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บทคัดย่อ
ในกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยน�้ำ ส่วนมากโลหะแผ่นจะถูกแรงกระท�ำภายใต้สภาวะแรงดึงสองทิศทาง (Biaxial)
และมีการยืดตัวทีค่ า่ ความเครียดมากกว่า 60% ส่งผลให้คา่ การทดสอบหาสมบัตขิ องโลหะแผ่นทีไ่ ด้มาจากผลการทดสอบแรงดึง
แกนเดียวที่ให้ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดในช่วงความเครียดที่ต�่ำกว่า 30% ไม่สามารถใช้ในการ
ออกแบบและศึกษาพฤติกรรมของการขึ้นรูปวัสดุได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาการทดสอบคุณสมบัติโลหะแผ่น
แบบเป่าโป่งด้วยน�ำ้ (Hydraulic Bulge Test; HBT) ขึน้ มาทดแทนโดยใช้แรงดันน�ำ้ มาท�ำการขึน้ รูปโลหะแผ่นทีถ่ กู ขึงตรึงให้เป็น
รูปโดมครึ่งวงกลมจนกระทั้งชิ้นงานเกิดการฉีกขาด หลังจากนั้นจึงน�ำค่าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันกับความสูงของโดม
ทีเ่ กิดขึน้ มาท�ำการหาความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียด โดยกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด
ที่ได้จากการทดสอบนี้จะรวมผลของค่าความไม่เท่ากันทุกทิศทุกทางของโลหะแผ่น (Anisotropy) ซึ่งส่งผลให้กราฟที่ได้
จะมีคา่ ความเค้นทีส่ งู กว่าความเป็นจริง จึงจ�ำเป็นต้องอาศัยการทดสอบแรงดึงแกนเดียวมาท�ำการหาค่าความไม่เท่ากันทุกทิศ
ทุกทางของโลหะแผ่น แต่ค่าความไม่เท่ากันทุกทิศทุกทางของโลหะแผ่นที่หามาได้น้ัน ยังอยู่ในระดับความเครียดที่น้อยกว่า
ระดับความเครียดที่เกิดขึ้นในการทดสอบ HBT ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาการทดสอบแบบเป่าโป่งด้วยน�้ำ
โดยการปรับสัดส่วนของรูปโดมทรงกลมและโดมรูปทรงวงรีในสัดส่วนต่างๆ กัน เพื่อให้สามารถเห็นถึงอิทธิพลของค่าความ
ไม่เท่ากันทุกทิศทุกทางของโลหะแผ่นในระดับความเครียดทีส่ งู ได้ โดยเริม่ จากออกแบบรูปร่างและรูปทรงแล้วทดสอบด้วยการ
จ�ำลองการขึ้นรูปด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ก่อน แล้วจึงมาท�ำการสร้างแม่พิมพ์ด้วยเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
แบบฟิวส์เดปโพซิชันโมเดลลิ่ง (Fuse Deposition Modeling; FDM) โดยใช้วัสดุที่ท�ำจากพีแอลเอ (Polylactic Acid; PLA)
เนือ่ งจากการทดสอบคุณสมบัตขิ องโลหะแผ่นใช้การทดสอบเพียงไม่กคี่ รัง้ ท�ำให้เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ ยในการท�ำ
แม่พิมพ์ ในการทดสอบจริงได้ทดสอบกับโลหะแผ่นคาร์บอนต�่ำ SPCC ความหนา 1.0 มิลลิเมตร พบว่าแม่พิมพ์ที่ท�ำจาก PLA
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สามารถขึ้นรูปชิ้นงานในรูปทรงวงรีได้ โดยแม่พิมพ์ไม่เสียหายและยุบตัว นอกจากนั้นจากผลทางสถิติยังพบว่าที่ความสูงโดม
เท่ากันที่ 21.48 มิลลิเมตร แรงดันในแนวรีดมีค่า 211.76 บาร์ และแรงดันในแนวขวางแนวรีดมีค่า 215.23 บาร์ ซึ่งมีความ
แตกต่างกันที่ 3.47 บาร์ ดังนัน้ แม่พมิ พ์ทอี่ อกแบบไว้สามารถแสดงอิทธิพลของค่าความไม่เท่ากันทุกทิศทุกทางของโลหะแผ่นได้
ค�ำส�ำคัญ: การเป่าโป่งด้วยน�ำ้ , ค่าความไม่เท่ากันทุกทิศทุกทางของโลหะแผ่น, เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว, โลหะแผ่น
คาร์บอนต�่ำ SPCC
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พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, หน้า 58–69, ม.ค.–มี.ค. 2562.

60

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 ม.ค.–มี.ค. 2562
The Journal of KMUTNB., Vol. 29, No. 1, Jan.–Mar. 2019

Research Article

Development of Hydraulic Bulge Test to Study Effect of Anisotropy on Low
Carbon Steel Sheet Metal for a High Effective Strain
Atapol Palasay and Thanasan Intarakumthornchai*

Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok,
Bangkok, Thailand

Ramil Kesvarakul

Department of Production Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok,
Bangkok, Thailand

Sutee Olarnrithinun

Lightweight Engineering Laboratory (LWE), National Metal and Materials Technology Center (MTEC), NSTDA, Pathum Thani,
Thailand

Yingyot Aue-u-lan

Department of Mechanical and Process Engineering, Materials and Production Engineering Program, The Sirindhorn International
Thai-German Graduate School of Engineering, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand
* Corresponding Author, Tel. 08 1646 5626, E–mail: intara99@yahoo.com
DOI: 10.14416/j.kmutnb.2018.12.005
Received 6 August 2018; Revised 2 October 2018; Accepted 10 October 2018; Published online: 6 December 2018
© 2019 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. All Rights Reserved.

Abstract
In sheet hydroforming process, the sheet metal is subjected to a biaxial condition, which has the
elongation of more than 60%. As a result, the conventional tensile testing cannot evaluate the forming
behavior of materials properly, because the strain value obtained from the tensile test is lower than 30%
that is not enough for the actual forming process. A test was performed to simulate the material under
biaxial conditions by applying a pressurized fluid through a semi-circular dome test. Pressurized plate
will produce two-directional elongation so called the Hydraulic Bulge Test (HBT). However, the test is still
under the influence of the anisotropy, resulting in higher flow stress than the actual test. Tensile test for
obtaining the anisotropy is required to correct the flow stress, but the strain level is lower than required
in the HBT. As a result, the results of simulation are less accurate. The purpose of this research is to
develop the molds used in the Hydraulic Bulge Test to determine the influence of the rolling direction
of the sheet metal. Using 3D printing technology to produce the molds to reduce costs and to guide the
design of sheet hydroforming process using PLA (Polylactic Acid) material. In this test, the SPCC sheet
metal was tested at 1.0 mm thickness. Elliptical hydraulic bulge testing die were printed at the aspect
ratio of 2.0 with 3D print. The experiment showed that the use of PLA to create the molded metal sheet
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can be done by designing the appropriate parameters and shapes. When checking the shape of the 3D
Print mold, it was found to be in good condition, no bending or distorsion. When examined by statistical
process for testing specimens from the variants of similar specimens from metal mold. The SPCC with
1.0 mm thickness test found that, at the same dome height of 21.48 mm, the pressure at 0 degree of
the rolling direction, the value was 211.76 bar and in 90 degree of the rolling direction, the value was
215.23 bar, which was different about 3.47 bar. In conclusion, the result of differences in the anisotropy
of the material is clearly quite significant and can be used to determine the anisotropy in the future.
Keywords: Hydraulic Bulge Test (HBT), Anisotropy, Rapid Prototype, Low Carbon Steel SPCC
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1. บทน�ำ
ปัจจุบนั การผลิตต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วให้ได้ การผลิต
ที ล ะมากๆ อาจเกิ ด ความเสี่ ย งต่ อ การเปลี่ ย นแปลงนี้
กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยน�้ำจึงเริ่มเข้ามามีบทบาท
ต่อการผลิตยุคปัจจุบัน เนื่องจากว่าการขึ้นรูปโลหะแผ่นมี
ข้อดีคอื สามารถเพิม่ ขีดจ�ำกัดในการขึน้ รูปให้กบั โลหะแผ่นได้
จึงเหมาะกับการขึ้นรูปงานที่มีความซับซ้อนและโลหะแผ่น
ที่ขึ้นรูปยากได้ดี นอกจากนั้นชิ้นงานที่ได้ยังมีผิวที่สวยงาม
แต่กระบวนการขึน้ รูปโลหะแผ่นด้วยน�ำ้ นัน้ ไม่สามารถอาศัย
ประสบการณ์ของผูเ้ ชีย่ วชาญอย่างเดียวมาท�ำการออกแบบได้
จ�ำเป็นต้องอาศัยการจ�ำลองการขึน้ รูปโลหะแผ่นด้วยระเบียบ
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เข้ามาช่วยเป็นอย่างมาก โดยพฤติกรรม
ของโลหะแผ่นที่เกิดจากการขึ้นรูปด้วยแรงดันน�้ำนั้นจะเกิด
สภาวะแรงดึงสองทิศทางและมีการยืดของโลหะแผ่นที่มี
ค่าความเครียดมากกว่า 60% ซึ่งปัจจุบันค่าสมบัติของวัสดุ
จะได้จากการทดสอบแรงดึงแกนเดียว ตามมาตรฐานรูปร่าง
ชิน้ งานของ ASTM E8M [1] การหาค่าคุณสมบัตทิ างพลาสติกซิตี้
ตามมาตรฐาน ASTM E646 [2] และการหาค่าความไม่เท่ากัน
ทุกทิศทุกทางของโลหะแผ่นตามมาตรฐาน ASTM E517 [3]
จากมาตรฐานดังกล่าวเหล่านี้เป็นการหาค่าสมบัติของวัสดุ
จะหาภายใต้ข้อมูลของการยืดตัวของโลหะแผ่นในช่วงค่า
ความเครียดที่ 15–25% [4] แล้วน�ำข้อมูลดังกล่าวไปท�ำการ
ประมาณเพือ่ ขยายผลสูค่ า่ ความยืดทีร่ ะดับความเครียดทีส่ งู กว่า
ซึ่งอาจส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการจ�ำลองไม่สอดคล้องกับ
การทดลองจริงอันเนื่องมาจากข้อมูลของวัสดุที่ไม่เพียงพอ
การทดสอบการเป่าโป่งด้วยน�้ำได้ถูกพัฒนาขึ้นมา [4]
โดยอาศัยแรงดันน�้ำมาท�ำการดันโลหะแผ่นให้โป่งขึ้นมาเป็น
รูปครึง่ ทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร จนกระทัง้
ชิ้ น งานฉี ก ขาด แล้ ว น� ำ ค่ า ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแรงดั น
กับความสูงของโดมมาท�ำการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเค้นและความเครียด [4], [5] ซึ่งสภาวะที่แรงดันน�้ำ
กระท�ำกับโลหะแผ่นจะท�ำให้เกิดสภาวะแรงดึงสองทิศทาง
ส่งผลให้โลหะแผ่นสามารถยืดตัวทีค่ า่ ความเครียดได้มากกว่า
70% แต่เนื่องจากการขึ้นรูปในสภาวะแรงดึงสองทิศทาง

ในกรณีที่โลหะแผ่นมีอิทธิพลของค่าความไม่เท่ากันทุกทิศ
ทุกทางของโลหะแผ่น จะส่งผลให้จดุ ครากของโลหะแผ่นสูงขึน้
จึงจ�ำเป็นต้องปรับลดลง โดยอาศัยการทดสอบแรงดึงแกนเดียว
ตามมาตรฐาน ASTM E517 เพือ่ หาค่านอร์มอลแอนไอโซโทรปี
(Normal Anisotropy) ดังแสดงในสมการที่ (1) [6] แล้วจึง
น�ำไปลดทอนค่าความเค้นลง
(1)
โดยที่

คือ ค่านอร์มอลแอนไอโซโทรปี
r00 คือ ค่าแรงฟอร์ด*ในแนวแกนรีด
r45 คือ ค่าแรงฟอร์ดในแนวแกน 45 องศากับแนวรีด
r90 คือ ค่าแรงฟอร์ดในแนวแกนขวางรีด
*ค่าแรงฟอร์ด (Rankfrod) คือ สัดส่วนของค่าความเครียด
ในแนวขวางกับค่าความเครียดในแนวความหนา
แต่คา่ ทีไ่ ด้เป็นการทดสอบในระดับความเครียดที่ 20%
ซึง่ ต�ำ่ กว่าการทดสอบด้วยการเป่าโป่งด้วยน�ำ้ ดังนัน้ งานวิจยั นี้
จึงมีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาการทดสอบการเป่าด้วยน�ำ้ ให้
สามารถเห็นถึงอิทธิพลของค่าความไม่เท่ากันทุกทิศทุกทางของ
โลหะแผ่น โดยการปรับเปลี่ยนรูปร่างของโดมครึ่งทรงกลม
เป็นรูปทรงวงรี [4] โดยท�ำการปรับเปลีย่ นสัดส่วนของรูปทรง
วงรี โดยก�ำหนดความยาวของแนวแกนหลัก (Major Axis)
ให้คงที่เท่ากับ 100 มิลลิเมตร และปรับเปลี่ยนแนวแกนรอง
(Minor Axis) ให้เล็กลง การปรับค่าอัตราส่วนของวงรีนั้น
จะเป็นการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของค่าความเค้นที่เกิดขึ้น
บนผิวชิ้นงานซึ่งเป็นหลักการที่เป็นไปตามผลที่เกิดขึ้นบน
พืน้ ผิวความเค้น (Yield Surface) [7] แสดงดังรูปที่ 1 ซึง่ ผลจาก
พื้นผิวความเค้นนั้นจะเป็นไปได้ว่า ถ้าเป็นการทดสอบแบบ
ที่มีอัตราส่วนการขึ้นรูปเท่ากับ 1 (เป็นวงกลม) นั้น จะได้ผล
ของอัตราส่วนความเค้นที่มีค่า σx = σy แต่ถ้าการทดสอบ
เป็นแบบวงรีนั้น อัตราส่วนความเค้นทั้งสองทิศทางจะมีการ
เปลี่ยนไปตามล�ำดับ แต่ค่าแอนไอโซโทรปียังมีค่าคงที่ การ
ปรับอัตราส่วนของค่าวงรีเป็นหลายอัตราส่วนนัน้ จะท�ำให้ผล
ทีใ่ ช้ในการหาค่า rm มีความแม่นย�ำขึน้ และเหมาะสมในแต่ละ
rm

อรรถพล พลาศรัย และคณะ, “การพัฒนาวิธกี ารทดสอบการเป่าโป่งด้วยน�ำ้ เพือ่ ศึกษาอิทธิพลความไม่เท่ากันของโลหะแผ่นทีร่ ะดับความเครียดสูง
ของเหล็กแผ่นคาร์บอนต�่ำ.”

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 ม.ค.–มี.ค. 2562

90

ความเคนของแรงดึงแกนเดียว
ขวางแนวแกนรีด (r )

The Journal of KMUTNB., Vol. 29, No. 1, Jan.–Mar. 2019

σy

วัสดุที่มี r = 2.00
m

Biaxial condition ใดๆ
ที่อัตราสวนวงรีใดๆ Equibiaxial condition
หรือ อัตราสวนวงรี
เทากับ 1 หรือรูปวงกลม
Biaxial condition ใดๆ
ที่อัตราสวนวงรีใดๆ
σx

ความเคนของแรงดึงแกนเดียว
ตามแนวแกนรีด (r )
วัสดุที่มี r = 1.00
00

m

รูปที่ 1 พื้นผิวความเค้น (Yield Surface)
วัสดุ ซึ่งอาจจะมีการใช้อัตราส่วนของแม่พิมพ์ที่แตกต่างกัน
ดังนัน้ การสร้างแม่พมิ พ์ทที่ ำ� จากโลหะจะท�ำให้เสียเวลา
และค่าใช้จา่ ย ในเบือ้ งต้นของงานวิจยั นีไ้ ด้ทำ� การพัฒนาแม่พมิ พ์
ที่ ท� ำ จากเทคโนโลยีก ารสร้างต้น แบบรวดเร็ว แบบฟิ ว ส์
เดปโพซิชันโมเดลลิ่ง (Fuse Deposition Modeling; FDM)
โดยใช้วัสดุที่ท�ำจากพีแอลเอ (Polylactic Acid; PLA) ให้
สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้ [8] โดยจ�ำเป็นต้องใช้ค่าเติมเต็ม
(Infill) ที่มากกว่า 80% เพื่อป้องกันการยุบตัวของพลาสติก
ในระหว่างท�ำการขึ้นรูป การทดสอบจริงได้ท�ำกับโลหะแผ่น
คาร์บอนต�ำ่ SPCC ความหนา 1.0 มิลลิเมตร ซึง่ เป็นโลหะแผ่น
เกรดที่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่นิยมใช้
งานวิจยั นีจ้ ะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การพัฒนาการ
ทดสอบหาสมบัติของวัสดุและความไม่เท่ากันของโลหะแผ่น
(Anisotropy) โดยใช้วิธีการเป่าโป่งด้วยน�้ำซึ่งการพัฒนานี้
จะมีการออกแบบโดยปรับค่าอัตราส่วนของวงรี ด้วยระเบียบ
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อให้แสดงผลความแตกต่างของแรงดัน
ในแนวแกนรีดและแนวขว้างแกนรีดให้ได้มากทีส่ ดุ อัตราส่วน
วงรีที่ให้ผลต่างมากที่สุดจะถูกเลือกน�ำมาประเมินด้วยการ
ทดสอบจริง และ 2) การประเมินประสิทธิภาพของการสร้าง
แม่พิมพ์ด้วยเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว แบบฟิวส์
เดปโพซิชันโมเดลลิ่ง (Fuse Deposition Modeling; FDM)
โดยใช้วัสดุที่ท�ำจากพีแอลเอ (Polylactic Acid; PLA) เพื่อ
ลดต้นทุนในการท�ำแม่พิมพ์
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2. วิธีการด�ำเนินงานวิจัย
งานวิจัยนี้เริ่มจากการออกแบบแม่พิมพ์ส�ำหรับการ
เป่าโป่งด้วยน�้ำ ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อค่าความ
ไม่เท่ากันของโลหะแผ่น โดยพยายามเปลี่ยนสถานะของ
ความเค้นจากสภาวะแรงดึงสองทิศทางไปสู่สภาวะใดๆ โดย
การเปลี่ยนรูปร่างของแม่พิมพ์รูปร่างครึ่งทรงกลม ไปเป็น
รูปทรงครึ่งวงรีในสัดส่วนต่างๆ
2.1 การตั้งค่าไฟไนต์เอลิเมนต์
สร้างแบบจ�ำลองพื้นผิวของแม่พิมพ์รูปทรงครึ่งวงรี
หลังจากนัน้ จึงแบ่งแบบจ�ำลองพืน้ ผิวเป็นเอลิเมนต์ทงั้ ในส่วน
ของแม่พิมพ์และโลหะแผ่น โดยที่ก�ำหนดให้เอลิเมนต์ของ
แม่พิมพ์นั้นเป็นแบบวัตถุแข็งเกร็งไม่มีการเสียรูป ในส่วน
ของแรงดันได้ก�ำหนดให้มีแรงดันกระท�ำกับโลหะแผ่นเป็น
เส้นตรงโดยก�ำหนดแรงดันสูงสุดอยู่ที่ 300 บาร์ ที่เวลา 0.4
วินาที และได้กำ� หนดขนาดเอลิเมนต์เริม่ ต้นของโลหะแผ่นให้
มีขนาด 1 มิลลิเมตร การจัดต�ำแหน่งของแบบจ�ำลองแสดงดัง
รูปที่ 2 การจ�ำลองการขึ้นรูปในงานวิจัยนี้ได้ใช้การค�ำนวณ
แบบพลวัติแบบชัดแจ้ง (Dynamic Explicit) โดยก�ำหนด
ตัวแบบคณิตศาสตร์ของวัสดุทใี่ ช้ทำ� โลหะแผ่นเป็นแบบ Hill’s
1948 Planar Anisotropic Material Model with 3 R [5]
ดังสมการที่ (2)
(2)
โดยที่

= ความเค้นประสิทธิผล (Effective Stress)
σx = ความเค้นในแกนรีด
σy = ความเค้นในแกนขวางแนวรีด
τxy = ความเค้นเฉือนบนระนาบ
ในการจ�ำลองจะท�ำการทดสอบสัดส่วนของรูปทรงวงรี
ในแนวความยาวรอง (Minor Axis) เทียบกับความยาวหลัก
(Major Axis) ในหลายๆ สัดส่วน โดยท�ำการทดสอบให้แรงดัน
กระท�ำกับแผ่นโลหะจนโลหะแผ่นเสียหาย แล้วศึกษาความ
แตกต่างของแรงดันที่ใช้กับความสูงของโดมในทิศทางตาม
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Die
แกนหลัก
Blank
Binder
แรงดัน = 300 บาร์

รูปที่ 2 แบบจ�ำลองแม่พิมพ์รูปทรงครึ่งวงรีส�ำหรับทดสอบ
การขึ้นรูป

แกนรอง

อัตราส่วนแม่พิมพ์ = แกนหลัก
แกนรอง

รูปที่ 3 การก�ำหนดแกนหลักและแกนรองของแม่พิมพ์

แนวรีด (Rolling Direction) กับขวางแนวรีด (Transverse แรงดันของทิศทางแนวรีดของโลหะกับแนวขวางทิศทางแนวรีด
Direction) ของโลหะแผ่น ว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยอย่างไร ได้อย่างชัดเจน ซึ่งการออกแบบแม่พิมพ์ให้มีรูปร่างวงรีนั้น
เพื่อให้สามารถก�ำหนดทิศทางแนวรีดของโลหะแผ่นในการ
2.2 สมบัติวัสดุ
ทดสอบได้ดว้ ยการวางโลหะแผ่นให้ทศิ ทางของแนวรีดขนาน
วัสดุที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นเหล็กแผ่นคาร์บอนต�่ำเกรด ไปตามแกนหลั ก ของแม่ พิ ม พ์ ใ นการทดสอบตามทิ ศ ทาง
SPCC ความหนา 1 มิลลิเมตร ในเบื้องต้นได้น�ำโลหะแผ่น แนวรีดและวางชิ้นทดสอบให้แนวรีดมีทิศทางตั้งฉากกับ
ดังกล่าวไปท�ำการทดสอบแรงดึง (Tensile Test) เพื่อหาค่า แกนหลักของแม่พมิ พ์สำ� หรับการทดสอบทิศทางขวางแนวรีด
สัมประสิทธิค์ วามแข็งแรง (Strength Coefficient; K) กับค่า ดังแสดงได้ดังรูปที่ 3 เป็นการก�ำหนดแกนหลักและแกนรอง
ความเครียดที่ท�ำให้แข็งแบบยกก�ำลัง (Strain Hardening ของแม่พมิ พ์โดยทีแ่ กนหลักจะมีระยะความยาว 100 มิลลิเมตร
Exponent; n) ตามมาตรฐาน ASTM E646 และค่าความ จากนั้นจึงลดความยาวในด้านแกนรองลงให้มีขนาด 80, 70,
ไม่เท่ากัน (Anisotropy) ของโลหะแผ่นทั้ง 3 แนวแกน ตาม 60 และ 50 มิลลิเมตร เมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างความยาว
มาตรฐาน ASTM E517 ค่าที่ได้แสดงดังตารางที่ 1
ของแกนหลักและแกนรองแล้ว อัตราส่วนทีไ่ ด้คอื 1.25, 1.43,
1.67 และ 2.00 ตามล�ำดับ
ตารางที่ 1 คุณสมบัตทิ างกลของโลหะแผ่นคาร์บอนต�ำ่ SPCC
รูปที่ 4 แสดงผลการจ�ำลองการขึน้ รูปของวงรีทสี่ ดั ส่วน
คุณสมบัติ
ค่า
2.00 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันกับความสูงโดม
484
MPa
Strength Coefficient : K ที่ 0°
ในแนวรีด (0 องศา) กับแนวขวางแนวรีด (90 องศา) พบว่า
Strain Hardening Exponent : n ที่ 0° Anisotropy 0.17
แรงดันของแนวขวางแนวรีดจะสูงกว่าในแนวรีดที่ความสูง
r
1.10
โดมเท่ากัน หลังจากนั้นจะท�ำการทดสอบกับโดมรูปทรงวงรี
r
0.80
r
1.01
ที่สัดส่วนต่างๆ ดังนี้ 1.25, 1.43, 1.67 และ 2.00 ผลต่าง
ของแรงดันทีค่ วามสูงโดมเท่ากันระหว่างแนวรีดกับแนวขวาง
แนวรีดของวงรีสัดส่วนต่างๆ แสดงดังรูปที่ 5
2.3 ผลการออกแบบแม่พิมพ์จากผลการจ�ำลอง
จากรูปที่ 5 พบว่าทีส่ ดั ส่วนวงรียงิ่ มากก็จะเห็นค่าความ
การออกแบบแม่พิมพ์จะศึกษาดูว่าสัดส่วนของวงรี
ขนาดเท่าใดที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง แตกต่างที่มากขึ้น แต่ก็ส่งผลให้แรงดันในการขึ้นรูปสูงมาก
00
45
90
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แนวรีด
ขวางแนวรีด
50

5

10
ความสูงโดม (มม.)

22,8

R5

97,7

15

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ของแรงดันกับความสูงโดม ในการขึ้น
รูปตามแนวรีดกับแนวขวางแนวรีดของรูปทรงวงรี
ที่สัดส่วน 2.00 ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ความแตกตางของแรงดันระหวาง
แนวรีและขวางแนวรีด (บาร)

3.00
2.50

รูปที่ 6 แบบ 2 มิติและ 3 มิติของไส้แบบ (Insert) แม่พิมพ์
เพื่อน�ำไปขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีสร้างต้นแบบรวดเร็ว
(Fuse Deposition Modeling; FDM)

2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1.20

1.40

1.60 1.80
อัตราสวนแมพิมพ

2.00

(ก) ความแตกต่างของแรงดันระหว่างแนวรีดกับแนวขวาง
แนวรีดของรูปทรงวงรีที่อัตราส่วนต่างๆ

ขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นในการทดสอบนี้จะเลือกใช้สัดส่วน
รูปทรงของวงรีที่ 2.00 เนือ่ งความแตกต่างของแรงดันระหว่าง
ทิศทางแนวรีดมีค่ามากที่สุด จากสัดส่วนของรูปทรงวงรีที่ได้
จะน�ำไปท�ำการสร้างเป็นไส้แบบด้วยเทคโนโลยีสร้างต้นแบบ
รวดเร็วต่อไป

2.4 แบบแม่พิมพ์และการสร้างแม่พิมพ์ด้วยเทคโนโลยี
สร้างต้นแบบรวดเร็ว
เมือ่ ได้สดั ส่วนของรูปทรงวงรีแล้ว ต้องมาท�ำการออกแบบ
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับไส้แบบ และเพื่อให้สามารถ
ประกอบเข้ากับโครงสร้างแม่พมิ พ์โลหะเพือ่ ใช้ในการขึน้ รูปจริง
โดยรูปร่างและขนาด 2 มิติ และ 3 มิติ ของไส้แบบแสดงได้
ดังรูปที่ 6 หลังจากได้รูปแบบ 3 มิติ แล้วจึงน�ำไปท�ำการผลิต
(ข) ผลการกระจายความบางจากการจ�ำลองการขึ้นรูปด้วย ด้วยเทคโนโลยีสร้างต้นแบบรวดเร็ว แบบฟิวส์เดปโพซิชัน
โมเดลลิ่ง หรือ FDM ด้วยพลาสติกที่ท�ำจาก PLA เนื่องจาก
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมต์ที่อัตราส่วนแม่พิมพ์ 2
เป็นเทคโนโลยีทแี่ พร่หลาย ราคาเครือ่ งและราคาวัสดุไม่แพง
รูปที่ 5 ผลความแตกต่างของแรงดันที่ได้จากการจ�ำลอง
Fringle Levels
6.013e+01
5.356e+01
4.698e+01
4.040e+01
3.383e+01
2.725e+01
2.067e+01
1.410e+01
7.520e+00
9.433e–01
–5.633e+00
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LVDT

Pressure Sensor

รูปที่ 7 การติดตัง้ ไส้ในรูปทรงวงรีทที่ ำ� จากพลาสติกกับแม่พมิ พ์
เป่าโป่งด้วยน�้ำแบบเดิม

รูปที่ 8 การติดตั้งอุปกรณ์การวัดแรงดันและความสูงโดม

โดยท�ำการสร้างไส้แบบให้มีการเติมเต็ม (In-fill) ที่สูงถึง
80% เพื่อป้องกันการยุบตัวและเสียหายของไส้แบบที่ขึ้นรูป
ด้วยแรงดันสูง
3. การทดสอบการขึ้นรูปและการวิเคราะห์ผล
3.1 การทดสอบการขึ้นรูป
ไส้แบบที่ท�ำด้วยเทคโนโลยีสร้างต้นแบบรวดเร็วได้มา
ประกอบเข้ากับชุดแม่พิมพ์โลหะตามรูปที่ 7 โดยแม่พิมพ์
ชุดดังกล่าว ได้ติดตั้งเครื่องวัดแรงดันน�้ำ (Pressure Sensor)
กับตัววัดความสูงของโลหะแผ่นขณะขึน้ รูปด้วย LVDT (Linear
Variable Differential Transformer) แสดงภาพการติดตั้ง
อุปกรณ์ตรวจวัดดังรูปที่ 8 ในการทดลองได้ตัดแผ่นทดสอบ
ขนาด 250 × 250 มิลลิเมตร วางลงบนแม่พมิ พ์ชดุ ล่างจากนัน้
ประกอบแม่พมิ พ์เข้าด้วยกันใช้แรงกดขนาด 160 ตัน เพือ่ ป้องกัน
การถอยกลับระหว่างท�ำการขึ้นรูปจากนั้นจึงเริ่มปล่อยน�้ำ
เข้าสูแ่ ม่พมิ พ์ดว้ ยอัตราการไหล 10 ลูกบาศก์มลิ ลิเมตร/วินาที
ที่ เ ป็ น อั ต ราการไหลที่ ต�่ ำ ที่ สุ ด เท่ า ที่ อุ ป กรณ์ ส ร้ า งแรงดั น
จะท�ำได้ พร้อมทั้งท�ำการบันทึกแรงดันที่เกิดขึ้นระหว่างท�ำ
การทดลอง โดยปล่อยน�ำ้ เข้าไปจนชิน้ ทดสอบเกิดการฉีกขาด
ในการทดสอบได้ทำ� การทดสอบกับโลหะแผ่นคาร์บอนต�ำ่ เกรด
SPCC ความหนา 1 มิลลิเมตร ตามแนวรีดและแนวขวางแนวรีด
อย่างละ 3 แผ่น ชิน้ งานทีไ่ ด้รบั การขึน้ รูปจนแตกแสดงดังรูปที่ 9
พบว่าชิน้ งานทัง้ หมดแตกตามแนวยาวทีบ่ นยอดโดมทีแ่ รงดัน
ประมาณ 220 บาร์ และที่ความสูงประมาณ 22 มิลลิเมตร

รูปที่ 9 ชิ้นงานรูปทรงวงรีที่ได้จากการขึ้นรูปแบบเป่าโป่ง
ด้วยน�้ำ
โดยที่ไส้แบบที่ท�ำจากพลาสติก PLA ไม่มีการยุบตัวที่บริเวณ
ผิวหน้าและไม่มีความเสียหาย ดังรูปที่ 10 ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ชิ้นงานที่ขึ้นรูปได้ระนาบไปด้วย และเมื่อพิจารณาถึงกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันกับความสูงของโดมของชิ้นงาน
ทัง้ 6 ชิน้ พบว่าบริเวณยอดกราฟค่าแรงดันสูงสุดของแนวขวาง
แนวรีดสูงกว่าแนวรีดอยูเ่ ล็กน้อย แสดงดังรูปที่ 11 เพือ่ เพิม่
ความมัน่ ใจว่าแรงดันทีค่ วามสูงเดียวกันมีความแตกต่างกันจริง
จึงได้ใช้การทดสอบทางสถิติแบบประชากร 2 กลุ่ม โดยใช้
การทดสอบแบบ t-test ดังแสดงผลการทดสอบทางสถิติ
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบประชากร 2 กลุม่ โดยมีความแตกต่างกัน
ค่าความแปรปรวน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

รูปที่ 10 การตรวจการยุบตัวของใส้ในรูปทรงวงรีที่ท�ำจาก
พลาสติกหลังท�ำการขึ้นรูป
250

กราฟความสัมพันธแรงดันกับความสูงของโดม วัสดุ SPCC

แรงดัน (บาร)
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ตามแนวรีดชิ้นที่ 1
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ตามแนวรีดชิ้นที่ 2
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ขวางแนวรีดชิ้นที่ 1
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ขวางแนวรีดชิ้นที่ 3
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(ก) แรงดันกับความสูงโดมทั้ง 6 ชิ้น
กราฟความสัมพันธแรงดันกับความสูงของโดม วัสดุ SPCC
218
216 ขวางแนวรีด
แรงดัน (บาร)

214
212 ตามแนวรีด
210
208

ตามแนวรีดชิ้นที่ 1
ตามแนวรีดชิ้นที่ 2
ตามแนวรีดชิ้นที่ 3
ขวางแนวรีดชิ้นที่ 1
ขวางแนวรีดชิ้นที่ 2
ขวางแนวรีดชิ้นที่ 3

206
204

18

19
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22
ความสูงโดม (มม.)

23

24

(ข) จุดยอดของเส้นแรงดันกับความสูงโดมทั้ง 6 ชิ้น
รูปที่ 11 ความแตกต่างของแรงดันทีค่ วามสูงโดมเท่ากันของ
การขึ้ น รู ป ตามแนวแกนและขวางแนวแกนของ
รูปทรงวงรีที่สัดส่วน 2.0 อย่างละ 3 ชิ้น

t-Test: Two-Sample
Assuming Unequal
Variances
Mean
Variance
Observations
Hypothesized Mean
Difference
df
t Stat
P(T<=t) one-tail
t Critical one-tail
P(T<=t) two-tail P value
t Critical two-tail
p value < 0.05
t Stat < t critical
The pressure between the
two directions is different.
At the 95% confidence level

Rolling
Direction

Traverse Rolling
Direction

211.761675
0.1433337
3
0

215.2332833
0.49868063
3

3
–7.5044521
0.0024513
2.35336343
0.00490259
3.18244631
=0.05

Reject the
hypothesis H0
Reject the
hypothesis H0

ผลการทดสอบทางสถิติของประชากร 2 กลุ่ม โดยมี
ความแตกต่างกันของค่าความแปรปรวน ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่
95% พบว่ามีคา่ p-value มีคา่ น้อยกว่า 0.05 นัน่ หมายความว่า
แรงดันที่ใช้ขึ้นรูปชิ้นงานแนวขวางแนวรีดมีค่าแตกต่างจาก
แรงดันทีใ่ ช้ขนึ้ รูปชิน้ งานตามแนวรีดจริง นัน่ แสดงว่าแม่พมิ พ์
รูปรงวงรีที่สัดส่วน 2.00 สามารถแสดงผลความแตกต่างของ
ค่าความไม่เท่ากันของวัสดุได้ ซึง่ แสดงได้จากค่าแรงดันสูงสุด
ที่ใช้ในการขึ้นที่แตกต่างกันที่ความสูงโดมเท่ากัน
3.2 การวิเคราะห์ผล
ผลที่ ไ ด้ จ ากการทดลองขึ้ น รู ป จริ ง จะน� ำ ไปท� ำ การ
เปรียบเทียบกับผลการจ�ำลองการขึน้ รูป ดังรูปที่ 13 จากกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงโดมกับแรงดันพบว่าทั้งผล
การทดสอบจริงและการจ�ำลองการขึน้ รูปให้ผลเหมือนกันตรง
ที่ว่าแรงดันที่ใช้ในการขึ้นรูปในแนวขวางแนวรีดมากกว่าใน
ทิศทางแนวรีด โดยผลต่างของผลการขึน้ รูปจริงอยูท่ ี่ 3.47 บาร์
ในขณะทีผ่ ลต่างของผลการจ�ำลองอยูท่ ี่ 2.68 บาร์ แต่ทตี่ า่ งกัน
ค่อนข้างมากคือระดับของแรงดันพบว่าผลการขึ้นรูปจริง
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กราฟความสัมพันธของแรงดันกับความสูงโดม
ของผลการจำลองเทียบกับการขึ้นรูปจริง วัสดุ SPCC
200

แรงดัน (บาร)

150
ผลการจำลองตามแนวรีด

แรงดัน (บาร)

ชิ้นทดสอบตามแนวรีด
ผลการจำลองขวางแนวรีด

ผลการจำลองตามแนวรีด

5
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15
ความสูงโดม (มม.)

20

รูปที่ 12 ความสัมพันธ์ของแรงดันกับความสูงโดม ของผล
การจ�ำลองเทียบกับการขึ้นรูปจริง
ในแนวขวางแนวรีดต้องใช้แรงดันเฉลี่ยสูงถึง 215.23 บาร์
ซึง่ ต่างจากผลการจ�ำลองทีใ่ ช้แรงดันสูงสุดที่ 143.71 บาร์ อยูถ่ งึ
71.52 บาร์ นอกจากนัน้ ความสูงของโดมทีข่ นึ้ รูปได้จริงสูงถึง
22 มิลลิเมตร ส่วนผลการจ�ำลองจากรูปที่ 12 มีความสูงของ
โดมเพียง 17 มิลลิเมตร ซึ่งต่างกันถึง 5 มิลลิเมตร ที่ผลลัพธ์
มีความแตกต่างกันอันเนือ่ งมาจากผลการจ�ำลองน�ำคุณสมบัติ
ที่ได้จากการทดสอบแรงดึงมาใช้ในการค�ำนวณ ซึ่งเป็นค่าใน
ช่วงการยืดตัวในระดับความเครียดที่ต�่ำ แต่การทดสอบจริง
โลหะแผ่นมีการยืดตัวที่ความเครียดในระดับสูงท�ำให้ผลที่ได้
จากการจ�ำลองแตกต่างกับการทดลองขึน้ รูปจริง ทางทีมวิจยั
ได้ท�ำการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุด้วยการเป่าโป่งด้วยน�้ำ
(HBT) แบบปกติ เพื่อหาค่า K และ n ในช่วงความเครียดสูง
มาใช้ในการจ�ำลอง ซึ่งผลการจ�ำลองแสดงดังรูปที่ 13 พบว่า
ผลการจ�ำลองที่ใช้ค่า K และ n จาก HBT ได้ค่าความสูงที่
22 มิลลิเมตร ซึ่งตรงกับผลการทดสอบจริง เพียงแต่การใช้
แรงดันยังคงต�่ำกว่าผลการทดสอบจริงถึง 25 บาร์ ซึ่งเป็นผล
ของค่า Anisotropy ของวัสดุในช่วงความเครียดที่สูง ซึ่งมี
ความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องใช้เทคนิคการคิดแบบย้อนกลับ (Inverse
Analysis) มาช่วยในการหาค่า r ในเบื้องต้นทางทีมวิจัยได้
ท�ำการก�ำหนดค่า r ให้เท่ากันทุกทิศทุกทางที่ 1.5 จะสังเกตว่า
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รูปที่ 13 ความสั ม พั น ธ์ ข องแรงดั น กั บ ความสู ง โดมโดย
เปรียบเทียบผลการจ�ำลองด้วยสมบัติทางกลที่ได้
จากการทดสอบแรงดึงและการทดสอบเป่าโป่งด้วยน�ำ้
กับการขึ้นรูปจริง
ความสัมพันธระหวางแรงดันกับความสูงโดม
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รูปที่ 14 ความสั ม พั น ธ์ ข องแรงดั น กั บ ความสู ง โดมโดย
เปรียบเทียบผลการจ�ำลองด้วยสมบัติทางกลที่ได้
จากการทดสอบแรงดึง การทดสอบเป่าโป่งด้วย
น�้ำ และการทดสอบเป่าโป่งด้วยน�้ำแบบปรับ r กับ
การขึ้นรูปจริง
กราฟในรูปที่ 14 กราฟของการจ�ำลองด้วยค่า K และ n จาก
HBT และค่า r ที่ 1.5 ได้กราฟทีส่ อดคล้องกับการทดสอบจริง
มากที่สุด
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4. สรุป
การทดลองพบว่าในการทดสอบเป่าโป่งด้วยน�ำ้ ส�ำหรับ
วัสดุ SPCC ที่ความหนา 1 มิลลิเมตร โดยใช้แม่พิมพ์วงรี
ที่ผลิตจากวัสดุ PLA ด้วยกระบวนการ 3D Print เพื่อใช้ใน
การหาความแตกต่างของแรงดันและความสูงโดมที่เกิดขึ้น
ในทิศทางตามแนวรีดโลหะและขวางทิศทางแนวรีดของโลหะ
ซึ่งความแตกต่างที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลมาจากความไม่เท่ากันทุก
ทิศทางของวัสดุ ในงานวิจัยนี้สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. อัตราส่วนที่เหมาะสมในการแยกความแตกต่างของ
แรงดันระหว่างทิศทางตามแนวรีดและทิศทางขวางแนวรีด
ที่ใช้ในการดันขึ้นรูปวัสดุ SPCC ความหนา 1 มิลลิเมตร คือ
อัตราส่วนเท่ากับ 2
2. แม่พิมพ์ที่ผลิตจากวัสดุ PLA ด้วยกระบวนการ 3D
Print สามารถน�ำมาใช้ขนึ้ รูปโลหะแผ่น วัสดุ SPCC ทีค่ วามหนา
1 มิลลิเมตรได้
3. ผลการจ�ำลองการขึ้นรูปโดยการใช้ค่าสมบัติทางกล
ของวัสดุที่ได้จากการทดสอบแรงดึงมาเปรียบเทียบกับการ
ขึน้ รูปจริงผลของแรงดันและความสูงโดมทีไ่ ด้นนั้ มีคา่ ทีต่ ำ�่ กว่า
การขึ้นรูปจริงถึง 71.52 บาร์ และ 5 มิลลิเมตร ตามล�ำดับ
4. เมือ่ ท�ำการเปรียบเทียบผลการจ�ำลองการขึน้ รูปด้วย
การใช้ค่าสมบัติทางกลที่ได้จากการทดสอบเป่าโป่งด้วยน�้ำ
โดยที่ก�ำหนดค่าความไม่เท่ากันทุกทิศทางของวัสดุจากการ
ทดสอบแรงดึงกับการขึ้นรูปจริง แรงดันที่ได้จากการจ�ำลอง
มีค่าต�่ำกว่าผลการทดสอบขึ้นรูปจริง แต่สูงกว่าการจ�ำลองที่
ใช้สมบัติทางกลที่ได้จากการดึง โดยที่ความสูงของโดมที่ได้
จากการจ�ำลองมีค่าใกล้เคียงกับการทดสอบจริงต่างกันเพียง
0.5 มิลลิเมตร
5. จากการทดสอบขึน้ รูปจริง ผลต่างของแรงดันทีเ่ กิดขึน้
ระหว่างทิศทางตามแนวรีดโลหะและขวางแนวรีดถึงแม้วา่ จะ
แยกออกเป็นกลุม่ อย่างชัดเจนแต่คา่ ความแตกของแรงดันยัง
คงมีความใกล้กนั ซึง่ อาจจะเป็นผลมาจากความแตกต่างของค่า
Anisotropy ที่มีความแตกต่างกันน้อยมากในตัววัสดุ ดังนั้น
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บผลการจ� ำ ลองด้ ว ยการทดลองปรั บ ค่ า
Anisotropy ให้มีค่าเท่ากันในแนวทิศทางแนวรีดและขวาง
แนวรีด เมือ่ ค่า Anisotropy มีคา่ ใกล้เคียงกันระหว่างแนวรีด
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ค่าแรงดันทีไ่ ด้จากการจ�ำลองมีคา่ ทีใ่ กล้เคียงกับการขึน้ รูปจริง
ดังนั้นค่า Anisotropy จะส่งผลต่อแรงดันที่ใช้ในการขึ้นรูป
โดยตรง
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