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ความรู้พื้นฐาน

ของต๊าบร่องตรง

• ต๊าบร่องตรงคืออะไร

• แรงบิดในการตัดของต๊าบร่องตรง

• ความสัมพันธ์ระหว่างเกลียวในต๊าบ และเกจ

• ข้อแนะนำาจาก YAMAWA ของต๊าบร่องตรง

• บทนำาในการใช้ต๊าบร่องตรงกับรูทะลุ

• ข้อแนะนำาจาก YAMAWA ของต๊าบร่องตรงสำาหรับใช้งานรูทะลุ

• บทนำาของ AU+SL และ MHSL

• การเลือกต๊าบร่องตรง และต๊าบร่องเล้ือยสำาหรับรูทะลุให้เหมาะสม

  กับวัสดุชิ้นงาน

• ปัญหาของการใช้งานต๊าบร่องตรง และวิธีการแก้ไข



 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

   เราจะอธิบายเรื่องต๊าบร่องตรงจากแนวคิดพื้นฐาน เพื่อให้เข้าใจการใช้งานของมัน ต๊าบร่องตรงเป็นต๊าบที่ได้รับความนิยมใน

โรงงานอุตสาหกรรมเป็นอันดับที่ 2 รองจากต๊าบร่องเลื้อย

   ต๊าบร่องตรงคืออะไร?

   ต๊าบร่องตรงจะมีฟันตรงสำาหรับการต๊าบที่มีการใช้สารหล่อเย็น ต๊าบร่องตรงจะมีร่องคายเศษในส่วนปลายสุดของฟันต๊าบ 

บริเวณร่องกัด เพื่อจัดการกับเศษจากการต๊าบ โดยผลักดันเศษไปในทิศทางเดียวกับต๊าบ

ความรู้พื้นฐานของต๊าบร่องตรง

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

切りくず排出方向

切りくず排出方向

ตาบรองเลื้อย

ตาบรองตรง

ตาบมือ

ลักษณะของต๊าบร่องตรง :

1. ต๊าบร่องตรงเป็นต๊าบที่เหมาะสมกับการใช้งานประเภทรูทะลุ

2. ใช้แรงบิดในการกัดชิ้นงานต๋ำาที่สุดในตระกูลต๊าบทั้งหมด

3. มีการออกแบบร่องฟันต๊าบเพื่อเพิ่มความแข็งแรงป้องกันการแตกหัก

4. ต๊าบร่องตรงจะไม่ค่อยได้พัฒนาตัวคมกัดเพราะจะเน้นไปในส่วนของการคายเศษ



 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

ความรู้พื้นฐานของต๊าบร่องตรง

แรงบิดในการตัดของต๊าบร่องตรง

   แรงบิดในการต๊าบของต๊าบประเภทตัดเฉือน

แรงบิดเริ ่มต้นจะเพิ ่มขึ ้นเมื ่อเกลียวที ่เป็นแชมเฟอร์เข้าไปถึงชิ ้นงาน และจะสูงสุดเมื ่อเกลียวที ่เป็นแชมเฟอร์ทั ้งหมด 

ตัดเข้าไปในชิ้นงาน และจะคงที่เมื่อตัดผ่านชิ้นงาน หลังจากนั้นแรงบิดจะลดลงเมื่อสิ้นสุดการต๊าบ

   ลักษณะกราฟของแรงบิดการตัด

การทดสอบแรงบิดในการตัดของต๊าบประเภทต่างๆ ต๊าบมือ, ต๊าบร่องเลื้อย, ต๊าบร่องตรง เป็นต้น

เงื่อนไขการตาบ
ตาบ : HSS P2 M8x1.25

ความเร็วการตัด : 6.1 เมตร/นาที
วัสดุชิ้นงาน : Ck60

ประเภทของการตัด : 10mm Through hole

ขนาดของรู : 6.8mm
น้ำมันในการตาบ : น้ำหลอเย็น

เครื่องจักร : เครื่องเจาะ
อุปกรณที่ใชวัด : Piezoelectric torque tester

ประเภทของตาบ กราฟแสดงแรงบิด คำอธิบาย

ตาบมือ (P2)

ตาบรองเลื้อย (P2, 2.5Thread)

ตาบรองตรง (P2, 5Thread)

ตาบตัวที่ 1

(5 threads)

 ตาบตัวที่ 3    

(1.5 threads)

สังเกตไดวากราฟจะคอนขางลาดเพราะการตัด

เพียงเล็กนอยโดยแชมเฟอร แตจะใชระยะเวลา

นานกวาตาบมือตัวอื่นๆ

สังเกตไดวากราฟจะสูงและชันขึ้น 

ตั้งแตแชมเฟอรเขาสูตัวชิ้นงาน ระยะเวลา

การตาบจะสั้นกวาตาบตัวที่สอง

ตาบรองเลื้อยจะดึงเศษขึ้นมาจากรูตาบ 

ซึ่งเปนตัวเลือกที่ดีในการตาบรูประเภทรูตัน 

แรงบิดในการตาบจะใชนอยกวาตาบมือ

ตาบรองตรงจะผลักเศษไปขางหนา 

ซึ่งเปนทางเลือกที่ดีของการตาบรูทะลุ 

แรงบิดในการตาบจะใชนอยกวาตาบทุกประเภท

   แรงบิดในการตัดจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ ชนิดของต๊าบ, แชมเฟอร์, จำานวนฟัน, วัสดุที่ใช้และความแข็งของวัสดุ, 

ประเภทของน้ำามันหล่อลื่น และเศษ



 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

ความรู้พื้นฐานของต๊าบร่องตรง

ความสัมพันธ์ระหว่างเกลียวใน, ต๊าบ และเกจ

  เกลียวในสามารถทำาขึ้นได้ด้วยเครื่องมือตัดหลายประเภท และเครื่องจักรหลายขั้นตอน

  วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำาเกลียวในคือการใช้ต๊าบ

  ต๊าบจะเปลี่ยนแปลงขนาด ความแม่นยำา มิติ และองค์ประกอบของเกลียว เมื่อถูกเจาะเข้าไปอย่างเหมาะสม

  เกจวัดขนาดเกลียว, ความแม่นยำา, P.D., ความพอดี และการทำางานของเกลียว

เกลียวใน

M6X1

เกลียวใน

THREAD PLUG GAGE



 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

ความรู้พื้นฐานของต๊าบร่องตรง

  ต๊าบร่องตรงมีขนาดเกลียวที่ใหญ่กว่าต๊าบทั่วไป เพราะมีขนาดใกล้เคียงขนาดของต๊าบ YAMAWA แนะนำาต๊าบที่มีขนาดใหญ่กว่า

ด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. เมื่อวัสดุชิ้นงานจะหดตัวเล็กลงเนื่องจากลักษณะ และรูปทรงของวัสดุชิ้นงาน

2. เมื่อมีการเคลือบเกลียวในหลังการต๊าบ (แนะนำาต๊าบที่ขนาดใหญ่กว่าความหนาของสารเคลือบ 4 เท่า)

3. เมื่อวัสดุมีแนวโน้มที่จะหดตัวลง หรือต๊าบจะมีแนวโน้มสึกเร็ว เนื่องมาจากวัสดุที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว

4. เมื่อต๊าบด้วยเครื่องที่มีอัตราป้อนและหัวจับแบบแข็ง ให้เลือกต๊าบที่มีขนาดใหญ่ของตัวต๊าบทั่วไปเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อลดการ

    เกิดเกลียวที่ไม่ได้ขนาดตามมาตรฐาน

 
・SP    P2   M10X1.5   P2=+20 ~ +40 μm 
・PO   P3   M10X1.5   P3=+40 ~ +60 μm 
・HT    P3   M10X1.5   P3=+40 ~ +60 μm 
・N-RZ G7 M10X1.5   G7=+76 ~ +89 μm

（SP)

μ

คลาสมาตรฐานของเกลียว แตละประเภทของ

ตาบสำหรับ M10x1.5 และคาของคลาสนั้นๆ



 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

ความรู้พื้นฐานของต๊าบร่องตรง

รุ่นสินค้าของต๊าบร่องตรง

สัญลักษณ์
สินค้า

ชื่อสินค้า คุณลักษณะ ขนาด

IPO
ต๊าบร่องตรงตระกูลไอ สำาหรับงานทั่วไป

ต๊าบ IPO ถูกออกแบบมาสำาหรับวัสดุชิ้นงานที่เป็น
เหล็ก เช่น SPC และ SS400 ที่มีกำาลังการผลิตต่ำา

แนะนำาให้ใช้ความเร็วที่ต่ำากว่า 5เมตร/นาที 
M3-M10

PO
ต๊าบร่องตรง

ต๊าบ PO เป็นต๊าบสำาหรับงานทั่วไป และใช้ในหลาย
อุตสาหกรรม ใช้ในการต๊าบความเร็วต่ำา

แนะนำาให้ใช้ความเร็วที่ต่ำากว่า 10เมตร/นาที

M1.2-M48

U, W, SM

+PO
ต๊าบร่องตรง ตระกูลบวก

ต๊าบ +PO เป็นต๊าบสำาหรับงานทั่วไป และใช้ในหลาย
อุตสาหกรรม ใช้ความเร็วตัดปานกลาง แนะนำาให้ใช้

ความเร็วที่ต่ำากว่า 15เมตร/นาที
M2-M12

PO OX
ต๊าบร่องตรง, ออกไซด์

ต๊าบ PO OX มีผิวออกไซด์ เพื่อป้องกันปัญหา 
เศษหลอมรวมกับเศษชิ้นงาน ในกรณีที่ชิ้นงานมี

ส่วนประกอบของเหล็ก ทาง YAMAWA มีข้อแนะนำา 
ให้ใช้ร่วมกับน้ำามัน แนะนำาให้ใช้ความเร็วตัดที่ 

5-10เมตร/นาที

M1.4-M42

+PO OX
ต๊าบร่องตรง, ออกไซด์

ต๊าบ PO OX มีผิวออกไซด์ เพื่อป้องกันปัญหา 
เศษหลอมรวมกับเศษชิ้นงาน ในกรณีที่ชิ้นงานมี

ส่วนประกอบของเหล็ก ทาง YAMAWA มีข้อแนะนำา 
ให้ใช้ร่วมกับน้ำามัน แนะนำาให้ใช้ความเร็วตัดที่ 

10-15เมตร/นาที

M3-M6

PO LH
ต๊าบร่องตรง สำาหรับเกลียวซ้าย

ต๊าบ PO LH สำาหรับเกลียวซ้าย
M3-M30

U, W

PO V
ต๊าบร่องตรง, เคลือบผิว

ต๊าบ PO V มีการเคลือบผิวที่เหมาะสมกับการต๊าบ M3-M12

LS-PO
ต๊าบร่องตรงก้านยาว

ต๊าบ LS-PO มีด้ามที่ยาวกว่าต๊าบทั่วไปสำาหรับงาน
ต๊าบที่ต๊าบธรรมดาไม่สามารถเข้าถึงได้

M2-M30

U, W

LS-PO V
ต๊าบร่องตรงก้านยาว, เคลือบผิว

ต๊าบ LS-PO V มีการเคลือบผิวที่เหมาะสมกับการต๊าบ

ใช้ในงานที่ต๊าบธรรมดาไม่สามารถเข้าถึงได้
M3-M12

SU+PO

SU-PO ต๊าบร่องตรง สำาหรับงานสแตนเลส

ต๊าบ SU+PO / SU-PO 
เหมาะสำาหรับวัสดุชิ้นงานสแตนเลสที่มีความแข็ง 

และเหนียว เช่นเดียวกับเหล็กโครเมียม 
และเหล็กโมลิดินัม 

M1.4-M42

S-PO
ต๊าบร่องตรง สำาหรับงานลึก

ต๊าบ S-PO เป็นต๊าบร่องสั้น สามารถต๊าบรูที่ค่อนข้าง
ลึก ซึ่งลึกได้มากกว่า 2.5 เท่าของต๊าบปกติ 

เนื่องจากเกลียวเป็นเกลียวสั้น จึงลดแรงเสียดทาน
ในการตัดรวมทั้งทำาให้มีปริมาณน้ำามันหล่อลื่นเข้าไป

ได้มากกว่าปกติ

M2-M42

HC+PO

HC-PO ต๊าบร่องตรง สำาหรับเหล็กกล้าคาร์บอนสูง

ต๊าบ HC+PO / HC-PO เป็นต๊าบร่องตรงที่ออกแบบ
มาเพื่องานรูทะลุ สำาหรับวัสดุชิ้นงานเหล็กกล้า

คาร์บอนสูง เช่น S55C
M1.4-M24



 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

ความรู้พื้นฐานของต๊าบร่องตรง

สัญลักษณ์
สินค้า

ชื่อสินค้า คุณลักษณะ ขนาด

MC-PO
ต๊าบร่องตรงมีรูหล่อเย็น

ต๊าบ MC-PO มีรัศมีภายในรูน้ำามันที่ทำาให้ปริมาณ

น้ำามันเข้าสู่พื้นที่ตัดชิ้นงานได้อย่างน่าพอใจ ทั้งยังช่วย

ทำาให้มั่นใจได้ว่าต๊าบจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

และยังทำาให้ได้เกลียวในที่มีผิวชิ้นงานที่ดีอีกด้วย

M6-M24

EH-PO
ต๊าบร่องตรง สำาหรับวัสดุที่ต๊าบยาก

ต๊าบ EH-PO ต๊าบร่องตรงที่เหมาะสำาหรับรูทะลุ 
เหมาะสำาหรับเหล็กกล้าคาร์บอนสูง ที่มีความแข็ง

35-45 HRC เช่น เหล็กฟอจจิ้ง, 
เหล็กกล้าคาร์บอนสูงชุบแข็ง และเหล็กแม่พิมพ์

M3-M24

ZEN-P
ต๊าบร่องตรง  สำาหรับเหล็กผสมนิเกิล

ต๊าบ ZEN-P เป็นต๊าบรูทะลุที่ใช้สำาหรับเหล็กผสม
นิเกิล หรือนิเกิลเป็นส่วนประกอบหลัก 

มีความต้านทานต่อแรงกัดกร่อนสูง 
และทนความร้อนสูงกว่าเหล็ก

M3-M20

PM-PO
ต๊าบร่องตรง สำาหรับวัสดุที่ต๊าบยาก

ต๊าบ PM-PO สำาหรับเหล็กที่มีความแข็ง 35-45 HRC  
เช่น เหล็กฟอจจิ้ง, เหล็กกล้าคาร์บอนสูงชุบแข็ง 

และเหล็กแม่พิมพ์

นอกจากนี้ทาง YAMAWA ยังผลิตแบบก้านยาวด้วย 
คือ LS-PM-PO

M3-M12



 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

ความรู้พื้นฐานของต๊าบร่องตรง

ข้อแนะนำาจาก YAMAWA ในการเลือกใช้ต๊าบร่องเลื้อยสำาหรับงานรูทะลุ

   YAMAWA ขอนำาเสนอต๊าบร่องเลื้อยเกลียวซ้าย เพื่อทำาเกลียวขวา ด้วยประโยชน์ที่พิเศษกว่าด้วยเกลียวสัมผัสทรงกระบอก 

ที่ลดการเสียดสี ในขณะที่ทำาการดันเศษออก

ต๊าบร่องเลื้อยเกลียวซ้าย สำาหรับสแตนเลส,
รูทะลุ

ต๊าบร่องเลื้อยเกลียวซ้าย สำาหรับไททาเนียม,
รูทะลุ

ต๊าบร่องเล้ือยเกลียวซ้าย สำาหรับงานต๊าบงานต๊าบ
ความเร็วสูง, รูทะลุ

   ต๊าบร่องเลื้อยจะมีการออกแบบฟันแบบดั้งเดิมซึ่งต่างจากต๊าบร่องเลื้อยปกติที่เป็นด้ามยาวสำาหรับรูทะลุ ฟันจะถูกออกแบบเพื่อ

ให้ช่วยขับเศษไปด้านหน้า และขับเศษเหมือนเหมือน PO spiral point grind การพัฒนานี้ขับเศษจากการต๊าบที่ช่วงความเร็ว

ปานกลาง-ความเร็วสูง เมื่อเทียบกับการต๊าบด้วยต๊าบ PO

ในอดีตต๊าบเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการต๊าบ สแตนเลส สำาหรับรูทะลุ คือ SU-PO แต่ในปัจจุบันรุ่น SU+SL ใช้งานได้กับ
สแตนเลส และคุณสามารถเลือกรุ่นใดรุ่นหน่ึงเพ่ือให้พอดีกับความเร็วในการต๊าบ โดยใช้ SU-PO สำาหรับความเร็วต๊าบท่ีน้อยกว่า 
5เมตร/นาที และใช้ SU+SL สำาหรับการต๊าบที่ความเร็วตั้งแต่ 6-18เมตร/นาที แนะนำาการต๊าบด้วย fully synchonous feed 
สำาหรับการต๊าบด้วยความเร็วที่มากกว่า 8เมตร/นาที 
มีขนาดตั้งแต่ M3-M6

           

 

เกลียวในที่ไดจากการตาบโดย SU-PO เกลียวในที่ไดจากการตาบโดย SU+SL

เกลียวในที่ไดจากการตาบที่ความเร็ว 

7เมตร/มิลลิเมตรของเหล็ก SUS304

เกลียวในที่ไดจากการตาบที่ความเร็ว 
15เมตร/มิลลิเมตรของเหล็ก SUS304

เมื่อจำเปนตองตาบความเร็วมากกวา 
8เมตร/มิลลิเมตร เราแนะนำใหติดตั้ง
ตาบในเครื่อง Fully synchronous feed 

SU+SL



 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

ความรู้พื้นฐานของต๊าบร่องตรง

สัญลักษณ์
สินค้า

ชื่อสินค้า คุณลักษณะ ขนาด

AU+SL ต๊าบร่องเลื้อย, เคลือบผิว, รูทะลุ

(ร่องเลื้อยซ้าย)

ต๊าบ AU+SL มีการคายเศษได้ดีกับหลายวัสดุตั้งแต่

เหล็กจนถึงสแตนเลส เป็นต๊าบร่องเลื้อยซ้าย 

ที่มีการออกแบบพิเศษ ช่วยในการคายเศษได้ดี 

ถึงแม้จะต้องต๊าบโดย ความเร็วสูงก็ตาม

M3-M20

SU+SL ต๊าบร่องเล้ือย สำาหรับงานสแตนเลส, รูทะลุ

(ร่องเลื้อยซ้าย)

ต๊าบ SU+SL เหมาะกับงานสแตนเลส 
ที่มีความแข็งและเหนียว เช่นเดียวกับเหล็กโครเมียม 

และเหล็กโมลิบดินัม ใช้กับงานรูทะลุ
เป็นต๊าบร่องเลื้อยซ้าย เมื่อเทียบกับ SU-PO และ 

SU+SL แล้วจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคายเศษ
ที่ดีขึ้น และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

M3-M6

ZET-P ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับงานไททาเนียม,

รูทะลุ (ร่องเลื้อยซ้าย)

ต๊าบ ZET-P เป็นต๊าบร่องเลื้อยซ้าย 
เหมาะสำาหรับงานรูทะลุ ใช้กับวัสดุชิ้นงานประเภท

โลหะผสมไททาเนียม มีความทนทาน เบา 
และทนความร้อน

M3-M20

F-SL ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับการต๊าบความเร็วสูง

รูทะลุ (ร่องเลื้อยซ้าย)

ต๊าบ F-SL เป็นต๊าบร่องเลื้อยซ้ายสำาหรับงานรูทะลุ
ใช้กับงานที่มีรอบความเร็ว 15-25เมตร/นาที

หากใช้ความเร็วต่ำา รูปร่างของเศษ 
และขับเศษอาจจะไม่ค่อยดี และกลายเป็นปัญหาใน

การต๊าบได้

M3-M12

HDISL ต๊าบร่องเลื้อยสำาหรับเหล็ก, ต๊าบแบบแห้ง,

ต๊าบความเร็วสูงพิเศษ (ร่องเลื้อยซ้าย)

ต๊าบ HDISL ถูกออกแบบมาเพื่อการต๊าบแบบแห้ง 
จะมีรูอยู่ที่แกนกลางเพื่อระบายฝุ่นและอากาศ

เหมาะกับรูทะลุ ใช้กับเหล็กกล้าคาร์บอน, 
เหล็กกล้าผสม ใช้งานได้ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน

M6-M20

MHSL ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับเหล็กกล้าคาร์บอน, 

ความเร็วในการต๊าบปานกลาง 

(ร่องเลื้อยซ้าย)

ต๊าบ MHSL เหมาะกับเหล็กฟอจจิ้ง และเหล็ก 
S48C~S55C ชุบแข็ง (20-30HRC)

มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยใช้วัสดุ HSS 
ที่มีความต้านทานการสึกหรอสูง 

และได้มีการเคลือบผิวพิเศษมีการออกแบบเฉพาะ 
MHSLช่วยให้มั่นใจได้ว่า การคายเศษจะเป็นไปได 

้อย่างต่อเนื่อง และพื้นผิวเกลียวใน 
ได้ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น

M6-M16



 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

ความรู้พื้นฐานของต๊าบร่องตรง

บทนำาของ AU+SL 

ตาบรองเลื้อย, เคลือบผิว สำหรับรูทะลุ รองเลื้อยซาย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
 

 
 
   
  

 
 
  

 
 

Coating

Medium carbon steels
งาลกนาปนอบ์ราคา้ลกก็ลหเ

10~20

High carbon steels
งูสนอบราคาลกก็ลหเ

10~20

Alloy steels
มสผา้ลกก็ลหเ

10~20

Low carbon steels
ตนอบ์ราคา้ลกก็ลหเ ่ำ

10~20

< 2 D

Stainless steels
สลเนตแสา้ลกก็ลหเ

5~10
(m/min)

Zinc alloy castings
มสผีสะกงัสะหลโ

20~30
(m/min)

Aluminum alloy castings
มสผอ่ลหมยีนเิมูลอ

20~30

Specification / ดยีอเะลยาร

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 
ึขะจบอรว็รเมาวค ้ ีทุดสัวบักู่ยอน ่ บา๊ตรากนใ้ชใ

Tapping data / บาตรากลูมอข

Tapping condition (M6x1) /  )1x6M( บาตรากขไนอืงเ

Work material
ชใีทุดสัว SCM440

Tapping speed 
บาตรากนใว็รเมาวค 15m/min

Hole size 
ูรงาลกยนูศนาผนสเ Ø 5.0

Tapping length
บาตรากกึลมาวค

9mm, through hole
ุละทูร ,mm9

Machine 
รกัจงอืรคเ

Vertical machining center 
งัตวนแทภเะรปกัจงอืรคเ

Tapping fluid
ำนงอขดินช า บาตนัม

Water soluble oil (Chlorine-free, 20 fold dilution)
ำนา น็ยเอลห

Chamfer condtion after 3,000 hole tapping 
ูร 000,3 วลแปไบาตรากนาผงัลหรอฟเมชแงอขะณษกัล

Conventional tap / ปไวัทบาตAU+SL

Still working!!/ ำทถรามาสงคงัย างานได Wear / ยีสเ

Smooth chip ejection / นืรบารษศเงอขะณษกัล

   เปนตาบรองเลื้อยซายที่มีการออกแบบพิเศษ ชวยในการคายเศษไดดี ถึงแมจะตองตาบ

ดวยความเร็วสูงก็ตามมีการคายเศษที่ดี ใชไดกับหลายวัสดุชิ้นงานตั้งแต เหล็ก 

จนถึงสแตนเลส

 

  ไดมีการเปลี่ยนตำแหนงสัญลักษณจากดามตาบไปอยูในสวนของสี่เหลี่ยมตรงปลาย 

เนื่องจากหากใชเลเซอรยิงที่ดามจะทำใหผิวของดามตาบหยาบ เพื่อรักษาความ

เที่ยงตรงในสวนของผิวของดาม และเสนผาศูนยกลาง

   

 AU+SL ใชไดกับวัสดุที่หลากหลายเนื่องจากการออกแบบฟนเปนพิเศษ 

และมีการเคลือบผิวที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

  AU+SL ทำงานไดดีกับการใชน้ำหลอเย็น



 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

ความรู้พื้นฐานของต๊าบร่องตรง

บทนำาของ MHSL

สำหรับการตาบรูทะลุ 

เหล็กกลาคารบอนปานกลาง

 

 
 

 

The MHSL achieved 
high durability in 
through hole tapping 
of medium hardness 
steel components 
such as automobile 
hub bearing hous-
ings. 

The SL+TIN 
tap with a 
coating  
after the �rst 
taping of an 
internal 
screw 
thread. 

The MHSL has high 
cutting perfor-
mance and produc-
es far better internal 
screw threads with a 
good surface �nish. 

The PO tap 
with no 
surface 
treatment 
after the �rst 
taping of an 
internal 
screw  
Threads. 

ดวยฟนแบบเตเปอร 2ขั้นตอน จะชวยผลักเศษออก

จากรูอยางดี

2 ขั้นตอน ในการพัฒนาการคายเศษ

The old design tap 
developed wear 
quickly and caused 
noise at 1,239 
tapped holes. 

คุณสมบัติของสินคา

อายุการใชงานที่ยาวนาน • • • การผสมผสานกับ Co-HSS ทำใหปองกันการสึกกรอน

และการเคลือบแบบพิเศษที่ใหความคงทนสูง

เพิ่มประสิทธิภาพในการคายเศษ • • • ตาบ MHSL มีการออกแบบฟนเปนพิเศษที่จะ

ทำใหการขับเศษเปนไปไดอยางยอดเยี่ยม

ใหพื้นผิวที่ดี • • • ใหพื้นผิวที่ดีกวา และใหประสิทธิภาพการกัดชิ้นงานที่เหนือกวา

ตัวอยางการตาบ

ตาบ MHSL ใหความแข็งแรง

คงทนสูงในการใชงานประเภท

รูทะลุ ในงานที่เปนเหล็กที่มี

ความแข็งปานกลางเปนสวน

ผสม เชน ตลับลูกปนในรถยนต

รูปทรงของฟนตาบ

ขอมูลการตาบ



 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

ความรู้พื้นฐานของต๊าบร่องตรง

การเลือกต๊าบร่องตรง และต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับงานรูทะลุ ขึ้นอยู่กับวัสดุชิ้นงาน
* Red colored tap : Taps for fully synchronized feed

วัสดุชิ้นงาน
คุณลักษณะของวัสดุ

ชิ้นงาน
ต๊าบที่แนะนำา คุณลักษณะของต๊าบ สภาพผิว ความเร็ว

ที่แนะนำา

เหล็กกล้า
คาร์บอนต่ำา

มีความสามารถในการถูกกัด

หรือกลึงสูง อย่างไรก็ดี 

มีโอกาสเกิดเศษเชื่อมติดได้

สูงเช่นกัน

IPO สำาหรับเครื่องจักร / ต๊าบมือ OX ~5

PO OX ออกไซด์ OX 5~10

+PO OX ออกไซด์ OX 10~15

SU+PO
SU-PO

สำาหรับสแตนเลส OX ~10

SU+SL สำาหรับสแตนเลส OX 10~15

PO V เคลือบผิว Coating 10~20

AU+SL เคลือบผิว Coating 10~20

F-SL สำาหรับงานต๊าบความเร็วสูง Coating 15~25

HDISL
สำาหรับการต๊าบความเร็วสูงเป็น

พิเศษ/ สำาหรับต๊าบแบบแห้ง
Coating 20~50

เหล็กกล้า

คาร์บอน

ปานกลาง

เป็นวัสดุชิ้นงานที่ใช้กันทั่วไป

มีความสามารถในการถูก

กัด หรือกลึง ได้สูง หรือ

สามารถต๊าบได้ง่ายด้วยต๊าบ

ทั่วไป

PO สำาหรับงานทั่วไป - 5~10

+PO สำาหรับงานทั่วไป - 10~15

PO OX ออกไซด์ OX 5~10

+PO OX ออกไซด์ OX 10~15

PO V เคลือบผิว Coating 10~20

AU+SL เคลือบผิว Coating 10~20

SU+PO

SU-PO
สำาหรับงานสแตนเลส OX ~10

SU+SL สำาหรับงานสแตนเลส OX 10~15

S-PO สำาหรับงานรูลึก OX 5~10

MC-PO สำาหรับต๊าบที่มีรูหล่อเย็น - 5~10

F-SL สำาหรับการต๊าบความเร็วสูง Coating 15~25

HDISL
สำาหรับการต๊าบความเร็วสูงเป็น

พิเศษ/ สำาหรับต๊าบแบบแห้ง
Coating 20~50

เหล็กกล้า

คาร์บอนสูง

เป็นวัสดุชิ้นงานที่มีความแข็ง

เพิ่มขึ้นตามปริมาณคาร์บอน

และส่งผลต่อการสึกของต๊าบ

ที่เร็วขึ้น

HC+PO

HC-PO
สำาหรับเหล็กกล้าคาร์บอนสูง - 5~10

PO V เคลือบผิว Coating 5~10

AU+SL เคลือบผิว Coating 10~20

S-PO สำาหรับงานรูลึก OX 5~10

MHSL
สำาหรับเหล็กกล้าคาร์บอน

ปานกลาง
Coating 10~20

เหล็กกล้าผสม

จะมีความแข็ง และเหนียว

ส่งผลให้ต๊าบสึกเร็ว และ

อาจเกิดปัญหาขึ้นได้

AU+SL เคลือบผิว Coating 20~30



 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

ความรู้พื้นฐานของต๊าบร่องตรง

วัสดุชิ้นงาน
คุณลักษณะของวัสดุ

ชิ้นงาน
ต๊าบที่แนะนำา คุณลักษณะของต๊าบ สภาพผิว ความเร็ว

ที่แนะนำา

สแตนเลส

มีคุณสมบัติเหนียวและแข็ง เมื่อต๊าบ 

แล้วอาจจะเกิด ปัญหาเกลียวไม่

สมบูรณ์ หรือมีเศษเช่ือมติดเศษท่ีออก 

มาจะมีความแข็ง และยาวซึ่งอาจจะ

ทำาให้เกิดปัญหาเวลา คายเศษได้

SU+SL สำาหรับสแตนเลส OX 5~15

SU+PO

SU-PO
สำาหรับสแตนเลส OX ~10

ไททาเนียม

มีคุณสมบัตินำาความร้อนต่ำาดังนั้น 

ความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาต๊าบจะเกิด 

ขึ้นที่คมตัดของต๊าบสูง ทำาให้เกิดเศษ

เชื่อมติดหรือต๊าบสึกเร็ว และยังทำาให้ 

เกิดการแตกหักของคมตัดด้วย ส่งผล

ให้ต๊าบหัก

ZET-P สำาหรับไททาเนียม NI 5~10

นิเกิล

วัสดุนี้มีความคงทนสูงความสามารถ 

ในการกัด หรือกลึงต่ำามาก มักจะเกิด

ปัญหาเรื่องเศษเชื่อมติด หรือต๊าบสึก

อย่างเร็ว นอกจากน้ีหลังจากต๊าบแล้ว 

ตัววัสดุมักจะ เกิดการหดตัวสูง 

และยังส่งผลให้ ต๊าบหักง่ายด้วย

ZEN-P สำาหรับนิเกิล

NI

+

OX

5~10

อลูมิเนียมหล่อ

สัญลักษณ์วัสดุ

วัสดุนี้จุดหลอมเหลวต่ำา จึงมีโอกาส
เกิดเศษเชื่อมติดได้ง่าย วัสดุมีความ 

เหนียว และนิ่มถ้าไม่ใช่ต๊าบ 
คุณภาพสูง อาจจะทำาให้เกิดเกลียวใน 

ไม่สมบูรณ์ได้ง่าย และ มักจะเกิด 
ปัญหาวัสดุหดตัวลง

AU+SL เคลือบผิว Coating 20~30

N-CT PO สำาหรับคาร์ไบด์ - 10~20

เหล็กชุบแข็ง

เหล็กถูกชุบจะมีความแข็งเกิน 40

HRC มักจะไม่เหมาะสมกับการทำา 

เกลียว ด้วยต๊าบทั่วไป และอาจทำา

ให้มีปัญหาในเรื่องของอายุการใช้

งานของต๊าบรวมถึงต๊าบอาจหักได้ 

ดังนั้น ถ้าต้องการต๊าบวัสดุชิ้นงานนี้ 

เป็นจำานวนมาก แนะนำาให้ใช้รุ่นต๊าบ 

เฉพาะสำาหรับวัสดุชิ้นงานนี้

MHSL
สำาหรับเหล็กกล้าคาร์บอน

ปานกลาง
Coating 10~20

EH-PO

(สำาหรับเหล็ก

แข็ง 25-

35HRC)

สำาหรับวัสดุที่ต๊าบยาก - ~5

PM-PO

(สำาหรับเหล็ก

แข็ง 35-

45HRC)

สำาหรับวัสดุที่ต๊าบยาก - ~5



 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

ความรู้พื้นฐานของต๊าบร่องตรง

การแก้ปัญหาของต๊าบร่องตรง และวิธีการแก้ไข

• ปัญหาต๊าบแตกร้าว
   ต๊าบร่องตรงจะไม่ค่อยมีปัญหาต๊าบแตกร้าวมากนัก ถ้าคุณมีปัญหาการต๊าบด้วยต๊าบร่องตรง อาจจะเป็นปัญหาในลักษณะของ

เศษคายออกได้ไม่ดีในกรณีนี้ให้ลองเช็คตามนี้

   • สโตรกในการกัดงานของต๊าบเพียงพอหรือไม่?

   • มีพื้นที่คายเศษเพียงพอหรือไม่?

①การเคลือนไหวยอนกลับเริ่มตนที่จุดสิ้นสุดของเกลียว

ที่5  

รากของเศษอยูภายในรู และเศษถูกทำให

พันกันในขณะที่ตาบเคลื่อนที่ยอนกลับ

②การเคลือนไหวยอนกลับเริ่มตนขึ้นที่จุดสิ้นสุดของเกลียวที่8 

หรือไปไกลกวามุมกัด

ตาบรองตรงผลักเศษไป

ขางหนา การตาบไมมีปญหา

③ไมมีพื้นที่พอ สำหรับการขับเศษอยาง 

ราบรื่น

 ④มีเศษอยูในพื้นที่รองรับ และเมื่อมีเศษใหมจึงไมสามารถ

ถูกขับออกไปไดอยางราบรื่น

ไมมีพื้นที่สำหรับการขับเศษ เมื่อเศษถึงดานลางของ

พื้นที่รองรับเศษจึงไมสามรถขับออกไดอยางราบรื่น

 

5 ฟน
3 ฟน  
5 ฟน



 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

ความรู้พื้นฐานของต๊าบร่องตรง

เกลียวในที่มีขนาดโตเกินไป  

 
1.  อัตราปอนของเคร่ืองจักรกับพิตชของเกลียวไมตรงกัน ทำใหอัตราปอนของเคร่ืองจักรเปนตัวนำพิตชเกลียว 
2.  ตาบกัดสวนเกลียวในผิด
3.  ระหวางตาบ, แกนหมุนของเคร่ืองจักร และรูกอนตาบของช้ินงาน มีตำแหนงศูนยกลางไมตรงกัน
4.  ใชตาบผิดคลาสกับชิ้นงาน
5.  เจาะขนาดรูกอนตาบผิดขนาด
6.  ตาบมีรอยสึกผิดปกติ หรือสึกจนเกินอายุการใชงานแลว
7.  สารหลอลื่นไมเพียงพอ หรือใชสวนผสมผิดประเภท
8.  มีเศษติดที่รองคายเศษของตาบ
 
ตาบกัดงานที่มีขนาดเล็กกวา  
1.  ตาบมีคมกัดไมเพียงพอ 
2.  ใชตาบผิดคลาสกับชิ้นงาน
3.  เมื่อใชเกจเช็ค ที่รูชิ้นงานมีเศษ หรือครีบหลงเหลืออยู
4.  เม่ือตาบทอ หรือช้ินงานท่ีเปนทรงผนังบาง คาเสนผาศูนยกลางเกลียวจะหดลง
5.  วัสดุที่ตาบหดตัวหลังการตาบเชน ไททาเนียม
6.  ใชความเร็วที่เหมาะสมในขณะที่หมุนกลับ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายเกลียว
7.  เพิ่มองศามุมกัด
 
 
   การทำเกลียวในโดยใชตาบนั้น ความเที่ยงตรงของเกลียวในขึ้นอยูกับตัวตาบที่เปนตัวนำพิตช

เกลียวที่จะเกิดขึ้น

 
 

 
 
   เกลียว M6x1 จะหมายถึง หมุน 1 รอบเคลื่อนที่ไปขางหนาได 1 มิลลิเมตร ถาเครื่องจักรมีขอ

ผิดพลาดในการเคลื่อนที่ 1 รอบอยู 2 ไมโครเมตร ในการทำเกลียวใน ถึงแมสวนอื่นๆ ของเกลียวใน

เชน เสนผาศูนยกลางจะถูกตองก็ตาม แตเมื่อใชเกจวัด จะพบวาเกลียวในมีขนาดโต และความยาว

เกลียว 12 มิลลิเมตร จะมีขอผิดพลาดอยู 24 ไมโครเมตร 
 

 
 
 
 
 

    ดังนั้น การจะทำใหเครื่องจักร และตาบมีการเคลื่อนที่พรอมกันนั้น ตองใชหัวจับแบบ 

synchronized 

 
 

 

    สวนในกรณีใชกับเครื่องจักรทั่วไปที่ไมมีระบบ synchronized ใหใชหัวจับแบบ tension / compression โดยหัวจับจะ

ปรับตาบใหหมุนไปตามพิตช ซึ่งจะตองมีการปรับอัตราปอนที่เหมาะสม (ภายใน5%) อีกครั้งหนึ่ง

 
 



ความรู้พื้นฐานของต๊าบร่องเลื้อย

 

 
 

 
 

 
 

 

“ความรูพื้นฐานของตาบรองเลื้อย”

เปดตัวเมื่อ ธันวาคม 2016

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดจากลิงคขางลางนี้

http://www.yamawa.com/en/support/catalog/index.html

   YAMAWA ขอแนะนำเทคนิคที่สำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑของ YAMAWA 

ซึ่งมาจากคำถามที่พบไดบอยจากลูกคาหลายๆทาน

   หลังจากอานเทคนิคในหัวขอนี้แลว เรามั่นใจวาคุณจะพบวิธีที่งาย

และเขาใจเทคนิคตางๆ

   ดูเทคนิคอื่นๆ เพิ่มเติมไดที่ 

http://www.yamawa.com/en/support/tips/index.html

"ความรู้พื้นฐาน" แต่ละรุ่น

"วิธีการใช้งาน แคตตาล็อก YAMAWA"

"กระเป๋าความรู้"




