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บทคัดย่อ 

บทความนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการอบอ่อนหลงัการเช่ือมด้วยความเสียดทานเหล็ก 

AISI 1045 ซึง่ในการทดลองภายใต้เง่ือนไขการเช่ือมคือ แรงดนัในการอดั 20 , 30 และ 40 บาร์ เวลาในการอดั 2 , 

3 และ 4 วินาที ความเร็วรอบ 1,800 รอบต่อนาที อณุหภูมิในการอบอ่อน 790 องศาเซลเซียส นําชิน้งานทดสอบ

แรงดึง ทดสอบความแข็ง และตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคท่ีบริเวณรอยเช่ือม  หลงัทําการวิเคราะห์ผลจากการ

เช่ือมด้วยความเสียดทาน พบว่าแนวเช่ือมมีความแข็งแรงมากกว่าชิน้งาน เพราะจากผลการทดสอบแรงดึง

ตําแหน่งท่ีขาดออกจากกนัอยู่นอกบริเวณแนวเช่ือมซึง่อยู่ในส่วนของชิน้งาน และค่าความต้านทานแรงดงึชิน้งาน

เช่ือมทัง้ 3 เง่ือนไขไมแ่ตกตา่งกนั เวลาและแรงดนัท่ีใช้ในการอดัท่ีเพ่ิมสงูขึน้ส่งผลต่อความแข็งของแนวเช่ือม โดย

เวลาและแรงดันในการอัดท่ีสูงขึน้ส่งผลให้ความแข็งของแนวเช่ือมลดลง โครงสร้างจุลภาคของแนวเช่ือมทุก

เง่ือนไขในการทดลอง ไม่แตกต่างกันอนัเน่ืองมาจากผลของการอบอ่อนหลงัการเช่ือม เพราะการอบอ่อนทําให้

โครงสร้างถกูปรับสภาพอยู่ในสภาวะท่ีสมดลุ 
 

คาํสําคัญ : การเช่ือมด้วยความเสียดทาน , การอบออ่น , เหลก็กล้าคาร์บอนปานกลาง 

 

Abstract 

The purpose of this paper was to study influence of annealing after friction welding of AISI 

1045 steel with the experimental welding condition of 20, 30 and 40 bars compressor, compressing 

time for 2, 3 and 4 seconds, 1,800 rpm and annealing temperature of 790 degree Celsius. The work 

piece was tested for tensile stress, hardness and microstructure at the weld bead after the analysis of 

result of friction welding and it was found that the weld bead had more strength than the work piece 

since according to the result of tensile stress test, it was torn at the position outside the weld bead on 

the work piece and there was no difference of resistance value for tensile stress under 3 conditions. 

The increase of time and compressor used in compressing process affect the strength of weld bead 

by mean that the increase of time and compressor reduced the strength of weld bead. The structures 

of weld bead under all experimental conditions had no significant difference due to the result of  
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annealing after welding since the annealing caused its structure to be reconditioned to produce 

balance of the structure.  
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คาํนํา 

 การเช่ือมตอ่วสัดดุ้วยความเสียดทานเป็นอีกวิธีการหนึง่ท่ีให้รอยเช่ือมท่ีดี มีคา่ความแข็งสงูเน่ืองจากสามารถ

เช่ือมชิน้งานได้ทัง้หน้าสมัผสั แตกต่างจากการเช่ือมด้วยวิธีการอ่ืนท่ีเช่ือมได้เฉพาะผิวด้านนอกเท่านัน้ไม่สามารถ

ซมึลึกเข้าถึงด้านในของชิน้งานได้  อีกทัง้การเช่ือมโดยวิธีการอ่ืนนัน้ต้องอาศยัช่างฝีมือท่ีมีทักษะ ความชํานาญ 

คุณสมบัติลวดเช่ือมก็มีส่วนสําคัญในการเช่ือม  ซึ่งในการเช่ือมด้วยความเสียดทานนัน้ถูกนํามาใช้ใน

ภาคอุตสาหกรรมมากขึน้ จึงทําให้มีผู้สนใจศึกษาวิจัยเก่ียวกับการเช่ือมด้วยความเสียดทานมากขึน้เช่นกนั  ซึ่ง

วสัดุท่ีนํามาเช่ือมด้วยความเสียดทานนัน้มีทัง้วสัดุชนิดเดียวกนั และวสัดตุ่างชนิดกนั การศึกษาวิจัยเคร่ืองเช่ือม

ด้วยแรงเสียดทาน [1]  เวลาในการเสียดทาน [2] แรงดันและเวลาในการเช่ือม [3] ความเร็วรอบในการหมุน

ชิน้งาน [4] ตลอดจนการพฒันาเทคนิคการเช่ือมแบบแรงเสียดทานสําหรับเช่ือมต่อโลหะ [5]  และในเง่ือนไขอ่ืนท่ี

กําลงัศกึษาอยู่ ในสว่นของงานทดลองนีเ้ป็นการศกึษาอิทธิพลของอณุหภูมิในการอบอ่อนหลงัการเช่ือมท่ีมีผลต่อ

รอยเช่ือมเหลก็ AISI 1045  และศกึษาในสว่นของอิทธิพลเวลาในการเสียดทาน  แรงดนัในการเสียดทาน โดยการ

ทดลองนีจ้ะทําการทดสอบความแข็งท่ีจดุกึง่กลางแนวนอนของชิน้งาน ทดสอบแรงดงึเพ่ือหาค่าความแข็งแรงของ

รอยเช่ือม และวิเคราะห์โครงสร้างจลุภาคของรอยเช่ือมเพ่ือหาขนาดของเกรน (Grain size) บริเวณรอยเช่ือม 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

เคร่ืองมือและวิธีการศึกษา 

ในการทดลองได้ใช้หลกัการเช่ือมด้วยความเสียดทานโดยอาศยัหลกัการเปลี่ยนความเสียดทานเป็น

พลงังานความร้อนเพ่ือให้ชิน้งานสองชิน้เช่ือมต่อกัน โดยในการเช่ือมจะจับยึดชิน้งานด้านหนึ่งไม่ให้หมุน และ

ชิน้งานอีกด้านจะหมนุด้วยความเร็วรอบตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ จากนัน้เพ่ิมแรงดนัให้กบัชิน้งานฝ่ังท่ีไม่หมนุให้

เกิดความเสียดทานกบัชิน้งานฝ่ังท่ีกําลงัหมนุ โดยใช้เวลาในการเสียดทาน 4 วินาทีแรงดนัในการเสียดทาน 14 bar 

จนเกิดความร้อนขึน้บริเวณท่ีเสียดทานอณุหภมิูใกล้ถงึจดุหลอมละลายก่อนท่ีจะให้แรงดนัในการอดัอดัชิน้งานทัง้

สองให้เกิดการเช่ือมประสานกนัขึน้ โดยใช้เวลาในการอดัตามเง่ือนไขท่ีกําหนดเม่ือชิน้งานทัง้สองชิน้ประสานรวม

เป็นเนือ้เดียวกนัแล้วให้หยดุความเร็วในการหมนุทนัที และปลอ่ยชิน้งานให้เย็นตวัก่อนนําชิน้งานออกจากอปุกรณ์

จบัยดึ ดงัแสดงในรูปท่ี 1  

 

รูปที่ 1 แสดงลกัษณะการจบัยดึและเช่ือมด้วยความเสียดทาน [6] 
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เคร่ืองเช่ือมด้วยความเสียดทาน 

       ในการทดลองครัง้นีไ้ด้ประยุกต์ใช้เคร่ืองกลึงยันศูนย์เป็นเคร่ืองเช่ือมด้วยความเสียดทาน และทําการ

ออกแบบหวัจบัและระบบแรงดนัไฮดรอลิกส์ฝ่ังชิน้งานท่ีไม่หมนุใช้ในการเช่ือมด้วยความเสียดทาน เพ่ือใช้ในการ

ทดลองครัง้นี ้ซึง่ได้จดัสร้างขึน้ตามเง่ือนไขของการทดลอง ในการนําเคร่ืองกลงึยนัศนูย์มาประยุกต์ใช้ในการเช่ือม

ด้วยความเสียดทานนอกจากจะสามารถกําหนดความเร็วรอบในการหมนุได้แล้ว การหยุดชิน้งานในทนัทีทนัใดก็

สําคัญ ต้องอาศัยเคร่ืองกลึงท่ีใช้ระบบมอเตอร์ชนิดมีเบรคแบบแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ Electromagnetic Brakes 

Motor  ทําให้หยดุหวัจบัได้โดยทนัทีทนัใด  

 

รูปที่ 2 เคร่ืองเช่ือมด้วยความเสียดทาน 

วัสดุที่ใช้ในการทดลอง 

 ในการทดลองครัง้นีว้สัดท่ีุเลือกใช้คือเหลก็กล้าคาร์บอนปานกลาง ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 10 มิลลิเมตร 

ความยาว 100 มิลลิเมตร ทําการกลงึผิวหน้าชิน้งานให้เรียบ จํานวนสองชิน้ ดงัแสดงในรูปท่ี 3 มาทําการเช่ือมต่อ

กนัด้วยความเสียดทาน หลงัจากนัน้นําชิน้งานท่ีผ่านการเช่ือมต่อกนัแล้วไปทําการอบอ่อนเพ่ือคลายความเครียด

หรือเพ่ือทําให้ความแข็งของชิน้งานลดลงกลายเป็นเหลก็ท่ีออ่นน่ิม 

 

รูปที่ 3 ชิน้งานเหลก็ AISI 1045  ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 10 มิลลิเมตร ยาว 100 มิลลิเมตร 

วิธีการทดลอง 

 ในการทดลองนีไ้ด้กําหนดเง่ือนไขในการทดลองไว้ 6 เง่ือนไข คือ ความเร็วรอบ, แรงดนัในการเสียดทาน, 

เวลาในการเสียดทาน, เวลาในการอดั, แรงดนัในการอดั และอณุหภมิูในการอบอ่อน โดยค่าเง่ือนไขในการทดลอง

ดงัแสดงในตารางท่ี 1   

ชดุควบคมุ 

ปัม้นํา้มนัไฮดรอลิกส์ 

หวัจบัฝ่ังชิน้งานไมห่มนุ 

หวัจบัฝ่ังชิน้งานหมนุ 

กระบอกไฮดรอลิกส์ 
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ตารางที่ 1 เง่ือนไขการทดลอง 

รายการ                         คา่เง่ือนไข 

ความเร็วรอบ    1,800 rpm 

แรงดนัในการเสียดทาน   14 bar 

เวลาในการเสียดทาน   4 sec 

เวลาในการอดั    2 , 3 , 4 sec 

แรงดนัในการอดั    20 , 30 , 40 bar 

อณุหภมิูในการอบออ่น   790  c 

 

 

จากนัน้นําชิน้งานท่ีตดัได้ความยาว 100 มิลลิเมตร ทําการกลงึผิวหน้าชิน้งานให้เรียบ จบัยึดบนเคร่ือง

เช่ือมด้วยความเสียดทาน และทําการเช่ือมตามเง่ือนไขทีละเง่ือนไข แสดงดงัรูปท่ี 4 เม่ือทําการเช่ือมเสร็จแต่ละ

เง่ือนไขนําชิน้งานออกจากเคร่ืองเช่ือมแล้วปล่อยให้เย็นตวัในอากาศ จากนัน้นําชิน้งานท่ีได้จากการเช่ือมทดลอง

ไปเข้าเตาอบชุบโลหะ ทําการอบอ่อนด้วยอณุหภูมิ 790  c เวลารวม 2 ชัว่โมงแล้วปล่อยให้เย็นตวัลงในเตาอบชุบ

โลหะจนถงึอณุหภมิูห้อง  

เม่ือได้ชิน้งานท่ีผ่านการอบอ่อนแล้วนําชิน้งานท่ีได้มาขึน้รูปทําชิน้งานทดสอบแรงดึงตามมาตรฐาน 

DIN 50125 Type A แสดงดงัรูปท่ี 5 และนําชิน้งานบางส่วนไปเตรียมทําชิน้ทดสอบความแข็งรอยเช่ือมตาม

ตําแหน่งท่ีกําหนด แสดงดงัรูปท่ี 6 และเตรียมชิน้งานสําหรับการตรวจสอบโครงสร้างทางโลหะวิทยา 

 

 

รูปที่ 4 แสดงลกัษณะการจบัยดึและเช่ือมชิน้งาน 

 

หวัจบัฝ่ังชิน้งานไมห่มนุ หวัจบัฝ่ังชิน้งานหมนุ 
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      รูปที่ 5 การเตรียมชิน้งานทดสอบแรงดงึ                 รูปที่ 6 ตําแหน่งในการกดทดสอบความแข็ง (แนวนอน) 

 หลงัจากเตรียมชิน้งานทดสอบแรงดงึแล้ว นําชิน้งานเข้าเคร่ืองทดสอบแรงดงึเพ่ือตรวจสอบค่าการรับ

แรงดึง และนําชิน้ทดสอบความแข็งเข้าเคร่ืองทดสอบความแข็ง  ซึ่งในการทดสอบความแข็งจะใช้การทดสอบ

ความแข็งแบบวิคเกอร์ โดยการทดสอบหาค่าความแข็งจะทดสอบบริเวณรอยเช่ือมและพืน้ท่ีกระทบร้อน และนํา

ชิน้งานสําหรับการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคไปทําการตรวจสอบตามกระบวนการทางโลหะวิทยาแล้วถ่ายภาพ

โครงสร้างจลุภาคเพ่ือนํามาวิเคราะห์โครงสร้างและระบขุนาดเกรน (Grain size) ตามลําดบั 

 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

จากการทดลองท่ีได้เม่ือนําผลการทดลองมาวิเคราะห์ผลคา่ในการรับแรงดงึ ค่าความแข็ง และลกัษณะของ

โครงสร้างจลุภาคท่ีแตกตา่งกนัไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ ซึง่ผลการทดลองท่ีได้มีดงันี ้
 

ผลการวิเคราะห์ค่าการรับแรงดงึ 

 จากการทดลองพบวา่ คา่การรับแรงดงึของรอยเช่ือมชิน้งานท่ีผ่านการอบออ่นท่ีอณุหภมิู 790   c  เวลาในการ

อดัและแรงดนัในการอดัต่างกนั ความแข็งแรงในการรับแรงดงึก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเง่ือนไขท่ีทดลอง ซึง่จากการ

วิเคราะห์ผลพบวา่คา่การรับแรงจะไมต่า่งกนัมากนกั ซึง่คา่การรับแรงดงึท่ีได้จากการทดลองท่ีเวลาในการอดั  2  วินาที 

แรงดนัในการอดั  20 bar จะให้คา่แรงดงึสงูสดุท่ี 31.66 kn  ชิน้งานท่ีเวลาในการอดั 3  วินาที แรงดนัในการอดั 30 bar 

ให้ค่าแรงดึงสูงสุดท่ี  31.31 kn ส่วนชิน้งานท่ีเวลาในการอดั 4 วินาที แรงดนัในการอดั 40 bar ให้ค่าแรงดงึสูงสุด 

31.94 kn  แสดงดงัรูปท่ี 7 

 

รูปที่ 7 เปรียบคา่การรับแรงดงึของชิน้งานตามเง่ือนไข (A) เวลาในการอดั 2 วินาที แรงดนัในการอดั  20 bar , 

(B) เวลาในการอดั 3 วินาที แรงดนัในการอดั 30 bar และ (C)  เวลาในการอดั 4 วินาที แรงดนัในการอดั 40 bar 
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ผลการวิเคราะห์ค่าความแขง็ 

จากการวิเคราะห์ค่าความแข็งตรงตําแหน่งในการกดทดสอบพบว่าชิน้งานเช่ือมท่ีผ่านการอบอ่อนท่ี

อณุหภมิู 790˚c เวลาในการอดัและแรงดนัในการอดัท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความแข็งของรอยเช่ือม ซึง่พบว่าเวลา

ในการอัดและแรงดันในการอัดท่ีเพ่ิมขึน้จะทําให้ความแข็งของรอยเช่ือมลดลง บริเวณรอยเช่ือมมีความแข็ง

มากกว่าส่วนท่ีอยู่นอกบริเวณรอยเช่ือม แสดงดงัรูปท่ี 8 ค่าเฉลี่ยความแข็งของชิน้งานท่ีเวลาในการอดั 2 วินาที 

แรงดนัในการอดั 20 bar ให้คา่ความแข็งท่ี 229.44 Hv  ชิน้งานท่ีเวลาในการอดั 3 วินาที แรงดนัในการอดั 30 bar 

ให้ค่าความแข็งท่ี 221.25 Hv  และชิน้งานท่ีเวลาในการอดั 4 วินาที แรงดนัในการอดั 40 bar ให้ค่าความแข็งท่ี 

212.02 Hv แสดงดงัรูปท่ี 9 

 

 

รูปที่ 8 คา่ความแข็งตรงตําแหน่งกดทดสอบความแข็งบริเวณรอยเช่ือมบนชิน้งานทัง้ 3 เง่ือนไข 

 
 

 
 

รูปที่ 9 เปรียบเทียบคา่เฉลี่ยความแข็งของชิน้งานตามเง่ือนไข (A) เวลาในการอดั 2 วินาที แรงดนัในการอดั  20 bar , 

(B) เวลาในการอดั 3 วินาที แรงดนัในการอดั 30 bar และ (C)  เวลาในการอดั 4 วินาที แรงดนัในการอดั 40 bar 
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ผลการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค 

 จากผลการวิเคราะห์โครงสร้างจลุภาคของการเช่ือมด้วยความเสียดทาน พบว่าโครงสร้างจุลภาคของชิน้งาน

นอกรอยเช่ือมทุกเง่ือนไขในการทดลองไม่แตกต่างกันเน่ืองจากผลของการอบอ่อนหลงัการเช่ือม เพราะการอบ

อ่อนทําให้โครงสร้างถูกปรับสภาพให้เกิดความสมดลุของโครงสร้างจึงทําให้โครงสร้างของชิน้งานแต่ละเง่ือนไม่

แตกตา่งกนั ดงัแสดงในรูปท่ี 10, 11 และ 12 
 

   

  (ก) กําลงัขยาย 20 เท่า บริเวณนอกรอยเช่ือม         (ข) กําลงัขยาย 5 เท่า บริเวณรอยเช่ือม 

รูปที่ 10 ภาพถ่ายโครงสร้างจลุภาคชิน้งานท่ีเวลาในการอดั 2 วินาที แรงดนัในการอดั 20 bar  

 

   

(ก) กําลงัขยาย 20 เท่า บริเวณนอกรอยเช่ือม        (ข) กําลงัขยาย 5 เท่า บริเวณรอยเช่ือม 

รูปที่ 11 ภาพถ่ายโครงสร้างจลุภาคชิน้งานท่ีเวลาในการอดั 3 วินาที แรงดนัในการอดั 30 bar  

 

   

(ก) กําลงัขยาย 20 เท่า บริเวณนอกรอยเช่ือม        (ข) กําลงัขยาย 5 เท่า บริเวณรอยเช่ือม 

รูปที่ 12 ภาพถ่ายโครงสร้างจลุภาคชิน้งานท่ีเวลาในการอดั 4 วินาที แรงดนัในการอดั 40 bar  

รอยเช่ือม ชิน้งาน Ferrite Pearlite 

รอยเช่ือม ชิน้งาน 

รอยเช่ือม ชิน้งาน 

Ferrite Pearlite 

Ferrite Pearlite 
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สรุป 
 

 จากการศกึษาอิทธิพลของการอบออ่นท่ีอณุหภมิู 790  c หลงัการเช่ือมด้วยความเสียดทานเหล็ก  AISI 1045 

ตามเง่ือนไขการทดลองท่ีเวลาในการอดั  2  วินาที แรงดนัในการอดั  20 bar, เวลาในการอดั 3  วินาที แรงดนัในการอดั 

30 bar และเวลาในการอดั 4 วินาที แรงดนัในการอดั 40 bar  ได้ข้อมลูและผลการทดลองซึง่สรุปผลได้ดงันี ้

 1.แนวเช่ือมมีความแข็งแรงมากกว่าชิน้งาน เพราะจากผลการทดสอบแรงดงึ ตําแหน่งท่ีขาดออกจากกนัจะ

อยู่นอกบริเวณรอยเช่ือมซึ่งอยู่ในส่วนของชิน้งาน และค่าความต้านทานแรงดึงชิน้งานเช่ือมทัง้ 3 เง่ือนไขไม่

แตกตา่งกนั  

 2.เวลาและแรงดนัท่ีใช้ในการอดัท่ีเพ่ิมสูงขึน้ส่งผลต่อความแข็งของรอยเช่ือมโดยเวลาท่ีใช้ในการอดั และ

แรงดนัท่ีสงูทําให้ความแข็งของแนวเช่ือมลดลง 

 3.โครงสร้างจุลภาคของรอยเช่ือมทุกเง่ือนไขในการทดลอง ไม่แตกต่างกนัเน่ืองจากผลของการอบอ่อนหลงั

การเช่ือม เพราะการอบออ่นทําให้โครงสร้างถกูปรับสภาพให้เกิดความสมดลุของโครงสร้างจึงทําให้โครงสร้างของ

ชิน้งานแตล่ะเง่ือนไขไมแ่ตกตา่งกนั 
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