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บทคัดย่อ 

การเช่ือมด้วยแรงเสียดทาน เป็นการเช่ือมอีกวิธีหนึ่งท่ีได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึน้ในวงการ

อตุสาหกรรม เน่ืองจากมีข้อดีหลายประการ เช่น ไมต้่องการตวัประสานในการเช่ือม ไมเ่กิดควนั รอยเช่ือม

มีคุณภาพดีเสมอเต็มหน้า ไม่มีรูพรุน ใช้เวลาในการเช่ือมสัน้ เป็นต้น แต่เน่ืองจากขณะเช่ือมเกิดความ

ร้อนสูงขึน้บริเวณรอยเช่ือม จึงส่งผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคของเหล็กบริเวณรอย

เช่ือม ซึ่งมีผลโดยตรงต่อสมบัติเชิงกลของชิน้งาน ในงานวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะของ

โครงสร้างจุลภาคของเหล็กคาร์บอนปานกลาง AISI1045 ท่ีผ่านการอบอ่อน และทําการเช่ือมด้วยแรง

เสียดทาน  เหล็กหน้าตดักลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร ความยาว 100 มิลลิเมตร จํานวน 

720 ชิน้ ภายใต้เง่ือนไขการเช่ือม คือ แรงดนัในการอดั 20 30 และ40 บาร์ เวลาในการอดั 2 3 และ 4 

วินาที อณุหภมิูในการอบออ่น 790 850 และ 970 องศาเซลเซียส  ความเร็วรอบ 1,800 รอบต่อนาที เม่ือ

เช่ือมเสร็จได้นําชิน้งานเช่ือมไปทดสอบความแข็ง ทดสอบแรงดงึ และองค์ประกอบโครงสร้างจุลภาคท่ี

บริเวณรอยเช่ือม จากการวิจยัพบวา่ท่ีอณุหภมิูปกติของชิน้งานหลงัจากการเช่ือมชิน้งานค่าแรงดงึมีค่าสงู

กวา่ชิน้งานเช่ือมท่ีผ่านการอบออ่น   แตค่า่ความแข็งของรอยเช่ือมชิน้งานท่ีอณุหภมิูปกติของรอยเช่ือมจะ

มีค่าน้อยกว่าชิน้งานท่ีผ่านการอบอ่อน ในส่วนของโครงสร้างจุลภาคพบว่าเกรนของเหล็กท่ีบริเวณรอย

เช่ือมชิน้งานท่ีผ่านการอบอ่อนมีเกรนท่ีละเอียดมากกว่าชิน้งานท่ีไม่ผ่านการอบอ่อน จึงส่งผลทํา

โครงสร้างมีความแข็งมากกวา่ 

 

Abstract 

Friction Welding is one of methods that becomes increasingly popular in industrial 

since it has many benefits such as no need for flux in welding, no fume generated, providing 

good quality welding joint with even surface not porous, taking short time for welding etc. 

However, because of high heat that is generated during welding at welding joints, it leads to 

the change of the micro structure of steel at welding joints which directly affects the 

mechanical properties of work pieces. The objective of this research was to study 

characteristics of the micro structure of medium carbon steel (AISI1045) which had been 
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processed by annealing and friction welding. 720 pieces of circular cross-section steel with 10 

millimeter diameter, 100 millimeter length were used under the welding condition that the 

pressure of compression were 20, 30 and 40 bars, compressing times were 2, 3 and 4 

seconds, annealing temperature were 790, 850 and 970 degree Celsius, its speed was 1,800 

rpm. After the welding was finished, the work pieces were tested for their hardness, tension 

and elements of micro structure at welding joints.With the comparison of friction welding of 

work pieces in normal temperature and annealing of work pieces in different temperature, it 

was found that tension was higher at normal temperature of work pieces after welding than 

work pieces with annealing, however, the hardness value of welding joints on work pieces at 

normal temperature was less than work pieces with annealing. For the micro structure, it was 

found that steel grain at joints of annealed work pieces was more dedicate than work pieces 

without annealing which therefore affected to be stronger structure. 

Keywords: friction welding 

e-mail: mai3364@hotmail.com 
 

 

บทนํา 

 การเช่ือมต่อวสัดนุัน้มีหลายวิธีซึง่การเช่ือมด้วยแรงเสียดทานก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งท่ีให้รอยเช่ือมท่ีดี  

ซึ่งมีค่าความแข็งสูงเน่ืองจากสามารถเช่ือมชิน้งานได้ทัง้หน้าสัมผัส แตกต่างจากการเช่ือมด้วยวิธีการ

อย่างอ่ืนท่ีเช่ือมได้แต่ผิวด้านนอกเท่านัน้ไม่สามารถซึมเข้าด้านในของชิน้งานได้  อีกทัง้การเช่ือมโดย

วิธีการอย่างอ่ืนนัน้ต้องอาศยัช่างฝีมือท่ีมีทักษะสูง คุณสมบัติลวดเช่ือมมีส่วนสําคญัอย่างมากในการ

เช่ือม  ซึง่ในการเช่ือมด้วยแรงเสียดทานนัน้เร่ิมถูกนํามาใช้ในภาคอตุสาหกรรมมากขึน้ จึงทําให้มีผู้สนใจ

มากขึน้ในการศกึษาวิจยัเก่ียวกบัการเช่ือมด้วยแรงเสียดทาน  ซึง่มีทัง้วสัดชุนิดเดียวกนั และวสัดตุ่างชนิด

กนั (1) การศกึษาเคร่ืองเช่ือมด้วยแรงเสียดทาน (2)  เวลาในการเสียดทาน (3) แรงดนัในการเช่ือม และ

เวลาในการเช่ือม (4) ความเร็วรอบในการหมุนชิน้งาน (5) ท่ีวัสดุชนิดต่าง ๆ และในตวัแปรอ่ืนท่ีกําลัง

ศกึษาอยู่ 

 ในสว่นของงานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาอิทธิพล  ของอณุหภมิูในการอบออ่นท่ีมีผลต่อการเช่ือมด้วยแรง

เสียดทานของเหลก็ AISI 1045  และศกึษาในสว่นของอิทธิพลเวลาในการเสียดทาน  แรงดนัในการเสียด

ทาน โดยการศกึษาวิจยันีจ้ะทําการวิเคราะห์โครงสร้างจลุภาค ของรอยเช่ือมท่ีจดักึ่งกลางแนวนอน (แกน 

X) และตลอดแนวเช่ือมในแนวตัง้ (แกน Y) โดยการทดสอบค่าความแข็งด้วยวิธี  Vickers Hardness 

(HV) และการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยเคร่ือง Image Analyzer เพ่ือหาขนาดของแกรนบริเวณรอยเช่ือม 
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เคร่ืองมือและวิธีการศึกษา 

แนวคิดเบือ้งต้นของการเช่ือมด้วยแรงเสียดทาน 

 การเช่ือมด้วยการเสียดทานอาศยัหลกัการเปลี่ยนแรงเสียดทานเป็นพลงังานความร้อน เพ่ือใช้ใน

การเช่ือมชิน้งาน สว่นในกระบวนการเช่ือมนัน้ ทําโดยการหมนุชิน้งานด้านหนึ่งด้วยความเร็วท่ีเหมาะกบั

ขนาดของชิน้งานและวสัด ุจากนัน้สร้างแรงดนัในการเสียดทานท่ีเหมาะสมดนัชิน้งานท่ีไม่หมนุไปสมัผสั

กับชิน้งานท่ีกําลังหมุน ให้เวลาในการเสียดทานท่ีเหมาะสมจนเกิดความร้อนบริเวณท่ีเสียดสีกัน จน

อณุหภมิูใกล้ถงึจดุหลอมละลาย จึงให้แรงดนัในการอดั และเวลาในการอดัเพ่ืออดัชิน้งานให้เช่ือมติดกนั 

ดงัแสดงในรูปท่ี 1  
 

เคร่ืองเช่ือมด้วยแรงเสียดทาน 

 เคร่ืองเช่ือมด้วยแรงเสียดทานท่ีสร้างตามรูปท่ี 2 ท่ีใช้ในการวิจยันี ้ได้สร้างขึน้ตามเง่ือนไขและตวั

แปรของการวิจยั โดยการนําเคร่ืองกลงึมาประยกุต์ใช้ในการเช่ือมเน่ืองจากสามารถกําหนดความเร็วรอบ

ในการหมนุ การหยดุชิน้งานซึง่ใช้เคร่ืองกลงึท่ีมีระบบการหยดุหวัจบัแบบแมเ่หลก็ หรือ electromagnetic 

brakes สามรถหยดุหวัจบัได้โดยทนัที ในสว่นของหวัจบัท่ีไปไมห่มนุได้เอาระบบไฮดรอลิกส์ ยดึติดเพ่ือส่ง

กําลงัในการเสียดทานและการอดัโดยการนําไปยึดติดกบัยนัศนูย์ท้ายแท่นอีกครัง้หนึ่งเพ่ือให้อยู่ในศนูย์

เดียวกนั ดงัรูปท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รูปท่ี 1 หลกัการเช่ือมด้วยแรงเสยีดทาน   รูปท่ี 2 เคร่ืองเช่ือมด้วยแรงเสยีดทาน 
 

เคร่ืองเช่ือมด้วยแรงเสียดทาน 

 เคร่ืองเช่ือมด้วยแรงเสียดทานท่ีสร้างตามรูปท่ี 2 ท่ีใช้ในการวิจยันี ้ได้สร้างขึน้ตามเง่ือนไขและ 

ตวัแปรของการวิจยั โดยการนําเคร่ืองกลงึมาประยุกต์ใช้ในการเช่ือมเน่ืองจากสามารถกําหนดความเร็ว

รอบในการหมุนการหยุดชิน้งาน  ซึ่งใ ช้เคร่ืองกลึงท่ี มีระบบการหยุดหัวจับแบบแม่เหล็ก หรือ 

electromagnetic brakes สามารถหยุดหัวจับได้โดยทันที ในส่วนของหัวจับท่ีไปไม่หมุนได้เอาระบบ    

ไฮดรอลิกส์ ยึดติดเพ่ือส่งกําลงัในการเสียดทานและการอดัโดยการนําไปยึดติดกบัยนัศนูย์ท้ายแท่นอีก

ครัง้หนึง่เพ่ือให้อยู่ในศนูย์เดียวกนั ดงัรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 3 ชิน้งานเหลก็ AISI1045 เส้นผ่านศนูย์กลาง10 มม.     รูปท่ี 4 เตาชบุโลหะท่ีใช้ในการอบชบุชิน้งาน 
 

การทดสอบสมบัตเิชิงกลของวัสดุ 

 ก่อนการนําเหลก็ไปเช่ือมด้วยแรงเสียดทาน ต้องทราบถงึสมบติัเชิงกลของวสัดนุัน้ก่อน ในการวิจยันี ้

ทําการหาสมบัติเชิงกลของวสัดุด้วยการนําไปทดสอบแรงดึง โดยใช้เคร่ืองทดสอบความแข็งแรงย่ีห้อ 

Hualong รุ่น SR3802  ดงัแสดงในรูปท่ี 5 และทําการทดสอบหาคา่ความแข็ง โดยใช้เคร่ืองทดสอบความ

แข็งรุ่น CV 400-DM ดงัแสดงในรูปท่ี 6 

 

 

 

 

 

        รูปท่ี 5 เคร่ืองทดสอบความแข็งแรงของชิน้งานเช่ือม       รูปท่ี 6 เคร่ืองทดสอบความแข็ง 

 

วิธีการทดลอง 

 ในการวิจัยนีจ้ะใช้เคร่ืองเช่ือมด้วยแรงเสียดทาน ดงัแสดงในรูปท่ี 2 ทําการเช่ือมชิน้งานเหล็ก

กลมขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 10 มม. ยาว 100 มม. จํานวน 2 ชิน้ให้ติดกนัโดยอาศยัหลกัการเช่ือมด้วย

แรงเสียดทาน โดยได้กําหนดเง่ือนไขในตารางท่ี 4  จากนัน้นําชิน้งานท่ีเช่ือมตามเง่ือนไข ไปทดสอบหา

ความแข็งแรงด้วยเคร่ืองทดสอบแรงต้านการดงึดงัรูปท่ี 5 และนําชิน้งานไปทําการทดสอบหาคา่ความแข็ง

ของรอยเช่ือมและส่วนอ่ืน ๆ ของชิน้งาน โดยใช้เคร่ือง Micro Hardness Test  ดงัแสดงในรูปท่ี 6 และ

ถ่ายภาพโครงสร้างจลุภาคเพ่ือนําไปวิเคราะห์โครงสร้างด้วยเคร่ือง Image analyzer เพ่ือหาสว่นประกอบ

ของโครงสร้างและหาขนาดเกรน (G number) 

ตารางท่ี 4 เง่ือนไขการทดลอง 
รายการ คุณสมบัต ิ

1.ความเร็วรอบ 1,800 rpm 

2.แรงดนัในการเสียดทาน 14 bar 

3.เวลาในการเสียดทาน 4 sec 

4.อณุหภมูิในการอบอ่อน 790˚c, 870˚c, 950˚c  

5.เวลาในการอดั 2,3,4 sec 
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6.แรงดนัในการอดั 20 , 30 ,40 bar 

ผลการทดลองและอภปิรายผลการทดลอง 

ผลการวิเคราะห์ค่าความแข็งแรงและความแข็งท่ีตาํแหน่งต่าง ๆ ของรอยเช่ือม  

 ในการทดสอบความแข็งแรงของรอยเช่ือมทําได้โดยการดงึชิน้งานเช่ือมให้ขาดบริเวณรอยเช่ือม ด้วย

เคร่ืองทดสอบท่ีแสดงในรูปท่ี 5  ซึง่จากการวิจยัพบวา่ชิน้งานในสภาวะอณุหภมิูปกติ ความดนัและเวลาท่ี

แตกตา่งกนั ความดนั 20 bar และเวลา 2 วินาที ให้คา่แรงดงึสงูสดุท่ี 47.88 kn ชิน้งานท่ีผ่านการอบอ่อน 

790˚c ความดนั 30 bar เวลา 2 วินาที ให้คา่แรงดงึสงูสดุท่ี 34.46 kn ชิน้งานท่ีผ่านการอบออ่นท่ีอณุหภมิู 

870˚c ความดนั 40 bar เวลา 2 วินาที ให้ค่าแรงดงึสงูสดุท่ี 33.75 kn ส่วนชิน้งานท่ีผ่านการอบอ่อน 

950˚c ความดนั 30 bar เวลา 3 วินาที ให้คา่แรงดงึสงูสดุ 34.09 kn 

 ส่วนในการทดสอบความแข็งหลงัจากการเช่ือมด้วยแรงเสียดทานเสร็จแล้ว นําชิน้งานไปทดสอบ

ความแข็งด้วยเคร่ือง Micro hardness ดงัรูปท่ี 6  ซึง่จะทดสอบทัง้แนวตัง้และแนวนอน โดยกําหนดให้จุด

กึ่งกลางของชิน้งานอยู่ท่ีตําแหน่ง 0 มม. ซึง่จากการวิจัยพบว่าชิน้งานในสภาวะอณุหภูมิปกติ ความดนั

และเวลาท่ีแตกต่างกนั ความดนั 40 bar และเวลา 2 วินาที ให้ค่าความแข็งสงูสดุท่ี 282.0 Hv ชิน้งานท่ี

ผ่านอารอบออ่น 790˚c ความดนั 30 bar เวลา 4 วินาที ให้ค่าความแข็งสงูสดุท่ี 275.4 Hv ชิน้งานท่ีผ่าน

การอบอ่อนท่ีอณุหภูมิ 870˚c ความดนั 20 bar เวลา 4 วินาที ให้ค่าความแข็งสงูสดุท่ี 259.2 Hv ส่วน

ชิน้งานท่ีผ่านการอบออ่น 950˚c ความดนั 20 bar เวลา  4 วินาที ให้คา่ความแข็งสงูสดุ 273.8 Hv 
 

ผลการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค 

 ในการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของการเช่ือมท่ีเกิดจากการเสียดทานนัน้จะทําการวิเคราะห์จาก

ภาพถ่ายโครงสร้างจลุภาคท่ีถ่ายโดยเคร่ือง Image Analyzer  ย่ีห้อ Olympus รุ่น Bx51 ดงัแสดง 

ในรูปท่ี 7  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7 เคร่ืองวิเคราะห์โครงสร้าง 

 การถ่ายภาพโครงสร้างทําได้โดยการถ่ายภาพจากจุดกึ่งกลางของรอยเช่ือม โดยกําหนดจุดถ่ายท่ี 

จุด 0 และนําภาพท่ีได้ไปวิเคราะห์ความแตกต่างกนัของเฟส Ferrite ,Pearlite และขนาดของเม็ดเกรน  

(G number) 
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(ก) กําลงัขยาย 50 X               (ข) กําลงัขยาย 1000 X 

รูปท่ี 8 ภาพถ่ายเกรนเหลก็ท่ีอณุหภมิูปกติท่ีจดุ 0 (จดุเช่ือมตอ่) 

 

(ก) กําลงัขยาย 50 X               (ข) กําลงัขยาย 1000 X 

รูปท่ี 9 ภาพถ่ายเกรนเหลก็ท่ีอณุหภมิู 790˚c ท่ีจดุ 0 (จดุเช่ือมตอ่) 

 
(ก) กําลงัขยาย 50 X               (ข) กําลงัขยาย 1000 X 

         รูปท่ี 10 ภาพถ่ายเกรนเหลก็ท่ีอณุหภมิู 870˚c ท่ีจดุ 0 (จดุเช่ือมตอ่) 

 
(ก) กําลงัขยาย50 X               (ข) กําลงัขยาย 1000 X 

รูปท่ี 11 ภาพถ่ายเกรนเหลก็ท่ีอณุหภมิู 950˚c ท่ีจดุ 0 (จดุเช่ือมตอ่) 

 จากภาพถ่ายโครงสร้างจลุภาคท่ีจดุ 0 ของชิน้งานท่ีทําการอบอ่อน พบว่าเกรนของเหล็กท่ีรอยเช่ือม

มีขนาดเล็กลงมากกว่าเกรนของเหล็กท่ีเช่ือมด้วยอุณหภูมิปกติ และผลการวิเคราะห์จากภาพถ่ายด้วย

เคร่ือง Image Analyzer ท่ีจดุเช่ือม 0 และบริเวณท่ีได้รับผลกระทบจากรอยเช่ือมด้วยแรงเสียดทาน เกิด

การเปลี่ยนแปลงเฟส Ferrite ,Pearlite และขนาดของเกรน (G number) ท่ีจดุเช่ือมตอ่มีขนาดเลก็ลง หรือ 

G number เพ่ิมขึน้จึงส่งผลให้ค่าความแข็งของรอยเช่ือมเหล็กท่ีผ่านการอบอ่อนก่อนการเช่ือมด้วยแรง

เสียดทานมีคา่มากขึน้กวา่เดิม 
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สรุปผลการศึกษาวิจัย 

 จากการศกึษาวิจยัการเช่ือมด้วยแรงเสียดทานนีไ้ด้ข้อสรุปเบือ้งต้นวา่ ชิน้งานท่ีผ่านการอบอ่อนก่อน

นํามาเช่ือมมีคา่ความแข็งเพ่ิมขึน้และคา่ความแข็งแรงลดต่ําลง โดยมีข้อสงัเกต  ดงันี ้

 1.เหล็กท่ีผ่านการอบอ่อนจะทําให้เหล็กนัน้อ่อนขึน้ เน่ืองจากการอบอ่อนเป็นการอบคลาย

ความเครียดท่ีเกิดจากการนําเหลก็มารีดขึน้รูป เวลานํามาเช่ือมด้วยแรงเสียดทานทําให้เกรนของเหล็กถูก

แรงดนัอัดให้เช่ือมติดกันซึ่งจะทําให้เกรนมีขนาดเล็กลงหรือละเอียดขึน้มากว่าเดิมจึงส่งผลทําให้มีค่า

ความแข็งเพ่ิมขึน้มากกวา่ การเช่ือมด้วยอณุหภมิูปกติ 

 2. การท่ีค่าความแข็งแรงของเหล็กท่ีผ่านการอบอ่อนมานัน้ลดลง เกิดจากการอบอ่อนเป็นอบเพ่ือ

คลายความเครียดทําให้เหลก็ออ่นตวั สามารถนํามาขึน้รูปได้ง่ายกว่าเหล็กท่ีไม่ผ่านการอบอ่อน แต่จะทํา

ให้มีความเหนียวเพ่ิมขึน้ มีแรงต้านแรงดงึลดลง จงึสง่ผลให้มีคา่ความแข็งแรงท่ีลดลง 
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