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บทที 1
บทนํา

1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
เครื องจักร CNC เป็ นเครื องจักรทีพัฒนามาจากเครื องจักร NC เครื องจักร NC เครื องแรกถูก
สร้ างขึ'นไม่นานหลังจากสงครามโลกครั'งทีสองสิ' นสุ ดลง ในขณะนั'นบริ ษทั พาร์ สันส์ เวอร์ กของ
นายจอร์ น พาร์ สันส์ (John Parsons) เป็ นบริ ษทั ทีสามารถผลิตใบพัดเฮลิคอบเตอร์ ได้เทียงตรงและ
รวดเร็ ว โดยใช้เทคนิ คการผลิ ต ด้วยตัวเลข (by-the-number) ผลิ ตเทมเพรท เทคนิ คการผลิ ตด้วย
ตัวเลขคือการใช้เครื องกัดเจาะรู ตามตําแหน่งทีกําหนดไว้เป็ นรู ปร่ างทีต้องการคร่ าวๆ จากนั'นจึงใช้
คนแต่งละเอียดอีกครั'ง
นายบิล สตอท (Bill Stout) วิศวกรของบริ ษทั พาร์ สันส์ เวอร์ กได้พฒั นาเทคนิ คนี'โดยเขียน
ชุดคําสังให้คอมพิวเตอร์ ทีใช้ในงานด้านบัญชี ในขณะนั'นคํานวณเพิมจุดเจาะจาก NO จุดเป็ น PQQ จุด
และใช้คนงานสองคนบังคับแกนของเครื องกัดคนละแกนให้เคลื อนทีไปตามตารางทีสร้ างขึ'นเพือ
เจาะรู ตามตําแหน่ งทั'งPQQจุด ด้วยวิธีน' ี เองทีทําให้เวลาทีใช้ในการแต่งละเอียดแผ่นเทมเพรทลดลง
อย่างมากและแผ่นเทมเพรททีได้ก็มีความเทียงตรงสู ง ข้อเสี ยของเครื องCNCก็คือ ค่าบํารุ งซ่ อมแซม
ค่อนข้างสู ง การซ่ อมแซมมีความซับซ้อนอยู่มาก เพราะมีท' งั ฮาร์ ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ รวมถึ ง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้ า อิเล็คโทรนิ กส์ ต้องใช้ช่างผูช้ าํ นาญการในการซ่ อมแซมเท่านั'นและ
คอนโทรลเลอร์ เป็ นภาษาอังกฤษ ช่ างต้องเรี ยนรู ้ และมี การฝึ กอบรมการใช้เครื องและการเขี ย น
โปรแกรมก่อนเริ มใช้เครื องเพราะไม่เช่นนั'นจะไม่สามารถใช้เครื องได้
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.2.1 เพือศึกษาขั'นตอนการทํางานของเครื องกัด CNC
1.2.2 เพือให้สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมเครื องกัด CNC ได้
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ศึกษาขั'นตอนการทํางานของเครื องกัด CNC เพือทําคู่มือการใช้งานประจําเครื อง
HYUNDAI
1.3.2 เขียนโปรแกรมครบคุมเครื องกัด CNC โดยใช้ G-code เพือกัดชิ'นส่ วนกลอนบานสวิง
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1.4 ขั'นตอนการปฏิบตั ิงาน
1.4.1 รวบรวมข้อมูลของโครงงาน
โดยการศึกษา สํารวจ และวิเคราะห์ความต้องการ ข้อมูลในการจัดทําโครงงาน
1.4.2 วิเคราะห์ระบบงาน
ดํา เนิ น การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เมื อผ่า นขั'น ตอนการศึ ก ษาข้อ มู ล ต่ า งๆแล้ว ก็ เ ริ มเข้า สู่ ก าร
วิเคราะห์ระบบ โดยเริ มตั'งแต่การรวบรวมข้อมูลต่างๆ นํามาเขียนรายงานการทํางานของระบบ
1.4.3 ออกแบบระบบงาน
ดํา เนิ น การออกแบบกระบวนการของระบบงาน และ ขอเขตของระบบงานที มี ข ้อ มู ล
เกียวข้องโดยตรงกับโครงงานอย่างคร่ าวๆ
1.4.4 เรี ยบเรี ยง และตรวจสอบระบบงาน
ดําเนินการเรี ยบเรี ยง ปรับปรุ ง ข้อบกพร่ องต่างๆของระบบงาน และตรวจสอบระบบงาน
1.4.5 จัดทําเอกสารประกอบ
ดํา เนิ น การจัด ทํา เอกสารประกอบโครงงาน โดยการนํา ข้อ มู ล จากการที ได้อ อกแบบ
วิเคราะห์ และตรวจสอบ มาสรุ ปจัดทําเอกสารประกอบ
ระยะเวลาการดําเนินงาน
ตารางที 1.1 แสดงระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั'นตอนการดําเนิ นงาน

มี.ค. fO

เม.ษ. fO

พ.ค. fO

N. รวบรวมข้อมูล
P. วิเคราะห์ระบบ
g. ออกแบบระบบ
h. เรี ยบเรี ยงและตรวจสอบ
f. จัดทําเอกสารประกอบ
1.5 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ
1.5.1 สามารถเพิมประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของเครื องจักร
1.5.2 เพิมความรู ้ ความเข้าใจให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานให้ทาํ งานได้อย่างถูกต้อง
1.5.3 เพิมความเข้าใจในการใช้ G - Code ได้อย่างถูกต้อง

มิ.ย. fO
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บทที 2
ทฤษฎีและหลักการทีเกียวข้องกับใช้เครื อง CNC
2.1 หลักการทํางาน
เครื องกัด CNC เป็ นเครื องจักรกลทีพัฒนามาระบบมาจากเครื อง NC (Numerical Control)
กล่ า วคื อ เป็ นการนํา เอาระบบคอมพิ ว เตอร์ ม าควบคุ ม การทํา งานของเครื อง Computerized
Numerical Control หรื อสังให้เครื องทํางานโดยอาศัยโปรแกรมหรื อคําสัง(M & G Code) ทีเขียน
ขึ'นมาผ่านชุ ดควบคุมการทํางานของเครื อง (Controller) เพือบังคับแนวแกนการเคลือนทีของเครื อง
ให้เดิ นไปตามโปรแกรมที เขี ยนไว้อย่างต่อเนื องตั'งแต่เริ มต้นจนสิ' นสุ ดกระบวนการทํางานโดยมี
เพลาหมุน (Spindle) จับยึดเครื องมือตัด (Cutting Tool) อยู่ ในแนวตั'ง (Vertical) หรื อแนวนอน
(Horizontal) ก็ได้ซึงเหมาะกับการผลิตชิ' นงานจํานวนมาก (Mass Production) และงานทีต้องการ
ความเทียงตรงสู งๆ

รู ปที 2.1 เครื องกัด CNC แบบเพลาหมุนแนวตั'ง
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รู ปที 2.2 เครื องกัด CNC แบบเพลาหมุนแนวนอน
2.2 แนวแกนการเคลือนทีของเครื องกัด CNC
เครื องกัด CNC นั'นจะประกอบไปด้วยแนวแกน X เป็ นแนวแกนทีทําให้โต๊ะงาน (Table)
นั'นเคลือนทีตัดขวางกับแนวแกนของหัวจับเครื องมือตัด (Spindle) ส่ วนแนวแกน Y เป็ นแนวแกนที
ทําให้โต๊ะงาน (Table) นั'นเคลื อนที เข้า–ออกในแนวตั'งฉากหรื อตัดขวางกับแนวแกน X และ
แนวแกน Z ส่ วนใหญ่จะเป็ นแนวแกนการเคลือนทีขึ'น–ลงของหัวจับเครื องมือตัด (Cutting Tool)

รู ปที 2.3 แนวแกนการเคลือนทีของเครื องกัด CNC แนวตั'ง
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รู ปที 2.4 แนวแกนการเคลือนทีของเครื องกัด CNC แนวนอน
2.3 G Code, M Code ทีใช้ในการกัดชิ'นงาน
G00 เดินเป็ นเส้นตรง ควบคุมความเร็ วตามRAPID
G01 เดินเป็ นเส้นตรง ควบคุมความเร็ วตามFEED OVERIDE
G02 เดินเป็ นเส้นโค้ง ทิศทางตามเข็มนาฬิกา CW
G03 เดินเป็ นเส้นโค้ง ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา CCW
G04 หยุดทํางานชัวขณะDwell, Exact stop
G09 หยุดตรงตําแหน่ง Exact stop
G10 ตั'งค่าข้อมูล Programmable data input
G17 การทํางานพร้อมกันของแกนXpYp plane selection
G18 การทํางานพร้อมกันของแกนZpXp plane selection
G19 การทํางานพร้อมกันของแกนYpZp plane selection
G20 การทํางานในระบบนิ'ว Input in inch
G21 การทํางานในระบบเมตริ ก Input in mm
G22 เปิ ดการทํางานฟังชัน Stored stroke check function on
G23 ปิ ดการทํางานฟังชัน Stored stroke check function off
G25 ปิ ดการทํางานฟังชัน Spindle speed fluctuation detection off
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G26 เปิ ดการทํางานฟังชัน Spindle speed fluctuation detection on
G27 ตรวจสอบการเลือนกลับตําแหน่งอ้างอิง Reference position
G28 เลือนกลับตําแหน่งอ้างอิง Automatic return to reference position
G29 เลือนออกจากตําแหน่งอ้างอิง Automatic return from reference position
G30 เลือนกลับตําแหน่งอ้างอิงที 2nd, 3rd and 4th
G40 ยกเลิกคําสัง G41 G42
G41 ชดเชยค่ารัศมีของมีดตัดทางด้านซ้าย (มีดตัดอยูด่ า้ นซ้ายของทิศทางการเดิน)
G42 ชดเชยค่ารัศมีของมีดตัดทางด้านขวา (มีดตัดอยูด่ า้ นขวาของทิศทางการเดิน)
G43 ค่าความยาวของมีดตัด เป็ นบวก
G44 ค่าความยาวของมีดตัด เป็ นบวก
G45 เพิมค่ารัศมีของมีดตัด Tool offset increase
G46 ลดค่ารัศมีของมีดตัด Tool offset decrease
G47 เพิมค่ารัศมีของมีดตัด2เท่า Tool offset double increase
G48 ลดค่ารัศมีของมีดตัด2เท่า Tool offset double decrease
G49 ยกเลิกค่าความยาวของมีดตัด Tool length
G50 ยกเลิกมาตราส่ วน Scaling cancel
G51 กําหนดมาตราส่ วน Scaling
G52 การตั'งระบบ Local coordinate system setting
G53 เลือกMachine coordinate system selection
G54 ค่า X0 Y0 Z0 ของงานตัวที1
G55 ค่า X0 Y0 Z0 ของงานตัวที2
G56 ค่า X0 Y0 Z0 ของงานตัวที3
G57 ค่า X0 Y0 Z0 ของงานตัวที4
G58 ค่า X0 Y0 Z0 ของงานตัวที5
G59 ค่า X0 Y0 Z0 ของงานตัวที6
G73 การเจาะแบบหักเศษ Peck drilling cycle
G80 ยกเลิกงานเจาะ
G81 การเจาะแบบลงทีเดียว Drilling cycle
G82 การเจาะ Drilling cycle or counter boring cycle
G83 การเจาะแบบคลายเศษ Peck drilling cycle
G90 คําสังโดยคิดจากจุด อ้างอิงAbsolute command
G91 คําสังโดยคิดจากจุดที อยูค่ รั'งสุ ดท้าย Increment command
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G92 การเปลียนจุดศูนย์ของงานทีใช้อา้ งอิง
G98 การเลือนกลับสู่ ตาํ แหน่ง Z+ ตัวสุ ดท้าย
G99 การเลือนกลับสู่ ตาํ แหน่ง R
M00 Program Stop หยุดการทํางานของโปรแกรม
M01 Option Stop หยุดการทํางานชัวคราว (ต้องกดปุ่ ม Option Stop ทีเครื องด้วย)
M03 หมุนหัว Spindle ตามเข็มนาฬิกา
M04 หมุนหัว Spindle ทวนเข็มนาฬิกา
M05 ปิ ดหัว
M06 เปลียนหัว
M08 เปิ ดนํ'าหล่อเย็น
M09 ปิ ดนํ'าหล่อเย็น
M30 จบการทํางานของโปรแกรม
MˆQ หมุนโต๊ะ
2.4 การคํานวณหาความเร็ วรอบ ( Spindle Speed ) รอบ/นาที

Vc ทีใช้ในการคํานวณ เมตร/นาที
Vc สแตนเลส คือ 15 ถึง 18
Vc สแตนเลสหล่อ คือ 12 ถึง 15
Vc เหล็ก คือ 20 ถึง 25
Vc เหล็กหล่อ คือ 25 ถึง 30
D เส้นผ่านศูนย์กลางชิ'นงาน
2.5 การหาความเร็ วในการกัดชิ'นงาน ( Feed )

N คือ จํานวนฟันของมีดกัด
S คือ ความเร็ วรอบ

มม./นาที
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2.6 คําสังต่างๆหน้าเครื อง
คําสังต่างๆทีใช้หน้าเครื อง ทีต้องใช้ในการตั'งค่าทั'งในส่ วนของการ สร้างโปรแกรม ,แก้ไข
โปรแกรม , ตั'งค่า Tool ต่างๆ

รู ปที 2.5 เครื องกัด CNC

9

รู ปที 2.6 แผงคอนโทรลเครื องกัด CNC
ส่ วน A คือ หน้าจอ

รู ปที 2.7 หน้าจอ
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ส่ วน B คือ แป้ นพิมพ์ใช้ในการตั'งค่าและพิมพ์ ข้อมูลลงไปในส่ วนของโปรแกรม และ
ส่ วนของค่าต่างๆ จะแบ่งการทํางานดังนี'
ปุ่ ม Reset หมายถึง คําสังยกเลิกทั'งหมดทีสังทํางาน
ปุ่ ม Delete หมายถึง ปุ่ มสําหรับลบตัวทีผิด
ปุ่ ม Pos หมายถึง ปุ่ มสําหรับเรี ยกหน้าโพสต์
ปุ่ ม Prog หมายถึง ปุ่ มสําหรับเรี ยกดูโปรแกรม
ปุ่ ม Insert หมายถึง ปุ่ มสําหรับใส่ ค่า
ปุ่ ม Alter หมายถึง ปุ่ มสําหรับเปลียนแปลงค่า
ปุ่ ม CAN หมายถึง เป็ นสวิตซ์ลบข้อมูลทียังไม่ได้เก็บในหน่วยความจํา
ปุ่ ม INPUT หมายถึง เป็ นสวิตซ์ป้อนข้อมูลเข้าเครื อง

รู ปที 2.8 แป้ นพิมพ์
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ส่ วน C คื อ ปุ่ มกดในการตั'งค่าต่างๆโดยการใช้ ระบบ Manual จะมี การทํางานต่างๆที
แตกต่างกันไป จะแบ่งการทํางานดังนี'
คําสัง MEMORY หมายถึง คําสังทีสังให้รันงานทีได้เขียน G Code แล้ว
คําสัง MDI หมายถึง คําสังในการสังแบบกึง Auto Manual โดยจะสังจาก G Code
คําสัง EDIT หมายถึง คําสังในการ สร้าง, แก้ไข, คัดลอก โปรแกรม
คําสัง HANDLE หมายถึง คําสังในการใช้มือหมุน
คําสัง RAPID หมายถึง การเคลือนทีด้วยความเร็ วสู งสุ ดของแกน และ คําสัง GQQ
คําสัง Zero Tool หมายถึง คําสังในการ ตั'งค่าศูนย์กลางชิ'นงาน
คําสัง Block Skip หมายถึง ข้ามบรรทัดทีมีเครื องหมายทับ
คําสัง Single Block หมายถึง อ่านครั'งละ N บรรทัด
คําสัง Start หมายถึง เริ มโปรแกรม G Code และM Code ทีสังของโปรแกรม
คําสัง Stop หมายถึง หยุดโปรแกรม G Code และM Code ทีสังของโปรแกรม

รู ปที 2.9 ปุ่ มกดในการตั'งค่าต่างๆ
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2.7 ดอกกัด
เนื องจาก ดอกกัด end mill มีหลายแบบทั'ง HSS endmill และ endmill carbide จนถึงแบบ
เพชรทีเป็ น DLC carbide จนถึง PCD endmill จะเห็นว่ามีหลายแบบ ยังไม่รวมรู ปทรงของ endmill
และการเคลือบผิวสี ม่วง สี ทองอีก ดังนั'นอาจสร้างความสับสนในการเลือก แต่วิธีพ'ืนฐานทีใช้เลือก
เอง คือดูจากรู ปทรงของงานและรู ปทรงของ endmill โดยแบ่งได้ตามประเภท เช่น
2.7.1 Square end mill
เป็ นเอ็นมิลล์แบบหน้าตัดตรง มีให้เลือกจํานวนฟั นตั'งแต่ P ฟั น g ฟั น h ฟั น จนถึ ง
ˆ ฟั น วิธีเลื อกคือ ถ้าชิ' นงานมี ความแข็งสู งให้ใช้แบบฟั นเยอะๆ เหมาะกับชิ' นงานทั'งเหล็กทัวไป
เหล็กโมลด์ SKD เหล็กหล่อ และสเตนเลสโดยสเปคทีสําคัญคือ ขนาด Diameter, และความยาวคม
กัดทีต้องการดอกกัด

รู ปที 2.10 ดอก square end mill carbide
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2.7.2 ball nose end mill หรื อ ball endmill
เอ็นมิลล์แบบบอลโนส มีลกั ษณะเป็ นทรงกลม มีฟันตั'งแต่ P-ˆ ฟั นเช่ นกัน ใช้กดั
งานทีต้องการความโค้ง เช่น งานกัดโมลด์ หรื องาน profile ทีมีรูปร่ างซับซ้อน

รู ปที 2.11 ดอกกัด ball nose endmill carbide
2.7.3 corner rounding end mill หรื อ bull nose end mill
เป็ นเอ็นมิลล์แบบ square ทีบริ เวณมุมของ endmill มีการทําเป็ นมุม R ไว้สําหรับ
งานทีต้องการมุมโดยสเปคทัวไปจะประกอบด้วย ขนาด Diameter, ความยาวคมกัดทีต้องการ และ
มุม R

รู ปที 2.12 ดอกกัด corner rounding end mill
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2.7.4 bull nose end mill OSG
endmill เฉพาะทาง สําหรับงาน อลูมีเนี ยม หรื อ กราไฟต์ – PCD end mill / DLC
end millเป็ นเอ็นมิลล์ ทีมีการเคลือบผิวแบบ diamond CVD ใช้สําหรับกัดงาน Graphite ถือว่าเป็ น
end mill สําหรับใช้งานเฉพาะทางDiamond end mill

รู ปที 2.13 ดอกกัด bull nose end mill OSG
2.8 สารหล่อเย็น
สารหล่อเย็น เป็ นชื อเรี ยกกลุ่มของเหลว ส่ วนมากเป็ นพวกนํ'ามัน ทีใช้ในการหล่อลื นหรื อ
เพือลดความร้อนและการเสี ยดสี เมือทําการตัด, เจียร, บดโลหะ ช่วยให้ไม่เกิดความร้อนมากจนไฟ
ไหม้หรื อควันขึ'น หรื อเกิดประกายไฟ ช่วยให้ขอบหน้าของโลหะทีตัดมีความเรี ยบเนี ยน และช่วยให้
เศษผงโลหะทีเกิดขึ'นจากการตัดหลุดออกไปได้ง่ายขึ'น
2.8.1 ชนิดของสารหล่อเย็น
ของเหลวทีมีคุณสมบัติเป็ นสารหล่อเย็นได้มีอยูม่ ากมายหลายชนิ ด แบบทีหาได้ง่ายทีสุ ดคือ
นํ'าประปา (tap water) ก็สามารถนํามาใช้เป็ นสารหล่อเย็นได้ ทีมีการพัฒนาคุณสมบัติให้ดีข' ึนจะเป็ น
กลุ่มนํ'ามันปิ โตรเลียม และสารเคมีสังเคราะห์ หากอ้างอิงตาม Canadian Centre for Occupational
Health and Safety เราพอจะแบ่งนํ'าหล่อเย็นทีมีขายอยูต่ ามท้องตลาดเป็ นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ h กลุ่มดังนี'
- Straight oils หรื อ Cutting oils หรื อ Neat oils อาจเป็ นนํ'ามันปิ โตรเลี ยม (mineral or
petroleum oil), นํ'ามันจากสัตว์, จากสัตว์น' าํ , จากพืช หรื อเป็ นนํ'ามันสังเคราะห์ กลุ่มทีเป็ นนํ'ามัน
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ปิ โตรเลี ย มที คุ ณ ภาพค่ อนข้า งดี จะผ่า นการกลัน (severely solvent refined หรื อ severely
hydrotreated) เพือลดสารกลุ่ม Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) ซึ งเป็ นสารก่อมะเร็ งให้
น้อยลง เนื องจากนํ'าหล่ อเย็นกลุ่ มนี' เป็ นนํ'ามันล้วนๆ ฉะนั'นจะไม่ละลายนํ'า บางครั' งอาจมี การใส่
สารเติมแต่ง (additives) ลงไปด้วย เพือเพิมคุณสมบัติบางอย่าง
- Soluble oils ประกอบด้วยนํ'ามันปิ โตรเลี ยม 30-85 % ผสมกับสารอีมลั สิ ไฟเออร์
(emulsifier) ซึ งเป็ นสารทีมีคุณสมบัติทาํ ให้น' าํ มันละลายผสมกับนํ'าได้
- Semi-synthetic fluids หรื อนํ'าหล่อเย็นกลุ่มกึงสังเคราะห์ ประกอบด้วยนํ'ามันปิ โตรเลียม
5-30 % ผสมกับนํ'า 30-50 % และสารเติมแต่ง
- Synthetic fluids หรื อนํ'าหล่ อเย็นสังเคราะห์ กลุ่มนี' จะไม่มีส่วนประกอบของนํ'ามัน
ปิ โตรเลียมเลย แต่จะเป็ นสารเคมีกลุ่มดีเทอร์ เจ้นท์ (detergent) และใส่ สารเติมแต่ง
2.8.2 สารเติ ม แต่ ง (additive) ที ผสมอยู่ใ นนํ'า หล่ อเย็นนั'นมี หลายกลุ่ ม ทําหน้าที เพิ ม
คุณสมบัติบางอย่างให้กบั นํ'าหล่อเย็น เช่น
- เพิ มสารซัล เฟอร์ ห รื อ คลอรี น เพื อทํา ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ( sulphurized or chlorinated
compounds)
- ป้ องกันการกัดกร่ อน (calcium sulfonate, fatty acid, amines, boric acid)
- ช่ วยให้ท นความดันสู ง ได้ (sulfurized fatty materials, chlorinated paraffins,
phosphorus derivertives)
- ลดการเกิดละออง (polyisobutylene polymer)
- อีมลั สิ ไฟเออร์ (triethanolamine, sodium petroleum sulphonates, salts of fatty acids
and non-ionic surfactants)
- สารตั'งต้นของอีมลั สิ ไฟเออร์ (alkanolamines)
- ยาฆ่าเชื'อ (triazine compounds, oxazolidine compounds)
- สารเพิมความคงตัว (stabilizers)
- ลดการเกิดโฟม (defoamers)
- สารแต่งสี (colorants) และสี ยอ้ ม (dyes)
- สารแต่งกลิน (odourants) และนํ'าหอม (fragrances) เป็ นต้น
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2.9 การหล่อลืน
การหล่อลื น คือ การลดแรงเสี ยดทาน หรื อลดความฝื ดระหว่างผิวหน้าของวัตถุ ทีเคลือนที
เสี ยดสี หรื อสัมผัสกัน โดยการใช้ฟิล์มนํ'ามันเข้าไปแทรกอยู่ระหว่างผิวหน้าของวัตถุ ท' งั สอง โดย
ปกติวตั ถุใด ๆ ก็ตามตั'งแต่ 2 ชิ'นขึ'นไป และมีการเคลือนทีเสี ยดสี กนั ไม่วา่ จะเป็ นรู ปแบบเคลื อนที
ไป-กลับ ในแนวดิง หรื อเคลือนทีเสี ยดสี กนั แบบหมุนรอบตัวเอง หรื อเคลือนทีกันแบบกระแทกกัน
ซึ งก่อให้เกิดขบวนการต่าง ๆ ดังนี' เสี ยงดัง เกิดความร้อน การหลอมละลาย การสึ กหรอ

รู ปที 2.14 สารหล่อลืน
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2.9.1 คุณสมบัติของสารหล่อลืน
32

68

220

Density @ 15 Cº, kg/l

0.872

0.885

0.894

Viscosity @ 40 Cº , cSt

32.36

68.91

222.4

Viscosity @ 100 Cº, cSt

5.656

8.71

19.2

Viscosity Index

115

98

97

Flash Point, COC, Cº

218

220

240

Pour Point,

-9

-9

-6

Copper Corrosion, 3 hr @ 100 Cº

1b

1b

1b

Rust Prevention (Distilled water)

Pass

Pass

Pass

ตารางที 2.1 คุณสมบัติของสารหล่อลืน
2.9.2 ประโยชน์ของสารหล่อลืน
- ช่วยลดแรงเสี ยดทาน
- ช่วยลดการสึ กหรอของเครื องกัด CNC
- ช่วยลดความร้อน
- ช่วยลดเสี ยงจากการเสี ยดสี
- ช่วยป้ อนกันสนิม
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บทที 3
ขั'นตอนการดําเนิ นงานการใช้เครื องกัด CNC
3.1 การ SET เครื องกัด CNC
3.1.1 เปิ ดสวิทช์หลังเครื อง
- เปิ ดแบรกเกอร์
- บิดสวิทช์หลังเครื อง

รู ปที 3.1 สวิทช์หลังเครื อง
3.1.2 กดปุ่ ม ON และกดปุ่ ม safety ทีแผงควบคุม
- กดปุ่ ม ON
- กดปุ่ ม Emergency Stop
- กดปุ่ ม standby

รู ป 3.2 ปุ่ มกด ON และ ปุ่ ม Emergency Stop
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3.1.3 เซ็ตศูนย์เครื องกัด CNC
- เปิ ดโหมด zero

รู ปที 3.3 โหมด ZERO
- โยกคันโยก z+, x+, y+

รู ปที 3.4 คันโยกควบคุมแกน
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- ดูค่า MACHINE ให้ท' งั X,Y,Z เป็ นศูนย์

รู ปที g.5 ค่า MACHINE
3.1.4 เซ็ตศูนย์ชิ'นงาน
- เลือนมีดกัดแตะทีด้านหน้าชิ'นงานจะได้ค่า Y

รู ปที g.6 ตัวอย่างการเซ็ตค่า Y
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- เลือนมีดกัดแตะทีด้านข้างชิ'นงานจะได้ค่า X

รู ปที 3.7 ตัวอย่างการเซ็ตค่า X
- เลือนมีดกัดแตะทีด้านบนชิ'นงานจะได้ค่า Z

รู ปที 3.8 ตัวอย่างการเซ็ตค่า Z

22

- นําค่า MACHINE ทีได้ไปใส่ ในโปรแกรม

รู ปที 3.9 ตัวอย่างค่า MACHINE
3.1.5 เขียนโปรแกรมในการกัดชิ'นงาน
- เปิ ดโหมด EDIT

รู ปที 3.10 โหมด EDIT
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- ตั'งชือโปรแกรม

รู ปที 3.11 ตัวอย่างชือโปรแกรม
-คํานวณหารอบและความเร็ วในการกัดชิ'นงาน

รู ปที 3.12 คํานวณหารอบและความเร็ วในการกัดชิ'นงาน
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- พิมพ์โปรแกรม

รู ปที 3.13 ตัวอย่างโปรแกรมในการกัดชิ'นงาน
3.1.6 ทดลองการทํางานของโปรแกรม

รู ปที 3.14 ทดลองการทํางานของโปรแกรม

25

3.1.7 ตรวจสอบความถูกต้องของชิ'นงาน
- ใช้เวอร์ เนียวัดว่าได้ตามขนาดหรื อไม่โดยไม่ตอ้ งนําชิ'นงานออกมา
- ถ้าไม่ได้ตามทีต้องการก็แก้ไขโปรแกรม

รู ปที 3.15 ตรวจสอบความถูกต้องของชิ'นงาน
3.2 วิธีการดูแลรักษาเครื องกัด CNC
3.2.1 การทําความสะอาดเบื'องต้น
3.2.2 การขจัดจุดทีทําการตรวจสอบและทําความสะอาดได้ยากลําบาก
3.2.3 สร้างมาตรฐานการทําความสะอาดและการใส่ สารหล่อลืน
3.2.4 จัดตั'งทีมงานตรวจสอบเครื องจักรทีเป็ นเป้ าหมาย
3.2.5 แนะนําให้ความรู ้ในการตรวจสอบและทําความสะอาดเครื องจักรด้วยตนเอง
3.2.6 จัดให้มีการประเมินและติดตามผลอย่างต่อเนือง
3.2.7 มีการปรับปรุ งพัฒนาอย่างต่อเนืองและเหมาะสม
3.3 ข้อแนะนําในการติดตั'งเครื องกัด CNC
3.3.1 ไม่ควรตั'งเครื องไว้ในบริ เวณทีมีน' าํ หยด
3.3.2 ควรตั'งเครื องให้ห่างจากกําแพงประมาณ 30 ซ.ม.
3.3.3 ควรตั'งเครื องให้ห่างกันประมาณ 1 เมตร
3.3.4 ควรติดตั'งในสถานทีทีมีลมผ่านหรื อควรมีพดั ลมระบายความร้อน
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3.4 ความปลอดภัยในการใช้เครื องกัด CNC
3.4.1 ต้องต่อสายดินกับตัวเครื องกัด CNC
3.4.2 พื'นทีทํางานจะต้องมีการระบายอากาศได้ดี
3.4.3 นํ'าหล่อเย็นต้องไม่ให้ขาด
3.4.4 ควรกดปุ่ ม safety ก่อนปิ ดเครื องทุกครั'ง
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บทที 4
สรุ ปผลการทํางาน
4.1 รู ปแบบชิ'นงานก่อนทํางาน
จากชิ'นงานทีผ่านการกลึง มาก่อนและจะเหลื อเพียงส่ วนทีจะนํามาเดินกัดงานนั'น จะเหลื อ
เนื' อส่ วนทีจะทํางานเป็ นผิวดิ บทียังไม่ผ่านการ Machine ใดๆทั'งสิ' น จะเหลื อเนื' อเผือในการทํางาน
ประมาณ 4 มิลลิเมตร โดยการวัดรอบตัวของชิ'นงาน

รู ปที 4.1 ชิ'นงานทียังไม่ได้ทาํ การกัด
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h.P สรุ ปผลการทํางานของเครื องกัด CNC
ชิ'นงานทีเสร็ จแล้ว

รู ปที 4.2 ชิ'นงานทีเสร็ จแล้ว
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บทที 5
สรุ ปผลโครงงานและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลของโครงงาน
จากปั ญหาที เกิ ดขึ' น ข้างต้นได้มีการปรั บปรุ งแก้ไขปั ญหาที เกิ ดขึ' นในบริ ษทั โดยการทํา
เอกสารเป็ นคู่มือและควรจัดฝึ กอบรมบุคลากร เพือช่ วยให้พนักงานในบริ ษทั มีความรู ้ ความเข้าใจ
มากยิงขึ'น และสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างเป็ นไปตามขั'นตอน มีความถูกต้องแม่นยําในการทํางาน
และยังเป็ นการเพิมศักยภาพและมาตรฐานในการทํางาน
5.2 การวิเคราะห์ปัญหา
จากการศึกษาและวิเคราะห์ ปัญหาในกระบวนการผลิ ตพบว่า พนักงานขาดความรู ้ ความ
เข้าใจในการใช้งานเครื องกัด CNC ผูท้ ีสามารถใช้งานเครื องกัด CNC ได้มีเพียงคนเดียวและหาก
พนักงานทีประจําตําแหน่งเครื องกัด CNC หยุดงาน ก็ไม่มีพนักงานทีจะมาตัดแทนได้จึงทําให้เกิ ด
ความล่ าช้าในกระบวนการผลิ ต จากปั ญหาดังกล่ าวจําเป็ นต้องได้รับแก้ไขอย่างเร่ งด่ วน โดยการ
จัดทําเอกสารคู่มือการใช้งานและจัดฝึ กอบรมให้กบั พนักงานภายในบริ ษทั ให้มีความรู ้ ความเข้าใจ
ในการใช้งานเครื องกัด CNC มากขึ'นจะช่วยให้ปัญหาดังกล่าวหมดไป
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจทั'งทางด้านทฤษฎี และความชํานาญในด้าน
การปฏิบตั ิควบคู่
5.3.2 บุคคลทีเริ มปฏิ บตั ิงานในช่ วงแรกจําเป็ นต้องศึกษารายละเอียดของงานให้มีความรู ้
ความเข้าใจก่อนลงมือปฏิบตั ิงานเพือเพิมระดับมาตรฐานของโรงงานนั'น
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ส่ วนประกอบของเครื อง Machining Center

หมายเหตุ การใช้งานจริ งจะต้องทํางานร่ วมกันทั'งหมด
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รู ปที Nก เครื อง Machining Center

รู ปที Pก เครื องปั– มลม
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รู ปที gก เครื อง AIR DRYERS

รู ปที hก ถังพักลม
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รู ปที fก หัวจับ Tool ER-hQ

รู ปที ˆก หัวคอลเล็ต ER-hQ
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รู ปที Oก ด้ามขัน Tool ER-hQ
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ประวัติผจู ้ ดั ทํา

ชือ
ชือเรื อง
สาขาวิชา
โทรศัพท์
อีเมล์
วันเดือนปี เกิด
ทีอยูป่ ั จจุบนั

นายธัญญวัฒน์ รื นสํารวย
การใช้เครื องกัด CNC เพือผลิตชิ'นส่ วนกลอนบานสวิง
วิศวกรรมเครื องกล
086-310-8911
fonfuneral@hotmail.com
17 กุมภาพันธ์ 2534
24 ซอย พุทธบูชา 25/1 แขวงบางมด เขตจอมทอง จังหวัด กรุ งเทพฯ
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วุฒิการศึกษา
ปี การศึกษา PfhQ – Pfhˆ ระดับประถมศึกษา โรงเรี ยนบางมดตันเปาวิทยาคาร
ปี การศึกษา Pfhˆ – Pfh— ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนวัดพุทธบูชา
ปี การศึกษา Pfh— – PffP ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรี ยนเทคโนโลยีสยาม
ปี การศึกษา PffP – Pffh ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั'นสู งโรงเรี ยนเทคโนโลยีสยาม
ปี การศึกษา Pffh – PffO ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม

