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บทคัดย่ อ

การเชื่ อมด้ วยแรงเสียดทาน เป็ นการเชื่ อมอีกวิธีหนึ่งที่ได้ รับความนิ ยมเพิ่มมากขึน้ ในวงการ
อุตสาหกรรม เนื่องจากมีข้อดีหลายประการ เช่น ไม่ต้องการตัวประสานในการเชื่อม ไม่เกิดควัน รอยเชื่อม
มีคุณภาพดีเสมอเต็มหน้ า ไม่มีรูพรุ น ใช้ เวลาในการเชื่อมสัน้ เป็ นต้ น แต่เนื่องจากขณะเชื่อมเกิดความ
ร้ อนสูงขึน้ บริ เวณรอยเชื่อม จึงส่งผลทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างจุลภาคของเหล็กบริ เวณรอย
เชื่ อม ซึ่งมีผลโดยตรงต่อสมบัติเชิงกลของชิ น้ งาน ในงานวิจัยนี ม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึกษาลักษณะของ
โครงสร้ างจุลภาคของเหล็กคาร์ บอนปานกลาง AISI1045 ที่ผ่านการอบอ่อน และทําการเชื่อมด้ วยแรง
เสียดทาน เหล็กหน้ าตัดกลมขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร ความยาว 100 มิลลิเมตร จํานวน
720 ชิ ้น ภายใต้ เงื่อนไขการเชื่อม คือ แรงดันในการอัด 20 30 และ40 บาร์ เวลาในการอัด 2 3 และ 4
วินาที อุณหภูมิในการอบอ่อน 790 850 และ 970 องศาเซลเซียส ความเร็ วรอบ 1,800 รอบต่อนาที เมื่อ
เชื่อมเสร็ จได้ นําชิน้ งานเชื่อมไปทดสอบความแข็ง ทดสอบแรงดึง และองค์ประกอบโครงสร้ างจุลภาคที่
บริ เวณรอยเชื่อม จากการวิจยั พบว่าที่อณ
ุ หภูมิปกติของชิ ้นงานหลังจากการเชื่อมชิ ้นงานค่าแรงดึงมีค่าสูง
กว่าชิ ้นงานเชื่อมที่ผ่านการอบอ่อน แต่คา่ ความแข็งของรอยเชื่อมชิ ้นงานที่อณ
ุ หภูมิปกติของรอยเชื่อมจะ
มีค่าน้ อยกว่าชิน้ งานที่ผ่านการอบอ่อน ในส่วนของโครงสร้ างจุลภาคพบว่าเกรนของเหล็กที่บริ เวณรอย
เชื่ อ มชิ น้ งานที่ ผ่ านการอบอ่ อ นมี เ กรนที่ ล ะเอี ย ดมากกว่ าชิ น้ งานที่ ไ ม่ผ่ า นการอบอ่ อ น จึ ง ส่ ง ผลทํ า
โครงสร้ างมีความแข็งมากกว่า

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
การเชื่อมต่อวัสดุนนมี
ั ้ หลายวิธีซงึ่ การเชื่อมด้ วยแรงเสียดทานก็เป็ นอีกวิธีการหนึ่งที่ให้ รอยเชื่อมที่ดี
ซึ่งมีค่าความแข็งสูงเนื่องจากสามารถเชื่อมชิน้ งานได้ ทัง้ หน้ าสัมผัส แตกต่างจากการเชื่อมด้ วยวิธีการ
อย่างอื่นที่เชื่อมได้ แต่ผิวด้ านนอกเท่านัน้ ไม่สามารถซึมเข้ าด้ านในของชิ น้ งานได้ อีกทัง้ การเชื่อมโดย
วิธีการอย่างอื่นนัน้ ต้ องอาศัยช่างฝี มือที่มีทักษะสูง คุณสมบัติลวดเชื่ อมมีส่วนสําคัญอย่างมากในการ
เชื่อม ซึง่ ในการเชื่อมด้ วยแรงเสียดทานนันเริ
้ ่ มถูกนํามาใช้ ในภาคอุตสาหกรรมมากขึ ้น จึงทําให้ มีผ้ ูสนใจ
มากขึ ้นในการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการเชื่อมด้ วยแรงเสียดทาน ซึง่ มีทงวั
ั ้ สดุชนิดเดียวกัน และวัสดุต่างชนิด
กัน (1) การศึกษาเครื่ องเชื่อมด้ วยแรงเสียดทาน (2) เวลาในการเสียดทาน (3) แรงดันในการเชื่อม และ
เวลาในการเชื่อม (4) ความเร็ วรอบในการหมุนชิน้ งาน (5) ที่วัสดุชนิดต่าง ๆ และในตัวแปรอื่นที่กําลัง
ศึกษาอยู่
ในส่วนของงานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาอิทธิพล ของอุณหภูมิในการอบอ่อนที่มีผลต่อการเชื่อมด้ วยแรง
เสียดทานของเหล็ก AISI 1045 และศึกษาในส่วนของอิทธิพลเวลาในการเสียดทาน แรงดันในการเสียด
ทาน โดยการศึกษาวิจยั นี ้จะทําการวิเคราะห์โครงสร้ างจุลภาค ของรอยเชื่อมที่จดั กึ่งกลางแนวนอน (แกน
X) และตลอดแนวเชื่ อมในแนวตัง้ (แกน Y) โดยการทดสอบค่าความแข็งด้ วยวิธี Vickers Hardness
(HV) และการวิเคราะห์โครงสร้ างด้ วยเครื่ อง Image Analyzer เพื่อหาขนาดของแกรนบริ เวณรอยเชื่อม
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เครื่ องมือและวิธีการศึกษา
แนวคิดเบือ้ งต้ นของการเชื่อมด้ วยแรงเสียดทาน
การเชื่อมด้ วยการเสียดทานอาศัยหลักการเปลี่ยนแรงเสียดทานเป็ นพลังงานความร้ อน เพื่อใช้ ใน
การเชื่อมชิ ้นงาน ส่วนในกระบวนการเชื่อมนัน้ ทําโดยการหมุนชิ ้นงานด้ านหนึ่งด้ วยความเร็ วที่เหมาะกับ
ขนาดของชิ ้นงานและวัสดุ จากนันสร้
้ างแรงดันในการเสียดทานที่เหมาะสมดันชิ ้นงานที่ไม่หมุนไปสัมผัส
กับชิ น้ งานที่ กําลังหมุน ให้ เวลาในการเสียดทานที่เหมาะสมจนเกิ ดความร้ อนบริ เวณที่ เสียดสีกัน จน
อุณหภูมิใกล้ ถงึ จุดหลอมละลาย จึงให้ แรงดันในการอัด และเวลาในการอัดเพื่ออัดชิ ้นงานให้ เชื่อมติดกัน
ดังแสดงในรู ปที่ 1

เครื่องเชื่อมด้ วยแรงเสียดทาน
เครื่ องเชื่อมด้ วยแรงเสียดทานที่สร้ างตามรู ปที่ 2 ที่ใช้ ในการวิจยั นี ้ ได้ สร้ างขึ ้นตามเงื่อนไขและตัว
แปรของการวิจยั โดยการนําเครื่ องกลึงมาประยุกต์ใช้ ในการเชื่อมเนื่องจากสามารถกําหนดความเร็ วรอบ
ในการหมุน การหยุดชิ ้นงานซึง่ ใช้ เครื่ องกลึงที่มีระบบการหยุดหัวจับแบบแม่เหล็ก หรื อ electromagnetic
brakes สามรถหยุดหัวจับได้ โดยทันที ในส่วนของหัวจับที่ไปไม่หมุนได้ เอาระบบไฮดรอลิกส์ ยึดติดเพื่อส่ง
กําลังในการเสียดทานและการอัดโดยการนําไปยึดติดกับยันศูนย์ท้ายแท่นอีกครัง้ หนึ่งเพื่อให้ อยู่ในศูนย์
เดียวกัน ดังรู ปที่ 2

รูปที่ 1 หลักการเชื่อมด้ วยแรงเสียดทาน

รูปที่ 2 เครื่ องเชื่อมด้ วยแรงเสียดทาน

เครื่องเชื่อมด้ วยแรงเสียดทาน
เครื่ องเชื่อมด้ วยแรงเสียดทานที่สร้ างตามรู ปที่ 2 ที่ใช้ ในการวิจยั นี ้ ได้ สร้ างขึ ้นตามเงื่อนไขและ
ตัวแปรของการวิจยั โดยการนําเครื่ องกลึงมาประยุกต์ใช้ ในการเชื่อมเนื่องจากสามารถกําหนดความเร็ ว
รอบในการหมุ น การหยุ ด ชิ น้ งาน ซึ่ ง ใช้ เครื่ องกลึ ง ที่ มี ร ะบบการหยุ ด หั ว จั บ แบบแม่ เ หล็ ก หรื อ
electromagnetic brakes สามารถหยุดหัวจับได้ โดยทันที ในส่วนของหัวจับที่ไปไม่หมุนได้ เอาระบบ
ไฮดรอลิกส์ ยึดติดเพื่อส่งกําลังในการเสียดทานและการอัดโดยการนําไปยึดติดกับยันศูนย์ ท้ายแท่นอีก
ครัง้ หนึง่ เพื่อให้ อยู่ในศูนย์เดียวกัน ดังรู ปที่ 2
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รู ปที่ 3 ชิ ้นงานเหล็ก AISI1045 เส้ นผ่านศูนย์กลาง10 มม. รู ปที่ 4 เตาชุบโลหะที่ใช้ ในการอบชุบชิ ้นงาน

การทดสอบสมบัตเิ ชิงกลของวัสดุ
ก่อนการนําเหล็กไปเชื่อมด้ วยแรงเสียดทาน ต้ องทราบถึงสมบัติเชิงกลของวัสดุนนก่
ั ้ อน ในการวิจยั นี ้
ทําการหาสมบัติเชิ งกลของวัสดุด้วยการนําไปทดสอบแรงดึง โดยใช้ เครื่ องทดสอบความแข็งแรงยี่ ห้อ
Hualong รุ่ น SR3802 ดังแสดงในรู ปที่ 5 และทําการทดสอบหาค่าความแข็ง โดยใช้ เครื่ องทดสอบความ
แข็งรุ่ น CV 400-DM ดังแสดงในรู ปที่ 6

รู ปที่ 5 เครื่ องทดสอบความแข็งแรงของชิ ้นงานเชื่อม

รู ปที่ 6 เครื่ องทดสอบความแข็ง

วิธีการทดลอง
ในการวิจัยนีจ้ ะใช้ เครื่ องเชื่อมด้ วยแรงเสียดทาน ดังแสดงในรู ปที่ 2 ทําการเชื่อมชิน้ งานเหล็ก
กลมขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 100 มม. จํานวน 2 ชิ ้นให้ ติดกันโดยอาศัยหลักการเชื่อมด้ วย
แรงเสียดทาน โดยได้ กําหนดเงื่อนไขในตารางที่ 4 จากนัน้ นําชิน้ งานที่เชื่อมตามเงื่อนไข ไปทดสอบหา
ความแข็งแรงด้ วยเครื่ องทดสอบแรงต้ านการดึงดังรู ปที่ 5 และนําชิ ้นงานไปทําการทดสอบหาค่าความแข็ง
ของรอยเชื่อมและส่วนอื่น ๆ ของชิ ้นงาน โดยใช้ เครื่ อง Micro Hardness Test ดังแสดงในรู ปที่ 6 และ
ถ่ายภาพโครงสร้ างจุลภาคเพื่อนําไปวิเคราะห์โครงสร้ างด้ วยเครื่ อง Image analyzer เพื่อหาส่วนประกอบ
ของโครงสร้ างและหาขนาดเกรน (G number)
ตารางที่ 4 เงื่อนไขการทดลอง
รายการ
1.ความเร็ วรอบ

คุณสมบัติ
1,800 rpm

2.แรงดันในการเสียดทาน

14 bar

3.เวลาในการเสียดทาน

4 sec

4.อุณหภูมิในการอบอ่อน

790˚c, 870˚c, 950˚c

5.เวลาในการอัด

2,3,4 sec
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20 , 30 ,40 bar

6.แรงดันในการอัด

ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง
ผลการวิเคราะห์ ค่าความแข็งแรงและความแข็งที่ตาํ แหน่ งต่ าง ๆ ของรอยเชื่อม

ในการทดสอบความแข็งแรงของรอยเชื่อมทําได้ โดยการดึงชิ ้นงานเชื่อมให้ ขาดบริ เวณรอยเชื่อม ด้ วย
เครื่ องทดสอบที่แสดงในรู ปที่ 5 ซึง่ จากการวิจยั พบว่าชิ ้นงานในสภาวะอุณหภูมิปกติ ความดันและเวลาที่
แตกต่างกัน ความดัน 20 bar และเวลา 2 วินาที ให้ คา่ แรงดึงสูงสุดที่ 47.88 kn ชิ ้นงานที่ผ่านการอบอ่อน
790˚c ความดัน 30 bar เวลา 2 วินาที ให้ คา่ แรงดึงสูงสุดที่ 34.46 kn ชิ ้นงานที่ผ่านการอบอ่อนที่อณ
ุ หภูมิ
870◦c ความดัน 40 bar เวลา 2 วินาที ให้ ค่าแรงดึงสูงสุดที่ 33.75 kn ส่วนชิน้ งานที่ผ่านการอบอ่อน
950◦c ความดัน 30 bar เวลา 3 วินาที ให้ คา่ แรงดึงสูงสุด 34.09 kn
ส่วนในการทดสอบความแข็งหลังจากการเชื่อมด้ วยแรงเสียดทานเสร็ จแล้ ว นําชิน้ งานไปทดสอบ
ความแข็งด้ วยเครื่ อง Micro hardness ดังรู ปที่ 6 ซึง่ จะทดสอบทังแนวตั
้
งและแนวนอน
้
โดยกําหนดให้ จุด
กึ่งกลางของชิ ้นงานอยู่ที่ตําแหน่ง 0 มม. ซึง่ จากการวิจัยพบว่าชิน้ งานในสภาวะอุณหภูมิปกติ ความดัน
และเวลาที่แตกต่างกัน ความดัน 40 bar และเวลา 2 วินาที ให้ ค่าความแข็งสูงสุดที่ 282.0 Hv ชิ ้นงานที่
ผ่านอารอบอ่อน 790◦c ความดัน 30 bar เวลา 4 วินาที ให้ ค่าความแข็งสูงสุดที่ 275.4 Hv ชิ ้นงานที่ผ่าน
การอบอ่อนที่อณ
ุ หภูมิ 870◦c ความดัน 20 bar เวลา 4 วินาที ให้ ค่าความแข็งสูงสุดที่ 259.2 Hv ส่วน
ชิ ้นงานที่ผ่านการอบอ่อน 950◦c ความดัน 20 bar เวลา 4 วินาที ให้ คา่ ความแข็งสูงสุด 273.8 Hv

ผลการวิเคราะห์ โครงสร้ างจุลภาค
ในการวิเคราะห์โครงสร้ างจุลภาคของการเชื่อมที่เกิดจากการเสียดทานนัน้ จะทําการวิเคราะห์จาก
ภาพถ่ายโครงสร้ างจุลภาคที่ถ่ายโดยเครื่ อง Image Analyzer ยี่ห้อ Olympus รุ่ น Bx51 ดังแสดง
ในรู ปที่ 7

รู ปที่ 7 เครื่ องวิเคราะห์โครงสร้ าง
การถ่ายภาพโครงสร้ างทําได้ โดยการถ่ายภาพจากจุดกึ่งกลางของรอยเชื่อม โดยกําหนดจุดถ่ายที่
จุด 0 และนําภาพที่ได้ ไปวิเคราะห์ความแตกต่างกันของเฟส Ferrite ,Pearlite และขนาดของเม็ดเกรน
(G number)
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(ก) กําลังขยาย 50 X
(ข) กําลังขยาย 1000 X
รู ปที่ 8 ภาพถ่ายเกรนเหล็กที่อณ
ุ หภูมิปกติที่จดุ 0 (จุดเชื่อมต่อ)

(ก) กําลังขยาย 50 X
(ข) กําลังขยาย 1000 X
รู ปที่ 9 ภาพถ่ายเกรนเหล็กที่อณ
ุ หภูมิ 790◦c ที่จดุ 0 (จุดเชื่อมต่อ)

(ก) กําลังขยาย 50 X
(ข) กําลังขยาย 1000 X
รูปที่ 10 ภาพถ่ายเกรนเหล็กที่อณ
ุ หภูมิ 870˚c ที่จดุ 0 (จุดเชื่อมต่อ)

(ก) กําลังขยาย50 X
(ข) กําลังขยาย 1000 X
รู ปที่ 11 ภาพถ่ายเกรนเหล็กที่อณ
ุ หภูมิ 950◦c ที่จดุ 0 (จุดเชื่อมต่อ)
จากภาพถ่ายโครงสร้ างจุลภาคที่จดุ 0 ของชิ ้นงานที่ทําการอบอ่อน พบว่าเกรนของเหล็กที่รอยเชื่อม
มีขนาดเล็กลงมากกว่าเกรนของเหล็กที่เชื่อมด้ วยอุณหภูมิปกติ และผลการวิเคราะห์ จากภาพถ่ายด้ วย
เครื่ อง Image Analyzer ที่จดุ เชื่อม 0 และบริ เวณที่ได้ รับผลกระทบจากรอยเชื่อมด้ วยแรงเสียดทาน เกิด
การเปลี่ยนแปลงเฟส Ferrite ,Pearlite และขนาดของเกรน (G number) ที่จดุ เชื่อมต่อมีขนาดเล็กลง หรื อ
G number เพิ่มขึ ้นจึงส่งผลให้ ค่าความแข็งของรอยเชื่อมเหล็กที่ผ่านการอบอ่อนก่อนการเชื่อมด้ วยแรง
เสียดทานมีคา่ มากขึ ้นกว่าเดิม
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สรุปผลการศึกษาวิจัย
จากการศึกษาวิจยั การเชื่อมด้ วยแรงเสียดทานนี ้ได้ ข้อสรุ ปเบื ้องต้ นว่า ชิ ้นงานที่ผ่านการอบอ่อนก่อน
นํามาเชื่อมมีคา่ ความแข็งเพิ่มขึ ้นและค่าความแข็งแรงลดตํ่าลง โดยมีข้อสังเกต ดังนี ้
1.เหล็ ก ที่ ผ่ า นการอบอ่ อ นจะทํ า ให้ เ หล็ ก นั น้ อ่ อ นขึ น้ เนื่ อ งจากการอบอ่ อ นเป็ นการอบคลาย
ความเครี ยดที่เกิดจากการนําเหล็กมารี ดขึ ้นรู ป เวลานํามาเชื่อมด้ วยแรงเสียดทานทําให้ เกรนของเหล็กถูก
แรงดันอัดให้ เชื่ อมติดกันซึ่งจะทํ าให้ เกรนมีขนาดเล็กลงหรื อละเอียดขึน้ มากว่าเดิมจึงส่งผลทํ าให้ มีค่า
ความแข็งเพิ่มขึ ้นมากกว่า การเชื่อมด้ วยอุณหภูมิปกติ
2. การที่ค่าความแข็งแรงของเหล็กที่ผ่านการอบอ่อนมานัน้ ลดลง เกิดจากการอบอ่อนเป็ นอบเพื่อ
คลายความเครี ยดทําให้ เหล็กอ่อนตัว สามารถนํามาขึ ้นรู ปได้ ง่ายกว่าเหล็กที่ไม่ผ่านการอบอ่อน แต่จะทํา
ให้ มีความเหนียวเพิ่มขึ ้น มีแรงต้ านแรงดึงลดลง จึงส่งผลให้ มีคา่ ความแข็งแรงที่ลดลง
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