Live centres with accuracy parts
ตัวยันศูนย์ สําหรั บงานกลึงทีเน้ นคุณภาพ และความแม่ นยํา

ตัวยันศูนย์เป็ นเครื องมือทีช่วยสําหรับยึดชินงานทีจุดศูนย์ตรงกลางของชินงาน เพือเพิมความแม่นยําในการจับยึดชินงาน โดยลักษณะทัวไปหัว
ของตัวยันศูนย์จะมีมมุ

° แต่สําหรับงานทีต้ องการกลึงด้ วยแรงกดสูงหัวของตัวยันศูนย์จะมีมม
ุ

°

ในการใช้ งานทัวๆไปของตัวยันศูนย์ (live centre) จะเน้ นงานทีต้ องการความร่วมศูนย์ โดยเฉพาะงานทีต้ องมีการทํางานตังแต่ กระบวนการ
ขึนไปโดยทียังคงความแม่นยําไว้ ได้ ยกตัวอย่างเช่นการกลึงชินงานโดยเครื องกลึง (Lathe) จากนันส่งชินงานไปชุบผิวแข็ง และอบคืนตัว สุดท้ าย
จะทําการเจียระไนผิวงาน การใช้ ตวั ยันศูนย์ในกระบวนการกลึง และเจียระไน จะส่งผลให้ ชินงานมีคา่ ความร่วมศูนย์ และมีความแม่นยําสูงสุด
นอกจากนันตัวยันศูนย์ยงั สามารถใช้ สําหรับชินงานทีมีความยาว เนืองจากชินงานทีมีความยาวขณะทีทําการกลึงผิว ชินงานจะเกิดการแกว่ง
ส่งผลให้ ชินงานไม่ได้ ขนาดตามทีออกแบบไว้ รวมถึงอาจจะเกิดอันตรายเนืองจากชินงานหลุดออกจากหัวจับ
ตัวยันศูนย์ (live centre) สามารถใช้ กบั งานทีเน้ นค่าความร่ วมศูนย์ได้ อย่างหลากหลาย ซึงจะไม่จํากัดเฉพาะงานของเครื องกลึง แต่ยงั สามารถ
ใช้ ในการตังค่าเครื องหัวแบ่งโลหะ (Dividing Head), เครื องเจียระไน, เครื องมือ และชุดใบมีดเครื องเจียระไน รวมถึงอุปกรณ์อืนๆได้ ทําให้ ตวั ยัน
ศูนย์สามารถใช้ กบั งานทีต้ องการค่าความร่ วมศูนย์ในกระบวนการผลิตต่างๆได้ อย่างดีเยียม
ข้ อดีของตัวยันศูนย์ ROEHM
 ด้ วยลูกปื นพิเศษจากประเทศเยอรมันทําให้ ชินกลึงจะมีค่าความร่ วมศูนย์สงู สุด และสามารถช่วยในการลดแรงกัดของใบมีดขณะกลึง
งานอย่างดีเยียม
 ด้ วยสารหล่อลืนชนิดพิเศษส่งผลให้ การใช้ ตวั ยันศูนย์สามารถใช้ ได้ อย่างยาวนาน และต้ องการการบํารุ งรักษาเพียงเล็ กน้ อย
 ด้ วยรู ปทรงทีเหมาะสม และเพรี ยวบางจึงไม่สง่ ผลต่อกระบวนการกลึง
 เคสของตัวยันศูนย์ (Body) ทําขึนจากการอัดขึนรู ป (forging) ส่งผลให้ ตวั ยันศูนย์มีความแข็งแรงสูง
A live centre, often shortened to centre, is a tool that has been ground to a point to accurately position a workpiece on
an axis. They always have an included angle of 60°, but in heavy machining situations an angle of 75° is used.
The primary use of a live centre is to ensure concentric work is produced; this allows the workpiece to be transferred
between machining (or inspection) operations without any loss of accuracy. A part may be turned in a lathe, sent off
for hardening and tempering and then ground between centers in a cylindrical grinder. The preservation of
concentricity between the turning and grinding operations is crucial for quality work.

A live center is also used to support longer workpieces where the cutting forces would deflect the work excessively,
reducing the finish and accuracy of the workpiece, or creating a hazardous situation.

A live centre has applications anywhere that a centered workpiece may be used; this is not limited to lathe usage but
may include setups in dividing heads, cylindrical grinders, tool and cutter grinders or other related equipment. The
term between centres refers to any machining operation where the job needs to be performed using live centers.

Live Centres
ADVANTAGES AT A GLANCE of ROEHM Liver centres





Maximum concentricity and optimal force absorption thanks to proven precision bearings
Special lubrication for long service life and little required maintenance
Minimum interference contour thanks to slender housing shape
Body made of forging blanks

Roehm live centres

