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บทคัดย่อ
กระบวนการเจี ยรนัยเป็ นกระบวนการที่ ใช้ปรั บค่ าความหยาบ
ของผิวชิ้นงาน เพื่อหวังให้ชิ้นงานได้ค่าพิกดั (Tolerance) ที่ถูกต้องแม่นยา
และได้ความหยาบผิวที่ดี ภายใต้เงื่อนไขอันมีลอ้ หินเจียรที่มีประสิ ทธิ ภาพ
แต่ในการทางานจริ งล้อหิ นเจียรย่อมเกิดการสึ กหรอ อันเนื่องมาจากมี เศษ
ชิ้นงานขนาดเล็กฝั งลึ กลงในล้อหิ นเจี ยร ทาให้ส่งผลต่ อคุ ณภาพของผิว
งานด้วย ดังนั้นการศึ ก ษาค่ าความสั่นสะเทื อนของหิ นเจี ยรนัยต่ อความ
หยาบผิว ของชิ้ น งานโดยสาหรั บเครื่ องเจี ยรนัย ราบนี้ จะท าให้ท ราบ
ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างค่าความสั่นสะเทือนขณะที่ ปฏิบ ัติการเจี ยร
นัยว่าส่ งผลต่อความหยาบผิวของชิ้ นงานอย่างมี นัยสาคัญอย่างไร โดยมี
ปั จจัยที่ เปลี่ ยนแปลงไปคื อ เวลา และความเร็ ว ซึ่ งขอบเขตของการทา
โครงงานวิศวกรรมนี้ อาศัยเครื่ องเจียรนัยราบ ที่ ภาควิชาวิศ วกรรมอุ ตสา
หการ และมี เ ครื่ องมื อ วัด ที่ ส าคั ญ 2 เครื่ องมื อ คื อ เครื่ อ งวัด การ
สั่นสะเทือน และเครื่ องวัดความหยาบผิว จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ทางอุ ต สาหกรรม (Research and Development
Institute of Industrial Production Technology; RDiPT)โดยผลจาก
การศึกษาในครั้งนี้จะมีประโยชน์แก่ดา้ นอุตสาหกรรมที่ เกีย่ วข้องกับการ
เจียรนัย คือสามารถวัดทางอ้อมของการสึ กของหิ นเจี ยรนัยจากการวัดค่ า
การสั่นสะเทือนของหินเจียรนัยนัน่ เอง
คาสาคัญ : การเจียรนัย การสั่นสะเทือน ความหยาบผิว

Abstract
Grinding process is a adjust the roughness process.
Normally can produce extremely fine the accuracy and good surface
finished under a grinding wheel efficiency. But in the actual grinding
wheel would wear becuase a small piece(chip) deep into the grinding
wheel so affect to the quality of the surface finished. A study of
vibration of the grinding wheels which affect to the surface roughness
of the workpart for surface grinding machine made we know the

relationship between the vibration while operating grinding and
affecting the surface roughness of the workpart significantly. By
changing the factors of time and speed.There are scope of this
engineering project I will use surface grinding machine in the
Department of Industrial Engineering. And measuring instruments have
measurement of vibration and the measuring the surface roughness from
Research and Development Institute of Industrial Production
Technology(RDiPT).The result of this study useful for industry about
grinding process becuase can measure of the wear of the grinding wheel
implications of measuring the vibration of the grinding wheel enough.
Keywords: Grinding, Vibration, Roughness.

1. บทนา
1.1 ที่มาและรายละเอียดของปัญหา
กระบวนการเจียรนัยเป็ นกระบวนการที่ใช้ปรับค่าความหยาบ
ของผิวชิ้นงาน เพื่อหวังให้ชิ้นงานได้ค่าพิกดั (Tolerance) ที่ถูกต้องแม่นยา
และได้ความหยาบผิวที่ดี ภายใต้เงื่อนไขอันมีลอ้ หินเจียรที่มีประสิ ทธิ ภาพ
แต่ในการทางานจริ งล้อหินเจียรย่อมเกิดการสึ กหรอ อันเนื่องมาจากมี เศษ
ชิ้นงานขนาดเล็กฝั งลึ กลงในล้อหิ นเจี ยร ท าให้ส่งผลต่ อคุ ณภาพของผิว
งานด้วย ดังนั้นการศึ ก ษาค่ าความสั่นสะเทื อนของหิ นเจี ยรนัยต่ อความ
หยาบผิ ว ของชิ้ น งานโดยส าหรั บ เครื่ องเจี ย รนัย ราบนี้ โดยมี ก ารตั้ ง
สมมุติฐานว่า ถ้าหินเจียรนัยมีการสึ กมากขึ้ นย่อมท าให้มีการสั่นสะเทื อน
มากขึ้น และถ้าหินเจียรนัยมีการสึ กมากขึ้ นย่อมท าให้ความหยาบผิวเพิ่ม
มากขึ้นด้วย ดังนั้นจะทาให้สามารถวัดทางอ้อมของการสึ กของหิ นเจี ยร
นัยจากการวัดค่าการสั่นสะเทือนของหินเจียรนัยนัน่ เอง

1.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
1.เพื่อ ศึ กษาความสั มพัน ธ์ของค่ าความสั่ นสะเทื อ นของหิ น
เจียรนัยต่อค่าการสึ กของหินเจียรนัย

2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของค่าความสั่นสะเทื อนของหิ นเจี ยรนัยต่ อค่ า
ความหยาบผิวของชิ้นงาน

1.3 ขอบเขตการศึกษา
1. ศึกษาสาหรับเครื่ องเจียรนัยราบ
2. วัสดุที่ใช้ในการเจียรนัยเป็ นเหล็ก S45C
3. ทาการทดลองเพื่อเก็บข้อมูลในเชิงสถิติ โดยใช้เครื่ องเจียร
นัยราบที่ภาควิชาอุตสาหการ
และใช้เครื่ องมือวัดการสั่นสะเทือนที่สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (Research and
Development Institute of Industrial Production Technology;
RDiPT)

1.4 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.ศึกษาข้อมูล
3.ทาการทดลองและเก็บข้อมูลการสัน่ สะเทือนและความ
หยาบผิว
4.สรุ ปและวิเคราะห์ผลการทดลอง

1.5 ความรู้ทางด้ านวิศวกรรมอุตสาหการ
1.กระบวนการผลิตI (Manufacturing Processes I) รหัสวิชา
01206311 ศึกษาความสาคัญของกระบวนการการเจียรนัยราบ
คุณสมบัติ โครงสร้างของล้อหินเจียร ตลอดจนผลกระทบจาก
ปั จจัยต่างๆที่มีผลต่อผิวสาเร็ จของชิ้นงาน
2.ปฏิบัติการวิศวกรรมอุ ตสาหการ I (Industrial Engineering
Laboratory) รหัสวิชา 01206381 ทาให้ทราบขั้นตอนการเจี ยร
นัยในภาคปฏิบตั ิการ เพื่อใช้ในการทดลองได้อย่างถูกวิธี และ
เป็ นประโยชน์ใ นการควบคุ ม ปั จ จัย อื่ น ไม่ ใ ห้มี ผ ลต่ อ การ
ทดลอง

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
2.1 ทฤษฎีเบื้องต้ นงานเจียรนัย
2.1.1.ความหมาย
การเจียรนัย ( Grinding ) คือกรรมวิธีในการตกแต่ งผิวชิ้ นงาม
ให้ เ รี ยบและได้ ข นาดตามที่ ต้ อ งการภายหลั ง จากที่ ชิ้ น งานได้ ผ่ า น
กระบวนการตัด กลึง ไส หรื อกระบวนการกัดเรี ยบร้ อยแล้ว เครื่ องมื อ
ตัดที่ ใช้ในการเจี ย ร เป็ นล้อ หิ น หรื อ เรี ยกว่า ล้อ หิ น เจี ยรนัย (Grinding
Wheel) ทามาจากผงขัด ( Abrasive )
2.1.2 เครื่ องเจียรนัยราบ

มีท้ งั งานเจียรนัยหยาบและละเอียด โดยงานเจียรนัยหยาบ
ได้แ ก่ งานเจี ย รนัย ผิว วางใต้ช้ื นส่ ว นต่ างๆ ซึ่ ง อาจเป็ นชิ้ นงานหล่ อเท
ชิ้ น งานหล่ อ อั ด หรื อชิ้ น งานตี และอัด ขึ้ นรู ป ไม่ จ าเป็ นต้ อ งให้ ไ ด้
ผิวชิ้นงานที่ เรี ยบมาก แต่ ต้องเรี ยบพอควรเท่ านั้น งานเจี ยรนัยผิวหยาบ
เช่นนี้ ส่ วนมากจะประหยัดกว่าการกัด หรื อไส งานเจียรนัยละเอี ยด เป็ น
งานที่จะต้องทาให้ได้ผิวงานละเอียด ซึ่ งผ่านงานเครื่ องมื อกลมาแล้ว คื อ
งานกัด หรื องานไส เพื่อต้องการความเที่ยงตรง และความละเอี ยดสู ง ให้
ได้ขนาดและผิวละเอียดตามที่ตอ้ งการ ซึ่ งเป็ นกระบวนการขั้นสุ ดท้าย

2.2 ทฤษฎีความหยาบผิว
2.2.1.ประเภทของการวัดความหยาบผิว
แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1) การวัดโดยวิธีสัมผัส อุ ปกรณ์ที่ใช้ทาการวัด จะใช้หัวเข็ม
สัมผัสไปกับผิวของชิ้นงาน โดยหัวเข็มจะเลื่ อนขึ้ นลง ตามลักษณะของ
ผิวชิ้นงาน โดยที่ ถ้าผิวของชิ้นงานใดมีความสูงต่าแตกต่างกันมาก แสดงว่าผิวของชิ้ นงานนั้นมี ความหยาบของผิวมาก แต่ ถ้าผิวของชิ้ นงานใดมี
ความสูงต่าแตกต่างกันน้อยแสดงว่า มีความหยาบผิวน้อย
2) การวัด โดยไม่ สัม ผัส การวัด โดยไม่ สัมผัสชิ้ นงาน เป็ น
วิธีการวัดผิ วชิ้ นงาน เพื่อให้ได้ผิว ชิ้ นงานในลักษณะ 3 มิ ติ โดยใช้การ
ปล่อยลาแสงลงไปยังพื้นผิวและสะท้อนกลับไปยังตัวรับสัญญาณ จากนั้น
จะได้รูปร่ างพื้นผิวในลักษณะ 3 มิติออกมา
2.2.2.ค่าความหยาบผิว
ค่าความหยาบผิวเฉลี่ ย (Average Roughness,Ra) หมายถึ ง ค่ า
ความหยาบผิวที่ ห าได้จ ากการรวมพื้นที่ ยอดแหลมของคลื่ นเหนื อเส้ น
กึ่งกลาง (M-Line) กับพื้นที่ยอดแหลมของคลื่ นใต้เส้นกึ่งกลาง หารด้วย
ความยาวเฉลี่ย(Lm)โดยที่ค่าของRa มีหน่ วยวัดเป็ นไมโครเมตรดังแสดง
ในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 การหาค่าความหยาบผิวเฉลี่ย

2.3 การวัดการสั่ นสะเทือน
2.3.1.ความหมาย
การวัดการสั่นสะเทือนคือ การวัดขนาดการเคลื่อนที่ของมวล
2.3.2. ประเภทการวัดการสั่นสะเทือน แบ่งเป็ น 3ประเภทดังนี้
1) วัดระยะทางการเคลื่อนที่ ( Displacement ) ใช้
วัดกับเครื่ องจักรที่มีความเร็ วรอบหรื อความถี่ต่าไม่เกิน 20 Hz
มีหน่วยคือ มิลลิเมตร (mm)

2) การวัดเป็ นความเร็ ว ( Velocity ) ใช้วดั กับ
เครื่ องจักรที่มีความถี่ปานกลาง 20-1,000 Hz มีหน่วยคือ
มิลลิเมตรต่อวินาที(mm/s)
3) การวัดอัตราเร่ ง ( Acceleration ) ใช้วดั กับ
เครื่ องจักรที่ความถี่สูงมากกว่า 1,000 Hz มีหน่วยคือ
2
มิลลิเมตร
(mm/s2)

รู ปที่ 4 ขณะเจียรนัย

3. อุปกรณ์ และวิธีการ
3.1 อุปกรณ์
1. เครื่ องเจียรนัยราบที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ยี่หอ้ MITUTOYO รุ่ น S.J.201
RION Vibration Analyzer VA-11

3.2 การทดลอง
ให้มีความพร้อมสาหรั บการใช้งาน ปรั บค่ า depth of cut ให้
มีค่าเท่ากับ 0.1 มิลลิเมตร ให้เท่ากันทุกรอบการทดลอง และทาการหมุ น
ปรั บความเร็ วไป ณ จุ ดที่ ต้องการทดลอง สาหรั บการทดลองนี้ กาหนด
ความเร็ ว ในแนวแกนxที่ เ ป็ นอัต โนมัติ มี ค วามเร็ ว สม่ า เสมอ ส าหรั บ
แนวแกน y ทาการศึกษาโดยแบ่งช่วงการทดลองเป็ น 3 ความเร็ ว คื อ ช้า
เร็ ว ปานกลาง โดยการสร้างสเกลความเร็ ว แบ่ งแป็ นองศาของการหมุ น
สาหรับมือหมุนปรับความเร็ ว 3 ระดับดังแสดงในรู ปที่ 2

รู ปที่
4.ปิ ดเครื่ องเจียรนัยและบันทึกค่าความหยาบผิวชิ้นงาน
โดยก่อนทาการวัดค่าความหยาบผิวต้องทาการสอบเทียบเครื่ องมือวัด
ก่อนทุกครั้งดังแสดงในรู ปที่6

รู ปที่ 6 สอบเทียบเครื่ องวัดความหยาบผิว

4 สรุปผล

รู ปที่ 2 มือหมุนปรับความเร็ วในแนวแกน y
2.ติดตั้งเครื่ องวัดการสัน่ สะเทือน โดยเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม
ดังแสดงในรู ปที่3

รู ปที่
3.เจียรนัยชิ้นงานพร้อมกับบันทึกค่าความสั่นสะเทือน ดัง
แสดงในรู ปที่ 4 และ 5

การศึ ก ษาค่ า ความสั่ น สะเทื อ นของหิ น เจี ย รนัย ต่ อค่ า ความ
หยาบผิวของชิ้ นงานสาหรั บ เครื่ องเจี ยรนัยราบนี้ มีป ระโยชน์ในแง่ ของ
การวัด ทางอ้ อ มของอั ต ราการสึ ก หรอของหิ น เจี ย รนัย ซึ่ ง เป็ นการ
ตรวจสอบด้วย การวัดพารามิเตอร์ของกระบวนการผลิตที่สัมพันธ์กบั การ
สึ กหรอของหิ นเจี ยร เช่ น การสั่นสะเทื อน เพื่อจะเป็ นการเฝ้ าระวังผิว
ของชิ้นงานได้ง่ายกว่าวิธีการวัดทางตรง โดยมุ่ งเน้นไปที่ การทดลองการ
เจี ย รนัย และเก็บ บัน ทึ ก ค่ าความหยาบผิว ของชิ้ น งาน และวัดค่ าความ
สั่นสะเทือนของหินเจี ยรนัยขณะทาการทดลองอยู่ด้วย และผลที่ ได้จาก
การศึกษาพบว่าอายุของหิ นเจี ยรนัยและความเร็ วเป็ นปั จจัยที่ มีผลต่ อค่ า
ความหยาบผิวและค่าความสั่นสะเทือน แต่ค่าความหยาบผิวและค่ าความ
สั่นสะเทือนไม่มีผลต่อกัน นัน่ ก็คือ ไม่สามารถนามาอธิ บายซึ่ งกันและกัน
ได้ ทั้ง นี้ ก ารทดลองพบว่ า ปั จ จัย ภายนอกกลับ ส่ ง ผลต่ อ การทดลอง
มากกว่าค่าความสั่นสะเทือนที่เป็ นปั จจัยที่สนใจศึ กษา ซึ่ งปั จจัยภายนอก
ในที่ น้ ี อาจ หมายถึ ง การค่ าความเร็ วที่ ท าการปรั บ (offset) อาจยังไม่ มี
ความเหมาะสม และตัวผูท้ าการทดลองเองก็ไม่มีความชานาญเพียงพอ ทา
ให้ไม่สามารถควบคุมตัวแปรควบคุมทุกอย่างให้เหมาะสมต่อการทดลอง
ได้
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