บาท/ปี/เครื่อง

ผลผลิตที่ได้เพ ิ่มข ึ้น�จาก�TMS 80,000�บาท/ปี/เครื่อง

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

รวมทั้งหมด 360,000�บาท/ปี/เครื่อง

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

จากกราฟจะเห็นว่า�แนวโน้มการใช้�Calcium�Sulfonate�grease�ท้ังในอเมริกาเหนือ
และท่ัวโลก� มีการใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง� ซ่ึงเป็นเพราะคุณสมบัติของจาระบีชนิดน้ี
น่ีเองท่ีสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ�เรามาดูกันว่า�Calcium�
Sulfonate�grease�มีคุณสมบัติท่ีดีอย่างไรบ้าง

���������� �����คือสารหล่อลื่นท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะตัว�คือนอกจากเป็นสารหล่อลื่นแล้ว
ยังสามารถเป็นซีลหรือการช่วยปิดช่องว่างได้ดี�โดยส่วนประกอบของจาระบีจะประกอบ
ด้วย�3�ส่วนคือ

1.)�น้ำามันท่ีเป็นสารต้ังต้น�(Base�Oil)
2.)�สารเติมแต่ง�(Additive)
3.)�สารอุ้มน้ำามัน�(Thickener)

1.)�น้ำามันที่เป็นสารตั้งต้น�(Base�oil)�ท่ีใช้ในการผลิตจาระบีจะมี�2�ประเภทคือ
�����1.1�น้ำามันปิโตรเลียม�(Petroleum�oil)
�����1.2�น้ำามันสังเคราะห์�(Synthetic�oil)

ซ่ึงการเลือกใช้น้ำามันแต่ละประเภทจะ�ขึ้นอยู่กับความต้องการและความเหมาะสมใน
การใช้งาน�ซ่ึงโดยทั่วไปราคาของจาระบีท่ีผลิตจากน้ำามันสังเคราะห์จะมีราคาที่แพงกว่า
จาระบีน้ำามันปิโตรเลียม

2.)�สารเติมแต่ง�(Additive)�คือ�สารที่เติมเข้าไปเพื่อปรับคุณสมบัติของจาระบีให้
ดีข้ึนนั่นเอง�ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ผลิตว่าต้องการเพิ่มคุณสมบัติใดให้จาระบี

3.)�สารอุ้มน้ำามัน�(Thickener)�คือ�ตัวท่ีทำาให้น้ำามันท่ีเป็นสารตั้งต้นมีความข้นข้ึน
น่ันเอง�ซ่ึง�Thickener�ก็มีหลายประเภทซ่ึงแต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติท่ีต่างกันออกไป�
เช่น�Aluminum�Complex�เป็นจาระบีท่ีมีคุณสมบัติทนต่อการเกิดออกซิเดช่ันได้ดี�แต่มี
คุณสมบัติทนต่อแรงตัดเฉือนต่ำา�Lithium�Complex�เป็นจาระบีท่ีมีคุณสมบัติทนต่อแรง
ตัดเฉือนได้แต่การต้านทานน้ำาดีสู้�Aluminum�Complex�ไม่ได้�เป็นต้น

ในท้องตลาดทั่วไปโดยเฉพาะในเอเชีย�Lithium�Complex�Grease�จะเป็นจาระบี
ท่ีมีการใช้แพร่หลายที่สุด�เน่ืองจากการผลิตจาระบีชนิดน้ีไม่ซับซ้อนและราคาไม่สูงมาก
นัก�แต่ในฝั่งอเมริกาและยุโรป�การใช้�Calcium�sulfonate�มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย
มาก� เพราะคุณสมบัติของจาระบีน้ันสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้มากกว่า�Lithium�
Complex

���������������������
จารบียุคใหม่�ไม่ใช่...อะไรก็ได้
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จาระบี

จากกราฟด้านบนจะเป็นการทดสอบคุณสมบัติของจาระบีตามมาตรฐาน�ASTM�ซ่ึง
เป็นวิธีทดสอบจาระบีท่ีท่ัวโลกยอมรับและใช ้เป็นมาตรฐานเดียวกัน�โดยในการทดสอบน้ี
ใช้จาระบีท่ีมี�Thickener�ท่ีเป็นท่ีนิยมในอุตสาหกรรมที่ต่างกันคือ

-�Aluminum�Complex�Grease�เป็นจาระบีที่�นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
-�Lithium�Complex�Grease� เป็นจาระบีที่� นิยมใช้ในอุตสาหกรรมท่ัวไปรวมถึง

อุตสาหกรรมหนัก
-�Calcium�Sulfonate�Grease� เป ็นจาระบีท่ีจะมาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน

อุตสาหกรรม
�LP������������

คือการทดสอบเร่ืองการทนรับโหลดของจาระบี� ซ่ึงค่าการรับโหลดของจาระบียิ่งมีค่า
สูงยิ่งดี�หมายความว่าจาระบีชนิดนั้นทนต่อการรับโหลดท่ีสูงๆ ได้�จากกราฟ�Calcium�
Sulfonate� grease� มีค่า�Timken� OK�Load�สูงที่สุด�หมายความว่าในสภาวะงานที่
ต้องการจาระบีท่ีต้องทนรับโหลดสูง�Calcium�Sulfonate�grease� สามารถตอบโจทย์
และแก้ไขปัญหาได้
����OO������������W�

คือการทดสอบจาระบีว่าสามารถสร้างชั้นฟิล์มท่ีสามารถรองรับการสึกหรอจากการ
ใช้งานในเคร่ืองจักรได้เท่าไหร่�โดยการทดสอบน้ีจะดูรอยสึกหรอว่ามีขนาดเท่าไหร่� โดย
ค่าการสึกหรอน้ีย่ิงมีค่าน้อยยิ่งดี�เพราะแสดงว่าจาระบีชนิดนั้นสามารถสร้างฟิล์มเพื่อรับ
แรงกระทำาได้มาก�จากกราฟ�Calcium�Sulfonate�grease�เกิดรอยสึกหรอขนาดเล็กท่ีสุด�
น่ันแสดงว่า�Calcium�Sulfonate�grease�มีคุณสมบัติการทนต่อแรงกระทำาได้มากท ี่สุด
��L��WL����L���

คือการทดสอบว่าจาระบีเมื่อสัมผัสอากาศแล้วมีจาระบีจะมีความเสถียรมากน้อย
เพียงใด�โดยค่าการ� Oxidation�Life� ย่ิงมีค่าน้อยยิ่งดี�เพราะแสดงว่าสามารถทนต่อการ�
Oxidation� ได้ดี�จากกราฟ� Calcium�Sulfonate�grease�เกิดการ�Oxidation� น้อยท ี่สุด�
แสดงว่า�สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงเม ื่อจาระบีสัมผัสกับอากาศได้มากที่สุด
��OW����

คือการทดสอบเร่ืองการกัดกร่อนและการเกิดสนิม�โดยการทดสอบน้ีจะทาจาระบีบน
ช้ินงานท่ีใช้ทดสอบแล้วปล่อยละอองของน้ำาเกลือพ่นเข้ามา�จากน้ันจะดูว่าเม ื่อเวลาผ่าน
ไปนานเท่าไหร่แผ่นชิ้นงานจะเกิดสนิมหรือการการกัดกร่อน� จากกราฟแสดงให้เห ็นว่า�
Calcium�Sulfonate�grease�สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้ดีท่ีสุด

จากการทดสอบท้ังหมดน้ันแสดงให้เห็นว่าการเลือกชนิดของจาระบีมาใช้งานนั้นส่ง
ผลต่อการทำางานของเคร ื่องจักรเป็นอย่างมาก�หากเราเลือกจาระบีท่ีมีคุณสมบัติที่ดีและ
ถูกตามลักษณะการใช้งานแล้ว� ปัญหาท่ีเกิดกับเครื่องจักรน ั้นอาจจะลดลงหรือหมดไป
ได้อย่างแน่นอน
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การใช้น้ำายาพ่นหน้าแม่พิมพ์งานฉีดอลูมิเนียมไดแคสต้ิงอย่างมีประสิทธิภาพ

ในกระบวนการฉีดงานอลูมิเนียมไดแคสติ้งให้เกิด ประสิทธิภาพสูงท้ังในมุม
ของกำาลังการผลิต� (Productivity),� คุณภาพของชิ้นงาน� (Part� Quality)� และ
ต้นทุนในการผลิต�(Cost)�มีปัจจัยท่ีสำาคัญหลายประการที่ต้องคำานึงถึง�เช่น
1.�เครื่องฉ ีดไดแคสติ้ง�(Die�Casting�Machine)�ควรมีกำาลังท ี่เหมาะสมต่อการ
ฉีด ช้ินงานนั้นๆ�เพื่อให้เกิดกำาลังการผลิต
ท่ีมีประสิทธิภาพ
2.�อุณหภูมิ�(Temperatures)�ท่ีเหมาะ
สมกับการฉีดช้ินงานนั้นๆ�ซ่ึงหมายถึง�
อุณหภูมิหน้าแม่พิมพ์�อุณหภูมิน้ำาหล่อ
เย็นแม่พิมพ์อุณหภูมิน้ำาอลูมิเนียม�ระยะ
เวลาในการฉีดน้ำาอลูมิเนียม� และการลดอุณหภูมิหน้าแม่พิมพ ์� ด้วยการใช้น้ำายา
พ่นหน้าแม่พิมพ์�(Die�Casting�Mold�Release�Agent)

3.� แม่พิมพ์� (Mold)� หมายถึงท้ังการออกแบบทางเดินน้ำาอลูมิเนียมท่ีเหมาะสม�

การบำารุงรักษา�(Maintenance)�ขณะฉีด

ช้ินงาน�เนื่องจากในขณะที่ฉีดชิ้นงานต้อง

มีการพ่นน้ำายาหน้าแม่พิมพ์ในทุกครั้งของ

การทำางาน�ซึ่งโดยทั่วไปในน้ำายาพ่นหน้า

แม่พิมพ์�(Die�Casting�Mold�Release�Agent)�จะมีส่วนผสมคือกลุ่ม�ข้ีผึ้ง�(Wax),�

ซิลิโคน� (Silicone)� เป็นหลักทำาให้เกิดคราบดำา� (Residue)� ตกค้างบร ิเวณส่วน

ของ� Core� และ� Cavity� ซ่ึงเป็นพื้นที่สัมผัสโดยตรงกับน้ำาอลูม ิเนียมแล้วส่งผลให้

เกิดคราบดำา�(Black�stain)�ติดไปกับช้ินงาน�ผิวของช ิ้นงานจะไม่สวย�ไม่เงา�และ

เม่ือใช้งานต่อไปเรื่อยๆ� อาจเกิดการสะสมของคราบที่แม ่พิมพ์� ทำาให้ช้ินงานติด

หน้าแม่พิมพ์�จนเข็มกระทุ้ง�(Ejector�pin)�หัก�ท ำาให้ต้องหยุดซ่อมเครื่อง�สูญเสีย

เวลาในการผลิต� เพื่อป้องกันการเ กิดปัญหาเหล่านี้� จึงม ักมีการใช้ลูกยางขัด� ขัด

ท่ีหน้าแม่พิมพ์เป็นช่วงๆ� ในระหว่างการฉีดงาน� จากปัญหาข้างต้นท่ีได้กล่าวมา�

สามารถแก้ปัญหาท่ีต้นเหตุได้คือ� การพ่นหน้าแม่พิมพ์ไดแคสต้ิง� (Die� Casting�

Mold�Release�Agent)�ที่มีคุณสมบัติสูง�ซึ่งน้ำายาพ่นหน้าแม่พิมพ์นั้นม ีหน้าที่

หลัก�คือ

1.�ช่วยหล่อลื่นในการถอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์�(การถอดแบบ)

2.�ลดอุณภูมิหน้าแม่พิมพ์หลังกระบวนการฉีด

3.�ชำาระล้างคราบส่ิงปนเป้ือนที่หน้าแม่พิมพ์หลังการฉีด

4.�ช่วยหล่อลื่นในการไหลของน้ำาอลูมิเนียมเข้าแม่พิมพ์
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ตัวอย่างการลดต้นทุนด้วยน้ำามันพ่นหน้าแม่พิมพ์ไดแคสต้ิง

อัตราส่วนผสม�1:70�เทียบกับ�1:500

ปัจจุบันน้ำายาพ่นหน้าแม่พิมพ์�(Die�Casting�Mold�Release�Agent)�
หลักๆ�มี�2�ชนิด�คือ

1.�ชนิดมีซิลิโคน�(Si licone�type)
ชนิดท่ีม ีส่วนผสมของซิลิโคนเป็นหลัก�เพื่อช่วยในเรื่องของการหล่อลื่นที่อุณหภูมิ
สูง

2.�ชนิดไม่มีซิลิโคน�(Non�Silicone�type)
ชนิดท่ีใช้�Additive�อื่นๆช่วยในการหล่อลื่นจะด้อยกว่า�ซึ่งจะถูกใช้งานกับงานฉีด
ช้ินงานอิเล็กทรอนิคส์เน่ืองจากซิลิโคนท่ีตกค้างอาจขัดขวางการนำากระแสไฟฟ้า�
และการพ่นสีในกระบวนการต่อไป�เนื่องจากซิลิโคนทั่วไปจะเคลือบที่ผิวชิ้นงาน
ทำาให้พ่นสีไม่ติด

แต่ปัจจ ุบันทาง�Chemtool�ผู้ผลิตสารหล่อลื่นรายใหญ่จากอเมริกาได้พัฒนาน้ำา
ยาพ่นหน้าแม่พิมพ์รุ่น�Lubricast�840D�ที่มีการพัฒนาซิลิโคน�(Silicone)�ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น�โดยใช้�ซ ิลิโคนชนิดพิเศษ�(Special�Silicone)�และลดข้อ
จำากัดต ่างๆ�ของ�ชนิดเดิม�

คุณสมบัติของซิลิโคนชนิดพิเศษ
1.�ความสามารถพ่นสีติด�ทำาให้สามารถใช้ก ับงานที่ต้องมีกระบวนการพ่นสีต่อได้
2.� มีความเสถียรของฟ ิล์มสูง� ทำาให้สามารถทำางานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง� 430� องศา
เซลเซียส
3.�ความสามารถในการชำาระล้างสูง�ทำาให้ลดการเกิดของคราบดำา�(Residue)
4.�มีอัตราส่วนผสมของ�Solid�content�สูงถึง�48%�สามารถผสมได้สูงสุดกว ่า�500�
เท่า�ทำาให้ลดต้นทุนในกระบวนการผลิตได้
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เทคนิคการลบครีบภายในรูด้านล่างโดยไม่ต้องกลับด้านชิ้นงาน�ด้วย
เคร่ืองจักร�ได้ง่ายๆ�และรวดเร็ว

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะช่วยให้งานลบครีบทำาได้อย่างง่ายดาย� ทำาให้
คุณภาพงานของทุกท่าน� มีคุณภาพที่ดีขึ้น� ลดเวลาในการทำางาน
ลง� และที่สำาคัญคือทำางานได้เร็วกว่าทูลชนิดเดียวกันที่มีในตลาด
ถึง�2-4�เท่า�ท้ังน้ีเก ิดจากการทำางานร่วมกันระหว่าง�XEBEC�Back�
Burr�Cutter�และ� XEBEC�Path� ซ่ึงมีตั้งแต่ขนาดเล็ก�0.8�มม.� ไป
จนถึงขนาด� 5.8� มม.� ให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสมของชิ้น
งานต่างๆ�ครอบคลุมทุกชนิดของว ัสดุที่ต้องการนำาไปใช้งาน
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คุณสมบัติของ�Xebec�Back�Burr�Cutter
1.� ผลิตจาก� Micro-grain� cemented� carbide� ซ่ึงมีความแข็งสูง
กว ่าคาร์ไบด์ท่ัวไป
2.� AlTiCrN� coating� สารเคลือบผิวที่ทั้งมีความแข็ง� การทนความ
ร้อนสูง� และพ้ืนผิวลื่นป้องกันการติดเกาะของเศษทำาให้ม ีอายุการ
ใช้งานท่ียาวนาน
3.�ออกแบบมาให้ม ีความคมเป็นพิเศษเพื่อให้ผิวงานเรียบย่ิงขึ้น
4.�สามารถนำาไปใช ้งานกับวัสดุของช้ินงานที่มีความแข็งและเหนี่ยว�
ได้�เช่น�Titanium�และ�Inconel

คุณสมบัติของ�Xebec�Path
Xebec� Path� จะช่วยรักษารูปทรงของขอบชิ้นงานให้มีความสวย
ตามรูปทรงที่ผู้ใช้งานต้องการ�เพิ่มคุณภาพของช้ินงานให้สูงข้ึน�โดย�
สามารถใช้งานบนเครื่อง�CNC�ได ้ทุกชนิด�ทั้งเครื่องมิลลิ่งและเครื่อง�
กลึง� โดย� Xebec�Path� นั้นจะถูกเขียนขึ้นด้วยโปรแกรม� Xebec’s�
innovation� software� และจะถูกส่งมอบให้กับผู้ใช้งานในรูปแบบ
ของแผ่น�CD�สะดวกต่อการนำาไปใช้งาน�ลดเวลาการทำางาน� และ
ยังได้งานที่มีคุณภาพสูงสุดตามที่ต้องการ�

รูปภาพแสดงตำาแหน่งของครีบที่สามารถทำางานด้วย�Xebec�Back�Bur r�Cutter

การรักษารูปทรงของชิ้นงาน
ด้วยการทำางานร่วมกันของ�Xebec�Back�Burr�
Cutter�และ�Xebec�Path�ชิ้นงานจะออกมาสมมาตร
และไม่เกิดครีบซ้ำาหลังจากการลบครับ�โดยจะเป็น
การทำางานที่แม ่นยำา�และรักษาคุณภาพมุมของช้ินงานให้สม่ำาเสมอ

อายุการใช้งาน
ด้วยการทำางานของ�Xebec�Path�จะทำา
ให้มีจุดสัมผัสของทูลไม ่ซ้ำาที่เดิม�เพิ่มอายุ
การใช้งานของตัว�Xebec�Back�Burr�
Cutter�ให้ยาวนานขึ้น

ความรวดเร็วในการทำางาน
สามารถทำางานได้เร็วกว่าการทำางานด้วย
เครื่องมือลบครีบแบบเดิมๆที่มีตามท้อง
ตลาด�ได้เร็วขึ้น�2-3�เท่า� ร ูปภาพแสดงชิ้นงานที่ท ำาการลบคร ับด้วย�Xebec �Back�Burr �Cut ter
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