การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “แม่โจ้–แพร่ วิจัย ครั้งที่ 2” วันที่ 1-2 กันยายน 2554

143

สมบัติเชิงกลของรอยเชื่อมแบบต่ อชนอะลูมิเนียมผสม 6061-T6โดยการเชื่อมเสี ยดทานแบบกวน
Mechanical Properties of Butt-Joint Welded Aluminum Alloy 6061-T6 Prepared by Friction Stir Welding
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บทคัดย่อ
นําอลูมิเนียมผสม 6061-T6 ที่ข้ ึนรู ปโดยการรี ดเป็ น
แผ่นหนา 6 มิลลิเมตร ไปเชื่อมเสี ยดทานแบบกวน โดยใช้สลัก
แกนหมุนกวนสอง แบบในการเชื่อม คือแบบทรงกระบอกผิว
เกลียวปลายตัดและแบบทรงกระบอกผิวเรี ยบปลายมน ชิ้นตัวอย่าง
ที่เชื่อมแล้วถูกนําไปทดสอบแรงดึงและความแข็งของรอยเชื่อม ผล
การทดสอบพบว่า ความเร็ วในการเชื่อมที่เหมาะสมคือ 600 ม.ม./
นาที และ 750 ม.ม./นาที สําหรับสลักแกนหมุนกวนแบบ
ทรงกระบอกผิวเรี ยบปลายมน ค่าแรงดึงสู งสุ ดคือ 238 เมกะปาส
กาล และ 249 เมกะปาสกาล การยืดตัวมีค่าประมาณ 7.5 และ 10.0
เปอร์เซ็นต์สาํ หรับตัวอย่างที่เตรี ยมด้วยสลักแกนหมุนกวนแบบ
ทรงกระบอกผิวเรี ยบปลายมน ความแข็งแรงสูงสุ ดของรอยเชื่อมมี
ค่าประมาณ 84.40 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับชิ้นงานเดิมที่ไม่ผา่ นการ
เชื่อม ความแข็งที่ทดสอบผ่านรอยเชื่อมโดยใช้เครื่ องวิกเกอร์สไม
โครฮาร์ดเนส มีค่าอยูใ่ นช่วง 72 ถึง 119 วีเอชเอ็น และบริ เวณที่
อ่อนที่สุดอยูท่ ี่บริ เวณกลางรอยเชื่อม

คําสํ าคัญ: การเชื่อมเสี ยดทาน, การเชื่อมเสี ยดทานแบบกวน,
สลักแกนหมุนกวน, การเชื่อมอะลูมิเนียม, AA 6061

Abstract
Aluminum alloy 6061-T6 rolled plate with a thickness
of 6 mm was used for butt joint friction stir welding. Two types
stir axles were employed for welding, the straight end threaded
surface axle (SETSA) and sphere end smooth surface axle
(SESSA). The tensile strength and hardness through the welded
joints were investigated. Results from the experiments found that
the optimum traveling speed was 600 rpm and 750 rpm for

SESSA. The highest tensile strength of 238 MPa and 249 MPa
and elongation of about 7.5% and 10.0% were observed for the
specimens prepared by using SESSA respectively. The welded
joint strength was found to be about 84.40% of that unwelded
parent plate. The Vickers microhardness through welded joint
was found to vary 72-119 VHN and the weakest area was found
in the middle area of the joint.

Keywords: Friction welding, Friction stir welding, FSW,
Cylindrical Tool Pressure, Aluminum welding, AA6061

1. บทนํา
การเชื่อมเสี ยดทานแบบกวน[1-2] (Friction Stir Welding
Process : FSW) เป็ นเทคนิคใหม่ที่คิดค้นขึ้นในปี ค.ศ.1991 โดย
สถาบันวิจยั เทคโนโลยี ของอังกฤษ (The Welding Institute: TWI)
เพื่อประยุกต์ใช้ ในอุตสาหกรรมที่ใช้วสั ดุอะลูมิเนียมเป็ นส่ วน
ประกอบ และเริ่ มมีการนําผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมด้วยเทคนิคนี้ เข้าใน
ประเทศสหรัฐเมริ กาในปี 1998 โดย บริ ษทั โบอิง (The Boeing
Company) การเชื่อมอะลูมิเนียม แต่เดิมนั้นใช้กระบวนการเชื่อม
แบบหลอมละลาย(Fusion Weld) จากสมบัติการนําสภาพความ
ร้อนที่ดี จึงใช้พลังงานความร้อนในการเชื่อมที่อุณหภูมิสูงกว่า 660
C0 และความร้อนจากการหลอมละลาย ยังมีอิทธิพลทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ในโครงสร้างจุลภาคของวัสดุบริ เวณรอยเชื่อม(Heat
Affected Zone: HAZ) เกิดปั ญหาโครงสร้างในรอยเชื่อมอ่อนตัว[3]
ส่ วนเทคนิคการเชื่อมด้วยการเสี ยดทานแบบกวน นั้นใช้พลังงาน
ความร้อนในการเชื่อม ที่อุณหภูมิต่าํ กว่าจุดหลอมละลาย ความร้อน
ที่เกิดจากการเสี ยดทานทําให้วสั ดุอ่อนตัว
อยูใ่ นช่วงสภาวะ
พลาสติก จึงไม่ก่อให้เกิดรังสี และควันพิษที่จะแพร่ ออกมาจากการ
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หลอมละลายวัสดุ ซึ่ งเป็ นสาเหตุหนึ่งที่สร้างผลกระทบในทางตรง
ต่อการเกิดภาวะโลกร้อนอันเป็ นปัญหาสาธารณะในปั จจุบนั
ปัจจุบนั ยังไม่พบว่ามีการใช้เทคนิคการเชื่อมเสี ยดทาน
แบบกวนกับอะลูมิเนียมผสม 6061-T6 (อะลูมิเนียม-แมกนีเซี ยมซิลิกอน)[4] ในภาคอุตสาหกรรม และในฐานข้อมูลอ้างอิงยังไม่
พบว่ามีการศึกษาวิจยั อะลูมิเนียมผสมเกรดนี้ในประเทศไทย ด้วย
เหตุน้ ีจึงได้สนใจนําประเด็นนี้มาเป็ นปั ญหา ในการศึกษาวิจยั โดย
การพัฒนาประยุกต์ใช้
เครื่ องกัดโลหะแบบแกนตั้งระบบกึ่ง
อัตโนมัติ ในการศึกษาค้นคว้า ถึงสมบัติเชิงกลในรอยเชื่อม จากตัว
แปรที่ใช้ในการเชื่อมด้วยการต่อชน(Butt-Joint)[5]เพื่อเป็ นทางเลือก
ใหม่ในการแก้ปัญหางานเชื่อมอะลูมิเนียมผสม ด้วยการเสี ยดทาน
แบบกวนที่มีแนวโน้มจะนํามาใช้งานในภาคอุตสาหกรรม
ใน
อนาคตเพิ่มขึ้น ประกอบกับในปั จจุบนั ยังมีขอ้ มูลอ้างอิงในการ
เชื่อมอะลูมิเนียมผสมด้วยเทคนิคนี้นอ้ ยมาก จึงมีความน่าสนใจ
และเหมาะสมที่จะใช้เป็ นกรณี ศึกษา เพื่อผลักดันให้การเชื่อมเสี ยด
ทานแบบกวน ใช้งานได้ในอนาคต ซึ่ งเป็ นแนวทางหนึ่งที่จะ
ส่ งเสริ มการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการใช้พลังงาน ภาคอุตสาหกรรม
ตลอดจนเป็ นการเพิ่มฐานข้อมูลอ้างอิง
การพัฒนาเทคโนโลยี
เทคนิคการเชื่อมวัสดุอะลูมิเนียมผสมในประเทศให้สามารถพึ่งพา
ตนเองอย่างยัง่ ยืนได้ต่อไปในอนาคต

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาประยุกต์ใช้เครื่ องกัดโลหะแกนตั้ง ระบบกึ่ง
อัตโนมัติสาํ หรับการเชื่อมเสี ยดทานแบบกวน
2.2 เพื่อศึกษาผลกระทบของรอยเชื่อมแบบต่อชน ด้วยหัวกด
เชื่อมสองแบบ ที่ใช้ตวั แปรความเร็วรอบและความเร็วในการเชื่อม
2.3 เพื่อศึกษาสมบัติเชิงกล ในรอยเชื่อมเสี ยดทานแบบกวน
ของวัสดุอะลูมิเนียมผสม เกรด6061-T6

นาฬิกา(clockwise) และชิ้นงานที่ถูกกวนเนื้อวัสดุเข้ามาเติมอยูด่ า้ น
ซ้ายมือ(Advancing Side: A) ของรอยเชื่อม ซึ่ งวัสดุโลหะที่สามารถ
นํามาเชื่อมต่อกันอาจเป็ นทั้งวัสดุชนิดเดียวกันและต่างชนิดกันก็
สามารถประสานติดกันได้ [8]

รู ปที่ 1 การเชื่อมเสี ยดทานแบบกวน FSW [9]
ความร้อนจากการเสี ยดทาน (Friction)[10] เกิดขึ้นจาก
แรงต้านทานผิวสัมผัสของวัตถุเสี ยดสี กนั
ระหว่างหัวกดเชื่อม
(เหล็กเครื่ องมือ) และชิ้นงานตัวอย่าง(แผ่นอะลูมิเนียมผสม) จึง
เกิดความร้อนขึ้นที่บริ เวณรอยต่อเชื่อม ซึ่ งปริ มาณความร้อนจะ
เกิดขึ้นสองขั้นตอนด้วยกันคือ
ขั้นตอนแรกความร้อนที่เกิ ดขึ้น ในขณะที่หัวกดเชื่ อม
แทรกตัวเข้าไปในเนื้ อโลหะงาน (Sticking) จนบ่ า ให้ความร้ อ น
สัมผัสเสี ยดสี กบั ผิวชิ้ นงาน ปริ มาณความร้ อนที่ เกิ ด ขึ้ นสามารถ
คํานวณได้ตามสมการที่(1)
ขั้น ตอนที่ ส อง ความร้ อ นที่ เ กิ ด ขึ้ นเมื่ อ หั ว กดเชื่ อ ม
เคลื่อนที่ให้เกิ ดรอยเชื่ อม(Sliding) ซึ่ งเกิดขึ้นต่อเนื่ องจากขั้นตอน
แรก ปริ มาณความร้อนที่เกิดขึ้นสามารถคํานวณได้ตามสมการที่(2)
2
3
Qtotal = πPμω Rshoulder
− R 3pin
(1)
3

(

(

3. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การเชื่อมด้วยแรงเสี ยดทานแบบกวน[6-7] จัดอยูใ่ นกลุ่ม
การเชื่อมด้วยแรงดัน เป็ นการเชื่อมในสภาวะของแข็ง (Solid State
Welding) ที่ไม่ใช้แหล่งพลังงานความร้อนจากภายนอกในการ
หลอมละลายชิ้นงาน แต่จะอาศัยการเสี ยดสี จากพลังงานกลให้เกิด
ความร้อนขึ้น การเชื่อมเสี ยดทานแบบกวน (แสดงตามรู ปที่1) มี
ลักษณะการสร้างแรงเสี ยดทาน โดยชิ้นงานจะถูกยึดอยูก่ บั ที่อย่าง
มัน่ คง การเสี ยดสี เกิดจากการหมุนของหัวกดเชื่อม(Tool Pressure)
เมื่อบริ เวณที่เสี ยดสี กนั เกิดความร้อนขึ้น จนถึงสถานะพลาสติก
(Plastic State ) สลักแกนหมุนกวน (Pin) ที่ติดอยูส่ ่ วนปลายของหัว
กดเชื่อม จะหมุนกวนให้เนื้อโลหะประสานเข้าเป็ นเนื้อเดียวกัน
โดยกําหนดให้ชิ้นงานที่ถูกกวนเนื้อออกไป
อยูด่ า้ นขวามือ
(Retreating Side: R) เมื่อเทียบกับทิศทางการหมุนเชื่อมตามเข็ม
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2
3
Qtotal = πτω Rshoulder
− R 3pin
3

)

)

(2)

โดยที่ Qtotal คือค่าความร้อนที่เกิดขึ้นจากการเสี ยดทาน
P คือแรงกดดันของหัวกดเชื่อมลงบนวัสดุงาน μ คือแรงเสี ยด
ทานระหว่างหัวกดเชื่อม(เหล็กกล้า)และวัสดุงาน(อะลูมิเนียมผสม)
τ คือแรงบิดของหัวกดเชื่อม ω คือความเร็งเชิงมุมของหัวกด
เชื่อม Rshoulder คือรัศมีของบ่าให้ความร้อน และ Rpin คือรัศมีของ
สลักแกนหมุนกวน
ข้อดีโดยทัว่ ไปของเทคนิคการเชื่อมเสี ยดทานแบบกวน
คือ ไม่เกิดการเสี ยรู ปจากการเชื่อม ไม่ใช้ลวดเชื่อมเติมในระหว่าง
เชื่อม ไม่ตอ้ งใช้ก๊าซคลุมระหว่างทําการเชื่อม ไม่เกิดการอาร์คจึง
ไม่มีควันและรังสี ใดๆ ฟิ ล์มออกไชด์บนผิวงานเชื่อมไม่เป็ นอุป
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สรรค์ต่อการเชื่อม ภายหลังการเชื่อมไม่ตอ้ งมีการตกแต่งผิวรอย
เชื่อม และใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพสู ง
ส่ วนข้อเสี ยหรื อข้อจํากัด คือ การลงทุนเครื่ องจักรมี
ราคาสูง ต้องใช้อุปกรณ์จบั ยึดที่มีลกั ษณะเฉพาะชิ้นงานนั้นๆ ไม่
สามารถเชื่อมชิ้นงานที่ซบั ซ้อนหรื อรอยต่อแบบฟิ ลเลท

(Fillet

Welds) ชิ้นงานต้องมีขนาดเล็กกว่าพื้นที่จบั ยึดของเครื่ องจักรที่จะ
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มีความแตกต่างกันสอบแบบ
คือแบบทรงกระบอกผิวเกลียว
M6×0.8 ม.ม. และแบบทรงกระบอกผิวเรี ยบปลายโค้งมน (แสดง
ตามรู ปที่2) หลังการขึ้นรู ปนําหัวกดเชื่อมไปปรับปรุ งคุณสมบัติ
ทางความร้อนด้วยวิธีพิเศษด้วยเตาสุ ญญากาศ (Vacuum Heat
Treatment) และหลังการอบชุบก่อนการใช้งาน ทําการอบคืนไฟ
สองครั้งได้ ค่าความแข็งที่ 61±2 HRC

ทําการเชื่อม และจะเกิดรู ที่ปลายรอยเชื่อมหลังจากสิ้ นสุ ดการเชื่อม
เสมอ

4. วิธีการดําเนินการวิจัย
4.1 การเตรียมการทดลอง เริ่ มต้นด้วยการกําหนดเงื่อนไขการ
ทดลองวิจยั จากค่าตัวแปรลักษณะหัวกดเชื่อม ด้วยความเร็ วรอบหัว
กดเชื่อม และความเร็ วในการเชื่อม(แสดงตามตารางที่1) ตัดชิ้น
ทดสอบวัสดุอะลูมิเนียมผสมเกรด6061-T6 ความหนา 6 ม.ม. ความ
กว้าง76 ม.ม. และมีความยาว 200 ม.ม. จํานวน 36 การทดลอง
โดยมีสญ
ั ลักษณ์ ความหมายของรหัสชิ้นงานดังนี้
R หมายถึง
T หมายถึง
L หมายถึง
H หมายถึง

หัวกดเชื่อมแบบผิวเรี ยบปลายมน
หัวกดเชื่อมแบบผิวเกลียวปลายตัด
ความเร็ วรอบหัวกดเชื่อม 950 รอบ/นาที
ความเร็ วรอบหัวกดเชื่อม 1,180 รอบ/นาที

รู ปที่ 2 ลักษณะหัวกดเชื่อมสองแบบ
4.2 การเชื่อมทดสอบตัวอย่ าง ทดลองเชื่อมแผ่นอลูมิเนียม
ผสม หนา 6 ม.ม.โดยการพัฒนาประยุกต์เครื่ องกัดโลหะแกนตั้ง
ระบบกึ่งอัตโนมัติ (Milling Machine) ที่สร้างอุปกรณ์ช่วยในการ
จับยึดชิ้นงานเชื่อมแบบรอยต่อชน (แสดงตามรู ปที่3) ด้วยสลักแกน
หมุนกวนทรงกระบอกแบบผิวเรี ยบและแบบผิวเกลียว ทํามุมเอียง
2.5 องศา (α2.50) หมุนด้วยความเร็ วรอบ (Rotational Speed) 950
และ1,180 รอบ/นาที ซึ่ งแต่ละความเร็ วรอบของสลักแกนหมุน
กวนทั้งสองแบบ ใช้ความเร็ วในการเชื่อม(Welding Speed) ที่
ระดับ 475 600 และ 750 ม.ม./นาที

ตัวอย่ างการแปลความหมายรหัสชิ้นงาน
R-L475 หมายถึง งานที่เชื่อมด้วยหัวกดเชื่อมแบบผิว
เรี ยบปลายมนใช้ความเร็ วรอบ950 รอบ/นาที มีความเร็วในการ
เชื่อม 475 ม.ม./นาที
ตารางที่ 1 กําหนดเงื่อนไขการทดลอง

รู ปที่ 3 เครื่ องมือกัดโลหะแกนตั้งและการเชื่อมชิ้นงานแบบต่อชน

สร้างหัวกดเชื่อม ด้วยเหล็กกล้าเครื่ องมืองานเย็น[11-12]
D2 ตามมาตรฐานของสมาคมเหล็กและเหล็กกล้าแห่งอเมริ กา (The
American Iron and Steel Institute: AISI)
กําหนดขนาดบ่าให้
ความร้อน(Shoulder) มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 ม.ม. สลักแกนหมุน
กวน(Pin Tool) มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 6 ม.ม. ยาว 5.7 ม.ม. โดย

4.3 ทดสอบสมบัติเชิงกลรอยเชื่อม นําชิ้นทดลองที่ได้ตาม
เงื่อนไขต่างๆ มาทําการศึกษาสมบัติเชิงกลในรอยเชื่อม ในเบื้องต้น
จะทําการตรวจสอบคุณภาพรอยเชื่อมวัสดุดว้ ยสายตา เพื่อตรวจ
สอบหารอยแตกร้าว คุณภาพของผิวรอยเชื่อม จากนั้นนําชิ้นงานมา
ตัดแบ่งออกเป็ นส่ วนๆ สําหรับการศึกษาสมบัติเชิงกลด้วยวิธีอื่นๆ
(แสดงตามรู ปที่4)
ซึ่ งผลการศึกษาจะสอดคล้องกันเป็ นลําดับ
ขั้นตอน
ตัวอย่างชิ้นงานที่ผา่ นการทดสอบด้วยสายตาแบบไม่
ทําลาย ในระดับมหภาค (Macro Structure) จึงจะนําไปเตรี ยมเป็ น
ชิ้นทดสอบความต้านทานแรงดึง และวัดค่าความแข็งในรอยเชื่อม
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บ่ าให้ ความร้ อน

ด้ าน R

ด้ าน A

รู ปที่ 6 จุดกดทดสอบค่าความแข็งบริ เวณรอยเชื่อม[2]
รูปที่ 4 การตัดแบ่งชิ้นงานเตรี ยมชิ้นทดสอบ[2]
ทดสอบแรงดึงโดยการเตรี ยมชิ้นทดสอบ ด้วยเครื่ องกัด
โลหะ ให้มีขนาดตามมาตรฐาน D1.2[13] (American Welding
Society: AWS) สําหรับงานเชื่อมอะลูมิเนียมแบบแผ่นหนาไม่เกิน
25 ม.ม. มีระยะ Gauge length 40 ม.ม. มีความกว้าง 25 ม.ม. รัศมี
ขอบข้างไม่นอ้ ยกว่า 10 ม.ม. ความกว้างสําหรับปากจับ 30 ม.ม.
(5+25+5) ส่ วนความยาวสําหรับปากจับ ได้กาํ หนดตามความ
เหมาะกับเครื่ องมือทดสอบยีห่ อ้ HUNG TA รุ่ น HT-8339 ในที่น้ ี
ให้ความยาวเท่ากับ 150 ม.ม.(แสดงตามรู ปที่5) ซึ่งเป็ นความกว้าง
ของชิ้นสอบงานเชื่อม จํานวนสามตัวอย่างต่อหนึ่งเงื่อนไขทดลอง
โดยใช้มาตรฐานความเร็วในการดึงทดสอบ 1 ม.ม./นาที

5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการดําเนินงานวิจยั ตามเงื่อนไขการทดลอง ได้ผลการ
ทดสอบสมบัติเชิงกลในรอยเชื่อมดังนี้
5.1 ผลการทดสอบความต้ านทานแรงดึง ได้ผลความแข็งแรง
ของรอยเชื่อมแต่ละเงื่อนไขตามตารางที่2 พบว่าสลักแกนหมุน
กวนแบบผิวเรี ยบปลายมน ให้แรงดึงสู งสุ ดที่150 ถึง249 MPa การ
ยืดตัว 3.75 ถึง10.00 เปอร์เซ็นต์ ส่ วนสลักแกนหมุนกวนแบบผิว
เกลียวพบว่าให้แรงดึงสู งสุ ดที่188 ถึง254 MPa การยืดตัว 5.00 ถึง
11.25 เปอร์เซ็นต์
5.2 ผลการเปรียบเทียบประสิ ทธิภาพในรอยเชื่อม โดยการ
เปรี ยบเทียบกับความแข็งแรงวัสดุเดิม(Base Material) ได้ผลตาม
ตารางที่3 พบว่ารอยเชื่อมสลักแกนหมุนกวนแบบผิวเรี ยบปลายมน
มีประสิ ทธิภาพ 50.80 ถึง 84.40 เปอร์เซ็นต์ ประสิ ทธิภาพการยืด
ตัว 21.40 ถึง57.10 เปอร์เซ็นต์ สลักแกนหมุนกวนแบบผิวเกลียว
ปลายตัดพบว่ามีประสิ ทธิภาพ 63.70 ถึง 86.10 เปอร์เซ็นต์ ประ
สิ ทธิ ภาพ การยืดตัว 28.60 ถึง 64.30 เปอร์เซ็นต์
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความต้านทานแรงดึงในรอยเชื่อม

รูปที่ 5 ชิ้นทดสอบแรงดึงตามมาตรฐาน D1.2
ทดสอบค่าความแข็งในรอยเชื่อม โดยการทดสอบวิธีแบบ
ไมโครวิกเกอร์ส[14] ที่มีลกั ษณะหัวกดแบบเพชรทรงพีระมิด ด้วย
เครื่ องทดสอบค่าความแข็งยีห่ อ้ STARTEC รุ่ น SMV-1000
(Digital Microhadness Tester) ใช้แรงกด 0.2 กิโลกรัมแรงใช้เวลา
กดวัดนาน 10 วินาที (Low -force hardness test) วัดรอยกดและ
คํานวณค่าความแข็งที่มีหน่วย HV0.2/10 บริ เวณภาคตัดรอยเชื่อมที่
ได้รับความร้อนจากการเชื่อม ในแนวกึ่งกลางของความหนาชิ้น
ทดสอบ(แสดงตามรู ปที่6) จํานวน 13 จุดกด นับจากจุดกึ่งกลาง
ของรอยเชื่อมไปทางด้านขวา(Retreating Side: R) จํานวนหกจุด
และด้านซ้าย(Advancing Side: A) จํานวนหกจุดระยะห่างจาก
ศูนย์กลางหลุมกดถึงหลุมกดเท่ากับสองมิลลิเมตร จํานวนจุดละ
สามครั้งและคํานวณหาค่าความแข็งเฉลี่ยในแต่ละตําแหน่งกด
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ต้านทานแรงดึงได้สูงที่ 236 MPa แต่คุณภาพผิวและความสมบูรณ์

ตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของรอยเชื่อม

ผิวรอยเชื่อมไม่เหมาะสมที่จะนําไปใช้งาน
ที่ความเร็ วเชื่อมการเชื่อม 600 ม.ม./นาที พบว่า หัวกด
เชื่อมแบบผิวเรี ยบปลายมนความเร็ วรอบ 950 และ1,180รอบ/นาที
ให้ความต้านทานแรงดึงใกล้เคียงกันที่ 240 และ243 MPa ส่ วน
คุณภาพความสมบูรณ์ของผิวรอยเชื่อมเหมะสมที่จะนําไปใช้งาน
ที่ความเร็ วเชื่อมการเชื่อม 750 ม.ม./นาที พบว่า ให้ความ
ต้านทานแรงดึงสู งสุ ดใกล้เคียงกัน แต่หวั กดเชื่อมแบบผิวเรี ยบ
ปลายมนคุณภาพความสมบูรณ์ของผิวรอยเชื่อมมีความเหมาะสมที่
จะนําไปใช้งานได้
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5.3 การเปรียบเทียบผลด้ วยความเร็วรอบหัวกดเชื่อม

จาก

0
475

กราฟเปรี ยบเทียบค่าความต้านทานแรงดึงในรอยเชื่อมกับความเร็ ว
รอบหมุนหัวกดเชื่อม (แสดงตามรู ปที่7) พบว่าที่ความเร็วหมุนหัว
กดเชื่อม(Rotational Speed) 950 รอบ/นาที มีค่าความต้านทานแรง
ดึงสูงสุ ดเฉลี่ยที่ 232 MPa และมีความแข็งแรงของรอยเชื่อม
แปรปรวนใกล้เคียงกันเท่ากับ 16.78
ส่ วนความเร็ วหมุนหัวกดเชื่อม 1,180 รอบ/นาที พบว่ามีค่า
ความต้านทานแรงดึงสูงสุ ดเฉลี่ยที่ 208.83 MPa และมีค่าความแข็ง
แรงของรอยเชื่อมแปรปรวนแตกต่างกันมากเท่ากับ 36.61
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รู ปที่ 8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงกับความเร็ วเชื่อม
5.5 ผลการเปรียบเทียบค่ าความแข็งในรอยเชื่อม
จากผลการทดสอบความต้านทานแรงดึงของรอยเชื่อมพบ
ว่าสลักแกนหมุนกวนแบบผิวเรี ยบปลายโค้งมน ที่ความเร็วรอบ
950 และ1,180 รอบ/นาที ความเร็วในการเชื่อม 600 และ 750 ม.ม./
นาที มีความเป็ นไปได้กบั การประยุกต์ใช้เครื่ องมือ โดยให้คุณภาพ
ของผิวรอยเชื่อมที่มีคุณภาพ สามารถที่นาํ ไปใช้งานได้จริ ง เมื่อนํา
ผลการตรวจวัดค่าความแข็งในรอยเชื่อม ด้วยวิธีไมโครวิกเกอร์ส
มาทําการเปรี ยบเทียบด้วยกราฟ(แสดงตามรู ปที่9) พบว่าค่าความ
แข็งตํ่ากว่าวัสดุเดิมเกิดขึ้นห่างจากกึ่งกลางรอยเชื่อมประมาณ 3 ถึง
4 ม.ม. ความแข็งตํ่าสุ ดเท่ากับ 72.59 HV0.2/10 และมีค่าสูงกว่า
วัสดุเดิมเกิดขึ้นห่างจากกึ่งกลางรอยเชื่อมประมาณ 12 ม.ม. ความ
แข็งสู งสุ ดเท่ากับ 119.4 HV0.2/10

0
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ความเร็วรอบหัวกดเชื่อม(รอบ/นาที)

1180

รูปที่ 7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงกับความเร็วรอบ
5.4 ผลการเปรียบเทียบด้ วยความเร็วในการเชื่อม จาก กราฟ
เปรี ยบเทียบค่าความต้านทานแรงดึง ในรอยเชื่อมกับความเร็วการ
เชื่อม(Welding Speed) สามระดับคือ 475 600 และ750 ม.ม./นาที
(แสดงตามรู ปที่8) พบว่า ที่ความเร็วการเชื่อม 475 ม.ม./นาที
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รู ปที่ 9 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าความแข็งบริ เวณรอยเชื่อม

ความเร็วรอบ 950รอบ/นาที หัวกดเชื่อมแบบผิวเกลียวให้ความ

The 2nd MJU-Phrae National Research Conference

14

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “แม่โจ้–แพร่ วิจัย ครั้งที่ 2” วันที่ 1-2 กันยายน 2554

148

6. สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจยั โดยพัฒนาเครื่ องกัดโลหะแกน
ตั้งระบบกึ่งอัตโนมัติสาํ หรับเชื่อมอะลูมิเนียม6061-T6 ด้วยเทคนิค
การเสี ยดทานแบบกวนสามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
6.1 สลักแกนหมุนกวนแบบผิวเรียบปลายมน มีผลต่อการทํา
ให้ผวิ รอยเชื่อมมีคุณภาพสมบูรณ์ดีกว่า
เหมาะสมสําหรับการ
พัฒนาเครื่ องกัดโลหะนี้ สําหรับเชื่อมอะลูมิเนียม 6061-T6 ที่
ความเร็วเชื่อม 600 และ750ม.ม./นาที ความเร็ วรอบหัวกดเชื่อมมี
ผลต่อค่าความต้านทานแรงดึงไม่มากนัก ส่ วนสลักแกนหมุนกวน
แบบผิวเกลียว มีแนวโน้มที่จะให้คุณภาพผิวรอยเชื่อม และค่าความ
ต้านทานแรงดึงสูงขึ้น เมื่อความเร็ วรอบหัวกดเชื่อมตํ่าลงที่ 950
รอบ/นาที และอัตราเร็วการเชื่อมช้าลงที่ 475 ม.ม./นาที
6.2 สมบัติเชิงกลและคุณภาพความสมบูรณ์ ของผิวรอยเชื่อม
สรุ ปได้วา่ การใช้ความเร็ วรอบหัวกดเชื่อม1,180 รอบ/นาที ที่ความ
เร็วในการเชื่อม 600 ม.ม./นาที มีค่าการต้านทานแรงดึงในรอย
เชื่อมสู งสุ ด 243 MPa โดยที่วสั ดุเดิมมีความแข็งแรงดึงสู งสุ ด 295
MPa ซึ่งคิดเป็ นประสิ ทธิภาพรอยเชื่อมได้ 82.40 เปอร์เซ็นต์ มี
อัตราการยืดตัว 57.10 เปอร์เซ็นต์ ค่าความแข็งบริ เวณรอยเชื่อมมีค่า
ระหว่าง 72.59 ถึง 94.09 HV0.2/10ลดลงจากเดิมประมาณ 20 HV
0.2/10โดยมีความกว้างเท่ากับขนาดความโตของบ่าให้ความร้อน
จากนั้นอีก 2 ม.ม. ความแข็งจะเพิ่มขึ้น และคงที่เท่ากับวัสดุเดิมที่
107.5 HV0.2/10 โดยให้คุณภาพของผิวรอยเชื่อมที่ดีและเหมาะสม
กว่า
6.3 ข้ อเสนอแนะ จากผลการศึกษาวิจยั การพัฒนาเครื่ องกัด
โลหะแกนตั้งระบบกึ่งอัตโนมัติ
สําหรับเชื่อมอะลูมิเนียมเกรด
6061-T6 เห็นว่าควรมีการศึกษาวิจยั ในอีกสองกรณี คือ
กรณี ที่หนึ่ง ควรมีการศึกษาถึงโครงสร้างและสมบัติ
เชิงกลในรอยเชื่อมด้วยขบวนการทางความร้อน ภายหลังการเชื่อม
เพื่อให้ทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงประสิ ทธิภาพสมบัติเชิงกลของ
รอยเชื่อมโดยเฉพาะเปอร์เซ็นต์การยืดตัวของรอยเชื่อ(Elongation)
กรณี ที่สอง ควรมีการศึกษาถึงลักษณะบ่าให้ความร้อน
ของหัวกดเชื่อม(แสดงตามรู ปที่10) เพื่อพัฒนาการเชื่อมด้วยสลัก
แกนหมุนแบบผิวเกลียวที่ความเร็วรอบ950 รอบ/นาที และสลัก
แกนหมุนแบบผิวเรี ยบที่ความเร็ วรอบ 1,180 รอบ/นาที ที่เชื่อม
ด้วยความเร็ว 750 ม.ม./นาที ที่ให้ความแข็งแรงสู งแต่คุณภาพผิว
รอยเชื่อมไม่ได้มาตรฐานในการใช้งาน เพื่อเป็ นแนวทางในการหา
รู ปแบบบ่าให้ความร้อนที่เหมาะสม ในการเชื่อมด้วยการเสี ยดทาน
แบบหมุนกวน กับอะลูมิเนียมผสมเกรด 6061-T6 ต่อไปในอนาคต

รูปที่ 10 ตัวอย่างลักษณะผิวของบ่าให้ความร้อนแบบต่างๆ[7]
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สํานักงานนโยบายและแผน
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