
กระเปาความรู เมื่อคุณมีปญหาการตาปNo. 005 Roll Taps

[คำถาม]

[คำตอบ]

เรากำลังจะใชโรลตาปเปนครั้งแรก รบกวนชวยแนะนำวิธีการใชใหไดไหม 

เพราะเทาที่ทราบมา มันไมงายที่จะควบคุมขนาดของรูกอนตาป

การใชโรลตาปอยางเหมาะสมนั้นไมยาก ถาคุนเคยกับวิธีการเลือกวาจะใชโรลตาป เพียง

ถาเราทำตามมาตรฐานที่กำหนดใหก็จะใชงานไดดีขึ้น ผมวามันมีทางลัดที่จะชวยได

• เมื่อคุณมีประสบการณในการใชโรลตาป คุณจะมีวิธีของตัวเองในการใช อยางไรก็ดี ผมจะนำเสนอพื้นฐานการใชโรลตาป
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พื้นฐานการเลือกโรลตาป

วัสดุชิ้นงานที่จะทำการตาป

ขั้นแรกของการเลือกโรลตาป

วิธีการตรวจสอบคลาสเกลียวใน

สำหรับเกลียวแรกใหเตรียมรูกอนตาป

ที่ใหญกวาคำแนะนำเล็กนอย

ตาบดวยโรลตาปที่เลือกไว

①

เมื่อเช็คดวย Go ปลั๊กเกจแลว

แนน ใหใชตาบที่มีคลาสสูงขึ้น

②

ถาเช็ค NoGo ปลั๊กเกจแลว

ทะลุผานใหใชตาปที่มีคลาสต่ำลง

③

ถาเช็ค Go และ NoGo แลว OK แสดงวาเราเลือกตาปได

ถูกตองแลว

● ควรตรวจสอบวัสดุชิ้นงานที่เหมาะจะใชโรลตาป โดยโรลตาปจะเหมาะกับ

อโลหะ เชน อลูมิเนียม, เหล็กนิ่ม ไมใชเหล็กหลอหรือเหล็กแข็ง

●

●

●

YAMAWA N+RS ใชสำหรับอโลหะเชน อลูมิเนียม และ N+RZ สำหรับ

เหล็กนิ่ม ถาตองการเพิ่มอายุการใชงานใหใช HP+RZ

ผมแนะนำ Plug แชมเฟอรสำหรับรูทะลุ และ Bottoming แชมเฟอรสำหรับ

รูตัน

ผมแนะนำใหมาใชคลาสมาตรฐานเกลียวสำหรับการสวมฟต

●

※

สำหรับเกลียวแรกใหเตรียมรูกอนตาปที่ใหญกวาคำแนะนำเล็กนอย
ถารูกอนตาปมีขนาดเล็กเกินไป จะทำใหเกิดปญหาการขึ้นรูปเกลียว

ที่เยอะเกินไป และเกิดตาบหักได

●

①

②

เริ่มตนการตาบดวยโรลตาปครั้งแรก

เมื่อเช็คดวย Go ปลั๊กเกจแลวแนน 

ใหใชตาปที่มีคลาสสูงขึ้น

เมื่อเช็ค NoGo ปลั๊กเกจแลว ทะลุผานใหใชตาป

ที่มีคลาสต่ำลง

③ ถาเช็ค Go และ NoGo แลว OK แสดงวาเราเลือก

ตาบไดถูกตองแลว

การอธิบายที่ผานมาดูยาก 

แตทางเรารูสึกวานาจะทำได

ถาทำทีละขั้นตอนที่แนะนำ

ตองทำไดแน มาเลือกขนาดของรู

กอนตาปกันกอนเถอะ
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ในการกำหนดรูกอนตาป จะทำไปพรอมกับการเช็ค Minor diameter

ดวยปลั๊กเกจ หรือพินเกจ

ในการทดลองตาป เพื่อความปลอดภัย รูกอนตาปจะถูกกำหนดใหมีขนาดใหญกวามาตรฐานเล็กนอย แลวคอยๆปรับลดเพื่อหาขนาดที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง

(ขั้นตอนพื้นฐานในการกำหนดรูกอนตาป)

③วัด Minor diameter ของเกลียวในที่ไดรับการตรวจ เช็คจาก GO และ NOGO เกจ       แลว OK

④ ⑤

ถาเช็ค GO ปลั๊กเกจ แลว

NG ใหตาปใหมโดยการใช

รูกอนตาปที่ใหญขึ้น

ถาเช็คดวย NOGO ปลั๊กเกจ

แลว NG ใหทำการตาปใหม 

โดยใชรูกอนตาปเล็กลง

ถารูกอนตาปเล็กลง การขึ้นรูปเกลียว

อาจเยอะเกินไป

ถารูกอนตาปใหญขึ้น การขึ้นรูปเกลียว

อาจนอยเกินไป

⑥
ถาเช็คดวย GO และ NOGO ปลั๊กเกจแลว OK แสดงวา

เราไดเลือกรูกอนตาปที่เหมาะสมแลว

ถาตองมีการปรับรูกอนตาป ใหใหญขึ้น หรือเล็กลงจะปรับ

อยางไร

สมมติฐาน  ให A = เปาหมายขนาดของ Minor diameter

                  B = Minor diameter หลังจากตาป

                  C = คาที่จะปรับ

จะคำนวนไดจาก C = (A-B)
2

< ตัวอยางการปรับคารูกอนตาป >

M6x1 เปาหมายของ Minor diameter ถูกกำหนดไวที่ 5.0 มิล (% เกลียวสวม = 93%)

ถาเราสมมติ ใหตั้งคารูกอนตาปเทากับ 5.4 มิล จะไดเกลียวที่มีคา Minor diameter 4.8 มิล

(% เกลียวสวมเทากับ 111%) ก็จะเหมือนกับขอ ④ ที่โชวอยูดานบน

ในกรณีนี้สูตรจะเปน (5.0-4.8)/2 = 0.1 ถาเราเพิ่มขนาดรูขึ้น 0.1 มิล จาก 5.4 มิล จะไดเกลียวที่มี Minor

diameter ใกล 5.0 มิล ในทางกลับกันเราใชรูกอนตาบขนาด 5.6 มิล ไดเกลียวที่มี Minor diameter 

ขนาด 5.2 มิล (% เกลียวสวมเทากับ 74%)

ในกรณีนี้สูตรจะเปน (5.0-5.2)/2 = 0.1 ถาเราลดขนาดรู 0.1 มิล จาก5.6 มิล เราจะไดเกลียวที่มี Minor

diameter ใกล 5.0 มิล

ในรูปที่ ⑥ ถารูกอนตาปเปน 5.5 มิล เราก็จะไดเกลียวที่ Minor diameter ขนาด 5.0 มิล

ในความเปนจริงอาจไมงายขนาดนี้ แตวิธีนี้ถือเปนวิธีคำนวณรูกอนตาปอยางงาย

เครื่องมือที่ใชเช็ครูกอนตาป

ใหใช CPC-S (เครื่องมือสำหรับ

ตรวจสอบ Minor diameter

สำหรับตาปตัดเฉือน

เช็คพิน สำหรับรูกอนตาป : CPC-S
เราสามารถตรวจสอบ Minor diameter ในอัตราสวนของเกลียวสวม

100% - 70% ลดทีละ 5% ได


