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บทคัดย่ อ
บทความนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึกษาอิทธิ พลของการอบอ่อนหลังการเชื่อมด้ วยความเสียดทานเหล็ก
AISI 1045 ซึง่ ในการทดลองภายใต้ เงื่อนไขการเชื่อมคือ แรงดันในการอัด 20 , 30 และ 40 บาร์ เวลาในการอัด 2 ,
3 และ 4 วินาที ความเร็ วรอบ 1,800 รอบต่อนาที อุณหภูมิในการอบอ่อน 790 องศาเซลเซียส นําชิ ้นงานทดสอบ
แรงดึง ทดสอบความแข็ง และตรวจสอบโครงสร้ างจุลภาคที่บริ เวณรอยเชื่อม หลังทําการวิเคราะห์ ผลจากการ
เชื่ อมด้ วยความเสีย ดทาน พบว่าแนวเชื่ อ มมี ความแข็ งแรงมากกว่าชิ น้ งาน เพราะจากผลการทดสอบแรงดึง
ตําแหน่งที่ขาดออกจากกันอยู่นอกบริ เวณแนวเชื่อมซึง่ อยู่ในส่วนของชิ ้นงาน และค่าความต้ านทานแรงดึงชิ ้นงาน
เชื่อมทัง้ 3 เงื่อนไขไม่แตกต่างกัน เวลาและแรงดันที่ใช้ ในการอัดที่เพิ่มสูงขึ ้นส่งผลต่อความแข็งของแนวเชื่อม โดย
เวลาและแรงดันในการอัด ที่ สูงขึน้ ส่ง ผลให้ ความแข็งของแนวเชื่ อมลดลง โครงสร้ างจุลภาคของแนวเชื่ อมทุก
เงื่อนไขในการทดลอง ไม่แตกต่างกันอันเนื่องมาจากผลของการอบอ่อนหลังการเชื่อม เพราะการอบอ่อนทําให้
โครงสร้ างถูกปรับสภาพอยู่ในสภาวะที่สมดุล
คําสําคัญ : การเชื่อมด้ วยความเสียดทาน , การอบอ่อน , เหล็กกล้ าคาร์ บอนปานกลาง

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.
Keywords: friction welding, annealing, medium carbon steel
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คํานํา

การเชื่อมต่อวัสดุด้วยความเสียดทานเป็ นอีกวิธีการหนึง่ ที่ให้ รอยเชื่อมที่ดี มีคา่ ความแข็งสูงเนื่องจากสามารถ
เชื่อมชิ ้นงานได้ ทงหน้
ั ้ าสัมผัส แตกต่างจากการเชื่อมด้ วยวิธีการอื่นที่เชื่อมได้ เฉพาะผิวด้ านนอกเท่านันไม่
้ สามารถ
ซึมลึกเข้ าถึงด้ านในของชิน้ งานได้ อีกทัง้ การเชื่อมโดยวิธีการอื่นนันต้
้ องอาศัยช่างฝี มือที่มีทักษะ ความชํานาญ
คุ ณ สมบั ติ ล วดเชื่ อ มก็ มี ส่ ว นสํ า คั ญ ในการเชื่ อ ม ซึ่ ง ในการเชื่ อ มด้ วยความเสี ย ดทานนั น้ ถู ก นํ า มาใช้ ใน
ภาคอุตสาหกรรมมากขึน้ จึงทําให้ มีผ้ ูสนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเชื่อมด้ วยความเสียดทานมากขึน้ เช่นกัน ซึ่ง
วัสดุที่นํามาเชื่อมด้ วยความเสียดทานนัน้ มีทงวั
ั ้ สดุชนิดเดียวกัน และวัสดุต่างชนิดกัน การศึกษาวิจัยเครื่ องเชื่อม
ด้ วยแรงเสี ยดทาน [1] เวลาในการเสียดทาน [2] แรงดันและเวลาในการเชื่ อม [3] ความเร็ วรอบในการหมุน
ชิ ้นงาน [4] ตลอดจนการพัฒนาเทคนิคการเชื่อมแบบแรงเสียดทานสําหรับเชื่อมต่อโลหะ [5] และในเงื่อนไขอื่นที่
กําลังศึกษาอยู่ ในส่วนของงานทดลองนี ้เป็ นการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิในการอบอ่อนหลังการเชื่อมที่มีผลต่อ
รอยเชื่อมเหล็ก AISI 1045 และศึกษาในส่วนของอิทธิพลเวลาในการเสียดทาน แรงดันในการเสียดทาน โดยการ
ทดลองนี ้จะทําการทดสอบความแข็งที่จดุ กึง่ กลางแนวนอนของชิ ้นงาน ทดสอบแรงดึงเพื่อหาค่าความแข็งแรงของ
รอยเชื่อม และวิเคราะห์โครงสร้ างจุลภาคของรอยเชื่อมเพื่อหาขนาดของเกรน (Grain size) บริ เวณรอยเชื่อม

อุปกรณ์ และวิธีการ
เครื่ องมือและวิธีการศึกษา
ในการทดลองได้ ใช้ หลักการเชื่อมด้ วยความเสียดทานโดยอาศัยหลักการเปลี่ยนความเสียดทานเป็ น
พลังงานความร้ อนเพื่อให้ ชิน้ งานสองชิน้ เชื่ อมต่อกัน โดยในการเชื่ อมจะจับยึดชิน้ งานด้ านหนึ่งไม่ให้ หมุน และ
ชิ ้นงานอีกด้ านจะหมุนด้ วยความเร็ วรอบตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ จากนันเพิ
้ ่มแรงดันให้ กบั ชิ ้นงานฝั่ งที่ไม่หมุนให้
เกิดความเสียดทานกับชิ ้นงานฝั่ งที่กําลังหมุน โดยใช้ เวลาในการเสียดทาน 4 วินาทีแรงดันในการเสียดทาน 14 bar
จนเกิดความร้ อนขึ ้นบริ เวณที่เสียดทานอุณหภูมิใกล้ ถงึ จุดหลอมละลายก่อนที่จะให้ แรงดันในการอัดอัดชิ ้นงานทัง้
สองให้ เกิดการเชื่อมประสานกันขึ ้น โดยใช้ เวลาในการอัดตามเงื่อนไขที่กําหนดเมื่อชิ ้นงานทังสองชิ
้
้นประสานรวม
เป็ นเนื ้อเดียวกันแล้ วให้ หยุดความเร็ วในการหมุนทันที และปล่อยชิ ้นงานให้ เย็นตัวก่อนนําชิ ้นงานออกจากอุปกรณ์
จับยึด ดังแสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 แสดงลักษณะการจับยึดและเชื่อมด้ วยความเสียดทาน [6]
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เครื่ องเชื่อมด้ วยความเสียดทาน
ในการทดลองครั ง้ นีไ้ ด้ ประยุกต์ ใช้ เครื่ องกลึงยันศูนย์ เป็ นเครื่ องเชื่อมด้ วยความเสียดทาน และทําการ
ออกแบบหัวจับและระบบแรงดันไฮดรอลิกส์ฝั่งชิ ้นงานที่ไม่หมุนใช้ ในการเชื่อมด้ วยความเสียดทาน เพื่อใช้ ในการ
ทดลองครัง้ นี ้ ซึง่ ได้ จดั สร้ างขึ ้นตามเงื่อนไขของการทดลอง ในการนําเครื่ องกลึงยันศูนย์มาประยุกต์ใช้ ในการเชื่อม
ด้ วยความเสียดทานนอกจากจะสามารถกําหนดความเร็ วรอบในการหมุนได้ แล้ ว การหยุดชิ ้นงานในทันทีทนั ใดก็
สําคัญ ต้ องอาศัยเครื่ องกลึงที่ ใช้ ระบบมอเตอร์ ชนิดมีเบรคแบบแม่เหล็กไฟฟ้าหรื อ Electromagnetic Brakes
Motor ทําให้ หยุดหัวจับได้ โดยทันทีทนั ใด
ชุดควบคุม

หัวจับฝั่ งชิ ้นงานหมุน

หัวจับฝั่ งชิ ้นงานไม่หมุน
กระบอกไฮดรอลิกส์

ปั ม้ นํ ้ามันไฮดรอลิกส์

รู ปที่ 2 เครื่ องเชื่อมด้ วยความเสียดทาน
วัสดุท่ ใี ช้ ในการทดลอง
ในการทดลองครัง้ นี ้วัสดุที่เลือกใช้ คือเหล็กกล้ าคาร์ บอนปานกลาง ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร
ความยาว 100 มิลลิเมตร ทําการกลึงผิวหน้ าชิ ้นงานให้ เรี ยบ จํานวนสองชิ ้น ดังแสดงในรู ปที่ 3 มาทําการเชื่อมต่อ
กันด้ วยความเสียดทาน หลังจากนันนํ
้ าชิ ้นงานที่ผ่านการเชื่อมต่อกันแล้ วไปทําการอบอ่อนเพื่อคลายความเครี ยด
หรื อเพื่อทําให้ ความแข็งของชิ ้นงานลดลงกลายเป็ นเหล็กที่ออ่ นนิ่ม

รู ปที่ 3 ชิ ้นงานเหล็ก AISI 1045 ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร ยาว 100 มิลลิเมตร
วิธีการทดลอง
ในการทดลองนี ้ได้ กําหนดเงื่อนไขในการทดลองไว้ 6 เงื่อนไข คือ ความเร็ วรอบ, แรงดันในการเสียดทาน,
เวลาในการเสียดทาน, เวลาในการอัด, แรงดันในการอัด และอุณหภูมิในการอบอ่อน โดยค่าเงื่อนไขในการทดลอง
ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เงื่อนไขการทดลอง
รายการ
ความเร็ วรอบ
แรงดันในการเสียดทาน
เวลาในการเสียดทาน
เวลาในการอัด
แรงดันในการอัด

ค่าเงื่อนไข
1,800 rpm
14 bar
4 sec
2 , 3 , 4 sec
20 , 30 , 40 bar

อุณหภูมิในการอบอ่อน

790 c

จากนันนํ
้ าชิ ้นงานที่ตดั ได้ ความยาว 100 มิลลิเมตร ทําการกลึงผิวหน้ าชิ ้นงานให้ เรี ยบ จับยึดบนเครื่ อง
เชื่อมด้ วยความเสียดทาน และทําการเชื่อมตามเงื่อนไขทีละเงื่อนไข แสดงดังรู ปที่ 4 เมื่อทําการเชื่อมเสร็ จแต่ละ
เงื่อนไขนําชิ ้นงานออกจากเครื่ องเชื่อมแล้ วปล่อยให้ เย็นตัวในอากาศ จากนันนํ
้ าชิ ้นงานที่ได้ จากการเชื่อมทดลอง
ไปเข้ าเตาอบชุบโลหะ ทําการอบอ่อนด้ วยอุณหภูมิ 790 c เวลารวม 2 ชัว่ โมงแล้ วปล่อยให้ เย็นตัวลงในเตาอบชุบ
โลหะจนถึงอุณหภูมิห้อง
เมื่อได้ ชิน้ งานที่ ผ่านการอบอ่อนแล้ วนํ าชิน้ งานที่ได้ มาขึน้ รู ปทํ าชิ น้ งานทดสอบแรงดึงตามมาตรฐาน
DIN 50125 Type A แสดงดังรู ปที่ 5 และนําชิ ้นงานบางส่วนไปเตรี ยมทําชิ ้นทดสอบความแข็งรอยเชื่อมตาม
ตําแหน่งที่กําหนด แสดงดังรู ปที่ 6 และเตรี ยมชิ ้นงานสําหรับการตรวจสอบโครงสร้ างทางโลหะวิทยา

หัวจับฝั่ งชิ ้นงานหมุน

หัวจับฝั่ งชิ ้นงานไม่หมุน

รู ปที่ 4 แสดงลักษณะการจับยึดและเชื่อมชิ ้นงาน
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รู ปที่ 5 การเตรี ยมชิ ้นงานทดสอบแรงดึง

รู ปที่ 6 ตําแหน่งในการกดทดสอบความแข็ง (แนวนอน)

หลังจากเตรี ยมชิ ้นงานทดสอบแรงดึงแล้ ว นําชิ ้นงานเข้ าเครื่ องทดสอบแรงดึงเพื่อตรวจสอบค่าการรั บ
แรงดึง และนําชิน้ ทดสอบความแข็งเข้ าเครื่ องทดสอบความแข็ง ซึ่งในการทดสอบความแข็งจะใช้ การทดสอบ
ความแข็งแบบวิคเกอร์ โดยการทดสอบหาค่าความแข็งจะทดสอบบริ เวณรอยเชื่อมและพื ้นที่กระทบร้ อน และนํา
ชิ ้นงานสําหรับการตรวจสอบโครงสร้ างจุลภาคไปทําการตรวจสอบตามกระบวนการทางโลหะวิทยาแล้ วถ่ายภาพ
โครงสร้ างจุลภาคเพื่อนํามาวิเคราะห์โครงสร้ างและระบุขนาดเกรน (Grain size) ตามลําดับ

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากการทดลองที่ได้ เมือ่ นําผลการทดลองมาวิเคราะห์ผลค่าในการรับแรงดึง ค่าความแข็ง และลักษณะของ
โครงสร้ างจุลภาคที่แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ซึง่ ผลการทดลองที่ได้ มีดงั นี ้
ผลการวิเคราะห์ ค่าการรั บแรงดึง
จากการทดลองพบว่า ค่าการรับแรงดึงของรอยเชื่อมชิ ้นงานที่ผ่านการอบอ่อนที่อณ
ุ หภูมิ 790 c เวลาในการ
อัดและแรงดันในการอัดต่างกัน ความแข็งแรงในการรับแรงดึงก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขที่ทดลอง ซึง่ จากการ
วิเคราะห์ผลพบว่าค่าการรับแรงจะไม่ตา่ งกันมากนัก ซึง่ ค่าการรับแรงดึงที่ได้ จากการทดลองที่เวลาในการอัด 2 วินาที
แรงดันในการอัด 20 bar จะให้ คา่ แรงดึงสูงสุดที่ 31.66 kn ชิ ้นงานที่เวลาในการอัด 3 วินาที แรงดันในการอัด 30 bar
ให้ ค่าแรงดึงสูงสุดที่ 31.31 kn ส่วนชิน้ งานที่เวลาในการอัด 4 วินาที แรงดันในการอัด 40 bar ให้ ค่าแรงดึงสูงสุด
31.94 kn แสดงดังรู ปที่ 7

รู ปที่ 7 เปรี ยบค่าการรับแรงดึงของชิ ้นงานตามเงื่อนไข (A) เวลาในการอัด 2 วินาที แรงดันในการอัด 20 bar ,
(B) เวลาในการอัด 3 วินาที แรงดันในการอัด 30 bar และ (C) เวลาในการอัด 4 วินาที แรงดันในการอัด 40 bar
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ผลการวิเคราะห์ ค่าความแข็ง
จากการวิเคราะห์ ค่าความแข็งตรงตําแหน่งในการกดทดสอบพบว่าชิ น้ งานเชื่อมที่ผ่านการอบอ่อนที่
อุณหภูมิ 790˚c เวลาในการอัดและแรงดันในการอัดที่แตกต่างกันส่งผลต่อความแข็งของรอยเชื่อม ซึง่ พบว่าเวลา
ในการอัดและแรงดัน ในการอัดที่ เพิ่ มขึน้ จะทํ าให้ ค วามแข็ง ของรอยเชื่ อมลดลง บริ เวณรอยเชื่ อมมีค วามแข็ ง
มากกว่าส่วนที่อยู่นอกบริ เวณรอยเชื่อม แสดงดังรู ปที่ 8 ค่าเฉลี่ยความแข็งของชิน้ งานที่เวลาในการอัด 2 วินาที
แรงดันในการอัด 20 bar ให้ คา่ ความแข็งที่ 229.44 Hv ชิ ้นงานที่เวลาในการอัด 3 วินาที แรงดันในการอัด 30 bar
ให้ ค่าความแข็งที่ 221.25 Hv และชิ ้นงานที่เวลาในการอัด 4 วินาที แรงดันในการอัด 40 bar ให้ ค่าความแข็งที่
212.02 Hv แสดงดังรู ปที่ 9

รู ปที่ 8 ค่าความแข็งตรงตําแหน่งกดทดสอบความแข็งบริ เวณรอยเชื่อมบนชิ ้นงานทัง้ 3 เงื่อนไข

รู ปที่ 9 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความแข็งของชิ ้นงานตามเงื่อนไข (A) เวลาในการอัด 2 วินาที แรงดันในการอัด 20 bar ,
(B) เวลาในการอัด 3 วินาที แรงดันในการอัด 30 bar และ (C) เวลาในการอัด 4 วินาที แรงดันในการอัด 40 bar
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ผลการวิเคราะห์ โครงสร้ างจุลภาค
จากผลการวิเคราะห์โครงสร้ างจุลภาคของการเชื่อมด้ วยความเสียดทาน พบว่าโครงสร้ างจุลภาคของชิ ้นงาน
นอกรอยเชื่อมทุกเงื่อนไขในการทดลองไม่แตกต่างกันเนื่องจากผลของการอบอ่อนหลังการเชื่อม เพราะการอบ
อ่อนทําให้ โครงสร้ างถูกปรั บสภาพให้ เกิดความสมดุลของโครงสร้ างจึงทําให้ โครงสร้ างของชิน้ งานแต่ละเงื่อนไม่
แตกต่างกัน ดังแสดงในรู ปที่ 10, 11 และ 12

Ferrite

ชิ ้นงาน

Pearlite

รอยเชื่อม

(ก) กําลังขยาย 20 เท่า บริ เวณนอกรอยเชื่อม
(ข) กําลังขยาย 5 เท่า บริ เวณรอยเชื่อม
รู ปที่ 10 ภาพถ่ายโครงสร้ างจุลภาคชิ ้นงานที่เวลาในการอัด 2 วินาที แรงดันในการอัด 20 bar

Ferrite

ชิ ้นงาน

Pearlite

รอยเชื่อม

(ก) กําลังขยาย 20 เท่า บริ เวณนอกรอยเชื่อม
(ข) กําลังขยาย 5 เท่า บริ เวณรอยเชื่อม
รู ปที่ 11 ภาพถ่ายโครงสร้ างจุลภาคชิ ้นงานที่เวลาในการอัด 3 วินาที แรงดันในการอัด 30 bar

Ferrite

ชิ ้นงาน

Pearlite

รอยเชื่อม

(ก) กําลังขยาย 20 เท่า บริ เวณนอกรอยเชื่อม
(ข) กําลังขยาย 5 เท่า บริ เวณรอยเชื่อม
รู ปที่ 12 ภาพถ่ายโครงสร้ างจุลภาคชิ ้นงานที่เวลาในการอัด 4 วินาที แรงดันในการอัด 40 bar
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สรุ ป
จากการศึกษาอิทธิพลของการอบอ่อนที่อณ
ุ หภูมิ 790 c หลังการเชื่อมด้ วยความเสียดทานเหล็ก AISI 1045
ตามเงื่อนไขการทดลองที่เวลาในการอัด 2 วินาที แรงดันในการอัด 20 bar, เวลาในการอัด 3 วินาที แรงดันในการอัด
30 bar และเวลาในการอัด 4 วินาที แรงดันในการอัด 40 bar ได้ ข้อมูลและผลการทดลองซึง่ สรุ ปผลได้ ดงั นี ้
1.แนวเชื่อมมีความแข็งแรงมากกว่าชิ ้นงาน เพราะจากผลการทดสอบแรงดึง ตําแหน่งที่ขาดออกจากกันจะ
อยู่นอกบริ เวณรอยเชื่ อมซึ่งอยู่ในส่วนของชิ น้ งาน และค่าความต้ านทานแรงดึงชิน้ งานเชื่ อมทัง้ 3 เงื่อนไขไม่
แตกต่างกัน
2.เวลาและแรงดันที่ใช้ ในการอัดที่เพิ่มสูงขึน้ ส่งผลต่อความแข็งของรอยเชื่อมโดยเวลาที่ใช้ ในการอัด และ
แรงดันที่สงู ทําให้ ความแข็งของแนวเชื่อมลดลง
3.โครงสร้ างจุลภาคของรอยเชื่อมทุกเงื่อนไขในการทดลอง ไม่แตกต่างกันเนื่องจากผลของการอบอ่อนหลัง
การเชื่อม เพราะการอบอ่อนทําให้ โครงสร้ างถูกปรับสภาพให้ เกิดความสมดุลของโครงสร้ างจึงทําให้ โครงสร้ างของ
ชิ ้นงานแต่ละเงื่อนไขไม่แตกต่างกัน
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